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شروع  ست گرفت ازنو دوباره  شت ودوباره قلم به د دفترچه کوچیکش کنار گذا

 به نوشتن کرد وشاید
د نقلم این بار قدرت بیان نوشتتته هاوستترگذشتتت  رفراز ونشتتی  منو در این چ

 سطر نداشته باشد.
نگاهی به در چوبی وجعبه شتتیرینی زبون که تو دستتتش بود کرد،دل تو دلش 
شجوی حقوقی  شده،جزو ده تا دان نبود که به خان جون ش )مادرش(بگه قبول 
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ساز مخالف میزنه  ست بازم  شدن برن آمریکا درس بخونن میدون سیه  که بور
ستتته اما  دستتت بردار میگه کجا میخوای بری  ستتر مهمینجا درس خوندی ب

شبیه  صدایی که  شت به در چوبی،قهویی که تقریبا  وسیده بود میزد.با  نبودبا م
 داد بود گفت

 _خان جون کجایی  سممنم علی در باز کن
 مکث کوتاهی کرد داد زد

 _مهین خانوم.آقا جواد.کسی نیست بیاد درباز کنهم
ربراش باز کرد طبق ستتاله مهین خانوم د7به یه دقیقه نرستتید که صتتفورا دختر 

شوخی  با  شیدش  ایین به  ست تو ب*غ*لش. خندید ک شگیش،ج عادت همی
 اخم مصنوعی گفت

 _ صفورا چیکار میکنیمنمیبینی جعبه شیرینی دستمه
 صفورا مظلوم شد نگاش کرد دست نوازش مانندی رو سرش کشیدگفت

 ._بدو بریم تو صفورا خوشگله شوخی کردم،گریه نکنی خان جون منو میکشه
به حیاط،باید  رده  تاریک بود وقتی  که میرستتیدی  تا حیاط راهرو  از دروازه 
ستتفید،کرم،با گه های قرمز،کنار میزدی تا کامه یه عمارت شتتیش اتاقه با یه 
اشپزخونه،که زیر هرشیش تا اتاق انباری بود،با یه حوض ابی بزرگ که توش  ر 

دور تا دور حوض  ماهی قرمز بود،وگلدونی های شمعدونی و حسن یوسف که
و له های خونه رو ونرده های آهنی ایون جا خشک کرده بودن،صفا وصمیمیت 

 خاصی به خونه محروم مرتضی مهرزاد بخشیده بود
صفورا گوشه کت مشکی شو سفت گرفته بود ول کن نبودعلی نگاهی به سر تا 
سر حیاط و درخت انجیر انداخت،ظاهرا خان جون ش خونه نبود،نگاه ش  ی 
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خت بزرگ انجیر وستتح حیاط باه ه ستتبزی که کنارش بود رفت که مهین در
 خانوم ازرو ایون گفت

 _علی آقا  دنبال خان جونت میگیردیم
 لبخندی زد به طرفش برگشت گفت

 _آره نمیدونید کجاستم
 صفورا صدا زدگفت

 _رفته خونه شیرین اینا،بهم گفت وقتی که برگشتید ناهارتون گرم کنم
 ها وایستاده بود رفت سمتش رو  له

 _نه دستون درد نکنه،بادوستام  ارک  هلوی بودیم همون جا یه چیزی خوردیم
روزنامه شوزد زیر ب*غ*لش در جعبه شیرینی باز کرد بهش تعارف کرد،لبخند 
شد  شیرینی ها لبخندش هلیظ تر  شد با دیدن  از رو لبش یه لحظه ام محو نمی

 گفت
 _مناسبتش چیه علی آقام

شون 32ه تقریبا هربا لبخندی ک شحاله  میدادتا دندون ش معلوم بود،ن زیاد خو
 گفت

_جواب زحمتام گرفتم،تو امتحانی که واستته دانشتتجو ها برای بورستتیه گرفته 
 بودن قبول شدم،ایشالله راهی آمریکا میشم

یدونه شتیرینی برداشتت تبریک گفت،یدونه دیگه ام صتفورا رو صتدا زد بهش 
ه ناهارشتتو گرم کنه اما جوابش روبا دستتتتون درد داددوباره بهش تعارف کرد،ک

نکنه،یه چیزی خوردم بیرون داد،قبه اینکه بره تو اتاق رفت تو اشتتپزخونه جعبه 
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سته دم  شه در شن  شت رفت تو اتاق.کلید برق زد،تا یکم اتاق رو شیرینی گذا
ظهری بود اما خ   بیشتتتر وقتا چه شتت ،چه روزمیومد خونه اول از همه تو 

انداختش رو صتتندلی چوبی که  آوردروشتتن میکرد.کت شتتو در اتاق المپ
ست با تلفن حرف میزد،به  ش شه روش می کنارطاق ه بود که خان جونش  همی
شو  شما شه کرد چ شو کمی  صندلی تکیه دادگره کراوات  شتی دیواری کنار   

 بست ه*و*س یه چرت بعدظهری شیرین کرده بود.
***** 

بود ماهی ها دورش جمع شتتده ل  حوض نشتتستتته بود  اهاش،تو اب حوض 
انگار داشتتتن نوازشتتش میکردن،نگاه شتتواز ماهی های قرمز گرفت به  بودن

هندونه ای دوخت که تو اب  گندحوض بود،که باید عوض میشتتد این ماهی 
هام طفلکی ها داشتن خفه میشدن،کال یه طرف حوض جلبک های سبز رنگ 

میکرد،حواستتش به   وشتتونده بود.تو هپروت و خیال های رنگی خودش ستتیر
 اطرافش نبود.که یکی گفت

 _علی جون مادر کی اومدیم
 به خودش اومد

 سالمی به خان جونش کرد گفت
 _دم ظهری نمیدونم ساعت چند بود،شما چه خبرهامخونه شیرین اینا بودینم

 ه ای براش رفت گفتهرچشم 
ش ستین  شون کرده همم نی شما که هنوز ن سر  شیرین _اخه   یرین چیه مبگو 

 .زنت نیست که هنوز انوم زشته خ
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به این چیزها معتقد بود)که دختر و ستترقبه  خان جون برعکس علی خیلی 
مراستتم رستتمی نباید بدون  یشتتوند آقا وخانوم همو صتتدا کنن،نباید صتتمیمی 
باشن قبه مراسم( خ  قدیمی بود این افکارشم طبیعی بود، اشد ابرهنه رفت 
شت و بعدبه  شماش گذا شو رو چ ستا سید،د شو ب*و* شونی  سمتش اول  ی

خاصتتی  آرامشستتت مادرش ب*و*ستتید،ب*و*ستتیدن دستتتش بهش نرمی د
 ادرش یدفعه برزخی شد گفتمیدادم

 _علی چرا  ابرهنه اومدیمسنگ کلوخ میره تو  ات.
 علی نگاهی به  اها ش کردگفت

 _مادر من سنگ،کلوخ کجا بود کف اینجاسنگ فرش شده نیست
خان جون نشست ل  حوض دست شو گذاشت رو  اهاش، علی باال سرش 

 ایستاده بودو
قیافه خان جونش نه خوشحال بود نه ناراحت،یعنی کدوم مادری  یدا میشد که 

 از موفقیت ب ه اش ناراحت باشه،که حاال خان جونش ناراحت باشه
نگم ید بری فر با مادر  ما  حاال حت گاه رفتی بس _ جا دانشتت که این  تو

 نیست،تکلیف حجره بابای خدا بیامرزت تو بازار چی میشهم
 رش دست هاشو گرفت گفتنشست کنا

یه  ولی میگیره  نه  ماد هستتتت خودش حجره رو میگردو مادر من اوال ع _
قه تو هجره ام همش ور در دل  به دقی جام دم  که این  گه من االن  عدش،م ب

 شمام،حاال چطور بشه یه سری به هجره بابای خدابیارزم میزنم
 لی بشه.مانع رفتن عانگار سرتا  ا گوش شده بودوشایدبه دنبال بهونه ای بود تا 
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نفر قبول 20_بعدش مادر من این امتحان  بین این همه دانشجو برگزار شد فقح 
مه بهم  گه نرم فردا ه خ  ا حاال من تو اون بیستتتت نفر اولی ام  شتتتدن 

 میخندن،بعدش چندساله تموم میشه برمیگردم
 نگاش بهش شفاف بودوعلی معنی نگاه مادرش نمیفهمید

متورفتی خواستتتگاریش یادت که نرفتهملبخندی _تکلیف شتتیرین  چی میشتته
 زد،ب*غ*لش کرد گفت

 هست. یادم_هصه چیو میخوری خان جون.اره 
 _تو بری اون وقت اون.حرفش قطع کرد گفت

 آقامت گرفتم میام عقدش میکنم میبرمش. آدم_من میرم جا افت
 _اما حاج میرزا نمیزاره دختر شو ازش دور کنی.

 شما بخند_راضی میشن خان جون.حاال 
 و لبخندی که هم میشد توش خوندرولبش نشست

 بلندش کردادامه داد
_بیا بریم باال شتتیرینی قبولی مو بخور امشتتبم برام از اون کوفته تبریزی های 

 سفارشی،نامبر وانت تو درست کن
 و لبخندش عوض شد

 لبخندی شیرینی زد گفت.
 !_چه کنم که یدونه ای

**** 
صفوراو سته بودن، ش سفره ن شوهر سر  سته بودن،آقا جواد  ش مهین خانوم هم ن

ستای  شی یکی از دو مهین خانومم هنوز نیومده بود،تو بازار تو حجره فرش فرو
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شت  ادویی،خان  شد گذا سمش می  در خدابیامرزش کار میکرد ، کار که نه ا
جون از عصری که خبر قبول شدن علی رو شنیده بود بدعنق شده بود،صفورا و 

این رفتار خان جون نبودن،داشتن شامشون میخوردن،خان مهین خانوم متوجه 
جون مثه دختر نداشتتتش مهین خانوم دوستتت داشتتت،همین عالقه ش هم 
باعث شتتده بود مهین خانوم،به خان جون کمک کنه اکثرمواقع کنارش باشتته 

 وصمیمیت خاصی بینشون حاکم باشه.
طعمش  هامهین خانوم:میگم خان جون این دوهی که زدین خیلی خوشمزه شد

 یه درجه بهتره از قبلیا
شقاب کوفته شخان جون که انگار تو ای سرش تو ب سنگکو  ن باغ نبود، و  نون 

ناشتتی از  که  ما بود  ندادهم عجیبی تومحیح حکم فر ریحون ش بود،جوابی 
سکوت خان جونش بود مهین خانوم یه نگاه به علی انداخت، علی با سر اشاره 

دستش ناراحته،برعکس خان جون علی با ولع کرد چیزی نیست چیزی نگن از 
.بعد جمع کردن ستتفره مهین آرهمیخورد،تصتتمیم داشتتت بعدشتتام از دلش در

تا صتتفورا رو بخوابونه وعلی فرصتتتی  یداکردتا ازدل مادرش دراره  خانوم رفت
عادتشتتو آروموکمی  نارش نشتتستتتت  خان جونش،ک فت  یش  نه،ر ش ک

شه فقح ضی می ست که مادرش را ست،میدون بایدکم کم باهاش حرف  میدون
نه، ب ه اشتتونمی خواستتتت دالیه خاش خودش  بد مادرش بود باالخرهبز

 داشت،باکمی مکث وکلنجارباخودش گفت
ناراحتیم بای  _ با یت گور  ناراحت به  خان جون من راضتتی نمیشتتم  خدا  ب

 درس،دانشگاه
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ضی کنه،واینم ترفندش  شده مادرش را ست هر طور  دروغ میگفت،فقح میخوا
 بود

 کرد ادامه دادب*غ*لش 
 _توروخدا یه چیزی بگو

ی هآبعد مکث چندثانیه ای خان جونش،که به  شتی تکیه داده بود آهی کشید،
سرش زل  شکی   شمای م ست تو چ ش صاف ن سیرش کنه  ست تف که علی نتون

 زدگفت
_بخدا حرفی نیستتتت بری من دلم میخواد بهت افتخار کنم،مایه ستترفرازی 

ن چیمبه هرحال رفتی خواستتتگاریش آقاجون خدابیامرزت بشتتی،اما شتتیری
صالح  شه تازه نمی خوای تا امام زاده  سال طول نمیک سال دو درس توهم که یه 
بری که!داری میری اون سر دنیا آمریکامادر من نمیدونم چقدر راهه اما شیرین 

 مچقدر باید تحمه کنه تاتو برگردی
صی که ،بخاطر احترام خامیدادقشنگ داشت به حرف های خان جونش گوش 

براش قائه بودوستتح حرفش نمیپریداما این قضتتیه خواستتتگاری شتتیرین براش 
 شده بودقوزباال قوز،چیزی که به اصرار خودش نبوداماحاال خرش گرفته بود

_خ  مادر من فدای تو بشم،من که گفتم جاگیر شدم میام شیرین عقد میکنم 
 میبرمش

 مادر نگاه عاقه اندرسفیه بهش کردگفت
میرزا نمی شتتناستتیم داری هم ین حرفی میزنیماون نمیزاره _تو مگه حاج 

 شیرین  جایی باهات بیاد اصال اینا به کنار فرنگیس خانوم کی باید راضی کنهم
 ممادرمن _خ  میگی چیکار کنم
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 ن  از دست نده،به درس تم فکر کن_میگم درست فکر کن شیری
حاال نگران از دستتتت رفتنش  که  عاشتتق شتتیرین بود  گاری  باشتتته،واین  ان

 نمیفهمیدچرا باید اسوز یکی دیگه بشه!
 _خ  نمیشه که.. اصال شما یه قرار بزار واسه فردا ش ،بریم خونه شون
 خان جون  اشد رفت سمت اتاق ب*غ*لی باصدای تقریبا بلندی گفت

_تا فردا ببینم چی میشه،توهم زود بگیر بخواب فردا باید صبح زود بری حجره 
 آقاخدابیامرزت

مپ هی آ به نور ال جه  بدون تو ید جاش دراز کشتت جا ستتر  ید همون  کشتت
 یش روش فکر کرد،به تموم بدبخت ها،به  اقایچشتتماشتتوبستتت، به تموم اتف

 تموم چیزهای که نا خواسته  یش اومده بود
******* 

ستتالمی به عماد که درحال جابه جاکردن بارهایی که تازه ازاصتتفهان رستتیده 
شتتستتت،خمیازه ای که کشتتید نشتتون از  شتتت دخه ن آوردبودکرد کت شتتو در

ستگی وخواب  ستگی ها چیه اون  میدادودگی ش آلخ ست دلیه این خ نمیدون
شی ازفکروخیال زیاد بود.عماد ستگی اش نا شایدخ س که زودمیخوابید، ت د

 ازبارهاکشید رو کرد بهش گفت
 _آقا خسته ایدمدیش  نخوابیدیدم

 دگفتهمون طور که سرش تو حساب وکتاباو دفتر ودستک بو
_نه خوابیدم گمونم یکم خستتته ام،راستتتی این برن  ها که آقا مجتبی قول داده 

 هنیاوردبود کی از شمال میرسهم ول شو گرفته برن  ها رو 
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یاولیمو عمانی جابه جا میکرد از جلو راه  عماد که داشتتتت کیستتته نخودولوب
 برمیداشت،صاف وایستاد گفت

گردش میگفت"هنوز آمله نیومده _والله آقا گفت تاامروز هروب میرستتونه،شتتا
 تهران"

حرفی بینشون تا ظهربه هیرحساب کتاب های مغازه ومشتری ها،زده نشدیعنی 
 نهایت حرفش باعماد همین بود.

کت ش  وشید گره کروات طوسی رنگ شو کمی سفت کرد،یقه   یرهن مردونه 
شیدعماد که متوجه ش  شت ش ک شکی  ر  ستی تو موهای م صاف کرد،د شو 

 شد گفت
 _آقا میخواین جایی برینم

 علی که هنوز دست به کروات بود چشمش  ی گره کرواتش بود گفت
 _آره االناست که محسن بیاد دنبالم

 به ثانیه نکشیده بود که حرفش تموم شد که محسن وارد حجره شد گفت
 _به آقا علی.

سالمی بهش داد سی بودعماد  شه لوده و دلقک هرمجل سن جوابش  همی مح
 علی ادامه داد گفت داد،رو به

 _چیکار ا میکنی مچمدون ت بستی یا بیام کمک
 علی لبخندی زد گفت

ست بیارم،چمدون  ضایت خان جونم به د _الزم نکرده بیای کمک فعال باید ر
 دو ساعت مونده طیاره بپره هم میشه بست

 ی زد  شت علی گفتآروممحسن به 
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ت زرشک چیزی بدی باب بآ_باشه که این طور.بیا بریم  ارک  هلوی جایی،یه 
 قبولیت.

_خ  حاال نه که) باخنده( خودت بابت قبولیت مارو کافه گرند دعوت کردی 
 کلی خرج مون کردی

 دوتایی خندیدن از مغازه زدن بیرون
**** 

 رو یه نیکمت تو  ارک  هلوی نشسته بودن داشتن حرف میزدن.
شی شهمچه گیری داده به  ضی نمی سن:خ  حاال این ننه ات را رین  خانوم مح

 مگه قحطیه دختره که این چسبیده به دختر حاج میرزا
 علی شونه ای باال انداخت بابی تفاوتی گفت

_چه میدونم والله دو مرتبه باهاش رفتم خواستتتگاری دختره، فکر کرده البد 
 منم خاطر دختره رو میخوام

 محسن خندید گفت
سر،هرکی شد _خ   س توهم عین خودمی،شیرین  نشد اقدس،اقدس نشد اف

 شداینم رول ته  یش ننه ات
 علی چشم هوره براش رفت گفت

شگاه  سکو و دان سی سانفران شد دیگه، شد ن شیرین ن _نه دیگه عین تو ولی خ ،
 برام مهم تره

 محسن زدسرشونه اش ادامه داد
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شو برو به  شر چیهمتو که تکلیفت معلومه  ا _ س چه مرگته مجنون این توپ ت
 برات مهم نیست بذارهاین دختره هم طاق ه باال ننه ات بگو،میخوای بری 

 علی نفس عمیقی کشید گفت
_موضوع اینه که مادر من خودش عاشق این دختره است این حرف منم بشنوه 

 یا عاقم میکنه،یا میگه بمونم شیرین  عقد کنم
 محسن خندیدگفت

_مگه نمیگی ننه ات عاشقشه خ  بگو ننه ات عقدش کنه.علی که به زور جلو 
 محسن ادامه بده  زد تو سرش گفت نذاشتخنده شو گرفته بود 

 _خیلی مسخره ای محسن جا راه حه دادنته
 محسن اخی گفت بادستکف سرش مالیدگفت

 _ اشتتو بریم یه کبابی،جیگرکی جایی یه دو ستتیخ جیگر بریزیم تو این خندق
 بال به شکمش اشاره کرد،توهم  ول شو حساب کنی شیرینی دانشگاه تو بدی

شی گفت  ست نمی شبیه هیچ وقت تو در سری تکون داد زیر ل  چیزی  علی 
 اشتتد،و دوتایی راه خیابون آ ادانا رو  یش گرفتن تا قبه ناهار خوردن ستتری به 

 یکی از دوستاشون که بهش قول داده بودن بزنند
***** 

ش ونگاهش معطوف به روزنامه تو دستش بود رو تخت زیر درخت تموم حواس
انجیر نشسته بود،دمدمه های هروب بود االنا بود که خان جونش  یداش شه نه 
شد که خونه اومده  ساعت می صفورا هی کس تو خونه نبود،دو  مهین خانوم نه 
 بود تنهایی مشغول روزنامه خوندن بودلیوان بزرگی از شربت خاک شیر،کنارش

شو بخوره از بس درگیر خوندن خبرهای روزنامه  صف  سته بود ن بود هنوز نتون
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ستن دراومد کال  ش شو دراز کردواز حالت ن بودبه نرده تخت تیکه داده بود، اها
 دراز کشیدروزنامه رو سینه اش گذاشت  اهی کشید باخودش گفت

ست،اگه  شو نی ضی ب رم ن_هیییی خدا می بینی حال و روز منو،این مادر من را
 میخندند. منبه خریت  آدمعالم و 

سکوت وادارش  صدا در زدن به  شت حرف میزد که  همون طوری باخودش دا
 کرد.

شو  شد از تخت اومد  ایین کفش ها شو جمع کرد  ا هول هولکی تند تند خود
 وشید کت ش رو تخت انداخته بود کراواتش  زیادی شه کرده بود دو سه تا از 

شو معلوم دکمه های  یرهن مردونه  سینه ا سفید  سه  شته بودکه قف شو باز گذا ا
سه تا تا زده بود،کمی جلو وعق   یراهنش  شو دو  ستین های  یرهن  کرده بود،ا
نم ناک بود چند دقیقه قبه از فرط گرما کمی از اب حوض رو  یرهن ش و رو 
صورت و موهاش ریخته بود،و از خستگی ناشی از گرما هوای مرداد ماه لباس 

 ونش تنش بود.تند تند دوید سمت در..های بیر
 
. 

  رده رو کنار زد،نفس عمیقی کشید رفت سمت در تا بازش کنه
 سرش باال گرفت وشیرین خانوم با سینی اش که تو دستش بود دید

شو  لحظهیه  شد،تند تند د کمه ها سفید  سرخ و  ساله ها  شبیه دختر هیجده 
سش نبود احتمال ن ست حوا شه وگرنه اونجوری که  میدادب شت دربا شیرین  

 دکمه هاش باز بودنمیرفت دستی تو موهاش کشید با تته  ته گفت.
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 م_س..ال.م..شیرین خانوم،با خان جونم کاری داشتید
 ی  که به زور میشد شنید داد گفتآرومشیرین جوابش با سالم 

 مآورد_نخیر با خان جون کاری نداشتم اش نذری 
یدا داشتتت قیافه شتتیرین برانداز میکرد متوجه یه کلمه از علی که عین ندید بد

 حرفای شیرین نشد گفت..
 _ها مچی..منیست خان جون م شیرین خانوم

شتیرین که از جواب علی متعج  شتده بود نگاهی به یکی از کاسته های اش 
 کرد گفت

_  حواستتتون کجاستتتممن که با خان جون کاری ندارم بی زحمت یکی از 
 دارید..کاسه های اش بر

 علی با تته  ته وهولی که تو حرف زدنش اشکار بود با خنده کجی گفت
 _عه ببخشد حواسم نبود خدا قبول کنه .

شید با خودش  ست.نفس عمیقی ک شت،در ب سه های اش بردا تندی یکی از کا
 گفت

_اههه بیا جمع ش کن چقدر تپق زدم ابروم رفت اگه دختره قبال یه درصد شک 
ن مطمئنه شیفته شم با دستپاچگی وهولی که من جلوش داشت نمیخوامش،اال

 داشتم..
شت نگاهی به نعنا داغ  یاز  شته رو کنارش گذا سه اش ر ست کا ش رو تخت ن

 داغ روش کرد گفت.
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با کشتتتک  باکلی ذوق وشتتوق رو اینا  یاز داغ و نعنا داغ ریخته  _االن حتما 
 من همین شیرین فراوان،که من خوشم بیاد به به به وچه چه کنم بگم خان جون

 میخوام عج  دختریه،کماالت از سر و روش میباره..
 عصبی اهی کشید گفت

_اهه لعنت به تو اون بابات حاج میرزا که ستتد آمریکا رفتن من شتتدین درس 
 خوندنم،سرنوشت من بدبخت گره خورده به اون دختر ترشیده ات.

 به خودش نهی  زد گفت
صرار میکنه م ادرته چرا به مردم بدوبیراه میگی بعدش _آخه دیونه اونی که هی ا

 چرا به شیرین بی اره
میگی ترشیده اون که تازه یکساله دیپلم شو گرفته نوزده سالشه کجاش ترشیده 

 ماست
با خودش کلنجار میرفت هی تقصتتیر گردن این اون مینداخت،بی اره  مدام 

 معلی شایدم حق داشت
****** 

 )اشپزخونه( متو مطبخ_این کاسه اش رشته رو کی گذاشته بود 
به  شتتتی تکیه داده بودیکی از کتاب های دانشتتگاه ش تو دستتتش بود داشتتت 
سبزی  اک میکرد هنوز  شت  سته بود دا ش میخوندش،خان جونش روبه روش ن

 شام نخورده بودن.
 بیرون گفت آوردسرش از تو کتاب 
 _من چطور مگهم
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 ه بودمآورد_کی 
 نبودید..م_شیرین خانوم،مگه شما خونه شون 

 .رآخ_چرا بودم امشبم کار داشتن نمیشد رفت خونه شون،واسه صحبت های 
 _خودم فهمیدم،حاال نرفتیمم نرفتیم دیگه مگه چی میشهم

 خان چش هوره رفت گفت
 _نشنیده می گیرم این حرف تو.راستی زن حاج مهدی دیدم.

 _خ .کدوم حاج مهدیم
 _حاج مهدی  ور امینی،دوست آقا خدا بیامرزت

 _آها خ ..م
 الکی گفت خ  اون هیچ وقت دوستای  در خدابیامرزش خوب نمیشناخت

_هی ی به زنش ستتپرده بودم به شتتوهرش بگه تو اداره عدلیه )دادگستتتری(یه 
 کاری واست دست  ا کنه.

 چشماش  گرد شد انگار مادرش قضیه رفتنش جدی نگرفته بود باتعج  گفت
 _منم

 _آره دیگه.
میدونی من میخوام برم فرنگ)خارج( درس مو ادامه _چرا اون وقت شتتما که 

 بدم این سپردنات دیگه چیهم
 حالت،صورت خان جونش عوض شد عصبی گفت

سر یه کار دولتی ستی بری فرنگ،عمرت _اگه بری  شه م تلدیگه مجبور نی ف نمی
 تازه با مدرک همین جات هرجا دلت بخواد میتونی بری سر کار.

  وفی کرد،باعجز گفت
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 مادر من.._اخه 
شو گرفت با التماس نگاش کرد،نگاهی  راز حرف که توش بزاربرم  ست گلو  و

 واضح میشد خوند
 ه و ناله هاش نبود گفتآمادرش که تسلیم این 

_تکلیف شتتیرین چی میشتته مگه نمیخوایشم اگه بری شتتیرین منتظر نمیمونه 
 که.

 گفتزیر ل  طوری که مادرش نشنوه  آورددوباره  وفی کردسرش  ایین 
 _من هلح بکنم بخوامش.

 با صدای بلند گفتآوردسرش باال 
 _اخه مادر من که نمیرم جنگ، بمیرم که .

 مادرش  رید وسح حرفش گفت
 _خدا نکنه  سر زبون تو گاز بگیر

 ادامه داد
گه ا دادم_میرم درس بخونم چند ساله برمیگردم دیگه، بعدش مادرمن تضمین 

 جاگیر شدم بیام شیرین عقد کنم
 خان جونش با اخم هلیظی گفت

 _فردا ش  خونه حاج میرزایم همه حرف ها تو اونجا میزنی.
علی که دیگه دلش نمی خواست این موضوع کشش بده کال حرف عوض کرد 

 گفت
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شیرین اومد  شیرین اینا نبودید مچرا خود  شما مگه خونه  ستی خان جون  _را
 مآورداش 

 مادرش ابرو باال انداخت گفت
شتم.حاال مگه _موقع  خش ک صالح نذر دا ردن نذری نبودم رفته بودم امامزاده 

 مشیرین باهام کاری داشت
 _نه خان جون.

مادرش دیگه نگاش نمیکرد حواستتش  ی ستتبزی ها بودعلی هم زیر ل  هر 
 میزد با خودش میگفت.

_نون ت نبود ابت نبود خواستتتگاری رفتنت دیگه چی بود،اخه خان جون مادر 
بشتتم قربون اون چین وچروک صتتورتت بشتتم من میخوام  من قربون چار قدت

 برم منو بفهم.
 دوباره  وفی کرد چشماشو بست و فکر کرد ،فکر کرد به اینده نامعلوم.

**** 
حواستتش  ی حستتاب وکتاب چرتکه جلو روش بود،تو حجره آقا خدابیامرزش 

 بود شت دخه نشسته بود امروز عماد نیومده بود دست تنها بود.داشت پ
 

گردوها،برن  هایی که تازه رسیده بود حساب میکرد،هی به دفتر جلو روش ول 
شت  نگاه میکرد،یا چند ثانیه رو دفتر زوم میشتد،محستن  یشتش اومده بود دا

 حرف میزد از هم کالسی ها دانشگاه،زن گرفتن علی و همه همه میگفت.
 چته چرا زل زدی به دفترم م_هویییی حواست کجاست 
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رو از جلوش کشتتید کنار علی چپ چپ نگاش کرد  محستتن دفتر حستتاب ها
 گفت

 دارم حساب کتاب میکنمااا! م_هوشهههه چیکار میکنی
 محسن نگاهی طلبکارانه  بهش انداخت گفت

 _گوشت با منه مجنون خانم
 علی  دفتر  رت کردبه سمت محسن با حرش گفت

 _تو باز حرف زدیم.حاال نه من مجنونم نه اون،اون شیرین  افسانه ای
 محسن خندید،دفتر گرفت سمت علی گفت
 _مجنون نه استاد.شما فرهادی فرهاد کوه کن

  وزخندی زد
 علی دوباره چپ چپ نگاش کرد گفت

 _حرف نزن محسن میزنم شه و لت میکنما  اشو گم شو برو!
ست  سابی نداره االنا ست وح صاب در ضعیت قرمزه علی اع سن که دید و مح

 دخه از حجره زد بیرون  با خنده گفتبزنه داهونش کنه،دفتر گذاشت رو 
 _خداحافظ عاشق بی اعصاب

 علی  وفی کرد  رفتن محسن تماشا کرد.
شت  شعار زمزمه کردکه باحال واحوالش همخوانی ندا زیر ل  با خودش این ا

 ولی زیبابود.
 نخستین بار گفتش کز کجاییم

 بگفت از دار ملک آشنایی
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 بگفت انجا به صنعت در چه کوشندم
 نده خرند وجان فروشندبگفت ا

 بگفتا جان فروشی در ادب نیست
 بگفت از عشق بازان این عج  نیست
 بگفت از دل عاشق شدی بدین سانم

 بگفت از دل تو میگویی من از جان
 بگفتا عشق شیرین برتو چون استم

 بگفت ازجان شیرینم فزون است
 بگفتا هر شبش بینی چو مهتابم
 خوابمبگفت اری، چو خواب اید،کجا 
 بگفتا دل ز مهرش کی کنی  اکم

 بگفت ان گه که باشم خفته در خاک
 بگفتا گر خرامی در سرایشم

 بگفت اندازم این سر زیر  ایش
 بگفتا گر کند چشم تو را ریشم

 بگفت این چشم دیگر دارمش  یش
 بگفتا گر کسیش ارد فرا چنگم

 بگفت اهن خورد ور خورد بود سنگ
 راهمبگفتا گر نیابی سوی او 

 بگفت از دور شاید دید در ماه
 بگفتا دوری از مه نیست درخور



wWw.Roman4u.iR  24 

 

 بگفت اشفته از مه دور بهتر
 بگفتا گر بخواهد هر چه داریم

 بگفت این از خدا خواهم به زاری
 بگفتا گر به سر یا بیش خشنودم

 بگفت از گردن این وام  افکنم زود
 بگفتا دوستیش از طبع بگذار
 کار بگفت از دوستان ناید چنین

 بگفت آسوده شو کاین کار خام است
 بگفت اسودگی بر من حرام است
 بگفتا رو صبوری کن در این درد

 بگفت از جان صبوری چون توان کرد
 بگفت از صبر کردن کس خجه نیست

 بگفت این دل تواند کرد،دل نیست
 بگفت از عشق کارت سخت زار است

 بگفت از عاشقی خوش تر چه کار استم
 ه بس دل که با اوستبگفتا جان مد

 بگفتا دشمن اند این هر دو بی دوست
 بگفت از دل جدا کن عشق شیرین

 بگفتا چون زیم بی جان شیرین
 بگفت او ان من شد زو مکن یاد
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 بگفت این،کی کند بی اره فرهاد
 بگفت ار من کنم در وی نگاهیم

 بگفت افاق را سوزم به اهی
 چو عاجز گشت خسرو در جوابش

 یدن صوابشنیفتد بیش  رس
 به یاران گفت کز خاکی وابی

 ندیدم کس بدین حاضر جوابی
شعر بود زیاد باخودش میخنوندش،اما باحال االنش که بی تفاوتی  شق این  عا

 محض بود ربطی نداشت
 با خودش گفت

ست.اما نمی تونم  آدم_حاال نه من فره سرو ای ه شق که کوه بکنم، نه خ نه عا
 مبفهمم حکمتش چیه سرنوشت من بایدبااین دختر گره بخوره

**** 
صاف کرد، و برای  شو  سفت کردیقه کت و یرهن مردونه  شو  گره کروات قرمز 
شو تو اینه  شکی ش کردو دوباره خود شت م ستی تو موهای  ر  چندمین بار د

نار تلفن بود نگاه کرد برگشتتت ستتمت خان جونش کوچیکی که رو طاق ه ک
 گفت

 م_خوب شدم خان جون
 خان جون لبخند شیرینی زد،از باال تا  ایین علی برنداز کرد گفت

با  با به شتتتدی،شتتتدی  مادر.هزار برابر بهتر از ق نات برم،  قد رع _قربون اون 
 خدابیامرزت اون شبی که اومده بودخواستگاریم
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بابای علی میکرد اشتتتک تو چشتتماش حلقه  مواقعی که خان جون یادی از
شوهرش بود که درد فراق تازه  شق عمیق به  شأت گرفته از یه ع شاید این ن میزد،
شوق ش که  شک  صربه فرد ا شلوار منح شاید دیدن علی تو اون کت  میکرد،و

امشتت   باالخرهعلی حاصتته چندین ستتال زحمت،ثمره جونیش میدونستتت 
شاید ه ساخت.و شونه اون لبخند آمیخته براش زن میگره،جاری می ر علتی که ن

 به اشک میتونست باشه
 علی  که اشک ها جاری مادرش دید،تو دلش گفت

_اخه مادر من قربون اون چار قدت برم این اشتتکت برا چیهم من که دارم میام 
 باهات.

 رفت سمت مادرش دستش گرفت ب*و*سید گفت
 _خان جون گریه برای چیهمنا سالمتی دارم داماد میشما.

 شده بود گفت آرومخان جون که کمی 
 _چیزی نیست علی جان اشک شوقه.

 رفتن شدن آمادهدوتایی 
***** 

ه بود علی کنار مادرش وکنار حاج میرزا نشسته بود به نیاوردشیرین هنوز چای 
 شتتتی تکیه داده بوده،مضتتطرب تر از روز اعالم نتای  دانشتتجوهای اعزامی به 

شتتده بود مدام عرق ستتردی رو  یشتتونیش  آمریکا بود،نفستتش تو ستتینه حبس
میشتتستتت،بزرگ ترهای مجلس که شتتامه خان جون ش حاج میرزا و مادر 
شغول گپ زدن بودن  صومه م شیرین،هادی،وزنش مع شیرین،و داداش بزرگتر 
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شلوهی های و تظاهرات چند وقته اخیر تو  ستگاری و چه  از هر طرفی چه خوا
 شهرها.

ست رفته بود سراصه مطل ،تموم حرفای بحث جدی شده بودحاج میزرا یه را
 الزم زده بودک

 
 ه فرنگیس خانوم مادر شیرین وسح بحث گفت

 _حاال که خدا روشکر به تفاهم رسیدیم،بهتره شیرین جان چای بیاره.
 باصدای تقریبا بلندی شیرین صدا زد تا چای بیاره

 شیرین با چارقد)چادر(س فیدی با گه های ریز ابی،قرمز وارد شد
 ورتش اضطراب موج میزدوگونه های سرخش نشون از آشوب درونش بودتوص

شد،ووقتی که همه چای  ست  ست جلو تک تک بزرگ ترها دوال ورا سینی به د
شرم  ست کنار مادرش،از  ش سفت چادرش گرفت ن شاره مادرش، شتند،با ا بردا

 حیاش بودکه یه نظرم به علی نگاه نکرد سرشو ایین انداخت.
 خان جون کرد  گفتحاج میرزا نگاهی به 

 _خ  علی آقا کی به سالمت رفتنینم
 خان جون لبخندی زد گفت

 _والله من درجریان نیستم خودش  ی گیره.
علی که سرگرم صحبت با هادی بود متوجه حاج میرزا و خان جونش شد انگار 

 گوشش  یش اونا بود برگشت سمت شون گفت
سپتامبر اعزامن،به ماه ا شجو ها  شهریور _والله میگن دان شهریور. شه  یرانی می

 باید بریم
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 حاج میرزا دستی به ریش های بلندش کشید گفت
 _به سالمتی  س حرف های نهایی خودتو شیرین باید بزنید.

شتتیرین ستترخ و ستتفید شتتد علی جیک شتتم درنیومد این وستتح خان جون 
 باخوشحالی گفت

 _ س مبارکه.
به همین راحتی هم چیز داشتتتت انجام میشتتتد.حاج میرزا  آرومکه دید جو  و

 وراضی به نظر میرسه گفت
 _فقح میمونه نامزدی و عروسی که.

 خان جون حرفش قطع کرد گفت
_ببخشتتید حاجی ولی ما که حرف زدیم تا علی جاگیر بشتته یه یکی دوستتالی 

 طول میکشه که اونم موافقت کردید
 حاجی لبخندی زد گفت

 _ س ریش قی ی دست خودتون.
 گفتفرنگیس خانوم رو به علی 

ید  بر ین  یر مه وشتتت معصتتتو هادی و  مراه  ه فردا  ید  ق ف موا قا  لی آ ع _
 بیرونی، ارکی،سینمایی جایی حرفاتونو باهم بزنید

 علی که دیدچاره ای نداره بعد مکثی کوتاهی با متانت خاش خودش گفت
 _هرچی شما بگید.

و دوباره مشغول شدن به حرف زدن.وتموم مدت این مراسم سنتی با این حرف 
 شدها سپری 
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وچقدر این برای علی زجرآور بودکه مجبور بود، مجبوربه انتخاب دختری که 
 مانع ایندش و یشرفتش می شد!.

***** 
شتر وقت ش آخرتقریبا مرداد ماه برای علی روز های  ی بود که تو ایران بود وبی

تو  ارک ها و کافه ها میگذروندتا یه دل ستتیرهمه جا روببینه تا توهربت هم باد 
نگیره ولی مگه میشداون عاشق این شهر بودامانه به قیمت بیخیال شدن ایندش 
.تو  ارک فرح رو نیمکتی همراه محسن نشسته بود به صدا ساز دهنی مرد ژنده 

شی گوش  وهمین چیز کوچیک براش گوش نواز ولذت بخش بود.وبه  یدادم و
سائه فکر می شق که نه انتخاب همه م شیرین،ع شق نمادین ش به  کرد جز ع

اجبار شیرین.محسن  ک محکمی به سیگارش زد دود شو داد بیرون نگاهی به 
 قیافه تو فکر رفته مبهوت علی کرد زد  شت ش.

 حسن دراومد داد زد گفتعلی که ازاون حالت متفکرش با ضربه م
 چیکار میکنیم ه_او

سرفه  شروع به  صورت علی فوت کرد علی  شو تو  سیگار  سن خندید دود  مح
 کرد بین سرفه های علی،محسن با خنده گفت

 _درفکر وصال یاریمفرهاد
 علی که از شدت سرفه ها کمی گلوش میسوخت چشماشو فشرد گفت

 _خیلی مسخره ای محسن داشتم خفه میشدم.
 محسن گفت

 _بدون شوخی چه خبرامدیش  چه کردیم
 علی نفس عمیقی کشید گفت
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با هادی و زنش شتتیرین بریم  _باید چیکار میکردممقبول کردم امروز هروب 
 سینما.

 محسن خندید بشکنی زد گفت
_ س مبارکه،داماد شتتدی.خوب موقعی با عیال داری میری ستتینما همستتفر 

نیم ،قرار بود با ب ه ها یه روز بریم ببی)فیلم(گوگوش رو  رده است میگن قشنگه
 جور نمیشد.

 اینا رو میگفت هی میزد  شت علی و هی سیگارش  ک می زد
وعلی که انگار یکی کتکش زده بود ستتاکت تو فکر بود یا تو حال خودش،و تو 

 دنیا خودش سیر میکرد.دنیایی که توش شیرین
 مانع بزرگ زندگیش بود

**** 
،هنوز هیر نگاه چیزی نگفته بود به شیرین،البته بماند از که فیلم چیزی نفهمید

که نگاهش هزاران حرف داشتتت،ولی کستتی چیزی نمیفهمید با هادی و زنش 
به  ارک  هلوی  تا  ند میکردن  هاشتتون ت قدم  مه و شتتیرین داشتتتن  معصتتو
برستتند..هادی و معصتتومه مدام با هم حرف میزدن به علی و شتتیرین بی توجه 

احت باشتتن و باهام حرف بزنن ولی ستتکوت تنهاحرف بودن بلکه این دوتا ر
 مشترک شون بودونگاهایی گذرا.

 قلپی از لیموناد شو خورد رو به هادی که کنارش رو نیکمت نشسته بود گفت
 _هادی چه خبر از کار بارم
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معصومه وشیرین کنار هادی نشسته بودن تموم هوش حواس شیرین  یش علی 
 توجهیاش .و حرف نزدنای علی بودو بی 

یاد تو  که م چه وارد میکنن،هرکستتی ام  یادی  ار یا ز تازگ گذره  _هی ی می
 بزازی) ارچه فروشی( یه ایرادی رو  ارچه ها میزاره

 علی ابرویی باال انداخت گفت
 _ ارچه  ارچه است دیگه

 هادی گفت
سن ایراد  شنا ضیا که میان واقعا  ارچه رو می شتباه میکنی بع _د نه د برادر من ا

 ن حق دارنمیگر
که معصومه چیزی در گوشش گفت و دوتایی معذرت  میدادهادی داشت ادامه 

ها  باره شتتیرین و علی تن تاد و دو مه راه اف بال معصتتو هادی دن خواهی کردن،
گذاشتتتن،بلکه این دفعه حرفی بزنندوچه کستتی میفهمد ستتکوت  رازحرف 
شون،زوم ساله  سه چهار ستم علی نگاهش روی زوج جونی و دخترب ه   ها

 شده بود.اما شیرین منتظر بود..
منتظر حرفی از علی.سکوت علی نا خواسته داشت اذیتش میکرد،به ناچار دل 

 زد به دریا گفت
 

 _فکر کنم هادی و معصومه به خاطر ما رفتن.
شت چیزی که کم  سارت خاش خودش دا شه اون ج این یعنی حرفی بزن،همی

تواون زمان یک نوع  ر رویی مح میشد تو دختری دید والبته این نوع حرف زدن 
شنید نگاهش رو از روی اون زوج جون وب ه  شد،علی که این حرف  سوب می
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شتتون برداشتتت،به شتتیرین که در چند ستتانتی متریش رو نیمکت نشتتستتته 
گاهی بهش  کت شتتو گرفت ون قه  به ی ید ل گاهی کرد،نفس عمقی کشتت بودن

 کرد،ودرهمون حال که نگاهش به  ایین و یقه اش بود گفت
 _اره متوجه شدم.

 وتودلش گفت
 من چه حرفی میتونم باتوداشته باشم..

 تو این چند ثانیه به یه چیزایی اعتقاد  یدا کرده بود با خودش میگفت
 _اگه زیاد بهش نگاه کنم اگه زیاد بهش چشم بدوزم،ممکنه دل ببازم

شتتتاید نگاه به یقه کتش و یا جونکی که گوشتتته از  ارک ستتتاز میزد،و نگاه به 
 رکسی جز شیرین،میتونست با ثبات،ورک و به دور از احساس حرف بزنهه

 شیرین که این جواب شنید گفت
 _یعنی حرفی برای گفتن نداریدم

علی که دستتت از یقه کتش برداشتتته بود به جونکی که ستتاز میزد نگاه میکرد 
 گفت

 _حرف که زیاده شما شروع کنید
ی گاه علی نمیفهم یدن ن یه این دز ما شتتیرین دل گاش ا یدچرا ن د. نمیفهم

نمیکنه،یجورایی از نگاه علی به در و دیوار به هیر خودش بهش حس حقارت 
 میداددست 

 _باشه من شروع میکنم اما میشه برگرید نگام کنید تا بفهمم دارید گوش میدید
 علی یکمی از این جواب تعج  کرده بود گفت
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 _گوش میدم حواسم  یش شماست بگید.
 ع کردشیرین به ناچار شرو

_چی شتتد که تصتتمیم گرفتید بیاید خواستتتگاری منم منظورم اینه که از من 
 خوشتون میومدم

ماه عرقی رو  یشتتونیش  مای مرداد  علی از ستتوال شتتیرین و شتتتدت گر
ست  ست،واقعیتش این بود که دروغ گو خوبی نبود ودر مواقعی که میخوا ش ن

ت ودو نمیدونسدروغ بگه استرس فراوانی داشت،واین عرق نشونه استرس ش ب
 مچه جوابی بده.یعنی چی باید میگفت

 دستی به  یشونی عرقی ش زد گفت
 _دلیه ش مهمهمیعنی جزو سواالی که حتما جوابش باید بدونید

 شیرین گفت
سوال وجواب ها  شما مهم هستید که منو قبول کردید،واین  _نه برای من ،خود 

 برام ارزشی نداره..فقح میخواستم چیزی گفته باشم
ی که انگار حرف های شتتیرین نمیشتتنید جز اون تیکه از حرف هاش که عل

 «شما برای من مهمید»میگفت 
 گفت

 _شما واقعا منو دوست داریدم
 شیرین که کمی شوکه شده بود گفت

 _خ  اره اگه دوست نداشتم که نمیومدم امروز باهاتون حرف بزنم
 باقی میمونه_یعنی عالقه تون بعد چند سال که من درگیر درسم میشم 

 شیرین لبخندزد گفت
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 _خ  معلومه باقی میمونه
 مگه عشق میتونه ازبین برهم

 اصال این سواال تونو درک نمیکنم
شاید شیرین  ای علی همه جوره چندین چند سال حاضر بود وایسته اما علی 
سی که باقی بمونه.علی  سا مطمئن نبود..مطمئن نبود از خودش از دلش از اح

بود حس شیرین، چیه مضطرب شده بود فکر میکرد،نمی تونه  که حاال فهمیده
تا ته با شتتیرین بمونه بخاطر خارج رفتنش.بخاطر خودش که اندازه شتتیرین 

 عاشق نبود
**** 

 
 قسمت دوم

ساب میکرد که بتونه از  شت ح سیده بود دا سرکه از قزوین ر شمش و تازه بار ک
خت،د ندا که می مدام چرت یاره  مت اصتتلی کمی کمتر درب تا قی هار  تا چ و دو

شو نبود،علی م هرچی  ضی ب صاح  بارم که اومده بود را میکرد.از اون طرف 
 فکر میکرد میدید اگه با قیمت توافقی قبلی معامله کنه ضرر میکنه.

 علی_شما بیست تومن بگیر باقی شو دفعه بعد بیا بگیر.
راننده که  صتتاح  بارم بود دستتتمال یزدی کثیف،چرکش،گذاشتتت رو دخه 

 رو صندلی که کنارش  ر کیسه لپه،لوبیا،گردو و.بودگفت نشست
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شهرهای  ستان )یکی از  _ده ..علی آقا بدقلقی نکن میدونی که تخته گاز از تاک
قزوین(تا تهران روندم فقح واستته قیمت اولی که گفتی اگه اینجوری بود اصتال 

 نمیومدم.
اره اعته دعلی که دید تیرش به سنگ خورده یارو هیچ جوره راضی نیست دو س

 باهاش الکی چونه میزنه گفت
 منم باید به فکر سودم باشما_خ  احمد آقا

ستاد با  سینه علی ای سینه به  شد  شت وبلند شو بردا ستمال یزدی  احمدآقا د
 جدیت گفت

_خدابیامرزه آقاتو.اون میدونستتت من عیال وارم ده ستترعایله)ب ه( دارم،هیچ 
شک ست، سر قیمت باهام چونه نمیزد میدون سیر وقت  م ده تا ب ه مو با  ولش 

 میکنم،اما شما یه جو معرفت ومرام  آقات،حاج مرتضی رو نداری.
سوخت یه لحظه از خودش بدش  علی که دید احمد آقامحتاج  این  وله،دلش 

 اومد تودلش گفت
یه  در  خاطر ستتود خودم دارم  که اینطوری دارم میکنم،ب گه من کی ام  _ م

 تشرمنده میکنم،به خودش اومد گف
 _باشه احمد همون قیمتی که طی کردیم بهت میدم

 بهش داد،و بهش گفت آوردسه تا ده تومنی در
 _ که باقی  ولش که ده تومن دیگه است دم ظهر دوباره بیاد مغازه بگیره

 دخلش خالی بود دم ظهری میخواست بره از خونه  ول ورداره بیاره
***** 
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با شتتیرین اجبار روزها یکی  س از دیگری میگذشتتتت، علی دیگه   نامزدی 
نمیدونستتت، بعدازاون دیدارو حرفای شتتیرین تو ارک کمی عوض شتتده بود 
یجورایی داشتتت تموم تالش شتتو میکردعاشتتق کستتی بشتته که قراره به مدت 
شاخه گه  شه یا یه  ست یه لبخند گرم با طوالنی نبینتش،حاال این تالش میتون

با اجازه  در مادرش.دلش نمیوم به وگاهی دیدن شتتیرین  دمادرش وزنی که 
سر شو روبه کارگرفت آاحتمال قوی هم شه روناراحت کنه، س تموم تالش  یند

 سعی کرد دلش قانع کنه به این اجبارشیرین.
ه ی بود کآخرطبق معمول با دوستتتاش قرار گذاشتتته بود برن بیرون، روزهای 

ایران بودن وبرای اینکه دلتنگ نشتتن که تهرون میگشتتتن،تموم کاراش تواین 
 مدت به گشت وگذار خالصه میشد

تو خونه نشسته بود منتظر بود محسن بیاد دنبالش،قرار بود هروبی یه سری م به 
شتتیرین  بزنه.باکرواتش جلو ایینه داشتتت ور میرفت که صتتدای خان جونش 

 شنید
 _علی علی جان بیا توحیاط

شد رفت بیرون رو ایون  صداش میکرد،بی خیال کرواتش  شت  از تو حیاط دا
 ایستاد وخان جونش همراه آقا جمال دید.

سالمی به خان جون و آقا جمال کرد ورفت تو حیاط تا ببینه مادرش چیکارش 
 داره

با آوردخیلی محکم آقا جمال دستش فشردعلی دستش از تو دست آقا جمال در
 خنده گفت



 37 دیتا مادر خیاز مون

 _هنوز که این عادتت از سرت نیوفتاده.
 جمال خندید به خان جون نگاه کرد گفت

 گاه این که هنوز ب ه است،طاقت یه دست دادن مردونه رو نداره_ن
 خان جون خندید گفت

 _جمال اذیت نکن ب ه مو
 علی دست شورو  شت جمال گذاشت گفت

 _از ازاین ورا کم  یدای مراه گم کردیمکار داشتی اومدی این ور
ری ی_فعال که شما ستاره سهیلی آقا علی ما نمیبینیمتون،از خاله شنیدم داری م

 خارجه واسه درس خوندن
 علی نگاهی به مادرش انداخت گفت

 سر این خان جون همه رو خبر کردآخر_
 خان جون با لبخند گفت

م تو کوچه دیدم حرف توشد گفتم داری _علی جان من کسی خبر نکردم جمال
 .میری فرنگ

 وبعد این حرف رفت باال
 علی رو به جمال گفت

که بهت خبر داده حاال تو بگو ببینم چرا اومدی _این مادر ما که زیر بار نمیره 
 این ورام

_اومده بودم ماشتتین به یکی از مشتتتری هام نشتتون بدم،وقت نداشتتت بیاد 
 یم دم در خونه بپسندهآوردنمایشگاه ماهم دیدم  ولداره ماشین واسش 

 علی خندید گفت
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 _افرین باریکال،بنگاه تعطیه کردی نمایشگاه زدی
شما االن  ست یه  یکان مدل _با اجازه  سوارم.میخوای وا شورلت  خودمم یه 

  نجاه کنار بزارم مهندس
 علی خندید گفت

 _چند دفعه بهت بگم من مهندس نیستم
 _خ  حاال دکتر ،شورلت چی نمیخوایمآک آک دست اول

 _نه قربون دست ما از این  وال نداریم
 _ خسیس شدیا من که جا شیرین خانوم بودم زنت نمیشدم

 عج  بود گفتعلی که مت
 _مگه قضیه شیرین م میدونیم

 منتظر جواب بود که صدای در شنید  به جمال گفت
 _محسنه من میرم در باز کنم

شتتتابان دوید ستتمت در ودر باز کرد،محستتن که طبق معمول  شتتت به در 
 وایستاده بود منتظر باز شدن بودعلی رو نمیدیدومتوجه حضورش نمیشد

 علی که دیدش گفت
 چرا  شت کردی_سالم مشتی 

 محسن برگشت گفت
 _منتظرت بودم شاه داماد
 علی دستش کشید گفت

 _حاال بیا تو جمال اومده
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 به ناچار محسن اومد تو وبا علی همراه شد
چند ستتاعتی گفتن،خندیدن با ماشتتین جمال  ستترخاله علی یه دوری زدن و 

 برگشتن
**** 

به رواین دستتت به جعبه مخملی حلقه که تو دستتتش بود نگاه میکردوهی جع
 اون دست میکرد

_میگم خان جون این حلقه که واسه نشون کردن شیرین خریدی،یعنی شیرین 
 ممیپسنده

 مادرش چشم هره ای رفت گفت
  اش دادم_خیلی دلشم بخواد کلی  ول 

شه اما این  شیرین زن علی  شیرین بود،از خداش بود  شق  با اینکه مادر علی عا
عروس ومادر شتتوهرتمومی نداشتتت وگاهی رفتار های خاله زنکی،بحث های 

شت دلش  شاید حق دا شکایت میکرد  شیرین قبه عقد  وقتا از نزدیکی علی به 
شون مدام هم دیگه رو  شدن،نامزدی  شیرین قبه رسمی  ست علی و  نمی خوا
شت  سید حرفی   شیرین بود میتر شتر نگران حرف مردم در مورد  ببینن اون بی

 سرش بزنن
 شونه باال انداخت تو دلش گفت علی که حرف مادرش شنید

_نه به اون اوایه که تعریف شتتیرین میکرد هی هواش داشتتتت،نه به االن که 
 اینجوری درموردش میگه

این حرف خان جون برای علی عجی  وهری  بود چون هیچ وقت  خان جون 
 از شیرین بد نمیگفت
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 تو همین فکرهای درهم ورهم بود که خان جون ش گفت
 خ)اشپزخونه( هذا رو بیارم شام بخوریم_من میرم تو مطب

**** 
سه های برن ،جعبه های روهن  شده بود کی سش خاکی  کلی عرق کرده بود،لبا
ست، وهمین  سمت را شت میبرد  سمت چپ مغازه دا جامد چند کیلویی از 
که گرد وخاک های کف حجره  فضتتتا رو کمی کثیف کنه  باعث شتتتده بود 

شدن زنش  صی عمادچند روزی به خاطر فارق  نمیومد مغازه ویه جورایی مرخ
چار  ثه آ ماد م ماد بجور داشتتتت اذیتش میکرد یجورایی ع ته بود،نبودن ع گرف
 فرانستته بود براش،بیشتتتر کار ها رو دوش عماد بود. وفی کرد به کیستته برن 
وجعبه روهنی که وستتح حجره بود نگاه کرد حال نداشتتت برش داره ببره طرف 

هار تا چ گه حجره،از صتتبح دو دو بار کشتتی دی حال  تا داشتتتت میکرداالن 
ست ونگاهش به زمین  ش سح گرد وخاکا ن ستگی همون و شدت خ شت،از  ندا
دوخت به  دقیقه نکشیده بود که صدای نفس نفس زدن کسی شنید سرش باال 

شون بود دیدبانگاه متعجبش آورد سایه  ساله که هم سر چهارده  ونزده  ومیثم  
دویده بود وهنوزم نفس نفس میزد  چی شتتده رو  رستتیدمیثم که گویا تموم راه

 بریده بریده گفت
 مادرتون..._علی آقا  مادر تون

شو گرفت با  شونه ها سمتش،  شدو رفت  شدازمکث میثم کالفه  سریع  ا علی 
 فریادواسترس  گفت

 _مادرم چیممیثم چی شده حرف بزن
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یده بود هنوزم نفس نفس میزدنمی تونستتتت چیزی  ند دو یه ب گار  که ان میثم 
بگه،نگاه  ر استتترس علی ام میثم مجاب به حرف زدن نکردعلی فورا  رید و 

 میثم روش نشوندوبعد چند ثانیه میثم که نفسش باال اومدگفت آوردصندلی 
 _حالش بدشد مهین خانوم بردش مریض خونه)بیمارستان(

 ر از قبه و با اضطراب شدیدتر گفتعلی  ریشون ت
 م_کدوم مریض خونه

 _بیمارستان سینا
بدون درنگ کتش برداشتتت ومثه برق و باد از حجره زد بیرون به بقالیه کناری 

 سر زد و حجره روبهش سپرد رفت سمت بیمارستان
**** 

شه  سن حاج خانوم طبیعیه علی.زانو هم ب*غ*ل نگیر یه گو _بیماریه قلبی تو 
 نشین

علی که که روز با استتترس وگریه تو بیمارستتتان گذرونده بود وگوشتته از اتاق 
شوک  شده بود تو  ستش خوابیده بود خیره  سمت را سته بود وبه مادرش که  ش ن
بود براش عجی  بود که مادرش بخاطر گرفتن قلبش راهی بیمارستان شه،مات 

شم دوخته بود.روبه مهین خانو شتومبهوت دقایق طوالنی به مادرش چ  م برگ
 گفت

_مهین خانوم من عاشتتق مادرمم بعد آقاجون خدابیامرزم تنها  شتتت و ناهم 
 خان جونمه،طاقت ندارم رو تخت مریض خونه ببینمش

ر واکث میدادمهین خانوم که همیشه مثه یه خواهر مهربون به حرفای علی گوش 
 اوقات نصحیتش میکرد گفت
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ضعف _ببین علی جان تو که یه مرد بالغی اگه تو ای سخت از خودت  ن دروان 
که تو  به این خوشتتته  ید میکنی اون دلش  نا ام مادرت  بدی، نشتتتون 
مردی، شتشی،محکمی مثه یه کوه.یادته اون موقع ها صفورا  تازه به دنیا اومده 
قت اتیش  تت میکردم میگفتی من االن و ندی من نصتتحی بود اتیش میستتوز

شت یکم مرد باش   سوزندمه باید ب گی کنم،دیگه بسته هرچی ب گی کردی
 خان جونت وایسا،با گریه وزاری  خان جونت از خودت دلسرد نکن

 علی چشماشو که ناشی از خستگی بود بهم فشرد گفت
ره هنوز ب ه ام من طاقت دیدن مادر مریض مو ندارم،نمی تونم آ_من نمیتونم 

 رو  ای خودم وایستم
ره،چیزی نگه تا علی مهین خانوم که حال خراب وداهون علی دید ترجیح داد ب

 شه آرومتوخودش باشه بلکه کمی 
***** 

چند روزی از مریضتتی خان جونش میگذشتتت،حالش بهتر شتتده بود دکتر ها 
تشتتخید داده بودن به خاطر استتترس وهیجان قلبش گرفته،بنابراین یه محیح 

وبی استرس براش توصیه کرده بودن،علی مثه همیشه میرفت سر کار ودم  آروم
یه ستتر به شتتیرین میزد،روزهای هروب  بودنش تو ایران براش کلی  آخری ام 

ماجرا به همراه داشتتت یکی ش همین مریضتتی مادرش که کمی دودلش کرده 
بود برای رفتن.دفترچه کوچیکیش تو دستش بود مدام لغت های مختلف تکرار 
میکرد،زبانش خوب بود ولی درحدی نبود که مسلح باشه،بتونه حرف بزنه تنها 

مغازه،عماد تو مغازه نبودو فرستتتاده بودش بازار تا کمی میوه وستتبزی بود تو 
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بگیره ببره خونه شتتون،بخاطر مریض بودن خان جون از خرید کردن منع کرده 
بودنش.مدام با خودش لغت ها رو تکرار میکرد یه ستتری لغت که ضتتروری 

 بودن تو دفترچه با تلفظ وفونتیک،معنی نوشته بودهی میگفت
لغتا رو بخوام دو هفته ای یاد بگیرم با این لهجه افتضتتاح وتلفظ _اگه من این 

 های هلح م که یارو چیزی نمیفهمه،فقح میشینه بهم میخنده.
 ودوباره سرش مینداخت

 
  ایین میخ وند

 فرانسیسکویی،سخت مشغول خوندنیا!_به به آقای سان
با شنیدن صدای محسن سرش بلند کرد محسن یجورایی دوست صمیمی ش 
یه  هاش بودوبرعکس بق با تان  محستتوب میشتتتد چون از دوران دبیرستت
دوستاش،وهم کالسیای دانشکده اش محسن همیشه درکنار علی بود االنم که 

 دوتایی راهی آمریکا بودن واین صمیمیته دوبرابر میشد.لبخندی زد گفت
 _توکی اومدی تحفهم

 _همین االن دیدم سخت مشغول خوندنی خنده ام گرفت
ه رو انداخت طرف محستتن،و محستتن جا خالی داددفترچه افتاد علی دفترچ

 روزمین و محسن خندید
_حاال منو مستتخره میکنیم حاال خودت مگه ننه بابات انگلیستتین که هی ی 

 نمیخونی
 _نگو اینو علی) با خنده(اگه سردار هرمز بفهمه

 )هرمز  در محسن بود نظامی بود(
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 هم ین توهینی بهش کردی،تیربارونت میکنه
 علی هم با طعنه گفت

هاستتت  مهمونیکه همش تو ستترش  _این ستتردار هرمز نمیتونه  ستتر ستتبک
 تیربارون کنه یه جماعتی از دستش راحت کنه

 _اوهه نگو این حرفو علی. زن ها واسه من سر و دست میشکونن!
 علی  وزخندی زد گفت

 محالت بده شده_چه حرفا.بگو ببینم باز چی خوردی 
تلو تلو میخورد حالت عادی نداشتتت به درحجره تکیه محستتن که انگار کمی 

 داده بود دماهش کشید باال گفت
 _به جون تو فقح یه لیوان خوردم.

 علی نچ ن ی کردسری از رو تاسف تکون داد بلندگفت
 _تو که نخورده م*س*ت بودی حاال که خوردی نمیشه جمعت کرد

سن و  سمت مح شد ورفت  صندلی  ا صندلی آورداز رو  سمت  شینه تش  تا ب
 یکم حالت عادی  یدا کنه حالش بهترشه

**** 
موزش و رورش( براش فرستتتاده بودن،باز کرد زیر آنامه ای که از اداره فرهنگ)

به  ج  تر از ق فه اش متع یا یه ق ثان به  یه  ثان ندن و  به خو ل  شتتروع کرد 
میشد.محسن که از فضولی داشت میمردنامه از دستش کشیدباصدایی تقریبا 

 بلند گفت
 بگو ببینم چی شدهم_
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 علی نامه رو از دستش چنگ زد گفت
 تر چه خبرته چرا داد میزنیم آروم_

 گفت آوردمحسن کمی تن صداش  ایین 
 _خ  چی نوشته توشم

 _نوشته توش تو کار من دخالت نکن
 محسن چپ چپی نگاش کرد گفت

 _مسخره بی مزه،خ  نگو
 _نمیری از فضولی.یادته مدرسه دبیرستان مونوم

 به حالت تعج  وسوالی گفتعلی 
 _مدرسه دبیرستانم

 _اره دیگه توش درس خوندیم تو خیابون سپه بود
 اومد یادمها خ  آ_

_هی ی تو این نامه نوشتتته که از یکم مهر باید برم اون مدرستته به عنوان ناظم 
 مشغول به کار شم

 محسن زد زیر خنده گفت
 نوشته_تو ناظم شیمیدفعه دیگه بخون شاید یه چیز دیگه 

 علی که حالت محسن دید نامه رو انداخت سمتش گفت
 _بگیر بخون

 ..بعد چند ثانیه محسن جدی گفت
 _حاال میخوای بریم
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_نه بابا چه رفتنی من درخواستتت داده بودم اما نه یکی ودوماه  یش،دوستتال 
 یش که دانشتتجو بودم یه نامه ای نوشتتتم دو دفعه رفتم اداره فرهنگ،االن یا 

 بورسیه شدم تندتند نامه نوشتن برام یا تازه یادشون افتادهشنیدن من 
_بد نیستتت که یادته یه دفعه اون موقع ها که دانشتتجو بودیم خودت گفتی بین 
خارج رفتن درس خوندن اینجا،موندن تو ایران رفتن ستتر یه کار خوب انتخاب 

 میکنی
مال نمی  نه، اون موقع من احت بین این  ادمد_اون موقع اون موقع بود االن اال

همه دانشتتجو تو امتحان اول شتتم،به همالی قانع بودم ولی االن که شتترایطش 
 دارم چرا نرمم

 هاتو یاداوری کردمآرزو_نه سقف 
شم  شنوه مجبور می سته وردار آتیش بزن اگه خان جونم ب _اون نامه ای که تو د

رم شم بهام یاداوری کنم،تو حجره آقا خدا بیامرزم کار کنم  اآرزودوباره سقف 
 به ب ه م ه ها صبح تا ش  گیر بدم کتک شون بزنم

 _منم همین میگم دیگه تو که عرضه نداری،اگه ناظم شی سورات میشن
 علی چش هوره به محسن زدوکتش برداشت  اشد گفت

 _ اشو برو خونه تون شبه،باید ببندم
 _باید با خان جونت  یه دیداری کنم) باخنده(

تر از محستتن داشتتت بیرون  میرفت از حجره علی ام جدی در حالی که جلو
 گفت

 _باهاش مناظره برگزار کن،ببین من چیزی میگم
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 ومحسن هم نان میخندید
**** 

 
 قسمت سوم

ش  تنها بانگاه خیره و  سکوت  شت، شت ورع  عجیبی دا ش  وح تاریکی 
هوهوهوجغدی که رو بوم نشسته بودشکسته میشد،مهین خانوم دست صفورا 

 کشیدش،علی کالفه تر از قبه گفتگرفت وتو ب*غ*لشش 
 _از کجا اومدن تو اتاق یعنی صدای در نشنیدینم

 صفورا که عین بید میلرزید وگونه هاش کمی به سرخی میزد گفت
_مامان بابایی کی برمیگرده من میترستتم بخوابم)این جا شتتکستتته وب گونه 

 د(میکرننوشتم از زبون صفورا به خاطر اینکه ساختار داستان کمی خراب 
 علی دستی تو موهاش کشید گفت

 کنیدمن فعال تو حیاط میمونم. آروم_شما برید تو اتاق خان جونم، صفورا رو 
 صفورا ومهین خانوم رفتن تواتاق علی ومادرش

 علی زیر ل  باخودش تکرار میکرد
 _آخه تواین محله که تاحاال دزد نمیومده بود که.اینا کی بودن یعنی م

صبح تو حیاط سوندن یا دزدی  و تا  صد تر سایی ق قدم زد و فکر کرد.که چه ک
 ازخونه شون داشتن

شت اکثر آروم آدمعلی  شمنی ندا ا وب ه محالش باهاش آدموبی ازاری بودود
شه  میدادخوب بودن و احتمال ن ش  اومده با صف  صد وقرض ن سی بی ق ک

 دزدی..
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 وهمینا ذهنش مشغول کرده بود
 بستن کرواتش بود شیرین کرد گفتخان جون چای علی که رو که درحال 

 _میخوای چیکار کنیم
قا جواد ازطرف  کاشتتتان خبر کنم)آ قا جواد از  ید آ با له فعال  _نمی دونم وال
صتتاح  کارش رفته بود کاشتتان برای دیدن یه ستتری فرش( بیاد تهران،حاال 

 خداروشکر چیزی نتونستن بردارن فقح ترسوندن
 کنیم _یعنی نمی خوای آژان )مامور، لیس( خبر

 علی که درحال بستن ساعت م یش بود با مکث کوتاهی گفت
 _چرا میخوام همین که  از خونه رفتم بیرون،برم شهربانی)کالنتری(

 _ حتما برو.حاال دیش  نفهمیدی کیا بودنم
_نه والله خودمم در تعجبم اخه تو این محله یه بارم از ب گی ام تا حاال دزدی 

 ندیدم
بود لیوان چای شتتیرین از دستتت مادرش گرفت  علی همون طوری که ستتر ا

 خورد،وخداحافظی کرد رفت
**** 

که درحال در به ستترخی میزد علی  هاش بود از آوردهروب بود هوا  ن کفش 
ای حس کرد مادرش باال ستترش  لحظهستترکار تازه خستتته وکوفته رستتیده بود،

 وایستاده سر بلند کرد صورت مهربون ش دیدگفت
 _سالم خان جون

 جوابش داد  رسیدخان جون 
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 _رفتی شهربانیم
 _اره رفتم گفتن باید ببینیم کی از این دور اطراف دزدی میکنه  یداش کنیم

 مادرش با تعج  گفت
 _خ  این چه ربطی به دزدی که اومده تو خونه ما دارهم

 علی بلندشد گفت
شون  شو ندیدم کار شه که اومده خونه ما،ما که قیافه  _بلکه اون دزدم دوزدی با
حسابی سخت تر شده حاال منتظر اینن یکی این دور اطراف خونه شو دزد بزنه 

 بره شهربانی
 _حاال شاید اون دزده نرفت دزدی.

 علی شونه ای باال انداخت گفت
 _چی بگم والله..

یای جو دست خان جونش گرفت و دوتایی رفتن سمت اتاق مهین خانوم اینا تا
 حال شون بشن

***** 
ش ضیه دزدی علی بی ضی  مادرش دو دل کرده بودبرای نرفتن ، ق ضیه مری تر از ق

مدام در فکر بود،میترستتید بره اتفاقی بدی برای مادرش بیوفته.به  شتتتی تکیه 
 داده بود تو حال خودش بود تازه از اتاق مهین خانوم اینا برگشته بودن

تاق هرق در  حث میکرد ولی ا فت ب جار میر با خودش تو ذهنش کلن مدام 
 سکوت بود.

 _علی..
 با شنیدن اسمش از دهن مادرش ناخوداگاه خودش جمع کرد گفت
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 م_ها!چی
 مادرش  نخ و سوزن و رومیزی تو دستش کنار گذاشت گفت

 _تو فکر بودی بازم
 علی دست شو مشت کرد رو  اش گذاشت بی تامه گفت

 _آره کار روز وشبم شده
 _ س مسئله مهمی هست که من خبر ندارمم

 آمریکا رفتنمه_نه نه مربوط به 
 مادرش با شک  رسید

 _مطمئنیم
 _آره مگه چیزی شدهم

مادرش بدون معطلی  اشتتد و رفت ستتمت اتاق دیگر وچند ثانیه بعد همراه با 
  اکت نامه ای برگشت

 علی بادیدن  اکت نامه زیر ل  فوشی به محسن داد بعد با صدای بلند گفت
 _این چیه مامانم

 مادرش کنارش نشست گفت
 موزش و رورش( رسیدهآه فرهنگ)_از ادار

 علی با لبخندی گفت
 _خ .به من مربوطهم

 _آره با درخواستت موافقت کردن برای معلم شدن
 علی لبخندی که توش بیشتر حرش بود زد گفت
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 همآورد_این نامه رو  ست چی 
 ت رسیدیآرزوبه  باالخره_آره.فکر میکردم خوشحال میشی  

م معلم شدن موندن تو ایران نیست آرزواما علی دلش میخواست بگه مادر من 
وقتی که میتونم تو بهترین شرایح درس بخونم چرا باید بمونم تو بدترین شرایح 
کار کنم.به شتتانستتش هزار دفعه لعنت فرستتتاد به این که اون نامه روهم دم 

 ی درکش نمیکنهدرخونه فرستادن هم دم در حجره،به این که چه بدبخته کس
 آوردمکث طوالنی ش وفرو رفتن تو خودش مادرش به حرف 

 _ناراحتی علیم
 علی اهی کشید گفت

 _خان جون من میخوام برم
 مادرش که هم نان علی مسر میدید گفت

 ت بود که.آرزو_ولی تو 
 علی حرفش قطع کرد گفت

 تحصیه تو م بود ولی زمانی که دانشجو بودم نه حاال که شرایح ادامهآرزو_اره 
 بهترین دانشگاه دارم

عا اون دلش  نه طب مادرش فقح در برابر این حرفش میتونستتتت ستتکوت ک
میخواست  سرش هر طور شده کنارش بمونه ولی علی واقعا دو دل نبود تحت 
هرشرایطی میه به رفتن داشت، واون دو دلیه کاذبش چیزی شبیه ترس ونگرانی 

 ی بیوفته تا ابد  شیمون شه.بودفقح میترسید بره میترسید که اتفاق
****** 
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خیابون های  میدادکه تو هوای تهران نفس میکشتتید ترجیح  آخراین روزهای 
 ت بذارهتهران زیر  ا 

 
یه دل ستتیر همه جای تهران ببینه.کم کم باید به  ا جایی که نفس داره بره بره،و

شو تو یه جایی د بذارهاین باور میرسید که دو دل بودن  ر از ور ،دور تکنار،آینده 
 به دختری که کمی بهش میدادالله زار واتاتورک ،آ ادانا  جستتتجو کنه.ترجیح 

هش ب بذارهتعلق خاطر داره توزندگی اون  دختر جدیه فکر کنه هد بازی کنار 
 نزدیک شه وکمی حس بهش  یدا کنه

جلو خیاط خونه نیک قدم آهستتته میرفت،این روزها زیاد میومد الله زار بقول 
 دنبال گمشده اش بودولی اکثرا به خاطر کار بودو دیدار با مشتری. محسن

دقیقا وقتی بود که  میدادبعدظهر نشتتون 6نگاهی به ستتاعتش انداخت ستتاعت
کالس خیاطی شتتیرین تموم میشتتدعلی خوب زمانش میدونستتت االنم برای 

 کمی نزدیکی و حرف به دیدن شیرین اومده بود
از خیاط خونه به دیواری تکیه داد به ثانیه دست از قدم زدن برداشت وکمی دور 

نکشیده بود که شیرین اومد بیرون خوب میشناختش کیف کوچیک مشکی تو 
دستتتش بود وکت ودامن طوستتی خوش دوختی  وشتتیده بود خیلی تند قدم 

 برمیداشت علی که این عجله شو دید به سرعت خودشو بهش رسوند
 از  شت سر که شیرین نمیدیدش گفت

 رین خانوم_سالم شی
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شتتیرین که کمی شتتوکه شتتده بود برگشتتت نگاهش به قامت رعنا علی افتاد،با 
 تعج  گفت

 _شمام اینجام کاری داشتیدم
 علی بال فاصله گفت

 _باهاتون کمی حرف داشتم وقت دارینم
 شیرین بدون معطلی گفت

 _بله البته بفرماین
به بستتتنی فروشتتی که چند متری عق  تر از خیاط خونه بود  اشتتاره کرد و و

 دوتایی راه افتادن.
های مبهم ولی  گاه  به ن قایقی  ته بودن د روی میز دونفره  ی کوچکی نشتتستت
که دلش  که هزارمعنی وحرف داشتتتت علی  هایی  گا گذشتتتت،ن  رحرف 

 نمیخواست این دقایق به نگاه کردن فقح بگذره گفت
 های مرداده من چندروز دیگه رفتنیمآخر_میدونید که 
 ه بستنی ش خیره شدب آوردسرش  ایین 

 ی گفتآرومشیرین  قاشقی از بستنی زعفرونیش خوردبه 
 _میدونم.حرفی هستم

رو میز گذاشتتت،شتتیرین با تعج  به  آوردعلی  اکت نامه ای  از تو جیبش در
  اکت نگاه کردعلی قبه از اینکه شیرین چیزی بپرسه گفت

و تونستتتم رو در ر_این نامه برای توعه،امیدوارم حرفامو بفهمی درکم کنی نمی 
 بهت بگم

 شیرین فقح به علی نگاه میکرد..
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 اما علی بعد این حرف  اشد گفت
_میرم تا تنها باشتتی راحت بخونیش  بعد اینکه  ول بستتتنی ها رو حستتاب کرد 
شد ثابت  شیرین تا چند دقیقه رو دری که علی ازش خارج  رفت بیرون و نگاه 

 موند..
صر شه یه مردمنح شیرین همی شقی علی برای  شایدهرعا به فرد و واقعی بود،

شیرین علی از خاش هم فراتر بود و از  شو خاش ببینه اما برای  شوقه اش  مع
نگاه بهش لذت میبردقلبش تندترمیتپید..وبی شتتک همین ها نشتتانه بی تابی 
وعاشتتقیه.بعد چند دقیقه به خودش اومد و  اکت نامه رو برداشتتت و اره اش 

 کرد نامه رو باز کرد
 «بخش وتسکین دهنده دل رنجور هر بنده ای ست آرامشانکه یادش  به نام»

 باز این دل سرگشته من یاد ان قصه شیرین افتاد
 بیستون بود تمنای دو دوست

 بود تماشای دو عشق آزمون
 در زمانی که چو کبک

 خنده میزدشیرین
 تیشه میزد فرهاد

 نتوان گفت به جانبازی فرهاد افسوس
 رین فریادنتوان کرد ز بی دردی شی

 کار شیرین به جهان شور برانگیختن است
 عشق در جان کسی ریختن است
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 ن میه دوستآوردکار فرهاد بر
 خواه با شاه درافتادن و گستاخ شدن

 خواه با کوه در اویختن است
 رمز شیرینی این قصه کجاستم

 که نه تنها شیرین بی نهایت زیباست
 انکه اموخت به ما درس محبت میخواست

 چراهان کنی از عشق کسیجان 
 به امیدش  ببری رن  بسی
 ت  وتابی بودت هر نفسی
 به وصالش برسی یا نرسی
 به وصالش برسی یا نرسی

ستتالم به کستتی که به زودی تموم قلبم رو تصتترف خواهد کردونیمی از من 
 خواهد شد

یت  له وب ندن این جم به ارامی قطره اشتتکی از چشتتمش  آخربا خو شتتعر 
سم عا ستی رو گونه چکید.وخوب ر شوقش می آموخت. د شت از مع شقی دا

 برجسته اش کشید ادامه نامه رو خوند
صمیم گرفتم برات  ستم باهات رو در رو حرف بزنم،بنابراین ت ستش نمی تون را
سم از عالقه تو به خودم مطمئنم،ولی از خودم میترسم ،میترسم تو این راه  بنوی

ین عشق فرهاد کوه کن برای شیر ر از فراز ونشی  من یک بیستم جربزه وجنم و
شاید  شم  شته با شتره ندا سانه ای فرهاد بی شیرین اف خودم که دلبری هاش از 
چون من همیشتته برام مفهوم یک همدم مادر بوده نه یک همستتر،شتتاید چون 
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هنوز مسئولیت  ذیر نیستم وشاید،شایدهای دیگر .حاال که تو خواستار موندن 
میرسونی،تصمیم دارم قول  یوندی عاشقانه  شآرامکنار منی،وبا نگاهت منو به 

والبته رستتمی در قل  جفتمون بی خبر از بقیه باتو ببندم شتتاید بگی تو به قول 
وقرارهای که بزرگترها بستتتن اعتماد نداری و قبول نداری اون حرفا رو.اما این 
نان میخوام تو  که نیستتتم،من از تو اطمی یه  ندستتتال با تو برای چ قرار دل من 

س همین کافیه،نه حرفا. س اگه عاشتق واقعی هستتی حتی اگه مردم به ازمن، 
  ام بمون

 دوستدارت علی
 هایی که تقدیرمآلقات

 گذارد،می آدمجلوی راه 
 بسیار محدود است ،

 عشق خودش خواهد آمد،
 بی هیاهو .

 توان از آن فرار کرد،نمی
 نشیندای از قلبت میآید و در گوشهآرام و آهسته می

 متوجه آمدنش خواهی شدزمانی 
 شود .که بدون آن نفس کشیدن دشوار می

 علی تو نامه اشک های ش آخربا حرف 
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یرین دیدش تار کردوبیصدا ریخت. وبه نامه خیره موندبه نوشته ها وبه تصویر 
 علی که تو ذهنش بود

****** 
نیمه های ش  بود میدونست خان جونش نگران شده از وقتی که شیرین دیده 

نه وفقح بود  جای تهرا قا ک یدونستتتت دقی یاده طی میکرد ونم ها رو   یابون  خ
 ی بود که تو تهران بود وفردا ش  مسافربود.آخرمیرفت، میرفت.ش  

یه دل سیر به سکوت شهر خسته تهران،تونیمه ش  گوش دادوفکر کرد به تموم 
ستتتال،به ب گی ش به تموم لذت های دروان مدرستتته به تموم 24زندگیش تو

لخ وشتتیرین دانشتتگاه به همه چیز،دلش میخواستتت از باال به تهران حوادث ت
نگاه کنه،از نوک دماوند .باید امشتت  رو خوب استتتراحت میکرد تا ستترحال 
باشتتته،ولی اون قدر  یاده روی کرده بود که  اهاش حس نمی کرد.ناخوداگاه 
ذهنش رفت سمت مادرش وتموم حرفایی که تو این یک ماهی که خبر قبولیش 

ه بود،به شتتیرین به لجبازی هاش و افکارش که با چند ستتتال قبه که شتتنید
 دانشجو بود کلی فرق کرده بود.به رویایی که از واقعیت دور نبود

 وبه تموم ابهامات.
****** 

چشتتماشتتو کمی باز کرد نور افتاب تا وستتح اتاق اومده بودبه ستتاعت رو دیوار 
 اشتته انگار که کوه نگاهی انداخت دم دم های ظهر بود،دلش نمی خواستتت 

صدای مادرش از تو حیاط که با مهین خانوم  سته وکوفته بود. کنده بود خیلی خ
 حرف میزد میشنید

 _آره سبزی هاشو از  حاج اکبریه سرکوچه گرفتم
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 _ السیده زیاد داشت
 _دیگه تند تند شد کارای آش  شت  ای علی،وگرنه از میدون میگرفتم

 عریفین،زود  ختن._ولی ماشالله لوبیا ها وعدساش ت
 توکنار زد به چمدونی که گوشه اتاقش بود نگاه کرد،به کتاب هاش که تو قفسه 
تاقش نگاه کردبه میز  یده شتتتده بودبه همه چیز ا تاق ش چ کوچکی گوشتتته ا
چوبیش و چراغ مطالعه اش،انگار قرار بود برنگرده که این طوری وسایه واثاث 

شت با خونه رو نظاره میکرد.رفت رو ایون وخیر شد به مادرش که هم نان دا ه 
مهین خانوم حرف میزد.لبخندی زد با صتتدای بلند رو به مادرش ومهین خانوم 

 که حواسشون نبود گفت
 _سالم عرض شد خانوما

 مهین خانوم جوابش به گرمی داد مادرش برگشت گفت
 باالخره بیدار شدیم_

 لبخندی زد گفت
 ا فرودگاه بیاد.م تجون عماد نیومدهمقرار بود همراه _خان

 نگاهی به سرتاسرحیاط کردادامه داد
 _چقدر اینجا خلوته

سایه ها توحیاط بودن ه_نه والله هنوز که نیومده تا چند دقیقه  یش  م تموم هم
 االن رفتن،شما خواب بودی!

 چیزی نگفت ودوباره رفت سمت اتاقش.
 تا همه چیز ازنو ببینه میخواست تصویر همه چی تو ذهنش حک شه
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***** 
شیدومثه  شو و شکی  سفت کردکت م شه بود  شو که  سی  گره کروات طو

ینه نگاه کرد،چمدون لباساش ووسایالش آدخترها برای هزارمین بار خودشو تو 
وساکی که  ر از کتاب بودعماد توحیاط  گذاشته بودتموم سفارش های الزم رو 

وشتید توبین درمورد کار به عماد کرده بود، همه حرف ها رو زده بود.کفشتش  
جمعیت زنا شیرین دید از تو نگاهش هم خوند.هم اینکه از االن دلتنگتم. خان 

ریخت خودشتتو به زور نگه داشتتته بود اشتتک می آخرجونش که دیگه این دم 
بادیدن علی لبخند زیبایی زد هم هم دلتنگی داشت هم خوشحال از دیدن  سر 

سرا در سری تو  شدهآوردش که حاال  سرش  ه،مایه افتخارش  بود اما دوری از  
سنگینی بود براش.چند دقیقه ای تو   رمهر مادرش موند و بعدبا این  آهوشهم 

 جمله مادرش
 _برو دیرت نشه طیاره میپره

شیرین  ستاده بود نگاش کرد  شش ای شیرین که  کنار مادروزن دادا سمت  رفت 
ته اخکه معلوم نبود از حج  وحیاشتته یا دل نداره علی ببینه،ستترش  ایین اند

 بودعلی که موندن زیاد جایز نمیدونست به گفتن یه کلمه اکتفا کرد
 _منتظر نامه هات هستم

ورفت ستتمت در وعماد هم به دنبالش راه افتاد،تاکستتی زردی جلو در خونه 
ی بود که میخواست بره جنگ آدمتوقف کرده بود و منتظربود.حال وهواش مثه 

نامزدش دل تو دل شتتون نبود شتتتا به خارج برای مادر یرش و  ید این رفتنش 
 مادرش شبیه جنگ بودوشایدمادرش اون با  وتین وسربندیازهرا میدید..

***** 
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باد وتو آها زود می گذشتتت،به یه چشتتم بهم زدن تو فرودگاه مهرظه براش لح
شگاهش هم  ستای دان سن وچندتا از دو شجوها بودن مح هوا یما بودتموم دان

سی حد ودنود نفر بودن خودش تو هوا یما کنار دید،با ب ه های  زشکی ومهند
یه  سری به نام فرزاد که لیسانس برق داشت نشسته بودوبقیه دوستاشم جاهای 
ستگی  شماش خ شوبی بر ا بود،ازچ سته بودن درونش ا ش مختلف هوا یما ن

باز احستتتاس خستتتگی می ما  یده بودا یادی رو خواب مان ز که ز بااین ید  بار
هم ستترحالش نمیکرد،انگار از اون جو میکرد.دیدن خنده وشتتوخی ب ه ها 

صمیمی خسته بود،چشماشوبست به دقیقه نکشیده بودکه فرزاد کنارش نشسته 
 بود گفت

 مخوابیدین _دیش  استرس داشتیدن
کسی که خبر ازدل  رآشوب ونگران علی نداشت تنها قیافه اش نمایان گر کمی 

 شوب واسترس بود.لبخندی تحویه فرزاد داد گفتآاز این 
 _نه اتفآقا تخت گرفتم خوابیدم،دل نگران مادرمم بعد از نبودم تو ایران!

 م_تک فرزندی
 _اره

 _خ  مگه  درت.
 حرفش قطع کرد گفت

 _ ونزده سالم بود فوت شد
 فرزاد سرش  ایین انداخت گفت

 _نمی خواستم ناراحتت کنم ببخش،خدابیامرزتش
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 _نه نه .ناراحت نشدم
 _می تونم فامیلی تو بپرسمم

 لی مهرزاد هستم_ع
 _بهونه ات فقح مادرته یا یکی دیگهم

ست من و اون فقح یه قولی شی به خودش گفت مگه من دلم  یش رین یه ذره ه
 بهم دادیم چیزی که بین مون نیست جز یه نامزدی حرفی

 _نه فقح مادرم
 فرزاد کمی مشکوک نگاهش کرد سری تکون داد گفت

 _امیدوارم
 فهمید گفتعلی که زودمعنی نگاه فرزاد 

 _امیدواری که چیم منظورت چیهم
 فرزاد با لبخند گفت

 _که عاشق نباشی
 علی  قی زد زیر خنده گفت

 _منو وعاشقی.برام خنده داره
 _ولی نگاهت یه چیز دیگه میگه

 _نگاهم چرت میگه منو چه به عاشقی!
 _ س دوباره امیدوارم حرف تو درست باشه

 _نکنه میترسی به درد عشق دچار شمم
 نه نه دچار شدی خبر نداری_

 علی شونه ای باال انداخت گفت
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 _بیخیال فکر کن دیونه شدم
 _ای کاش دیونه شده باشی که ازعاشقی صدمرتبه بهتره

مه کرد من دیوانگی وم*س*تی همزاد همیم،هنوز خودش هم  ل  زمز زیر 
ی شو نمی دونست جمله اش کمی عجی  آوردتفسیر درست این جمله من در

ید  نا روهمزاد بود،شتتتا که او یاد بود. به دیوانگی وم*س*تی ز نزدیکیش 
میپنداشتتت،ولی این جمله رو یه روز که مشتتغول خوندن یه هزل بود به ذهنش 

 اومد.واالن شده بود ورد زبونش
**** 

به فرودگاه بین المللی   باالخرهبعد ستتتاعات طوالنی که توهوا یماگذروندن 
 سانفرانسیسکو

 
San Francisco international air port 

که یکی از  ر رفت وامدترین فرودگاه هاآمریکابودودرسانفرانسیسکو ودر ایالت 
 خرهباالکالیفرنیاواقع بود رستتیدن،همگی از این  روازطوالنی خستتته بودن و

بعداز اینکه چمدون ها شونو تحویه گرفتند،به سمت خوابگاهی که تو خیابون 
ته بودن حرکت  باردبراشتتون درنظر گرف های لم یابون  بارد یکی از خ کردن،لم

معروف سانفراسیسکو بودبه خاطر بلوارهای زیگزاگی ش میشناختنش تو مسیر 
بایی ها وجاذبه های شتتهر نظر هی کدوم جل   اینقدر خستتته بودن که زی

 نکردوهمه شون چرت میزدن
***** 
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یه خوابگاهی که ازملیت های مختلف دانشتتجو،زن ومرد وجود داشتتتت  تو
لی با محسن ومعسود که یکی از هم دانشگاهیای  ولدارش بود ساکن شدندوع

باباش   درش تو دربار  هلوی بود وجزو اون باال دستتتابودوهمیشتتته بخاطر 
خودش میگرفت با ول جزو دانشتتجو های اعزامی به آمریکا شتتده بود هم اتاق 
سعودبود وهم اتاق  شترک علی وم ست م سن دو شدواقعیتش این بود که مح

 سعود که دل خوشی ازش نداشت،بخاطر محسن بودشدن علی با م
شه ای از اتاق   شو گو سایه  ساک وچمدون و سمت یه تخت رفته بود  هرکی 
گذاشته بودبخاطرخستگی حتی به دکوراسیون اتاقی که یه  نجره داشت و نجره 
شده بوددقت  شکیه  سه تاتخت ت سه و اش رو به خیابون بودوازمیزتحریر وقف

 شدن.کامال نظم خوابش بهم ریخته بود نکردن ورو تختاشون ولو
علی هم باهمون تیپ رستتمی وکت وشتتلوار ولو شتتد روتخت وبرای ثانیه ای 
چشتتماشتتوبستتت محستتن که شتتوخیش گرفته بودوه*و*س اذیت کردن کستتی 
داشتتتت بیخیال مستتعود که درحال وارستتی کردن لباس های چمدونش بود 

اشتتت رفت شتتدوازروتختش  اشتتدشتتیشتته نوشتتابه ای روازکنارتختش برد
باالسرعلی که چشماش بسته بود.لبخند خبیسی رو لبش بود،بطری شیشه ی 
صفه خورده بود  شتن میخوردن ن سه ناهار دا شابه(که وا سم نو کوکاکوالیی )ا
حاال تو دستش بود میخواست ادامه شو بخوره.اما نه.تصمیم گرفت اون یه ذره 

شو ریخت رو  شه رو علی خالی کنه،همین که یه ذره  سرعلی،علی عین که تو
سن مات مات  شدازرو تخت و مح شد و مثه فنر ا شماش گرد  جن دیدها چ

 نگاه کرد.محسن که هرهر بخاطر شاهکارش داشت میخندید گفت
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_اوهه چته تو ماسید نبود که نوشابه بود دیگه علی که حاال اعصابش خوردشده 
 بود بابت نوشابه ای که رو سرش خالی کرده بودن گفت

 از این شوخیات. _آی بدم میاد
ستش گرفت رو به  سروته تو د شابه ای که خالی بود  شه نو شی بعدم از رومیز 

 محسن با خشم ادامه داد
 _زودی گم شو تا این شیشه)به شیشه نوشابه اشاره کرد( روسرت نشکوندم

 محسن که قیافه سرخ شده عصبی علی دید کشدار خندید گفت
 _باشه بابا تسلیم،نکشیمون

بیرون رفت مستتعود که قیافه تقستتی به خودش گرفته بود و رو  وبعد با خنده
صندلی کنارتختش نشسته بودوعین درباریا  اهاشو روهم انداخته بود زیر ل  

 باقیافه میرهضبش گفت
بره خودشتتو از رو  ه گلدن گیت  آدم_با یه مشتتت بی فرهنگ هم اتاق شتتدیم 

 جا باشهه بندازه  ایین بهتره تا بااینا ی
 شش تیز تر از این حرفا بود جدی ، وخشک گفتعلی که گو

 _ س بهتره زودتر این کار بکنی چون ما هم از دست راحت میشیم
سعود به روی مبارکش م  شو رو تخت انداخت،م که علی هم ین  نیاوردوخود

طعنه ای بهش زده،حرفی نزد فقح دقایقی چپ چپ به علی که چشماش بسته 
 بودداشت میخوابید نگاه کرد

***** 
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 قسمت چهارم
شون  شت،کارهای ثبت نام  سکو میگذ سی سانفران شون تو  چند روزی ازآقامت 

شده بودن،مشکلی نداشتن.کم وبیش  مستقرانجام شده بود،همگی توخوابگاه 
با خانوادها تلفنی تماس میگرفتند ویا دست به قلم میشدن برای خانوادشون از 

 حال شون مینوشتن
علی که تو این چند روزه حستتابی دلتنگ خان جونش شتتده بود هربت بهش 

ه بود،وتو خودش بود تصتتمیم گرفت زنگ بزنه حالی از مادر  یرش آوردفشتتار 
ساختمون خوابگاه بودوطبقه  سالنی که تو ورودی  که چند روزیه منتظره بگیره.
اول بود،یک قسمت خاصی داشت اون سمت یجورایی محه  سر رست های 

ابگاه بود مستتئول وستتر رستتت خوابگاه اکثر اوقات توش بودن چندتا تلفن خو
داشتتت که باید میرفتی تو اون قستتمت از ستتالن تا تلفن بزنی کلی شتتلوغ بود 
دانشتتجوهای دختر و ستتر از جاهای مختلف دنیا با زبون های مختلف باهم 
کر  حترف متیتزدن وتتو ستتتالتن هتمتهتمته بتود کستتتی بته حترف وتتذ

بکستر که باهم حرف میزدن توجه نمیکرد نظافت چی جوهانسون،ومیس مستر
ساله با دامن کوتاه وبلوز  ست  سارا گلن( که یه دختر جون نوزده بی ساختمون)
شو تا ارن  ش تا زده بودو یش بند و تی ای که  ستین ها ستین بلندی که ا سفیدا
همیشتته همراهش بودداشتتت به حرفای جفت شتتون گوش می کردبی کالم 

شون نگاه میکرد سریع رفت به سرگیجه میگرفت  شت  .علی که توبین نگاها دا
جوهانسون،میس بکسترچند دفعه سالم گفت اما اونا که بی توجه  مسترسمت،

به بقیه درموردافزایش حقوق ها صتتحبت میکردن متوجه نشتتدن،با دستتت به 
 مستتترجوهانستتون که به دیوار  شتتت به علی تکیه داده بود زدمستتترشتتونه 
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سون که کمی هول شت بهش زده  جوهان ضربه ای که علی از   شده بود دراثر 
 بود کمی  رید شوکه گفت

 م_ها.چیه
علی زود معذرت خواهی کرد درخواستش که یه تماس گرفتن بود مطرح کرد و 

جوهانسون،تلفن برداشت وشماره خونه شونو گرفت دل تو دلش مستربا اجازه 
شحال  شده بود خو سیه  ست مثه همون روزی که بور بود اما نه این بار نبود در

 رامشآبرای خبر کردن مادرش برای بورسیه شدن .بلکه برای شنیدن صدای  ر 
ها برای  نده بودتن گذرو طاق ه، نار  ندلی ک قایق ش رو صتت که تموم د مادرش،
شتتنیدن صتتدای زنگ.دستتتاش لرزش عجیبی داشتتت، حال خاصتتی داشتتت 
انگاردلتنگی ش بااین تماس کم میشتتد .نمی تونستتت درستتت حرف بزنه با 

 شنیدن صدای مادرش که گفت
 _الو

 با تته  ته صدای لرزون که ناشی از دلتنگی بود گفت
 .الم ،خان جون_س

شک رو  صدای علی انگار بهش دنیا رو دادن،قطرات ا شنیدن  خان جون که با 
 گونه شو  اک کرد با مهر گفت

 _سالم به روی ماهت  سرم
 تندتند ادامه داد

 ثبت نام کردیمجات خوبهمبا کیا هم اتاقیم باالخره_
 علی که دید مادرش سواالش ادامه داره،وسح حرفش  رید گفت
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 وبه،هیچ مشکلی ندارم،شما حالت خوبهمچیکارا میکنیم_همه چی خ
 خان جون که رضایت وراحتی از تو صدای علی حس کرد گفت

ستی اما تنها  شم،گرچه نی صفورا میان  ی شکر خوبم،مثه قبه مهین و _خدارو
 نیستم.

 با دودلی وکمی مکث  رسید
 _از شیرین چه خبر میاد یشتم

حال به  خان جون ازاین حرف علی ذوق کردخوشتتت که علی  شتتتدازاین
 فکرشیرینه،گفت

 _اونم خوبه مادر.کم وبیش بامادرش میاد یشم
خوشحال شد به  علی که دید وضع مادرش وشیرین خوبه،وهمه چی روبه راهه

چند دقیقه صحبت بسنده کرد وتلفن گذاشت وتشکر کرد برگشت تو اتاقش تا 
 استراحت کنه

***** 
متری خیره شده بود محسن ومسعود 30روتختش دراز کشیده بود به سقف اتاق 

تو ستترو کله هم میزدن مشتتغول شتتطرن  بازی کردن بودن،ومدام صتتداشتتون 
بخاطر کلک هایی که بهم میزدن،اوج میگرفت قطعا اگه کستتی تو اون طبقه از 
شدبخاطر  شش خراب می سن  ی سعود ومح سی میفهمید وجه م ساختمون فار

ب ه های ایرانی تو طبقه های  ن  اما خداروشتتکر اکثرمیدادفوش هایی که بهم 
سعود ایرانی بودن،که  سن وم ساکن بودن وتو این طبقه تنها علی ومح مختلف 
اون دوتاهم همیشه صداشون باال بود.جروبحث های محسن و مسعود، علی 
بجور عصتتبی کرده بود،ودیگه تقریبا طاقتش طاق شتتده بودبا حرش  تو چنگ 
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ت به سمت محسن  رت کردمحسن زد ومتکا رو از زیر سرش برداشت وبا شد
که مدام رو صتتندلی درحال جلو وعق  رفتن بودمتکا بهش نخورد وافتاد رو 

 زمین،علی که حرصش دوبرابر شده بود با صدای بلند گفت
 یا نهم _تموم می کنید

شده بود نه متوجه  شد بهش نخورد  سن که نه متوجه متکا که طرفش  رت  مح
 د گفتحرش علی با داد علی خودش جمع کر
 _چیشده حاالمداریم بازی میکنیم دیگه

ساعت زنگدار کوچکی که رومیز کوچک کنار تختش  سمت  ست برد  علی د
 بودبه حالت  رت کردن گرفت سمت محسن گفت

 یه بازی نشونت بدم منم  نه _که بازی میکنید
مستتعود که تاحاال نظاره گر بود با اون حالتی که انگار با تمستتخر به علی نگاه 

 میکردروبه علی گفت
 _چند بدم خفه شی بزاری بازی مونو بکنیمم

علی که اتیش از سرش بیرون میزد دستش مشت کرد  اشد وایستاد  شت کرد 
به ب ه ها رو به  نجره اتاق وایستتتاد چندتا نفس عمیق  شتتت ستترهم کشتتید 

 برگشت انگشت اشاره شو سمت مسعود گرفت گفت
یستتت اون  ول به من بدی من خفه _خوب گوش کن چی میگم بهت.نیازی ن

شعور بخره،تا بفهمی تو  شی برات  شعور فرو صف  شم بدش به یکی که بره تو
 این ساختمون به این بزرگی نباید داد وفریاد راه بندازی اینجا رو جنگه بدونی
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سعود که ح صش گرفته بم صمیم گرفت الل بمونه وچیزی نگه وعلی بی  ودر ت
باس راحت با ل به جفتشتتون  تاق زدبیرون. یش خودش فکر میکرد توجه  ی از ا

ونمیتونستتت این  ستتره ی  ا تی ومغرور،تحمه کنه که مدام فخر میفروشتته رو 
 مغز واعصابش راه میره ومیترسید طاقتش طاق شه ویکاری دست  سره بده

***** 
شوه میومدن ثابت بودوبدون  سه هم ع سوی که وا سر فران نگاهش رو دختر و 

ست  لک زدن به حرفاورفتا سی چیز زیادی نمی دون شون نگاه میکرد ازانگلی ر
بان فرانستتته اموزش  که ز مدرستتته ای  یه  مایی تو  تدایی وراهن ما تو دوران اب ا

سالن بزرگی که اکثر میداد سه رو به خوبی میفهمید،تو  ن،درس خونده بود فران
دانشتتجوهااونجا هذا میخوردن کنار ستتاختمون خوابگاه بودبه همراه محستتن 

 شام رفته بود برای خوردن
شق هم بودن خیره  اما تو این دقایق فقح به اون دوتا زوج فرانسوی که زیادی عا
بود،خوب حرفای  ستتره رو که منت دختره رو برای دعوت به یه شتتتام دونفره 
سالن زیادی خلوت بودو همین باعث شتده بود که صتداها  میکشتیدمیشتنید،

و ش نوشیدنیین جرعه آخرراحت تر شنیده شه،محسن گوشه ای بود وداشت 
سته بود ظرف  ش میخورد،واین دفعه م*س*ت نکرده بود اما علی هنوز رو میز ن
استیک و سبزیجات ش جلو روش بودو ذره ای از هذا شو ل  نزده بود.محسن 

ش فارغ شده بود از سمت دیگه سالن اومد سمت میزی نوشیدنیکه از خوردن 
سر  سته بود،وبه علی که خیره به   ش  ودختر جون بود با لحنی خاشکه علی ن

 گفت
 _چیشدهم یاد یار افتادیم
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با  که  ما کمی تلوتلو میخوردوانگار بی حال بودعلی  وخندید م*س*ت نبود ا
 این حرف متوجه حضور محسن شده بود با اخمی برگشت سمتش و گفت

 محسنم باز تو حالت خرابه_
ندلی ص محسن که توان سر ا ایستادن نداشت  صندلی کشیدسمت خودش رو

 نشست گفت
 خوردم کم _نه بابا فقح یه 

 علی شونه ای باال انداخت وتکه ای از استک تو دهنش گذاشت گفت
 م_خ  خداروشکر  س میتونی خودت راه بیای

ه رفت درهمون حالت که دستتتت تو جیبش برده بود دنبال رمحستتن چش ه
 سیگارش میگذشت گفت

 _شه که نیستم.
د دوسیگار شو تازه ازتو جیبش  یدا کرده بومحسن که  یگیر حرفای علی نمیش

 گفت
 _کبریت داریم فندک مو گم کردم

 اینبار نوبت علی بود تا چش هره ای برای محسن بره،گفت
ستی این  شم..اها را شته با _کبریت به چه درد من میخوره که حاال با خودم دا

 کشه سره مسعود فکر کنم داره اخه سیگار می
شتی مارو بااین اخالق _خودم میدونم داره ولی  شازده،ک ست  اینجا  یداش نی

 گندت
 وبعد این حرف  اشدتا کبریت  یدا کنه
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هذاشتتتو  یدا کرده بود وداشتتتت  هذا خوردن   تازه فرصتتتت  که  علی 
میخورد،خدمتکارها رودید که درحال تمیز کردن ستتالن هذا خوری بودن،این 

م بود همون یعنی زمان زیادی از شتتام خوردن گذشتتته بین شتتون ستتارا گلن ه
کردباخودش همیشتته فکر میکرد دختری که اکثرا ستتاختمون خوابگاه تمیز می

ستتاله تنهایی تمیز میکنه 20_19چطوری اون ستتاختمون به اون بزرگی یه دختر
شاید کسی کمکش میکرد اما به هرحال دلش میسوخت برای این همه سختی 
که اون دختر خدمتکار میکشتتیدچون ستتاختمون خوابگاه شتتیش طبقه بود که 

نفر توش بودن وهمه از ملیت های مختلف، )وهمه ی دانشجوهای 150حدود 
و تویه ستتاختمون دیگه ت ایرانی تو اون ستتاختمون نبودن بلکه یه تعدادی شتتون

 چندتا خیابون  ایین تر بودن(
از شام خوردن که فارغ شد تصمیم گرفت کمی  تو محوطه ساختمون خوابگاه 
ضطرب بود،به فردا  شد،وعلی م شروع می شگاهش  قدم بزنه.فردا اولین روز دان

شون فکر میکرد،به تموم آن ه که قراربوداتفاق آدمو ای جدیدی که قرار بود ببینت
 وفت وساعت ها قدم زدوفکر کرد .بی

**** 
صوصا اونم اومیدادمقدم زدن تو هر مقطع زمانی به تاکسی گرفتن ترجیح  ل خ

 ی خاصتتی داشتتت درستتت مثه صتتدای مادرشآرامشتت.براش 7صتتبح ستتاعت
وب*و*ستته ای که به دستتتای مادرش میزد.گاهی وقتا فکر میکرد که رفتن به 

ستتکو یک رویاستتت اما حاال نیم دانشتتگاهی مثه دانشتتگاه ایالتی ستتانفرانستتی
 LAST آزمونستتاعت دیگه به اون دانشتتگاه میرستتید،چند روز  یش که نتای  

 اومده بودبین دانشجوهای خارجی تنوسته بود اول بشه
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برای ستتنجش توانایی حقوقی متقاضتتیان برای ادامه تحصتتیه  LAST آزمون)
که همون دوره فوق لیستتانس خودمونه که دراین LLmدررشتتته حقوق در دوره 

مدرک برای  یدن وداشتتتن این  جام م مقطع تحقیق و ژوهش درمورد حقوق ان
 که همون دکترا حقوق خودمونه J.S.Dدوره 

 
doctor of science low 

 
ضیح  ضمن این  دادمضروریه،درحدفهم تو  آزمونامیدوارم بفهیمن مطل ،در

نداین ستتتال اخیربرگزار شتتتده، ندارم درچ مانی اطالعی  ولی دراون مقطع ز
 نمیدونم برگزار میشده یا نه،درحال منو ببخشید اگه اشتباهی کردم(

ساعت م ی ش  ستش جابه جا کرد، نگاهی به  سونتش کمی تو د سام کیف 
 انداخت وکمی قدم هاشوتند کرد تا زودتر برسه.

تش ددستتت وصتتورتش با حوله  اک کرد وانداختش رو کانا ه،عاستتاعاتی قبه 
بود وستتایه اینور انور بندازه بقول مایکه شتتبیه دخترا نبود از بس توخونه داری 
بی نظم وشتته*خ*ته بود،طبق معمول بعد اینکه دستتت وصتتورتش میشتتستتت 

فت تو  نه ر نه ای آمیرفت توآشتتپزخو نه وصتتبحو تاقهوه ای دم ک نه  شتتپزخو
سه قوطی خالی  شت اما تو یه قف سه ها روگ هوه رو قبخوره.تموم کابینت ها وقف

 دیدوبا حرش گفت
 _اهه لعنت به این شانس.حاال چی بخورمم
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طلی رفت ستتمت قفستته ای که توش باکس چای بود،مایکه ون ذره ای معبد
نابراین چای همیشتتته تو خونه بود.کتری  ر  همیشتتته چای میخورد ب کرد آب

سمت یخ ال کره بادوم  شتش رو گاز،ذره ای چای تو قوری ریخت ورفت  گذا
عستته رو میزناهارخوری گذاشتتت،وتو یخ ال نون تستتت  یدا نکرد زمینی و 

 س امروزم باید بدون یه صتتبحونه مفصتتته میرفت بیرون وچقدر این براش 
ستتخت بود،رو صتتندلی نشتتستتت وبه انتظار اینکه کتری ابش جوش بیاد،به 
با لباس نظامی  ستتتاعت رو دیوار وقاب عکس کنارش که عکس  درش بود 

یا ارتش هی مان  یه استتطوره ارتش ال نازی( خیره شتتتد. درش برای اون  تلر)
 وقهرمان واقعی بود وعاشقانه میپرستیدتش

سپری کردن  شت و سین میکرد وقبولش دا شجاعت وافکار  درش تح شه  همی
زمانش با درش یکی از بهترین و لذت بخش ترین زمان ها بودبراش.عاشتتق 

 این عکس  درش بود برای همین رودیوار نشیمن زده بودش
صد سیده با سمت گاز.هرچی ر ای به جوش اومدن اب به خودش اومدورفت 

بود دم دستتتش  وشتتیده بود،وبخاطر قرار کاری که بایکی از اشتتناهای  درش 
داشتتت تندتند وبا عجله کاراش کرد تا اول به قرار و بعد به دانشتتگاهش،روز 

 اولی زود برسه
قه راه ب گاهش فقح ده دقی تا دانشتت که بود از خونه  یه نیم تو مونیخ  حاال  ودو 

 ساعتی راه بود
به زود بیدارشتتدن ودیررستتیدن عادت نداشتتت وحاال ستتنت شتتکنی کرده 
ست وبا عجله از خونه زد  شی ب شو با ک شت موهای ل*خ*ت  بود.کیفش بردا
شده بودوبرای گرفتن  شم دیر  ساعت م یش کرد تا همین االن بیرون نگاهی به 
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ون راه میرفت.به تاکستتی که تاکستتی رفت ستترخیابون با عجله درامتداد خیاب
رسید تاکسی وایستادچند نفری رفتن نشستن وتاکسی بدون معطلی رفت واون 
سه درنتیجه باید  سی بر شد که به تاک سی اما.موفق ن با ناامیدی دوید طرف تاک
منتظر یه تاکستتی دیگه میموند.عصتتابش خورد بود مشتتوش، نگاهی گذری به 

ه روخودش دیداعصتتباش ستتمت چپش کرد،ونگاه خیره  ستتری خوش هیک
گاه  ندبه  ستترن با صتتتدای بل مانی گفت ه*ر*ژ*ه،و به ال ل   خورد شتتتدزیر 

 کردباحرش گفت
 _اهه لعنتی

یه  نه،بیشتتترشتتب بدمیک حالمو  هاش متنفرم  گا فت ازن باخودش گ ل   وزیر
 ه*ر*ژ*هاست،فکرنکنم آمریکایی باشه.یجوریه

. 
گاه د ناخودقدم هاش تند تند تر میشدن که متوجه دویدن کسی  شت سرش ش آ

شم  سی دنبالش کرده و با قیافه دختر چ ستاد فکرکرد که ک سرجاش ای شت، برگ
سوار کرده  سافر سی میدوید،که م شدکه تو طول خیابون دنبال تاک ابی روبه رو 
بود ونمی تونستتت حاال دقایقی منتظر بمونه چون عجله داشتتت،ومیخواستتت 

که علی نفهمیدوهمون  باهمون تاکسی بره،با ناامیدی چیزی زیر ل  زمزمه کرد
تانی  های دبیرستتت به دانش اموز تیپش  که  گاهش کرد،دختری  طوری ن
با  ید  گاه خیره علی رو خودش د که ن ته اش،دختر  نه جستت که  میخوردتیپش 

 : لعنتی عصبانیت بلند گفت
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وزیر ل  چیزهای دیگه گفت که به نظر نمیومد انگلیسی باشه بیشتر به المانی 
 فی که بلندزد فهمید نه زمزمه های زیرل  دخترمیخورد اما علی نه اون حر

به ستتمت چپ وراستتتت خیابون نگاه میکرد منتظر  عداون حرف  که ب دختر 
تاکستتی بود هی به ستتاعت م یش نگاه میکردوستتنگ های کوچک رو شتتوت 
صورت دعا  ستاش به  شید د میکردبا ایستادن تاکسی جلو روش نفس راحتی ک

شم ه شد ویه چ سوار  سمت باال گرفت  سابی برای علی که هیلکش به  ره ح
یه دختر هربی اینجور تصتتور  که همیشتتته تو ذهنش  متراژ میکرد رفت علی 
نمیکرد همیشتته فکر میکرد یه دختر هربی بخاطر ازادی هایی که داره به مردها 
روی خوش نشون میده شایدم انتظار هم ین اخم وتخمی رو از یه دختر چشم 

ضاوت کرده بو شت،وعجوالنه ق د چون تو یه محیطی مثه هرب زندگی ابی ندا
بعد یه  یاده روی طوالنی به دانشتتگاه رستتید،صتتبح قرار بود  باالخرهنکرده بود.

 بامحسن بیاد اما محسن ومسعود ی ونده بودن با چندتادختر رفتن دانشگاه
ای دمآبینه وهمین روبه روشدن با میدونست روز اولی خیلیا رو تودانشکده می

ان میکرد.بی توجه به بقیه  رونیمکتی تنها نشتتستتته جدید استتترستتش دوچند
 بودوخیره شده بودبه جایی که چندتادختر و سر جون باهم درحال بحث بودن

محستتن که نگاه های خیره علی میدید خندش میگرفت وخودش برای اذیت 
 میکردبی هوا محکم زد  شت علی آمادهکردن علی 

 وعصبی گفت علی که حواسش نبودیه متر رید،باقیافه متعج 
 _هارشدی محسنمترسیدم

وچندتا نفس عمیق  شت سرهم کشید ومحسن چپ چپ نگاه کردمحسن که 
 درهمه حالت میخندیدمچ دست علی گرفت گفت
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 _خ  حاال. می خواستم یکم بخندیم
 علی که به شوخی های ابکی محسن عادت داشت گفت

شیااا این همه  سیر شه و لت میکنم از هر چی خندیدن  شو برو  آدم_میزنم   ا
 سربه سر اونا بزار

 محسن که لوس تر بی جنبه تر ازاین حرفا بودباخنده گفت
 _با اونا که نمیشه شوخی کرد.کاربرد اونا یه چیز دیگه است

 علی  وفی کردوبا هر هر گفت
 _محسن.

 محسن که لوس بازیش تازه گه کرده بود گفت
 _جان محسن

 گفت علی که خندش گرفته بود خنده شوخورد جدی
 _میشه ول کنی کال بیخیال من بشی

 محسن که انگار حرف علی نشنیده گرفت گفت
 _راستی تو چرا رو این طفلیا زوم بودی )به گروه دخترها اشاره کرد(

علی که از لودگی محسن خسته شده بود دوباره اوفی گفت دست چپش مشت 
 کرد به محسن زل زد گفت

 ودم به اینا یه گله  سر هم بین شون_به توچه هاماون موقع که من زل زده ب
 

 د آقای فضولمبود،حه ش
 محسن که انگار حرف های علی شوخی گرفته بود گفت
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_خ  حاال گفتم یکی شونو اگه زیر سر داری به شیرین وخان جونت خبر بدم 
 االف تو نشن اونجا

علی که فاصتتله ای با منفجر شتتدن نداشتتت یه نگاه هضتت  ناک به محستتن 
 جا رو به قصدرفتن به ساختمون دانشگاه ترک کردانداخت و اون

***** 
وارد کالس شتتد وبه ستتمت میزی که محستتن نشتتستتته بود رفت،طبق عادت 
سه علی جا گرفته  سن کنارخودش وا شتن،مح قدیمی که برای هم جا نگه میدا
بود.باشتابی که از علی بعید بود تاحاال محسن ازش ندیده بود اومد سمت میز 

 شده دم گوشش گفتنشست علی متعج  
 چرا میدویمم_چته تو 

 رشو از توکیف برمیداشت گفتنوشیدنیعلی که داشت خ
 _استاد داشت میومد کالس، دویدم تا دیر نرسم

 _مگه میشناسیم
شدمردی با موهای جوگندمی ای  ستاد وارد  ست جواب محسن بده که ا میخوا

سن با ارن  زد تو  هلو علی 55وقد بلندکه حدودامیخورد  شه.مح  آرومسالش با
 گفت

 _نگفتی میشناسیشم
 علی زیر ل  گفت

_چته چرا میزنیمنه نمیشتتناستتمش داشتتت میومد طرف کالس منم فکرکردم 
 ونهدمااست

 ی داشت کیفش رومیز گذاشت وبدون مقدمه خاصی گفتآروممرد که قیافه 
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 من ری ارد نلسون هستم_سالم.
 که صدایی در زدن اومد استاد بدون درنگ گفت حرفش کامه نزده بود

 _بیا تو.
شاهد  سن که  شد.مح شماش گرد  شدبادیدن قیافه دختر علی چ ودخترکی وارد

 حالت های علی بودزیر ل  گفت
 _چیه منکنه شبیه شیرینه

 علی زیر ل  گفت
 _صبح دیدمش

 محسن بی تفاوت گفت
 _اوه اوه،واسه همینه تعجبت
 گفت میدادبود نگاه های دانشجو ازارش دخترک که رنگ روش  ریده 

 _استاد اجازه هستم
 استاد که مردی مهربون به نظر میرسید لبخندی زد گفت

 فقح خانومهم_بله میتونید بشنید.
دختر که اضتتطراب می شتتد از صتتورتش خونددستتتی به ابروی  ستتمت چپش 

 کشید،گوشه چپ لبش گاز ریزی گرفت گفت
اما نگاه علی تا زمانی که نشتتستتت _مارگارت رومر هستتتم وستتپس نشتتستتت 

کالس هرطور  باالخرههمراهش بودواین  باعث متعج  شدن محسن شده بود
 که بود با حرفا وبحث های استاد واشنایش با شاگردهای جدیدش تموم شد

***** 
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نگاهی به بشقاب  ر از سبزی و تکه ژامبونی که توش بود کرد،همیشه این جزو 
از همه از ستتتالن هذا خوری بیاد  آخرش بده وعادتش بود که هذاخوردن لفت

شتیاق و ولع  شنه بود به هیچ چیزی نه نمیگفت،با ا شه گ سن که همی بیرون.مح
بازی  هذاش  با که  با علی  گداری  گاه  هذا شتتو میخورد،درمورد کالس 

اما محسن که  میدادمیکردنگاهش می کرد،حرف میزد وعلی کم وبیش جواب 
ش صبابش دا ت میرفت چنگال وکاردش محکم انداخت این اخالق علی رو اع

تو بشقاب، طوری که صدابرخورد چنگال وبشقاب بلندشدبه صندلی تکیه داد 
 گفت

_اهه .چته تو چرا نمیخوریمنکنه عاشتتق شتتتدیم من منتظر نمیمونماعلی 
 همش لفتش میدی

سمت محسن وعلی  شقاب چند نفری نگاهشون  صدای برخورد چنگال باب از 
 باعث شد علی به حرف بیاد بگهچرخیده بود که همین 

نگاه فکر میکنن ما دیونه ایم نگاه م_چرا چنگال یهویی ول میکنی تو بشتتقاب 
 چجوری نگاه میکنن

 محسن که  روتر ازاین حرفا بود گفت
 _خ  نگاه کنن کاری که نکردیم

 چنگالش برداشت مشغول خوردن شد ادامه داد
ردیمحتم داشتتتم دختره می _راستتتی توچرا به این دختره اینجوری نگاه میک

 خواست خفه ات کنه
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_خ  اخه صبح زودتر از من با تاکسی اومد مونده بودم چرا دیررسیده بعدش 
من با اون تیپ توخیابون دیدمش فکرکردم یه دخترب ه دبیرستتتانیه هیچ وقت 

 فکر نمیکردم هم کالسی م باشه
 محسن چنگال ش گرفت سمت علی گفت

 چرا اونجوری نگاش میکردیم_میگم  رویی میگی نه خ  
 علی که ازاین  رسش محسن کالفه شده بود گفت

 با هلح کردم نگاش کردم ول میکنیم_با
به روش  مد ورو میز رو مارگارت او که همون دختر یعنی  منتظر جواب بود 
نشست تا ناهارشو بخوره واین سری به محسن نگاه کرد اماگوشش با اون دختر 

با اینکه انگل یستتی به زور میفهمید اما از مکالمه اون دوتا یه ودوستتتش بودو
 چیزایی فهمید

_اوه مگی من فکر میکردم تو، تو مونیخ موندگاری یه درصدم حدس نمیزدم بیا 
 سانفرانسیسکو.

همیشه عادتش بود که هذاشو تیکه تیکه وکوچیک کوچیک کنه بخوره،ومدام با 
 ش نذاشته بودکارد وچنگال ورمیرفت درحالی یه تیکه هوی  م تو دهن

 توخودت بهتر میدونی که مشکه من مادرم بود نه کوین. _کالرا
 کالرا لبخند شیطونی زد گفت

 _شنیدم وداع تلخی داشتین
ی مآرووریز ریز خندید به خوردنش ادامه داد مگی که حرصش گرفته بودمشت 

 به بازوش زد گفت
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 اون عشقی نکن _هی هی حواست باشه قضیه منوبا
 زد گفت کالرا  وزخندی

 م_باشه یعنی عشقی نبوده
 مگی بی تفاوت گفت

_نه که نبود فقح یه دوستی که کوین بزرگش کرد هی مانع راهم میشد جلو روم 
 سبز میشد

 کالرا تکه ای از گوشت شو برد سمت دهنش وقبه اینکه بخوره گفت
 متو واقعا کوین عاشق نمیدونستیم_مگی تفسیر تو از عشق چیه

 کالفه گفتمگی سری تکون داد 
_اوه.کالرا من االن گشنمه درحال حاضر هیچ تفسیری نمی تونم بکنم حوصله 

 حرفای تکراری توروهم ندارم
.. 

محسن:_گوشت با منه دیگهماره داشتم میگفتم من با این دانشجوهای روسی 
 یه جا نمی مونم دیگه ،همیشه تو سالن.

 حرفش ادامه نداد با حرش زد روسرشونه علی گفت
 کجایی علی مگوش میدی چی دار_هویی 

 
 م میگمم

علی که دید نگاه زوم شدش به محسن هم ،محسن گول نزده ومحسن از قیافه 
 ش به همه چی  ی برده گفت

 _آره گوشم با تو بود.حق باتوعه
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 محسن که به تری  قباش برخورده بود بخاطر بی توجهی علی گفت
 دختره نیست_اره معلومه حواست بامنه.معلومه حواست  یش این 

 علی اوفی گفت بلندشدادامه داد
 _محسن توروخدا ول کن،حاال نه که خودت دنبالش نیستی

 محسن با تمسخر گفت
 _مگه تو هستیم

 علی که اعصباش خورد شده بود گفت
که بفهمم چرا صتتبح دیر تر از من  خاطر  این نه نیستتتم،فقح ب نه  نه  _

 وش زوممرسیده،درحالی زودتر از من سوارتاکسی شده بود،ر
 محسن  اشد دستش رو شونه علی گذاشت گفت

 _خودتی
 علی بی تفاوت بهش راه بیرون  یش گرفت

.. 
 _نگاه شون کن مگی توروخدا،به نظرت چی میگن بهمم

 شونه ای باال انداخت گفت
 _چه میدونم.بیخیال کالرا نه حال شوخی دارم نه خنده!

 کالرا شیطون خندید گفت
 ارم واسه سرکار گذاشتن،نگاه نگاه  اشدن._ اما من برعکس تو،حال د

 بی شو درشت کرد گفتآمگی چشمای 
 ندارمرو منا حوصله جر وبحث با اون  سره _اوه کالرا نخند میفه
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 کالرا دستشو جلو دهنش گرفت تا خندش معلوم نباشه گفت
 فقح زیادی روتو زومه _

 با مشت نه چندان قویش مشتی روی  میز زد گفت
 _کالرا

***** 
 

 قسمت  نجم
روزها یکی  س از دیگری میگذشت وهوا حسابی سرد شده بود دوهفته ای از 
عادت  جا  گذشتتتت،وعلی ستتعی کرده بودبه محیح اون هامی شتتروع کالس 

خواستتتت محستتن اومده بودباهاش کنه.امروز روز تعطیلی ش بود وبنابه در
 بیرون

محسن که بیخود تعریف یه جایی نمیکرد وتصمیم داشت علی ببره سمت  ه 
با  قدم زدن رو این  ه معلق زی با کمی  گلدن گیت،تا حال وهوای جفتشتتون 

بود یعنی همه هوای ستتتانفرانستتیستتکو رو با واینمه  مه آلودعوض شتتته.هوا 
شده بود ظشناختن  مه دایمی طبیعی بود ،مه به قدری هلیمی ا ت بود که باعث 
تا دومتری خودشتتو نتونه ببینه وبا ترس ولرز راه بره.تقریبا اوایه  ه بودن که  آدم

 محسن وایستاد ونفس عمیقی کشید با صدای که شبیه داد بودگفت
 مه. ر_سالم شه

 علی دستش گرفت گفت
 _ چیکار میکنی دیونهم

 مسعود خندید گفت
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 _دارم سالم میکنم
 علی سری تکون دادگفت

 _بسته شنید
شیم نیومدیم _ا شوعلی بزار خوش با که اومدیم قدم بزنیم  مهمونیوهه لوس ن

 منم اومدم خه وچه بازی درارم
 _باشه بابا.باشه..بزن تو سر وکله خودت

سمت نرده  شید باال رفت  سرما فین فین میکرد دماهش ک سوز و سن که از  مح
  ه گفت

 _راستی این  له تهش کجاستم
 علی که خندش گرفته بود گفت

ی بعد نمیدونی ته این آوردهای این شهر در مهمونی های شبانه _تو امار تموم 
  ه به این معروفی کجاستم

 _خ  حاال.ته اش کجاستم
 علی که این موقع ها استاد میشد شبیه معلما حرف میزد با مکث کوتاهی گفت

 _والله من شنیدم به شمال کالیفرنیا وصه میشه
 _چه معماری داشته.دمش گرم

 طرف علی گرفت گفت آوردمعمول سیگارش در طبق
 _نمیکشیم

 علی که حرصش گرفته بودنگاه معنا داری به محسن کرد گفت
 _اخه من کی سیگار کشیدم این دفعه دومم باشه !
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 و شت کرد به جلو حرکت کرد
 محسن که سیگارش رو لبش گذاشته بود گفت

 _خ  حاال تعارف بود،قهر نکن
 ش زد سرشونه اش.تاباهم،هم قدم شنوبا قدم های تند اومد سمت

***** 
 ترم بخونه بنابراین،توطول ترم تو هر آخرمطال  سنگین کتاب دوست نداشت 

فرصت کوچیکی شروع به خوندن کرده بود،تا کمی ازبقیه دانشجوها جلو باشه 
صفحه  ست  صمیم گرفت 50.در شمامش کمی درد گرفت وت کتاب بود که چ

سته بود،فعال   بذارهکتاب کنار  ش شگاه رو یه نیمکت ن سبز دان سر تومحوطه ی 
 دانشجوها رو تماشا کنه. میدادکه کتاب کنار گذاشته بود ترجیح 

 مگی:_اوه نه نه معسود ،بهت نمیاداینطوری باشی
صتتدا اشتتنا خنده دختری وادارش کرد تا نگاهش به یه ستتمت دیگه کشتتیده 

اشتتون بوددید ودراین بین شتته.مگی ومستتعود، وجنی که یکی ازهم کالستتی ه
 فقح صدای خنده مگی میومد

 _نه مسعود،قرار شد که شرط باختی ناهار بدی
  اشو مثه ب ه های  ن  ساله به زمین کوبیدلوس گفت

 _مسعود
 مسعود که خدای این اداها ونازکشی بود گفت

_عزیزم من که ستتر قولم هستتتم،فقح منتظر جواب توم که یه جشتتن کوچیکم 
 بگیریم
 د رو سر شونه مگی گفتجنی ز
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 وخندید _آ بفرما نگاه چه  سر خوبیه.یه مرد رویایی و رفکت
سعود  شت،وحرف های م صله این قول وقرارهای الکی ندا مگی که حال وحو

 وجنی به مزاقش خوش نیومده بودنگاهی به ساعتش کرد گفت
 _اوه ب ه ها شما که ناهار نمیدین،منم امروز یه قرار مهم دارم،باید برم

وبدون منتظر موندن وشتتنیدن جوابی ازشتتون،دستتتی تکون داد با قدم های تند 
 ازشون دور شد

. 
مارگارت و این نزدیکی ز تار ج  اور بودن اون رف مبراش تع به یاد ارگارت 

مسعود،اون همیشه فکر میکرد مارگارت یه دختریه عالوه بر صورت زیبایی که 
اون روز به علی موقع سوارشدن  داره با مردی گرم نمیگره تنها بخاطر نگاهی که

تو تاکسی کرده بود،وسرکالس باهاش دعوا داشت چپ چپ نگاش میکرد،این 
رفتارگرم وصتتمیمیش با  ستترهاونشتتستتتن وحرف زدنش درمواقع بیکاریش با 

  سرها.
تموم تصتتویرهای مثبت مگی تو ذهن علی خراب کرده بود واون تنهابه رفتنش 

ش شاید انتظار بیخودی دا ت از یه دختر هربی مثه مگی نه نه اون چه نگاه کرد
انتظاری از مگی میتونست داشته باشه  ولی تواین یه ماهه به  کلی به مگی نگاه 
نکرده بود تا امروزکه با یکی مثه مسعود دیدش،وباز مثه همیشه فضولیش گه 
کرده بود تا بفهمه اون دختر چیکارستم.کم کم خودش هم بخاطر نگاه هایی 

داشتتت ومدام کنار ستترهای مختلف میخندید،از مگی داشتتت  که مگی بهش
 بدش میومد.تا مثه مگی به یه حس مشترک برسن

***** 
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کمی خم وراستتت شتتد تا گرفتگی کمرش ازبین بره تا بلکه بتونه راه بره.رو به 
 نجره ایستتتاد وکمی  نجره رو باز کردتا هوای تازه وارد اتاق بشتته،محستتن که 

 د گفتدرحال  وشیدن جورابش بو
 _سرده دیونه می ایا ببند  نجره رو.

 برگشت سمت محسن گفت
 _نه بزار یکم هوا بیاد تو

 فندکش که رومیز تحریر بودبرداشت رو به علی که داشت نگاش میکرد گفت
 رفت بهت بگم امش  ب ه ها  ارتی دارن یادم_راستی من 

 علی متعج  گفت
 م_ ارتی
 ره همون جشن خودمونهآ_خ  

 ولی فردا که امتحان داریم،اگه بریم که امتحان گندمیزنیم _میدونم چیه
 علی باسرخوشی گفت

 _یه شبه نوش ،بیخیال امتحان شو علی این قدرخوندی چیشدم
علی که دید واقعاحق  با محسنه تودلش گفت خ  هی ی،اون واقعا دنبال چی 

 بودم
سعود چرا بندوب ستی این م شه..آها را ساطش _هی ی .اما نخونده هم که نمی

 جمع کردم
 طرف درخروج میرفت گفت همون طور که داشت

 _باباجونش  ول فرستاده خونه خریده.
 برگشت سمت علی ادامه داد
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 باشیا آماده_امش  یادت نره علی 
سری تکون دادکه نه باشه رومیشدازش تشخید داد نه تاکید سرسری.از رفتن 

شیددفترچه کوچیکش با شد روتختش دراز ک سن که مطمئن  اره ز کرد ودوبمح
مادرم  به  که  مه ای  نا ماهی از اولین  یک  با  به نوشتتتن.تقری  دادمشتتروع کرد 

ها ببینم  ته  مادرم را در نوشتت حال  تا  ظارم. نان چشتتم انت گذردومن هم  می
 دریابم،نامه ای هم برای شیرین نوشتم از حال وهوای خودم واینجا گفتم

 ومنتظرم.
 نمی دانم ایا من واقعا عاشقمم

سن ازتوش  خمیازه ای شت ودفترچه لغتی روکه مح شو کنارگذا شید،دفترچه  ک
 لغت میخوند،ازرومیز عسلی کنار تختش برداشت،وشروع کرد به خوندنش

***** 
 _فکر نمیکنی فردا امتحان داریمم

 محسن برای بار هزارم گفت
 دلش نیاد بره آدم_اهه اهه .اگه گذاشتی یجا بریم همش یه چیزی بگو 

   کردن کتاباش بود  شونه ای باال انداخت گفتعلی که مشغول مرت
 _نه که تو هم دلت نیاد نمیری

 التو چرمی رو که به تازگی گرفته بود از توکمد لباسا داشت  یدامیکردو شتش 
 به علی بود وگفت

 _حاال تو بیا اکثر ب ه های دانشگاه هستن خوش میگذره.
 کنه آمادهباهر هر رفت سمت کمد لباس ها تا خودشو 

***** 
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سالنی که دوطبقه بود،وسیلی از جمعیت توش بودن شدوصدای موزیکی  وارد
که کرکننده بود. شتتت ستترمحستتن ازبین دخترا و ستترایی که بعضتتی هاشتتون 

درستتته به یه رد شتتد .،بعضتتی ها نوشتتیدنی میخوردند درحال ر*ق*ش بودن 
به قول محستتن  مااونقدرام  ندها معتقد بود هرکاری نمی کرد ا ید وب ستتری ق

یه فضتتتای  ما  مد،ا بدش نمیو یا ترجیح  آروم استتتوریزه نبودوازاین مهمون
،سرصدای زیادوشلوهی ،بودن تو اون سالن وجمع براش خفقان آورکرده میداد

سش به هی کس نبودحتی به  شده بودطوری که حوا سرگیجه اش  بود وباعث 
آلفرد یکی از همکالستتیاشتتون بود ومیخندید وتو چشتتم بود کنار مگی که 

ک روت واکثرمردهای اون مجلس بخاطر زیبایی مگی چشم بهش دوخته بودن.
نشسته بودوبه فردهریبه ای نگاه میکرد شاید بخاطر صدای سالن صندلی کنار 

سام  سر ستن ونگاه کردن.وجدایی ازدنیا واقعی آبلند موزیک که  ش ور بودکه ن
ستش ج شو تود سیرتو رویا خودش ترجیح داده بودلیوان اب آلبالو  جا کرد  ابهو

شدتابره بیرون کمی قدم بزنه تا حالش بهترشه،قدم های ناموازن  صندلی  ا واز 
بااحتیاط راه میرفت تا مشکلی  یش  آرومتعادل نداره.و میدادوخسته اش نشون 

 نیاد.
 میزنی آلفردفقح یه درخواست کرد. _کالرا این چه حرفیه 

 باورنمیکنم االف کردی که  _نگو که اینم 
ه.من با خیلیا میر*ق*صتتم وحرف میزنم و ارتباط دارم اونم مثه بقیه ن االف _

 است
 _که مثه بقیه است.باشه باور کردم!
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تازه از مکالمه دوتا دختری که جلوتر ازخودش حرکت میکردن فهمید که مگی 
یه کارایی هم کرده.بی تفاوت بهش باعجله طوری  ام تو این مجلس هستتتت و

بخوره از کنارش ردشد ،اونجا بود که مگی باتعج  که شونه اش به شونه مگی 
 به  شت مردی که از کنارش ردشدونتونست صورتش ببینه خیره شد

 _این یارو چش بود کالرا نزدیک بود هلم بده بیوفتم
 _نمیدونم به نظر نمیرسید از ب ه های دانشگاه باشه

***** 
 نگآهرفتن بودن که خواننده اعالم کرد یه  آمادههای  ارتی بود و اکثر جمع آخر

شقانه میخواد بخونه وزوج ها رو برای ر*ق*ش دو نفره دعوت کرد.علی که  عا
درگیر دار،رفتن بود داشت به زور محسن قانع میکرد تا برن با شنیدن این حرف 

 خواننده روبه محسن گفت
شامه حال شو  _توکه نه اینجا زن داری نه نامزد این حرف خواننده  شه  ا تو نمی

 بریم،یاال!
 دل نکنده بود باسرخوشی گفت نوشیدنیشم از لیوان آخرمحسن که این دقایق 

 _شامه حال من نمیشه شامه حال بقیه دوستان که میشه
 وبه مسعود وبقیه اشاره کردخندید

استتتارت خواننده مصتتادف شتتدبا رفتن تک تک زوج ها که اولینش مستتعود 
برای علی  بودن واین  ید مگی ومگی  ید بود وقتی م حدودی زجرآور  تا

نار گاه اون روزش ه*ر*ژ*ه فرض کرده ک خاطر ن فه واون ب های مختل مرد
 ..بوده،درحالی که خودش.
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Where do I began 

 ازکجا اهاز کنمم
 

To tell the story of how great a love can be 
 گفتن ماجرایی را که یک عشق چقدر می تواند بزرگ باشد

 
The sweet love story that is older than the sea 

 ماجرای عاشقانه شیرینی که از دریا کهن تر است
 

The simple truth about the love she brings to me 
 حقیقتی ساده درمورد عشقی که به او میبخشد

 
شت علی به این باور میرسوند که مگی  سعود،دا نگاه های بهم دوخته مگی وم

 رمیکرد،یه دختر مغرور ودست نیافتنی.اونی نیست که فک
Where do I began 
 از کجا آهاز کنمم

 
With her first hello 

 با اولین سالمش
 

She gave a meaning to this empty world of mine 
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 به دنیا خالیم معنا داد
 

There is never be anther love 
 عشق دیگری دوباره نخواهد بود

 
Another time she came in to my life And the made living fine 

 زمانی دیگر اوبه زندگیم امد وزندگیم را زیبا کرد
 

She fills my heart 
 او قلبم را  ر میکند

 
 میکرد که  مگی  اک نیست. باهرحرکت مسعود،علی به باورش داشت شک

 
With very special things 

 اوقلبم را با چیز های خاصی  ر میکند
 

With the Angel songs 
With the wild imagining 

 با آواز فرشتگان
 با تصورات وحشی
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She fills my soul with so much love 
 او قلبم را با عشقی بزرگ  رمیکند

 
That every where I go 

I'm never lonely 
 هرکجا که میرم با عشق اوهیچ وقت تنها نیستم

 
توب*غ*ل مستتعود درداورهمدرحالی  ونمیدونستتت چرابراش خنده های مگی

 تموم احساسش متعلق به شیرین بود
 

With her along 
How could be lonely 

 چه کسی میتواند تنها باشدم
 

I reach for her hand 
It's always there 

 به سوی دست هایش دراز میکنم او همیشه حاضر است
 

How long does it last? 
 چقدر طول خواهد کشیدم

 
Can love be measured by the hours in day 
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 توان عشق را باساعات یک روزه اندازه گرفتمآیا می
 

I have no answer now 
But this much I can say 

 اکنون جوابی ندارم ولی میتوانم بگویم که
 

I knew I'll need her till the stars 
All born away 

 که ستارگان خاموش شوندمیدانم به اونیاز دارم تا زمانی 
 

And she'll be there 
 واو باقی خواهد بود

 
(Andy Williams .Love Story) 

 
 قسمت ششم

تا  گه  نگ آخردی که رو لبش بود خیره  آه ند  ررنگی  به مگی ولبخ فقح 
بود.طوری که محستتنم متوجه اون حس وحال هریبش شتتتدوچیزی به بهش 

 نگفت
هربی حستتاس شتتده بودمدختری که رو  به خودش نهی  زد چرا برای یه دختر

خوشیم بهش نشون نداده بود وبامردهای مختلفی میخندید برای خودشم جای 
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ستتوال بود اما بیشتتترناراحتیش بابت این بود که مگی اون یه ه*ر*ژ*ه خطاب 
سعی کرد از فکرش دربیادوهر چه زودتر از اونجا  کرده بوددرحالی که خودش.

شاهد کارهای دیگ شه تا  شه بدون تعله بعداز  ایان خارج  ز ا آهنگه مگی نبا
 شده بود زد بیرون آروماون سالنی که حاال از همهمه اش کم شده بود 

اصتتال متوجه محستتن نبود ومحستتن بدون حرفی با قدم های تند به دنبالش 
شیرین واولین نامه  میدادرفت.فکر به مگی وکاراش عذابش  شت به  ست دا دو

ست با  ست چرا نمیتونهم.میدون شم نمیدون ست.خود اش فکر کنه اما نمی تون
 این وضع نمیتونه بخوابه

***** 
مثه همیشتته رستتمی وستترحال نبودکروات نزده بودو  التو قهویی به تن کرده 

 مسافت اتاقش تا سالن خروجی)سالن طبقه  ایین( طی کرده بود سستیبود،با 
ومدام خمیازه میکشتتیددقایقی تو ستتتالن ستتپری کرد)درامتداد ستتتالن قدم 

شه وبیاد  ایین،ازشدت سرما حاکم بر سالن دوید سمت  آمادهمیزد(تامحسن 
شوفاژ تا کمی گرم شه،دستاشورو شوفاژ گذاشت واز شت بهش تکیه کرد وبه 
سرش ولرزی سن بیاد.هی فین فین میکرد،از داهی  شم دوخت تا مح   له ها چ
که تو تنش بودحدس میزد ستترما خورده،وستترفه هم به اینا اضتتافه شتتد.به فکر 

 سرما خوردنش بود که خانوم بکستر از طرف دیگه سالن اومدنزدیکش  گفت
 _سالم علی

یادش  مه دانشتتجو  خانوم بکستتتر چطور استتم این ه که  ل  بود جا براش 
شم از  له  صداش چ شنیدن  صدا میزنه،با ست  ها بر میمونه،ویادش نمیره در

 داشت وبهش نگاه کرد گفت
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 _سالم خانوم بکستر.خوب هستینم
 خانوم بکستر به عادت همیشگی لبخندی زد گفت

 _عالیم.
 چشماش ریز کرد ادامه داد

 مدرستهرنگ  ریده تو خبر میده که مریضی،_اما صورت 
 هی کشید گفتآ

 _نمیدونم فکر کنم مریض شدم
 ه ها بود با شک  رسیدخانوم بکستر که یه جورایی مشاور،همدم ب 

 _مشکلی  یش اومده آه میکشیم.توکه  سرشادی بودی
_اوه نه..چیزی نیستتت،منتظر جواب نامه مادرمم چندوقته.ناراحت دیرشتتدن 

 جواب نامه ام
 خانوم بکستر لبخندی زدگفت

 _اوه اتفآقا کارت داشتم که اومدم  یشت
 گرفت سمت علی آوردو دست برد از توجی   التوش دوتا  اکت نامه در

 علی با نگاهی به  اکتا گفت
 _برای منهم

 خانوم بکستر باز با لبخند گفت
 _اره از ایرانه
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با خوشتتحالی نامه رو ازش گرفت وتشتتکر کرد،رفتن خانوم بکستتتر با اومدن 
محستتن یکی شتتد وعلی نتونستتت نامه ها رو باز کنه وناچارا بامحستتن بدون 

 ن و دیرنکننددرنگ راه افتادن تا به کالس صبح برس
***** 

کالس شتتلوغ بود ب ه ها باهم حرف میزدن طبق معمول محستتنم مشتتغول 
صحبت بود وعلی تنها صفحه های کتابش ورق میزد.وبه مطال  کتابش چشم 

 دوخته بود
 محسن که از کار علی کالفه شده بود کتاب از جلو روش کشید کنار گفت

ش کن مستتعود میگه میتونیم _اووو علی بس کن دیگه نگاه یه دقیقه به ما گو
 خونه اجاره کنیم..

 علی با حرش کتاب از دست محسن کشید گفت
 _مگه تو خوابگاه دارن شکنجه ات میکنم اونجا که راحتیم

منتظر جواب بود که استتتاد رایمروارد شتتد وکالس ستتکوت فرا گرفت،بعد از 
سالم چند دقیقه گذشت و اشد رفت سمت تخته ومیخواست درس شروع کنه 

 که صدای در زدن اومد
 بامکثی کوتاه گفت

 _بیا تو
سیدن  صورتی قرمز که بخاطر خجالت و دیرر شد با  ومگی در باز کرد و وارد 

 بودیاشایدم بخاطر دویدن.علی بادیدن مگی تازه متوجه نبودش تو کالس شد
مگی که طاقت نگاه ب ه ها رو نداشتتت با شتترمندگی کلنجار بستتیار باخودش 

 گفت
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 مه است_استاد اجاز
 استاد رایمر بدون درنگ گفت

 _بله بفرمایین
ست  ستاد،دیگه ثابت نموندبه طرف میزی حرکت کرد وهرچه ج با این حرف ا
وجو کردمیزخالی  یدانکرد تنها جای خالی که دیدکنار علی بود ورفت ناچارا 

 نشست کنار علی
براش کمی ستتخت بود کنارکستتی بشتتینه که ازش خوشتتش نمیاد،حس خوبی 

شت  ساعتی تحمه میکرد تا بگذره.توتموم طول این ندا به علی و ناچارا باید دو
گاه  که بهش ن کاراش  ی این عت هوش وحواستتش  یش مگی بود ی  دو ستتتا
شغول  شدن وم شجو ها ا ستاد همه دان شید وبحث تمومه ا سته نبا نمیکنه.باخ

 حرف زدن شدن
شون سن به  ضربه مح ستادفقح خیره بودبا  اش به  هعلی که تموم این مدت به ا

 خودش اومد
 _کجایی  سرم

به خودش اومد تند تند کتابش بست وگذاشت تو کیف سامسونتش که کنارش 
 بودومتوجه نشدکه  اکت نامه ها ازالی کتابش  افتاده

 فکرم رفت یجایی لحظه_هی ی یه 
 محسن خندید گفت

 _اونم چه جایی.
 بودگفتاینبار رو کرد به مگی  که درحال نوشتن چیزی تو کتاب 
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 _خانوم رومر میشه  اشید من وعلی رد شیم
مگی بااین حرف تندتند  اشتتددوتاکتابش که رومیزبود برداشتتت زیر ل  بله 

 بفرماینی گفت رفت کنار تا علی و محسن رد شن
شد  شت که متوجه دوتا اکتی که زیرمیزافتاده بود  شت تو کیفش میزا کتاباش دا

 خم شدتابرش داره
 گفتکه ملودی اومد سمتش 
 _هی اینا چیه تودستم

 تندتند وعادی گفت
 _نامه است

 وانداختشون تو کیفش،وبدون حرف اضافه ای دنبال ملودی راه افتاد بهش قول
ندی ملودی برده  یه شتترط ب که ستتر خاطراین نه ب یه قهوه مهمونش ک داده بود 
مه فکر  نا تا  به اون دو گاه  فه دانشتت کا مام طول مستتیر کالس و بود.توت

ست ستش این بود که بره بده به علی،ولی ازش  میکردنمیدون چیکارش کنهمدر
شت  صمیم دا شه از این کار.ت صرف  شده بود من خوشش نمیومد همین باعث 
یه ایرانی رو  یدا کنه تا نامه روبراش ترجمه کنه،فضتتولیش اینقدر شتتدت گرفته 

 بود که حاضر بود فارسی یاد بگیره تا بفهمه تو نامه چی نوشته شده!
***** 

شوبخونه کیفش باز رون سیاه تا نامه  ستاد ی نخود  سن فر ست ومح ش یمکتی ن
تابش در کت  آوردکرد،ک که  ا یادش بود  به ورق زدن درستتتت  شتتروع کرد 

صفحه ی  شته.چند دفعه کتاب زیر رو کرد اما  یدا نکردکم کم 340هاروتو گذا
داشتتت ناامید میشتتد یادشتته قبه اینکه برن کالس نامه هارو الی این کتابش 
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شتتته بوداما حاال، یداشتتون نمیکردتموم کیفش گشتتت اما باز  یداش نکرد گذا
اعصابش خورد شده بود،از بابت حواس  رتیش،حاال مطمئن شده بود که نامه 

 ها رو گم کرده
 کمی خودشو سرزنش کرد باخودش کلنجار رفت گفت

_اشتتکالی نداره چند روز دیگه که با خان جون تلفنی حرف زدم میگم نامه ها 
 م کردمروگ

.. 
فنجون قهوه شتتو نزدیک دهنش برد تامزه شتتیرینی شتتو ب شتته ببینه تلخه یا به 

 اندازه شیرینه.کمی خورد
وباز کمی شتتکر توفنجون قهوه اش ریخت..رو به ملودی درحالی که داشتتت 

 فنجون قهوه شو هم میزد گفت
 م_خ  برنامه امروزت چیه

 ملودی یکی از ابروهاش داد باال گفت
 چه برنامه ایم_یعنی چیم 

 قاشق چای خوری شوگرفت سمتش گفت
 _دختر تو چه خنگی،عصر کالس نداریم نمیخوای بری جاییم

_آها  س منظورت از برنامه گذشتتتت وگزاره،نه باید برای بدرقه برادرم که داره 
 میره ونکوور بریم فرودگاه

_اوه  س اینطور،حیف شتتد خیلی دلم میخواستتت تو هم تو جمع من وجنی 
 ا باشیوکالر
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 ملودی لبخندی زدگفت
 _ایشالله یکشنبه هفته بعد که تعطیه ایم باهم یه برنامه میزاریم

.. 
شت،محسنم رفته  شگاه هم فایده ای ندا شتن،موندش تو دان صرکه کالس ندا ع
بود  ی خوش گذرونیش بامسعود وبقیه ب ه ها،تنها بود بنابراین تصمیم گرفت 

 کنهبه خوابگاه برگرده،تا کمی استراحت 
***** 

چند روزی از قضتتیه نامه هامیگذشتتت،به خان جونش گفته بود که نامه ها رو 
 گم کرده،مثه همیشه میرفت دانشگاه ومطالعه میکرد تا بتونه خودی نشون بده

بعد یه کالس طوالنی مدت با استتتادنلستتون،رفته بود کتابخونه دانشتتگاه تاهم 
.هرق یه کتاب حقوقی جواب بعضتتی ستتوال ها شتتو  یدا کنه هم مطالعه کنه

با لمس ستتر  آروممهم،وحجیم فرانستتوی بود،ومتوجه چیزی نبود که صتتدایی 
 شونه اش گفت

 _آقای مهرزاد
 گفت آرومفوری به خودش اومد سرش بلند کردمگی دید

 _بله بفرماینمکاری داشتینم
صداش کنترل  سعی میکرد ولوم  ست، ش شت ن مگی  اکت های نامه رو میزگذا

 کنه گفت
س اینا کالآخری که با استادرایمر کالس داشتیم من کنارتون نشستم،_اون روز

ستم بهتون ندم،اما دیدم کار  ست،میخوا شما روزیر میز یدا کردم فهمیدم برای 
 درستی نیست،درهرحال منوببخشیدبخاطر فکرم
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بدون شتتنیدن جوابی ازعلی رفت،خوبی کتابخونه تو اون موقع این   اشتتتدو
رنه صتتداشتتون درمیومد گرچه با نگاه شتتونم به بود،تعداد کمی توش بودن،وگ

 مگی
 فهموندن که نباید حرف میزد

. 
ی نبود که اهه این کارا باشه،بخواد کسی اذیت آدماز کارش خوشحال نبود اما 

بکنه،سعی میکرد سرش تو کار خودش با شه،البته اگه  سرای دانشگاه ومردای 
اهش نکنه.دایما سر رمختلف میگذاشتن،یه نفس راحت بکشه وفضولیش گه 

سبز میشدن مثه االن که تازه مسعود دم درکافه دانشگاهه دیده بودش.وحوصله 
 شو نداشت

. 
از کارمگی تعج  کرده بود وکمی شتتوکه بود،دستتت برد ستتمت نامه هاتا این 

 دفعه قبه اینکه گم بشن بخونه
از  ینگاهی به هردو کرد اما دلش نامه شیرین ترجیح داد میدونست هنوز تکه ا

 قلبش  یش کسی ،گوشه ای ازاین دنیا باقی مونده
 دیگه صبرکردن جایز نشمرد نامه رو باز کرد.آهاز نامه با این شعر بود

 تاکی به تمنای وصال تو یگانه
 اشکم شود از هر مژه چون سیه روانهم
 خواهد به سر اید ش  هجران تو یانهم

 ای تیرهمت را دل عشاق نشانه
 وهای  ز میانهجمعی به تو مشغول،وت
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 رفتم به در صومعه،عابد وزاهد
 دیدم همه را  یش رخت،راکع وساجد

 درمیکده رهبانم ودر صومعه عابد
 گه معتکف دیرم وگه ساکن مسجد

 یعنی تو را میطلبم خانه به خانه
 من یار طل  کردم واوجلوه گه یار

 حاجی به ره کعبه و من طال  دیدار
 اوخانه همی جوید و من صاحبخانه
 هر در که زنم صاح  خانه تویی تو

 هرجا که روم  رتو کاشانه تویی تو
 درمیکده ودیرکه جانانه تویی تو

 مقصود من از کعبه وبت خانه تویی تو
 مقصود تویی کعبه بت خانه بهانه

)هرجا تویی.شیخ بهایی با تغییر _اینجا منظور شیخ خداست امامنظور شیرین 
 علی است  (
 رفته ایی و ؛

 قلِ  من
 هر ش 

 در آراِم این خانه
 بی فکِر هیچ کوچه ایی

 هیچ خیابانی
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 تنها
 دیوانه وار
 می دود ،

 می دود
 برای گفتِن حرف هایی که انگار

 هتتتزار سال برای گفتنشان دیر کرده است
 نفس نفس

 به انتهای کوچه ی دلتنگی میرسد
 بی آنکه بداند

 دیوانه وار
 با صدای بلند می گوید دوستت دارد.

امیدوارم دراین مدت کوتاه،ندیدن حال جستمی وروحی ت خوب باشتد شتاد 
ساس م  ی برده  شینم،و تازه به اوج اح شی.دراین جا درنبودت با دلتنگی همن با
ام!نمی دانم چه زمانی این مستتافت طوالنی دلتنگی به  ایان میرستتداما این را 

مان تا ز مانیم  عاشتتق هم می یای خود  ها تو ومن در دن یدانم تن وصتتتال فرا  م
رستتدنمی توانم بگویم درنبودت همه چیز خوب استتت،چون حال دلم خوب 

 دمآنیست!فقح عکسی را که به تازگی گرفتم،به یادگار برایت فرست 
 تا چهره ام را درنبودم فراموش نکنی

 حرف هایم را به  ایان میبرم
 خدا  شت و ناهت
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 شیرین تو
برداشت خوب به عکس نگاه  نامه رو، رومیز انداخت وعکسی که تو  اکت بود

 کرد هنوزم همون شیرین بود،همون عشق واقعیش ولی اینبار با درد دلتنگی.
شو ازعکس گرفت تا دوباره خاطرات ایران به یاد نیاره چون یاداوری ایران  نگاه 
دلتنگی شتتو تشتتدیدمیکرد،نامه مادرش که اونم با دستتت خح شتتیرین بود 

 نگاه به اون نامه ها گذروند خوندوساعات طوالنی در کتابخانه با
***** 

ها خلوت  یابون  کا بودخ یه در آمری ماه نوامبر وروزتعط به  هارمین  ن  شتتن چ
بودند وهمه تو خونه هادرحال استتتراحت بودند یا در حال خوردن گوشتتتت 
ها تو این روز  کایی  مات آمری بوقلمون.روز شتتکر گزاری بود یکی از رستتو

ود ستتاختمون خوابگاه برخالف روزهای خوردن،بوقلمون وکمک به خیره ها ب
دیگه که شتتلوغ بود،امروز کمی خلوت بود از ستتر رستتت های خوابگاه فقح 
مه ای  نا ندن روز  نده بود وستترگرم خو گاه مو خانوم بکستتتر امروز تو خواب

ساعت دور ور سالن 8بود. شام بخورن،وتو  سن رفته بودن  ش  بود وعلی ومح
 ذامیخوردن وحرف میزدنهذا خوری بودن،ورومیزی نشسته بودن ه

تر بودوهمین  آرومسالن هذا خوری هم کمی نسبت به روزهای قبه خلوت تر و
 هذا بخوره. آرامشباعث شده بود علی با 

_اره داشتم میگفتم یه چیزی تو مایه های چهارشنبه سوری،سبزی  لو با ماهی 
 دیگه.

 علی با تعج  نگاش کرد گفت
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ستتوری،ستتبزی  لو با ماهی باشتته،اخه خانم _ولی فکر نکنم،عین چهارشتتنبه 
بکستتتر میگفت،بوقلمون براشتتون هذا خاصتتیه که تو این روز میخورن تو روز 

 های دیگه نمی تونن،بعدش اینا که اتیش بازی نمیکنن تو این روز که.
 محسن شونه باال انداخت گفت

_چه میدونم.یه چیزی گفتم دیگه،بعدش خودشون که به ماخوراک ماهی دادن 
 مش ا

 علی نگاهی به ماهی برشته کرد گفت
 _همینم هنیمته شکر کن

ستوران های این جاخوراک  ش  تو بهترین ر سعود هر  شکر کنم م _چی چیو 
 گوشت میخوره،بعد من یا سوپ میخورم یا دوماه یه دفعه استیک

 علی با بی تفاوتی گفت
 _خ  برو  یش مسعود

 بگاه که هست_بدبختیه دیگه بابام  ول نمیده بهم میگه خوا
 _حاال هذا های اینجا او قدرام بد نیستا

 _بدکه نیست من دوست ندارم
. 

هار خوری روشتتتن کردخوراک بوقلمون وستتتح  نا های رو میز  شتتتمع 
میزگذاشتتت،مایکه حوله به دستتت بدون  یراهن وباشتتلوارکی ستتر رستتید با 

 لبخندونگاهی به میزگفت
 _اوه عزیزم چه کردیم
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 و صورتش کنار زدگفتمگی مقداری از موهاشو ازت
 _این خوراک بوقلمون مخصوش مایکه عزیزمه

 با لبخندی جفتشون رو صندلی نشستن مگی ادامه داد
 _مایکه میخوام وابسته ات کنم

 مایکه شیطون گفت
 _به چی اون وقتم

 _به دست  ختم
 _اوه عزیزم دفعه اولم نیست که میخورم میدونم مثه خودت خوشمزه است

 مایکه،باید به فکر باشم_شیطون شدی 
 وجفت شون بلند خندیدن و شروع کردن به سرو کردن خوراک بوقلمون

. 
سمت تختش  صلگی رفت  سن که کمی دمغ بود با بی حو شدن مح وارد اتاق 
وبا کت وشتتلوار درازکشتتید، یدا بود خیلی خستتته استتت که لباستتم عوض 

 رد،ورو صندلینکرده.اماعلی کت وشلوارش با  یراهن و شلوار راحتی عوض ک
کنار میز تحریر نشتتستتتت دستتتت دراز کرد وکیف ستتتامستتونتش از رو میز 
تحریربرداشتتت،تک تک کتاب هاشتتو رو میز گذاشتتت تا رستتید به دفترچه 
کوچیکش که یجورایی براش دفترخاطرات محستتوب میشتتدصتتفحه ای رو از 

 ر ش از تو کیفش برداشت وشروع کردن به نوشتن ..نوشیدنیوسح باز کرد خ
 بایاد تو خیالیست محال خواب

 یاد رویت نگذارد که برد،خواب مرا
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چند ماهی است که درسانفراسیسکو آقامت دارم و هم فراق از معشوق،و مادر 
 آرامشدارم بانوشتتن کمی ارام میشتم اما حال درونم باز مشتوش استت و این 

 ظاهری وبدلی.
 از حال هریبش نوشت!

 بعضی وقت ها
 وند!واژه هایت جفت و جور نمیش

 میخواهی حرف بزنی
 میخواهی بنویسی

 اما هرچی درون لغت نامه ذهنت میگردی
 کلمه ای را  یدا نمیکنی
 ! که حالت را نشان دهد 

 آنقدر به این گشتن ادامه میدهی
 ش نتیجه اش میشودآخرکه 

 یه سرگیجه و کالفگی دیوانه کننده
 چون نمیتوانی حتی

 به خودت بگویی که چه حالی داری
 نوشت از هر ان ه که بایدمینوشتنوشت و

***** 
 

 قسمت هفتم
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ستاش بنام  سی بود « دن ارام»رمان جدیدی از یکی از دو شوخولف رو که اثر 
شده بود که عالوه بر  شنیده بود اونقدر براش جذاب  گرفته بود وتعریفش زیاد 
قت  قت بی و ها و عدکالس  به وب گاه و ق کاریش تو دانشتت های بی قت  و
به ادبی شتتتده  جایزه نو که برنده  میخوندش،بیخودی هم تعریفش نمیکردن 

جذب نو عادی  که هر فرد  ته بود،طوری  عا بی نظیر نوشتت نده اش،واق یستت
میشد)این کتاب درحوضه ادبیات واقع گرایی است وتقریبا محور  یروان مارک 
ست که این نظریه معتقد به طبقاتی بودن افراد در تمام جوامع  ستی،ا سی یا مارک

رادهستن، ام افاست، مثال وجود داشتن دو طبقه  مرفه وفقیر واعتقادبه برابری تم
به کار به عنوان عنصر خوشبختی انسان معتقداند،واین رمان از جمله اثاری که 

ضیح  ست،درحد فهم تو سی  دادمدرمورد کار و افراد جامعه ا صه ویا ک اگه ناق
اشتتتباهی توش دیده عذر میخوام،درضتتمن بامطالعه وتحقیقی که کرده بودم 

باه ها  تاب بود و طبق معمول ب ه  تا گفتم(محو ک م درحال حرف زدن بودن 
ست  شیدکتاب ب سح کتاب رسیده بود که خمیازه ای ک ستاد برسه.تقربیا به اوا ا
اما تو کیفش نذاشت،میخواست برگرده به محسن که کنارش نشسته بودچیزی 

 بگه که مگی با لبخند سررسید،ودستی برای ملودی تکون داد تا بره  یشش
سعودم تو ردی سن که م سعود کنار میز علی ومح سالم م سته بود با  ش شون ن ف

 وایستاد گفت
 _سالم آقای بدقول

 مسعود با لودگی منحصر به خودش گفت
 _تو هم  که جوابمو ندادی خوشگه!
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مگی بلند خندید و همون طوری که سر ا بود داشت با فاصله با مسعود حرف 
میزد نگاهش افتاد به علی که بهش زل زده بودنگاهی که توش تمستتخر موج 

 میزد
  وز خندی زد دستش رو کتاب علی گذاشت گفت

_ سره مارکسیستی عق  مونده. تو یه ویروسی.هه بهت نمیاد کمونیست باشیا 
 از این چیزا بخونیا!

ستانم  )یه توضیح کوچیک این جا الزمه که بدم مگی المانیه همونطور که تو دا
 درشاشتتاره کردم  درش یه افستترارتش هیتلر بوده ومگی هم عاشتتق افکار  

بوده، یروان مکت  مارکستتیستتت وکمونیستتت که یه فرق هایی کمی هم باهم 
سرمایه داری  شبیه اند تقریبا، معتقدند حکومت هیتلر طبقاتی و دارند وبه هم 
شه و به برابری معتقدند،حاال این  بوده چیزی که تو افکار این دوتا مکت  رد می

اکثر طرفداری هیتلر که ادعاشتتون صتتحت داره یا نه مدنظر نیستتت فقح اینکه 
ازاین نوع افراد یعنی طرفدران مکت  کمونیست ومارکسیت خوششون نمیومده 
نازی هم میگن و  مان  که بهشتتون ال تا گروه یعنی هیتلر وطرفدارش  واین دو 
شمن هم اند، ونکته بعد اینکه مگی  ست د ست وکمونی سی  یروان مکت  مارک

ده که افستتر ارتش هیتلر بو بادیدن این کتاب تو دستتت علی با توجه به  درش
اختالف شتتون »وخودش،هم طرفدار عقاید  درش بوده علی مستتخره میکنه،

سلمونه شمنی یه یهودی وم ست «( شبیه اختالف ود علی که منظور مگی در
 نفهمیده بود میون نگاه چند تا از هم کالسیاش گفت
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_یعنی چیمهرکی هرچی بخونه مگه همون جوری فکر میکنه،من کتاب های 
 تلفی میخونم این دلیه نمیشه با این کتاب طرفدار یه مکتبی بشممخ

 مگی خندید با تمسخر گفت
 _ سره عق  مونده .

 وبا لبخندی به مسعود رفت سمت ملودی تا کنارش بشینه
علی که حستتابی عصتتبانی شتتده بودواز نگاه چندتااز ب ه ها که کلمه عق  

میکردن،و مستتعود که از مونده رو شتتنیده بودن وبهش با حالت تمستتخر نگاه 
شنگول بود.با حرش نگاهی  سابی  تحقیر علی توسح مگی لذت برده بود،و ح
به مگی که تو ردیف دیگه نشتتستتته بود درحال صتتحبت کردن بودکرد،با چنگ 
صبانیت  شت باع ستادبیادکالس،بردا زدن کتاب وکیفش از رومیز قبه از اینکه ا

 زد بیرون
 فتطوری که محسن برگشت وبارفتن علی گ

 _این چش شدم
***** 

شایدم نبایداینقدر  برای  صبح ش نره  شت حرش بخوره کالس  شاید حق دا
شد.زیاده روی کرده بود تا حدی که   بآحرف دختری مثه مگی ارزش قائه می

سینه آرومخنکم  سر شه بودو دکمه ها  یراهنش تا  شه  ش نکرده بود،کرواتش 
ش برای بار  نجاهم ستترستتتبرش باز بود وتموم  یراهن ستتفیدش خیس اب بود

ب گرفت موهاشتتو خیس کرد خودشتتم متعج  بود از عصتتبانیت آزیر شتتیر 
ثه مگی بهش توهین  که کستتی م قارت میکرد  یدش احستتتاس ح شتتتد
شکه دراومده بود تو آیینه  صبانیت به اون  شمای  قرمزش که ازفرط اع کرده،چ
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سش کشید  ستی تو موهای خی شده بود نگاه کردد ص   که جلوی اب خوری ن
 خم شد کیف سامسونت شوکه زیر  اش افتاده بود برداشتو

 باهیض این جمله رو با خودش تکرار کرد
 _دختره ی  رو به من میگه عق  مونده کمونیست به من میگه ویرس.
 هی میگفت هی حرش میخورد که ناگهان یکی زد رو شونه اش گفت

 باش آروم_چته رفیقم 
 بر گشت ومحسن دید با عصبانیت گفت

 م_چیکار داری
 محسن که دید علی حسابی قاطی کرده گفت

 _هی ی هی ی،بابت حرف این دختر المانیه ناراحتیم
 بی توجه بهش راه افتاد گفت

 _محسن حال وحوصله ندارم ولم کن
 بازوشو کشید گفت

 م_وایستا ببینم .تو واقعا واسه حرف یه دختری مثه مگی ناراحتی
 ممن عق  موندم _حرف نه توهین.من عق  موندم،اره

 با حرش سرش تکون داد به حالت استفهامی
 محسن که اعصاب داهون طلبکار علی دید گفت

 _بیا بریم  یشش تا ازت معذرت خواهی کنه.
  وزخندی زد گفت

 _هه.فکر نکنم دختر  رویی مثه مگی معذرت خواهیم بلد باشه!
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 محسن دستش گرفت کشیدش گفت
 ب ه ها ازت معذرت خواهی کنه _حاال تو بیا من یکاری میکنم جلو

 و علی به زور به دنبال خودش کشوند
***** 

مگی که مشغول کلنجار رفتن با مسعود تومحوطه ی دانشگاه بود،تو سر وکلش 
،متوجه حضورمحسن وعلی که اومده بودن کنارشون وردامیزد لوس بازی درمی

 نشد.
 _اهه بس کن مسود.ازاین رفتارت متنفرم

ومسعود که علی ومحسن دیده بودن با سالمی زیرلبی بهشون به کالرا وملودی 
 مگی فهموندن که کسی  شت سرشه

 برگشت و این بار قامت بلند و عصبی علی دید گفت
 _چیزی شدهم

 حرفش رو به محسن و بقیه ب ه ها به جز علی بود
 مسعود که نشنیده حرفای علی می دونست روبه محسن گفت

 م_مشکلی  یش اومده
ه دید سکوتش خشم علی بیشتر میکنه مگی کشید سمت خودش که محسن ک
 ادبیصدای مگی در باعث شد

 م_هی هی.چیکارمیکنی
 محسن که بازو مگی تو دستش بود رها کرد گفت

 _مگی تو به علی توهین کردی،باید معذرت خواهی کنی!
 مگی  وز خندی زد گفت
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 م_چیم.چیکار کنم
شمرده حرفش  شمرده  سن این دفعه  شقی مح ست ازکله  تکرار کرد تامگی د

برداره،اما بقول علی مگی  رو تر از این حرفا بود که بخواد معذرت خواهی کنه 
 یا اظهار  شیمونی کنه بخاطر حرفاش.

_اوه محستتن میفهمی چی داری میگی من از این فناتیک)امه( عذر خواهی 
 کنم اوه حرفشم نزن،ازنظر

 من اون همون کمونیست وعق  مونده است
علی که دود از ستترش میزد بیرون به زور خودش نگه داشتتته بود وبه ستتکوت 
بستتنده کرده بود فقح نگاه میکرد.محستتن که این طرز حرف زدن مگی دید با 

 لحن خاصی که تاحاال کسی ازش ندیده بود گفت
_ببین خانوم رومر،همه ما علی میشناسیم،وهم شما رو که یه المانی هستی که 

یه درمورد هرچیزی آدمداری.خودتون میدونیدعلی چجور یسری افکار خاصی 
مطالعه میکنه،این دلیه نمیشتته شتتما با دیدن یه کتابی تو دستتتش بهش توهین 

 کنی االنم بهتره ازش عذرخواهی کنی
 مگی باز  وز خند زد زیر ل  تکرار کرد

 _خانوم رومر.خانوم رومر
 برگشت به محسن گفت

 نمیکنم،اونی که باید عذرخواهی کنه اونه، نه من_من از اون معذرت خواهی 
 علی که درحال انفجار بود گفت

 _هیچ میفهمی چی داری میگیم
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 مگی با حرش گفت
 ت به خودم متنفرمهات_از نگاه 

 این بار نبوت علی بود که بخنده
 مچ دستش گرفت گفت

ت اس آدم بی ارزشهمن به توم هه خنده داره تو که دست هرچی  بد_نگاه های 
ستی،بعد به من میگی  شت ب شو از تو  بد ماز   ست شت مچ د سعی دا مگی که 

 دست علی دراره گفت
_روز اول دانشکده،که من تاکسی گیرم نیومد.نگاه های خیره ات به من..خوب 

 فکر یادت میاد
 علی که تازه جریان گرفته بود گفت

با من ستترجنگ داریمیجوری میگی انگار مر به خاطر همینه که  دی _نکنه 
 نزدیکت نشده

 مگی سری تکون داد گفت
 _تو هی ی نمیدونی، س حرف نزن

 _اره من احمقم
 با  وز خند ادامه داد

 هی ی نمیدونم،تو مریم مقدسی،اصال تو تا حاال مرد ندیدی
 مگی با بی تفاوتی گفت

 _هر طور دلت میخواد فکرکن
 وندگردوعزم رفتن کرد بی توجه به بقیه  شت کرد که بره که علی برش 

 میادت رفت معذرت خواهی کنی م_کجا
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 مگی که مغرور تر از این حرفا بود گفت
 _مگه تو از من معذرت خواهی کردی م

 م_بابت چی
 _بابت نگاهت

 علی که جلو خندش گرفته بود گفت
 _تو که خیلیا نگات میکنن فکر کن منم مثه اونا

 مگی با  وز خند گفت
نمیشم،ولی از نگاه تو از خود تو متنفرم . س باید _اخه من از نگاه خیلیا اذیت 

 عذرخواهی کنی
 _فکر نکنم دالیلت قانع کننده باشه

صیت تو وکتاب  شخ ست داری فکر کن،منم فقح نظرمو درمورد  _هر طور دو
 متو دست گفتم. س بی حساب میشیم درسته

 علی که از حاضر جوابی مگی زله شده بود با صدای تقریبا بلندی گفت
 شنوم عذر خواهی تو.بلندتر_نمی

 نفهم داره بحث میکنه گفت آدممگی که حس میکرد با یه 
 _این آبروریزی رو تالفی میکنم،اما.

 انگشت اشاره شوگرفت سمت علی ادامه داد
 مهرزاد مستراینکه ازت معذرت خواهی کنم باید تو خواب ببینی 

داد ر از تعتندتند بی توجه به جمع که  بخاطر صتتدای بلندشتتون،حاالبیشتتت
 دوستاشون شده بود دوید ودور شد
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**** 
 هوا که اینگونه میشود

 من میمانم و سرگردانی در خیابان های سرداین ناکجاآباد
 میخواهم همانند مردم این شهر محو سفیدی برف شوم

 کنداما سیاهی  چشمانت  رهایم نمی
 دیوانگی دیدنت باال میگیرد

 عازم تو میشوم
 نمیرسم!اماازاین فاصله 

 و زمین سفیدی که رد  ای ش  گردیم  را لو میدهد
 وخیالی  ر ازتو

 ای کاش میدانستی
سانفراسیسکو،سفید  کریسمس وتعطیالت نزدیک بود،جاده ها وخیابون های 
ما برای دانشتتجوها   وش بودن.وهمه در ت  وتاب کریستتمس و تعطیالت.ا

 ت،جز اینکه خودنزدیکی به کریسمس، سرمای هواتعطیلی کالس ها رو نداش
 تعطیالت فرا میرسید تانفس راحتی بکشن.استراحت کنن

رفت دانشتتگاه امروز رو هم  یاده داشتتتت طبق معمول همیشتتته که  یاده می
راش خیلی تهران ب زمستون ببره،البته  زمستونمیرفت..تا لذت بیشتری از هوای 

سکو.ولی خ  قدم زدن تو برف در هرشرایطی  سی سانفران شت تا  راش بفرق دا
تا زمین نخوره.از خلوتی  آروملذت بخش  بود. کت می کرد  وشتتمرده حر

 وسکوت خیابون ها خوشش میومد..
. 
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 مگی..
شت  نیم سون کالس دا ستاد نل صبح با ا شیدامروز  شو تند تند  و بوت قهویی 

شت واز خونه زد  شتاب کیفش بردا سه،با  شت هیبت کنه یا دیر بر ست ندا دو
یکه که بهش گفته بود عجله نکنه تو این هوای بیرون،حتی به توصتتیه های ما

شه بی احتیاطی  یش گرفت باقدم های  برفی ویخبندون توجهی نکرد،مثه همی
تند حرکت کرد احتمالش کم بود تو این هوا تاکستتی گیرش بیاد وممکن بود تا 
صمیم گرفت  یاده روی  ستثنا امروزه رو ت سی قندیه ببنده بنابراین ا سیدن تاک ر

 و این هوای سرد.کنه اونم ت
. 

مادرش وهوای  مافکرش وحواستتش  یش  گاه میکرد ا راه میرفت جلو شتتو ن
 ی تهرون بودفقح حواسش بود زمین نخوره.زمستون

. 
شوبرای هزارمین بار که از جلو بینی ش رفت کنار،  شال گردن قهویی کاموایی 
دوباره گرفت جلو بینی ودهنش.بی محابا وتند قدم برمیداشتتت حواستتش به 

سر بخوره ونقش بر زمین هر شد  جایی هیر از جلوی  اش بود که همین باعث 
 شه!.و بلند بگه

 _آخ.لعنتی
. 

سیمه  سرا شیارش کرد و متوجه جلوش کرد. سی هو صدای اخ ک تو فکر بود که 
سته بود چهره اش معلوم نبود رفت تا کمکش کنه  ش به طرف زنی که رو زمین ن

 بلندشه.
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 یبا نگرانی گفتباال سرش که رسید با صدای تقر
 _حالتون خوبه خانومم

مگی که اصال حواسش نبوداز افتادن ونقش بر زمین شدنش عصبی بود نگاهی 
به کف زمین وخودش کرد،وخواستتت بلند شتته که علی دستتتشتتو دراز کردتا 

 کمکش کنه گفت
 _میتونید  اشید خانومم

ون مرد ا مگی که تا به اون لحظه سرش  ایین بود میخواست سرش باال بیاره از
 تشکر کنه که قیافه علی دید.

شد وچپ چپ علی نگاه  ستش دراز کرده  ا سریع بدون توجه به اینکه علی د
 کرد علی که هنوزدرجریان نبود متعج   رسید

 _چیزی شده خانومم
 مگی  وز خندی زد وشال گردنش زد کنار گفت

 _نه مشکلی نیست فقح نمیخوام دست یکی مثه شما به من بخوره!
 که تازه مگی شناخته بود گفتعلی 

 _فکر نمیکردم که.
 علی حرفش ادامه بده  رید وسح حرفش گفت بذارهبدون این که 

 شناختی.باید از رنگ چشمام منومی_
 وبدون توجه به علی راه افتاد که بره ولی علی در همون حال جوابش داد گفت

شم  آدم_این همه  سرتون  ایینآچ شما  ست،بعدش  شهره بود،من  بی تو این 
صال به طرفتون نمیومدم چه برسه که بیام کمکتون  شماهستین ا اگه میدونستم 

 کنم
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 ومگی همون طور که میشنید با صدای بلند گفت
 بی خاصهآخه من چشمام یه آشناختین _باید می

 وعلی با حرش زیر ل  گفت
_دختره ی  رو،ازخود راضتتی من که اگه میدونستتتم تویی که روت یه مشتتت 

 یختیم همین جا قبرت میکردم که.رخاک می
 وبا قدم های تند راه افتاد تا دیر نکنه

***** 
 

 قسمت هشتم
 می دانم نمی دانی؛
 چقدر دوستت دارم

 و چقدر این دوست داشتن همه چیزم را در برگرفته است
 می دانم نمی دانی

 چقدر بی آنکه بدانی می توانم دوستت داشته باشم
 بی آنکه نگاهت کنم

 کنمصدایت 
 بی آنکه حتی زنده باشم

 می دانم نمی دانی .
دوساعتی بود که تازه رسیده بود تهران، به بهونه تعطیالت وکریسمس دو روزی 

 اومده بودتهران تا حال وهواش عوض شه به خاطر رواز طوالنی که داشت
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شت اما خیلیا منتظر دیدنش بود،ناچارا بعد  سی ندا سته بود وحال احوال  ر خ
شیرین، ومادرش وزن مرت  کردن  ساش از اتاقش رفت بیرون. چمدونش و لبا

ضر توخونه علی  صفورا تنها جمعیت حا شوهرش و  شش و مهین خانوم و دادا
اینا بودن.با وارد شتدن علی همه شتون  اشتدن وعلی هم به رستم ادب با همه 

 احوال  رسی کرد وکنار مادرش نشست
های مجلس،صتتحبت  با اومدن حاج میرزا وهادی داداش شتتیرین به بحث

ستون  شیرین وعلی تو تاب صحبت هایی درمورد عقد  شدو یه  ضافه  مردونه ام ا
ستال اینده شتد،که معلوم بود هم علی راضتیه هم شتیرین،چون تقریبا علی تو 
شیرین  سمی با ست برای ازدواج ر سکو جا افتاده بود وحاال میتون سی سانفران

ن بده.همه تا شتتام مشتتغول حرف اقدام کنه و به این دوری ها و دلتنگی ها  ایا
زدن بودن اما.هیچ کس این وستتح نگاه های معنی دار  ر حستترت و دلتنگی 
سی رو،روخودش  سنگینی نگاه ک شیرین هم  شیرین نفهمید حتی خود علی به 
حس نکرداز چشتتمای مشتتکی ش وگونه برجستتته اش همه همه اون یاد یه نفر 

جامچشتتمای مشتتکی بی فری  دهنده مگی کآمینداخت مگی.اما چشتتمای 
معصوم شیرین کجا.این دوتا یه  ارادوکس محض بودن،حتی نمیشد اسمشون 

،خودشتتم نمیدونستتت چرا با نگاه به چشتتمای شتتیرین یاد مگی آوردکنار هم 
شوقه  شقی با دیدن مع شقی نباید این کار میکرد هیچ عا میفتاد!.نه اون توی عا

 تن بلد نبود.هیچ کساش یاد یه نفر دیگه نمیفته.شتتاید رستتم عاشتتقی و ستتوخ
شد. صه  شیرین خال  رهباالخنفهمید که که مهمونی تو نگاه های خیره علی به 

مهمونا بعد از چند ستتاعت عزم رفتن کردن.وعلی ترجیح داد نیمه های شتتبش 
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در خلوت سرد شهر تهران بگذرونه فکر کنه.ویه دل سیر تو این چند روزه شهر 
 تماشا کنه

 بذارهفی خیابون ها رو زیر  ا ومثه گذشته ها تو ش  های بر
***** 

چند روزی بود که از ایران برگشتتته بود تعطیالت کریستتمس فرصتتتی بود برای 
سته تهران،که براش  شهر خ شیرین.ودیدن  رفع دلتنگی هاش ودیدن مادرش و
همیشتته جذابیت داشتتت،تو این چند روزی که برگشتتته بود ستتانفرانستتیستتکو 

سعی میکرد کمتر به شروع  سرحال تر بود و یاد مادرش بیوفته،و خودش برای 
کنه.ساک دستی کوچیک ش از رو تخت برداشت تا  آمادهکالس های دانشگاه 

تو کمدو وستتتایه های  بذارهتو کمد وبعد بره لباس هاشتتو مرت  کنه  بذاره
شخصی شو جا به جا کنه.درگیر وسایلش بود وداشت جا به جاشون میکرد که 

 محسن سر رسید ودر باز کرد و وارد شد
شیمون  شوخی کنه اما یدفعه ای   دوباره بادیدن علی ه*و*س کرد یکم باهاش 

 شد
 _چی شده م داری خونه تکونی میکنیم دور ورت  ر لباسه!

 زدن تیشرتی بود گفتعلی که مشغول تا 
 _نه .از ایران که برگشته بودم باید اینارو میذاشتم سرجاش،که االن دارم میزارم

 محسن رفت سمت تختش نشست گفت
 شهم_که این طور.راستی فردا دانشگاه شروع می

 علی با بی تفاوتی گفت
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 _اره چطور مگهم
 _هی ی،اخه چندتا از ب ه ها ازایران برنگشتن واسه همون گفتم

 _مثال کیام
 _مسعود وبقیه

_خ   س منظورت مستتعوده،ایشتتالله برمیگرده.خداروچه دیدی شتتاید این 
 دفعه با خواهش تمناازباباش،هوا یما اختصاصی خواسته.

 _بعیدم نیست.
 بدون حرفی دیگه ای محسن رفت سمت تختش تا دراز بکشه

****** 
شت،و یه خح  شادابی قبه رو که تو کالس ها شت االن ندا درمیون خمیازه دا

 میکشید..کتاب ش ورق میزد نگاه میکرد ومنتظرنشسته بود تا استاد بیاد
ساط خنده اش به راه بود،با  شه حرف میزد ودر بدترین حالت ب سن که همی مح
وارد شتتدن  ستتر چشتتم ابی به کالس حرفش ادامه نداد وخنده شتتو خورد با 

 تعج  به قیافه  سرجون چشم دوخت.
دن استادجدیده اما با رفتنش سمت میز ونشستن کنار مگی یه عده که فکر میکر

همه فهمیدن دانشتجوعه.مستعود که همیشته یه حس مالکیتی نستبت به مگی 
 داشت  اشد ورفت سمت  سربا صدای تقریبا بلندی گفت

 _ اشو
 ی بودگفتآروم آدم سر که گویا دنبال دعوا نبود 

 شماست _چی گفتیم.)باخنده(چرا باید  اشممنکنه اینجا جای
 گفت آرامشمسعود که سعی میکرد عصبی نشه با 
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 _چون شما کنار نامزد من نشستی
 اما این بار نوبت مگی بود تا بخنده و داد بزنه.

  وزخندی زد با صدایی که ولومش معمولی بودگفت
با این حرفات ب ه ها م _هیچ میفهمی چی داری میگی مستتعودممن نامزد تو

 ه ای هست!فکر میکنن بین منو وتو رابط
 گرچه ب ه ها بدون این حرفاهم می دونستن مگی باخیلیا رابطه عاشقانه داره

علی ومحستتن وبقیه نگاه میکردن و همه در تعج  بودن وستتکوت کرده بودن 
سن تقریبا  آخراما با تیکه  صدایی رو به مح حرف مگی علی خندش گرفت.با 

 با  وز خند گفت آروم
 نمیفهمنن!_اره هی ی نبوده،بقیه ام کورن 

 این حرف فقح محض مسخره کردن مگی بود
بخاطر ستتکوت که تو کالس بود مگی این حرف شتتنید.با اخم هلیظی بهش 

 گفت
 نزن این وسح._تو یکی خواهشا حرف 

 ونگاهی  ر از نفرت بهش انداخت
شم  سره ی چ سعود و اون   صش گرفته بود ترجیح داد بعد بحث م علی که حر

د که معنی حرف های مگی نمیفهمید دست مگی ابی با مگی بحث کنه.مسعو
 کشید به حرف اومدگفت

 _یعنی بین من وتو چیزی نبود
 مگی زل زد تو چشماش دستش کشید گفت
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_نه هیر یه دوستتتی ستتاده،که تو میخواستتتی عاشتتقانه اش کنی هی  یشتتنهاد 
 ی!!!میداد

 _ س قول قرار مون حرفامون.
 مگی نذاشت ادامه بده گفت

نمیاد به همکالستتیم قولی  یادم_ قول وقرار های خودت وحرفای خودت.من 
 داده باشم

 _ هه.همکالسی اما مگی من دوست دارم
 مگی کالفه گفت

_بس کن مسعود بین من وتو چیزی نبوده که حاال جدی گرفتی.درضمن توهم 
شته باش حاال م اومدی  تو کارای من دخالت نکن به رابطه من با بقیه کاری ندا

گیر دادی به این.)با دست به  سره چشم ابی که کنارش نشسته بود اشاره کرد( 
 که چرا کنار من نشسته،درحالی که بهت ربطی نداره
 مسعود که کالفگی از تو صورتش میشد خوند گفت

 _یعنی تمام جواب ندادنات بخاطر همین بود که با من جدی نشی
 فکر میکنن ما ش  تا صبح _بس کن مسعود کشش نده،با این حرفا ت ب ه ها

عین دوتا عاشق کنار هم بودیم.هافه از اینکه فقح باهم یکم صمیمی بودیم که 
 اونم نتیجه اش این حرفات شد

 مسعود نمی خواست اونجا باشه،اما مجبور بود تحمه کنه وکالس بگذرونه.
ستاد  شم ابی کنارمگی ،ا سر چ ستن اون   ش سعود و ن با  ایان بحث مگی و م

 د.وارد ش
 سر فهمیدن اسم اون  سر مارتین کلره آخرچند ساعتی تو کالس بودن و
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***** 
بعد تموم شتتدن کالس،علی حستتابی دلش میخواستتت یه گوش مالی درستتت 
وحستتابی به مگی بده اما خ  فعال بیخیالش شتتده بودچون مگی مشتتغول 
شم از رفتارش متعج   شون بحث می کرد.خود شت باها شوقه هاش بوددا مع

شیرین بود نمیدو شه با شیرین میبینه همی صورت  صویر مگی تو  ست چرا ت ن
مقایستته اش میکنه،ویا به هر بهونه ای با مگی جر وبحث میکنه، کارشتتون به 
دعوا میکشه یاروش  نهانی حساس میشه واز صمیمتش با مردا عصبی میشه یه 
یه حس عجی  و  به نظر خودش مستتخره.ولی هرچی که بود  هیرت  نهان و 

علی به مگی داشت،یه حسی که بخاطر ندیدن ودوری از شیرین  خاش بود که
ست  شیرینم نمی تون شه  شیرین با ست  به وجود اومده بود.ولی مگی نمی تون

بی ربح با دنیاهای مختلف به هم ربح  آدممگی باشتته.خودشتتم از اینکه دوتا
خنده اش میگرفت ولی فعال صتتورت معشتتوقه شتترقی ش تو صتتورت  میداد

 کله شق تو صورت شیرین معشوقه شرقی ش میدید.مگی،و صورت مگی 
شونه اش   شت زدرو  سن از   سته بود که مح ش شگاه ن رونیمکت تو حیاط دان

 گفت
 _چیشدم سرکالس که میخواستی بزنیش  اشو برو دیگه االن وقت دعواست

 _بیخیال محسن،دیونه نیستم که دعوا بگیرم باهاش
 م.آورددر_خ  حاال چه خبرام امار این  سره مارتین 

 م_خ  چیکارست
 _حدس بزن
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 _رئیس کارخونه ای  جایی شاید باشه
شکده دیدی دهنت باز  شکی تو ارکینگ دان صبح یادته یه بنز م _نه.هلح گفتی.

 موند
 علی یه ابروش داد باال گفت

 هیادم_خ .اره 
 _هی ی دیگه.فعال فهمیدم صاحبش این شازده است

 م_شوخی میکنی
م  درش  یکی از گردن کلفت ها وتاجارای المانه،که _نه به جون تو.تازه فهمید

ته تو این  ندی بوده تونستت با هر ترف قام  کا زندگی بکنن.این آ مدن آمری االن او
 دانشگاه  ذیرش بگیره،قبالنم تو هامبورگ زندگی میکرده

 _چه جال . س بعید نیست که با مگی صمیمی شه
 _اووو تو چه گیری دادی به مگی.میگم یارو خر  وله

 _خ  به من چه به تو چه بزار خوش باشه با  ول باباش
_خری دیگه،نمیفهمی دیگه.دیونه اگه باهاش برنامه دوستتتی بریزیم نونمون تو 

 روهنه
 _منوخواهشا معاف کن چون تو همون نگاه اول ازش خوشم نیومد

_برو بابا.نگاه اول ،نگاه اول..مگه به توعه.مگه میخواد زنت شتته،که نگاه شتتو 
 داشتیدوست ن

_بابا ول کن توروخدا میگم ازش خوشتتم نیومده بعد تو میگی باهاش دوستتت 
 شم،خودت هرکاری دلت میخواد بکن

 به دنبال این حرف از رو نیمکت  اشد تا بره و این حرف محسن شنید
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 _خیلی خری علی.خیلی
 ولی جوابی نداد رفت

.. 
 _تمومش کن این بحث مسخره رو مسعود

 کنمم.تو به من قول دادی نکنه یادت رفتهم گفتی فکر میکنی_چرا باید تمومش 
 برای بار هزارم گفت

 _ تمومش کن.
 مسعود که سعی میکرد صداش باال نره گفت

 م_بهت میگم حرفاتو یادته
 ه گفتم فکر میکنم نگفتم که قبول میکنمیادم_اره .)باحرش(.اره 

 _از نظر من فکر کردن یعنی قبول کردن
مهم نیستت،فقح اگه یکبار دیگه تو کارای من دخالت کنی یا _نظر تو برای من 

  ا  ی م شی بد میبینی!
 انگاری صداش بغض داشت با تمنا گفت

 _مگی اما تو.
 نذاشت ادامه بده گفت

_اما من چیم.باهات ر*ق*صیدم.خ  اینکه دلیه نمیشه من با الفرد،جک،با 
شون عالقه  شه به صیدم این که دلیه نمی دارم.خ  حق داری خیلیا دیگه ر*ق*

باهات زیادی شتتوخی کردم خندیدم.اما بخدا من تورو یه دوستتتت معمولی 
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دونم یه همکالستتی ستتاده نه یه دوس  ستتر یا نامزد یا  هرچیز دیگه که فکر می
 میکنی

 تنها سکوت وقیافه آشفته مسعود گویا همه چیز بود
 نمی دونست چی بگه ،یعنی چی میتونست بگهم

 زیاده روی کردم.نباید نباید. _خ  قبول حق داری من
 ادامه نداد ورفتن از کنار مگی

 
 ترجیح داد.مگی که به رفتنش نگاه میکردتو دلش گفت

_نمیخواستتتم اینجوری بشتته،نمیخواستتتم کستتی از دستتتم ناراحت شتته اما 
 تعبیرهای مسعودوحرفا ودخالتاش عصبیم می کرد.

ومسعود ناراحت کرده توفکر بود واز دست خودش ناراحت که چرا دعوا گرفته 
اما چاره ای جز این نداشتتت چون مستتعود زیادروی کرده بود.تو همین فکرها 
ستش نگاهی انداخت و  سمت را شدبه  سی کنارش  ضور ک بود که متوجه ح

 مارتین دید همون  سره ی چشم ابی.
 _چیزی شده خانوم رومرم

ستتری متر  تو برخورد اول براش جال  بود که اونو با فامیلش خطاب میکنه، ک
 میدادبهش میگفت خانوم رومر.درظاهر  سری مودبی نشون ن

 _نه آقای کلر.یه جروبحث جزیی داشتم با مسعود
یت میشتتته از  بان ناراحتی وعصتت باشتتته،چون  _جزیی.فکر نکنم جزیی بوده 

 چشماتون خوند
 کالفه بود حوصله حرف زدنم نداشت بنابراین گفت
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 مناس  حرف میزنیم _من حالم خوب نیست،آقای کلر تو یه فرصت
 خواست بره که مارتین گفت

 _اگه حالتون بده می تونم برسونمتون به بیمارستان..
 کالفه تر از قبه گفت

 _مرسی،ولی ترجیح میدم تنها باشم  برگردم خونه
 منتظر جواب نموند وراه افتاد

****** 
وارد کالس شد مثه همیشه رفت تا کنار محسن بشینه.کیفش رو میزگذاشت و 

 رو به محسن که داشت با یکی از ب ه ها حرف میزدگفت
 _بعد کالس میای بریم یه گشتی بزنیمم

 محسن که حواسش به  سره بود گفت
 _نه بابا.با مسعود قرار دارم،خودت برو

سن بره  شه بامح سعودتو یه جوبم نمی رفت تا  ا چیزی نگفت یعنی ابش با م
ی نابراین تصتتمیم گرفت برگرده خوابگاه  مادرش بزن یشتتش ب به  یه ه زنگی  ه 

 احوالی از مادرش بگیره و مطالعه کنه.
. 

به کالرا ستتالم زیر لبی گفت وکنارش نشتتستتت.از اون روزا بود که اعصتتاب 
نداشت و حوصله کسی نداشت.تند تند کتابش رو میز گذاشت و شروع کرد به 
با  یت مگی دعواش  بان یه اعصتت یدونستتتت دل که م ورق زدنش.. کالرا 

 مقدمه دم گوشش گفت مسعوده،بدون
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ندیدی اونم  یدی خ هاش ر*ق*صتت با عه  ته اخم کردی دو دف حاال.چ خ ، _
 جوگیر شده.کاری که نکردی

بدون توجه به کالرا شتتروع کرد به نوشتتتن چیزی تو حاشتتیه یکی از صتتفحات 
 کتابش.کالرا شاکی گفت

_چرا چیزی نمیگیم این بد اونقیت برای اون  ستتر استتت.میبینی که امروزم 
 !نیومده

تیز تر از این حرفا بود تو نگاه اول که وارد کالس شتتده بود فهمیده بود مستتعود 
 ر شوگذاشت الی کتابش،وکتابش بستنوشیدنیامروز نیومده خ

 جدی رو به کالرا گفت
یت  یه صتتتمیم کافی ستتتر  ندازه  به ا _میشتتته در موردش چیزی نگی،

 مسخره،وحرفاش اعصابم خورده
 ت کنه سکوت ترجیح دادکالرا که دلش نمیخواست مگی ناراح

. 
استتتاد نلستتون برای دومین بار رستتید.به نظرتون در حق زنان درجنگ وجهانی 
کافی برخوردار  عه از حقوق  جام نان تو  حاف شتتتدهم.یعنی ز یا اج ودن

ستاد ستندم.بحث تو کالس ا شه برای  ه سون جذاب بود اما اونایی که همی نل
سرحال نبودن حرفی نمی شدن امروز  زدن و یکی از اونا مگی بحث  یش قدم می

 بود که تو الک خودش بود.استاد که سکوت کالس دید روبه مگی گفت
 _خانوم رومر نظری ندارین دراین موردمشما همیشه یه طرف بحث ها بودین

مگی که دستتت به چونه فقح نگاه میکرد با این حرف استتتاد خودش جمع کرد 
 گفت
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ست ترجیح میدم  ساعدنی مخالف یا موافق یکی از _چرا.اما خ  یکم حالم م
 نظرها باشم،تا بحث کنم.

 استاد نلسون که بی میلی مگی دید گفت
 _خانوم رومر،شما اگه شروع کنید مطمئنا بحث داهی میشه

 مگی که دید چاره نداره باید چیزی بگه گفت
ست میدونن.وحرفاش  _خ .دراین مورد اگه زنی حرف بزنه مردا اونو یه فمینی
کامال جنبه تعصتتبی  یدا میکنه اما خ  به نظرمن زنا تو تاریخ دنبال برابری 

بال  گه من آرامشنبودن دن ما ا خ  مستتل یه محیح امن.. ،صتتلح و بودن تو
سری از حقوق هامون   شماهم ی شن به آزمونو  وآرزیه  بگیرن برامون تبدیه می

یا خواسته هامون کم میشه،وهمین قضیه رو میشه توحقوق  وبرابری زنا که حق 
تبدیه شتتده یا کمتر  آرزوشتتونه دیدو چون هیچ وقت این حقوق نداشتتتن به یه 

کستتی خواهانشتته.یامثال همین جنگ جهانی که مثال زدید زنا  ا به  ای مردا 
 ون بود.بودن اما خ  کسی ندیدو فاتحان این جنگ هم آقای

داشت نظر شو میگفت تا رسید  آرامشکالس هرق درسکوت بود ومگی هم با 
 به این جا و علی دست شو بلند کرد و وسح حرف مگی گفت

 _استاد اجازه استم
 مگی مکث کرد

 استاد نلسون با تکون سری به علی اجازه داد
 علی هم روبه مگی که طرف چپ کالس نشسته بود برگشت گفت
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_خانوم رومر حرف های شتتمادرستتتت، اما تو این نبرد تعدادزناهایی که تو 
صبی جبهه شما همه تع شتر از مردها نبوده.درثانی حرفای  های جنگ بودن بی

بوده یعنی شتتما میگید همه حقوق زن ها رو نادیده میگرن تاجایی که حقوق 
شه به یه  شون تبدیه می سرد مثه قبه که آرزوشون برا واب ج.مگی خیلی خون

 گفتمیدادعلی  وخیلیای دیگه رو که تو بحث 
در  لمیظ_شما معتقدی که زنا آسیبی ندیدن وحقوق شون  ایمال نشده وهی  

حق شون نشده درستهم.خ  همه اینا درست امابیشتر آسی  زنان که تو جنگ 
سه کشی ارامنه که توسح حکومت  ها میبینن بزارین یه مثال بزنم،مثال همین ن

سوندن.وبا عثمانی  انج شد وحتک وحرمت آزار های فراوانی که به زن ها ر ام 
اونا به بدترین شتتکه ممکن رفتار کردن وتاریخ به خوبی این ظلم وجوری که 
درحق زنا میشتته رو نشتتان داده وشتتاهدخوبیه  س دلیلی نداره شتتمامنکر این 

 یقضیه بشید باشناختی ام که از شما دارم می دونم خیلی از کتاب های تاریخ
 خوندین.واگاه هستید.

نکته بعدی  اینکه تو جنگ وجهانی خیلی از زنا با رفتن همستترانشتتون به جبهه 
ساعات طوالنی تو کارخونه ها وکارگاه  شدن و ست خانواده  سر ر های جنگ 
کار کردن تا در نبود همسرشون حامی باشن برای فرزندانشون ودرست تربیت 

شده  شون کنن،اما ما چی دیدم جز انکار زحمت شون  زنان و ظلم که در حق 
جز گرفتن کوچک ترین حق وحقوق ها ازشتتون توکشتتورهای استتیایی وخیلی 
ازجاهای دیگه.و سرخوردگی وافسردگی که برای یه زن باقی میمونه واینجاست 
شارن ومورد هدفن  سخت که اول از همه زناهاتحت ف که تو تموم این نبردهای 

ر نن و خود داری میکنن امانهایتش صبوتو یه کشور تسخیرشده.وبازم صبرمیک
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بودن اونا رو کسی نمیبینه همه مردانی که کالشینکف به دستن میبینن و فاتحان 
جنگ میدونن نه مادری خستتته وصتتبور رو.مگی ستتکوت کردوکالس هرق در 
تفکر از حرف هایی که هم زیبا بود هم واقعیت که انکارش نمی شتتد کرد اما 

 ف شکوندعلی سکوت کالس با این حر
 _خانوم رومر شما فمینیست هستینم

 مگی که انتظار هم ین سوالی نداشت گفت
_اره فکر کنید فمینیست هستم اما قبه همه ایناها یه انسانم،و همه این چیزا رو 

 درک میکنم
 علی لبخندی زد گفت

_خ   س حله حرفی که از رو تعصتت  واحستتاس باشتته در حقوق وقانون 
 جایگاهی نداره.

 اینکه مگی حرفی بزنه مارتین  ریدوسح بحث وجواب علی داد اما قبه
_درسته تعص  واحساس در حقوق جایی نداره.اما تاریخ که نمیشه انکار کرد 
و حرف عاقالنه ومنطقی نمیشه رد کرد  س  حق با خانوم رومره.چون حرفاشون 

 به منطق وعقه نزدیکه
 مگی  رید وسح حرف مارتین رو به علی  گفت

ونم چرا آقایون همیشتتته این بحث یه بحث فمینیستتتی و تعصتتبی _من نمید
نا از حقی  کار نشتتتدنی.دلشتتون میخواد بگن ز نه منطقی و واقعی ان میبینن،

 برخوردارن و هیچ ظلمی درحق شون نشده.درحالی که قضیه برعکس اینه..
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صحبت هم میپریدن وعلی اینبار  سح  بحث داهی  بود وهرکدوم بدون اجازه و
 گفت

وخوبی بودن و هیچ استتیبی ندیدن من  آرومتم زنا کامال در شتترایح _من نگف
میگم شتتما حرفات فقح درمورد یه طرف ماجراستتت همش میگی مردا بدن و 
زنا بی اره ها درحق شون همیشه ظلم شده درحالی که همیشه  قضیه این نبوده 

 گاهی وقتا قانون هایی هم بوده از زن ها دفاع کنه و حمایت کنه.
 ست جواب  علی بده که استاد نلسون با لبخندی دست زد گفتمگی خوا

 _بسته.بحث خوبی بود.
 با لبخندی رو به علی و مگی گفت

حرفاتون خوب بود.ویه تشتتکرویژه  کلر مستتتر _عالی بودین جفتتون وشتتما 
میکنم از شتتما خانوم رومر که یه تاریخ دان قابلی و از ماجراها به طور کامه 

مهرزاد بازم تواین بحث حرفای عالی زدین،ممنون که  رمستاطالع داری.وشما 
 با مطالعه سر کالس حاضر میشد

 نگاهی به ساعتش کرد ادامه داد
 _کالس تمومه

****** 
تو راهرو دانشتتگاه بودن و یه چند نفری دور استتتاد نلستتون گرفته بودن مگی 
وکالرا جلوتر از محستتن وعلی بودن درحال حرف زدن بودن.علی که از ستتر 

ست ک شغول بودومیخوا ست بودن مگی ذهنش م ضیه فمنی سرق الس تا حاال 
مطمئن بشه ازحرفای مگی چندقدمی از محسن فاصله گرفت و رسید به مگی 
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سید که داره چیکارمیکنهم.مگی که  شم وابرو ر سن متعج  با چ وکالرا،ومح
 سرگرم حرف زدن با کالرا بودمتوجه علی که کنارش قدم میزنه نشد.

 نبود حتما باید  یگرش باشم از ملودی شنیدم دمیااره  مگی:
 یادته اون دفعه که برای بدرقه جنی رفته بودیم فرودگاهم کالرا:

 _خ  ،اره
بیش از این حوصتتله شتتنیدن حرفای دخترونه نداشتتت،بنابراین بدون معطلی 

 مگی خطاب قرار داد
 _خانوم رومر میتونم یه چیزی بپرسمم

بود به علی که کنارش وایستاده نگاهی کردایستاد مگی که تازه متوجه علی شده 
 بی تفاوت وسرد گفت

 _بله.کاری داشتیدم
 علی تعله جایزندونست،گفت

 _خ ..راستش..شما واقعا فمنیستیم
 مگی که یکاره از این سوال  علی خنده اش گرفته بود گفت

 _فکر کن فمنیستم،خ  سوالت همین بودم
 علی لبخندی زد گفت
یارین تو _راستتتش من فکر م که نخواین ازمن کم ب خاطر این ما ب یکردم شتت

 بحث،هم ین حرفی زدین،درثانی شما اصال یه فمینیست به نظر نمیان
جفتشون حرکت نکردن ووسح سالن ایستادن بهم خیره نگاه کردن،ومگی اینبار 

 جدی و با اخم  رسید
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به حقوق قد  مدافع حقوق زنا ومعت یه زنم و  _چرا هم نین فکری کردینممن 
 برابرشون این که فمینیستم،عجی  به نظر میادم

 علی با خنده گفت
_ این عجیبه باتوجه به عالقه ای که به مردای مختلف دارین.اخه فمینیستتتت 

 هاازمردا متنفرن
 باخنده بلندی رو به محسن و چندتا ازب ه ها که کنارشون بودن ادامه داد

توستتته میشتتید،خانوم ن توبحث به هرچیزی منیاورد_نمیدونم چرا برای کم 
شما  ستین،اونجوری که  ست،یک  ارادوکس محض ه شما و واژه فمینی رومر ..

 نسبت به مردها عالقه دارین،فمینیست بودنتون مسخره وخنده داره
کارفقح در ن حرش مگی ومستتخره کردنش بود،مگی آوردهدف علی ازاین 

 باحرش دندوناشو بهم فشردگفت
ب باهر مردی_فکرنمیکنم فمینیستتتت بودن من وارت ما مربوط  اطم  به شتت

بشتته،درضتتمن تاوقتی که کستتی نشتتناختین درموردش نظرندین وقضتتاوت 
 مهرزاد مسترنکنید

 علی بالبخندگفت
 _اوه نه خانوم رومر .من که قاضی نیستم بخوام قضاوت کنم

مگی که بخاطر تمستتخر وتوهین علی داشتتت منفجر میشتتد اختیارزبونش از 
 دست داده بود گفت

 هستید.اره فزول،دلتون میخواد تو هرچیزی نظر بدید_فزول که 
مارتین که اعصتتبانیت مگی دیدوشتتاهدماجرا بود جدی و رستتمی رو به علی 

 گفت
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 _آقای مهرزاد یه بحثی بوده تموم شده دلیلی نداره که االن کشش بدین
،بدون توجه به آرامشعلی که میدونستت تیر خالش باهمون حرفای اول زده با

 رو به مگی گفت مارتین وحرفاش
باشتتید خانوم رومر،شتتنیدم دستتتی ام تو ادبیات دارین،نمایشتتنامه  آروم_

 مینویسید،این نوع حرف زدن تون اصال قشنگ نیست
وادامه حرفش با نزدیک کردن صورتش به صورت مگی و تقریبانزدیک گوشش 

 ادامه داد
 _اینم تالفی معذرت نخواهی نکردنت بخاطر توهینی که بهم کرده بودی

وبا لبخند  هنی به مگی ،بدون توجه به محسن که متعج  بود راه شو ادامه داد 
 تا بره توحیاط دانشکده

***** 
 کالرا رو به مگی گفت راهرو دانشکدهدر 

 مرفا رو زد_این چش بودم چرا این ح
 مگی با عصبانیت گفت

قیه از ب_مثال میخواست تالفی کنه بعد این حرف تند تند بدون توجه به کالرا و 
 ساختمون دانشکده رفت بیرون

. 
 روی نیمکتی نشسته بدو داشت دور ورش تماشا میکرد که محسن سر رسید

 م_دیونه شدی علیممثال میخواستی چیو ثابت کنی با اون حرفات
 علی بی تفاوت بدون اینکه محسن نگاه کنه گفت
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و ه ت_من نیاز به اثبات چیزی ندارم فقح یکم دلم خنک شتتد بعدشتتم همین ک
 است برام کافیه دختر بدیاون جمع همه فهمیدن مگی 

سبت به م_بد  شون نمیدن ن شی ن .فکر نمیکنی با این کارت ب ه ها هیچ واکن
 مگی

 _ندن،بدن اصال هی ی برام مهم نیست،همین که حرصش دراومد کافیه برام
 تک خنده کرد گفت

 _ سر تو دیونه ای.
. 

صورت خیس وقرمزش  شت به  سورش بردا تو اینه ابخوری نگاهی کرد با کال
 خودش گفت

 مهرزاد رمست _تالفی میکنم کارتو
کامه برنگشتتته بود که قامت بلند مارتین دید نگاهی کرد وخواستتت رد شتته از 

 کنارش که مارتین گفت
 _می تونم باهات راحت باشمم

 مگی نگاهی مشکوک به مارتین کرد گفت
 _ازچه نظرم

 _میتونم مگی صدات کنمم
 شکاکش به یه لبخند داد گفت جای نگاه
 _اوه..اره

 حرفاش مزه مزه کرد بنابراین جرات گفتن  یدا کرد گفت
 _مگی تو با علی مشکه داریم
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 بی تفاوت جواب داد
_مشتتکه که نه.ولی گاهی اوقات بخاطر بحث هایی که تو کالس میشتته باهم 

 سرجنگ داریم چون همش مخالف منه
جدیه.راستتتی با نامزدتون مستتعود چیکار _که اینطور.اما فکر میکردم قضتتیه 

 کردین چند روزیه  یداش نیستم!
 اخم هلیظی کرد گفت

 _کی به شما گفته من نامزدمسعودم یا دوست دخترشم
 _خ  خودش اون روز سرکه..
 نذاشت حرفشو ادامه بده گفت

سی که به  شه حرف هرک _خیلیا،خیلی چیزا خیلی جاهامیگن اما این دلیه نمی
راستتته رو باورکنیم بهش بها بدیم  س خواهشتتا به چیزی که نظرمون رستتید 

شتتنیدن مطمئن نباشتتید،من و مستتعود هیچ قراری باهم نداشتتتیم مستتعود 
 یشنهادی داد جواب نگرفت،جواب ندانش دلیه بر راضیت من نیست،مسعود 

 یه همکالسیه همین.
 با دستپاچگی به مگی عصبی چشم دوخت گفت

 میخوام بخاطر قضاوتم _ببخشید ،من نمیدونستم معذرت
 _نه بهتون حق میدم هرکی جا شما بود باور میکرد

 لبخند زد زود خودش جمع کرد گفت
 _راستی من امروز نمایشگاه نقاشی یکی از دوستان میخوام برم

 اگه میه دارین میتونید همراهم بیان تاحال وهواتون عوض شه
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 مگی که نمیدونست چه جوابی بده گفت
 دارم نمی تونم بیام_ببخشید کمی کار 

 مارتین با لبخندی گفت
 _اشکال نداره برای ش  میریم تا ده ش  نمایشگاه تعطیه میشه

 مگی که دید نمیتونه چیزی بگه گفت
 _باشه  س قرارمون ساعت هفت باشه، ابتدای خیابون المبر

 مارتین با لبخندزیبایی گفت
 _قبول،من امروز وقتم کال آزاده.

 ای  ببخشید باید برم ای،گفت ورفتمگی بدون حرف اضافه 
***** 

شته  شکی گذا شال وکاله م شیده بود،و  شکالتی  و نیم بوت قهوه ای با  التو 
وبااحتیاط راه بره تا مثه دفعه قبه ستتر نخوره نیوفته.از  آرومبود،ستتعی میکرد 

کوچه که اومد بیرون بنز مشتتکی مارتین دیدشتتناخت رفت ستتمتش،مارتین 
رای مگی بازکرد،ومگی با ستتالم زیر لبی ستتوار شتتدولی لبخند  هنی زدو در ب

خت و  به جلو چشتتم دو گه ای مگی  ند دادبدون حرف دی مارتین جوابش بل
 مارتین حرکت کرد.سکوت مگی، مارتین به حرف وا داشت

 _خ .از نقاشی خوشتون میادم
همین طوری یه سوالی  رسیدتاسکوت بین شون بشکنه و کم کم بتونه با مگی 

گی که حواستتش به مارتین نبودبیرون نگاه میکرد وفقح حرفاش اشتتنا شتته،م
 میشنید گفت

 _کم وبیش،اگه زیاد عالقه داشتم تو دانشگاه هنر میخوندم
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 مارتین لبخندی زد ادامه داد
 _اها راستی گفتین دانشگاه.شما چیشد حقوق خوندینم

 سعی کرد حواسش جمع کنه و کمتر بره تو فکر با کمی تعله گفت
شم به فکرم زد _خ  فکر  ستم تاریخ بخونم،بعد شتم اول میخوا کنم عالقه دا

که ادبیات بخونم،اخه زیادی شتتعر میخوندم قصتته مینوشتتتم اماوقتی دیدم ،با 
 رتبه عالی دانشگاه قبول شدم به سرم زدحقوق بخونم و وارد سیاست شم

 _که این طور چه انگیزه ای داشتید.شنیدم آلمانی هستیدم
 _بله

 
 زه یکسالم نشده که اومدم سانفرانسیسکوالمانیم،تا

 _چه جال  میدونستید منم المانیمم
این حرف طوری زد که مگی ازحالت خشتتتک وجدی بخاطر هم وطن بودن 

 حداقه دربیاداما مگی موضع جدی خودش حفظ کرد گفت
 _بله شنیده بودم،راستی چقدر راهه تا نمایشگاه

م یه کمپانی تازه تاسیس اینجا _نیم ساعت نشده میرسیم.عذر می خوام من  در
راه انداخته یه چندنفریم جذب کرده تا ایده بدن سوداوری مون بیشتر شه،شما 

 قبول میکنید بیایدم
 ی یکی ازابروهاشو دادباال گفتکمگ

_برای این جور ایده ها شتتما بایددنبال کستتی بگردین که اقتصتتاد خونده،نه 
 چی میخونم من،خوبه خودتون همکالسیم هستید میدونید من
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_نه نه ایده دادن ربطی به رشتتته نداره که،من فقح بخاطر اینکه دیدم باهوش 
 دادموباسواد هستین وهم المانی این  یشنهاد 

 سردتر از قبه گفت
 _شما لطف دارید اما من وقت ندارم

 بعدم تودلش گفت فقح سوال های بیخود میپرسه منو به حرف بیاره.
 !_شخصیت شما خیلی برام عجیبه

 _چطورم.فقح بخاطر اینکه  یشنهاد تون قبول نکردمم
_نه نه..خ  شتتما شتتخصتتیت واقعیتون نشتتون نمیدن خ  همین برای من 

 گی  میکنید آدمعجیبه،این که نمیتونم بشناسمتون،شما کامال 
 عجی  وهریبمم آدم_یعنی اینقدر 

 _خ  اره البته به نظرمن
شوند تا کمی شنایی میک سمت ا شت کم کم حرفش  ستش اما مگی  دا شنا ب

 همون حرف،دوباره سوالی میپرسید ویا منکرش میشد
 مگی:_خ  تا وقتی که منو نشناختین بهتون توصیه میکنم منو قضاوت نکنید

 _خ ،راست میگین.راستی  در شما چیکارستم
 این سوال  رسیدتا منشا تفکرات وخلق وخوی مگی بفهمه

ته .اما فعال یه خبرنگار بازنشس_نظامی بود،تو ارتش هیلتربودحقوق خونده بود
 است

 _چه جال ، س  درتون باعث شدیجورایی حقوق بخونید
ستمش.یجورایی  شقانه مپر شق افکار حرفاش بودم،وهنوزم عا _نه اما خ  عا

 فکر میکنم تنها مرد واقعی تو زندگیم بابامه
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صله  ستی اجازه داداین فا شونه.را شون تموم دنیا _خ  این طبیعیه،دخترا  درا
 طوالنی دور از آلمان درس بخونیدم

_اره  در من از استعداد من خبر داشت من شاگرد اول دانشکده مون بودم،فقح 
 یکمی سر آقامت و ذیرش تو دانشگاه اذیت شدم

شگاه توش دایر  سید وبعد چنددقیقه جلوی هته بزرگی که نمای دیگه چیزی نپر
 بودایستاد

***** 
 علی.

ت کردوکمی خورد رو به محستتن که محو لیوان شتتربتش این دستتت اون دستت
 تماشای تابلوی آبشارخروشانی بود گفت

 _چیشد تو عالقه  یدا کردی به نقاشیم
 داد گفت ااررخوردبه نگاه کردنش ادامه نوشیدنیشومحسن جرعه از 

 اتاذ_بده حاال.به هنر عالقمند شدم علی با بی تفاوتی گفت
 بیشتر _بد نیست،اما یکم عجیبه،یکم که نه از یکمم

 محسن برگشت سمتش گفت
 _خ  حاال توهم، فهمیدم باهوشی،با یکی از دخترهای دانشکده قرار گذاشتم

 _بعدش چرا منو دنبال خودت راه انداختیم
 _بده خواستم با هنر اشنات کنم

 _دست درد نکنه من عالقه ای به هنر ندا.
 حرفش تموم نشده بود که مگی و مارتین دید ونگاهش خیره موند

. 
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 نقتاش ٖهتتزل
 تا

 بته چشمان تو  رداخت
 دیوانه شد

 از
 طرز نگاهت قلم انداخت

 #شهریار
 ی رادیوانه میکند.آدمونگاهش هر

به همراه مارتین راه افتاد ستتمت طبقه باال تا قبه دیدن از نمایشتتگاه مارتین 
دیداری با دوستتتش داشتتته باشتته.مارتین جلو  ستتر کم ستتن وستتال،مو طالیی  

 کردوخندان گفتتوقف 
 _سالم مارک

سالم  شنیدمارک به گرمی بامارتین احوال آروممگی هم  ی کرد وجواب بلندی 
 رستتی کرد ودستتت دادو از مردی که باهاش داشتتت صتتحبت میکردمعذرت 

 خواهی کردو به مارتین بالبخندگفت
 _معرفی نمیکنی نامزدتو،مارتینم

نش ی  س گردآرومزدبه مگی قیافه جدیش تغییری نکرد اما مارتی ن لبخندی 
 خاروند گفت

 _نه مارک ایشون خانوم رومرهستن،هم کالسی بنده
 مارک دستش سمت مگی دراز کرد،باشرمندگی گفت
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_اوه عذر میخوام خانوم رومر، من مارکم فکر کردم مارتین بعدمدت هابه فکر 
 افتاده

 مگی با لبخندبا مارک دست داد گفت
 یشناسیم_من وآقای کلر فقح چند روزه همو م

 مارک لبخندی زدگفت
 _درهرصورت معذرت میخوام

 همراهی شون کردتا نمایشگاه ببینن
. 

 محسن دستش چند بار جلو صورت علی تکون داد گفت
 _چیزی دیدی م

علی که خیره بود به مگی ومارتین،از حرکت دست محسن جلوصورتش،سرش 
 تکون داد گفت

 _ها نه نه.اونجا رو نگاه
 م_کجا رو

حرف دیگه برگشت  شت سرش نگاه کرد ومگی ومارتین درحال  محسن بدون
 صحبت با  سری دید

 ودوباره برگشت سمت علی گفت
 _واسه اینه درحیرتیم

 علی که حاال داشت به تابلو روبه روش نگاه میکرد گفت
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_درحیرت نیستم،فقح ای کاش میذاشت یه دو روز از دعواش بامسعود بگذره 
 بعد بیاد با مارتین بگرده

 حسن جرعه ای دیگه از نوشیدنی شو خوردگفتم
ستن،مگی هم  سی وفادارنی _این جور چیزا اینجا عادیه علی جان،اینا به هیچ ک

 ازاین قاعده م*س*تثنا نیست.
 نگاهی به ساعتش کرد ادامه داد

 _االناست که آنی برسه من رفتم طبقه  ایین.
شتتد،نمیتونستتت جوابی به محستتن نداد به تماشتتای تابلو روبه روش مشتتغول 

ما  حت وصتتمیمی بود ا باهرمردی را نه مگی  مارتین درک ک مگی،مستتعود و
 منکرش میشد میگفت رابطه من باهیچ مردی عاشقانه نیست.

. 
 مگی

 محو تماشای تابلویی بود که مارتین دستش گرفت به روبه رو اشاره کرد گفت
 _علی اونجاست

شت  ست ندا شد، دو سش به خودش اومدمتوجه روبه روش وعلی  مارتین لم
ستای مارتین  ستش تو د شوق،د شق ومع کنه اما خ  از اینکه به حالت یک عا

شده بود علی آوردبود وحرش علی درمی بدش نمیومد چندوقتی بود که متوجه 
ازارتباطش با مردای مختلف حرصتتش میگره بنابراین به مارتین چیزی نگفت 

سمت علی رفت شرد وهمراهیش کرد به  ستای گرم مارتین ف ار ن.علی که انگود
سمت  شت  سالم مگی ومارتین به خودش اومد،وبرگ متوجه دور ورش نبود با 

 شون
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 علی:_اوه..سالم حواسم نبود،شما اینجا چیکار میکنیدم
کمی از شربتش نوشید ولیوانش این دست اون دست کرد،این سوال  رسید تا 

لی ع بفهمه دقیقا چی بین مارتین ومگی میگذره،مارتین که میدونستتت هدف
ی روی کمر مگی گذاشتتت به طرف خودش طوری که تو آرومچیه،دستتتش به 

 ش بود کشید،طره ای از موهای مگی با دست ازادش نوازش کرد گفتآهوش
_اینجا نمایشتتگاه دوستتتمه با مگی عزیز اومده بودیم تا تابلو ای رو انتخاب 

 کنه،برای خرید
ش سرد با سعی میکرد خون شیمگی که از این کارای مارتین  شه وواکن  ه،وقرمز ن

شتر درادچون بادر شون نده لبخندی زد تا حرش علی بی شیدن مگی آهوشن  ک
ست خودش جمع  شده بودو نمی تون سح مارتین،علی کامال متعج  وگی   تو

 وجور کنه باحرش گفت
 هه_چه عالی، خوش بگذره

بدون حرف دیگه عذرخواهی کردورفت،با رفتن علی مگی خودش از   آهوشو
 مارتین بیرون کشید با اعصبانیت گفت

 _این کارا یعنی چیم چرا منو ب*غ*ل کردی
 کنه گفت آروممارتین سعی کرد مگی 

_فقح بخاطر اینکه به یک نفر بگم حق تصاح  تو رو نداره.حتی شده نمادین 
 وصوری

 مگی  وز خندی زد گفت
 _شما منو اشتباه گرفتین آقای کلر



 149 دیتا مادر خیاز مون

بدون حرف دیگه عزم رف مارتین باحرش  ما  مارتین برگردوندا تن کرد روش از 
 ش گرفت گفتآهوشدست بردارنبود از  شت دستش کشید و مثه قبه در

ش  مونو خراب نکن، من که چیزی نگفتم ببخش اگه  _خواهش میکنم مگی 
 خطایی کردم خودم میرسونمت،تنها نرو

ه هم مثمعنی کارای مارتین نمیفهمیداما از یه چیزمطمئن شتتده بود که مارتین 
سری تکون داد  شده،وداره کم کم بروز میده.بی توجه به مارتین  شقش  بقیه عا

 زیر ل  گفت
 که عاشق بشم م_ سره ی احمق فکر کرده من خر

 وبدون توجه به مارتین که سعی داشت جلوشو بگیره از نمایشگاه زدبیرون
***** 

شگاه دی ش  که رفته بودن نمای شت،مگی ومارتین ازاون  اهم گه بروزها میگذ
فت شتتون بودن ،دوری  که ج جایی  نداشتتتن و ستتعی میکردن از  باطی  ارت
کنن.علی مثه قبه نامه های مادرش به دستش میرسیدو میخوند تنها چیزی که 
ذهنش مشتتغول کرده بود این بود که تو چند تماس تلفنی اخیری که بامادرش 
داشتتت،هر وقت از شتتیرین احوالی میگرفت،میپرستتید مادرش بحث عوض 
میکرد وحاال هم بعدمدت ها تنها نامه مادرش،به دستش رسیده بود برای اولین 
بار شیرین نامه ای همراه نامه مادرش نفرستاده بود.جزوه جلو روشو ورق میزد 
ماش  مدام صتتورتش جلو چشتت ما فکرش  یش شتتیرین بود و  گاه میکرد ا ن

شغول حرف  ست و م ش شد کنار کالرا ن سالمی وارد کالس  زدن بود،مگی با 
شیرین بود به که مگی و مارتین از یاد  شغول  شداین چند وقته از بس ذهنش م

 برده بود و ارتباط نداشتنشونو ندیده بود ومدام تو خودش بودوبه مگی نمیپرید
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. 
سه هیبت  شت باالخرهبعد چند جل ستاد رابرت دا سش که با ا ،مارتین  این کال

 و به حرف زدنش با کالرااومد.مگی که دیدش سعی کرد بی تفاوت باشه بهش 
ادامه بده اما نتونستتت.مارتین هم ستتعی کرد بدون ذره ای توجه به مگی بشتتینه 

 سر جاش،اما قبه اینکه بشینه وایستاد ورفت سمت میز مگی.
 _بعد کالس جلو ورودی دانشگاه میبینمت،خواهش میکنم بیا

 بدون حرف دیگه ای رفت سرجاش
از دستتت مارتین ناراحت بودچپ چپ مگی که هنوز بابت قضتتیه نمایشتتگاه 

نگاهش کرد به حرف زدنش باکالرا ادامه داد اما تو ذهنش باخودش درگیر رفتن 
 ونرفتن سر قرار بود

**** 
شکی  ستش نگاهی کرد بادیدن بنز م سمت چپ و را ساعتش نگاه کرد و به  به 
مارتین که طرف دیگه خیابون  ارک شتتده بود وخودمارتین م توش نشتتستتته بود 

شین باز رف شد در ما شین،مارتین خم  شه ما شی شین.با تقه ای به  سمت ما ت 
 کرد نشست.به روبه رو خیره شد گفت

 _خ  میشنوم..
ست چجوری حرفش بزنه، ا دل به دری باالخرهمارتین کمی من من کرد نمی تون

 زد گفت
 _خ  من..من..من..

مارتی نای  که از من من گفت ید مگی  باش میجو ناش ل بومیون من من گفت ه ن 
 ستوه اومده بود جدی وعصبی گفت
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 م_شما چی
 عزمش جزم کرد گفت

مه ازتون خ  من اول از ه هه_ عذرت میخوام  ههههههههههههههههههه م
بخاطراون کارم تونمایشتتگاه که ناراحتتون کرد و.ستتکوت کرد،مگی که این 

 سکوت دید گفت
 _بخاطر یه عذر خواهی اینقدر من من کردیدم

 _نه خ 
شتتد ازصتتندلی  عق  ماشتتینش شتتی م*س*تطیلی شتتکه  بعد این حرف خم

 گفت دآوربزرگی که شبیه تابلو بود با کاهذ کادو  وشیده شده بود بیرون 
 _اومدم این بهتون بدم

شده و مارتین کرد وگرفتش  شی کاهذ کادو  یچ  شک وتردید نگاهی به  مگی با 
دش ه خو.بدون فکر دیگه ای از وسح کاهذ کادو  اره کرد و تصویر نقاشی شد

یات نقاشتتی نگاه  به تموم جزی تابلو چشتتم دوخت  به  رو بوم دید،با حیرت 
باییش  عاده بودو زی خارق ال یه  آدمکرد. ثان ند  عد از چ از خود بی خود میکردب

 تماشای نقاشی به خودش اومد گفت
 _خ  این یعنی چیم

_هرجور دوست دارید بهش نگاه کنید به عنوان هدیه عذرخواهی بخاطر اینکه 
 ازدستم ناراحت بودیدیا هرچیز دیگه ای.

 مگی چشم هاش ریز کرد گفت
 م_هر چیز دیگه

 _خ  میتونه یه کادو باشه به زیباترین همکالسی دانشکده ام
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 مگی  وز خندی زد گفت
 _مسخره است،کی تا هم نین کادوای به همکالسیش دادهم

 _خ  شاید داده باشن یا اگه ندادن من اولیشم
 ن نگاه کرد گفتمگی با شک مارتی

_نکنه شما نقاشینم و این تابلو.اما نه شما خودتون گفتین که یه کمپانی دارید 
 و.

 مارتین  رید وسح حرفش گفت
تابلو رو هم مارک کشتتیده همون دوستتتم که رفتیم  _من نقاش نیستتتم،این 

 نمایشگاه نقاشیش
 مگی متعج  گفت

 _مارکم.ولی اون که منو فقح چند دقیقه دید
 لبخندی زد گفتمارتین 

 _مارک یه نابغه است شمانمیشناسینش
 _که این طور.

 تابلو گرفت سمت مارتین ادامه داد
 _ممنون از لطفتتون ولی من نمیتونم این نقاشی قبول کنم

 _چرا این نقاشی صورت خودتونه
 _درسته،اما خ  من بدون این تابلو هم میبخشیدمتون

 _درهرحال این تابلو برای شماست
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شم نم سید باقبول این بد شه اما خ  میتر شته با صورتش دا شی از  یومد یه نقا
کادو ماجرا جدیدی به وجود بیادنمی دونستتت چیکارکنه!کمی دو دل بود برای 

 گرفتن کادو،یدفعه بدون مقدمه گفت
 _آقای کلر شما به من عالقه مندینم

مارتین چرا اینقدر نزدیک شتتتد باالخره که  یده بود  عد این همه مدت فهم ه ب
شت که حرفای دلش  شده بود و متعج  بود وانتظار ندا بهش،مارتین که گی  

 از زبون مگی بشنوه گفت
 _راستش،راستش.

 اب دهنش قورت داد ادامه داد
سم نبوددارم چیکار  شگاه،ناخوادگاه حوا ضیه تونمای سفم بخاطر اون ق _من متا

ست  ست ه*و*س نی سم بخورم که چیزی هم ا ضرم ق یه میکنم،ولی.. ولی حا
عشتتق  اکه که من بعد از ستته ستتال که اماندا)دوستتت دخترقبلیش(رو تواون 

ست  صادف لعنتی از د شمابرای من یه چیزی دادمت شما حس کردم. ،با دیدن 
فراتر از اماندا هستتتین،من ناخواستتته نزدیکی هیچ مردی به شتتما رو نمی تونم 

 تحمه کنم،منو ببخش مگی
ست های گرم مگی در سمت د سردش به  ستای  شون داد.مگی د شار از کرد ف

 .یدادمدیگه چیزی نمیگفت فقح نشسته بود داشت به اعتراف های ماتین گوش 
شکده تنهاکسی یادم_ از روزی که  سال اول دان سال های اول دبیرستان تا  ه از 

میکرد اون بود یه دختر شتتیطون و لجباز.عاشتتق خندهاش بودم  آرومکه من و 
اما.اما روزی رسید که دیگه نمیخندید،من عشقش رو تا همین چند وقت  یشم 
هم دفن نکرده بودم اما تو باعث شدی من بعد سه سال افسردگی و گریه عاشق 
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ه فبشتتم مگی.نمیدونم چرا عین دیونه ها همش اماندا رو تو تو  یدامیکردم،قیا
 شو ،خنده هاشو،شیطنش هاشو.منو بیخش مگی

سامح و گاه به  سر ت سر بی خیالی و بی قیدی، گاه از  شم، گاه از  سر خ گاه از 
دلیه تهاجِم یک احستتاس، واژه هایی را به کار می بریم که به کار بردن آن ها 

 جرم است. احتیاط باید کرد.
ه را در جایگاه حرمت هر کلمه، تنها هنگامی آشتتکار می شتتود که آن کلم

 راستین خودش به کار گیریم نه بر اثر لغزش ها!
مگی که از این قصه سوزناک عاشقی مارتین گریه اش گرفته بودسرش انداخته 

 بود  ایین زیر ل  گفت
 _متاسفم برات مارتین،منو ببخش باید برم

می دوهمراه با تابلو از ماشین  یاده شدتا راحت تر بتونه اشک بریزه وفکرکنه.شای
تونستتت عشتتق رو با مارتین تجربه کنه،شتتایدمارتین واقعا برای عشتتق طوالنی 

 وحقیقی بهش نزدیک شده بود.شایدمگی هم عاشقش میشد!
****** 

 
 قسمت نهم

کلید تو قفه چرخوندو در بازشد.یه چند روزی بود که ازخونه مایکه اومده بود 
تو جا کفشتتی خونه خودش وم*س*تقه شتتده بود وتنهابود.دستتته کلید شتتو 

انداخت و به طرف نشتتیمن رفت به دیوار تکیه داد وتابلو روگذاشتتتت زمین، 
شت تا المپ  ستی به دنبال کلیدالمپ برق گ نگاهی به خونه تاریک کردو با د
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روشن کنه..حسابی خسته ،گی  ومنگ بود روی مبلی ولو شد با صدای بلندی 
 گفت

 _اخییی،داشتم میمردما
سیر  یاده اومده بود شماش  که م سیر گریه کرده بود،چ شتر م فکر کرده بود و بی

از گریه زیاد ورم کرده بود قرمز شتتده بود و  اهاش ازمستتافت طوالنی که دیونه 
 وار قدم زده بود کوفته شده بود و دردمیکرد

تا  به  تاکمی بخوا کیفش که کنارش بود رو میزانداخت و رو مبه دراز کشتتید 
 سرحال شه.

. 
 ون گوشی برداشت گفتتوی سومین بوق خان ج

 _الو
 _سالم خان جون علی ام

 خان جون که دید علیه با خوشحالی گفت
 _سالم علی جان،خوبی عزیز مادرم

علی که واسه احوال  رسی زنگ نزده بود کارش یه چیز دیگه بود،چون دیروز به 
مادرش زنگ زده بود اما مادرش فکر میکرد علی دلتنگش شتتتده درد دلتنگی 

 مروز مجبور به زنگ زدن کردهعلی دوباره ا
 _اره مادرجان خوبم المحمد الله.

 آوردمکث کرد ولی دل زد به دریا چیزی که تو ذهنش بود به زبون 
 _راستش مادر من واسه احوال  رسی زنگ نزدم کارم یه چیز دیگه است
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باید  یه چیزایی فهمیده که ن با این حرف خان جون دو هزاریش افتاد که علی 
 ولی سعی کرد که توصداش بروز نده که منظور علی فهمیده یا ناراحتهمیفهمید 

 _خ  مادر چیه کارتم بگو
 لبش با زبونش تر کرد گفت

_شتتیرین.چرا هرچی از شتتیرین میپرستتم حرف عوض میکنید یا کالهی ی 
 نمیگید االن چند وقته اینجوری شده رفتارتون، درست بعد از اومدنم از ایران

بگهم نمی تونستتت بگه.. یعنی دیر یا زود بایدمیگفت  چی میگفت م زود بود
 علی می فهمیدبا کمی تعله گفت باالخرهچون 

_واقعیتش علی جان،شتتیرین داره ازدواج میکنه با ستترحاجی صتتالحی یعنی 
حاجی زد زیر همه چیو،نشونی که واسه شیرین گرفته بودیم  س فرستاد،گفت 

 ایران نمیادودیر زود میفهمههمه چی ازنظر اون تمومه،علی ام حاال حاال 
ست  ست خودش از د شده بود و ناراحت بود از د صبی  شنیدن این حرفا ع با 
شدنمی  سپری  سکوت  ست همه،ثانیه هایی به  شیرین از د ست  مادرش از د

 بذارهخواست چیزی بگه اما این حرف مادرش بی جواب نمی تونست 
 _مادر.علی،حالت خوبه چرا هی ی نمیگیم

 تند تند گفت
 خوبم مادر،بعدا بهتون زنگ میزنم خداحافظ_

 گوشی گذاشت و به دیوار تکیه داد به نقطه نامعلومی خیره شد
 آه ای دوست

 که دیگر رمقی درمن نیست
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 تو بگو
 داهتر از آتش هم دیگر چیستم

 من که خاکسترم اکنون و نماندم آتش
 دیگر ای باِد صبا

 دست زبختم بردار، خبر از یار نیار
 .دادمدل من خاک شد و دوش به بادش 

. 
باره به تابلویی که روش   قهوه شتتو هم زد و گذاشتتت رو میزتحریر اتاقش ،دو

 آوردتصویرش نقاشی شده بود چشم دوخت و تصویر مارتین به خاطر 
_"نمی دونم چرا عین دیونه ها همش اماندا را تو،تو  یدا میکردم قیافه شو،خنده 

 ببخش مگی"هاشو،شیطنتش هاشو.منو 
 صدای" منو ببخش مگی"تو ذهنش اکو میشدچشماش بست گفت

 _بخشیدمت.امیدوارم واقعا عاشقم باشی دنبال ه*و*س نباشی
وچقدر براش شتتیرین بود بخشتتیدن یه کستتی مثه مارتین که تادیروزباهاش تا 
ما خودشتتم  گه،ا یاد بهش ب بد بود میخواستتتت هرچی از دهنش درم خرخره 

ض چند ستتاعت این قدر نرم شتتده ابراز عالقه یه مرد نفهمید که چطور در عر
 ازروی عشق باور کرده

 و زمزمه کرد
صداش و چهراش معلوم بود،من به  صداقت از تو  شقمه  _من باور دارم اون عا
شق  شم من به خودم اطمینان میدم که اون تنها عا شقش  خودم قول میدم که عا

 واقعی منه
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. 
شید  شفته رو تختش دراز ک شون و آ شت مرور  ری شته رودا تو مغزش تموم گذ

حال خودش نبود.از روز  که تموم آخرمیکرد تو  مه ای  نا که توتهران بود و ی 
یا خود  ها تو ومن در دن تا این حرفش.تن فای دلش توش بودبهش داده بود  حر
عاشق هم میمانیم،تو نامه اولی که براش شیرین نوشته بود،مرور تموم نرفتناش 

رین نامزد نکنه وحاال ازذواج شیرین با یکی دیگه.هیچ  ا س کشیدناش تا با شی
وقت فکر نمیکردازدواج شتتیرین با یکی دیگه اینقدر اذیتش کنه عصتتبیش کنه 
ستش  شیرین با یکی دیگه ازدواج کنه از د شد اون که از خداش بود که  ولی چی
راحت شتته تا بتونه بره خارج،اما نه شتتیرین به اون قول داده بود اون شتتیرین 

س شق دو شت اونم ع شق به همراه دا شت این دوری چند ماهه براش یه ع ت دا
شیرین بود،دلخور  سه قبه قول وقرارش با  ستناوا شیرین.تموم  س زدنا نخوا به 
شقی میکرد،اره  شیرین بهش  ایبند نبوداما ادعای عا بود از این قول وقراری که 

صبی بود می شت که بهم ریخته بودع ستش دا ست همه اون چندو  د دیدارخوا
شیرین از تو خیالش  نمیرفت حاالدر کلنجار وجنگ  صورت  فراموش کنه اما 
تا نخواستتتن  س  ما کو  نه ا تا شتتیرین نخواد بهش فکر نک با خودش بود
نزدنش.شیرین وسح قلبش جاخشک کرده بود واون همین می دونست وهمین 
به به دیوار.حس  حالش بدتر میکردتاجایی که دلش میخواستتتت ستترش بکو

 ردشیرین با ازدواجش تموم عالقه قول وقرارهاشونومسخره کرده!!میک
***** 

 هاروز این هاروزاین 
 حمندر بی ربدجو
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 این هی کس هایی که

 ..فهمند نمی ار دردت
هیچ کس از حالش خبر نداشتتتت حتی محستتن .تو محوطه دانشتتگاه روی 

 فنیمکتی نشسته بود وبا حسرت به چهره بشاش مگی که با ب ه هاداشت حر
شیرین  شده بود .بدبختی ش این بود که با دیدن مگی یاد  میزد میخندید خیره 
شیرین بود ولی فکروروحش تو  میفتاد واین نگاهش به مگی براش مثه نگاه به 

 تهران و  یش شیرین واقعی بود.محسن با لبخند  هنی زد رو شونه علی گفت
 _گه شبدر چه کم از الله قرمز دارد!.خوردی دختر مردم!!

علی که حوصتتله شتتوخی های محستتن نداشتتت وحستتابی داهون بودبرگشتت 
 سمتش گفت

 _سالم علیک.االن منظورت چی بود م
_معلومه دیگه میگم مگی که چیزی کمتر از شتتیرین نداره بهش فکرکن،فقح 

 یکم بی وفاست.بی اره مسعود!!!
نیده شبراش واژه وفا دیگه معنی نداشت  یعنی از موقعی که خبر ازدواج شیرین 

بود براش بی معنی شتتده بود.ستتکوت کرد چیزی نگفت فقح دید که محستتن 
شروع یه حرف زدن کرد واون  دوباره به فکر فرو رفت اما با  ست و ش کنارش ن

 این تفاوت که این دفعه محسن کنارش بود وتنها نبود
. 

حال حرف زدن بود وگاهی شتتوخی میکرد  ندرستتن در با ملودی وکالرا و ا
نداشت  گرفته وناراحت به نظر برسه،تا دوستاش بهش شک میخندید دوست 
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کنن و فکر کنن اتفاقی افتاده،بنابراین همون مگی شتتاد وشتتیطون قبه بود،البته 
برای قرمزی چشماش وگودی زیرش بی خوابی بهونه کرده بود ونگفته بود گریه 

 کرده.
شام  اید به ب مگی:_دیدی گفتم ملودی حاال تو باختی،قولت که یادت نرفته یه 

 سه نفرمون بدی
 ملودی:_اوه ب ه ها بیخیال فعال  ول تو جیبی ام ته کشیده.

سعی کرد  سید سر ر ست جوابش بده یکم اذیتش کنه که مارتین  مگی می خوا
 خودش خونسرد نشون بده اما نمی تونست

 مارتین با لبخندی گفت
 _سالم ب ه ها.چه خبره اینجام

همه به جز مگی جواب ستتالم مارتین دادن و ملودی قضتتیه رو برای مارتین 
شش  شد زیر گو ضطرب ونگران مگی  صورت م تعریف کرد اما کالرامتوجه 

 گفت آروم
 _چیزی شدهم

 مگی سرش به سمت چپ وراست به معنی نه تکون داد و رو به جمع گفت
ن که دید مگی داره میره _ب ه ها من کار دارم باید برم و راه افتاد که بره،مارتی

 گفت
 _یه لحظه وایستا کارت دارم

 نتظر موند مارتین اومد سمتش گفتآدممگی  ایست
 _بریم یجا دیگه میخوام باهات حرف بزنم
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.. 
به کافه ای که نزدیک دانشتگاه شتون بود رفتند..روی میز دونفره ای نشتستتند. 

 مگی تو چشمای  مارتین زل زد گفت
 _میشنوم

 شو دوزدید چون حس میکرداین زل زدنا عواق  خوبی ندارهمارتین نگاه 
 _تو منو باور نکردی نهم

دلش نمیخواست بگه که عاشقش شده اما بی توجه به سوال مارتین شروع کرد 
 به حرف زدن

سبت به  سی که تاحاالن _فکر میکنم یه حس جدید دارم یه حس مزخرف،یه ح
شدم،خودمم ن شق  شتم،فکر میکنم عا فهمیدم من همه مردای هیچ مردی ندا

که بهم نگاه میکردن از روه*و*س بود اما تو نمی دونم فکرمیکنم این نگاهت 
این حستتت به من ه*و*س نیستتت من تو چشتتمای توخودمو میبینم،نمی دونم 
چرابرخالف مردای دیگه تو برام خاصتتی ،ارزش داری،فکر میکنم،فکرکه نه. 

من تاحاال اینجوری نبودم مطمئنم.دوستتت دارم.من از این حس جدیدمتنفرم.
نه اش  میترستتم از دوستتتت داشتتتن از این عشتتق.قطره ای  اشتتتک رو گو

 چکید،چشماشو بست وسرش  ایین انداخت
 _خوشحالم از این که باورم کردی!

 جعبه ی مخملی کوچیکی رو مقابه مگی گذاشت ادامه داد
 دنیا کنارتم،بهت قول میدم مگی آخر_من تا 

 مگی گفت جلو آوردانگشت کوچیکشو 
 _تو هم قول بده
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شت کوچیکه مارتین.باقفه دو  سمت انگ شت کوچیکش گرفت  مگی هم انگ
 انگشت .مگی گفت

 _قول.
سمت  شکی باز کرد گرفت  ست ازادش جعبه مخملی م ولبخند زد،مارتین با د

 مگی گفت
_اینم نشتونه ی عشتق من به تو،دلم میخواد خودم دستت کنم.یه یادگاری.دلم 

 دست باشهمیخواد همیشه تو 
 دست چپ مگی گرفت وانگشتر نگین دار وظریف تو دستش کرد

.. 
 _چته تو باز تو فکری کهم

 محسن دستش جلوی صورت علی چند بار تکون داد وعلی گفت
 _تو فکر نیستم،فقح یکم حالم بده،گوشم با تو بود.

 محسن مشکوک نگاش کردمیدونست علی داره دروغ میگه خوب میشناختش
 ببینم داشتم درمورد چی حرف میزدمم_خ  حاال بگو 

 با گیجی گفت
 _درمورد شیرین دیگه

 محسن چشماش درشت کرد گفت
شقیا،مجنون شتم حرف ،_عا سون دا ستاد نل شیرین کجابود،درمورد کالس ا

 میزدم
 _ببخش حق باتو بود حواسم نبود
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 _چیزی شده قیافت هیرعادیه
 _نه نه چیزی نیست

 جه به حضور محسن راه افتادبدون حرف دیگه ای  اشدو بدون تو
***** 

 برای بار هزارم به خونه حاج میرزا زنگ زد وباز همون جواب شنید
 _شیرین نامزد کرده علی آقا،خواهشا دیگه زنگ نزنید

تو ذهنش یه عالمه ستتوال بی جواب داشتتت،داشتتت دیونه میشتتد از هرکی 
  رسید یه جواب مشترک  میشنیدمی

 همین ماه هم عروسی شه. آخرمزد کرده _دیگه بهش فکر نکن،شیرین نا
تاب چشتتم  به هروب اف تاقش  ید از نجره ا دستتتی تو ریش  ر  شتتتش کشتت
دوخت،ساعت ها به تماشای سرخی اسمون نشست.دربازشدصدای محسن 

 شنید
 _سالم.با ب ه ها بودم فردا ش  قرار گذاشتیم

 برگشت سمتش ورو تختش نشست،محسن دوباره سرشوخی بازکردگفت
 نگاه به ریشت انداختی فقح یه عمامه کم داری.چته  سرم_یه 

 سکوت تنها جواب ثابتش تو
 

این مدت به تموم ستتوال های محستتن بود،محستتن  که دید چیزی نمیگه رفت 
 ی  رسیدآرومکنارش نشست به 

 _بهم بگو چتهم چه اتفاقی افتاده که اینقدر بهم ریختیم
 چشماشو بست باکمی تعله گفت
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 کرد_شیرین ازدواج 
 محسن متعج  گفت

 _همینم
 _اره همین

 ن نان با حسرت میگه که محسن شک میکنه وجدی میپرسهآاین 
بهمتو که از خدات بود شتتیرین شتتوهر کنه،حرفای خودته  _علی حالت خو

 یادتهم
ستتکوت میکنه.چی بگه ،بگه نفهمیدم ولی عاشتتقش شتتدم طوری که از خبر 

یه نقطه خیره میشتتم،دلش ازدواج ش یه گوشتته نشتتستتتم فقح فکر میکنم به 
میخواستتت به محستتن بگه من دوستتتش دارم هی کس نمیتونه بفهمه دوستت 

 داشتنمو.اشکی از چشمامش نمیاداما تو دلش آشوب بزرگی به  اعه
****** 

بعد مدتها گوشتتته نشتتینی وموندن توخوابگاه واه وحستترت امروز اومده بود 
شده و  ستاد   رز تموم  شون با ا س شگاه.تازه کال شتن  میرفتن  بیرون کدان ه دا

 محسن زد  شتش گفت
_ب ه ها دارن واستته تعطیالت تابستتتون برنامه میرزن،دوستتت داری بیای یکم 

 حال وهوات عوض شه
 ره بدم نمیادآ_
. 

 کالرا بسته سیگار از اندرسن گرفت گفت
 _تو دانشگاه نمیشه کشید،قرارمون باشه تو یه کالب وسح شهر
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گذاشتتت رولبش  آوردت یدونه از ستتیگار را رو درمگی بستتته رو از کالرا گرف
کبریت از تو دستتت اندرستتن  چنگ زد ستتیگار روشتتن کرد گذاشتتت رو لبش 
شد  سرفه ها قرمز  سرفه افتاد قیافه اش از فرط  سیگارزدوبه  .. ک محمکی به 

 سیگارزیر  اش له کرد کالرا بانگرانی به قیافه قرمزش نگاه کرد گفت
 فه میشی چرا میکشیم_دیونه.تو که با یه  وک خ

 اندرسن خندید گفت
 _خانوم نمیخواست کم بیاره.قیافه شو

 ملودی وجنی با نگرانی دست مگی گرفتند همزمان به اندرسن گفتن
 _بس کن اندرسن نمی بینی حالشو

مارتین که تازه رستتیده بود با دیدن قیافه رنگ  ریده مگی تو ب*غ*ل کالرا با 
 نگرانی گفت

  ریدهم _چش شدهم چرا رنگش
 کالرا به بسته سیگار اشاره کرد گفت

 _اینو کشیده
 درگوشش میگه آرومکالرا کنار میزنه کنار مگی میشنه  وب*غ*لش میکنه و

 دما_به فکر خودت نیستی به فکر من باش  با دیدن قیافه ات داشتم  س میفت
. 

 کیفش کنارش رو نیمکت گذاشت،روبه محسن گفت
 اددانشگاهم_چه خبر ازمسعود چندوقته نمی

_یه مدتی رفته بود تهران بعدشتتم رفت  اریس بیخیال درس شتتتده بوداالنم 
 تاجایی که میدونم نیویورکه



wWw.Roman4u.iR  166 

 

 _راستی این دختره مگی ازدواج کردهم
 محسن با شک گفت

 _چطور مگهم
 _هی ی،اخه یه چند روزیه حلقه انداخته تو دست چپش.

میشتته،ازبس گی  ومنگ _ازدواج که نه ولی شتتنیدم نامزدکردن،االن یه ماهی 
 بودی کالسا رو نمیومدی تازه متوجه شدی

 بابی تفاوتی گفت
 _ایشالله خوشبخت بشه

.. 
_ اشومگی بسته هرچقدرتو ب*غ*لم موندی خودتو لوس کردی  اشو بریم یه 

 گشتی بزنیم
 خودش ازب*غ*ل مارتین جداکردودستاشو دور بازوش حلقه کردگفت

 _منو میرسونی خونه کار دارم.
.. 
 

 قسمت دهم
 برایت خاطراتی بر روی این دفتر سفید نوشتم

 که هی کسی نخواهد توانست چنین خاطرات شیرینی را
 برای بار دوم برایت باز گوید.

 چرا مرا شکستی مچرام
 اشعاری برایت سرودم
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 که هیچ مجنونی نتوانست مهربانی و مظلومیت چهره ات را توصیف کند
 چرا تنهایم گذاشتی مچرام

  اک و معصومت را هزار بار بر روی ورق های باقی مانده وجودم نگاشتمچهره 
 چرا این چنین کردی با من مچرام

 زیباترین ستارگان آسمان را برایت چیدم.
 درخیالم خوشبو ترین گلهای سرخ را به  ایت ریختم

 چرا این چنین شدمچرام
 من که بودمم

 که هستم به کجا دارم می رومم
کتاب بودروتختش دراز کشتتیده بود،داشتتتت مطالعه طبق معمول ستترش تو 

میکرد،نستتبت به چندماه قبه گوشتته گیر تر ومنزوی تر شتتده بود،کالس های 
شت،تاحدودی بعداینکه  شترتوخودش بودمینو شگاهش ده تایکی میرفت،بی دان
شده بود یه  سعی کردفراموشش کنه،اما چه فایده  سیم گرفت، شیرین عرو شنید

به  که تظاهر باوارد شتتتدن محستتن،درجواب مرده متحرک  فراموشتتی میکنه.
محستتن ،دوباره به صتتفحات کتاب چشتتم دوخت.ستتالمش ستتری تکون داد

 نشست روتخت کنارش گفت
_چند روز دیگه تعطیالت تابستتتونی شتتروع میشتته،ب ه ها میخوان برن کمپ 

 میایمیکم حال وهوات عوض شه
 کتابش بست کنار ش گذاشت وصاف نشست وگفت

 ران،یه سری به مادرم بزنم_نه میخوام برم ای
 محسن متعج   رسید
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 _کجا میخوای بریم
 _ایران

شدی عابدوزاهد سه وچهارماهه  شه   _بری ایران چیکارمداغ دلت دوباره تازه 
شتتدی  غیه گوشتته کز کردی،نشتتستتتی رو به قبله،یه کتاب گرفتی دستتتت،فار

 ازدنیای بیرون.این کارا یعنی چی علیم سرش انداخت  ایین،گفت
ستتعی میکنم فراموشتتش کنم  س ستترزنشتتم نکن،ایران رفتن من  _دارم

 بخاطرمادرمه نه اون،بعدشم من عابد وزاهد نشدم فقح حوصله کسی ندارم
اه تهرون تو  ارک آدم_یعنی چی این حرفا علیم یادته  ارستتتال تابستتتون مر

یه راه  نافم  به   هلوی زجه میزدی میگفتی من دختره رو نمیخوام مادرم بستتته 
 بده از دست دختره خالش شم،میخوام برم سانفرانسیسکو..یادتهمحلی 

 علی سرش تکون داد گفت
 هیادم_اره 

 _ س چته چرا اینطوری شدیم
 چشماش بست برای بار هزارم درجواب نصحیت های محسن گفت

 _فقح دوسش دارم
نمی دونم خودمم نفهمیدم چطوری عاشقش شدم اما دوری مون از هم باعث  

 ن شد!!عالقه شدید م
شنوم میفهمم که  ضی ازحرفتا می ضی وقتا فکر میکنم احمقی اما وقتی بع _بع

 تظاهر میکنی به احمق بودن
 _توفکر کن من احمقم،اما من فکر میکنم که عاشقم



 169 دیتا مادر خیاز مون

 _اونی که تو اسمش میزاری عشق،دیونگیه ،حماقته نه عشق
 لبخند تلخی زد گفت

 _مگه عشق هیر از دیونگیهم
مات با کل ناراحتی تو درک نمی _بس کن علی  یه بازی نکن من  کنم،گر

ما از  نابود میکنی خودتو ا یا شتتتدی،داری  تارک دن نمیکنی،حرف نمیزنی،
خدا هر قول وقرار عشتتق  ما کم کم،بس کن تورو درون!.داری دیونه میشتتی ا
وکشتتتک خاطر خواهی بوده بعد اومدن تو به اینجا بعد ازدواج شتتیرین تموم 

ل خودت منطقی به قضتتیه نگاه کن شتتما فقح شتتده،چرا نمیخوای بفهمی بقو
نامزد بودین همین.حاال دختر خودش نخواستتت باباش شتتوهرش دادهرچی 
تموم شتتده رفته رفیق..به فکر خودت باش یه ترمه ستته دفعه ام به زور اومدی 
دانشتتگاه،همه میگن کجایی،تمومش کن فکر کن شتتیرینی نبوده فکر کن قول 

ه گوشه نشین،زندگی یعنی تالش برای فردای وقراری نبوده خودت داهون نکن ی
ای دور ورمون.چیزی نگفت اما آدمبهتر نه اه افستتوس وحستترت گذشتتته و

سن بود  ضم کرد فهمید که باید بهش فکر کنه .اره حق با مح سن ه حرفای مح
 د تمومش میکرد این گوش نشینی رو!بای

***** 
ا مادرش تهران ت با اصرار های محسن تابستون نموند سانفرانسیسکو،وبرگشت

هافلگیر  یدنش  مادرش از د تا  برمیگرده  بود  ته  مادرش نگف به  نه. ببی
بشتته.چمدونش تو اتاقش گذاشتتته بود،وروتخت زیر درخت انجیر نشتتستتته 
به حوض چشتتم  هایی  به تن بود،مهین خانوم وصتتفورا ومادرش خونه نبودن،

شتاب  شد در میزنن با سیرمیکرد که متوجه  سمت بدوخته بود و تو خیاالتش  ه 
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در دوید تا بازش کنه.دستی توی موهاش کشید یکی از دکمه های  یراهنش که 
باز بود تا سرسینه اش بست ودر بازکرد .وشیرین دید داشت  س میفتاد درست 

 ه بود وهول کرده بود با ته تپته گفتآوردمثه همون روز که شیرین اش نذری 
 _سالم

 نی اشاره کرد علی که داشت سرشبرین سالمی زیرل  داد وبه اش رشته تو سی
 وقیافه شیرین برنداز میکردظرفی برداشت گفت

 _قبول باشه
یدونستتتت  حالش خوب نبود خودشتتم نم قه شتتیرین، به حل تاد  گاهش اف ن
چرامشیرین زیرل  خداحافظی کرد رفت و علی خیره موند به رفتنش در بست 

 به اش نگاهی انداخت .یادحلقه تودست شیرین افتاد زیرل  گفت
بادیدن  حال من  ها نبودنبض نیستتتت،مرگ یعنی  گا هان  _مرگ انستتتان درج

 انگشترش!.مرگ یعنی حال من.
 لبخند تلخی زد وبه سمت تخت رفت

***** 
 _علی حواست هست مادرم

 رهآ_آره،
 _ س چرا دوساعته دارم صدات میکنم جواب نمیدیم

ها _هی ی خان جون خسته ام سرظهری رفتم به عماد سر زدم،حساب وکتاب 
 رو نگاه کردم یخورده خسته ام کرد

 _شیرین چیزی نگفتم
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فت. یه ظرف اش دادر خان جون  نه  حاج میرزا چرا _ خان جون این  میگم 
 یکدفعه زدزیرهمه چیم

_والله گفت کار علی که معلوم نیستتت،شتتیرینم تا ابدنمیتونه منتظربمونه،علی 
 هم نمیجنبه  ی

 
 سرش رودروایسی داشت خوشیشه تو خارج!خودشم ظاهرباحاجی صالحی و

 گفت آرومرضایت داد
 _این رضایتش گند زد به زندگی من!

 خان جون که مشغول سبزی خوردکردن بود گفت
 _چی گفتی مادرم

 لبخندی زدگفت
 _هی ی مادر،شما به کارت برس

***** 
شه،برعکس  ستاش با سکو تاکناردو سی سانفران شت  سه روز دوباره برگ بعد دو 

شم تواون تابستونمیدادگذشته به هوای سانفرانسیسکو عادت کرده بودوترجیح 
هوا بگذرونه نه جایی که اون یاد گذشتتته هاش میندازه..محستتن تازه ازکمپ 

 برگشته بودداشت وسایلش هاجابه جامیکرد
 مقرار بود یه ماهی تو کمپ بگذرونین کهم_چیشد دو روزه برگشتین

 ساک دستیشو رو میز تحریر گذاشت اومد سمت تخت علی گفت
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ها  ته بودب ه  مه گرف که بودیم  گه ومحوطه ای  که جن _هوا بغض کرده بود 
گفتن بمونیم هوا بارونی میشتته گند میزنه به تعطیالت وچادرها و وستتایلی که 

 نشده بود که دیدیم جلوتر بارونه بیرون توهوای ازاده، برگشتیم یه ربع
_خ  مگه نرفتین کمپ که یه مدت توهوای تازه تنفس بکنید،تو بارون طبیعت 

 باشیددور از شهر باشید چرا  س برگشتینم
تازه دردستترها  باشتتی  که  یت  خان،تو اون موقع ته علی  نا گفتنش راح _ای

مپ وکومشتتکالتت تک تک شتتروع میشتته،بعدشتتم تو بیخیال تموم این چیزا 
 هوای ازاد بارون میشی

 به  ای محسن که کنارش نشسته بودزدگفت آرومعلی ضربه 
 _خ  حاال هر نزن،حاال تعطیالت تو میخوای اینجا بگذرونیم

_نمیدونم اگه منظورت خوابگاه نه یه هفته ای میرم ایران،ه*و*س دیدن مادرمو 
 کردم

. 
 مگی

یک  ختن نه مشتتغول ک تابی.تو خو به بود هوا اف نگ  دوشتتن که تلفن ز بود 
خورد.خونه اش کوچیک بودبنابراین خیلی زود به تلفن که تو نشیمن بود رسید 

 وجواب داد
 _الو

 _سالم مگی منم مارتین
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مگی که چند روزی بخاطر ستتفر مارتین به فرانستتته ندیده بودش هیجان زده 
 گفت

 _اوه تویی مارتین سانفرانسیسکویی یا هامبورگم
 _سالم کردما مگی .

 ببخشید سالم عزیزم ،حاال بگو کجاییم _اوه
سانفراسیسکو،تا عشق مو ببینم دوباره برگردم  _خ  خ  امروز صبح رسیدم 

 هامبورگ
 مگی با ناراحتی گفت

 _هامبورگممگه قرار نبودبعدفرانسه بیای سانفرانسیسکو بمونیم
با  کارمهم  یه  قات مهم داره هم  یه قرار مآل خ  اره ولی مجبورم  درم هم  _

 ه باید برم حتمامن،ک
 کش دار گفت

 که باید بری _مارتین نگو
سریع  صه زود تند  شو که میخوام بیام  آماده_مجبورم عزیزم،حاالم به جای ه

 ببینمت
 آوردمگی سکوت کرد وسکوتش مارتین به حرف 

_خ  میدونم ناراحتی از رفتنم ولی باور کن مجبورم!.مگی عزیزم میشتتنوی 
 میکنی مثه دوهفته  یش  شت تلفنصدامو یا داری بیصداگریه 
 مگی بغض شو خوردگفت

 _نه چیزی نیست،ساعت شیش کافه همیشگی،میتونی بیایم
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نت خیلی ازکارهاموهم  نارتم،برای دید ند روزه دایم ک _ اره عزیزم  من این چ
 لغو کردم

مه خاطرمن هرکاری میکنی فقح..فقح _من ه یدونم ب یدونم،م نا رو م ی ای
 ت از  شت تلفن ندارمطاقت دوری شنیدن صدا

_اوه عزیزم هصه نخور تموم میشه قول میدم تا سپتامبرتو آ ارتمان م باشی،ومال 
 خودم.یه چیزایی به مادرم گفتم

نت ازم دریغ  نه،بود قانع ام نمیک نار تو  مارتین،منو هی ی چیزی جزبودن ک _
 نکن

 میرسم عشق من! آرامش_منم باتو به 
 ال تا عصر_مواظ  خودت باش به کارت برس فع

_چشتتم عشتتقم میبینمت بعداز  ایان تماس رو تک مبلی نشتتستتت با خودش 
 گفت

 _خیلی وقته به مایکه زنگ نزدم ونرفتم خونه اش.امش  باید برم ببینمش
 بااین فکر به سمت اشپزخونه رفت تا ادامه کیک شو درست کنه

***** 
 وبا مهربانی گفت آوردصندلی جلو

 _بشین عزیزم
 زد با بدجنسی گفت مگی نشست لبخندی

 _مهربون شدی مارتین خبریهم
 مارتین مظلوم گفت
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 _مگی من که همیشه اینجوریم
 _عزیزم.شوخی کردم

یود وفقح دو ستته زوج تو کافه بودن،کافه متعلق به یکی از  آرومفضتتای کافه 
دوستای مارتین بود و اتوق همیشگی مارتین ومگی بود.مارتین به  یش خدمت 

دوتا قهوه رو داد.مگی که با طره از موهای بلندش که از اشتتاره کرد وستتفارش 
  شت گوشش کشیده بود درحال ور رفتن بود سرش  ایین بود گفت

 _میگم مارتین.تو اون قضیه روجدی گفتی
مارتین که حواستتش  ی روزنامه رو میز بود تا قهوه رو بیارن با مگی حرف بزنه 

 هول شد گفت
 _چیم

 مگی ابروش داد باال گفت
 ماجرای صحبتت بامادرت درمورد منم_چی

 بادست زد رو  یشونیش گفت
 _اوه اره حرف که نه گفتم تصمیم دارم با یکی ازدواج کنم

 مگی که انگار تو چشماش چراغ روشن کردن چشماش برق زد گفت
 _خ  دیگه چیا گفتیم.مادرت چی گفتم

 مارتین لبخندی زد گفت
 دمآبه فکرزن گرفتن افت_شیطون من.هی ی خوشحال شدکه بعد سه سال 

 _ س استقبال کرد.
مت و خد مدن  یش  های دلتنگی آوردبا او به حرف  مدتی هم  ها  ن قهوه 

 وعاشقانه سپری شد
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***** 
 چنگالش رو گذاشت توبشقاب گفت
 _شام خوبی بود مارتین.مرسی عزیزم

 مارتین لبخندی زد تکه ای ازژامبونش خورد گفت
مدتها،من که کاری نکردم فقح وظیفه مو _عزیزم این یه شتتتام دونفره بود بعد

 دادمدرقبال عشقم انجام 
_توهمه ی کارهات برای من معنی عشق میده.میدونی مارتین خیلی خوشحالم 

 که عشق واقعی مو یداکردم!.
 _منم خوشحالم که تنوستم عاشقت کنم

 چشمکی زد ادامه داد
 _میای بریم قدم بزنیمم
 _نه ماشینت  س چیم

 دوباره  یش ماشی_برمیگردم 
 

 نم.یه مسافت کوتاه قدم بزنیم حرف بزنیم
 نمیتونست چطور بگه میترسیدمارتین ناراحت بشه با مکثی کوتاه گفت

 _دوست دارم بیام ولی باید به یکی سر بزنم،میخوام یکم تنهایی  یاده روی کنم
 مارتین لبخندی زدگفت

 _اشکال نداره عزیز م هر طور راحتی!
  اشد گفت با این حرف مگی
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 _ س من برم تا زود برسم که یه موقع نخوابه
 _هنوز که ساعت یازده است

 _آخه کاراش زیاده خسته است
 _باشه خداحافظ مراق  باش

 _خداحافظ.توهم مواظ  خودت باش
دقایقی از رفتن مگی گذشتتت مارتین رفت به ستتمت صتتندوق تا ول هذا رو 

که یکی زد رو شتتونه اش  حستتاب کنه درحال انعام دادن به  یش خدمت بود
 گفت

 _سالم رفیق
 فتگ آروممارتین که متعج  بود برگشت به سمت صاح  صدا و مسعود دید.

 _مسعود.تو اینجا چیکار میکنیم
 مسعود به میزی سه نفره ای سمت راستش اشاره کرد گفت

 _میتونی بشینیم
 نظرمارتین ستتری به معنای بله تکون دادبه همراه مستتعود به ستتمت میز مورد 

 رفتند نشستند.
 _خ .نمیگی چیکارم داریم

 مسعود لبخندی زد گفت
 _چرا میگم.راستی نامزدی تو باخانوم رومر تبریک میگم

 مارتین متعج  گفت
 م_یعنی ناراحت نیستی از نامزدی مون

 مسعود خونسردتر از قبه گفت
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 _نه چرا باید باشم.من که ضرر نکردم!!
 _منظورم

 رفامو بشنویم_خ  اول بگو دلت می خوادح
 _اره مشتاقم

 _میخوام امش  با من تا جایی بیایم
 _چرا باید به تو اعتماد کنمم

 _بحث اعتماد نیست درمورد مگیه
 مارتین گوشاش تیز شدگفت

 م_مگی
 _اره مگی دلت نمیخواد بیشتربشناسیش

 عصبی شد اون کی بود که بخوادعشق شو به اون بشناسونه،با خشم گفت
نیازی ندارم به شناخت بیشترش اونم توسح کسی که با مگی _من میشناسمش 

 دشمنه!
بدی نزدم..گفتم فقح یکم  که حرف  _اوه رفیق مثه اینکه متوجه نیستتتی.من 

 بشناسش
 کالفه گفت

 م_تو چی میخوای از جون من ومگی
 _حتی اگه بهت خ*ی*ا*ن*تم کرده باشه حاضرنیستی بدونی

 صبانیتی محسوس گفتبا این حرف مارتین انگار شوکه شدبا ع
 _چیم
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 مسعود اشد گفت
 _ماشینت بیرون  ارکه درستهم

 _اره
 _خ  راه بیوفت با ماشینت باید بریم

 مارتین با حالی هری  و داهون  اشد وبه همراه مسعود از رستوران بیرون رفتند
****** 

نزدیکی های خونه مایکه توقف کردند مستتعود بانگاهی به ستتاعت م یش 
 گفت

 یقه دیگه مگی میرسه_یه چند دق
 مارتین کالفه سرش گذاشت رو فرمون گفت

 _من قراره چی ببینم که این جامم
 مسعود لبخندمرموزی زدگفت

 _به زودی میبینی اگه کمی صبرکنی
مارتین اوفی گفت ستترش از رو فرمون ماشتتین برداشتتت و به ستتمت مستتعود 

 چرخید گفت
 گی خطایی کرده_چی گیرت میاد از این ماجرام..اینکه من بفهمم م

شاید دلم کمی  شه اخه مگی درست موقعی بهم گفت برم  آروم_هی ی.فقح  ب
 که من عاشقش بودم

 مارتین سرش تکون دادخندیدگفت
 تو مطمئنی دوسش داشتیم..هه،  عاشق..._عاشق.

 مسعود جدی شد گفت
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مدن تو هوایی  با او ما اون  بالش بودم ا یهم.خودتم دیدی من  دن _منظورت چ
 ،اون با هیچ کس رابطه طوالنی نخواهد داشت!یتنوع طلبشد.مگی تو ذاتشه 

شو چون اون نامزدمه دلم نمیخواد این حرفا رو در  _محترمانه بهت میگم خفه 
 موردش بشنوم

 _یعنی اینقدر بهش اعتماد داریم
 نیست ما جفتمون عاشق همیم_بحث اینا 

 _تو اره عاشقشی اما مگی فکر نکنم
 بادست اشاره ای به جلو کرد ادامه داد

 _ایناهاش سر رسید االن میفهمی چقدر دوست داره
که مگی  آروممارتین  نه  به در خو که  له ای دور طوری  فاصتت یاده شتتتد از   

 گاه کرد.ن درمقابلش توقف کرد اشراف داشته باشه و مگی نبینتش ایستاد و
 مایکه در باز کرد با لبخند  هنی گفت

_کجاییم تو دختر میدونی چند وقته ندیدمت.حستتتابی دلتنگت شتتتدم بی 
 معرفت

 مگی گردنش ک  کرد لوس گفت
 _سالم.خ  ببخشید یه اتفاقی افتاد!

 گرفتن بازکرد گفت آهوشمایکه چشمکی زد دستاشوبه حالت  
 _چه اتفاقیم

 اش ب*و*سید گفت مگی  رید تو ب*غ*لش گونه
 _بریم تو تا بهت بگم
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 مارتین که از دور شاهد دیدن صحنه بود با حال زاری گفت
 _فکر نمیکردم با من این کار کنی

 مسعود با لبخند  یروز مندانه ای برل  کنارش ایستاده بود گفت
_فکر کردن نمی خواد که اون باهمه ی مردا این کار میکنه توهم از این قاعده 

 نیستیجدا 
 کر بود وشتتوکه.فکر میکرد خواب دیده.اما تاریکی هوا رفت امدماشتتین ها 

 میگفت که بیداره
 _باور نمیکنم

 _اشکال نداره منتظر بمون ببین تا کی میاد بیرون.
****** 

 
 قسمت یازدهم

 مسعود به ساعتش نگاه کرد گفت
 _ساعت هشت نیمه  صبحه وهنوز.

سته وهمگین خواب الودمارتین شمای خ ست کور  چ شد دلش میخوا باز نمی
شه  شت که حداقه خواب با ست دا شه و نبینه هران ه که داره اتفاق میفته.دو ب
تافکر کنه همه چی یه خوابه به زودی بیدار میشه ولی همه چیز عین حقیقت به 
دور از اوهام وخیال وخواب بود.با بیرون اومدن مگی مسعود ضربه ای به شونه 

یا تا هوشتت مارتین زد  به خودش اومد و مگی ای  ر شتتته.مارتین تکونی خورد 
درحالی که داشتتت گونه مایکه می *و*ستتید دید همه چیز براش دران واحد 
شد از خودش بخاطرانتخابش و از مگی به  شد از خودش از مگی متنفر  تموم 
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خاطر خ*ی*ا*ن*تش.حس میکرد تموم دنیاروسرش آوار شده ونمیتونه ازآواره 
یاد!.مگی د به معنای خداحافظی برای مایکه ها بیرون ب رحالی که دستتتش 

شد.مارتین که  میدادتکون  صلی  شاد وارد خیابون ا شحال و شین آرومخو  باما
سمت مگی  شدوبه  شدو یاده  صلی متوقف  سرخیابون ا دنبالش راه افتاده بود
رفت.مگی که حواسش سمت دیگه خیابون بود میخواست از خیابون رد بشه با 

 گفتدیدن مارتین متعج  
 _سالم مارتینماینجا چیکار میکنیم

 مارتین چشماشوبست تا خشمشو فرو ببره.امانتونست
گه من نگفتم  کار کردیمم با من این  یه احمقم مگیمچرا _تو فکر کردی من 

 عشقم بهت واقعیهمفقح بگوچرام
 مگی که از رفتار مارتین بیشترمتعج  شده بود جدی گفت

 نکنه دیونه شدیم!_حواست هست چی داری میگی مارتینم 
 مارتین  وزخندی زد گفت

من   یشش بودیاون مرد دیدم،از وقتی که  با_اره دیونه شده ام از وقتی که تورو 
 دیونه ام!

 مگی سری از رو تاسف تکون داد گفت
_متاستتفم برات مارتین تو داری اشتتتباه میکنی.قضتتیه اونی نیستتت که تو فکر 

 میکنی
عه تو راستتتت  با تو گه _اره حق  میگی.مگی من احمق نیستتتم این بفهم..ا

 مسعودتاحاالنبودنشناخته بودمت
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 مگی  که انگار تاز مسعود توماشین دید متعج  گفت
 _مسعودم

 مارتین نفس عمیقی کشید گفت
به این  فای من  یدی. تموم حر یاد خودتو بی گ*ن*ا*ه جلوه م _خوشتتم نم

ما راحتت تمومه،خالصتتته شتتتدکه چرا منو گول زدی .همین.ازهمینجارابطه 
سی  ست و میذارم به کارهات بدون من بر ش شین ن بدون حرف دیگه ای تو ما

بدون توجه به مگی گاز داد رفت مگی که کامال شتتوکه شتتتده بودتنها عکس 
تداعی کرد"از  به دیدن خالصتتته شتتتد.حرف های مارتین تو ذهنش  العملش 

مگه من  ".به کارات بدون من برستتیهمینجا رابطه ما تمومه،راحتت میزارم 
 چیکار کرده امم.نکنه فکر کرده مایکه دوست  سرمه!

گاز داد رفت خیره بود  مارتین  که  یابون ومستتیری  به خ نگ  که گی  وم مگی 
متوجه حضتتور مستتعود نشتتد)مستتعود بعدحرفای مارتین از ماشتتینش  یدا 
سعود با لبخندی  یروز مندانه از خراب کردن و تموم کردن رابطه مگی  شد(.م

 ومارتین گفت
،تو عالی کارکردی اول من بعدام  چی معنی میکنی! بد بودنو _من نمیدونم تو 

سره ی خر  ول مارتین اما خ  این  شتر بود آخراین   سنش از ما بی سابی  یه ح
 وجذاب تر بود

مگی که انگار از طرف مسعود فوش میشنید خونسردی کنار گذاشت با خشم 
 گفت

 نیفقح خفه شو.تو هی ی نمیدو،_خفه شو احمق
 ن بیشتر حرش مگی باخنده گفتآوردمسعود برای در
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 _چیو نمیدونمماین که اکثرا  یششیم
مدارا رو گذاشت کنار طاقتش طاق شده بودبا نفرت تو چشمای مسعود زل زد 

 وسیلی نثارش کرد.با صدایی لرزان گفت
 _مایکه برادر ناتنی منه

دراثر ستتیلی  و رفت.مستتعود که از این حرف متعج  بود از قرمزی گونه اش
 دستش رو گونه اش گذاشته بود گفت

 _یعنی.یعنی ..
ست چیکارکنه  شد.نمی دون شک تر شکاش بدون تعله ریخت گونه اش از ا ا
تندقدم میزد و بی توجه به بقیه هق هق هاش بلندترمیشتتتد.خودشتتم نفهمید 

 چقدرراه رفته به نزدیکی های  ه گلدن گیت رسیده بود
***** 

صندلی تواتاقش  شیش روی  ساعت  سته بود وبه دیوار خیره بود دقایقی از ش ن
عصتتر می گذشتتتت،میدونستتتت این موقع مارتین تو دفتر کارش وقتش آزاده 
میخواست بره دیدنش.ازصبح وماجرایی که براش  یش اومده بود فقح یه لیوان 
به  اب خورده بود بی فوقفه گریه کرده بود یابا اندوه به نقطه ای خیره میشتتتد و

تین و خاطرات گذشتتته اشتتون فکر میکرد.نمی تونستتت چجوری حرفای مار
ستتوتفاهم  یش اومده رو رفع کنه اما حتم داشتتت اگه مارتین بشتتنوه که مایکه 

 برادر ناتنیشه ازش عذرخواهی کنه.باخودش میگفت
ره اون منو دوست داره.اگه بشنوه که مسعود بخاطر اتفآقات گذشته میخواسته آ_

ایکه برادر ناتنی شیه حتمااز حرفاش برمیگرده .اون که رابطه شونو بهم بزنه و م
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ضش ترکید  شتباه کرده ،اون اون.دوباره بغ نمیدونه من باید برم بهش بگم،اون ا
ضی  ضیح بخوادیه طرفه به قا شقش به من این قدر عمیق نبود که ازم تو یعنی ع

ی مثه مستتعود باور کرد.دستتتی به چشتتمای ورم آدمرفت وحرفا واتهامات یه 
سش عوض کنه کر سیش تا لبا سمت چوب لبا شدرفت  شیدو ا ده وقرمزش ک

 وبه دیدن مارتین بره
***** 

سالم  شی مارتین بود  شی هم بآرومدر باز کرد وبه دختر جونی که من ه ی کردمن
نشتتانه احترام بلندشتتد ستتالم کردازرابطه مگی ومارتین خبر داشتتت ، باعجله 

  رسید
 _آقای کلر تو دفترشون هستنم

یه سری زدن یازده نشده رفتن خونه،گویا خیلی آشفته بودن حالشون  _نه صبح
 زیاد مساعد نبود

 مگی با این حرف منشی زیر ل  گفت
 _همش تقصیر منه!

 وبلندتر ادامه داد
 _ممنون خانوم دیاز

خداحافظی کردوتصمیم گرفت به آ ارتمان مارتین سری بزنه بلکه بتونه  یداش 
 کنه

***** 
ما ید از نبود  قدمی ناام ند مت خونه حرکت کرد چ به ستت مانش  رتین تو آ ارت

شت طرف دیگه خیابون  ارک میکرد  شینی که دا حرکت نکرده بود که متوجه ما
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شد.بنز مارتین بود.خواست بره سمتش تموم ماجرا رو بهش بگه با مایکه روبه 
 یزد کلی گریه کردهدادمروش کنه اما بادیدن قیافه داهون و افستترده مارتین که 

 فت با خودش گفتنر
 هبش آرومشه معلومه هنوز عصبیه شایدفردا کمی  آروم_فردا میام بزار یکم 

 دوباره گفت
 _نه بهتره برم اگه دیرتر برم ممکنه  شیمون شم.یامارتین حرفامو باور نکنه

به شتتدن مارتین بعد مدتی انتخاب کرد و آرومدرگیرنرفتن رفتن بود که نرفتن و 
 طرف خونه خودش حرکت کرد

****** 
سری زده بود  شددقایقی قبه به آ ارتمان مارتین  باناامیدی وارد دفترکار مارتین 
اما کستتی تو خونه اش نبود.با لبخندی تصتتنعی رو به خانوم دیاز منشتتی دفتر 

 مارتین گفت
 آقای کلرهستنم،_سالم خانوم دیاز

 یاز به معنا احترام از جاش  اشد و سالم کرد گفتخانوم د
 _مگه شما درجریان نیستینمایشون امروز  رواز داشتن

 به ساعت م یش نگاهی کرد ادامه داد
 _ رواز شون یه ربع دیگه میپره

 مگی داشت  س میفتاد..سعی کردضعفی نشون نده
 _شما مطمئن هستید خانوم دیازمیعنی کجا میخواست برهم



 187 دیتا مادر خیاز مون

مطمئنم خانوم رومر خودم بلیت شتتون از  یک گرفتم یه بلیت به مقصتتد _بله 
 هامبورگ

 _هامبورگم
 _بله گویا قرار کاری داشتن

صد فرودگاه ترک کرد.خودش  سری کردخداحافظی کردو دفتر به مق سر شکر  ت
گه  قه دی تاده دقی مارتین  یده استتتت  رواز  فا یدونستتتت رفتنش بی  هم م

یقه به فرودگاه برسه،بدون درنظر گرفتن زمان میپرید.ومحال بود اون ظرف ده دق
سمت خیابون. ستی که نداره  آدمباقی مونده راه افتاد  شق هوش وحواس در عا

فقح میخواد عشتتقش ببینه اینکه تو اون موقعیت فقح مگی میخواستتت مارتین 
ببینه ستتو تفاهم  یش اومده رفع کنه طبیعی بود که زمان درنظر نگیره وفقح به 

.سوارتاکسی شده بود  ن  دقیقه گذشت انگار با گذشت هرثانیه رفتن فکر کنه
 آدممرگش نزدیک میشتتد،دلش میخواستتت زمان متوقف شتته عالم و لحظهبه 

دست به دست هم بدن تا اون بتونه دوباره عشقش ببینه اما اون دیرتر ازان ه که 
فکرش میکرد رستتید درستتت یه ربع بعد از  ریدن  روازستتانفرانستتیستتکو به 

 هامبورگ رسید.حیرون تو سالن فرودگاه به دور اطرافش نگاه میکرد
****** 

 آه که عشق؛
 بس کوتاه است

 و فراموشي
 بس بلند.
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س های دانشتتگاه شتتروع میشتتد اما مارتین هنوز برنگشتتته بوداز به زودی کال
سر نزده  سوتفاهم  یش اومده چیزی به مایکه نگفته بود، بهش بعد اون ماجرا 
بود،تنها کارش تواین روزها رفتن به کافه ی همیشگی که بامارتین قرار میداشت 

خیالش توبود ساعت های طوالنی رو میز دونفره ای میشست به تصویر مارتین  
 خیره میشد،لبخند تلخی میزدجمله ی رو زمزمه میکرد

_جای من این روزهامیزی ست کن  کافه ها .یک طرف سیگارمن.یادتوسمت 
 دیگرش!

صورت  صویر  شده بود تو خیال وبیداری ت شت کامال دیونه  مرزی با جنون ندا
شق مفهوم  شت تازه اینجا میفهمید که برای عا سرش برنمیدا ست از  مارتین د

شی وجودنداره وتنها ذره ذره  شق آفرامو سرت خوردنه که با یه عا شدن وح ب 
همدم میمونه زمانی که نمیتونه عشقش ببینه ،به حلقه ظریفی که تو دستش بود 
نگاه کرد یادگاری از مارتین اگه بیخیال همه چیز میشتتتداین یادگاریاش این 

هدی به عنوان  مارتین  که  تابلوای  که نشتتتان عشتتقش بود  قه  ه بهش داده حل
مدش این روزها اه  ها ه یاداوری میکرد تن مارتین  مه داغ دلش نبود  مه،ه بوده
شدگوش  شت  خش می شته بودبه موزیکی که تو کافه دا سرت وخاطرات گذ ح

 سپردو زمزمه اش کردبی شباهت به این روزهاش نبود
A lonely room and empty chair 
 اتاقی خلوت،یک صندلی خالی

Another day so hard to bear 
 ویک روز طاقت فراسا دیگر.

The things around me that I see remind me of the past 
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 هران ه  یرامون خود میبینم،مرا به یاد گذشته میندازد
and how it all used to be 

 واینکه همه چیز ان زمان چگونه بود
From souvenirs to more souvenirs I live 

 ه یادگاری دیگر زندگی میکنماز یک یادگاری ب
 واینجا روبا اشک زمزمه کرد

With days gone by when our hearts had all to give 
 با روزهایی که گذشت،زمانی که قل  هایمان تمامش را میبخشید

From souvenirs to more souvenirs 
 از یادگاری به یادگاری دیگر

I live with dreams you left behind 
 زندگی میکنم با خاطراتی که برجا گذاشتی

I'll keep on turning in my mind 
 وهمواره ان را در ذهنم مرور میکنم.

There'll never be another you 
 هیچ کس برایم "تو "نخواهد شد

 صفحه اول کتابش نوشت.هیچ کس برایم تو نخواهد شد وزمزمه کرد
There'll never be anther you 

 
 شترک تموم عاشقونقطه م

 
 ا همینه هی کس براشون معشوقه اشون نمیشه
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No one will  share the world we know 

 هیچ کس نخواهد توانست دنیایی که ما میشناختیم را بامن شریک شود
And now that loneliness has come to take your place 
 دو حاال که تنهایی قدم  یش گذاشته تا جای تو را  ر کن

I close my eyes and see your face 
 چشم هایم را میبندم وچهره تو را میبینم

From souvenirs to more souvenirs I live 
 از یادگاری به یادگاری دیگر زندگی میکنم

With days gone by when our hearts had all to give 
 شیدبا روزهایی که گذشت زمانی که قاب هایمان تمام ش را میبخ

From souvenirs to more souvenirs I live 
 از یک یادگاری به یادگاری دیگر زندگی میکنم

With dreams you left behind 
 با خاطراتی که برجا گذاشتی!

I'll keep on turning in my mind 
 وهمواره ان رادر ذهنم مرور میکنم

(From souvenirs to souvenirs.Demis Roussos) 
ل   یر  گی ز ند گر ز ی گاری د یاد به  گاری  یاد کرد.از  مه  مز باره ز دو

 میکنم.وچشماشوبست
***** 

 من گم شده ام ؛
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 در خود
 در تو

 در این شهر تنگ نفس،قفس،ه*و*س.
 بمانیجا کاش تو یک

 روها یاده  همهکاش
 ندهند. تورابوی عطر

دو سه روزی بود که دانشگاه شروع شده بو به هوای درس خوندن ت ونسته بود 
سخت آدمکمی ازفکر مارتین وخاطراتش بیرون بیاد اما مگه  شق میتونه کار  ی عا

 مثه فراموشی ا نجام بدهم
 مدام با خودش میگفت.

ich kann nicht vergessen 
 )نمی تونم فراموشش کنم(

آمریکاکرده بود داشتتت خبر میخوند که  خودش مشتتغول خبر مهمی ازمجلس
 جنی زد رو دوشش گفت

 _مشغولی مگی
 _اره چیزای جالبی توشه میخوای بخونی م روزنامه رو طرفش گرفت

 اما جنی گفت
 _نه قبال خوندم.مگی یه چیز بگمم

 _خ  بگو
_تو چیزیت شتتده یعنی، یعنی چرا این چندروزه که من دیدمت گرفته ای انگار 

 !حالت خوب نیست



wWw.Roman4u.iR  192 

 

جنی دوست صمیمیش نبود اما خ  اگه دوست صمیمی شم بودقضیه مارتین 
 وحالش براش تعریف نمیکرد

 _نه چیزیم نیست یکم خسته ام
 _یعنی از خستگی زیر چشمات سیاه شدهم

 _خ  اره!
 _راستی از مارتین خبر داریم

سم مارتین دلش لرزیداما به خودش نهی  زد که نباید جلو جنی وا  شنیدن ا با 
 بده

 _نه نمیدونم فقح میدونم برگشته هامبورگ
 _یعنی شما دوتادیگه رابطه ای نداریدم

 چی باید میگفتم
 _نه نداریم

ندار  ما بادخترفر نده جشتتن ازدواجش میخواد  ته ای ید چون هف ندار مه  _معلو
 ایالت بگیره

داشتتت  س میفتاد ستتعی کردحالتش حفظ کنه اما نمی تونستتت به زور جلو 
 ا بغض گفتاشکش گرفته بودب

 _تو از کجا میدونیم
 جنی با تاسف گفت

کار  نداری  ما که توفر یدونستتتم فقح از طریق عموم  _اوه مگی بی اره من نم
 میکرد فهمیدم
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 _یعنی چیم
با  یدم  کارت دعوتی د که  ته بودم  یدن دخترعموم رف ند روز  یش برای د _چ
نگاهی به کارت دعوت دیدن استتم و فامیه مارتین ودیدن استتم دختر فرماندار 
سیدم اونم بهم گفت که  شدم ماجرا رو ازدختر عموم  ر سمش کنجکاو  کنار ا

ر داماد فرمانداگویا  در مارتین یه تاجر المانیه اومده آمریکا، از  درش شتتنیده 
ای سپتامبر جشن عروسی شونو توسانفرانسیسکومیگرن آخریه تاجار المانیه و 

 برمیگردن هامبورگ
باور کنه اما جنی  ثانی جنی فکرمیکرد  آدمنمی خواستتتت  دروهگوی نبود در 

مارتین هم مثه بقیه  سرهای که مگی سرکار گذاشته برای همون ناراحت نشد 
 بی تفاوت ادامه گفت

کر نمیکردم مارتین به همین زودی ازدواج کنه فکر کنم از تو ناامیدشتتد _من ف
 که به دختر از خود راضی فرماندار رضایت داد

بلند بلند خندیداما واکنش مگی نگاهی ستترد وقطره ای اشتتتک بود با بغض 
 بود،گفت

 _یعنی االن دفترشهم برگشته سانفراسیسکو
 جنی متعج  از حالت مگی گفت

 تفاقی افتادهم_فکر کنم.مگی ا
 مگی لبخند تلخی زد گفت

_حق داری تعج  کنی،یا گریه  هامو باور نکنی..ازبس دل شتتکوندم که خدا 
یکاری کرد تقاش شو باازدست دادن کسی که عاشقشم ودیدن عروسیش  س 

 بدم
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 _اوه مگی چه اتفاقی افتادهمتو ومارتین مگه نامزدکرده بودینم
 فتحلقه تو دستش با انگشتش لمس کرد گ

 _اره نامزد کرده بودیم قرار بود تا قبه سپتامبر ازدواج کنیم
 _ س چیشدم یعنی اون ولت کردم

 _نه میشه نپرسی از یاداوریش متتفرم
_مگی من باورم نمیشد تو عاشقش شده باشی ازبس  سرای دانشکده رو دنبال 
شون کردی فکر میکردم مارتین هم یکی مثه الفرد یا  شوندی بعدم ول خودت ک

 سعود یا جک یا کوین که کالرا هی حرفش میزدباشه اوه متاسفم براتم
 مگی باحسرت گفت

ست مثه من که  شه.در سته ممکنه وارد دلت ب شق همینه دیگه ناخوا _بدی ع
 نفهمیدم کی عاشق مارتین شدم

 جنی دستای مگی گرفت از رونیمکت بلندش کردوب*غ*لش کرد گفت
 دقیقه دیگه شروع میشه_همه چی درست میشه.بریم سر کالس چند 

***** 
 

 قسمت دوازدهم
هرچند،بدترین اتفاق ممکن اگر بین یک عاشتتق ومعشتتوق میفتاد یه عاشتتق به 

شقیش ادامه  شت میدادعا شقش میگ خیابون به خیابون کوچه به کوچه دنبال ع
تا با دیدنش جون بگیره و حاال این حکایت حال مگی شتتده بود که بعد دو ماه 

ستادن  شتن و یغام فر شقش میدیدتا کمی جون بگیره تا کم باالخرهآزگار گ ی ع
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از اشتتکاش کم شتته. ایین ستتاختمون دفتر مارتین منتظر بود تا وقتی مارتین 
بعد نیم ستتاعت االفی  باالخرهبا ماشتتین بره خونه باهاش حرف بزنه.خواستتت 

مت  که داره میره ستتت ید تاهی د قدکو یی  مارتینوهمراه دخترچشتتتم قهو
ام لبخند از رو ل  های مارتین نمیره و  لحظهماشتتینش.براش جال  بود که یه 

مال  که احت یدادبا اون دختر  ند  م باشتتته بل مارتین  نامزد  ندارو ما دختر فر
ندمی گاه میکرد.دلش میخواستتتت تموم بل به دختره ن عاشتتق  یه  ید عین  ند خ

مارتین ازخواب  اشتتته اما افستتوس که حقیقت  آهوشاینهاخواب باشتتته تو 
ی میشتتد ب آرومبود. اهاش بی حس شتتده بود اما باید میرفت حرفاشتتو میزدتا 

توجه به چشمای اشکی و قرمزش رفت سمت مارتین ونامزدش که میخواستن 
رتین شن. جلوی ماشین مارتین ایستاد باکمی تعله روبه مارتین سوارماشین ما

 ونامزدش گفت
 _سالم..

سته  ش شمای به خون ن شمای مارتین که از تعج  دیگه آباچ بیش زل زد تو چ
نمیخندید.دختره هم بانگاه متعجبش یجورایی داشتتت ازمارتین میپرستتید این 

 ردبه حرف زدندخترکیهماما مارتین فقح نگاه میکرد.بی مقدمه شروع ک
شق  شق چیهم! به چی میگم ع سیرم از ع سیدن تف ستام ازم میپر _خیلی وقتا دو

شاید احمقانه بود این  میدادمماما من جوابشون با یک کلمه عشق وجود نداره 
حرفا اماشتتبایی که از زور دلتنگی برای تووعشتتق  به تو شتت  تا صتتبح گریه 

ین شق چیه..)بادست به مارتمیکردم ضعف میکردم تازه فهمیدم تفسیر دقیق ع
 اشاره کرد(
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نامزد مارتین ازشتتنیدن این حرفاداشتتت  س میفتادوازتعج  داشتتت شتتاخ 
 وهمه این حالت هاتوچهره ش معلوم بودوردادرمی

_ تو منو بدون اینکه از خودم دفاع کنم فرستتتادی باالی دار تو منو متهم کردی 
تم تا بدونی من دوستتت به خ*ی*ا*ن*ت.اینا رو اومدم اینجا جلونامزدت گف

شت.اما تنها چیزی که منو  سرم میزارم رو بال شیت  شتم ،به امید واهی فرامو دا
میکنه باعث میشتته فراموشتتت کنم فقح یه چیزه امیدوارم بعد من عاشتتق  آروم

شمع  سا  شنبه هابه یادش تو کلی شق قدیمی ت یک شدی مثه اماندا ع سی  هرک
با دیدن من گفتی یاد اماندا وعشتتقت ه اولین بار یادمروشتتن کنی)یعنی بمیره(.

یاد تومیفتممبا دیدن چشتتمای  با چه چیزی  و بی خودم تآمیفتی میدونی من 
اینه.اگه چاره داشتتتم حاضتتر بودم عمری کور باشتتم تادوباره یاد تو نیوفتم.من 

 یادگرفتم مثه قبه عوضی بشم اینجوری بهتره!
 نامزدمارتین  ریدوسح حرف مگی عصبی گفت

 میگه مارتینم_این چی 
 وجواب مارتین سکوت ونگاه خیره بود

شتاب رفت مارتین بی توجه به نامزدش به  سری تکون داد با  شم  دخترک با خ
 قیافه مگی زل زده بودبعد حرف های مگی ورفتن نامزدش دست زد گفت

 _قشنگ بودحرفات ممنون از دعات!
 مگی باحرش گفت

ستدارم توهم عین خو دم مرده متحرک بودن تجربه کنی _دعا نبود نفرین بود دو
 شه آروماین جوری شایدیکم دلم 
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 _مگی تو هی ی نمیدونی هی ی!
جمله معروف مگی،جمله ای که به خیلیا گفته بود،حاال داشتتت اززبون یکی 

 دیگه میشنید
 _اره من هی ی نمیدونم حرفیو که خودم به خیلیا میزدم تحویلم نده!

 _من مجبور شدم با کیتی نامزد کنم
  وزخندی زدسری تکون دادگفت

_البد برای گرفتن مجوز کمپانی جدیدت تو ایالت مجبور شتتتدیمهمیشتتته 
 فرصت طل  بودی!

 میخواست هرطورشده به مگی ثابت کنه که باعث بانی ازدواجش  درشه
_خوبه خودت همه چیو میدونی،درضمن اون کمپانی  درم داره تاسیس میکنه 

 تی هامبورگمنه من،من تا ماه بعدبه همراه کی
تموم حرفای مارتین وتوجیحاتش به نظرش مستتخره بودمگه مارتین دوستتش 

 نداشت.
_یعنی تو بخاطر کمپانی  درت زدی زیر همه چیو منو طرد کردیم! حاضتتربه 
ازدواج با دختر ی که یه دهم از زیبایی منو نداره شدی اوه مارتین برات متاسفم 

 برای سلیقه ات متاسفم!
 باکالفگی گفت

_باور کن اونجوری که فکر میکنی نیستتت من مجبور شتتدم از وقتی که رفتم 
ضیه تووبرادرت، درم گفت باید  سکو از قبه از ق سی سانفرا شتم  هامبورگ و برگ
باهاش ازدواج کنم چون تنها کستتی که میتونستتت بهمون کمک کنه  در کیتی 
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به ازدواج که منو ستترد کردراضتتی  به  ماجرای تووبردارت  که  عدم  با  بود ب
 دادمکیتی.نمیدونم چیشد اما من فقح حرف  درمو گوش 

 اینبارمگی دست زدخندیدگفت
 نمیکنه آروم_توجیه جالبی بود اما دردی از منو دوا نمیکنه و زخم منو 

 بی توجه به مارتین خواست که بره که مارتین گفت
یدونم  یدونم دوستتتم داشتتتی داری،م نه م یدونم دردی از تو رو دوا نمیک _م

نامزدش(بودولی من مجبور بودم مگی کمتر فات ابریزی جلو کیتی ) ینش حر
من تابع  درم بودم  درم برام تصمیم گرفت تو خودت خوب میدونی که دوست 
دارم حتی با اینکه اون موقع فکرمیکردم بهم خ*ی*ا*ن*ت کردی اما نشتتد که 

سمش بزار تقدیر یا هرچیز دیگه مادوتایکی نبودیم یعن ست داری ا شه دو از  یب
 اول توسرنوشت مون این بود

_حرفات مستتخره استتت.بعضتتی از تصتتمیم هاخیلیا رو نابود میکنه !ومنتظر 
 جواب ن موندباقدم های تندرفت

****** 
به نصتتحیت های محستتن گوش داده بود کستتی روکه خودش از اول انتخاب 

م بهش نرستتید براش هصتته و عاشتتقی آشتتفتگی معنا نداشتتت آخرنکرده بود 
بعدشتتروع کالس ها ستتعی کرده بودبه که ماجرای ازدواج شتتیرین  باالخره

مددلش  یادش میو یه ستتری چیزا  گاهی  گه میشتتتد هرز  ما م نه ا فراموش ک
سن که درحال حرف زدن با  شد به مح شتن که فارق  ست داد بزنه.ازنو میخوا

 یکی از دخترای کالس بود گفت
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 _راستی مارتین کلر کجاستمچرا  یداش نیستم
 می گفت اما دختر که اسمش انی بود جواب علی دادگفتمحسن نمیدون

 _من شنیدم برگشته آلمان
 تر کرد گفت آرومصداشو 

 _گویا نامزدیشم با مگی بهم زده
 علی با بی تفاوتی گفت
 _معلوم بود بهم میخوره

 محسن باخنده گفت
 _خال زنک شدیا علی

 _چه ربطی داره میگم از اول رابطه مشخد بود ته اش چی میش.
رفش کامه نزده بود که مگی واردکالس شتتد رفت ستتمت میز کالراتازگیا به ح

قیافه مگی دقت نکرده بود اما با دیدن چشتتمای گود افتاده اش و الهری بیش 
شد و فهمید که یه  سابی معلوم بود تازه متوجه تغییراتی تو مگی  ازحدش که ح

کمی  ه تاباهاشجریاناتی بین مارتین و مگی اتفاق افتاده و مشتتتاق بود بدون
فه مگی بیرون اومد  یا تاد ری ارداز فکر ق با وارد شتتتدن استت نه  مگی اذیت ک

 حواسش جمع کرد.استاد بعد حضور وهیاب بدون مقدمه خاصی گفت
_من ازتون یه تحقیق جامع وکامه درمورد یه موضتتوع حقوقی که به نظرتون 

یدم یعنی قت م ماه و هار  به می خوام برای این تحقیق بهتون چ به  جال ق
کریستتمس به من تحقیق تون تحویه میدید وبعد کریستتمس میاد قستتمتی از 
تحقیق تون با ارتینرتون کنفرانس میدن،شتتمابرای این تحقیق میتونید به گروه 
های دو نفره یا ستته نفره تقستتیم شتتدید.توجه کنید قبه کریستتمس باید تحقیق 
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ه که کالس تعطیل عداین حرف اعالم کرد ید.ب باشتت ندی کرده  ازکالس جمع ب
 بیرون رفت

 وزمزمه هادرموردتحقیق شروع شد..
با تموم شتتدن حرف استتتاد ری ارد    علی برگشتتت ستتمت محستتن تاباهاش 
درمورد تحقیقی که استتتاد داده حرف بزنه اما محستتن با انی ودوستتت انی که 
شغول حرف زدن درمورد تحقیق بود..این یعنی باید دنبال  سته بودم ش کنارش ن

مه باهم درحال حرف زدن بودن داشتتتن گروه هاشتتون یکی دیگه میگشتتت ه
سی بود تاباهاش حرف بزنه درمورد  سح علی دنبال ک شخد میکردن این و م

 تحقیق اما هر کسی  تقریبا یه  ارتنر داشت
.. 

 بعد حرف استاد رو به کالرا گفت
 _میای دوتایی تحقیق بنویسیمم

 بودکرد گفتکالرا با چشم اشاره ای به جنی که سمت راستش نشسته 
_جنی و ملودی چیکارشتتون کنم،خودمون شتتدیم ستته تا دو نفره ام که ستتخته 

ست شیم ا سه نفربا شه یا  آدمحداقه باید  سه نفره با که دیدی گفت گروه هامون 
 دونفره

 مگی لبخند کجی زد گفت
 _خ  باشه اشکالی نداره با کارلوس حرف میزنم

 زد روشونه  کارلوس که جلوش نشسته بود گفت
 _کارلوس نمیای باهم بنویسیم م
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 کارلوس با دست به الفرد و لیزا اشاره کرد گفت
 _شرمنده االن باهاشون حرف زدم

 لبخند زد اشکالی نداره ای گفت
 وزیر ل  زمزمه کرد

 _االن من کیو  یدا کنمم
عصبی به دور ور کالس که تقربیا خالی از دانشجوها شده بودنگاه کرد که علی 

 شه و با کسی حرف نمیزنه،تو دلش گفتدید  کر تو خود
 بود حاال تنها کسی که با کسی هم گروه نشده االن اینه آدم_قحطی 

. 
خارج  یدشتتتد، از کالس  ناام که ازمحستتن برای هم گروهی توتحقیق  علی 
شتتدرفت ستتمت اتاق استتتادری ارد..درزد و با اجازه ورود استتتاد وارداتاقش 

 شدگفت
 فرادی انجام بدم م!ن میتونم این تحقیق انم دا_است

 استادلبخندی زدگفت
که گفتم گروهی این تحقیق انجام بدین،حاالم اگه _من دلیه داشتتتم برای این

 کسی این تحقیق انفرادی انجام بده نمره ای ازمن نمیگیره
 _خ  من کسی  یدا نکردم واسه هم گروهی!

یاددرمورد تاب نداره  که  ارتینر  یدا میکنی  ما کستتی   حقیق ت_بروتوکالس حت
 باهات حرف بزنه

یداکنم ،نکردم واستتته هم  خه چراممن کستتی نمیتونم   گه ا میخواستتتت ب
 گروهی،اما سکوت کرد اتاق به مقصدکالس ترک کرد



wWw.Roman4u.iR  202 

 

. 
صحبت کنه  ستاد ری ارد ستادا تا با ا سمت اتاق ا شد رفت  شد  ا بیخیال علی 

وداما ب بتونه این تحقیق انفرادی انجام بده ،درسته کمی حالش این چند وقته بد
هنوزم همون مگی زبر و زرنگ  گذشتتته بود.تقه ای به در زد باشتتنیدن بیا تو از 
ضافه رفت  سالمی کرد بدون معطلی و حرف ا ستاد ری ارد در باز کرد. طرف ا

 نگیره آدمسر اصه مطل  تا وقت است
 .._استاد من میتونم این تحقیق انفرادی انجام اخه کسی  یدا نکردم تا.

 کرد گفت استاد حرفش قطع
 _باهاش هم گروه بشی.درستهم

 _بله درسته
_اتفآقا قبه اینکه شما بیان داشتم باعلی مهرزاد حرف میزدم،همین حرف علی 
مهرزاد بهم زد اما من بهش گفتم منتظر بمونه ببینه کدوم یکی از ب ه ها باهاش 
میاد حرف میزنه درمورد تحقیق تا باهاش هم گروه شه،خ  هر چی باشه علی 

شتر از بقیه  از شتکارش بی ست و اطالعاتش و  شکده ا شاگردهای دان بهترین 
 است

سح حرف  شت  س در کمال  رویی  رید و شنیدن تعریف از علی ندا حوصله 
 استاد گفت

 مهرزاد هم گروه شمم مستر_خ  یعنی من با 
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شک  ستین  سی  یدا نکردین در ثانی از بهترینای کالس ه _خ  اره جفتتون ک
لبی انتخاب می کنید با توجه به خح فکری های مختلفی که ندارم موضتتوع جا

 جفت تون داری دو اطالعات فوق العاده تون و اختالف نظرتون
_خ  استتتاد اینطوری که اصتتال نمی تونیم چیزی بنویستتم خودتون میگید 

 اختالف نظر یعنی هرکدوممون یه چیزی میگه
ون ی ازهی کدوم ت_با علی صحبت کن،وگرنه من این تحقیق به صورت انفراد

قبول نمیکنم یادته چی گفتم یه چیز جامع وکامه با همکاری چند نفر،که بعدا 
شما انفرادی هم  چند نفره کنفراس بدین درمورد تحقیق تون،گرچه من میدونم 

ی وهمکاری آهنگبهترین تحقیق مینویستتید اما منظور من از این کار ایجاد هم
 و هم فکری بین دانشجو هاست

 استاد نگاهی کرد گفت کالفه به
 _یعنی مجبورم به خاطر نیفتادن قبول کنم

 _بله
استتتاد ری ارد لبخندی زد مگی با خداحافظی از اتاق استتتاد اومد بیرون دلش 
میخواست داد بزنه اخه اینم شانس بود که اون داشت مجبور بود به خاطر نمره 

ید زود با نارگذاشتتتت  چارا هرور و تکبرک نا مدرکش با علی هم کالم شتتته  تر 
 افتاد براش بد میشد به ناچار واردگرفت برمیگشت مونیخ اگه این درس میمی

 کالس شد و رفت سمت میز علی
ید  یا دیو یدبود متوجه حضتتور مگی نبود گو علی که درحال حرف زدن با دیو
مده بود  یش علی و درمورد  یدا نکرده بود و او که  ارتینری   ها کستتی بود  تن
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د،کالس بعد رفتن استاد خلوت شده بود وفقح یه چند تحقیق داشت حرف میز
 نفری تو کالس بودن.جدی وخشک گفت

 _منم میام تو گروه شما،گروهی  یدا نکردم
شه یه ابروش داد باال  ستاداومده همگروهش  صیه ا ست مگی به تو علی میدون

 نگاهی بهش کرد گفت
 _استاد ری ارد گفتهم!

 باحرش گفت
 _اره میتونی ازش بپرسی

 تفاوت  رادعا گفتبی 
 _مشکلی نیست.من به دیوید همه چیز گفتم میتونی ازش بپرسی

 به ساعتش نگاهی انداخت ادامه داد
 _من یه قرار مهم دارم باید برم عصر میبینمتون

***** 
وارد دفتر ستتردبیر روزنامه محلی شتتد با ستتالمی به منشتتی ازش اجازه ورود 

ا تو وارد شتتد،ستتالمی کردو با این گرفت و با تقه ای به دروشتتنیدن میتونی بی
جمله ستتردبیر که استتمش آقای گومز بود روی تک مبلی نشتتستتت ستتر دبیر 

 از شت میزش  اشد و اومد روبه روش روی مبلی نشست گفت
 _خ  .آقای

 علی  رید وسح حرفش گفت
 _مهرزاد
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 آقای گومز لبخندی زد گفت
 _خ  آقای مهرزاد چی میخونیدم

 _حقوق
 اسمتون معلومه که آمریکایی االصه نیستین اهه کجاییدم_بسیار عالی از 

 _ایرانیم برای درس خوندن اومدم آمریکا
صتتریحی هستتتم ببینید آقای مهرزاد شتتما حقوق میخونیدحتما  آدم_خ  من 

شت،اما االن دراین مقطع زمانی البعد فارغ  شغه خواهی دا صیلی بهترین  تح
کار تو این روزنام پذیرم فقح میتونم بعضتتی از من نمیتونم شتتما رو برای  ه ب

 مقاالهاتونوبه اسم خودتون تو روزنامه چاپ کنم اونم بعد ویراست
 _خ  مشکلی نیست

 بعد این حرف  اشد ادامه داد
 _مزاحمتون نمیشم آقای گومز بایدبرم

 آقای گومزلبخندی زد و جوابش داد و بدرقه اش کرد
***** 

 فتبه ساعت م ی ش نگاهی انداخت رو به دیوید گ
 _ مطمئنی میاد نکنه بخاطر من اینجا دو ساعت االف مون کنه نیاد

 گفت آورددیوید جزوه ای از یکی از درساشو ازتوکیفش بیرون 
 _با تو مشکه داره با من که سرجنگ نداره

 عقده ای هی ی بعید نیست..ممکنه. آدم_از اون 
 _بخاطر چزوندن من ما رو اینجا االف کنه!
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شت نیم کت مگی و دیوید بود و این حرف در ادامه حرفای مگی علی بود که  
 زد که باعث شد مگی سکوت کنه و تعج  کنه

 _خ  ببخشید دیر کردم یه قرار مهم کاری داشتم معذرت میخوام
 دیوید لبخندی زد گفت

 _فدای سرت.دفعه بعدم ما تالفی میکنم
 این وسح مگی جدی و خشک گفت

 مهرزادم مستر_خ  برنامه چیه 
 هم خشک رسمی گفتعلی 

 _خ  اول باید موضوع مشخد کنیم
 دیوید  رید وسح حرفش گفت

_به نظرم درمورد قوانین حاکم برقرون وستتطا و قرون جدید قانون کشتتورهای 
 شرقی و هربی بنویسیم چطورهم

 مگی  یشونیش خاروند دستش رو شونه دیوید گذاشت گفت
 _هر کدوم اینا میتونه یه موضوع باشه

 مگی داد گفتعلی جواب 
یه  یه چیز کلی بنویستتم از هر موضتتوعی نمی خوایم  ما هم میخوام  خ   _

 موضوع زیادی بازش کنیم چون دو سه ماه براش کمه
 جلو گفت آوردمگی با اینکه همیشه ساز مخالف میزد دست شو 

 _اوکی من هستم قبوله
 دیویدهم دستش گذاشت رو دست مگی گفت
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 _منم که ازاول بودم
 د گفتاما علی  اش

_برای شتتروع کار باید هر کدوممون کتابی به زبان کشتتورخودمون انتخاب 
 کنیم.خالصه ازش تهیه کنیم

 انگشت اشاره شو گرفت سمت مگی ادامه  داد
 _شما کتاب هایی که به زبان المانیه

 ودستشو روشونه دیوید گذاشت
س سی،فران سیه.خودهم به زبان فار شماهم کتاب هایی که به زبان انگلی و  ه__

 عربی مسلطم یسری کتاب خالصه میکنم
 بدون خداحافظی رفت

 مگی حرصش گرفته بود دست شو کشید گفت
 _من باید برم دیوید

 دیویدهم هاج واج رفتن مگی وعلی تماشا کرد
***** 

تنها یادگاری این روز هاش تابلونقاشتتی که مارتین بهش داده بود و حلقه اش 
حتی حرفای اون روزش به مارتین  ایین بود که باعث یاداوری مارتین میشتتتد 

ساختمون دفترش هم دروغ بوداون نمی تونست مارتین فراموش کنه شاید کمی 
شی براش مثه خوردن زهرمار بود نمی  ساس تنفر  یدا میکرد امافرامو بهش اح
تونستتتت یا باید با اب میخورد که طعم این زهر کمی کم شتتته اما اون اب تو 

 زندگیش  یدانمی
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عیتش این بود که ازهمه مردها خستتته شتتده بود نمی خواستتت برای شتتد واق
فراموشتتی تلخش کستتی همراه خودش کنه نمی خواستتت ابی  یدا کنه تا طعم 
شده  زهر کمتر حس کنه .نگاه شتو از تابلویی که عکس خودش توش نقاشتی 
بود گرفت و به کاهذهایی دور ورش که رو تخت ریخته بود نگاه کرد چندتایی 

شت شونو رو  سینه اش گذا شیدوکتابش رو  زمین انداخت و رو تخت دراز ک
 گفت

شده میرفت نامزد کنه هنوز  شتم یعنی اون باید چند ماه ن سش دا  یادم_من دو
نرفته خودش میگفت برام میمیره  س کجاستتت چرا من دارم با خودم کلنجار 

 میرم تافراموشش کنم چرا من هرش  دارم میمیرم اما اون نمیدونه.
 ها چیزی بود که این روز ها تنهاش نمیزاشتآه تن

 کاهذ های که توش خالصه نویسی کرده بود باال  ایین کرد گفت
 _اهه لعنتی االن این  سره گیر میده حوصله دستوراشو ندارم

گروه یه لیدرمیخواست،خودشم که  باالخرهمجبوربودبه  دستورهاش عمه کنه 
 راضی بود  دل دماغ درس خوندن نداشت به لیدربودن علی

فقح دو سه صفحه خالصه نویسی کرده بود و که ش  فکر بود گریه کرده بود 
و نخوابیده بود نمی دونستتت چیکار کنه اما شتترایح درس خوندن و خالصتته 
شت.جرعه ای از چای  صفحه ای هم ندا ست  سی و ترجمه یه کتاب دوی نوی

 شو خورد گفت
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سعی میکنم چیزی نگم به _فوقش بهش میگم حالم خوب نبود اگرم حرفی زد 
هرحال حق داره هر کدوم مون یه وظیفه داشتتتیم که من درستتتت وحستتتابی 

 ..دادمانجامش ن
کمی چای از تو قوری از صافی رد کرد بود گذاشت رو چشماش چندثانیه دراز 
کشید با این کار میخواست سیاهی دور چشماش و خونی که تو چشماش بود 

 یر داشت یدفعه گفتکمی کم شه اما خوب فقح کمی تاث
_اصتتال چه اهمیتی داره اونا چشتتمهای منو این جوری ببینن چرا خودمو دارم 

 اذیت میکنم اره من تموم ش  گریه کردم االنم چشمام شده کاسه خون
برگه های ترجمه و خالصه نویسی وکتابش از رو میز برداشت و رفت تو اتاقش 

شت وبرگه هاش وکتابش توش انداخت، ب شو از رو کیفش وردا سرمه ای  افت 
 تخت ورداشت و به ساعت رو دیوار نگاهی انداخت گفت

 _برم تا دیر نشده
. 

از دور برای دیوید که روی نیمکتی  نشسته بود دست تکون داد و اومد سمتش 
 و کنارش نشست صمیمی گرم گفت

 _سالم چطوریماین  سره هنوز نیومدهم
 دیوید لبخندی زد گفت

 ره چیه مگی_درست حرف بزن این  س
 _خ  حاال! هنوز نیومدهم

 _نه ولی میاد
 مگی نگاهی به برگه های تو دست دیوید کرد گفت
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_فقح  ن  صفحه نوشتیم من فکر کردم یه  نجاه صفحه ای توو علی خالصه 
 کردید

_نه  ن  صتتفحه چیه  ونزده صتتفحه نوشتتتم اونم با کلی هلح و یه خالصتته 
 افتضاح

شکرش باقیه من دو صفحه نوشتم امروزم حتما علی منو  _خ   س جای  سه 
 میکشه

 که علی لبخند زنان سر رسید گفت میدادداشت ادامه 
 _سالم.چی داشتین  شت سرم میگفتین

 مگی جدی شد گفت
 _هی ی داشتیم درمورد تعداد صفحاتی که خالصه کردیم حرف میزدیم

 _باشه. س بیارن ببینم چیکار کردین
 بیرون با شرمندگی گفت آوردازکیفش مگی با ناراحتی دو سه تا کاهذ 

_من دیشتت  اصتتال حالم خوب نبود یعنی کال یه چند روزه حالم خوب نبود 
دانشتتگاه هم که دیدید کالس هام نیومدم.بنابراین این چند صتتفحه رو هم به 

 زور نوشتم
 علی نگاهی به برگه ها انداخت گفت

 _اشکال نداره اما خ  کار خودت زیاد تر میشه.
 یست شاید کمی بهتر شدم_مشکلی ن

سی کردی بده.و هفته  صه نوی شه  س دیوید توهم برگه هایی که توش خال _با
 دیگه همین موقع یکشنبه اینجا باش
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 _باشه  س من رفتم
 _برگه ها رو جمع و جور کرد و مشغول نگاه کردن بهشون شد گفت

صر همین  ارک بیاد برگه  ساعت  ن  ع شما هم   س فردا  ن هاتو_خانوم رومر 
 به من بدید

شت میرفت خداحافظی کرد.کتابی  شه گفت و بادیوید که دا سری تکون داد با
سش به برگه ها  شد رو به علی که حوا شت و ا ستش بود تو کیفش گذا که تو د

 بود گفت
 _خداحافظ.یکشنبه میبینمتون

انتظار نداشت علی جوابش بده  علی همون طور که مشغول نگاه کردن برگه ها 
  ایین بود گفت بود سرش

 _چرا فردا  س فردا کالس داریم مگه تشریف نمیارید دانشگاهم
ناراحتی و  با  ما مگی  بده ا انتظار داشتتتت مگی جواب دندون شتتکنی بهش 

 صدایی تقریبا لرزون گفت
کافی برای درس و کالس  حالم خوب نیستتتت،تمرکز  ها اصتتال  _این روز

 بینمتونندارم،اکثرکالس ها رونمیام.یکشنبه می
دلش ستوخت واحستاس کرد مگی باجستارت  لحظهنمی دونستت چرا اما یه 

وگستتتاخی قبه دوستتت داره نه با مظلومیت وهم که حاال داره.نمی خواستتت 
گاه سربلند کرد ل  بازکردگفت  حرفی بزنه اما ناخودآ

 _چیزی شدهم.مگ.حرفش خورد.خانوم رومر
 تن کرد!ناگهان اسمون گریه کرد قطرات اشک اش نم نم شروع به ریخ
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مگی دستی رو گونه اش که قطره ای بارون روش ریخته بودکشیدبالبخندتلخی  
 گفت

 _بارون قشنگیه.فکر کنم آسمونم بخاطر حال بدمن داره گریه میکنه
شده و برخالف  سته  شک شهمچرا این قدر قیافش  سه چ ست ازش بپر میخوا

شته چرا  سید بی  آرومگذ شده اما هیچ کدوم از اینا نپر شدهمچرا اینقدر مظلوم 
 فکر  رسید

 _حال بدت مربوط به مارتینه.
 مگی چشماش بست ، بهم فشرد گفت

 _االن خیس میشیم.باید بریم
 علی برگه های تو دستش تندتند تو کیفش انداخت گفت

 _نمیخوای بگیم
 _چی باید بگمم
 _دلیه حال بدت

 تا یه مسیری باهم باشیم مایلی تو بارون قدم بزنیم_مهم نیست.فکر کنم 
 _با اینکه از خیس شدن بدم میاد ولی امروز حاضرم خیس بشم

و اشتتد به همراه مگی قدم به قدم راه رفت.شتتدت بارون زیاد نبود نم نم بود 
شد توش قدم زد.مگی لبخند به ل  جلو نگاه میکردراه میرفت اما  طوری که می

ود که زمین تا استتمون فرق کرده بود باز فضتتولیش علی حواستتش  ی مگی ب
 نذاشت زبون ش ثابت بمونه به حرف اومد گفت
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این هفته عروستتی شتته یعنی کارت دعوت عروستتی شتتو دستتت  آخر_مارتین 
 محسن دیدم فهمیدم.دلیه ناراحتیت مطمئنم مارتینه

 _خ  خوبه که فهمیدی و میدونی که من عاشقش بودم و حاال درحسرتش
گا  ه گفتناخودآ

 از تو بعیده! _مگی
 و با دست به  یشونیش زد ادامه داد

 _ببخشید خانوم رومر
_راحت باش منو مگی صدا کن.درضمن عاشق شدن از هیچ کس بعید نیست 

 ر مهرزادمست
 _علی صدام کن

 _خ  علی.
 ی نبودی که عاشق بشیآدم_ولی تو 

 دیونه هم شدم رآخر س_حاال که میبینی عاشق هم شدم،
میخواست چیزی بپرسه اما نتونست،خداحافظی سرسری با مگی کردوبه علی 

 بهونه قرار باکسی سمت رستورانی رفت.
 تو تاریکی قدم میزد آرومبارون نم نم بند اومده بود.ومگی 

***** 
 

 قسمت سیزدهم
 درخشند ؛تا آن هنگام که ستارگان می

 جای نومیدی نیست
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 نشاندیها شبنم مها بر برگتا آن هنگام که ش 
 کندو آفتاْب چهره صبح را زّرین می

 جای نومیدی نیست
 ها روان شودهر چند که سیه اشک بر گونه

 کشندکشی، بادها آه میوقتی تو آه می
 های خود را چون برفو زم*س*تاْن هصه

 شودبارد         اّما زمین بار دیگر زنده میهای  اییزی فرو میبر گور برگ
 ائنات جدا نیستو سرنوشت تو از ک

 چنان در سیر و سفر باش س هم
 و اگر چنان شاد و سرخوش نیستی

 نومید و دل شکسته نیز مباش
 به برگه های خالصه شده نگاهی انداخت گفت

 _عالی نوشتی.راستی حالتون بهتر شدم
 مگی باهم گفت

 _حال من حاال حاال خوب نمیشه
 علی متعج   رسید

 _چرام
 براش نمیکنه!_چون که دکترش کاری 

 _من معنی حرفاتون نمیفهمم خانوم رومر!
 _اگه بفهمید هم کاری نمیتونید بکنید
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  اشد که بره ادامه داد
 _فردا دانشگاه میبینم تون

 هوا تاریک شده بود
 علی به بهونه تاریکی هوا وتنها نبودن مگی گفت

 _وایستا تا یه مسیری باهم بریم تنها نری بهتره
 علی وسایلش جمع کنه تاباهم قدم بشن. مگی منتظر موند تا

 چند قدمی نرفته بودن که علی گفت
شق مارتین بودینمیا اونم یکی بود  شما واقعا عا سوالم نگرفتم  _من جواب یه 

 مثه بقیه!
 _میخوام یه چیزی واست تعریف کنم مسیر طوالنیه اگه حوصله داری بگمم

 بگیریم! _اره حوصله دارم و میخوام جواب خیلی از سواال مو
ش سکوت کن گوش بده. درمن یه افسر ارتش بود یه افسر توارتش آخر_ س تا

کار  با یستتری اف نده بود  ته فرانکفورت حقوق خو گاه  گو هیتلر.تو دانشتت
شت که  سنی ندا سری افکار خاش. ستی،نژاد  رستانه یا بقول خودش با ی شی فا

گ جنگ جهانی شتتروع شتتتد و تموم دوران خوش جونیش تو جبهه های جن
گذروند.قبه جنگ قرار بود با دختر یکی از دوستتتای  درش که مادرمن بود 

 .درش یه تاجر سرشناس تو مونیخ بودازدواج کنه دوست  
مادرمن از قیافه چیزی کم نداشتتتت بادیدن  درم وقول وقرارهای قبلی با درم 
نامزد کرد تو بهوبه ی جنگ، دانشتتجو بود به زور ازش ستتالیانه خبر میگرفت 

خاطر  دوستتش نداره فقح ب قه  که  درم بهش عال ما خبرنداشتتتت  داشتتتت ا
 دراشون،و ول  درش باهاش نامزد کرده.مادر من روزبه روز ریشون و مشوش 
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ر نیستتت فک یادمتر از روزهای قبه به انتظار نامه ای از  درم میگذروند.دقیق 
بود که المانی هاواردخاک فرانسه شدن شروع کردن به تشویش 1940کنم سال

ونه ها،دنبال یهودی تبارهای فرانسوی میگذشتن خونه به خونه. درمن هم یه خ
افسربودکه دستور داشت ومجبوربود خونه به خونه رو بگرده،وارد خونه ای شد 

 دختر جون مریضی به همراه  خواهر کوچیکش ومادرش دید.
ستفاده کرد به  سو ا نگاهی به دختر کردوقتی که حال وخیم دختر دیداز فرصت 

ادر دختر و دختر گفت که بهشتتون کمک میکنه  که از فرانستته برن تا دستتت م
شرط رابطه ای با  شور المان داداما به  شون قول آقامت تو ک المانی ها نیفتن،به
دختر مریض شون وبعداتمام جنگ میخواست با دختر توالمان ازدواج کنه،بعد 

دوز کلکی بود به رابطه ای که بادختر تو خونه داشتتت دختر وخانواده اش باهر
خانواده اش کرد  بانی از دختر  مامور نگه کانش  تادیکی از نزدی مان فرستت ال
شت بعد جنگ  صمیم دا شش اومده بود وت واقعیت این بود که از اون دختر خو

 .اون دختر به مادرمن معرفی کنه تا نامزدیشو بهم بزنه
شدن جنگ به هو ست اتفاق نیفتاد،بعد تموم  دن ای دیاما اون چیزی که میخوا

دخترراهی مونیخ شد اما فهمیداون دختر ومادرش از اون شهر فرار کردن،ایالت 
به ایالت دنبالشتتون گذشتتت اما  یداشتتون نکرد ناچار به خاطر  درش و ول با 
مادرم ازدواج کرد.تقریبا ده ستتتال از زندگیش با مادرم گذشتتته بود که مادرم 

شدمنو به دنیا  شق ،با اینکه  درم آوردحامله  شت اما عا عالقه ای به مادرم ندا
من که دخترش بودم بود.مدتی از تولد من نگذشتتته بود که یه روز  درم اون 
دختر فرانسوی رو دم در خونه اش دید ازدیدنش خوشحال شد وباهاش حرف 
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سمش مایکله،اولش باورنکردولی وقتی که  ساله داره که ا سر ده  زد فهمید به  
گار خودش ت ید ان که اون  ستتره رو د باورکرد یده و یک تر د ل  کوچ قا یه  و 

  سرخودشه فهمید دختره ی فرانسویی روحامله کرده بوده !
از عالقه ودوریش به  اون دخترفرانستتویی  گفت وبهش قول داد که ازهمستتر 
فعلیشی یعنی مادرم جدا شه وبیاد با اون زندگی کنه.به وعده اش هم عمه کرد 

م به عهده مادرم گذاشتتتت و بااون دختر ازمادرم جدا شتتتد و نگهداری منو ه
فرانستتویی ازدواج کردفقح واستته اینکه به همستتر فعلیش یعنی مادرم بگه که 
هاش ازدواج  با خاطر  ول  درش و اصتترار  در خودش  ته ب نداشتت دوستتش 
کرده.مادرم تا میتونست گریه کرد یه مدت افسردگی گرفت چند وقتی من  یش 

باور کنه که کسی که باهاش ده سال زندگی مادربزرگم موندم.مادرم نمیتونست 
کرده این کار باهاش کرده فکرمیکرد  درم دوستتش داره بی عالقگی  درم بعد 
ندیده بود حرفای  درم درمورد جدایی دیونه اش کرده بود احستتتاس  ازدواج 
میکرد مدت طوالنی مثه عروسک خیمه ش  بازی ،از خودش و  درش متنفر 

بانی از باعث و باستتتادگی شتتتدچون  درش  با درم بودوخودش هم  دواجش 
 وصداقت به  درم وفادارمونده بود

سرکارنرفت مدام  سردگیش مدت طوالنی  ستان بود بخاطر اف مادرم معلم دبیر
شت مدام به مردی  صله دختر کوچیکش یعنی من. ندا قرش میخورد حتی حو
سرش  شقش بود ولی اون مردبهش رک  زده بود یجای دیگه  فکر میکرد که عا

به یه دختر فرانستتوی که چیزی نداشتتتت ترجیح داده بود.بعد گر م بودو اونو 
سعی کرد  ضیه رو  سرش کم کم همه ق سال از ماجرای جدایی هم شت ده  گذ
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شت به یه زندگی عادی  شه به زندگی عادی برگرده.برگ ضم بکنه به فکر من با ه
 با کلی قرش روانپزشک و روانشناس
ضیه فکر میکر ست مگه ممکنه دم میگاهی وقتا که به این ق سخره ا  دمآدیدم م

واسه جدایی از کسی که عاشقشه دیونه شه به زور قرش دکتر بتونه زندگی کنه 
اما مادرم تموم این دردها روکشتتیده بود.بعد  درم به تموم مردا نه گفت،هیچ 
وقت از قال  جدیش بیرون نیومدو تنها برای من مهربون بود کستتی خنده رو 

ز من.اما بدی این قضتتیه این بود که من از  درم متنفرشتده لبش دیگه نمیدیدج
باهاش بحث میکردم وکلی بهش حرف  به دیدنم  میومد  که  بودم و هر وقت 

 میزدم ویه خائن خطابش میکردم.
شد حتی  شت تلخ مادرم بدتر سرگذ شت ارتباط من با  درم بخاطر  مدتی گذ

ی اعتماد کرد وهرکستتی ازتموم مردا بدم اومد فکر میکردم نمیشتته به  هیچ مرد
که بخاطر زیبایی طرفم میومد یجوری سنگ قالبش میکردم یه عقده ای تو دلم 
بود رو همه مردها  یاده می کردم حتی کسی که دیونه وار دوستم داشت سر کار 
گذاشتم ازش جدا شدم.شده بود کار ش  روز ام کشوندن مردا طرف خودم و 

شون به خودم و ب عد خداحافظی ودعوا..بعد مرگ زن دوم بعدم عالقه مند کردن
دبیرستتتان بودم..یجورابی  آخر درم ارتباطم با  درم بهتر شتتد اون موقع ستتال 

ما  مادرم، ا مدطرف  مادرم ،  درم او یاد طرف  عد مرگ اون  در م م فکرکردم ب
مادرم قبولش نکرد تو رفت آمدی که به خونه  درم داشتتتم با مایکه برادر ناتنی 

خالف اون چیزی که فکر میکردم باهام زود صمیمی شد و باهم ام اشنا شدم بر
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سه رفتنش  ارتباط خوبی  یدا کردیم بعدم که به بهونه درس اومد آمریکا کلی وا
 دلم گرفت گریه کردم انگار نه انگار اون باعث بانی جدایی مادر و درم شد

 اخوبی مرگ مادرش این بود که من ارتباط گرم صتتمیمی بامایکه و درم  ید
کردم که مادرم هم ازاین قضیه خوشحال شد ازاینکه دیگه تنفری به  درم ندارم 
اما تنفر من به هیچ مردی کم نشتتد جز  درم ومایکه که یه  شتتتیبان برام بودن 
تصتتمیم گرفتم برخالف مادرم احتیاط کنم عاشتتق نشتتم عاشتتقم نشتتدم.اما 

وجوانی تو زمان ننمیدونم چیشدیدفعه عاشق مارتین شدم.نتونستم به قولی که 
شقی مو هم  شم  ابند بمونم..ونتیجه عا شق ن به خودم داده بود تا هیچ وقت عا
سیدن به مرز جنون حاال تموم اون چیزا که به نظرم  صبح گریه ور ش  تا  دیدم 
شقی یعنی  شون تو این مدت تجربه کردم.حاالفهمیدم عا سخره بود تک تک  م

 چی.
ا در اثر حرف ها وقصه تلخ مگی ،علی مسافت طوالنی  یاده طی کرده بودن ام

ج  و متحیر از قصتتته مگی از  که دارن راه میرن.متع یه ربع  تازه  فکر میکرد 
 حالت متفکر دراومد  رسید

_من جواب تموم ستتواالمو نگرفتم تو ومارتین اگه عاشتتق هم بودین چرا جدا 
 شدینم

ه شتتروع ب مگی لبخند تلخی زدرو به استتمون که ابری بود بارون نم نمش  تازه
 باریدن کرده بود، گفت

 _همیشه قرار نیست دوتا عاشق به هم برسن!
 _اما این جوابی که من میخواستم نبود!

 _مثه اینکه تو بیخیال این قضیه نمیشی.باشه برات تعریف میکنم.



wWw.Roman4u.iR  220 

 

 وعلی دوباره سرتا  ا گوش شد
شت یه  سه برگ ستونی بودیم که مارتین ازفران سح تعطیالت تاب فر س_تقریبا اوا

ش   کاری داشتت،بعد یه مدت دوری روزی که اومد،یه قرارتوکافه گذاشتتیم 
ست از طرفی  سته ا شام خوردیم،منم دیدم مارتین خ ستوران  ش هم باهم تور
مدت طوالنیه که به مایکه که مدتی  یشتتش زندگی کردم ستتر نزدم تصتتمیم 

 هگرفتم اون شتت  برم به مایکه ستتری بزنم از مارتین خداحافظی کنم،شتت  ب
اصرار مایکه تو خونه اش موندم فردا صبح که داشتم میرفتم خونه سر خیابون 
مارتین دیدم اومد ستتمتم یه مشتتت دری وری بهم گفت منو متهم به رابطه با 
قاضتتی رفت خودش حکم داد کلی  به  مه کرد یطرفه  ناتنی  که برادر  که  مای

که اونو  فهمیدم دیشتتت  تعقیبم کرده و کستتی ام آوردناراحتم کرد اشتتکم در
کشتتونده تا دم درخونه مایکه تا منو بدنام کنه مستتعود بوده ،گوشتتش  ر کرده 
ومارتین هم مایکه درحالی که داشتتتم گونه اش می *و*ستتیدم ب*غ*لش 
میکردم جلو درخونه اش،منو دیده هافه از اینکه بدونه اون برادرمه ومن بهش 

برادرمنه ندیده  مدیونم.اولش گفتم خ  حق داره اون که نمی دونستتت مایکه
بودش اما بعد از خودم بدم اومد که چرا اون به حرفای مسعود گوش داده اما به 
حرفای من که عاشتتقم بود توجه ای نکرده،جالبیه قضتتیه این بود که مستتعودم 
یابون منو محکوم کرد رفت  مارتین وستتح خ مه، که برادر مای نمی دونستتتت 

ستم برم ببینمش حال زارش شم که هر وقت خوا دیدم جرات نکردم برم به  بعد
 امید بهتر شدنش منتظر موندم اما اون بالفاصله رفت هامبورگ.
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بعدشتتم فهمیدم با دختر فرماندار نامزدکرده.تازه حال زارم از اون موقع شتتروع 
شتتد.قبلش حداقه فکر میکردم متعلق به کستتی نیستتت اما حاال.نمیخوام این 

 ت تعریف کردم تا بدونی.ماجرا روهی یاداوری کنم اما همه جریان واس
 مکث کرد با اه ادامه داد

عاشتتق من نبود اون فکر میکرد من بهش خ*ی*ا*ن*ت کرده ام  مارتین 
 سرکارش گذاشتم مثه بقیه هافه از اینکه من دیونه وار دوسش دارم

 وت مگی به معنی اتمام حرفاش بود.سک
 واینبار علی باناراحتی گفت

 قصه اول.فکر کنم رسیدن به خونه تون_قصه تلخی بود حتی تلخ تر از 
 مگی لبخند کجی زدگفت

_دستتتت درد نکنه که تا اینجا باهام اومدی میدونم که خوابگاهت تو خیابون 
 المبره.االنم باید کلی راه برگردی.

 _کار خاصی که نکردم گفتم حالت بده همراهت باشم  االنم که رسیدی
 مگی به سمت در رفت گفت

 قهوه دعوتت کنم اما حال مساعدی ندارم._دلم میخواد به یه 
 _این چه حرفیه وقت برای قهوه خوردن زیاده.

قابال  حافظ تکون داد مگی هم جوابش مت خدا نا  به مع دستتتی برای مگی 
 بالبخندی داد گفت

 _مراق  سگ های ولگرد باشید خداحافظ
 

***** 



wWw.Roman4u.iR  222 

 

شحال ووقتی قصه مگی شنیده بود انگار تازه به شخصیت مگی  ی برده بود خ
بودکه تونستتته بودبا مگی یه ارتباط معمولی داشتتته باشتته مثه قبه باهاش جر 
وبحث نمیکرد،اما دلش به حال مگی میسوخت مگی به طور کلی عوض شده 
شده بود ..باخودش میگفت حتما  شت کمی مهربون  سارت قبه ندا بود اون ج

صبح به گریه زاری  ش  تا  شقیه.خیلی ناراحت بود که مگی  یگزرونه متاثیرعا
یاد خودش زمانی که  به  با دیدن مگی  یه کاری کنه  دلش میخواستتتت براش 
ماجرای ازدواج شیرین شنیده بود افتاد اما اون گریه نکرده بود ولی مگی از فرط 
گریه چشتتمای ابیش به قرمزی میزد درستتته فرق زیادی با مگی داشتتت تنها 

شیرین شه گیری بخاطر ازدواج  شدن گو صبی  بود اما خ   عکس العملش ع
ثه خودش  حدودی درک میکرد فکر میکرد مگی هم م تا حال مگی رو هم 
شه  شه و تبدیه  شت به مگی کمک کنه تا حالش خوب  صمیم دا شده ت تحقیر 
به مگی  رو وفضول سابق.خیلی دلش میخواست حال مگی خوب کنه  عزمش 

 جزم کرده بود..
ت تختش تا بعدنوشتتتن چند جمله ای بین دفترچه اش گذاشتتت ورفت ستتم

استراحت کنه محسن امش  رو نیومده بود تو کافه ای نزدیک دانشگاه نشسته 
بودن دیوید کمی دیر کرده بود ولی به ناچار داشتتتن درمورد برگه های خالصتته 

 نویسی شده و تحقیق حرف میزدن
_خ  نه من این کتاب فرانستتوی دو دفعه خوندم تو این خالصتته یه جورایی 

 ودمم هستبرداشت ها نظرهای خ
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_می دونم با خودن چند خح شون فهمیدم.فقح اگه ممکنه نظرتون درمورد این 
 متن بدید

 کاهذی سمت علی گرفت
 علی کمی از قهوه شو نوشید گفت

 افرین مثه اینکه حالتون خوب شده_عالیه.
_نه حالم که تغییری نکرده اما وضتتایفی رو که برعهده گرفته مو هم نمی تونم 

 یه کار گروهیه باالخرهانجام ندم 
 _درست میگید اما هر حال بدی یه درمانی داره شما دنبال درمانش نیستینم

 مگی باحسرت گفت
 _مگه عاشقی  درمانی دارهم

_مگی یه جمله بهت میگم دلم میخواد یادت بمونه.هی وقت استتم چیزهایی 
 عشق!ذارکه بهشون تو زندگی عادت کردی ن

 مئنم_اما اون یه عادت نبود من مط
 بیشتر از این حرفهاست._مطمئن باش یه عادت بود عشق دوامش 

شتتم حتی بعضتتی از  آروممشتتکه اینه که من هیچ جوره نمی تونم ،_ درستتته
 حرفاهم ازارم میده

تا وقتی همون مگی ستتتابق  که حالت خوب کنم. _خ  من بهت قول میدم 
 نشدی از حرفا نصحیت هام دست برندارم

ستم بلکه زمان بتونه اونو از ذهنم _تو لطف داری اما من به  ش امید گذر زمان ن
  اک کنه
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عالم و مان ، نات هیچ چیز هیچ کس نمی  آدم_تو خودت نخواهی.ز کائ تموم 
 تونه برات کاری کنه

 _شاید  اونقدر ضعیفم که  نمی تونم فراموشش کنم
 االن وقتشه قوی شی بذاری_باید این ضعف کنار 

 اقع شد. راستی شما خودتون عاشق بودینم_شاید بتونم.شاید حرفات ماثر و
 لبخندی زدگفت

 _شاید.نه یعنی قرار بود باکسی که مادرم دوست داشت ازدواج کنم
 _یعنی دوستش داشتینم

سانفراسیسکو ازش دور شدم بهش عالقه  یداکردم  _اوایه نه ولی وقتی اومدم 
ناراحت  بعداش هم که به اصتترار  درش بامرد دیگه ای ازدواج کرد ومن مدتی

 و افسرده شدم
 _ س این یه قرار بود نه عشق

_اوایلش کلی بهم برخورد ولی وقتی دیدم کستتی که عرضتته منتظرموندن نداره 
 ارزش احساس منم نداره

 _توهم زیادی منطقی هستی فکرکنم یه مغزم تو دلت داری
 اینوباخنده گفت ادامه داد

 فردا هروب قرار بزار_ اشیم بریم که کالس مون شروع شد با دیوید برای 
***** 

 
 قسمت چهاردهم
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این روز ها تنها زیاد قدم میزد تاکمی خودشو تخلیه کنه مه سانفراسیسکو براش 
بخش شتتده بود.هروب بود هوا ستترخ ستترخ.بعد از  آرامشمثه هوای تهران 

سن بیاد کمی قدم  شت با مح صمیم دا شت ت ستاش تو کافه دا قراری که با دو
ست دخترش آنی به  ارتی رفته بود.تو خودش بود  سن به دعوت دو بزنه اما مح
سته نبود  سیده.خ شد به  ه گلدن گیت ر شت فکر میکرد که ناگهان متوجه  دا

که نزدیک نرده  ه شتتتد وترجیح داد کمی هم ر یه  ه بود  قدم بزنه.اوا و  ه 
 وبهش تکیه کرد به اب چشم دوخت.زنی که کنارش ایستاده بود گفت

 _زیاد میای اینجام
ب گرفت به زن نگاه کرد ومگی دیدرابطه اش آصتتداش آشتتنا بود نگاهش از 

 بامگی ازچندوقت  یش خوب شده بود با لبخندی گفت
 _سالم.توهم اینجاییم

 میبینی که.نگفتی زیاد میای اینجام_بله 
 بخشه آرامش_اره اکثر اوقات میام، اینجا برام کمی 

 _مثه این که یادت رفت سالم کنی!
_خ  االن میگم ستتالم.راستتتی چه خبر از تحقیق به کجاها رستتوندی نوشتتته 

 هامونو م
 میخواست بحث عوض  س گفت

یه  مه  ترج یر  بخونمشتتتون خودمم هم درگ توستتتتم  ن که  تاب _فعال  ک
ستی نگفتی تو چرا اینجا اومدیمتا جایی که من میدونم تو  اتوق  سویم.را فران

 همیشگی ت بادوستات تو کافه بود!
 مگی نفس عمیقی کشیدگفت
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 میده آرامش_دلم گرفته بود هوای اینجا، قدم زدن تو اینجا، بهم 
ست مگی بود بدون اینکه نگاهش از روحلقه  نگاهش افتاد به حلقه یی که تو د

 برداره گفت
_مگه تصتتمیم نگرفتی فراموشتتش کنی  س چرا حلقه اش تو دستتتهمتو داری 

 بایادگاریاش زندگی میکنی!
 مگی کمی حلقه روتوانگشت دست چپش چرخوندگفت

 _نمیدونم شاید یه روزی بتونم رو یادگاری هاش خاک بریزم
 _اگه زودتر بریزی بهتره حداقه برای حال خرابت

که تا وقتی  عه  باتو قه نتونم دل بکنم  _حق  ثه این حل یه چیز کوچیکی م از
 نمیتونم به زندگی برگردم

 بآبی درنگ حلقه ازدستش جدا کرد  انداخت تو 
 قطره ای اشک رو گونه اش چکید زمزمه کرد

_ from souvenirs to more souvenirs I live. 
 از یک یادگاری به یادگاری دیگر زندگی میکنم

 علی ادامه داد
 ن اون یادگاری ها زندگی کن این طوری برای خودت بهتره_حاال بدو

 بغض شو خورد سعی کرد لبخند بزنه گفت
 _ممنون.ممنونم بابت حرفات

 علی لبخندی زد گفت
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بشتته برام کلی ارزش داره خوشتتحالم که تصتتمیم  آروم_این که یکی با حرفام 
 داری خودتو  یداکنی گذشته رو فراموش کنی!

 دوستی مثه تو  یدا کردم_منم خوشحالم که یه 
 مظلوم گفت

 _اگه خوشحالی  س چرا چشم هات خیسهم
_خ  .من با اون حلقه مدتی زندگی کردم اون حلقه رو دوستش داشتم اون یه 

 چیزی برام فراتر از یادگاری بود
 _خ  اگه اینطوره.اگه  شیمونی میتونم بپرم تو اب برات بیارمش

 فصه سال _علی.حرفی میزنیا تو این اب تو این
 علی که قضیه روجدی گرفته بود

 داد دست مگی استین تا زد گفت آوردکتش در
_االن میپرم تا بدونی شتتوخی نکردم،دوستتت ندارم بخاطر کاری که من از ت 

 خواستم انجامش بدی ناراحت باشی.خودم  یداش میکنم تا ناراحتی تو نبینم
 مگی بازو علی گرفت گفت

 .._علی.من که نگفتم بپر تو اب
 _ س چی

 _فقح کمی ناراحت شدم
 _اما من دوست ندارم تو ناراحت بشی

 کتش داد بهش گفت
 _بهتره کتت بپوشی ممکنه مریض بشی

 علی بالبخندی کتش گرفت
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 وبا مگی هم قدم شد
***** 

حالش این روزها بهتر از قبه بود حداقه میتونستتت مثه قبه درس بخونه ولی 
ه بود باوقار شد آرومستاخی قبه نداشت اون شور ونشاط قبلی و اون شیطنت گ

حاال کمتر کسی صدای خندشو میشنید یا لبخندش میدید توی چند ماهی که 
با علی بخاطر تحقیق ارتباط داشت از این رو به اون رو شده بود کم کم داشت 

چون تموم حرفای علی به نظرش  میدادبه نصحیت ها وتوصیه های علی گوش 
سات و کینه  معقوالنه بود واون باید سا شی رو اح سر و شش میکردتا  تموم تال

شت می سبت به مردها دا شت تا بتونه یه زندگی  عادی وبدون گریه ای که ن ذا
شبونه داشته باشه شاید مثه قبه نمیشد اما باید بهتر از وضعیت فعلیش  زاری 

 میشد.
سته بود روز های  ش  ی بودرآخکمی به دور اطرافش نگاه کردرونیکتی تو ارک ن

 که بخاطر تحقیق مشترک شون باهم قرار میذاشتن.
 تو فکر بود که علی با لبخندی اومد جلوش گفت

 _سالم خوبیم
 جوابش با لبخند داد گفت

 _ای بدک نیستم
 علی نشست گفت

 _باز تو چت شده م
 _هی ی گفتم که حالم بد نیست
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 کشدار گفت
 _مگی

 خواست بحث عوض کنه گفت
نظرم بحث حال منو بهتره کنار بزاریم درمورد تحقیق _دیوید االن سر میرسه به 

 حرف بزنیم بهتره
ضعیت حال  شه برای بعد.االن و ستی بحث عوض کنی.تحقیق با _مثال میخوا

 که بتونم حالت خوب کنم دادمتو واج  تره هرچی باشه من به خودم قول 
 شمرده شمرده گفت

 _علی.من..حا..لم.خو.به
 یجه میده_خ   س یعنی حرفای من داره نت

_ای هم ین.تو راستتت میگی عشتتق من به مارتین عادت بود من خیلی به این 
 حرفت فکرکردم

 _به نتیجه ای ام رسیدیم
عد یستتری از عادت هاشتتو کنار آدم_اره  به ب یه جایی  ید از  زندگی  بذارهبا

 کنه.شایدترک عادت بهتراز ادامه دادن اون عادت باشه
 منطقی هستی آدمیدونستم _خوشحالم که به این نتیجه رسیدی م

که  ها کستتی  به تن ید که تنوستتتم کمی بهتر شتتم شتتتا حالم  _منم خوشتت
ازت  کنی . آرومدرموردمشکالتم گفتم تو بودی وخوشبختانه تنوستی باحرفات 

 ممنونم
شی.بادیدن دیوید  شته ات رها ستی که از گذ _من که کاری نکردم خودت خوا

 مسیر حرفش عوض کرد.اوه سالم دیوید
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 به دیوید سالم گفتمگی هم 
 دیویدلبخندی زدجواب سالم شون دادگفت

 _مثه اینکه بدموقعی مزاحم شدم
 علی گفت

 _اوه دیوید این چه حرفیه بیا بشین که ببینم باید چیکارکنیم
****** 

 برگه هایی که تو دستش بود سمت مگی گرفت گفت
به ید از چندشتتت   یش شتتروع کردیم  نا جمع بندی که منو دیو  _بخونش ای

 نوشتن
 مگی برگه ها روگرفت گفت

 _االن بخونمم
 _اوه منظورم اینه که وقتی رفتی خونه بخونش

 _اها اوکی  س،توهم درمورد مقدمه که نوشتم نظر بده
به ستتمت علی گرفت  آوردبرگه هاروداد دستتت علی،چندتا برگه ازکیفش  در

 گفت
 نظرت بگو_ببین انشا همه مقدمه هایی که باهم نوشتم فرق میکنه.بخون 

_به به میبینم که دونفر دارن بدون جنگ ودعوا باهم حرف میزنن فکر کنم دارم 
 خواب میبینم!

 جفت شون سربلند کردن محسن روبه روشون دیدن
 علی خندیدگفت
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 _تویی محسن
 _نه  س خان جونتم!

 مگی متعج  به علی نگاه کرد بانگاهش  رسیدچی میگهم
 علی گفت

 ون مادرمه._تعج  نکن،منظورش ازخان ج
 رو به محسن ادامه داد

 _بیا بشین ببینم
 محسن کنارعلی نشست گفت

 _باوجود شما دوتا تو یه گروه استاد تحقیق  ما رو نگاه هم نمیندازه
 _این چه حرفیه محسنم. بیا توهم بشین درمورد متنی که مگی نوشته نظر بده

 مگی  اشد گفت
 برم.خداحافظ علی_خ  علی مقدمه ها روحتما بخون  من باید 

 علی هم سری تکون دادجوابش با
 _خداحافظ مراق  باش

 داد
 محسن بازو علی گرفت

 گفت
 _تو چه با رمانتیک شدی قضیه چیهمخبریه!

 علی بازوشو ازتودست محسن بیرون کشیدگفت
 شه آروم_ول کن بازومو.خبر چیه دیدم حالش بده باهاش حرف زدم 

 محسن ضربه ای به  شت علی زدگفت
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_افرین آقای روانشتناس.از کی تاحاال شتما دوتا خروس جنگی تونستتین مثه 
 باهم حرف بزنید آدم

 _از روزی که این تحقیق شروع کردیم
 _خوبه. س یه شام عروسی افتادیم!

سردگی ش باهاش حرف  _خیلی خری.من فقح بابت جدایی ش از مارتین واف
 شه آروممیزنم تاکمی 

 ین هم فراموش کردی آقای روانشناس_باریکال.میبینم که قضیه شیر
 علی عصبی گفت

شیرین لیاقت من  شت.من خودم بزرگش کرده بودم، ضیه ندا صال ق شیرین ا  _
وعشق منو نداشت اون کسی بود که یکسال هم منتظر من نموند،منم خه چه 
نبودم بخاطرچهارتا حرف یه عمر از کار زندگی م دست بکشم همون سه چهار 

 دن بس بودماه عابد و زاهد بو
 _ س عقه ت اومد سرجاش

سه  سرجاش تا وا سر جاش االنم میخوام عقه مگی بیارم  _اره عقه من اومد 
 کسی که ارزششو نداره زاری نکنه

 باهم حرف زدین آدم_باورش برام سخته تو مگی واقعا عین یه 
 کشدار گفت

 _محسن
 محسن  اشدخندیدگفت

 _ س مواظ  باشید عاشق هم نشید
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 و رفت
 چپ مسیر رفتن محسن نگاه کرد علی چپ

***** 
 محسن دستی تو موهاش کشید رو به علی که رو تختش دراز کشیده بود گفت

 _چطوره قیافه ام م
علی که مشغول خوندن وترجمه کتاب فرانسوی برای تحقیق دانشگاه شون بود 

 نگاه سرسری به محسن انداخت دوباره به کتاب خوندنش مشغول شد گفت
 لیه عالیه!!_مثه همیشه عا

 محسن چپ چپی نگاهش کردگفت
 نگاه نکردی که آدم_تو که مثه 

 اومد سمت علی کتاب از دستش کشید گفت
 _تروخدا یه امش  رو این کتاب ول کن مگه تحقیق تون تموم نشدم

_چرا تموم شتتتده ولی یستتری چیزها رو دارم همین طوری میخونم تا واستتته 
 باشم مادهآکنفرانسی که قراره بعدتعطیالت بدیم 

عد تعطیالت.حاال  اشتتو بریم بهت خوش میگذره  ب ه های  تا ب _اووو کو 
 دانشکده هم دعوتن

 _محسن ول کن من حال حوصله این جور مهمونی ها رو ندارم
سرش  شلواری  سمت کمد لباس ها به دنبال کت و به زور بلندش کرد بردش 

 برد توکمد گفت
 بهت خوش بگذره_تو هیچ وقت حوصله هی ی نداری.قول میدم 

. 
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 جرعه ای از قهوه شو نوشید  اشو روهم انداخت گفت
 _کالرا خواهش میکنم

_دیونه شدی تو که  ایه همه مهمونی ها بودی چیشده االن داری خواهش تمنا 
 میکنی که نیای مهمونی

 _باورکن خسته ام از دیروز تا حاال کلی کار کرده ام
 تو  امو از خونت بیرون نمیزارم ی گفته باشم من بدوننیاورد_بهونه خوبی 

من خستتته ام درثانی تو که خودت دوستتت  ستتر داری چرا به من گیر  _کالرا
 دادی!

صرار دارم  شه ا سر چه خریه دیونه !من بخاطر اینکه روحیت عوض  ست   _دو
 بیای مهمونیبا من به این 

 شم طول میکشه.تو برو عزیزم آماده_االن که دیره تا 
 کشید بردش سمت اتاقش گفتکالرا اشددستش 

 _تو امش  بامن میای
. 

 اولین سالم،اولین ب*و*سه درخاطرهرعاشقی میماند.
نگاهی به دور ورش انداخت.شلوغ بود صدای موزیک مثه همیشه بلند.ودختر 

 بگو و بخند سرها درحال 
 باحرش گفتبد عنقی به دور ورش نگاه میکرد. رومیزی نشسته بود با
 عشق حالش منو این وسح قال گذاشته._خودش رفته دنبال 
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متوجه نبود که بلند حرفش زده فکر میکرد بخاطر صتتدای موزیک کستتی نمی 
 وزنونه ای گفت آرومشنوه اما صدای 

 _کی قالت گذاشتهم
 برگشت  شت سرش نگاه کرد مگی دید خندید گفت

 _سالم.محسن میگم.راستی حالتون چطورهم
 رو صندلی کنار علی نشست گفت

 از ماست.من که حالم تقریبا خوبه.شما خوبینم_سالم 
صدا  سر  صابمو کمی بهم  مهمونی_منم عالی اما زیاد از این  شم نمیاد اع خو

 ریخته
 _ س فعال نمیشه اومد سمتتون!

 خندیدگفت
 _نه.این چه حرفیه تنهایی تویه محیح شلوغ باعث میشه حوصله ام سر بره

_خ  از االن تنها نیستتتین.منم با کالرا اومدم رفته  یش دوستتت  ستترش.فکر 
 مهمونی ما میتونیم باهم حرف بزنیم آخرکنم تا 

شون  شون تعارف کرد جفت شون به سمت شیدنی اومد  سینی نو  یش خدمتی با 
 شربت البالو برداشتن.علی با تعج   رسید

 _شما م*ش*ر*و*ب نمیخوریدم..
 مگی خندید گفت

 از تعج  داره میزنه بیرون.یعنی م نخوردن من اینقدر عجیبه _چشمات
 _خ  اره تا حدودی!
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خوردم بعد جدایی نوشتتیدنی ین باری که آخر_هم ینم عجی  نیستتتا من 
شم  ستری  شدمعده ام خون ریزی کنه ب ازمارتین بوداونم بعدمدت هاکه باعث 

دم الکه خح کشیدبیرستان هم بودم بعد اینکه معده ام خون ریزی کرد کال دور 
 ولی نشد خودمم ترجیح میدم شربت بخورم

 _باورم نمیشه!
 نخورده ام نوشیدنی_من تو هیچ مهمونی 

 _چه جال !
عه تو  یه دف نه میخوردم. ها نمیخوردم کم بیش تو خو یاد قبال تو مهمونی  _ نم

 مهمونی خوردم که بعدش حالم بدشدبستری شدم خاطره خوبی ندارم
 خورین سیگار میکشین!شما م*ش*ر*و*ب می _من همیشه فکر میکردم

_اوه اوه ستتیگار. جلو کالرا این حرف بزنی میخنده،من نازک نارنجی تر از این 
 حرفام

تو حال هوای خودشتتون بودن باهم حرف میزدن که خواننده اعالم کرد میخواد 
خاش برای زوج ها بخونه همه با خوشتتحالی منتظر بودن.مگی هم  آهنگیه 

 بشنوه.و خواننده شروع به خوندن کرد. آهنگا منتظر بود ت
Where do I began 

 ازکجا اهاز کنمم
 

To tell the story of how great a love can be 
 گفتن ماجرایی را که یک عشق چقدر می تواند بزرگ باشد
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The sweet love story that is older than the sea 
 تر است ماجرای عاشقانه شیرینی که از دریا کهن

 
The simple truth about the love she brings to me 

 حقیقتی ساده درمورد عشقی که به او میبخشد
 

Where do I began 
 از کجا آهاز کنمم

 
With her first hello 

 با اولین سالمش
 

She gave a meaning to this empty world of mine 
 به دنیا خالیم معنا داد

 
There is never be anther love 

 عشق دیگری دوباره نخواهد بود
 

Another time she came in to my life And the made living fine 
 زمانی دیگر اوبه زندگیم امد وزندگیم را زیبا کرد

 
She fills my heart 
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 او قلبم را  ر میکند
 

With very special things 
 اوقلبم را با چیز های خاصی  ر میکند

 
With the Angel songs 

With the wild imagining 
 با آواز فرشتگان

 با تصورات وحشی
 

She fills my soul with so much love 
 او قلبم را با عشقی بزرگ  رمیکند

 
That every where I go 

I'm never lonely 
 هرکجا که میرم با عشق اوهیچ وقت تنها نیستم

 
With her along 

How could be lonely 
 چه کسی میتواند تنها باشدم

 
I reach for her hand 
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It's always there 
 به سوی دست هایش دراز میکنم او همیشه حاضر است

 
How long does it last? 

 چقدر طول خواهد کشیدم
 

Can love be measured by the hours in day 
 توان عشق را باساعات یک روزه اندازه گرفتمآیا می

 
I have no answer now 

But this much I can say 
 اکنون جوابی ندارم ولی میتوانم بگویم که

 
I knew I'll need her till the stars 

All born away 
 میدانم به اونیاز دارم تا زمانی که ستارگان خاموش شوند

 
And she'll be there 
 واو باقی خواهد بود

 وزیر ل  مگی زمزمه کرد
And she'll be there 
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(Andy Williams .Love Story) 
 

 قسمت  ونزدهم
****** 

ید  باالخرهبعد از بیستتت دقیقه دلهره و اضتتطراب   کنفرانس علی ومگی ودیو
تموم شد البته اونا تموم تالششون کردن تا خونسردباشن و تپق نزنن والحق که 

 عالی کار کردن و استاد متحیر کردن.
ستاد و بیان جمع بند مگی با ست زدن ا سوند.با د ی و نتیجه کنفراس به  ایان ر

 ب ه های کالس نفس راحتی کشید زیر ل  به علی که کنارش بود گفت
_ich dachte  wir waren ausgezeichnet 

 علی متعج  زیرل  گفت
 _چی گفتیم

 _گفتم فکر کنم عالی بودیم!
 _یه چیزی از عالی ام بیشتر

 ضربه زدگفترن  به  هلوعلی آدیوید با
 ن شما دوتا بهممی_چی میگ

این حرف دیوید با شتتروع صتتحبت استتتاد و رفتن حواس علی و مگی ستتمت 
 استاد بی جواب موند

 _عالی بودین.همون طور که انتظار داشتم
 بالخندی رو شونه مگی زد ادامه داد

 _خانوم رومر دیدی گفتم تحقیق شما یکی از بهترین تحقیق ها میشه
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 به استاد جواب داد مگی با لبخندی
 واستاد بعد چند دقیقه حرف زدن به مگی ودیوید وعلی اجازه نشستن داد

. 
 رو نیمکتی تو حیاط دانشگاه نشسته بود داشت سرش با جزوه هاش گرم میکرد
با علی درمورد تحقیق  هایت حرفاش  یا ن ها گرم میگرفت  با ب ه  دیگه کمتر 

 وکنفرانس شون تموم شده بود.مشترک شون بودوامروزم که تحقیق شون 
 تنها مشغول خوندن جزوه ها بود که با شنیدن

 _سالم
 با لبخند گفت آوردسرش باال 

 _ سالم.فکر کردم رفتی خوابگاهم
 علی نشست کنارش گفت

امروز  ادمد_نه خوابگاه نرفتم،درسته این کنفرانسه یکم خسته ام کرد اما ترجیح 
 هم با ب ه ها باشم

 بودیم_ س با محسن 
 _تو از کجا میدونیم

 _خ  تنها کسی که همیشه باهاشی محسنه دیگه
_خ  اره.دوستتت خوبیه.راستتتی تو چرا تنها نشتتستتتی نکنه باز یاد گذشتتته ها 

 افتادیم
 میدونی فهمیدم آدم_ نه یاد گذشته نیفت

 )این قسمت از حرفاش المانی میگه(
Ein weiser  allein ist viel besser als eine dumme  beziehung 
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 علی متعج  گفت
 _ چی گفتی م

_یه تنهایی عاقالنه خیلی بهتر ازیه رابطه احمقانه استتت.میدونی چیه تنهایی 
نه  قا عاشتت طه مثال  یه راب تا  ها خیلی بهتر بود  حت رد شتتتدن از مرد من را

 احمقانه.افسوس که دیر فهمیدم.بها شم سنگین نبود اما خ  دیونگی بود!
 حالم که حرفام روت تاثیر گذاشته!_میدونی چیه.خیلی خوش

یاداوری  های خیلی خوبی برام  که درکم کردی.تو چیز _منم ازت ممنونم 
 کردی.بهم یادی عقده هامو دور بریزم.علی تو

 _من چی.خوبم عالیمممغرور عق  مونده فناتیک نیستم!
 خندیدگفت

مده بود از  بدم او فا رو زدم چون ازت  خ  اون موقع من اون حر _علی.
 یت واقعیت چیزی نمیدونستم.فکر میکردم توهم یکی مثه مسعودیشخص

 _خ  اشتباه فکر کردی خانوم!
بدتر گفتی فای  تازه توهم حر خاطر،  _ جات بود بهم ب چه هرکی  ته.گر یاد

 نزدیکی با مردا  این حرف میزد.میدونی چیه من وانمود کردم که بدم.
 _خ  من معذرت میخوام بقول خودت هی ی نمیدونستم

 _باور کنم خودتی که داری معذرت خواهی میکنی
 _ اره باور کن،میخوای یه سیلی بزنم تا ببینی بیداریم

 _خ  توهم عجی  هد ومغروری بهم حق بده این فکرا درموردت بکنم
 باخنده گفت
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 _واقعا من هد ومغرورمم
ستی دارم برمیگردم مونیخ.میخوام درسمو اونجا ادامه  صاب خورد کن.را _واع

 بدم.
 علی لبخندش خورد چهره اش جدی شد،مگی که تغییر علی فهمیده بود گفت

 _چرا این شکلی شدیم
 _شوخی بودم

هرحال من مدت _نه جدی جدی بود دلم میخواد  یش مادرو  درم باشتتم به
 طوالنی  یش  درم نبودم باید جبران کنم اخالق بد گذشته مو

به مادرش نمی دونستتتت چطوری حرف شتتو بزنه شتتتده بود عین روزی  که 
سوالش بده  شو بده چون از جواب که مگی قرار بود به  ست خبر قبولی  میخوا

 باخبر بود،اما چیزی که میخواست نگفت
 _ساعت  روازت بگوبرای بدرقه ات بیام

 _چهارشنبه شیش هروب
 دیگه حرفی نزدزیرل  خداحافظی کردرفت وعلی تنها گذاشت

****** 
بود برای رفتن به فرودگاه.ولی این دو  ستتاعت  رواز مگی میدونستتت امادو دل

دلی الکی بود.به فرودگاه رستتیده بود اما بین ستتیه جمعیت توانایی نداشتتت 
 قدمی از قدم برداره تامگی  یداکنه..حال مساعدی نداشت زیرل  گفت

 _کجای توچرادارم دیونه میشم ازرفتنتم!
 سرش  ایین انداخته بود که صدای ارامبخشی گفت

 !فکرکردم نمیایرهباالخ_اومدی 
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 مگی دیدگفتآوردسرش باال 
 نموند آروم_اره..دلم 

 _لطف کردی کسی نبودبیادبدرقه م حتی مایکه هم سرش شلوغ بود
اماعلی برای بدرقه نیومده بودبرای گفتن حرف دلش برای کناراومدن با خودش 

هاستتتت  آرومبرای  مدت  که  حال مشتتوشتتش،برای گفتن چیزی  کردن 
 اومده بود.رودلشه

 بی مقدمه گفت
 _مگی تو بعد مارتین نمیخوای کسی وارد زندگیت کنیم

 گی  شده بودازاین سوال
_چی داری میگیم.توگفتی استتمشتتم نیارم تا راحت تر فراموشتتش کنم بعد 

 رفتن من آدمخودت این سوال میپرسیماونم اینج
 _سوال بود!

شت حرف بزنه، س توهال   ساعتی  وقت بودوقت دا کرش متفتا روازش نیم 
 رفت گفت

ش عاشتتق آخر_میدونیه چیه من دو هوا شتتدم اومدم اعتماد نداشتتته باشتتم 
ش دوباره به این رستتیدم که نباید اعتماد داشتتته آخرشتتدم،اعتماد  یدا کردم 

ک ش آدماز کسی سل  بشه،به همه عالم  دماباشم،میدونی چیه من وقتی اعتم
صمیم گرفتم دی ضیه مارتین که ت صا تو ق صو رود گ به مردی اجازه ومیکنم مخ

 به قل  که هیچ به زندگیمم ندم اینجوری بهتره تصمیم دارم تنها باشم
 بی مهابا دل زد به دریاگفت
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 _حتی اون فرد من باشمم!
 هول شده بود

 _باید چی بگمم
 _باید بگی با کمال میه قبول میکنم

 کشدارباخنده گفت
 _علی.اینجا فرودگاه ستا

دی نبودا ازدواج بود اگه نفهمیدی به یه زبون دیگه _اینم بگم من منظورم نامز
 بگم

 دوباره همون مگی متفکرشدگفت
_تو از خوبم خوب تری میترسم من اونی نباشم که تو میخوای.به هرحال تو یه 

 مرد شرقی هستی من یه دختر هربی.تفاوت هامون که یادت نرفته
 قدمی به مگی نزدیک شدگفت

شرقی بود اما منتظرم ن شیرین  شرقی هربی کار ندارم میخوام این _ موند.من به 
ستش بیارم.میدونی  ستش بدم به د سی گیره قبه اینکه از د دفعه که دلم  یش ک

وم مظل آرومچیه من عاشتتق ستترتق بازیا و  رویی های قبلت شتتدم وقتی که تو 
شتتدی.دلم میخواد حس جدیدم که خیلی قوی تر از حس های قبله بروز بدم 

کم کم اوایلش نگاه بود فکر خیال.چشمات داشت دیونه من عاشقت شدم اما 
 ام

 آرامشمیکرد اما تو این چند وقت فقح وجودت برام مهم شتتد نا خواستتته بهم 
 دادی خودتم نفهمیدی!
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_من نمیدونم چی باید بگم علی کامال گیجم.تو خیلی قضتیه رو ستاده گرفتی 
هام  با به خودت کلی در موردش  نه خو نه قبول نک حرف زدی از مادرت ممک

 اخالقش از شیرین گفتی
شاید مخالفت کنه اما من  شده  شیرین یجورایی بیخیالم  ضیه  _مادر من بعد ق

 شرق هرب ندارهدلش هرجا باشه باید بره همون جا  آدمتصمیمو گرفتم.
 _من برام رضایت مادرت مهمه اون منو شاید هیچ وقت به عنوان زن تو نپذیره

ا با مارتین فراموش کنی امتلخت  تم تو گذشتتته _فعال تو برام مهمی من خواستت
عاشتتقت شتتدم.حاال هم یه بار برخالف نظرمادرم قدم میزارم مادرم با نامزد 
کردن منو وشیرین و بعدشم ازدواج شیرین هرور منو شکوند اون یه کاری کرد 
منی که به کاری که میه نداشتتتم عالقه  یدا کنم.درضتتمن این یادت باشتته من 

 اون هر طور شده راضی میشه.تنها  سرشم 
 چمدون شوتحویه نداده حرکت کردگفت

_اخالق بدیه همش میخوای حرفت به کرسی بشونی، علی مادرت مهمه چون 
تو زندگی تو برات تنها همدم بود.اینا حرفای خودته.اون وقت تو با انتخاب من 

 میخوای اونو ناراحت کنی
 _تو بگو به من دوستم داری یانهم

 الیه میپرسی دم رفتن!_این چه سو
 ره یانهمآ _تونمیری .بگو

_اره.توهمه کار کردی تا من مثه ستتابق شتتم اما من برام مهمه که تورضتتایت 
 مادرت داشته باشی
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_من رضتتایت مادرمو با یه ستتفر دونفره به ایران میگرم.مطمئنم اون تو رو ببینه 
 عاشقت میشه.

 _یعنی اول ازدواج کنیم بعد بریم برای رضایتم
 _اره.

 سفما_اما من باید برگردم مونیخ علی.نمی تونم کاری کنم.مت
****** 

 قشنگه دوست داشتن
 یه لذت عجی  ، یه حس خوب

اینکه بدونی یه کستتی ، یه جایی از این دنیای به این بزرگی هستتت که فقح و 
فقح مال توئه خنده هاش، گریه هاش، وجودش حتی عطر تنش .اینکه وقتی 

شاتو باز می صبحشو صبح چ ست که یه جایی منتظرته تا  کنی میدونی یه نفر ه
 با صبح بخیر گفتن تو شروع کنه ..

 دوست داشتن قشنگه اگه یارت اونی باشه که باید ..
 شیش سال بعد..

شت دفترچه کوچیک ش باز کرد دوباره از  ست و عینک ش روش گذا کتابش ب
 سر نوشت

سکو میگذرد  سی سانفرا سال از آقامتم در  شت با شیش  امروز هم هریبانه گذ
حال هوای دلتنگی برای تهران، مادرم شهرم خیابان هایش دلخوشی هایم.وتنها 
بت  ندن من دراین دیار هر ما به  ما اصتترار  مد ا مستتکن من حال من را میفه
دارد.شاید اوهم دل ندارد از این حال وهوا از این شهر که دران عاشق هم شدیم 

 عاشقانه زیستیم  جداشود.
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 کشید دوباره  نوشت هیآ
 من از درون تنها هستم کاش بفهمی.!

 دفتر کنار گذاشت ودوباره مشغول خوندن تحقیق دانشجوهاش شد
 مگی از تو اشپز خونه گفت

 _چای یا قهوهم
 علی نگاهش از تحقیق دانشجوها گرفت گفت

 _چای لطفا!
 مگی لبخندی زد گفت

 _تموم شده،مجبوری قهوه بخوری
 _اشکالی نداره.

 ش  ایین انداخت مشغول مطالعه شد مگی با دلخوری گفتسر
 _چرا حرف نمیزنی مدام کله ت تو روزنامه است یا کتاب!

 دستاشو باال بردگفت آوردعلی سرش باال 
_خ  خ  ببخشتید یه ستخنرانی تو دانشتگاه داریم منم چند روزه درگیر اونم 

دانشتتجوها  همش ستترم تو کتاب ،مقاله استتت.شتترمنده.ولی االن دارم تحقیق
 رومیخونم

 مگی هیجان زده اومد سمت علی گفت
 _چرا بهم نگفتی خیلی دلم میخوادبیام سخن رانیت بشنوم

 _فکر نکنم بتونی بیای اخه ده صبحه
 _راست میگی اون موقع سرکارم.راستی تحقیق دانشجوهارو خوندیم



 249 دیتا مادر خیاز مون

_نه بابا یکی دوتا نیستتت به چندتا شتتون یه نگاهی انداختم.بعضتتی هاشتتونم 
 دلش نمیاد حتی نگاهش کنه! آدماینقدر ضعیفه که 

_خیلی سخت گیریا علی.همه که مثه تو وقت شون تو کتابخونه نمی گذرونن 
 که

کلی وقت صتترف میکنم برای مطالعه تا بهترین تدریس  آدم_خ  منم یه استتت
اگردا هم توقع دارم بامطالعه یه تحقیق درست حسابی تحویلم کنم مسلما از ش

 سرم یه نمره درست حسابی بگیرنآخربدن تا  
 ازعلی دور شد گفت آورددستاشوباال

 _خ  من تسلیم بازم حق باتو بود.راستی بگو امروز تو فرمانداری کیو دیدمم
 _کیوم

 _حدس بزن
 _محسن

 نه.مارتین کلر دیدم_توهم که همش ذهنت طرف محسنه..نه محسن 
 لبخندی زدگفت

 _خ  جال  شد چیکار داشتم
 _اومده بود فرماندار ایالت ببینه!

 _چیزی نگفتم
که تو  کار میکنم منم گفتم  ید چی باهم حرف زدیم.ازم  رستت قا  فآ _چرا ات
فرمانداری  کار میکنم،از حلقه تو دستم  رسید گفتم ازدواج کردم کلی تعح  

 فرماندار سابق جدا شده بودکرد.خودشم از کیتی دختر 
 _از کجا فهمیدیم
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سرده  شدن،مثه اینکه دختره اف ساله جدا  سیدم گفت یه  سرش که  ر _حال هم
 شده بود!

 _ س کلی حرف زدین
کده  ج  شتتتد وقتی بهش گفتم تو دانشتت باتو متع یاد فقح از ازدواجم  نه ز _

ت فخودمون استتتادی دکترا گرفتی تعج  کردفکرمیکردبرگشتتتی ایران بهمم گ
با هرکی ازدواج کنی هیر علی منم از دلداریاو حرفات وخوبیات  فکر میکردم 

 خوشبختی کرد آرزوگفتم اونم تعجبش از بین رفت برام 
 صداکرد  آروم

 _مگی
 اما مگی گوشش تیزترازاین حرفا بود

 _جان
 آوردبی مقدمه چیزی که توذهنش بودبه زبون 

 _تا حاال شده از زندگی با من ناراضی باشیم
 لبخندی زد گفت

 _نه این چه سوالیه میپرسی!
ستی از بودنت  ضی ه ست ورا ستم ببینم قلبا دلت بامن زندگیم ه _نه فقح خوا

 کنارمم!
 مگی دستاش بهم کوبیدباشادی گفت

 _من راضی راضی.خوشحال خوشحال از زندگی با بهترین مرد دنیا
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مت  فت ستتت فت ر گر نش  ه لو د ج که  بود  کرده  ن موم  ت له شتتتو  م ج
،علی متعج  خودش به مگی رسوند که در آورددستشویی،وعصرونه اشو باال 

دستتتشتتویی باز گذاشتتته بود داشتتت به صتتورت رنگ  ریده اش اب میزد با 
 اضطراب گفت

 ی.!آورد_چت شد یدفعه ای دیش ، دیروز چند روز  یشم  باال 
 گفتآورداالسرش از زیر شیراب ب

 _نمی دونم فکر کنم باز معده ام داره اذیتم میکنه.احتماال باید برم دکتر
 شیطون شدگفت

 _اما من فکر کنم داری مامان میشی میخوای منم بابا کنی!
 فریادزدگفت

 _وای علی نگو!
 خندیدگفت

 _چرا مگه بده.میدونی چندساله ازدواج کردیم!
 زندگی میکنیم جفتمونم چهه سالمونه!_یجوریی میگی انگار ده ساله داریم 

شما سالمه داره کم کم داره از وقت  در 29_خ  خانوم  سی یک  سالتونه من 
 شدنم میگذره

_نه دلت صابون نزن از ب ه م ه خبری نیست باز همون معده دردهای قدیمیه 
 که شروع شده

ته چه زجری  یادت رف باشتتته مثه اینکه  قدیمی ات ن _خداکنه.که معده درد 
 دی دوسال  یش بخاطر خون ریزی معده ات.کشی
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نه ماهی  یه  به مراد دلت برستتی منم  تا تو  باشتتته. _خ  خ  خدا کنه ب ه 
 استراحت کنم!

 _ س واسه استراحت دلت میخواد حامله باشی
 _فعال اره اخه از هر چی کاره خسته شدم.

 ب بست ادامه دادآشیر
 _حاال هم برو کنار که میخوام برم شام درست کنم

 ی رفت کنار به دنبال مگی به سمت آشپز خونه رفتعل
****** 

 
 قسمت شانزدهم

روز رتنش،خستتته کننده ای ستتر کار گذرونده بوداما جلو همستترش ستتعی 
 میکردسرحال باشه

فنجون قهوه رو جلو علی که مشغول خوندن تحقیق دانشجوها ش بود گذاشت 
 کنارش نشست گفت

 _راستی انی دیدم
 برداشت،درحالی که نگاهش به برگه هابود گفتعلی فنجون 

 _خ .
 _داره از محسن جدا میشه!

 گفتآوردشوکه شد سرش باال 
 _جدا می خواد جدا شهم شوخی میکنی!
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 _شوخی چیه،امروز دیدمش داشت میرفت دادگاه تو تاکسی دیدمش
 _ س چرا من چیزی نمیدونم!

 مگی  اهاشو روهم انداخت گفت
  یغام میزاری  واسه محسن تلفن میزنی جوابت نمیده_یادته گفتی هرچی 

 _اره..
ماه هم برمیگرده آمریکا تا  آخر_خ  دیگه میگفت محستتن برگشتتته ایران تا 

 جدا شن.با هی کس هم در مورد جدایی شون حرف نزده
 _یعنی االن ایرانه..نپرسیدی دلیه جدایی شون چیهم

 سری به نشونه تاسف تکون داد گفت
سخره  شتیم _خیلی م شدم باهم رابطه دا شنا  ست انی میگه تازگیا با یه مردی ا ا

 یه مدت بعدش محسن فهمید و خواست جدا شیم منم موافقت کردم
 متعج  تر از قبه گفت

 _از محسن بعیده اگه بخواد اینجوری جدا شه!
نی خودشم اون مرد به محسن ترجیح داده یعنی به نظرم آ_نه بحث این نیست 

 جدا شه محسن حق داره که
 _حق داره ولی فکر کنم موضوع یه چیز دیگه باشه

 _مثال چیم
 _فکر کنم محسن میخواد برگرده ایران

 _یعنی بخاطر برگشتن محسن دارن جدا میشنم
خودش راضتتی کرد ادامه داد اگه  من یه  باالخره_فکرکنم.کمی مکث کرد ولی 

 روزی بخوام برگردم ایران یابرم جنگ.
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 ه،میخواست بگه توباهام میای ولی شنید.حرفش ادامه بد نذاشت
_خودتم خوب میدونی اوضتتاع ایران عادی نیستتت که بخوای برگردی.درثانی 

 تواین همه درس نخوندی تابری بجنگی بمیری
 حرف دلش به مگی زده بوداماجوابی که ازمگی شنیده بود ناراحتش کرده بود

 _یعنی من نبایدبرم از وطنم دفاع کنم چون درس خوندمم!
_ اوه عزیزم حرف من نیستتتت من میگم تواین اوضتتتاع درهم ایران نباید بری 

 اونجا ..
یدفعه اشتتک تو چشتتماش حلقه زد.علی من نمیخوام میترستتم تواگه چیزت 
شتته.توبعضتتی وقتا زیادی حس ناستتیونالیستتتی ت گه میکنه من نمیفهمم 
ست صدای بم  وموشکه،تووطنت اینجا  چرابایدبری جای که  الالیی ب ه ها
وطن منم اینجاست. چرابایدیه موقعیت عالی ول کنی بری تویه شرایح هیرقابه 

  یش بینی زندگی کنی فقح بخاطرافکارت
 دیگه علی نگاه نمیکردسرش  ایین بود

 _این حس ناسیونالیستی نیست یه ادای دینه به جایی که توش بزرگ شدم.
ناستتیونالیستتتی  کار  به اف یادی  یدن ادای دین نیستتتت توز ت )وطن _ جنگ

  رستی(معتقدی.براشون بیشتر ازهرچیزی توزندگیت ارزش قائلی
 مکث کرد ادامه داد حتی بیشتر از من

 _مگی این طور نیست اصالمن فقح یه سوال کردم
 _این سوال نبوددرخواستی بودکه به زودی بیانش میکنی

 _مگی تو هنوز متوجه ارزشت  یش من نشدی که این حرفا میزنی



 255 دیتا مادر خیاز مون

 چیزهایی که به زودی بیان میشه _اینا حرف نیست
 میخواست بحث عوض کنه تابه دلخوری تبدیه نشه

 _  راستی رفتی دکترم
 سردگفت

 _اره
 _خ  بقیه اش رفتی چی گفتم

 خنده وبغض ش قاطی شده بودباصدای گرفته گفت
 _گفت شما داری  بابا میشی بنده مامان

 با لبخندگفت
 _جدی میگی یا باز شوخیت گرفته

 دیدسکوتش که 
 رفت سمتش شو موشو کنار زد ب*غ*لش کرد ادامه داد

_هی ناز کن هی هر بزن همشتتو میخرم مامان خوشتتگه.خوشتتحالم مگی بی 
 حد اندازه خوشحالم!

****** 
یددرهمین فردادرهمین  گذرد،شتتتا مان می که فکرش رابکنی ز زودتر از ان ه 

شایدک شق جوانی ت را برای نوه هایت تعریف کنی!و ا سی بحوالی خاطرات ع
 دسته ای ازگه های رز برای نبودنت روی سنگ قبری گریه کند

 چند ماه بعد.
به صتتورت دختر چشتتم ابیش که توب*غ*ل مگی بودچشتتم دوخت به مگی 

 گفت
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 _یه مگی کوچولو .خیلی شبیهته
 مگی که خوشحال بود گفت

 _به مادرت خبر دادیم
 _اره قرار شد با  سرخاله ام بیاد ببینه این فرشته رو

 گفت آروم
 _علی

 _جان علی
 _اسمش میخوای چی بزاریم

 سکوت کرد گفت لحظه
 فارسیهاسم یه فرشته است._راتا.

 اسم دختر کوچکش بااحساس تکرار کرد
_راتا.راتا.خیلی خوشتتگله هیچ وقت فکر نمی کردم این قدر ستترشتتار از حس 

 مادری باشم.راستی مامانم هنوز نرسیدهم
فکر کنم اونم دل تودلش نیست تا این کوچولو _نه گفت امش   روازش میشنه 

 ببینه !
 باعشق به راتاکوچولونگاه کردگفت

شم اما با دیدن  شته با ست یه جفت دختردوقلو دا شه دلم میخوا سقه.همی _ف
 چشمای راتا دلم میخواد یه  سر شبیه تو داشته باشم

 _چرا مگه قراره من جایی برم،فعال من یدونه باشم کافیه برات خانوم
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همه اینا میدونم.اما خ  من عاشق چشم ومو مشکی توهم ،دلم میخواست _
 ب ه م شبیه تو باشه دلم میخواست تو یه دفعه دیگه تکرار شی

_من فقح یدونه ام . چشتتمکی زدادامه داد.حاالم استتتراحت کن تا شتت  مادر 
 اومدن سر حال باشی

  تو با لبخند رو مگی کشید ادامه داد
 خوشگله_استراحت کنیا مامان 

 مگی چشماش بست گفت
 _چشم بابای خوشتیپ

***** 
می گویند مرداِن با احستتاس شتتاعر می شتتوند و مرداِن بی احستتاس، ستترباز 

 جنگ. اما تکلیف سرباِز درون خواب های من چیستم هر ش  می بینمش
که در  ایان جنگ به زمین افتاده و به اسلحه دشمن می نگرد که  یشانی اش را 

 ینآخر. از او می  رسند هدف گرفته است
 

 قسمت نوزدهم
ش  ها در  سرت  در،روزها و سال ها میگذرد،در فکر مادر،درح روز ها،ماها،
که گمشتتتده از زندگی  که ت ندن دفترچه ای  هایم خالصتتته میشتتود،درخوا تن

  درومادرم راتشکیه میدهد،میخوانم امانیمی از سوال هایم بی جواب است
 ها میرسمنمی دانم چه وقت به تمام جواب 

سالمون  سروقت مهمونی های ماهانه خانواده  شده بود.باز سش تموم  تازه کال
بود اونم فردا وبرای همین حوصتتله شتتو نداشتتت که دوباره نگاه های راستته 
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وشتتلوهی مهمونی تحمه کنه کالستتورشتتو از رو میز برداشتتت وبه ستتمت در 
 داشت میرفت که کریستی صداش زد

 .لحظه_راتا یه 
ایستتتاد تا کریستتتی بیاد ستترجاش ایستتتاده بود که دیمن همون زیر ل  هر زد 

  سری که ول کنش نبود اومد کنارش گفت
 _خانوم مهرزاد میتونم باهاتون حرف بزنم م

 راتا  وفی کرد زیر ل  به فارسی هرزد
 _اینقدر لفتش دادی تا این کنه دوباره بیاد بهم ب سبه

 برگشت طرفش به صورتش زل زد گفت
میکنم آقای جکسون این  مسخره بازی تموم کنیدچون طاقت  _ازتون خواهش

 منم یه حدی داره!
 _ولی راتا من میخوام.

 حرفش ادامه بده گفت نذاشت
_ماری داره نگاه مون میکنه خوشم نمیاد باهاش سر یه مسئله الکی دعوا بگیرم 

 بحث کنم
 بحث شون با اومدن کریستی نصفه موند وباعث شد دیمن بره

 باید تا یه جایی بریم_اوه راتا 
 _عذر میخوام خانوم مهرزاد من بعدا باهاتون بایدحتما حرف بزنم

 وبا این جمله رفت
 با چشم اشاره ای به دیمن که داشت میرفت کرد گفت
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 _چی میگفت شازده  سرم
 _چرت  رت.بیا بریم که من باید هروب خونه آقای سالمون باشم

 _توهم که شدی برده!
 دمی نرفته بودن که ماری از  شت راتا خطاب داد گفتراه افتادند چند ق

 وایستا راتا لحظه_یه 
 راتا با این حرف ایستاد

 ماری خودش به راتا رسوند بی مقدمه و بحث گفت
 _دیمن چی می گفتم

 _اگه خیلی مشتاقی بدونی از خودش بپرس
 _مشکه اینه که از خودش میپرسم منو میپی ونه

 _خ  اینا به من ربطی نداره
_راتا خواهش میکنم ازت میدونم ،میدونم باهات دعوا گرفتم بحث کردم ازم 
ستم نمیخوام از  شق دیمن ه دلخوری ولی بخدا همه اینا بخاطر اینه که من عا

 ترجیح میده آدمدستش بدم اما اون منو به عالم 
_این مشتتکه توعه نه من،توخیلی احمقی که خودتو واحستتاس تووقف یه مرد 

  س از من چیزی نخواهمثه دیمن کردی 
 التماس گفت با

 _باشه باشه نمیخوام فقح یه کاری کن ازت دور شه
شه  سی به زور نمی شه ک سمت تو نمیاد،دختر جون یادت با شه به  _از من دور 

  ایبند به یه عشق و عالقه ورابطه کرد
 _توهیر حرفای قلمبه و سلمبه چیزی دیگه ام میتونی بگیم
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 به نیست حقیقت محضه!_اینا حرفای قلمبه و سلم
ماری دور  ند از کنار  قدم های ت با  به کریستتتی  بدون حرف دیگه وبی توجه 

 شد،اما کریستی به دنبالش رفت بهش رسید گفت
 _دیونه اینا چی بود به این دختره گفتی!م

 _بی خیال کریستی حوصله ندارم با تو یکی بحث کنم
و قرار بزار بیا باهام فرناند _من نمی خوام باهام بحث کنی یا چیز دیگه فقح یه

 ببین همین
 میخواست حرفاش سمت فرناندو برادرش ببره

 کشدارگفت
 _کریستی

 _فرناندو  سر خوبیه  شیمون نمیشی
 _خیلی قضیه رو ساده گرفتی

 قضیه م  ی یده نیست _میگم  سر خوبیه
 _من هر حرفی میزنم تو یه تعریف ازش کن ببینم به کجا میرسی!

نارو چون ب با هر زنی _ای نارو چون میشتتناستتمش میگم اون  رادرمه نمیگم ای
 ازدواج کنه اونو خوشبخت میکنه
 _من ترجیح میدم اون زن نباشم

 _چرااونوقتم
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_کریستتتی من هنوز تو گذشتتته ام هنوز دنبال مادرمم تا  یداش کنم تا وقتی که 
که  گه  به هر چیز دی نده و ازدواج و  به ای یاده نکنم نمی تونم  درمورد مادرمو  

 ایندمه فکر کنم
شه مگه نگفتی  صمیم بگیری مادرتم  یدا می _راتا تو بزرگی باید برای زندگیت ت
 سرخاله بابات دنبال ادرس وشماره تلفن دوست  درته تا از طریق اون مادرت 

  یدا کنهم
_ اره گفتم.ولی من هنوز با خودمم سر قضیه مهاجرتم اومدنم به آمریکا شهید 

گیم،نبود مادرم ،فوت مادربزرگم تموم حرفایی که نمیدونم شتتتدن  درم تو ب 
راسته یا دروهه  شت سر مادرم مادربزرگم گفته درگیرم تو دنیا خودم  س قضیه 

 ازدواج نمی تونم هضم کنم اینو بفهم کریستی
 _راتا

 بی توجه بهش رفت تا کمی باخودش خلوت کنه
****** 

ش  بود بعد کمی بعد خداحافظی باهلن راه افتاد تا بره  ساعت دو  خونه دقیقا 
 مرت  کردن خونه ی آقای سالمون تازه اجازه گرفته بود بره خونه ش

ستوران ها تا یه زمانی از تاریکی می سید اما االن ازبس تو بار ها وخونه ها ر تر
نیمه های شتت  کار کرده بود براش عادی شتتده بود این موقع رفتن به خونه،به 

 خودش میگفت بدبخت
تنها دلخوشتتیش این بود که میتونستتت بره دانشتتگاه،بعضتتی وقتا فکر میکرد 
بالش  به  درش دادوبعدشتتم نیومد دن بدبختیش مادرشتتته که اونو  مستتب  
وحاالاون مجبور بود تنها روزهاش بگذرونه و برای مقداری  ول کار توهرجایی 



wWw.Roman4u.iR  262 

 

 دتجربه کنه از همه حرف بشتتنوه شتتاید اگه مادرش بود شتتاید اگه  درش شتتهی
نمیشد شاید اگه نمیومد آمریکا.توفکر بودنفهمید  مردی  شت سرش و قدم به 

 قدمش میاد،درگیر بود که صدای مردونه از  شت خطاب قرارش داد گفت
_missy()خانوم کوچولو 

ساله ک لی دید  سی یک  سی ، شت عق  نگاه کنه که مرد  به خودش اومد برگ
 که به سمتش چاقو گرفته
 ر بود.جیغ خفه ای کشید با صدایی لزون گفتشجاع بود اما خ  دخت

 _با من چی کار داریمتوکی هستیم
شوند  سمت تاریکی ک ست راتا گرفت به  شت د سته تقریبا بزرگی دا مرد که ج
وتهدید کرد که حرکت اضتتافه ای نکنه چون یه مرد دیگه تو ماشتتین منتظرش 

ه سمت ردبنشسته بودداشت نگاشون میکرد به ناچار صداش خفه کرد ودنبال م
 ماشین راه افتاد

 .._بامن چیکار داریم من که.
 فشار محکمی به مچ دست راتا واردکرد گفت

 _خفه شو
 _تو کی هستی اصال تو.

این بار مرد عصتتبی همون وستتح خیابون چاقو که تو دستتتش بود بدون تهدید 
حرف دیگه ای به سمت شکم راتا برد تا بی دردسر راتا تا ماشین ببره و صدایی 

ش در نیاد،فرو کردن چاقو تو شتتکم راتا همانا و فریاد مرد شتتیک  وشتتی از
 ازسمت دیگه خیابون
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 _چیکار میکنی مردکم
بی توجه به چاقو تو دستتت مرد دویدستتمتش مرد هول داد مرد که جستتارت  

 مردشیک  وش دید گفت
 _هی هی  سر من تنها نیستما

 وفریاد زد
 _استیفن کجایی  سم

 ازتو ماشین بود گفتاستیفن که شاهد ماجرا 
_قرار بود دختره رو بکشتتی جنازه شتتو با ماشتتین من گم گور کنی تو قرارمون 

 کتک کاری نبود داداشی
 راه شو کشید رفت مرد شیک  وش بی توجه به راتا گفت

_چرا زدیشم تو کی هستتتی نکنه قاچاق ی اعضتتای بدنی این وقت شتت  به 
شی تا تیکه تیکه شون کنی بفرو ای تنها حمله میکنی این بال سرشون میاریآدم

 شون.ها جواب بده!
 مردک ه چاقو سمت مردشیک  وش گرفت گفت

 _هی هی زیادی داری تندمیری
به سمت مرد گرفت که اب از سرش گذشته  آوردمردک ه دست برد کلتش در

 بود به سمتش هجوم برد وهردو درگیرشدن
  بود نبودبعدکتک کستتی متوجه راتا که خون زیادی ازش  رفته بود و بی هوش

کاری مفصتتلش،چاقو وکلت مردک ه برداشتتت لگدی بهش زد همون وستتح 
 خیابون ولش کردرفت سمت راتا
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راتا ب*غ*ل کرد و به ستتمت ماشتتینش که هنوز تو  ارکینگ خونه اش نبرده 
 بودش رفت

شیفتش  ساعت دیر تر از قبه  ش  یه اتفاقی قرار بود بیوفته که دو فکر کرد که ام
 خونه اومدترک کرد به 

***** 
 

ین خواستتته ات. اما او فقح عکستتی را از جیبش بیرون می آخرحرفت را بزن، 
و می ب*و*ستتد. نمی دانم عکس همستترش استتت، یا معشتتوقه اش، یا  آورد

ساعتیم  شود. در چه  شته می مادرش، یا فرزندشم نمی دانم در چه تاریخی ک
 نمی دانم کسی را دارد که برایش اشک بریزد یا نهم

اما وقتی کستتی که دیگر چیزی برای از دستتت دادن ندارد، تنها خواستتته اش 
ب*و*ستتیدن صتتتاح  یک عکس باشتتتد، چگونه می توان گفت که او بی 

 احساس استم
گلوله شلیک می شود و در  یشانی او جان می دهد. اما صدای شلیک از میدان 

، به ستترم می گذرد، ستتنگر ها،  ه ها و شتتهر را ستتالم می دهد، و در اتاق من
 اصابت می کند.

نمی دانم ستتاعت چند استتت. نمیدانم امشتت  چندم ماه استتت. فقح وقتی با 
ستتردرد از خواب می  رم، می بینم که هی کستتی را ندارم که دلوا ستتم شتتود، 

 آرامم کند و بگوید تمام شد، فقح یک خواب بود.
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چ چیز می اندازد، من همان شتتاعرم که هی یادمتنها یک عکس برایم مانده که 
برای از دست دادن نداشت جز ب*و*سه ای که باید زودتر می زد، جز دستانی 
که باید محکمتر می گرفت، جز بیشتتتر بمان هایی که باید بیشتتتر می گفت، و 
حاال تمام این حستترت ها،  یشتتانی ام را هدف گرفته اند و با هر اشتتک و آهی 

ها، ستتنگرها و  شتتلیک می شتتوند، و صتتدای آن از اتاق می گذرد، شتتهر،  ه
ستتربازی را ستتالم می دهد، که با ل  هایی که هنوز روی عکس مانده، جان 

 داده است.
آشفته گوشی گذاشت دستی تو موهاش کشید مگی درحال شیر دادن با شیشه 

 شیر به راتا بودبا دیدن حال علی رفت سمتش گفت
 _چی شده بودم

 _مادرم سکته کرده
 نگران  رسید

 کنیم_حاال میخوای چیکار 
 توان ایستادن نداشت نشست گفت

 _میخوام برگردم ایران!
 ازاین جمله  میترسیدازافکارعلی ازاینکه بره وموندگارشه گفت

 _چی ممیخوای چیکار کنیم
 _ می خوام برگردم ایران

این بارباحرش گفت میدونست مگی دلش راضی به رفتنش نیست میدونست 
 ته حرفاشون دعواست

 عصبی میشدالمانی حرف میزدگفتامامگی طبق معمول که 
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_Es ist verrückt,krieg()دیونه شدی اونجا جنگه 
  اشدانگشت اشاره شوسمت مگی گرفت گفت

 _نه دیونه نشدم می خوام ببینم حال مادرم چطوره!
 ورفت سمت اتاق خوابشون

 گوش کن چی میگم توهدفت فقح دیدن مادرت نیست لحظه_علی یه 
 ایستاد

با اولین  رواز من این همه ستتتال از _مگی هی ی نگو،من م ی خوام برم اونم 
 مادرم دور موندم حاال که مریضه باید برم باال سرش

 سرتق ب ه به ب*غ*ل  اشدجلوعلی چشم توچشم ایستاد
بارون  ندیدی میگن تهران روهم بم   _من نمیزارم بری.مگه نشتتنیدی مگه 

 کردن
واستته هرحرف مگی جواب علی لجبازترازاین بودکه به حرفای مگی گوش بده 

 بلندی داشت
اونجان هی ی شتتون نشتتتده منم برم هیچ اتفاقی  آدم_نگران نباش این همه 

 نمیفته
 مرغ مگی یه  ا داشت اون دلش نمیخواست علی بره اون خوب علی میشناخت

 _من نمیزارم  بری علی
ید ب با  رم  کارمو راستتتو وریس کنم بلیت_مگی خواهش میکنم منوبفهم من 

 ،اگه هر لحظه تعله کنم ممکنه  دیربرسم برای یه عمر  شیمون بشمبگیرم
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_مگه مادر تو سکته نکرده به  سرخالت  بگو میخوای درمانش اینجا ادامه بدی 
 بهشون بگو بیان اینجا

 _مگی چرا نمیفهمی نمیشه نمیشه!
_نمیشه یا تو میخوای  بری بجنگی داری بهونه جور میکنی یادته بهم گفتی اگه 

نه میزارم خودت بخوا یام  باهات م نه  باهام میایماگه بخوای بری  م برم ایران 
 بری

 اماعلی درجواب این حرف خونه روبه سرعت  ترک کرد
تلفن برداشت شماره دفتر محسن گرفت به محض برقراری تماس  تند مگی تند

مگی تندتند به منشتتی محستتن گفت که بهش اطالع بده که کار مهمی باهاش 
 داره

***** 
سن که ر سترس وارد دفتر مح شتاب ا شت،با سی زن مایکه گذا اتا رو یش نان

شلوهی دفتر فهمید  شد از  سکو بود  سی سانفرا حاال یکی از وکیه های معروف 
ا ای صتتبر کنه ب لحظهکه باید منتظر بمونه اما اوضتتتاع طوری نبود که بتونه 

 سالمی به منشی محسن وگرفتن جواب سالم به سمت میز منشی رفت گفت
 _باید برم کارمهمی دارم

 _فعال مراجعه کننده دارن،بیرون اومدن میتونید برید
شنیدن  شم دوخت با  سرامیک هاکف اتاق  چ صندلی به  ست رو  ش بالبخند ن

 صدای در به خودش اومد منشی با لبخند گفت
 _خانوم رومر بفرمایید تو منتظرتونن

 تنشسته بود گفبا شتاب سمت در رفت باز ش کرد ورو به محسن که رومیز 
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 _سالم
شد بیاد  شت میزش  ا می شت از   سالمش نداده بود دا محسن که هنوز جواب 

 سمت مگی که جلو در ایستاده بود مگی تندتند شروع کرد به حرف زدن
_محستتن ،علی رفته بلیت بگیره میخواد با اولین  رواز بره ایران.محستتن من 

ست ا ضی مادرش بهونه ا و گه بره دیگه برنمیگرده تمیدونم علی برنمیگرده مری
 خودت میدونی اونجا جنگه

سمت مگی به  ستش  سن د سش باال نمیومد ازبس تند تند حرف زده بودمح نف
 حالت اینکه بشین رو مبه گرفت گفت

 بشین درست حرف بزن ببینم لحظه_یه 
_محستتن نزار بره مریضتتی مادرش بهونه اش شتتتده میخواد برگرده ایران.من 

  اشه بره جنگمیدونم اون میخواد 
_مگی.این چه حرفیه میزنی علی دیونه نیستتت اون ب ه داره درثانی اون تو رو 

 ول نمیکنه که بره جنگ چرا این حرف میزنی
_محستتن.علی میره خودش بهم گفت یه روزی برمیگرده ایران.محستتن چند 
باالتر م  هه دارن  ر ر میشتتن، که تو جب نایی  گه من از او فت م قت  یش گ و

ظیفه م میدونم که تو راه وطنم بمیرم.محستتن این افکارش این گفت من ومی
میدونستتت علی ستترش باد داره  حرفاش مثه موریانه شتتده افتاده به جون مغزم

ممکنه این کار کنه  ممکنه قید همه چیو بخاطر افکارش بزنه اما برای دلداری 
 مگی گفت
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ی نی یعنی چ_اون گفته که میره به مادر مریض ش ستتربزنه این چه حرفیه میز
این حرفا.علی افکار عجی  هری  کارای هیرمنتظره میکنه اما بخاطر تو وب ه 

 ات هیچ وقت خودش فدای یکی دیگه نمیکنه
ش کنه میخواستتت بگه که علی نمیخواد بره جنگ فقح میره آروممی خواستتت 

 به مادرش سربزنه
 که علی در باز کرد باصدای تقریبا بلندی گفت

 _تو اینجایی م
مگی دوباره اشتتکاش جاری شتتد علی بی توجه به اشتتک های مگی که روزی 

 گفت میداددیدنشون عذابش 
 _چی گفت محسنم

 _گفت داری خرمیشی برمیگردی ایران  سر تو دیونه شدیم
_نه دیونه شتتدم نه خرشتتدم فقح به مادرم می خوام ستتر بزنم،یادته  نرفته که یه 

ی باید مادرم راضتتی باشتته حاال همون زمانی برای اینکه باهام ازدواج کنی گفت
سش کنم  شه لم ضه میزاری برم ببینمش میزاری تا وقتی که نفس میک مادر مری

 ره میزاریم!آب *و*سمش میزاری 
_علی بس کن مادرت بهونه ته تو ایران بری برنمیگردی مطمئنم که برنمیگردی  

 تو میخوای بری جنگ مطمئنم که میخوای بری جنگ
 بودومحسن تماشاگر ساکت این بحث دیگه مخاطبش مگی

 _چرا این حرف میزنی دلیلت چیهم
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شد اما تو تو  سال  یش مریض  _دلیلم چیه میدونی دلیم چیه همین مادرت دو
یالت  یش معالجه اش کردی حاال چه اصتتراری داری بری ایران آوردهمین ا

 اونم تو این اوضاع  که هرکی به هرکیه
 بفهم_مگی من بخاطر مادرم دارم میرم 

 لجبازترازاین بودکه کوتاه بیاد
_نمی فهمم اگه میخوای بری بهتره طالق بگیریم اینطوری بهتره تصتتمیم های 

 بهتری برای زندگیت میتونی بگیری
 باخشم گفت

 ببند و_مگی دهنت
قا میخوام دهنم باز کنم میترسم دیر بشه.میترسم سهمم از تو یه سنگ قبر ا_اتف

شه یا تیکه تیکه های تنت سم از جنگ ، تو  با ستی ی نآدمعلی بفهم من میتر ی
که افکارت فدای ما کنی تو همیشتته مارو فدای افکارت میکنی تو حتی به راتا 

 هم فکر نمیکنی!
 _مگی تمومش کن این بحث مسخره رو وقت محسنم نگیر

_نه محسن تو بگو حق با من نیست تو این مرد بهتر میشناسی این مردی نیست 
با اون حرفایی که به من میزد بره دیدن مادرش این مرد ه*و*س  که تو این شرایح

کالشینکف به دست گرفتن کرده،اگه اینو میخواد  س بهتره جدا شیم چون اون 
اصتتال به نگرانی های من توجه نمیکنه بهتره خودش تنهایی تصتتمیم به مردن 

 بگیره
 محسن سکوتش بااین حرف شکوند
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ما خ به شتت ثانی علی هم _من نمی تونم چیزی بگم   قه ترین در عا ودتون 
 موقعیت االنش درک میکنه

 اماعلی جوابش به این بحث ها
_بس کن این نتخ من میرم همین فرداهم میرم اما تو میخوای جدا شتتی باشتته 

 جدا میشم همین هفته که از ایران برگشتم جدا میشم
 بود

 بدون تعله رفت بیرون
 محسن روبه مگی که گریان وحیران بودگفت

 مونم زیاده روی کردی مگی_گ
 سعی کرداوج ناراحتیش نشون نده

 _تو چرا این حرف و میزنی تو که علی میشناسی
 ش کنآروم_درهرحال برو خونه 

 رفت سمت در،درباز کردگفت
 _باشه  س خداحافظ

***** 
 

 قسمت هفدهم
شته بود باخودش درکنجکار بود  شته بود اما علی برنگ ش  گذ ساعت از نیمه 

 دور خودش  ی یده بود کنار زد رفت سمت تلفن شماره محسن تویی که 
که به تازگی از همستترش جدا شتتده بودگرفت،میدونستتت تانیمه های شتت  

 مشغول خوندن  روندهاشه
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 بعدازچندبوق صدای خسته محسن شنید
 _سالم

 خجالت زده گفت
 _سالم خوابیده بودیم

 محسن که خواب بیداربودمشغول کار بودگفت
ستتته ام،داشتتتم  رو یه  رونده کار میکردم،فردا بایددادگاه برم _نه فقح کمی خ

 .بعدمکث کوتاهی ادامه داددلیه زنگ زدنت برنگشتن علیه درستهم
 باهصه واه گفت

 _اره وسایلشم جمع کرده فکر کنم رفته
تا اون  موقع  _نگران نباش بعد این که  برگشتتتت از ایران باهاش حرف میزنم 

 شده آرومحتما 
 بخیر،مزاحمت نمیشم_باشه ش  

_این چه حرفیه مگی،تووعلی ازبهترین دوستتتای من هستتتین، شتت  بخیر به 
 چیزهای خوب فکر کن

 
ده روز از رفتن علی گذشتتته بود بخاطر مشتتغله زیادش وستترکاررفتنش مجبور 
بود راتا  یش نانسی زن مایکه نگه داره تا هم خودش به کاراش برسه هم کسی 

 از راتا مراقبت کنه.
ست دیگه اش در حوا صر بودکه دم درخونه بود،راتا تو ب*غ*لش بود با د لی ع

ست رفت تواتاق راتا، راتا  سی تو خونه ا شد ک شد متوجه  باز کرد وارد خونه که 
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سش عوض  سمت اتاق خواب خودش وعلی رفت تالبا شت به  رو تختش گذا
ب یده بود دید  باس بیرون دراز کشتت بال به  هلو که روتخت   اکنه.علی درحالی 

 صدای تقریبا بلندی طوری که علی بشنوه گفت
 _اومدی!

به سمت میز ارایشش که شیشه ای بود رفت ودسته کلید شو روش انداخت بر 
اثر انداختن دسته کلید صدایی بدی بلند شد علی کمی این  هلو اون  لهو کرد 

 اما در نهایت گفت
 _اره اومدم.کاری داری که باال سرم داری سرو صدا میکنیم!

 مگی که توقع این لحن سرد داشت سعی کردعادی باشه
 _حال مامان خوب بودم

 _نه باید دوباره برم ایران اصال حالش مساعد نبود
جواب علی ترستتوندش شتتدشتتروع دعوا شتتدشتتروع دلخوری،دلهره،دیگه 

 نمیتونست عادی وخون سرد باشه
 _چی میگی علیممثه اینکه تو حرفای منو جدی نگرفتیم!

 افتاده بود رو اون دنده لجش با بی تفاوتی گفتباز علی 
_نمیای،باشته نیا جدا میشتیم اینجوری برای جفت مون بهتره چون من هرچی 

 میگم تو نمیفهمی
 سوالی کرد که جوابش میدونست

 _علی تو جدی جدی میخوای برگردی ایرانم!
 بلندشدازروتخت اومدسمت مگی گفت
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انتخاب کردم گفتی برم ایران  _مگه واستتم حق انتخاب نداشتتتی منم مادرم
 بمونم جدا میشی اوکی  س جدامیشیم

شه.تروخدا بفهم تو یه  _علی من میدونم ایران رفتن تو با جنگ رفتن تو یکی می
  دری بخاطر راتا بفهم نگرانی مو

 _من اگرم برم بمیرمم خیلی بهتره تا باکسی باشم که درکم نمیکنه
 ث مغروربازیبحث درک،رفتن نبود،بحث لجبازی بودبح

 _من نمیزارم تو بری!
 این تشدیدواروبلندگفت
 _اما من میرم اونم با راتا

 _دور راتا خح بکش تو این وضعیت قرمز راتا باتو هی  جا نمیاد
_راتا هنوز یکسال شم نشده.که بخواد حرف بزنه چه برسه به تصمیم.درضمن 

 را تا جایی میمونه که  درش اونجاست
 تهم!آخر_حرف اول 

که شتتتده  آخر_حرف اول تو بود حرف  مادرهم  من شتتتد من بخاطر روحیه 
نمیتونم اینجا بمونم من تنها ب ه شتتم باید برم تو اینو نمی تونی بفهمی تو تنها 

 دختر مادرتی مگی  س به منم حق بده بخاطرکارام.یا میای یا جدا میشیم
 _نمیزارم بری نمیزارم!

 یعنی گریه.دریای چشماش داشت قرمز میشد،قرمزشدن 
 _من مجبورم برم بفهم مگی

 _نمیزارم.
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 تودلش گفت چرانمیفهمی دوست دارم چرا کوتاه نمیای چرا اخه لعنتیم!
 با گریه اتاق وخونه شوبه مقصدخونه مایکه  ترک کرد

سی با  سته بود که نان ش سته راتاکرد، رو مبلی ن شمای ب ساعتش وچ نگاهی به 
 سینی قهوه وارد شد گفت

  یشم داشت گریه میکرد به زور قرش ارام بخش خوابید_ تا یه ربع 
 گفت آورددستی نوازش گونه روگونه راتاکشیدسرش باال 

 خح رسیدیم آخر_نانسی من فکر میکنم منو مگی به 
 به چهره معطوم دخترش تو ب*غ*لش بود نگاه کرد ادامه داد

 _نمی دونم چیکار کنم نمیدونم مایکه نیستم
 _نه هنوز برنگشته خونه

_من راتا رو اینجا میزارم برمیگردم.به مگی بگو  یگیر کارای طالق میشتتم بگو 
 بهش روز دادگاه خبر میدم

 بعداین حرف راتا دادبه نانسی
رفت بیرون عجی  ه*و*س داشت سیگار بکشه سیگاری که هیچ وقت امتحان 

 نکرده بود اما ترجیح داد گریه کنه
سیگار التیا شوقه با  صمیم میگن دردجدایی ازمع ضی ت شه اما ممکنه بع م بخ

شه المص  این  آروممجبور کنه به سیگار کشیدن،تا کمی روح مون  آدمهاهم 
 میکنه! آرومتو اوج داهونی  آدمسیگارچه خاصیتی داره که 

***** 
 دل بستن سخت است

 ودل کندن سخت تر
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 فراموش کردنت هم مثه ترک سیگاراست برای یک معتاد
تنگ میشتتود ،تمام خیابان ها را  یاده میروم  و  بعضتتی شتت  ها که دلم برایت

  اهایم بی اختیار مرا به سمت خانه ات دوان
دوان با خود میکشتند از کنار خانه ات میگذرم به این امید که دوباره چشتمانم 
ست که گذر زمان  شمانت از آن لحظه هایی تو را ببینند خیره خیره زل زدن به چ

 ی کاهندرا به یغما میبرد و از عمرم نم
 دست خودم نیست . شاعر چشم های تو بودن را دوست دارم
 تآهوشدلم که تنگت میشود . فاصله ها را کم میکنم برای رسیدن به 

 برای لمس دستانت و برای تسکین
 

 سینه ای که تلی از خاکستر است
 دلم که تنگت میشود ، بغض باال می آورم

ا نرود ، سترم را ب یادمباشتد  دمیاو شتبیه گره ی ستبزه ی ستیزده یا شتبیه همان 
 دستمالی میبندم

 می آید یادماما افسوس که هر چه محکم تر سرم را میبندم تو را بیشتر 
 کاش وقت رفتن ، خیالت را هم با خودت برده بودی

شگاهش تو دفترچه کوچیک ش که اکثر  ست نوشته های دان صفحه ای میون د
 شتنچیزا توش مینوشت  یدا کرد شروع کرد به نو

سامبر 3امروز  شق زندگی م به طور رسمی وقلبی  جدا 1980د من از مگی از ع
شدم اون تمام تالشش شو کرد اما نتونست جلومو بگیره اون نگهداری راتا تنها 
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ثمره عشتتق مون چندستتتال به عهده گرفت تا من هرستتتال فقح چندباربتونم 
 .ه وافسوس کمهآببینمش،

رانتوانستتتم  ثابت نکردم،من بی عرضتته ترین من حتی  حرف های خودم هم 
 ومغرورترین مردزمینم.

خیلی عذاب کشید فکر میکرد با ترسوندن من توسح طالق من منصرف میشم 
اما وقتی دید من چشتتم رو همه چی بستتته ام و راحت جدا شتتم فقح اشتتک 
ست امروز افکار من از قلبم بردن امروز  شک شق من از درون  ریخت امروز ع

چیزی که برام مونده اینه که میخوام برگردم ایران تنها برای چیزهای که تو تنها 
 ذهنمه تنها برای مفهوم مادر تنها برای عشق به مادرم.عشق به وطن

شدبه  سی  سوار تاک ست بی مقدمه  ش تو فرودگاه بود  روازش بعد چند روز ن
ظره ستتمت خونه رفت .هنوز دلش برای این شتتهر لک میزد با خیره شتتدن به من

فت چرا مگی هی به خودش گ نه شتتهر  قت نخواستتتت این شتتهر ببی چ و
وچشماشو بست تا به مادر مریضش به کسی که تموم عمرشو براش گذاشته چرا

 بودفکر کنه
 1985 ن  سال بعد

دوباره فرودگاه دوباره حس تلخ هربت اما ندایی ازدرون میگفت این شهربراش 
 کرده هری  نیست،اشناست.شهری که توش عشق تجربه

 اشو که تو فرودگاه گذاشت حس روزی اولی که با دانشجوهای اعزامی اومده 
 بود بهش دست داد

بالفاصتتله به خونه مشتتترک شتتون که مگی توافقا داده بود به علی وخودش هم 
سرزده بودامااینبار  سال هابه راتا نگهداری راتا به عهده گرفته بودرفت تموم این 
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قراری که بامگی داشتتت اومده بود،بردن راتا به برای ستترزدن نیومده بودبرای 
ایران،وبزرگ کردن ش.خستتته کوفته بعد دوشتتی که گرفت ستتمت تلفن رفت 

 شماره خونه مایکه گرفت میدونست که مگی حتما اونجاست
 بعدچندتابوق بدون معطلی گفت

 _سالم نانسی علی ام مگی اونجاستم
 ش بگم برگشتی مقا داره با راتا بازی میکنه بها_سالم، اره اتف

 _نه نه نگو خودم میام دیدنش
کنه،وحوله  آمادهبعد ایان تماستتش به ستتمت کمدلباستتاش رفت تاخودشتتو

 شوبالباس عوض کنه
نانسی درباز کرد وارد خونه مایکه شد مگی که درحال بازی کردن با راتا وسح 

 نشیمن بود بادیدن علی  اشد  بالحن خاصی گفت
 _علی.

 موناین علی گفتنش یعنی ب
 زل زدتوچشماش

 _برگشتم
 _میبینم

شد  سیم می ساوی تق شتیم همه چیز بین مون باید به طور م _طبق قراری که دا
ساوی  شترک به طور م )تومقاله حقوقی خوندم برای طالق توآمریکابایداموال م

شن(ولی قرار ما این بود که تو راتا تا وقتی که  سیم  شه  میتونی نگه اش 5تق سال
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د بدیش به من و درعوض ش خونه رو میگیری منم برمیگردم داری بعد اون بای
 ایران

 بی توجه به راتا ونانسی باصدای بلندحرف میزدن
 _من نمیزارم راتا هیچ جا بیاد.

_نمی تونی مثه اینکه تنها شتترط جدایی مون یادت رفته،من هرچی دارم حاال 
قانونا  وبهت میخبشتتم دخترمم  س میگیرم میدونیم که این کار میکنم چون ت
 این حق بهم موقعی که داشتی جدا می شدی دادی میخوای یادت بیارم

_اصال از کجا معلوم راتا با تو امنیت جانی داشته باشه تو داری میری جایی که 
 هروز زیر بارون گلوگله بم  و موشکه.من نمیزارم راتا جایی هیر اینجا باشه

ین قائله رو ختم کن _راتا جایی باید باشتته که  درش هستتت  س خواهشتتا ا
 وسایه راتا جمع کن تا ببرمش

_کجا ببری راتا تو این  ن  ستتال چیزی به نام  در ستتالی یه دفعه دیده میترستته 
 اگه یه دفعه ای ازمن که بهم وابسته است جداشه

 _تو به ایناش کاری نداشته باش از این به بعد چیزی به نام مادر نمیبینه.
نه  بازی احمقا تا _بس کن این لح گاهی وق یه  گه مغزم نمکشتت رو علی من دی

میگم کجای کارم میلنگه من که حستتتاب گر خوبی بودم چرا تو عشتتق م بد 
 حساب کردم که نتیجه نداد.

_لجبازی م!تو خودت واستتم شتترط گذاشتتتی االنم من دارم زندگی مو میکنم 
 باشه نیومدی جداشدیم االنم اجازه نمیدم بیشتر از این راتا اینجا بمونه

 راتا این جا بمونه خیلی بهتره تا اونجا جونش درخطر باشه_
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ضیه راتا دبه  سر ق شدیم حاال م داری  شتی قبول کردم جدا  شرط گذا _مگی 
ضرکن تا نزدم به  شم برو راتا حا شه دیونه می صابم خورد  میکنی میدونی که اع

 .آخرسیم 
 _باشه باشه.فقح تروخدا نبرش ایران

 چه خواسته بیهوده ای بود
 _اگه قرار بود همین جا بمونیم نمیومدم دنبالش

 _علی
 علی باعجز ادا کرد

 _تمومش کن راتا رو حاضر کن.
 ثانیه ها به گریه گذشت

 نانسی سکوت کرده بود،راتاکه شاهدماجرا بود به انگلیسی گفت
 _مامان مامان من میترسم

 سعی کرد ضعفش جلودخترکوچکش نشون نده
 اومده ببینه تت تو از این بعد  یش بابایی زندگی _عزیزم ترس نداره که بابایی

 میکنی
 _مامان

 _بابایی دوست داره عزیزم
 علی راتاهمگین ب*غ*ل کرد

 و د*و*سیب  خرین بارتوب*غ*ل علی فشردآمگی،دست دخترکوچکش برای 
 نظاره کردرا رفتن علی 
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رفت برای همیشتته رفت،احستتاس کرددیگه علی نمیبینه.دیونه شتتد اما کستتی 
ید این بارقراربودسر یه لجبازی احمقانه درد فراموشی ازعشقش ودخترش نفهم

 باهم تحمه کنه
**** 

شت  شت حس عجیبی دا شت گذا دوباره قدم به خاک جایی که بهش تعلق دا
دستتت راتا کوچولو رو که بی تاب مادرش بود مدام از  درش ستتوال میپرستتید 

تا گوش  به تموم ستتوال هاوحرفای را یدادگرفت  که ب ه  م تا  با را بلکه بتونه 
یدش  ید عه م نددف ته ستتتالی چ نه،درستت باط بهتری برقرار ک یه  ارت کاو کنج

مدام هرمیزد هاش صتتمیمی نبود با تا مارا له  باالخرها یه ب ه  ن  ستتتا اون 
بودنیازداشت مادرش کنارش باشه،گریه هاش هم که شدت میگرفت از دوری 

 هبگیر آرومکردتاراتا مادرش علی دیونه میکردواون داشت تموم سعی شومی
به خونه که رسید دست راتا محکم تر گرفت در زد چندبار تکرار کرد در توسح 
دختر هیجده ساله باز شد که حاال اوزیون علی نمیشد حسابی بزرگ شده بود 

 با لبخندی گفت
 _سالم آقا علی خوش اومدین.خان جون وخاله تون هستن.

 وم کوچولوبه راتا نگاهی کرد ادامه داد خوبی خان
 راتا مظلوم  درش نگاه کرد به انگلیسی گفت

 _چی گفت بهمم
 علی برای اینکه دل راتا کوچولو شاد کنه گفت

 _ گفت راتا دختر خوشگلیه
 راتا لبخندی زد گفت
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 _بابایی توهم بهش بگو خیلی خوشگلی
 صفورا بخاطرلهجه  هلیض انگلیسی دخترک لبخندی زد گفت

 بزنهم_راتا نمی تونه فارسی حرف 
 _اره متاسفانه نمی تونه،کمی فقح آلمانی میفهمه انگلیسی میتونه حرف بزنه

 از جلو در کنار رفت گفت
 _ببخشید خسته اید تازه از راه رسیدید معطه شدید

 بااین حرف ازجلودرکناررفت
دوباره وارد همون حیاط صتتمیمی وگرم شتتد همون حیاط با حوض بزرگ اتاق 

 کلی خاطره داشتهای بزرگش عمارتی که توش 
صفورا  سمت  له ها و اتاق رفت  ستادن جایز ندید به  صفورا ای با تعارف های 

 بخاطر درس های دانشگاهش عذرخواهی کرد رفت تواتاق خودشون.
علی چمدونش که توش باری از خاطرات بود کنار در گذاشتتت وارد اتاق شتتد 

یدن مادرش و خاله اش درحال صتتحبت دید مادرش وخاله اش به محض د
 علی  اشدن

خان جون راتا ماچ مالی کرد کلی به فارستتی قربون صتتدقه اش رفت که راتا 
 طفلک چیزی نفهمید فقح نگاهش کرد.

 علی دست راتا گرفت برد تو اتاق گفت
 _بابایی خسته ای چشمات داره بسته میشه دوست داری بخوابیم!

 اعالم کرد اشراتا چشمای ابی شو باز وبسته کرد  رضایتش با بسته شدن چشم
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علی وارداتاقی که خان جون وخاله اش نشسته بودن شد کنارشون نشست رو 
 به خاله اش گفت

_چه خبر از جمال کم  یداستتتا خاله،زنم که واستتش نگرفتی،میخوای یه زن 
 خارجی بگیرمم

 خان جون واسش چشم هوره ای رفت گفت
 _نه که تو زن فرنگی گرفتی خوشبخت شدی!

 ر انداخت گفتعلی دوباره سرش زی
ست  شیم لجبازی کردیم وگرنه دیوانه وار همو دو شدیم جدا _مادر ما مجبور 

 داشتیم
 _این عشق اتشین بود که به جدایی ختم شد دیگه

_هرچی بودتموم شد فقح یه چیز مهم بود،مگی حداقه دوستم داشت شیرین 
 چی تابع  درش بود یکسال م  ام نموند

شیرین با اون دختره هربتی  شده یه _ شهید شوهرش  سه نکن،اون االنم که  مقای
 ب ه داره بازنجیبه خاطرخواه داره

 بازمادرعلی دلش شیرین میخواست،امادل علی مگی لجباز.
 بحث داشت باال میگرفت که خاله گفت صلوات بفرستید

 اما علی گفت
_بزار بگه خاله،اون دختره ی هربتی مادررب ه منه،مثه اینکه یادتون رفته اون 

ست چون بخ شد همه کار کرد تا من نرم ونتون اطر اینکه من نرم ایران ازم جدا 
 دوستم داشت چون میترسید جونم در خطر باشه

 خاله گفت
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_صلوات بفرست خاله راستش علی جان من واسه یه کاری مزاحم مامان شدم 
 فکر کردم نیستی دیدم تازه رسیدی خوشحال شدم.راستش قضیه جماله

 کردهم _جمال !مگه چیکار
شده رفته جبهه جمالم دنبالش راه  سرش باد داره  ا سی  شنا ضا که رو که می _ر
افتاد راستتتش قضتتیه اینه ازشتتون چند وقتیه خبرندارم گفتم بیام به تو بگم بلکه 

 بتونی برام کاری کنی
 _یعنی برم دنبال شونم

 _اره خاله
ما جلوخواهرش مخالفتش اعالم نکرد وعلی هم  مادرش مخالف رفتنش بودا

به خاله اش قول دادهرطورکه شده جمال ورضا یداکنه،وخاله اش روبااطمینان 
 بدرقه کرد

***** 
یدن،یعنی هرق درخون شتتتده یعنی  ند ثار،یعنی  جا مفهموم  دریعنی ای این

 کسی،یعنی گریه ازنبودش،یعنی قاب عکس یعنی سنگ قبربی
 دش نمیبردکوتاه بودسایه اش برسرش،اما همین کوتاهی مفهوم  دررا ازیا

حالش مثه روزی بود که داشتتت میرفت دانشتتگاه اما یه این دفعه میخواستتت 
ست مرگ به بازی  شق زندگی کنه،میخوا ست م سه،میخوا شینکف بنوی باکال

 بودنش دخترکش ب*و*سیدبه مادرش سپرد آخربگیره. لحظات 
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تا  به دو ل  مرز طی کرد  تا  ته ای مستتیر طوالنی از اهواز  یپ زوار درف با ج
شک شون بودن نگاه  ز شینکف  سی کال شغول وار شون  ایین بود م سر ی که 

 میکردکه  سرنوجونی که کنارش نشسته بود گفت
 _آقا شما چندسالتونهم

 گفت آوردعلی سرش باال 
 _سی  ن  سالمه آقا  سر ،شما کالس چندمیم

 که ب ه است..میدادجسته  سر نشون 
درسه که اومدم جبهه دیگه م_سوم دبیرستان یعنی سوم دبیرستان بودم از وقتی 

 ول کردم
رتون نوشتتیدنیزیر ل  زمزمه کرد مدرستته شتتماهم شتتده این جبهه جنگ خ

 کالشینکف وخمپاره
 _آقا چیزی گفتیم

 _نه نه دوست
 

 نداشتی درس بخونی یعنی چرا اومدی جبههم
_دادشتتم شتتهید شتتدیعنی بخاطر خون داداشتتم اومدم حق صتتدام بزارم کف 

 دستش
 های  زیبایی داشت در دنیای نا خته اشآرزوچک وچقدر این  سر کو

 _باریکال  سر معلومه شجاعیا
  سر خوشنود گفت

 _آقا قیافه شما خیلی به معلما میخوره شمامعلمیم
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 _معلم که نه استاد دانشگاه بودم تو سانفرانسیسکو آمریکا
  سرک متعج   به دو جوان وعلی نگاه کرد گفت

 _ س چرا اومدین ایران چرا جبههم
 _خ  مگه تو واسه خون برادرت نیومدی منم واسه خون امثال  برادرت اومدم

 _ولی شما چطور ازاون سردنیا اومدین اینجام
_من خیلی وقته اومدم ایران  ن  ستتاله .خیلی دلم میخواستتت بیام جبهه اما 

 بخاطر دخترکوچیکم نتونستم این شدکه االن تنوستم قیافه اش جلوچشمه
 ب*و*سیدآوردترکش درعکس سه در چهار دخ

 _ س عشق به وطن شما روکشید به جبهه
ست بیام جبهه تا این  که خاله ام اومد گفت  _یجورایی خودم خیلی دلم میخوا
ضی  شد تا مادرم را سرخاله هام نداره منم بهونه ام برای اومدن جور  خبری از  

 شه
 ای مثه شما خیلی کمن آقا..آدم_

 _علی هستم
 آمریکام_شما  زشک بودید تو 

 _نه دکترا حقوق دارم تو دانشگاه تدریس میکردم
 حرف شون گه انداخته بود

 که راننده  گفت
 _رسیدیم برادرا،علی آقا یاده شو مهدی خیلی سفارشت کرده

  یاده شد
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 صدای بم  وتیرکرکننده بود
 رفت توسنگری که ازقبه بهش نشونی داده بودن

 رفت جلو بامردی دست داد گفت
ست شونی ش بهم حوالی مرز اهواز _من علی ه م دنبال جمال عنبری میگردم ن

 دادن
 مردبی سیم داددست جونکی گفت

_اها جمال میگی با برادرشه، اونا که خح مقدمن کاکو جمال نتوست برادرش 
 برگردونه همون خح مقدم موندن

 _خ   س من باید ببینمشون مادرشون بهم  یغامی داده تابهشون بگم
 ستا تا فردا صبح_االن که نه وای

 مرد رفت
 صدای جونک میشنید

 عماد عماد به گوشم
***** 

 از جیپ  ایین  رید بادیدن زخمی هاگفت
 _اینجا چرا اینقدر زخمی زیادهم

 ساله ای بود گفت20راننده که جوان 
 _خح مقدمه ها داداش میخوای زخمی نباشه توجنگ که حلوا خیرات نمیکنن

 باهم میون سنگرها هم قدم شدن
 _اخه من نمیدونم باید کجا دنبال جمال بگردم،میترسم زخمی شده باشن
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_  کجا نداره که سنگر به سنگر گردان به  گردان دنبالشون بگرداگه زخمی  هم 
 شده باشن تو بیمارستان صحراین

 _خ  همین دیگه میترسم یه آسیبی دیده باشن
 _بد به دلت راه نده

  یش مردی بردش گفت
سر خاله اش جمال  عنبری میگرده توب ه های گردان می _این علی آقادنبا ل  

 شناسی بگردبایدهمین گروهان باشن
 _باشه باشه االن  به طاهر میسپرم ببرتش  یش  سر خاله اش

به ستتنگری باصتتدای بلندی طاهرصتتدازد،طاهرباستتروصتتورت خونی  رو
 کالشینکف به دست اومد

 دست خونی شو دراز کردگفت
دوستتتای نزدیک،جمال تو جبهه هستتتم ،بریم تو ستتنگر _ستتالم،من طاهرم از 

 اذوقه تا یه چنددقیقه از اتیش دور باشیم
 دست طاهرفشردجوابش دادوبه دستش که خونی شده بودخیره شد

 رضا کنار طاهردید آوردسرش که باال 
 _هی رضا تواینجا چیکار میکنیم

 خندیدگفت
خمیه منم اینجام علی _ستتالم علی آقای بی معرفت با جمال اینجاییم جمال ز

 تو چطور اومدیم
 _مادرت ازم خواست،بعداجریان برات تعریف میکنم
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 همراه رضا وارد بیمارستان صحرایی شدن
 توذهنش بیمارستان، دشت الله  ر رشدهه میدید

 جمال زخمی کنار دیواری دید
 دست جمال گرفت گفت

 _بی معرفت شدی ازم خبری نمیگرفتی!
 ._ من بی معرفتمم یا تو 

 _مادرت دل نگران تو ورضابود
 _مادر تو دل نگرانت نبودم!

 _چرا بود ولی گفت برو  یغام خاله تو برسون واج  تره
 ازماجرای علی ومگی خبر داشت،یدفعه ذهنش سمت راتا رفت

 تهرانم باالخرهی آورد_راتا 
_اره مادر ازش نگهداری میکنه سخت هست ولی مگی بهش کمی فارسی یاد 

 داده
 ی بمونیم_میخوا

_من میخواستم بیام تا االنم مشکالتم نذاشته بودبیام.اینجامگه اینجا خاک من 
 نیست نکنه انتظار داری یه مدت که از ایران رفتم این خاکم از یاد بردم

 لبخندزد
رفته بود اون علی وطن  رستتت،که واستته همین افکارش از  یادم_حق باتوعه،

 زنی که عاشقش بودجداشد
 به فکری که توش مگی موج میزد به فکر فرورفت

***** 
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فکرش را هم نمی کردروزگاری دراین ستتنگر ها مشتتق عشتتق کند،ستتنگر 

 ها،سربازها،جان دادن ها،خون ها،هدف ها،افکارها.همه را حاال میدید
او شتتاعر نبود بااحستتاس نبود برای تنها معشتتوقه زندگی ش شتتعر بگویدهزل 

صیف کند،ا شم های دریاییش را تو سرباز بگوید چ سربازبود،یک  و حاال یک 
با کالشتتینکف با عکس کوچکی از معشتتوقه اش که وقت بی وقت میان بازی 
سی دارد وقتی  سا سیدش،دیگر چه فرقی میکرد چه اح بم  وخمپاره می *و*
که  یروز جنگ احستتاس و افکارش ستتال ها یش افکارش شتتده بود،وقتی که 

 زارمین بار ب*و*سیدعشقی کنارش نبودزیرل  زمزمه کرد عکس رابرای ه
 _حاال من یک سرباز شاعرم ،برای تو شاعر ی نکردم اما حاال شاعرمیشوم

من همان مردی هستم،که هیچ چیز برای از دست دادن نداشت جز ب*و*سه 
ستانی که باید محکم تر می گرفت ،جزبمان هایی  ای که زودتر بایدمیزد،جز د

 تیشانی ام را هدف گرفته اسکه بیشترباید میگفت وحال تمام این حسرت ها  
عکس را در جیبش گذاشتتتت میان ان هوهاکده که صتتتدا ونجوایی جز بم  
وموشتتک وگلوله نبود شتتت تپه ای ازخاک  نهان شتتده بودن رو به طاهر که 

 کنارش ایستاده بود گفت
 _زخمی ها رو از منطقه بردنم

قی ام که تو یه _اره.همه رفتن ما وچند نفر از ب ه ها فقح اینجام،تانک های عرا
 قدمی مونن

 نشسته کالفه به تپه کوچک خاکی تکیه کرد
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 _باید بریم جلوتر
 _چی میگی علی دیونگیه همین االنشم تو دل دشمنیم

 _اگه دو تاشونم به درک بفرستیم،هنیمته
 _علی اینا  ن  برابر مان

 بلند شد کالشینکف دستش بود،عراقی هالحظه به لحظه نزدیک میشدن
که جلوتر از تانک ها حرکت میکردن نشونه گرفت به محض زدنش سربازهایی 

شونیش شیده بودکه گلوله ای  ی شروع به تیرندازی کردن،به ثانیه نک  ا ر ب ه ها 
ب*و*ستتید،تموم زندگیش ازب گیش تاراتا دخترش،جلوش برای چندلحظه 

 رژه رفتن
 و همه چیز تموم شد.

ه اتاق تاریک،به شتت  ن طرف کستتی  ریشتتان ازخواب برمی خیزد،اشتتفته بآ
سیاهش می شت  سرنو نگرد،به دور تا دور اتاقش نگاه می کند هنوز هم تار،به 

میکند زنده استتت گریه میکند،از فرط  آرامش به خیال اینکه همستترش می آید
برای  عد  ب بود  ندگی  قش در ز مام عشتتت ت برای کستتتی ک  گی اول  ن ت دل

سربازی شنود در ذهنش در خوابش تنها  شبیه  درش دخترکش،چیزی نمی   را 
میبیند که عکس کوچکی را می *و*ستتد،و بعد با شتتلیک گلوله به  یشتتنایش 
جلویش جان میدهد ،نه با خودش کنار میاد نه با دنیا جدید تنهایش به معنای 

 واقعی یک دیوانه شده.
مایکه ونانستتی  از جیغ های مگی از خواب میپرند بعد از نظاره کردن گریه 

سمتش میروند،ن ست مگی را خواهرانه می مگی، به  شیند د سی کنارش مین ان
 فشارد
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 _باز همون خواب همیشگی،باز همون کاب*و*س هرش 
سربازی بعد  شده دیدن  شبش  سر وگریه حرفایش را تایید میکند،خواب هر با 

 گلوله ای که به  یشانیش میخورد
 نانسی ب*غ*لش میکند

 ردن!_عزیزم گریه نکن درست میشه همه چیز،علی و راتا برمیگ
شبیه  ش   شبیه  درم بود اما ام سرباز  ش  من اون  سی تو خواب هر  _نه نان

 شنیدم اما نمی دیدمشعلی بود من حتی گریه های راتا رو هم می
 مایکه که تحمه این حال افسرده وزار خواهرش را ندارد به سمتش میرود

 _بدبین نباش مگی،همه چیز درست میشه
_کیم،کی درستتتت میشتتتهم!من  دلتنگ راتام،دلتنگ علی م دلتنگ تموم روز 

،مایک.من بریدم دیگه طاقت ندارم آرومهای خوب زندگیم ،دلتنگ یه زندگی 
 ،دیگه نمیکشم..

ان روز ها فکر نمیکرد این دلتنگی هفده ستتال ادامه یابد تنها دیدن فرزندش در 
شق  ش  ها به ع شد،روز ها  سر با سر میکرد،دلتنگی خواب برایش می دیدنش 

برای علی برایش ستتخت تر ودردناک تر از دلتنگی برای راتابود،هنوز عاشتتقانه 
دوستش داشت،هنوز عاشقانه در خیاالتش لمسش میکرد،هنوز عاشقانه تمام 
آن ه که مربوط به اون بود از او به یادگار داشتتتت را نگه داشتتته بود،با یادگار 

 بود یک دیوانه واقعی!هایش زندگی میکرد،دیوانه شده 
***** 
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 قسمت هیجدهم
 سانفرانسیسکو  2002دسامبر    3

 راه به همه چیز بدبین میکند. آدمتنهایی،بی کسی، 
 کوله اشو رو دوشش انداخت

 نگاهی به ساعت م یش کرد زیر ل  گفت
 _یه ساعتی وقت دارم.

 به سمت در خروج دانشگاه داشت میرفت  که کریستی صداش زد گفت
 ا کجا داری میریم.نیم ساعت بعد کالس بعدی مون شروع میشه_رات

 دست شو مشت کرد زیرل  به فارسی هر زد این چی میگه این وسحم!
 برگشت سمتش با لبخندکجی گفت

سوزی  سالمون مهمونیه باید زودتر برم وگرنه  ش  خونه آقای  ستی.ام _اوه کری
 باز به جونم هر میزنه.میدونی که

ستی به ستش بود اما اکثر اوقات با اینکه کری صمیمی ترین دو ستش و  ترین دو
 مجبوربود سنگ قالبش کنه تا بتونه به کاراش برسه

 کریستی ادامه داد
_اره میدونم.می دونم بهت لطف کرده،تواین بی کاری بهت شتتغه داده.اما تو 
که برده اش نیستتتی راتا یعنی چی هر دفعه بهت میگم بیا بریم یه گشتتتی بزنیم 

بهونه داری،من متعجبم اون خونه مگه چقدر کار داره درثانی مگه توتنها تو یه 
 خدمتکار اون خونه ایم

یه ریز  ند حرف زدنش هی کس جلو دارش نبود  یه ب فاز  تاده بود رو اون  باز اف
فک میزد.راتا که دید ممکنه کریستتتی تا شتت  ادامه بده تند تند  رید وستتح 
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نا رو م مه ای که ه حاال  خ   فت _ یال میشتتی میزاری حرفش گ یدونی بیخ
خداروشتتکر  یام  گاه ب ته دو روز دانشتت گذاشتتتن هف نا  که او برم!.من همین 
میکنم،اونا کلی بهم لطف کردن از نظر مالی،درستتت نیستتت من مدام از زیر 

 کار دربرم
_چقدر تو خری.مگه تو با  ول فروش خونه  دریت تو ایران.یه ستتویئت اینجا  

چه نیازی داری به شتتستتتن وجاروکردن خونه  تواون محله داهون نگرفتی، س
اون مردک انگلیستتی تو هفت روز هفته تو میتونی تویه شتترکت یا تو یه ستتو ر 

 مارکت کارکنی.
به بهت گفتم  که کار تو اون بار وم*ش*ر*و*ب خونه ورستتتوران نزدیک  _خو
خلی   برام همش دردستتر مکافات بودنمیتونستتتم درس بخونم اینجاحداقه 

ستتوزی،نگاه های  ن باهام کنارمیادفقح مجبورم نگاهای نفرت بارآقای ستتالمو
 نامزدش راسه تحمه کنم بد 

 این دفعه کریستی لبخندی زدگفت
 _یعنی هنوز این  سره راسه بهت خح میده!

 راتا با تاسف گفت
سرم بیاره به  سم نامزدش بالیی  سوزی دیونه میکنه میتر سفانه وهمینم  _اره متا

 س و اس خدمتکارآهرحال اون  درش یه تاجره ومن یه دختر 
 _اوه عزیزم این چه حرفیه میزنی اس  اس چیه!.ایشالله مادرت  یدا میکنی

 _می خوام هیچ وقت  یدانشه وقتی که خودش تالشی برای  یدا کردنم نمیکنه
 خواست بره که کریستی دست ش کشید بهش نزدیک شد گفت
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 _کجا حداقه نیم ساعت بیا با هم بریم یه گشتی بزنیم
 عصبی گفت

 _کریستی مثه اینکه نمیفهمی میگم کار دارم
 اجت نمیشه،بیاحداقه یکم حرف بزنیمآخر_خ  باشه یه ربع تاخیرباعث 

 باشه و عصبی نشه آرومسعی کرد 
 تش گرفت با مالیمت گفتدست کریستی با دودس

یام جایی.اون خونه تنهاجای که بهم  ول  باهات ب باور کن نمی تونم  _عزیزم 
 اج شم برام بد میشهآخردرست حسابی میدن اگه 
 کریستی اهی کشید گفت

 _باشه فهمیدم.تو عین من نیستی که سرماه یکی واست  ول بفرسته
 _خوشحالم که درک میکنی

تا یه جایی باهات هم _خ  حاال اگه داری میری خ ونه آقای ستتتالمون.منم 
 مسیرم

 _چه عالی!
 باهم قدم شدن چند ثانیه از سکوت شون نگذشته بود که کریستی گفت

 _فرناندو داره میاد سانفراسیسکو
 راتا  لبخندی زد به فارسی زیرل  گفت

 _چشمت روشن
 کریستی چشماشو ریزکردگفت

 _چی گفتیم
 _هی ی عزیزم.خ  کی میادم
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 ته به من که اینطوری گفت ولیهمین ماه الب آخر_
 جمله اش کامه نگفته بود که صدای مردونه ای از  شت سر گفت

 _خانوم مهرزاد یه لحظه.
 برگشت و دیمن همکالسی سیریش و رو شو دید با لبخند تصنعی گفت

 _اوه سالم آقای گلس
 دیمن سرش خاروند گفت

 میگشتم _سالم.میخواستم باهاتون حرف بزنم،دنبالتون
 شنوم.._خ  می

 _راستش خصوصیه!
 دستش رو شونه کریستی گذاشت گفت

 _کریستی مثه خواهرمه
 _اما حرفای من.

  رید وسح حرفش گفت
 شنوم_هر چی هست جلو کریستی می

_باشتتته باشتتته.اول از همه از رفتار ماری معذرت میخوام اون بهتون حرفای 
 ر کردخوبی نزد وبا اون گندی که زد کار من راحت ت

 _چه کاریم
 بااعتماد به نفس گفت

 _ یشنهاد دوستی مو
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دیمن  سر خوشتیپی بود اما زیادی  رو بود وخیلی خوب راتا نمی شناخت وبا 
 این حرفش تنفر راتا دوبرابر کرده بود.

 باشه  س به چشمای دیمن زل زد گفت آرومسعی کرد 
 _شما  روتر از اون چیزی که فکر میکردم هستید!

ستی که متعج  بهش نگاه میکرد بدون این ست کری شه د سخی با که منتظر  ا
 گرفت راه افتاد

 کریستی به محض فاصله گرفتن از دیمن گفت
سگیت خبر نداره،باخنده ادامه داد تو اگه  شده بود.مثه اینکه از اخالق  _دیونه 
قرار بود دوست شی با کسی با همون جان سال اول دانشکده دوست میشدی 

 یضایعش نمیکرد
 _حرفش نزن خواهش میکنم

 _اوکی.خ  حرفای من که یادت نرفته م
 یکی از ابروهاش داد باال گفت

 _کدوم حرفاتم
 _درمورد فرناندو.ببینیش ودرمورد خودتون حرف بزنیداخه اون مشتاقه

 _بس کن کریستی خواهشا دیگه حرفش نزن
ستی،من میرم کالب  یش ب ه ها از شه مثه اینکه تو فعال قاطی ه اتا جدا ر _با

 شد دستی براش تکون داد رفت
 راتا اخیشی

 
 گفت به راهش ادامه داد به مهمونی ش  فکر کرد
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***** 
که تو آشتتپز خونه بود رفت که هلن) اشتتپز خانواده هذاها به ستتمت باکس 

 سالمون( زد رو شونه اش گفت
 _راتا جان من میرزم تو برو  ایین کمک بقیه خدمتکارا برای چیدن میز شام

ش سالن چ سمت  ستش با  یش بندش  اک کرد رفت  می گفت لبخندی زد د
بزرگ هدا خوری که خدمت کارای زیادی مشغول چیدن هذا بودن به چندتایی 
شد به دقیقه  شغول چیدن ظرف ها و هذاها  سالم کرد م شناخت  شون که می

 نکشیده بود که صدای اشنای مردی از  شت سر شنید
 تیدم_سالم خانوم جوان.مشغول کار هس

برگشت راسه نامزد سوزی،دخترآقای سالمون دید ازش متنفر بود یعنی نسبت 
به همه مردها تنفرداشتتت تنها دلیلش این بود که فکر میکرد مردا میخوان ازش 

 میساختبا راسه سواستفاده کنن..ناچارا این چند ساعته 
 لبخند کجی زد گفت

 _اوه سالم آقای راسه جرالد.
 زدگفت زد رو شونه راتاچشمکی

 _زیاد کار نکن به خودت سخت نگیر
 _چشم باشه

 _اوضاع رو به راههم
 منتظر جواب راتا بود که سوزی از  شت خطابش کرد
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سول  سر کن شتم بیا بریم اونور    سه عزیزم تو اینجایی،کلی دنبالت گ _اوه را
 فرانسه میخواد ببینتت از شرکای تجاریه  در فکرکنم بشناستت

اسه لبخند میزد ست شو گرفته بود چپ چپی به راتا نگاه در عین حالی که به ر
 کرد گفت

 _هلن  س کجاستمچرا توی بی عرضه فرستاده اینجام
میخواست جوابش بده اما اون سوزی بود کسی که به  درش ازنظرمالی وابسته 

 بود سعی کرد خودشو کنترل کنه
 _خانوم ،هلن مشغول ریختن نوشیدنی هستن

 _که اینطور!
 که کمی دور شد راتا نفس راحتی کشید زیر ل  گفت از اونجا

 _اخیش دختره ی عقده ای رفت راحت شدیم
. 

 راسه که کمی تلو تلو میخورد کنار سوزی گفت
 _چرا منو کشوندی اینور !ممن از این  سره فلیپ خوشم نمیاد

 سوزی  وزخندی زدگفت
 م_ولی از خدمتکار چشم ابی خونه من خوشت میاد راسه ارهم درسته

ستم باهاش یه حالی کنم  _این چه حرفیه عزیزم اون کجا تو کجا !من فقح خوا
 همین

_راستتته این دفعه اولت نیستتتت که دارم درهین الس زدن با اون دختر م ت 
 میگرم.اگه یکبار دیگه ببینم قطعا اون دختر به جهنم میفرستم عزیزم
 نکن _اوه عزیزم من دوست دارم خواهشا فکرت به یه خدمتکار مشغول



wWw.Roman4u.iR  300 

 

ید و  ید تا روحریف خودش در برار راستتته م که ستتوزی را یت این بود  واقع
میخواستتت راستته هر طور شتتده از راتا دور کنه ولی نتونستتته بود بیخودم فکر 

 نمیکرد چون با اون زیبایی نفس گیر راسه واقعا خواهان راتا بود
****** 

اتا که از شتت  بود ستتالن خالی از جمعیت. بعد از جمع اوری ظرف ها  ر آخر
فرط خستگی م اله شده بود رو به هلن که مشغول طی کشیدن اشپز خوبه بود 

 ین کپه از ظرفا تو سینک گفتآخربعد گذاشتن 
ساعت داره از  سته ام هم اینکه  صبح زود اینجام االن باید برم هم خ _من فردا 

 یک شبم میگذره
 هلن طی کنار گذاشت

 گفت
 م فردا صبح میبینمت_باشه عزیزم بری بهتره منم خسته ا

هلن زن مهربونی بود اکثر اوقات هوای راتا داشت راتا هم عالقه شدیدی بهش 
 داشت،با لبخند بعد شنیدن این حرفا گفت

 _ س خداحافظ تا صبح
از رو چوپ رختی تو اشپزخونه  التو وکیف شوبرداشت دستی برای هلن تکون 

سه ج شده بود که را سمت در خروج رفت خارج ن لو خودش م*س*ت داد به 
 دید

 _راتا میتونی خودت بریم
 بادیدن حال راسه هول کرده بود نگران گفت
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 _اوه اخه جرالد فکر کنم شما م*س*ت هستین
 _من م*س*ت نیستم میخوای برسونمتم

سوزی بهش تهمت  سید که  شد تر شیمون  صدا بزنه اما  ی سوزی  ست  میخوا
سید باعجله بدون ت سه خیلی میتر  وجه به م*س*تی وحرفایبزنه از حرفای را

 راسه از کنارش رد شد به سمت در رفت
شون  ش  ن ساعتش نگاه کرد یکو ده دقیقه  شد به  وارد حیاط بزرگ تاریک که 

 شالشو گرفت جلو بینیش و دهنش میداد
از دروازه اصتتلیم عبور کرد وقدم زنان تو تاریکی شتت  تنها راه افتاد و تو طول 

درمورد  دری که سینه قبرستون وصدها کیلومتر مسیر شروع کرد به فکر کردن 
مت تو  قا عد شتتیش ستتتال آ که هنوز ب مادری  له داره درمورد  فاصتت ازش 
سانفرانسیسکو نتونسته  یداش کنه مادری که خودش هم نسبت به ب ه اش بی 

 تفاوته
که تو تموم زندگیش حس میکرد درد بود رن  بود بی کستتی بود  نبود  چیزی 

 ای که براشآدموطن تو هیجده ستتالگی بود زندگی بین  مادر و حامی بود ترک
 خیلی هریبه بودن فقح به هوای  یدا کردن مادرش

اگه ایران میموند حداقه  ستترخاله  درش و یه چندتا از اقوام  درش بود ن که 
هواشو داشته باشن اما االن فقح تنهایی هوا شو داشت فقح دست نوشته ها ی 

کهنه خاکی همین ها براش باقی مونده بود نه  درش فقح اون دفترچه چرمی 
 در مهربون که دستتتی رو ستترش بکشتته ستتاعت ها به حرفاش گوش بده نه 
مادری دلوا س و نگران که بخاطر دیر اومدن باز خواستش کنه تنها خودش بود 

 خودش.
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***** 
 

ین خواستتته ات. اما او فقح عکستتی را از جیبش بیرون می آخرحرفت را بزن، 
ی ب*و*ستتد. نمی دانم عکس همستترش استتت، یا معشتتوقه اش، یا و م آورد

ساعتیم  شود. در چه  شته می مادرش، یا فرزندشم نمی دانم در چه تاریخی ک
 نمی دانم کسی را دارد که برایش اشک بریزد یا نهم

اما وقتی کستتی که دیگر چیزی برای از دستتت دادن ندارد، تنها خواستتته اش 
گونه می توان گفت که او بی ب*و*ستتیدن صتتتاح  یک عکس باشتتتد، چ

 احساس استم
گلوله شلیک می شود و در  یشانی او جان می دهد. اما صدای شلیک از میدان 
می گذرد، ستتنگر ها،  ه ها و شتتهر را ستتالم می دهد، و در اتاق من، به ستترم 

 اصابت می کند.
نمی دانم ستتاعت چند استتت. نمیدانم امشتت  چندم ماه استتت. فقح وقتی با 

خواب می  رم، می بینم که هی کستتی را ندارم که دلوا ستتم شتتود،  ستتردرد از
 آرامم کند و بگوید تمام شد، فقح یک خواب بود.

می اندازد، من همان شتتاعرم که هیچ چیز  یادمتنها یک عکس برایم مانده که 
برای از دست دادن نداشت جز ب*و*سه ای که باید زودتر می زد، جز دستانی 

فت، جز بیشتتتر بمان هایی که باید بیشتتتر می گفت، و که باید محکمتر می گر
حاال تمام این حستترت ها،  یشتتانی ام را هدف گرفته اند و با هر اشتتک و آهی 
شتتلیک می شتتوند، و صتتدای آن از اتاق می گذرد، شتتهر،  ه ها، ستتنگرها و 
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ستتربازی را ستتالم می دهد، که با ل  هایی که هنوز روی عکس مانده، جان 
 داده است.

گوشی گذاشت دستی تو موهاش کشید مگی درحال شیر دادن با شیشه  آشفته
 شیر به راتا بودبا دیدن حال علی رفت سمتش گفت

 _چی شده بودم
 _مادرم سکته کرده

 نگران  رسید
 _حاال میخوای چیکار کنیم

 توان ایستادن نداشت نشست گفت
 _میخوام برگردم ایران!

 بره وموندگارشهازاین جمله  میترسیدازافکارعلی ازاینکه 
 گفت

 _چی ممیخوای چیکار کنیم
 _ می خوام برگردم ایران

این بارباحرش گفت میدونست مگی دلش راضی به رفتنش نیست میدونست 
 ته حرفاشون دعواست

 امامگی طبق معمول که عصبی میشدالمانی حرف میزدگفت
_Es ist verrückt,krieg()دیونه شدی اونجا جنگه 

 شوسمت مگی گرفت گفت اشدانگشت اشاره 
 _نه دیونه نشدم می خوام ببینم حال مادرم چطوره!

 ورفت سمت اتاق خوابشون
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 گوش کن چی میگم توهدفت فقح دیدن مادرت نیست لحظه_علی یه 
 ایستاد

با اولین  رواز من این همه ستتتال از  _مگی هی ی نگو،من می خوام برم اونم 
 باال سرشمادرم دور موندم حاال که مریضه باید برم 

 سرتق ب ه به ب*غ*ل  اشدجلوعلی چشم توچشم ایستاد
بارون  ندیدی میگن تهران روهم بم   _من نمیزارم بری.مگه نشتتنیدی مگه 

 کردن
علی لجبازترازاین بودکه به حرفای مگی گوش بده واستته هرحرف مگی جواب 

 بلندی داشت
تفاقی اونجان هی ی شتتون نشتتتده منم برم هیچ ا آدم_نگران نباش این همه 

 نمیفته
 مرغ مگی یه  ا داشت اون دلش نمیخواست علی بره اون خوب علی میشناخت

 _من نمیزارم  بری علی
ید برم  کارمو راستتتو وریس کنم بلیت     با _مگی خواهش میکنم منوبفهم من 

 بگیرم،اگه هر لحظه تعله کنم ممکنه  دیربرسم برای یه عمر  شیمون بشم
 سرخالت  بگو میخوای درمانش اینجا ادامه بدی  _مگه مادر تو سکته نکرده به

 بهشون بگو بیان اینجا
 _مگی چرا نمیفهمی نمیشه نمیشه!
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_نمیشه یا تو میخوای  بری بجنگی داری بهونه جور میکنی یادته بهم گفتی اگه 
نه میزارم خودت  یام  باهات م نه  باهام میایماگه بخوای بری  بخوام برم ایران 

 بری
 ن حرف خونه روبه سرعت  ترک کرداماعلی درجواب ای

شماره دفتر محسن گرفت به محض برقراری تماس  شت  مگی تندتندتلفن بردا
مگی تندتند به منشتتی محستتن گفت که بهش اطالع بده که کار مهمی باهاش 

 داره
***** 

سن که  سترس وارد دفتر مح شتاب ا شت،با سی زن مایکه گذا راتا رو یش نان
شلوهی دفتر فهمید  حاال یکی از وکیه های معروف شد از  سکو بود  سی سانفرا

ا ای صتتبر کنه ب لحظهکه باید منتظر بمونه اما اوضتتتاع طوری نبود که بتونه 
 سالمی به منشی محسن وگرفتن جواب سالم به سمت میز منشی رفت گفت

 _باید برم کارمهمی دارم
 _فعال مراجعه کننده دارن،بیرون اومدن میتونید برید

ست رو  ش شنیدن بالبخند ن شم دوخت با  سرامیک هاکف اتاق  چ صندلی به 
 صدای در به خودش اومد منشی با لبخند گفت

 _خانوم رومر بفرمایید تو منتظرتونن
 با شتاب سمت در رفت باز ش کرد ورو به محسن که رومیز نشسته بود گفت

 _سالم
شد بیاد  شت میزش  ا می شت از   سالمش نداده بود دا محسن که هنوز جواب 

 مگی که جلو در ایستاده بود مگی تندتند شروع کرد به حرف زدنسمت 
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_محستتن ،علی رفته بلیت بگیره میخواد با اولین  رواز بره ایران.محستتن من 
ست اگه بره دیگه برنمیگرده تو  ضی مادرش بهونه ا میدونم علی برنمیگرده مری

 خودت میدونی اونجا جنگه
سش باال نمیومد ازبس تند تند حرف زده بو سمت مگی به نف ستش  سن د دمح

 حالت اینکه بشین رو مبه گرفت گفت
 بشین درست حرف بزن ببینم لحظه_یه 

_محستتن نزار بره مریضتتی مادرش بهونه اش شتتتده میخواد برگرده ایران.من 
 میدونم اون میخواد  اشه بره جنگ

_مگی.این چه حرفیه میزنی علی دیونه نیستتت اون ب ه داره درثانی اون تو رو 
 نمیکنه که بره جنگ چرا این حرف میزنیول 

_محستتن.علی میره خودش بهم گفت یه روزی برمیگرده ایران.محستتن چند 
باالتر م  هه دارن  ر ر میشتتن، که تو جب نایی  گه من از او فت م قت  یش گ و

 گفت من وظیفه م میمی
 

شده  سن این افکارش این حرفاش مثه موریانه  دونم که تو راه وطنم بمیرم.مح
 به جون مغزم افتاده

سرش باد داره ممکنه این کار کنه  ممکنه قید همه چیو بخاطر  ست علی  میدون
 افکارش بزنه اما برای دلداری مگی گفت
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_اون گفته که میره به مادر مریض ش ستتربزنه این چه حرفیه میزنی یعنی چی 
این حرفا.علی افکار عجی  هری  کارای هیرمنتظره میکنه اما بخاطر تو وب ه 

 هیچ وقت خودش فدای یکی دیگه نمیکنهات 
ش کنه میخواستتت بگه که علی نمیخواد بره جنگ فقح میره آروممی خواستتت 

 به مادرش سربزنه
 که علی در باز کرد باصدای تقریبا بلندی گفت

 _تو اینجایی م
مگی دوباره اشتتکاش جاری شتتد علی بی توجه به اشتتک های مگی که روزی 

 گفت میداددیدنشون عذابش 
 گفت محسنم _چی

 _گفت داری خرمیشی برمیگردی ایران  سر تو دیونه شدیم
_نه دیونه شتتدم نه خرشتتدم فقح به مادرم می خوام ستتر بزنم،یادته  نرفته که یه 
زمانی برای اینکه باهام ازدواج کنی گفتی باید مادرم راضتتی باشتته حاال همون 

ضه میزاری برم ببینمش میزاری تا وقتی که نفس میک سمادر مری ش کنم شه لم
 ب *و*سمش میزاری اره میزاریم!

_علی بس کن مادرت بهونه ته تو ایران بری برنمیگردی مطمئنم که برنمیگردی  
 تو میخوای بری جنگ مطمئنم که میخوای بری جنگ

 دیگه مخاطبش مگی بودومحسن تماشاگر ساکت این بحث
 _چرا این حرف میزنی دلیلت چیهم
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شد اما تو تو  _دلیلم چیه میدونی دلیم چیه سال  یش مریض  همین مادرت دو
یالت  یش معالجه اش کردی حاال چه اصتتراری داری بری ایران آوردهمین ا

 اونم تو این اوضاع  که هرکی به هرکیه
 _مگی من بخاطر مادرم دارم میرم بفهم

 لجبازترازاین بودکه کوتاه بیاد
های  هتره تصتتمیم_نمی فهمم اگه میخوای بری بهتره طالق بگیریم اینطوری ب

 بهتری برای زندگیت میتونی بگیری
 باخشم گفت

 _مگی دهنت ببند
_اتفآقا میخوام دهنم باز کنم میترسم دیر بشه.میترسم سهمم از تو یه سنگ قبر 

سم از جنگ ، تو  شه یا تیکه تیکه های تنت علی بفهم من میتر ستی ی نآدمبا ی
افکارت میکنی تو حتی به راتا که افکارت فدای ما کنی تو همیشتته مارو فدای 

 هم فکر نمیکنی!
 _مگی تمومش کن این بحث مسخره رو وقت محسنم نگیر

_نه محسن تو بگو حق با من نیست تو این مرد بهتر میشناسی این مردی نیست 
که تو این شرایح با اون حرفایی که به من میزد بره دیدن مادرش این مرد ه*و*س 

،اگه اینو میخواد  س بهتره جدا شیم چون اون کالشینکف به دست گرفتن کرده
اصتتال به نگرانی های من توجه نمیکنه بهتره خودش تنهایی تصتتمیم به مردن 

 بگیره
 محسن سکوتش بااین حرف شکوند
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ثانی علی هم  قه ترین در عا ما خودتون  به شتت _من نمی تونم چیزی بگم  
 موقعیت االنش درک میکنه

 اماعلی جوابش به این بحث ها
کن این نتخ من میرم همین فرداهم میرم اما تو میخوای جدا شتتی باشتته _بس 

 جدا میشم همین هفته که از ایران برگشتم جدا میشم
 بود

 بدون تعله رفت بیرون
 محسن روبه مگی که گریان وحیران بودگفت

 _گمونم زیاده روی کردی مگی
 سعی کرداوج ناراحتیش نشون نده

 لی میشناسی_تو چرا این حرف و میزنی تو که ع
 ش کنآروم_درهرحال برو خونه 

 رفت سمت در،درباز کردگفت
 _باشه  س خداحافظ

***** 
 قسمت هفدهم

شته بود باخودش درکنجکار بود  شته بود اما علی برنگ ش  گذ ساعت از نیمه 
  تویی که دور خودش  ی یده بود کنار زد رفت سمت تلفن شماره محسن

رفت،میدونستتت تانیمه های شتت  که به تازگی از همستترش جدا شتتده بودگ
 مشغول خوندن  روندهاشه

 بعدازچندبوق صدای خسته محسن شنید
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 _سالم
 خجالت زده گفت

 _سالم خوابیده بودیم
 محسن که خواب بیداربودمشغول کار بودگفت

_نه فقح کمی خستتته ام،داشتتتم  رو یه  رونده کار میکردم،فردا بایددادگاه برم 
 ه زنگ زدنت برنگشتن علیه درستهم.بعدمکث کوتاهی ادامه داددلی

 باهصه واه گفت
 _اره وسایلشم جمع کرده فکر کنم رفته

تا اون  موقع  _نگران نباش بعد این که  برگشتتتت از ایران باهاش حرف میزنم 
 شده آرومحتما 

 _باشه ش  بخیر،مزاحمت نمیشم
_این چه حرفیه مگی،تووعلی ازبهترین دوستتتای من هستتتین، شتت  بخیر به 

 چیزهای خوب فکر کن
 

ده روز از رفتن علی گذشتتته بود بخاطر مشتتغله زیادش وستترکاررفتنش مجبور 
بود راتا  یش نانسی زن مایکه نگه داره تا هم خودش به کاراش برسه هم کسی 

 از راتا مراقبت کنه.
ست دیگه اش در  صر بودکه دم درخونه بود،راتا تو ب*غ*لش بود با د حوالی ع

ست رفت تواتاق راتا، راتا باز کرد وارد  سی تو خونه ا شد ک شد متوجه  خونه که 
سش عوض  سمت اتاق خواب خودش وعلی رفت تالبا شت به  رو تختش گذا
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با  یده بود دید  باس بیرون دراز کشتت بال به  هلو که روتخت  کنه.علی درحالی 
 صدای تقریبا بلندی طوری که علی بشنوه گفت

 _اومدی!
ی بود رفت ودسته کلید شو روش انداخت بر به سمت میز ارایشش که شیشه ا

اثر انداختن دسته کلید صدایی بدی بلند شد علی کمی این  هلو اون  لهو کرد 
 اما در نهایت گفت

 _اره اومدم.کاری داری که باال سرم داری سرو صدا میکنیم!
 مگی که توقع این لحن سرد داشت سعی کردعادی باشه

 _حال مامان خوب بودم
 باره برم ایران اصال حالش مساعد نبود_نه باید دو

جواب علی ترستتوندش شتتدشتتروع دعوا شتتدشتتروع دلخوری،دلهره،دیگه 
 نمیتونست عادی وخون سرد باشه

 _چی میگی علیممثه اینکه تو حرفای منو جدی نگرفتیم!
 باز علی افتاده بود رو اون دنده لجش با بی تفاوتی گفت

ی جفت مون بهتره چون من هرچی _نمیای،باشته نیا جدا میشتیم اینجوری برا
 میگم تو نمیفهمی

 سوالی کرد که جوابش میدونست
 _علی تو جدی جدی میخوای برگردی ایرانم!

 بلندشدازروتخت اومدسمت مگی گفت
_مگه واستتم حق انتخاب نداشتتتی منم مادرم انتخاب کردم گفتی برم ایران 

 بمونم جدا میشی اوکی  س جدامیشیم
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شه.تروخدا بفهم تو یه _علی من میدونم ایران  رفتن تو با جنگ رفتن تو یکی می
  دری بخاطر راتا بفهم نگرانی مو

 _من اگرم برم بمیرمم خیلی بهتره تا باکسی باشم که درکم نمیکنه
 بحث درک،رفتن نبود،بحث لجبازی بودبحث مغروربازی

 _من نمیزارم تو بری!
 این تشدیدواروبلندگفت
 _اما من میرم اونم با راتا

 ور راتا خح بکش تو این وضعیت قرمز راتا باتو هی  جا نمیاد_د
_راتا هنوز یکسال شم نشده.که بخواد حرف بزنه چه برسه به تصمیم.درضمن 

 را تا جایی میمونه که  درش اونجاست
 تهم!آخر_حرف اول 

که شتتتده  آخر_حرف اول تو بود حرف  مادرهم  من شتتتد من بخاطر روحیه 
نها ب ه شتتم باید برم تو اینو نمی تونی بفهمی تو تنها نمیتونم اینجا بمونم من ت

 دختر مادرتی مگی  س به منم حق بده بخاطرکارام.یا میای یا جدا میشیم
 _نمیزارم بری نمیزارم!

 دریای چشماش داشت قرمز میشد،قرمزشدن یعنی گریه.
 _من مجبورم برم بفهم مگی

 _نمیزارم.
 کوتاه نمیای چرا اخه لعنتیم!تودلش گفت چرانمیفهمی دوست دارم چرا 

 با گریه اتاق وخونه شوبه مقصدخونه مایکه  ترک کرد
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سی با  سته بود که نان ش سته راتاکرد، رو مبلی ن شمای ب ساعتش وچ نگاهی به 
 سینی قهوه وارد شد گفت

 _ تا یه ربع  یشم داشت گریه میکرد به زور قرش ارام بخش خوابید
 گفت آوردرش باال دستی نوازش گونه روگونه راتاکشیدس
 خح رسیدیم آخر_نانسی من فکر میکنم منو مگی به 

 به چهره معطوم دخترش تو ب*غ*لش بود نگاه کرد ادامه داد
 _نمی دونم چیکار کنم نمیدونم مایکه نیستم

 _نه هنوز برنگشته خونه
_من راتا رو اینجا میزارم برمیگردم.به مگی بگو  یگیر کارای طالق میشتتم بگو 

 دادگاه خبر میدمبهش روز 
 بعداین حرف راتا دادبه نانسی

رفت بیرون عجی  ه*و*س داشت سیگار بکشه سیگاری که هیچ وقت امتحان 
 نکرده بود اما ترجیح داد گریه کنه

صمیم  ضی ت شه اما ممکنه بع سیگار التیام بخ شوقه با  میگن دردجدایی ازمع
شه المص  این  مآرومجبور کنه به سیگار کشیدن،تا کمی روح مون  آدمهاهم 

 میکنه! آرومتو اوج داهونی  آدمسیگارچه خاصیتی داره که 
***** 

 دل بستن سخت است
 ودل کندن سخت تر

 فراموش کردنت هم مثه ترک سیگاراست برای یک معتاد
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بعضتتی شتت  ها که دلم برایت تنگ میشتتود ،تمام خیابان ها را  یاده میروم  و 
 دوان  اهایم بی اختیار مرا به سمت خانه ات

دوان با خود میکشتند از کنار خانه ات میگذرم به این امید که دوباره چشتمانم 
ست که گذر زمان  شمانت از آن لحظه هایی تو را ببینند خیره خیره زل زدن به چ

 را به یغما میبرد و از عمرم نمی کاهند
 دست خودم نیست . شاعر چشم های تو بودن را دوست دارم

 تآهوشصله ها را کم میکنم برای رسیدن به دلم که تنگت میشود . فا
 برای لمس دستانت و برای تسکین

 
 سینه ای که تلی از خاکستر است

 دلم که تنگت میشود ، بغض باال می آورم
ا نرود ، سترم را ب یادمباشتد  یادمو شتبیه گره ی ستبزه ی ستیزده یا شتبیه همان 

 دستمالی میبندم
 می آید یادماما افسوس که هر چه محکم تر سرم را میبندم تو را بیشتر 

 کاش وقت رفتن ، خیالت را هم با خودت برده بودی
شگاهش تو دفترچه کوچیک ش که اکثر  ست نوشته های دان صفحه ای میون د

 چیزا توش مینوشت  یدا کرد شروع کرد به نوشتن
سامبر 3امروز  شق زندگی 1980د م به طور رسمی وقلبی  جدا من از مگی از ع

شدم اون تمام تالشش شو کرد اما نتونست جلومو بگیره اون نگهداری راتا تنها 



 315 دیتا مادر خیاز مون

ثمره عشتتق مون چندستتتال به عهده گرفت تا من هرستتتال فقح چندباربتونم 
 ببینمش،اه وافسوس کمه

من حتی  حرف های خودم هم رانتوانستتتم  ثابت نکردم،من بی عرضتته ترین 
 مینم.ومغرورترین مردز

خیلی عذاب کشید فکر میکرد با ترسوندن من توسح طالق من منصرف میشم 
اما وقتی دید من چشتتم رو همه چی بستتته ام و راحت جدا شتتم فقح اشتتک 
ست امروز افکار من از قلبم بردن امروز  شک شق من از دورون  ریخت امروز ع

ه تو چیزهای ک تنها چیزی که برام مونده اینه که میخوام برگردم ایران تنها برای
 ذهنمه تنها برای مفهوم مادر تنها برای عشق به مادرم.عشق به وطن

شدبه  سی  سوار تاک ست بی مقدمه  ش تو فرودگاه بود  روازش بعد چند روز ن
ستتمت خونه رفت .هنوز دلش برای این شتتهر لک میزد با خیره شتتدن به منظره 

به خودش گفت چرا مگی هیچ وقت نخواستتتت این شتتهر ببینه چراا  شتتهر 
شته  شو براش گذا سی که تموم عمر ضش به ک ست تا به مادر مری شو ب شما وچ

 بودفکر کنه
 1985 ن  سال بعد

دوباره فرودگاه دوباره حس تلخ هربت اما ندایی ازدرون میگفت این شهربراش 
 هری  نیست،اشناست.شهری که توش عشق تجربه کرده
جوهای اعزامی اومده  اشو که تو فرودگاه گذاشت حس روزی اولی که با دانش

 بود بهش دست داد
بالفاصتتله به خونه مشتتترک شتتون که مگی توافقا داده بود به علی وخودش هم 
سرزده بودامااینبار  سال هابه راتا نگهداری راتا به عهده گرفته بودرفت تموم این 
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برای ستترزدن نیومده بودبرای قراری که بامگی داشتتت اومده بود،بردن راتا به 
کردن ش.خستتته کوفته بعد دوشتتی که گرفت ستتمت تلفن رفت  ایران،وبزرگ

 شماره خونه مایکه گرفت میدونست که مگی حتما اونجاست
 بعدچندتابوق بدون معطلی گفت

 _سالم نانسی علی ام مگی اونجاستم
 _سالم، اره اتفآقا داره با راتا بازی میکنه بهش بگم برگشتی م

 _نه نه نگو خودم میام دیدنش
کنه،وحوله  آمادهتماستتش به ستتمت کمدلباستتاش رفت تاخودشتتوبعد ایان 

 شوبالباس عوض کنه
نانسی درباز کرد وارد خونه مایکه شد مگی که درحال بازی کردن با راتا وسح 

 نشیمن بود بادیدن علی  اشد  بالحن خاصی گفت
 _علی.

 این علی گفتنش یعنی بمون
 زل زدتوچشماش

 _برگشتم
 _میبینم

شت شد _طبق قراری که دا سیم می ساوی تق یم همه چیز بین مون باید به طور م
ساوی  شترک به طور م )تومقاله حقوقی خوندم برای طالق توآمریکابایداموال م

شن(ولی قرار ما این بود که تو راتا تا وقتی که  سیم  شه  میتونی نگه اش 5تق سال
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داری بعد اون باید بدیش به من و درعوض ش خونه رو میگیری منم برمیگردم 
 ایران

 بی توجه به راتا ونانسی باصدای بلندحرف میزدن
 _من نمیزارم راتا هیچ جا بیاد.

_نمی تونی مثه اینکه تنها شتترط جدایی مون یادت رفته،من هرچی دارم حاال 
بهت میخبشتتم دخترمم  س میگیرم میدونیم که این کار میکنم چون تو قانونا 

 میخوای یادت بیارماین حق بهم موقعی که داشتی جدا می شدی دادی 
_اصال از کجا معلوم راتا با تو امنیت جانی داشته باشه تو داری میری جایی که 

 هروز زیر بارون گلوگله بم  و موشکه.من نمیزارم راتا جایی هیر اینجا باشه
_راتا جایی باید باشتته که  درش هستتت  س خواهشتتا این قائله رو ختم کن 

 وسایه راتا جمع کن تا ببرمش
ببری راتا تو این  ن  ستتال چیزی به نام  در ستتالی یه دفعه دیده میترستته _کجا 

 اگه یه دفعه ای ازمن که بهم وابسته است جداشه
 _تو به ایناش کاری نداشته باش از این به بعد چیزی به نام مادر نمیبینه.

تا  گاهی وق یه  گه مغزم نمکشتت نه رو علی من دی بازی احمقا _بس کن این لح
میلنگه من که حستتتاب گر خوبی بودم چرا تو عشتتق م بد  میگم کجای کارم

 حساب کردم که نتیجه نداد.
_لجبازی م!تو خودت واستتم شتترط گذاشتتتی االنم من دارم زندگی مو میکنم 

 باشه نیومدی جداشدیم االنم اجازه نمیدم بیشتر از این راتا اینجا بمونه
 شه_راتا این جا بمونه خیلی بهتره تا اونجا جونش درخطر با



wWw.Roman4u.iR  318 

 

ضیه راتا دبه  سر ق شدیم حاال م داری  شتی قبول کردم جدا  شرط گذا _مگی 
ضرکن تا نزدم به  شم برو راتا حا شه دیونه می صابم خورد  میکنی میدونی که اع

 .آخرسیم 
 _باشه باشه.فقح تروخدا نبرش ایران

 چه خواسته بیهوده ای بود
 _اگه قرار بود همین جا بمونیم نمیومدم دنبالش

 _علی
 اعجز ادا کردعلی ب

 _تمومش کن راتا رو حاضر کن.
 ثانیه ها به گریه گذشت

 نانسی سکوت کرده بود،راتاکه شاهدماجرا بود به انگلیسی گفت
 _مامان مامان من میترسم

 سعی کرد ضعفش جلودخترکوچکش نشون نده
_عزیزم ترس نداره که بابایی اومده ببینه تت تو از این بعد  یش بابایی زندگی 

 میکنی
 _مامان

 _بابایی دوست داره عزیزم
 علی راتاهمگین ب*غ*ل کرد

 مگی،دست دخترکوچکش برای ا
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 خرین بارتوب*غ*ل علی فشردب*و*سیدورفتن علی نظاره کرد
رفت برای همیشتته رفت،احستتاس کرددیگه علی نمیبینه.دیونه شتتد اما کستتی 

ترش دخنفهمید این بارقراربودسر یه لجبازی احمقانه درد فراموشی ازعشقش و
 باهم تحمه کنه

**** 
شت  شت حس عجیبی دا شت گذا دوباره قدم به خاک جایی که بهش تعلق دا
دستتت راتا کوچولو رو که بی تاب مادرش بود مدام از  درش ستتوال میپرستتید 

تا گوش  به تموم ستتوال هاوحرفای را یدادگرفت  که ب ه  م تا  با را بلکه بتونه 
ت نه،درستت باط بهتری برقرار ک یه  ارت کاو یدش کنج ید عه م نددف ه ستتتالی چ

مدام هرمیزد هاش صتتمیمی نبود با تا مارا له  باالخرها یه ب ه  ن  ستتتا اون 
بودنیازداشت مادرش کنارش باشه،گریه هاش هم که شدت میگرفت از دوری 

 هبگیر آروممادرش علی دیونه میکردواون داشت تموم سعی شومیکردتاراتا 
 چندبار تکرار کرد در توسحبه خونه که رسید دست راتا محکم تر گرفت در زد 

دختر هیجده ساله باز شد که حاال اوزیون علی نمیشد حسابی بزرگ شده بود 
 با لبخندی گفت

 _سالم آقا علی خوش اومدین.خان جون وخاله تون هستن.
 به راتا نگاهی کرد ادامه داد خوبی خانوم کوچولو

 راتا مظلوم  درش نگاه کرد به انگلیسی گفت
 _چی گفت بهمم

 ی برای اینکه دل راتا کوچولو شاد کنه گفتعل
 _ گفت راتا دختر خوشگلیه
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 راتا لبخندی زد گفت
 _بابایی توهم بهش بگو خیلی خوشگلی

 صفورا بخاطرلهجه  هلیض انگلیسی دخترک لبخندی زد گفت
 _راتا نمی تونه فارسی حرف بزنهم

 ف بزنهحر _اره متاسفانه نمی تونه،کمی فقح آلمانی میفهمه انگلیسی میتونه
 از جلو در کنار رفت گفت

 _ببخشید خسته اید تازه از راه رسیدید معطه شدید
 بااین حرف ازجلودرکناررفت

دوباره وارد همون حیاط صتتمیمی وگرم شتتد همون حیاط با حوض بزرگ اتاق 
 های بزرگش عمارتی که توش کلی خاطره داشت

سمت  له ها ستادن جایز ندید به  صفورا ای صفور با تعارف های  ا و اتاق رفت 
 بخاطر درس های دانشگاهش عذرخواهی کرد رفت تواتاق خودشون.

علی چمدونش که توش باری از خاطرات بود کنار در گذاشتتت وارد اتاق شتتد 
مادرش و خاله اش درحال صتتحبت دید مادرش وخاله اش به محض دیدن 

 علی  اشدن
ش رفت که راتا خان جون راتا ماچ مالی کرد کلی به فارستتی قربون صتتدقه ا

 طفلک چیزی نفهمید فقح نگاهش کرد.
 علی دست راتا گرفت برد تو اتاق گفت

 _بابایی خسته ای چشمات داره بسته میشه دوست داری بخوابیم!
 راتا چشمای ابی شو باز وبسته کرد  رضایتش با بسته شدن چشماش اعالم کرد
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شون نشست رو علی وارداتاقی که خان جون وخاله اش نشسته بودن شد کنار
 به خاله اش گفت

_چه خبر از جمال کم  یداستتتا خاله،زنم که واستتش نگرفتی،میخوای یه زن 
 خارجی بگیرمم

 خان جون واسش چشم هوره ای رفت گفت
 _نه که تو زن فرنگی گرفتی خوشبخت شدی!

 علی دوباره سرش زیر انداخت گفت
شیم لجبازی کردیم وگرنه دیوانه شدیم جدا ست  _مادر ما مجبور  وار همو دو

 داشتیم
 _این عشق اتشین بود که به جدایی ختم شد دیگه

_هرچی بودتموم شد فقح یه چیز مهم بود،مگی حداقه دوستم داشت شیرین 
 چی تابع  درش بود یکسال م  ام نموند

شده یه  شهید شوهرش  سه نکن،اون االنم که  شیرین با اون دختره هربتی مقای _
 دارهب ه داره بازنجیبه خاطرخواه 

 بازمادرعلی دلش شیرین میخواست،امادل علی مگی لجباز.
 بحث داشت باال میگرفت که خاله گفت صلوات بفرستید

 اما علی گفت
_بزار بگه خاله،اون دختره ی هربتی مادررب ه منه،مثه اینکه یادتون رفته اون 
ست چون  شد همه کار کرد تا من نرم ونتون بخاطر اینکه من نرم ایران ازم جدا 

 دوستم داشت چون میترسید جونم در خطر باشه
 خاله گفت
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_صلوات بفرست خاله راستش علی جان من واسه یه کاری مزاحم مامان شدم 
 فکر کردم نیستی دیدم تازه رسیدی خوشحال شدم.راستش قضیه جماله

 _جمال !مگه چیکار کردهم
شده رفته جبهه جمالم دنبا سرش باد داره  ا سی  شنا ضا که رو که می راه  لش_ر

افتاد راستتتش قضتتیه اینه ازشتتون چند وقتیه خبرندارم گفتم بیام به تو بگم بلکه 
 بتونی برام کاری کنی

 _یعنی برم دنبال شونم
 _اره خاله

ما جلوخواهرش مخالفتش اعالم نکرد وعلی هم  مادرش مخالف رفتنش بودا
 نانبه خاله اش قول دادهرطورکه شده جمال ورضا یداکنه،وخاله اش روبااطمی

 بدرقه کرد
***** 

یدن،یعنی هرق درخون شتتتده یعنی  ند ثار،یعنی  جا مفهموم  دریعنی ای این
 کسی،یعنی گریه ازنبودش،یعنی قاب عکس یعنی سنگ قبربی

 کوتاه بودسایه اش برسرش،اما همین کوتاهی مفهوم  دررا ازیادش نمیبرد
خواستتت حالش مثه روزی بود که داشتتت میرفت دانشتتگاه اما یه این دفعه می

ست مرگ به بازی  شق زندگی کنه،میخوا ست م سه،میخوا شینکف بنوی باکال
 بودنش دخترکش ب*و*سیدبه مادرش سپرد آخربگیره. لحظات 
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تا  به دو ل  مرز طی کرد  تا  ته ای مستتیر طوالنی از اهواز  یپ زوار درف با ج
شون بودن نگاه  شینکف  سی کال شغول وار شون  ایین بود م سر شکی که   ز

  سرنوجونی که کنارش نشسته بود گفتمیکردکه 
 _آقا شما چندسالتونهم

 گفت آوردعلی سرش باال 
 _سی  ن  سالمه آقا  سر ،شما کالس چندمیم

 که ب ه است..میدادجسته  سر نشون 
_سوم دبیرستان یعنی سوم دبیرستان بودم از وقتی که اومدم جبهه دیگه مدرسه 

 ول کردم
رتون نوشتتیدنیه این جبهه جنگ خزیر ل  زمزمه کرد مدرستته شتتماهم شتتد

 کالشینکف وخمپاره
 _آقا چیزی گفتیم

 _نه نه دوست
 

 نداشتی درس بخونی یعنی چرا اومدی جبههم
_دادشتتم شتتهید شتتدیعنی بخاطر خون داداشتتم اومدم حق صتتدام بزارم کف 

 دستش
 های  زیبایی داشت در دنیای نا خته اشآرزووچقدر این  سر کوچک 

 شجاعیا_باریکال  سر معلومه 
  سر خوشنود گفت

 _آقا قیافه شما خیلی به معلما میخوره شمامعلمیم
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 _معلم که نه استاد دانشگاه بودم تو سانفرانسیسکو آمریکا
  سرک متعج   به دو جوان وعلی نگاه کرد گفت

 _ س چرا اومدین ایران چرا جبههم
 ومدم_خ  مگه تو واسه خون برادرت نیومدی منم واسه خون امثال  برادرت ا

 _ولی شما چطور ازاون سردنیا اومدین اینجام
_من خیلی وقته اومدم ایران  ن  ستتاله .خیلی دلم میخواستتت بیام جبهه اما 

 بخاطر دخترکوچیکم نتونستم این شدکه االن تنوستم قیافه اش جلوچشمه
 ب*و*سیدآوردعکس سه در چهار دخترکش در

 _ س عشق به وطن شما روکشید به جبهه
ست بیام جبهه تا این  که خاله ام اومد گفت _یجورایی  خودم خیلی دلم میخوا

ضی  شد تا مادرم را سرخاله هام نداره منم بهونه ام برای اومدن جور  خبری از  
 شه

 ای مثه شما خیلی کمن آقا..آدم_
 _علی هستم

 _شما  زشک بودید تو آمریکام
 _نه دکترا حقوق دارم تو دانشگاه تدریس میکردم

 انداخته بودحرف شون گه 
 که راننده  گفت

 _رسیدیم برادرا،علی آقا یاده شو مهدی خیلی سفارشت کرده
  یاده شد
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 صدای بم  وتیرکرکننده بود
 رفت توسنگری که ازقبه بهش نشونی داده بودن

 رفت جلو بامردی دست داد گفت
شونی ش بهم حوالی مرز اهواز  ستم دنبال جمال عنبری میگردم ن _من علی ه

 دادن
 مردبی سیم داددست جونکی گفت

_اها جمال میگی با برادرشه، اونا که خح مقدمن کاکو جمال نتوست برادرش 
 برگردونه همون خح مقدم موندن

 _خ   س من باید ببینمشون مادرشون بهم  یغامی داده تابهشون بگم
 _االن که نه وایستا تا فردا صبح

 مرد رفت
 صدای جونک میشنید

 عماد عماد به گوشم
***** 

 از جیپ  ایین  رید بادیدن زخمی هاگفت
 _اینجا چرا اینقدر زخمی زیادهم

 ساله ای بود گفت20راننده که جوان 
 _خح مقدمه ها داداش میخوای زخمی نباشه توجنگ که حلوا خیرات نمیکنن

 باهم میون سنگرها هم قدم شدن
 اشن_اخه من نمیدونم باید کجا دنبال جمال بگردم،میترسم زخمی شده ب
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_  کجا نداره که سنگر به سنگر گردان به  گردان دنبالشون بگرداگه زخمی  هم 
 شده باشن تو بیمارستان صحراین

 _خ  همین دیگه میترسم یه آسیبی دیده باشن
 _بد به دلت راه نده

  یش مردی بردش گفت
سر خاله اش جمال  عنبری میگرده توب ه های گردان می  _این علی آقادنبال  

 بگردبایدهمین گروهان باشنشناسی 
 _باشه باشه االن  به طاهر میسپرم ببرتش  یش  سر خاله اش

به ستتنگری باصتتدای بلندی طاهرصتتدازد،طاهرباستتروصتتورت خونی  رو
 کالشینکف به دست اومد

 دست خونی شو دراز کردگفت
_ستتالم،من طاهرم از دوستتتای نزدیک،جمال تو جبهه هستتتم ،بریم تو ستتنگر 

 قیقه از اتیش دور باشیماذوقه تا یه چندد
 دست طاهرفشردجوابش دادوبه دستش که خونی شده بودخیره شد

 رضا کنار طاهردید آوردسرش که باال 
 _هی رضا تواینجا چیکار میکنیم

 خندیدگفت
_ستتالم علی آقای بی معرفت با جمال اینجاییم جمال زخمیه منم اینجام علی 

 تو چطور اومدیم
 برات تعریف میکنم _مادرت ازم خواست،بعداجریان
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 همراه رضا وارد بیمارستان صحرایی شدن
 توذهنش بیمارستان، دشت الله  ر رشدهه میدید

 جمال زخمی کنار دیواری دید
 دست جمال گرفت گفت

 _بی معرفت شدی ازم خبری نمیگرفتی!
 _ من بی معرفتمم یا تو .

 _مادرت دل نگران تو ورضابود
 _مادر تو دل نگرانت نبودم!

 ود ولی گفت برو  یغام خاله تو برسون واج  تره_چرا ب
 ازماجرای علی ومگی خبر داشت،یدفعه ذهنش سمت راتا رفت

 تهرانم باالخرهی آورد_راتا 
_اره مادر ازش نگهداری میکنه سخت هست ولی مگی بهش کمی فارسی یاد 

 داده
 _میخوای بمونیم

اک من نجامگه اینجا خ_من میخواستم بیام تا االنم مشکالتم نذاشته بودبیام.ای
 نیست نکنه انتظار داری یه مدت که از ایران رفتم این خاکم از یاد بردم

 لبخندزد
رفته بود اون علی وطن  رستتت،که واستته همین افکارش از  یادم_حق باتوعه،

 زنی که عاشقش بودجداشد
 به فکر فرورفت به فکری که توش مگی موج میزد

***** 
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دراین ستتنگر ها مشتتق عشتتق کند،ستتنگر  فکرش را هم نمی کردروزگاری

 ها،سربازها،جان دادن ها،خون ها،هدف ها،افکارها.همه را حاال میدید
او شتتاعر نبود بااحستتاس نبود برای تنها معشتتوقه زندگی ش شتتعر بگویدهزل 
سرباز  سربازبود،یک  صیف کند،او حاال یک  شم های دریاییش را تو بگوید چ

ه اش که وقت بی وقت میان بازی با کالشتتینکف با عکس کوچکی از معشتتوق
سی دارد وقتی  سا سیدش،دیگر چه فرقی میکرد چه اح بم  وخمپاره می *و*
که  یروز جنگ احستتاس و افکارش ستتال ها یش افکارش شتتده بود،وقتی که 

 عشقی کنارش نبودزیرل  زمزمه کرد عکس رابرای هزارمین بار ب*و*سید
 ردم اما حاال شاعرمیشوم_حاال من یک سرباز شاعرم ،برای تو شاعر ی نک

من همان مردی هستم،که هیچ چیز برای از دست دادن نداشت جز ب*و*سه 
ستانی که باید محکم تر می گرفت ،جزبمان هایی  ای که زودتر بایدمیزد،جز د
 که بیشترباید میگفت وحال تمام این حسرت ها  یشانی ام را هدف گرفته است

ه که صتتتدا ونجوایی جز بم  عکس را در جیبش گذاشتتتت میان ان هوهاکد
وموشتتک وگلوله نبود شتتت تپه ای ازخاک  نهان شتتده بودن رو به طاهر که 

 کنارش ایستاده بود گفت
 _زخمی ها رو از منطقه بردنم

_اره.همه رفتن ما وچند نفر از ب ه ها فقح اینجام،تانک های عراقی ام که تو یه 
 قدمی مونن

 کردنشسته کالفه به تپه کوچک خاکی تکیه 
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 _باید بریم جلوتر
 _چی میگی علی دیونگیه همین االنشم تو دل دشمنیم

 _اگه دو تاشونم به درک بفرستیم،هنیمته
 _علی اینا  ن  برابر مان

 بلند شد کالشینکف دستش بود،عراقی هالحظه به لحظه نزدیک میشدن
سربازهایی که جلوتر از تانک ها حرکت میکردن نشونه گرفت به محض زدنش 

ها شتتروع به تیرندازی کردن،به ثانیه نکشتتیده بودکه گلوله ای  یشتتونیش ب ه 
ب*و*ستتید،تموم زندگیش ازب گیش تاراتا دخترش،جلوش برای چندلحظه 

 رژه رفتن
 و همه چیز تموم شد.

ان طرف کستتی  ریشتتان ازخواب برمی خیزد،اشتتفته به اتاق تاریک،به شتت  
سیاهش می شت  سرنو اقش نگاه می کند هنوز هم نگرد،به دور تا دور اتتار،به 

میکند زنده استتت گریه میکند،از فرط  آرامشبه خیال اینکه همستترش می آید
برای  عد  ب بود  ندگی  قش در ز مام عشتتت ت برای کستتتی ک  گی اول  ن ت دل
شبیه  درش  سربازی را  شنود در ذهنش در خوابش تنها  دخترکش،چیزی نمی 

نایش ه به  یشتتمیبیند که عکس کوچکی را می *و*ستتد،و بعد با شتتلیک گلول
جلویش جان میدهد ،نه با خودش کنار میاد نه با دنیا جدید تنهایش به معنای 

 واقعی یک دیوانه شده.
مایکه ونانستتی  از جیغ های مگی از خواب میپرند بعد از نظاره کردن گریه 
ست مگی را خواهرانه می  شیند د سی کنارش مین سمتش میروند،نان مگی، به 

 فشارد
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 میشگی،باز همون کاب*و*س هرش _باز همون خواب ه
سربازی بعد  شده دیدن  شبش  سر وگریه حرفایش را تایید میکند،خواب هر با 

 گلوله ای که به  یشانیش میخورد
 نانسی ب*غ*لش میکند

 _عزیزم گریه نکن درست میشه همه چیز،علی و راتا برمیگردن!
ش  شبیه  درم بود اما ام سرباز  ش  من اون  سی تو خواب هر   شبیه _نه نان

 شنیدم اما نمی دیدمشعلی بود من حتی گریه های راتا رو هم می
 مایکه که تحمه این حال افسرده وزار خواهرش را ندارد به سمتش میرود

 _بدبین نباش مگی،همه چیز درست میشه
_کیم،کی درستتتت میشتتتهم!من  دلتنگ راتام،دلتنگ علی م دلتنگ تموم روز 

،مایک.من بریدم دیگه طاقت ندارم آرومهای خوب زندگیم ،دلتنگ یه زندگی 
 ،دیگه نمیکشم..

ن روز ها فکر نمیکرد این دلتنگی هفده ستتال ادامه یابد تنها دیدن فرزندش در آ
سر میکرد،دلتنگی  شق دیدنش  ش  ها به ع شد،روز ها  سر با خواب برایش می
برای علی برایش ستتخت تر ودردناک تر از دلتنگی برای راتابود،هنوز عاشتتقانه 

ستش داشت،هنوز عاشقانه در خیاالتش لمسش میکرد،هنوز عاشقانه تمام دو
آن ه که مربوط به اون بود از او به یادگار داشتتتت را نگه داشتتته بود،با یادگار 

 هایش زندگی میکرد،دیوانه شده بود یک دیوانه واقعی!
***** 
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 قسمت هیجدهم
 سانفرانسیسکو  2002دسامبر    3

 به همه چیز بدبین میکند.راه  آدمتنهایی،بی کسی، 
 کوله اشو رو دوشش انداخت

 نگاهی به ساعت م یش کرد زیر ل  گفت
 _یه ساعتی وقت دارم.

 به سمت در خروج دانشگاه داشت میرفت  که کریستی صداش زد گفت
 _راتا کجا داری میریم.نیم ساعت بعد کالس بعدی مون شروع میشه

 چی میگه این وسحم! دست شو مشت کرد زیرل  به فارسی هر زد این
 برگشت سمتش با لبخندکجی گفت

سوزی  سالمون مهمونیه باید زودتر برم وگرنه  ش  خونه آقای  ستی.ام _اوه کری
 باز به جونم هر میزنه.میدونی که

ستش بود اما اکثر اوقات  صمیمی ترین دو ستش و  ستی بهترین دو با اینکه کری
 همجبوربود سنگ قالبش کنه تا بتونه به کاراش برس

 کریستی ادامه داد
_اره میدونم.می دونم بهت لطف کرده،تواین بی کاری بهت شتتغه داده.اما تو 
که برده اش نیستتتی راتا یعنی چی هر دفعه بهت میگم بیا بریم یه گشتتتی بزنیم 
تو یه بهونه داری،من متعجبم اون خونه مگه چقدر کار داره درثانی مگه توتنها 

 خدمتکار اون خونه ایم
یه ریز باز افت ند حرف زدنش هی کس جلو دارش نبود  یه ب فاز  اده بود رو اون 

فک میزد.راتا که دید ممکنه کریستتتی تا شتت  ادامه بده تند تند  رید وستتح 
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یال میشتتی میزاری  یدونی بیخ نا رو م مه ای که ه حاال  خ   فت _ حرفش گ
خداروشتتکر  یام  گاه ب ته دو روز دانشتت گذاشتتتن هف نا  که او برم!.من همین 

ونا کلی بهم لطف کردن از نظر مالی،درستتت نیستتت من مدام از زیر میکنم،ا
 کار دربرم

_چقدر تو خری.مگه تو با  ول فروش خونه  دریت تو ایران.یه ستتویئت اینجا  
تواون محله داهون نگرفتی، س چه نیازی داری به شتتستتتن وجاروکردن خونه 

ستتو ر  تو یهاون مردک انگلیستتی تو هفت روز هفته تو میتونی تویه شتترکت یا 
 مارکت کارکنی.

به بهت گفتم  که کار تو اون بار وم*ش*ر*و*ب خونه ورستتتوران نزدیک  _خو
خلی   برام همش دردستتر مکافات بودنمیتونستتتم درس بخونم اینجاحداقه 
آقای ستتالمون باهام کنارمیادفقح مجبورم نگاهای نفرت بارستتوزی،نگاه های 

 ه*ر*ژ*ه نامزدش راسه تحمه کنم
 کریستی لبخندی زدگفتاین دفعه 

 _یعنی هنوز این  سره راسه بهت خح میده!
 راتا با تاسف گفت

_اره متاستتفانه وهمینم ستتوزی دیونه میکنه میترستتم بخاطر ه*ر*ژ*ه بازیای 
یه دختر اس  تاجاره ومن  یه  به هرحال اون  درش  یاره  نامزدش بالیی ستترم ب

 و اس خدمتکار
 چیه!.ایشالله مادرت  یدا میکنی _اوه عزیزم این چه حرفیه میزنی اس  اس

 _می خوام هیچ وقت  یدانشه وقتی که خودش تالشی برای  یدا کردنم نمیکنه
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 خواست بره که کریستی دست ش کشید بهش نزدیک شد گفت
 _کجا حداقه نیم ساعت بیا با هم بریم یه گشتی بزنیم

 عصبی گفت
 _کریستی مثه اینکه نمیفهمی میگم کار دارم

 اجت نمیشه،بیاحداقه یکم حرف بزنیمآخرربع تاخیرباعث _خ  باشه یه 
 باشه و عصبی نشه آرومسعی کرد 

 دست کریستی با دودستش گرفت با مالیمت گفت
یام جایی.اون خونه تنهاجای که بهم  ول  باهات ب باور کن نمی تونم  _عزیزم 

 اج شم برام بد میشهآخردرست حسابی میدن اگه 
 کریستی اهی کشید گفت

 همیدم.تو عین من نیستی که سرماه یکی واست  ول بفرسته_باشه ف
 _خوشحالم که درک میکنی

تا یه جایی باهات هم  _خ  حاال اگه داری میری خونه آقای ستتتالمون.منم 
 مسیرم

 _چه عالی!
 باهم قدم شدن چند ثانیه از سکوت شون نگذشته بود که کریستی گفت

 _فرناندو داره میاد سانفراسیسکو
 زد به فارسی زیرل  گفت راتا  لبخندی

 _چشمت روشن
 کریستی چشماشو ریزکردگفت

 _چی گفتیم
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 _هی ی عزیزم.خ  کی میادم
 همین ماه البته به من که اینطوری گفت ولی.. آخر_

 جمله اش کامه نگفته بود که صدای مردونه ای از  شت سر گفت
 _خانوم مهرزاد یه لحظه.

 با لبخند تصنعی گفتبرگشت و دیمن همکالسی سیریش و رو شو دید 
 _اوه سالم آقای گلس

 دیمن سرش خاروند گفت
 _سالم.میخواستم باهاتون حرف بزنم،دنبالتون میگشتم

 شنوم.._خ  می
 _راستش خصوصیه!

 دستش رو شونه کریستی گذاشت گفت
 _کریستی مثه خواهرمه

 _اما حرفای من.
  رید وسح حرفش گفت

 شنوم_هر چی هست جلو کریستی می
باشتتته.اول از همه از رفتار ماری معذرت میخوام اون بهتون حرفای _باشتتته 

 خوبی نزد وبا اون گندی که زد کار من راحت تر کرد
 _چه کاریم

 بااعتماد به نفس گفت
 _ یشنهاد دوستی مو
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دیمن  سر خوشتیپی بود اما زیادی  رو بود وخیلی خوب راتا نمی شناخت وبا 
 بود.این حرفش تنفر راتا دوبرابر کرده 

 باشه  س به چشمای دیمن زل زد گفت آرومسعی کرد 
 _شما  روتر از اون چیزی که فکر میکردم هستید!

ستی که متعج  بهش نگاه میکرد  ست کری شه د سخی با بدون اینکه منتظر  ا
 گرفت راه افتاد

 کریستی به محض فاصله گرفتن از دیمن گفت
سگیت خبر ندا شده بود.مثه اینکه از اخالق  ره،باخنده ادامه داد تو اگه _دیونه 

قرار بود دوست شی با کسی با همون جان سال اول دانشکده دوست میشدی 
 ضایعش نمیکردی

 _حرفش نزن خواهش میکنم
 _اوکی.خ  حرفای من که یادت نرفته م

 یکی از ابروهاش داد باال گفت
 _کدوم حرفاتم

 مشتاقه_درمورد فرناندو.ببینیش ودرمورد خودتون حرف بزنیداخه اون 
 _بس کن کریستی خواهشا دیگه حرفش نزن

ستی،من میرم کالب  یش ب ه ها از راتا جدا  شه مثه اینکه تو فعال قاطی ه _با
 شد دستی براش تکون داد رفت

 گفت به راهش ادامه داد به مهمونی ش  فکر کرد راتا اخیشی
***** 
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ها که تو آشتتپز خونه بود رفت که هلن) اشتتپز خانواده  هذابه ستتمت باکس 
 سالمون( زد رو شونه اش گفت

 _راتا جان من میرزم تو برو  ایین کمک بقیه خدمتکارا برای چیدن میز شام
سالن  سمت  ستش با  یش بندش  اک کرد رفت  شمی گفت لبخندی زد د چ

چندتایی  بزرگ هدا خوری که خدمت کارای زیادی مشغول چیدن هذا بودن به
شد به دقیقه  شغول چیدن ظرف ها و هذاها  سالم کرد م شناخت  شون که می

 نکشیده بود که صدای اشنای مردی از  شت سر شنید
 _سالم خانوم جوان.مشغول کار هستیدم

برگشت راسه نامزد سوزی،دخترآقای سالمون دید ازش متنفر بود یعنی نسبت 
که فکر میکرد مردا میخوان ازش  به همه مردها تنفرداشتتت تنها دلیلش این بود

 لبخند کجی زد گفت سواستفاده کنن..
 _اوه سالم آقای راسه جرالد.

 زد رو شونه راتاچشمکی زدگفت
 _زیاد کار نکن به خودت سخت نگیر

 _چشم باشه
 _اوضاع رو به راههم

 منتظر جواب راتا بود که سوزی از  شت خطابش کرد
سه عزیزم تو اینجایی،کلی دنب سول _اوه را سر کن شتم بیا بریم اونور    الت گ

 فرانسه میخواد ببینتت از شرکای تجاریه  در فکرکنم بشناستت
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در عین حالی که به راسه لبخند میزد ست شو گرفته بود چپ چپی به راتا نگاه 
 کرد گفت

 _هلن  س کجاستمچرا توی بی عرضه فرستاده اینجام
به  درش ازنظرمالی وابسته میخواست جوابش بده اما اون سوزی بود کسی که 

 بود سعی کرد خودشو کنترل کنه
 _خانوم ،هلن مشغول ریختن نوشیدنی هستن

 _که اینطور!
 از اونجا که کمی دور شد راتا نفس راحتی کشید زیر ل  گفت

 _اخیش دختره ی عقده ای رفت راحت شدیم
. 

 راسه که کمی تلو تلو میخورد کنار سوزی گفت
 !ممن از این  سره فلیپ خوشم نمیاد _چرا منو کشوندی اینور

 سوزی  وزخندی زدگفت
 _ولی از خدمتکار چشم ابی خونه من خوشت میاد راسه ارهم درستهم

ستم باهاش یه حالی کنم  _این چه حرفیه عزیزم اون کجا تو کجا !من فقح خوا
 همین

زدن با اون دختر م ت  حرف حین_راستته این دفعه اولت نیستتت که دارم در
 میگرم.اگه یکبار دیگه ببینم قطعا اون دختر به جهنم میفرستم عزیزم

 _اوه عزیزم من دوست دارم خواهشا فکرت به یه خدمتکار مشغول نکن
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ید و  ید تا روحریف خودش در برار راستتته م که ستتوزی را یت این بود  واقع
بود بیخودم فکر  میخواستتت راستته هر طور شتتده از راتا دور کنه ولی نتونستتته

 نمیکرد چون با اون زیبایی نفس گیر راسه واقعا خواهان راتا بود
****** 

شتت  بود ستتالن خالی از جمعیت. بعد از جمع اوری ظرف ها  راتا که از  آخر
فرط خستگی م اله شده بود رو به هلن که مشغول طی کشیدن اشپز خوبه بود 

 ین کپه از ظرفا تو سینک گفتآخربعد گذاشتن 
ساعت داره از  سته ام هم اینکه  صبح زود اینجام االن باید برم هم خ _من فردا 

 یک شبم میگذره
 هلن طی کنار گذاشت

 گفت
 _باشه عزیزم بری بهتره منم خسته ام فردا صبح میبینمت

هلن زن مهربونی بود اکثر اوقات هوای راتا داشت راتا هم عالقه شدیدی بهش 
 رفا گفتداشت،با لبخند بعد شنیدن این ح

 _ س خداحافظ تا صبح
از رو چوپ رختی تو اشپزخونه  التو وکیف شوبرداشت دستی برای هلن تکون 
سه جلو خودش م*س*ت  شده بود که را سمت در خروج رفت خارج ن داد به 

 دید
 _راتا میتونی خودت بریم

 بادیدن حال راسه هول کرده بود نگران گفت
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 هستین_اوه اخه جرالد فکر کنم شما م*س*ت 
 میخوای برسونمتم نه_

سوزی بهش تهمت  سید که  شد تر شیمون  صدا بزنه اما  ی سوزی  ست  میخوا
 بزنه از حرفای راسه خیلی میترسید باعجله از کنارش رد شد به سمت در رفت
شون  ش  ن ساعتش نگاه کرد یکو ده دقیقه  شد به  وارد حیاط بزرگ تاریک که 

 شالشو گرفت جلو بینیش و دهنش میداد
دروازه اصتتلیم عبور کرد وقدم زنان تو تاریکی شتت  تنها راه افتاد و تو طول  از

مسیر شروع کرد به فکر کردن درمورد  دری که سینه قبرستون وصدها کیلومتر 
مت تو  قا عد شتتیش ستتتال آ که هنوز ب مادری  له داره درمورد  فاصتت ازش 

بی  شسانفرانسیسکو نتونسته  یداش کنه مادری که خودش هم نسبت به ب ه ا
 تفاوته

که تو تموم زندگیش حس میکرد درد بود رن  بود بی کستتی بود  نبود  چیزی 
 ای که براشآدممادر و حامی بود ترک وطن تو هیجده ستتالگی بود زندگی بین 

 خیلی هریبه بودن فقح به هوای  یدا کردن مادرش
ه کاگه ایران میموند حداقه  ستترخاله  درش و یه چندتا از اقوام  درش بود ن 

هواشو داشته باشن اما االن فقح تنهایی هوا شو داشت فقح دست نوشته ها ی 
 درش فقح اون دفترچه چرمی کهنه خاکی همین ها براش باقی مونده بود نه 
 در مهربون که دستتتی رو ستترش بکشتته ستتاعت ها به حرفاش گوش بده نه 

ود خودش بمادری دلوا س و نگران که بخاطر دیر اومدن باز خواستش کنه تنها 
 خودش.

***** 
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 قسمت نوزدهم

ش  ها در  سرت  در،روزها و سال ها میگذرد،در فکر مادر،درح روز ها،ماها،
که گمشتتتده از زندگی  که ت ندن دفترچه ای  هایم خالصتتته میشتتود،درخوا تن

  درومادرم راتشکیه میدهد،میخوانم امانیمی از سوال هایم بی جواب است
 میرسمنمی دانم چه وقت به تمام جواب ها 

سالمون  سروقت مهمونی های ماهانه خانواده  شده بود.باز سش تموم  تازه کال
بود اونم فردا وبرای همین حوصتتله شتتو نداشتتت که دوباره نگاه های راستته 
وشتتلوهی مهمونی تحمه کنه کالستتورشتتو از رو میز برداشتتت وبه ستتمت در 

 داشت میرفت که کریستی صداش زد
 .لحظه_راتا یه 

تاد تا کریستتتی بیاد ستترجاش ایستتتاده بود که دیمن همون زیر ل  هر زد ایستت
  سری که ول کنش نبود اومد کنارش گفت

 _خانوم مهرزاد میتونم باهاتون حرف بزنم م
 راتا  وفی کرد زیر ل  به فارسی هرزد

 _اینقدر لفتش دادی تا این کنه دوباره بیاد بهم ب سبه
 برگشت طرفش به صورتش زل زد گفت

کنم آقای جکسون این  مسخره بازی تموم کنیدچون طاقت _ازتون خواهش می
 منم یه حدی داره!

 _ولی راتا من میخوام.
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 حرفش ادامه بده گفت نذاشت
_ماری داره نگاه مون میکنه خوشم نمیاد باهاش سر یه مسئله الکی دعوا بگیرم 

 بحث کنم
 بحث شون با اومدن کریستی نصفه موند وباعث شد دیمن بره

 د تا یه جایی بریم_اوه راتا بای
 _عذر میخوام خانوم مهرزاد من بعدا باهاتون بایدحتما حرف بزنم

 وبا این جمله رفت
 با چشم اشاره ای به دیمن که داشت میرفت کرد گفت

 _چی میگفت شازده  سرم
 _چرت  رت.بیا بریم که من باید هروب خونه آقای سالمون باشم

 _توهم که شدی برده!
 نرفته بودن که ماری از  شت راتا خطاب داد گفت راه افتادند چند قدمی

 وایستا راتا لحظه_یه 
 راتا با این حرف ایستاد

 ماری خودش به راتا رسوند بی مقدمه و بحث گفت
 _دیمن چی می گفتم

 _اگه خیلی مشتاقی بدونی از خودش بپرس
 _مشکه اینه که از خودش میپرسم منو میپی ونه

 _خ  اینا به من ربطی نداره
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تا خواهش میکنم ازت میدونم ،میدونم باهات دعوا گرفتم بحث کردم ازم _را
ستم نمیخوام از  شق دیمن ه دلخوری ولی بخدا همه اینا بخاطر اینه که من عا

 ترجیح میده آدمدستش بدم اما اون منو به عالم 
_این مشتتکه توعه نه من،توخیلی احمقی که خودتو واحستتاس تووقف یه مرد 

 از من چیزی نخواهمثه دیمن کردی  س 
 باالتماس گفت

 _باشه باشه نمیخوام فقح یه کاری کن ازت دور شه
شه  سی به زور نمی شه ک سمت تو نمیاد،دختر جون یادت با شه به  _از من دور 

  ایبند به یه عشق و عالقه ورابطه کرد
 _توهیر حرفای قلمبه و سلمبه چیزی دیگه ام میتونی بگیم

 یست حقیقت محضه!_اینا حرفای قلمبه و سلمبه ن
ماری دور  ند از کنار  قدم های ت با  به کریستتتی  بدون حرف دیگه وبی توجه 

 شد،اما کریستی به دنبالش رفت بهش رسید گفت
 _دیونه اینا چی بود به این دختره گفتی!م

 _بی خیال کریستی حوصله ندارم با تو یکی بحث کنم
دو ر بزار بیا باهام فرنان_من نمی خوام باهام بحث کنی یا چیز دیگه فقح یه قرا

 ببین همین
 میخواست حرفاش سمت فرناندو برادرش ببره

 کشدارگفت
 _کریستی
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 _فرناندو  سر خوبیه  شیمون نمیشی
 _خیلی قضیه رو ساده گرفتی

 _میگم  سر خوبیه،قضیه م  ی یده نیست
 تعریف ازش کن ببینم به کجا میرسی_من هر حرفی میزنم تو یه 

نارو چون  با هر زنی _ای نارو چون میشتتناستتمش میگم اون  برادرمه نمیگم ای
 ازدواج کنه اونو خوشبخت میکنه
 _من ترجیح میدم اون زن نباشم

 اونوقتم _چرا
_کریستتتی من هنوز تو گذشتتته ام هنوز دنبال مادرمم تا  یداش کنم تا وقتی که 

گه  به هر چیز دی نده و ازدواج و  به ای یاده نکنم نمی تونم  که درمورد مادرمو  
 ایندمه فکر کنم

شه مگه نگفتی  صمیم بگیری مادرتم  یدا می _راتا تو بزرگی باید برای زندگیت ت
 سرخاله بابات دنبال ادرس وشماره تلفن دوست  درته تا از طریق اون مادرت 

  یدا کنهم
_ اره گفتم.ولی من هنوز با خودمم سر قضیه مهاجرتم اومدنم به آمریکا شهید 

ب گیم،نبود مادرم ،فوت مادربزرگم تموم حرفایی که نمیدونم  شتتتدن  درم تو
راسته یا دروهه  شت سر مادرم مادربزرگم گفته درگیرم تو دنیا خودم  س قضیه 

 ازدواج نمی تونم هضم کنم اینو بفهم کریستی
 _راتا

 بی توجه بهش رفت تا کمی باخودش خلوت کنه
****** 
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ش  بود بعد کمی بعد خداحافظی باهلن راه افتاد تا بره  ساعت دو  خونه دقیقا 
 مرت  کردن خونه ی آقای سالمون تازه اجازه گرفته بود بره خونه ش

ستوران ها تا یه زمانی از تاریکی می سید اما االن ازبس تو بار ها وخونه ها ر تر
نیمه های شتت  کار کرده بود براش عادی شتتده بود این موقع رفتن به خونه،به 

 خودش میگفت بدبخت
نها دلخوشتتیش این بود که میتونستتت بره دانشتتگاه،بعضتتی وقتا فکر میکرد ت

بالش  به  درش دادوبعدشتتم نیومد دن بدبختیش مادرشتتته که اونو  مستتب  
وحاالاون مجبور بود تنها روزهاش بگذرونه و برای مقداری  ول کار توهرجایی 
 تجربه کنه از همه حرف بشتتنوه شتتاید اگه مادرش بود شتتاید اگه  درش شتتهید

نمیشد شاید اگه نمیومد آمریکا.توفکر بودنفهمید  مردی  شت سرش و قدم به 
 قدمش میاد،درگیر بود که صدای مردونه از  شت خطاب قرارش داد گفت

_missy()خانوم کوچولو 
ساله ک لی دید  سی یک  سی ، شت عق  نگاه کنه که مرد  به خودش اومد برگ

 که به سمتش چاقو گرفته
 یغ خفه ای کشید با صدایی لزون گفتجبود. شجاع بود اما خ  دختر

 _با من چی کار داریمتوکی هستیم
شوند  سمت تاریکی ک ست راتا گرفت به  شت د سته تقریبا بزرگی دا مرد که ج
وتهدید کرد که حرکت اضتتافه ای نکنه چون یه مرد دیگه تو ماشتتین منتظرش 

ه سمت دبنشسته بودداشت نگاشون میکرد به ناچار صداش خفه کرد ودنبال مر
 ماشین راه افتاد
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 _بامن چیکار داریم من که.
 فشار محکمی به مچ دست راتا واردکرد گفت

 _خفه شو
 _تو کی هستی اصال تو.

این بار مرد عصتتبی همون وستتح خیابون چاقو که تو دستتتش بود بدون تهدید 
حرف دیگه ای به سمت شکم راتا برد تا بی دردسر راتا تا ماشین ببره و صدایی 

ر نیاد،فرو کردن چاقو تو شتتکم راتا همانا و فریاد مرد شتتیک  وشتتی ازش د
 ازسمت دیگه خیابون

 _چیکار میکنی مردکم
بی توجه به چاقو تو دستتت مرد دویدستتمتش مرد هول داد مرد که جستتارت  

 مردشیک  وش دید گفت
 _هی هی  سر من تنها نیستما

 وفریاد زد
 _استیفن کجایی  سم

 ازتو ماشین بود گفتاستیفن که شاهد ماجرا 
_قرار بود دختره رو بکشتتی جنازه شتتو با ماشتتین من گم گور کنی تو قرارمون 

 کتک کاری نبود داداشی
 راه شو کشید رفت مرد شیک  وش بی توجه به راتا گفت

_چرا زدیشم تو کی هستتتی نکنه قاچاق ی اعضتتای بدنی این وقت شتت  به 
شی تا تیکه تیکه شون کنی بفرو ای تنها حمله میکنی این بال سرشون میاریآدم

 شون.ها جواب بده!
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 مردک ه چاقو سمت مردشیک  وش گرفت گفت
 _هی هی زیادی داری تندمیری

به سمت مرد گرفت که اب از سرش گذشته  آوردمردک ه دست برد کلتش در
 بود به سمتش هجوم برد وهردو درگیرشدن

  بود نبودبعدکتک کستتی متوجه راتا که خون زیادی ازش  رفته بود و بی هوش
کاری مفصتتلش،چاقو وکلت مردک ه برداشتتت لگدی بهش زد همون وستتح 

 خیابون ولش کردرفت سمت راتا
راتا ب*غ*ل کرد و به ستتمت ماشتتینش که هنوز تو  ارکینگ خونه اش نبرده 

 بودش رفت
شیفتش  ساعت دیر تر از قبه  ش  یه اتفاقی قرار بود بیوفته که دو فکر کرد که ام

 خونه اومدترک کرد به 
***** 

 
 قسمت بیستم

تو فکر دختر زخمی بود،به  رستتتارا گفته بود به محض به هوش اومدن دختر 
 باهاش تماس بگیرن،بگن

داشتتت لباستتش عوض میکرد تا ازبیمارستتتان برگرده خونه که  رستتتاری در زد 
 گفت

 _آقای دکتر اون دختری که چاقو خورده بود نگرانش بودید به هوش اومد
 خت گفتکتش اندا
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 _حالش چطورهم
 _خوبه اما درد داره

 به همراه  رستار به سمت اتاقی که راتا بستری بود با عجله رفت
 چشمای باز ابی راتا که دید لبخندی زد گفت

 _سالم.خوشحالم که بهوش اومدی
بی چشم رویی نبود واگه میفهمید کسی بهش کمک کرده تشکر میکرد اما  آدم

 نوشت، شکه گیری رابطهیه چیز دیگه میکمک کردن مردا رو به  ای 
 حال زاری داشت به زور گفت

 _سالم شما همونی هستین که منو رسوندین بیمارستانم
 _اره . حاال حالت چطورهم

 _خوبم اما کمی درد دارم
ی اگه چاقو کمی دیگه فرورفته بود ممکن بود آورد_خ  طبیعیه چون شتتانس 

 به تهالت اسی  برسه
 بدونه چرا این مردکمکش کرده بنابراین  رسید خیلی دلش میخواست

 _می تونم بپرسم چرا شما به من کمک کردینم
_خ  من یه انستتانم مستتلما اگه هم نوع رو درخطر ببینم بهش کمک میکنم 

 اونم یه زن دو نصف ش 
 _مطمئنیدمفقح بخاطر هم نوعی بودنه،نه چیز دیگهم
چاقو جلو یه دختر جون  _مطمعنم من یه  زشتتکم ، اون موقع شتت  یه مرد با

 دیدم مسلما به کمکش میرم
 سردگفت
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 _به هرحال ممنونم
 _من که کاری نکردم خانوم.

 مکث کرد
 سریع گفت

 _مهرزاد هستم
 مرد به محض شنیدن فامیلی راتا حرفش فراموش کردگفت

 _آمریکایی نیستیدم دورگه اید درستهم
 دش بودگفتراتا بعد بستن و باز کردن چشمش که ناشی از درد زیا

 _ایرانی المانیم
 _چه جال ،اولین باری که دیدمتون فکر کردم آمریکایی،هستید.

 دستش سمت راتا که روتخت بود دراز کرد ادامه داد
 _از اشنایی تون خوشحالم خانوم

 مهرزاد،منم فرناندو  ابلو هستم،یا همون دکتر  ابلو
 اما راتا با فرناندو دست ندادگفت

شدن از  _من ترجیح میدم برم شحالم میکنه  ا خونه ام فعال تنها چیزی که خو
 روی این تخته

 فرناندو لبخندی زد دو دستش بهم زد گفت
 سر بهم نگفتی! آخر_هر طور راحتی.اسمتم 

 حرفشم با منظور گفت اما راتا جوابش دادگفت آخرتیکه 
 _راتاهستم آقای  ابلو.امیدوارم کنجکاوی تون برطرف شده باشه
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فرناندوبالبخند اتاق راتا ترک کرد مدام استتمشتتو زیر ل  زمزمه  بعد این حرف
 میکرد خیلی دوست داست بدونه معنی اسمش چی میشه

***** 
حالشتتم طوری نبودرو ا  ما  یه مرد بشتتته،ا نه  قت فکر نمیکردهمخو هیچ و
وایستتته،بنابراین بااصتترارهای دکتر  ابلو وباتوجه به حال بدش قبول کردکه به 

 تاچندروزی ازش مراقبت کنه.. خونه فرناندو بره
وارد خونه که شتتدن راتا ستتعی کرد خودش راه بره معذب بود از اینکه فرناندو 

 کمکش میکنه زیرب*غ*لش گرفته.
 _میتونم خودم بیام

 کیف سامسونتش کنارجاکفشی انداخت گفت
 _چقدر تو لجبازی دختر،دارم کمکت میکنم کاریت ندارم که!

 _ممنون خودم میتونم
 و که لجبازی راتا دید گفتفرناند

 _باشه هر طور که راحتی
دم در خونه اش کفش های رستتمی شتتو داشتتت با یه دمپایی رو فرشتتی عوض 

 میکرد که راتا گفت
 _منم باید کفشم عوض کنمم
 _نه میتونی همین طوری بیای

راتا بعد این حرف جلوتر از فرناندو حرکت کرد و درکمال ناباوری فکر میکرد 
شیک شت  یه خونه  شلوغ دا شیمن کوچیک و  سوئیت که یه ن وبزرگ میبینه،یه 
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دید متعج  به تموم لباس ها وکتاب ها که رو مبه ومیز و کف نشتتیمن ریخته 
 بود نگاه میکرد

 فرنادو که فهمیده بود راتا بابت چی تعج  کرده گفت
_راستش سرم کمی شلوهه وقت نمیکنم اینجا رو تمیز واسه همون شبیه اشغال 

 دونیه
 _فکر کنم از کمی هم سرتون بیشتر شلوغ باشه

تازه اجاره کردم یکم  یا اومدم،این خونه روهم  تازه از استتپان نه راستتتش  _اوه 
 طبیعیه شه*خ*ته و شلوغ بودن اینجا به هرحال ببخش

 لبخند کجی تحویه فرناندو داد گفت
 _اینجا چندتا اتاق دارهم

امشتت  میرستته به تو ومن تو _یکی ،اونم اتاق خوابمه ،ولی خ  اتاق من از 
 نشیمن میخوابم

 _اوه دلم نمیخواد اتاقت ازت بگیرم،خ  من تو نشیمن میخوابم
_نه اشتتکالی نداره خواهرم امروز فردا  یداش میشتته بعدش اون ازت  مراقبت 
گه  ته،تو هم دی فت مون راح جای ج ته هم  یالم راح نه این طوری هم خ میک

 درمورد م فکر بدی نمیکنی
 به راتا که رو یکی از مبه ها بشینه راتا نشست گفت اشاره کرد

 _دست خودم نیست،نسبت به همه مردها بدبین شدم چون بدی دیدم
ست بدبینی_امیدوارم منو از ای ت خارج کنی،و این بفهمی من محض انجا ن لی

 م وظیفه انسان دوستی به یه دختر جون دوش  کمک کردم
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 _فهمیدم آقای دکتر
 _فرناندو صدام کن

 _دکتر بهتره،و رسمی تر
 به سمت اشپزخونه کوچیکش رفت گفت

 _اوکی هرجور راحتی،چای یا قهوهم
 _فرقی نداره

 مشغول چای درست کردن شد
کار  جا  جا بودی یعنی ک تا دو شتتت  ک خ  نمی خوای از خودت بگی تو  _

 ممیکردیماصال چرا این مدت مادر  درت سراهت نگرفتن.
 بعدسکوت چندثانیه ای راتاگفت

 _تموم شد سواالتت شروع کنم به جواب دادن
 _اره اگه ممکنه

سی خدمتکارم،مثه هرماه که  رفت گماه  ارتی می آخر_تو خونه یه تاجار انگلی
ش   شبم  ارتی گرفته بود من هم تا دو  شهر دعوت میکرد اون  کلی از بزرگای 

 مشغول  ذیرایی تمیز کردن خونه با خدمتکار های دیگه بودم
 ادکنجکاو تر شدتکون د سری

 _که اینطور  س دانشگاه نمیریم
_نه اتفآقا بخاطر شرایطی که ریس م یعنی صاح  خونه قبول کرد حاضر شدم 
تا اون موقع شتت  اونجا کار کنم اون با دو روز کالس  دانشتتگاه من مشتتکلی 

 نداره
 _ س هم چینام بد نیست برات حاال چی میخونیم
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 _ادبیات انگلیسی
 نم ادبیات میخونه_چه جال  خواهر م

 _خیلی دوست دارم ببینمش
 _می بینیش به زودی،درمورد  در ومادرت نگفتیم

_ درم تو جنگ ایران و عراق شتتهید شتتد،مادرهم نمیدونم کجاستتت! یعنی  به 
تازگی دارم دنبالش میگردم یعنی بخاطرش اومدم سانفرانسیسکو،یه روزی اون 

 ایران زندگی میکردم سالگی17و درم اینجا زندگی میکردن،خودهم تا
_بابت  درت متاستتفم نمیخواستتتم ناراحتت کنم اما چرا ایران نموندی چرا 

 مهاجرت کردیم
یدا کردن  یا   مادرم بود  خاطر  یدونم ب جا نم مدم این یدونم چرا او _خودمم نم
سکو،حالش تو  سی سانفران شته  درم یا خوندن دفترچه خاطراتش تو هوای  گذ

 گمم روزهای دانشجویش ،عجی  سردر
 _مادرت چی تاحاال باهاش ارتباطی نداشتیم

_از  ن  سالگیم تاحاال،ندیدمش،یجورایی باعث بانی تموم سختی ها وتنهایام 
مادرم میدونم  درم که زنده نیستتت اون که زنده استتت چرا دنبالم نمیگرده چرا 

 نیستم
 با این حرفادلش برای بی کسی خودش سوخت لحظهیه 

رد ماجرای چاقو خوردنت به کستتی مشتتکوک _خیلی خیلی متاستتفم،درمو
 نیستیم

 _نمیدونم من که با کسی دشمنی ندارم
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 _خوب فکر کن با کسی بحثی نداشتیم
_تو دانشتتگاه با چند نفر بحث داشتتتم اما درحدی نبوده که کار به چاقو کشتتی 

 برسه
 _تو محه کارت چیماونجا باکسی مشاجره نداشتیم

ضی وقتا  سوزی بع سم  سه بهم بحث _با دختر ری بخاطر نزدیکی نامزدش را
 داشتیم اما.

ه تو رو یه تهدید میدونستتته برای آورد_اما اگر نداره کستتی که این بال ستترت 
زندگیش ،گرفتن جونت ضروری میدونسته این ماجرا کمی که نه بیشتر از کمی 

 بو داره
 _یعنی سوزی.

 _اره فعال یه حدسه اما باید  یگیر باشی
**** 

شپزخونه رفت تا کمی اب  درد ش کمی کم سمت ا سالنه  به  سالنه  شده بود 
 بخوره که فرنادو از روی کانا ه که روش دراز کشیده بو دداد زد

 ب گرم بخور،زخمت وضعش وخیمهآ_
 _باشه آقای دکتر

 باطعنه گفت
_واستتته خودت میگم خانوم لجباز،االنم به جای اخم تخم خوش حال باش 

انرژیه اگه تو رو اینجوری ببینه هر طور شتتده به چون خواهرم داره میاد خیلی  ر
 حرفت میاره

 بابدعنقی گفت
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سم معارفه رو بزار برای بعدواجازه بده  ست خواهشا مرا _من که حالم خوب نی
 من برم تو خونه خودم استراحت کنم

_نه فعال باید یکی باال ستترت باشتته تا مراقبت باشتته،کریستتتینا هم دختربدی 
 اش لذت میبیری شک نکننیست از هم صحبتی باه

 صدای چرخیدن کلیدتوقفه درشنید ادامه داد
 _فکر کنم اومد

 وبه سمت در رفت،راتا فقح مکالمه شونومیشنید
 _کجای تو دخترم

ست خیلی  شگلت که گفتی کجا شگاه بودم فرناندو،خ  این مهمون خو _دان
 دلم میخواد ببینمش

 _کریستینا االن میشنوه فکر میکنه من حرفی زدم
وه داداشی من ،کی بود که میگفت اگه دختره رو ببینی عاشقش میشی،ازبس _ا

 وخوشگله آروم
 باحرش گفت

 _کریستینا
شد و راتا  شیمن  شنا بود ولی وقتی دختر وارد ن صدای دختر عجی  برای راتا ا

 دیدش تازه فهمید که اشتباه نمیکرد صدا اشناعه
 _اوه راتا تو اینجا چیکار میکنیم

 _کریستی
 _راتا
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 فرناندو  ریدوسح گفت
 _اگه صدا زدن تون تموم شده به منم بگید اینجا چه خبره!

شتی ایران  شور زد فکر کردم برگ _اوه دختر تو کجا بودی این یه هفته دلم کلی 
  یش فامیالت

 _اوه نه کریستی ماجراش طوالنیه خیلی خوشحالم میبینمت
 هم بودن آهوشحاال کریستی وراتا تو 

 گفتفرناندو متعج  
 _کریستینا میشه بگی ماجرا چیهم

 _من و راتا همو میشناسیم یعنی دوست صمیمی هستیم
 _ س اون دوست که میخواستی منو باهاش اشنا کنی راتا بود

 _اره داداش جون
_کریستتتی،فرناندو واقعا برادرتهمولی شتتما دوتا که فامیلی هاتون شتتبیه هم 

 نیست
منو فرناندو ستتال ها تو استتپانیا باهم _ناتنی هستتتیم از  در جدا از مادر یکی،

شت مادرید  سکو اما خ  فرناندو برگ سی سانفرا زندگی کردیم یه مدتی هم تو 
 همون جا درسش خوند  زشک شد

 _چه جال .نگفته بودی،چه خبرا به خونه م  سر زدیم
 _اره یه نامه برات اومده بود که بازش کردم

 مه دادبا خنده دست برد تو کیفش نگاهی توش کرد،ادا
ستم بخونم نامه رو جلو راتا انداخت،راتا نامه رو از میز  سی بود نتون _ ولی فار

 چنگ زد به ادرسش نگاهی کرد گفت
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 _ سرخاله ی  درم فرستاده
ته  مه چی نوشتت نا نه تو  تا ببی به خوندن  باز کرد شتتروع کرد  مه رو  نا ند  ند ت ت

و کریستی  ستان از راتاشده،دراین بین فرناندو به قصد ترک خونه و رفتن به بیمار
 خداحافظی کرد درمورد زخم راتا هم به کریستی سفارش کرد،

 _خ  چی توش نوشتهم
 راتا ابرویی باال انداخت گفت

 _فکر کنم کم کم دارم به مادرم نزدیک میشم
 _چطورممگه چیزی درموردمادرت نوشتهم

 نامه روروی میز رت کردگفت
اشتتتم از چندماه  یش که بهش زنگ _ظاهرا بهم زنگ زده،من ستترکاربودم برند

زده بودم تا دنبال دوست  درم محسن باشه کلی دنبالش گشته ،شماره تلفن ش 
  یدا کرده ظاهرا فهمیده که تو نیویورک دفتر داره

 _دفتر داره مگه چیکارستم
 _وکیله،البته تو دفترچه خاطرات  درم نوشته بود وکیله

 _ س یعنی تو همین
 

 تو نوشته های بابات میشناختیشم مرده محسن هم از
_اره یه جورایی،اخه زیادی به مادر و  درم نزدیک بود احتمال میدم اون بدونه 

 مادرم کجاست!
 کریستی بشکنی زدانگشت اشاره شوسمت راتاگرفت گفت
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 _افرین ولی ممکنه هم ندونه
 _به هرحال من تموم تالش مو دارم میکنم تا  یداش کنم

 مادرت دنبالت نمیگردهم_راتا تو مطمئنی 
 _مطمئن که نه ولی اگه دوستم داشت یه سراهی ازم میگرفت تو این هفده سال
_راتا خیلی بی انصافی خوبه خودت دفترچه خاطرات  درت خوندی فهمیدی 
فای  عد حر جدا شتتتدن ب قه داشتتتن الکی  مادرت و در ت بهم عال قدر  چ

ثه بقیه مادرها دوستتت داره مادربزرگت باور میکنی،به نظر من اون یه مادره، م
 حتما یه چیزی شده که نتو نسته  یدات

 کنه
سوال های بی جواب  ست من  یداش میکنم تا به یه دنیا از _خ  هرچی که ه
ساموبیار  شو برو خونه ام چند تا از لبا من جواب بده،توهم به جای این حرفا  ا

 م این یه مدتداداش جونت که نمیزاره من برم خونه م حداقه لباس داشته باش
 خندید گفت

 _چشم قربان شما امر بفرما
ضیح بده ببین چی میگه  ضعیت منو براش تو سر بزن و سالمون هم  _به خونه 

 حتما بریا یادت نره
_باشه  س من قبه رفتن بنا به فرمان داداش جونم باید برات سوپ درست کنم 

 داروهات بهت بدم
 باحرش گفت

 و بکنم_کریستی خودمم میتونم این کارا ر
 کریستی، اشد،به شوخی تعظیمی کردگفت
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 _شرمنده من باید وظیفه مو انجام بدم حوصله هور،هور های فرناندو رو ندارم
**** 

 چندروزبعد..
بعد از دوش گرفتن راتا،وکلی حرف زدن ،کریستی روبه راتا که باحوله روتخت 

 نشسته بودگفت
 _بهتره زخمتم

 راتاابرویی باال انداخت،گفت
 سه یه حموم کردن خبرت نکردم کریستی میدونی که._من وا

 _خ  حاال بیا بپوش لباساتو بعد حرف میزنیم
 _کریستی خواهشا بگوبه خونه آقای سالمون سر زديم

_ نبود خونه، سوزی خونه بود وضعیت تو روبراش گفتم گفت به جات دو روز 
ست دیگه  ستخدام کردن بعداش هم گفت نیازی نی شی ا بعد یه خدمتکار مراک

 ماه میتونی بیای  ول این چند روزه رو بگیری آخربیای 
 قیافه راتا تغییر کردهم برک زده به دیوار نگاه کرد

اولین بارت نیستتتت که داری کار عوض میکنی  _چته تو چرا عزا گرفتیم این
 قبلنم هم صدجا کار کردیا

 بابغض گفت
 _خ  دیگه چی گفتم

_هی ی خوشتتحال بود وقتی گفتم چه بالئی ستترت اومده انگار بهش دنیا رو 
 دادن
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سات بردارم  شتم میرفتم لبا _خونه مم رفتی چیزی  یدا نکردیم _چرا اتفآقا دا
چهه سالش باشه اما  نجاه سال رد داده بود با تو  یه زن دیدم که تقریبا میخورد

کار داشت وقتی منو دید فکر کرد من توهم بهم گفت راتا منم گفتم دوست شم 
خودش فعال نمی تونه بیاد خونه اش،طفلکی کلی هول کرد،بعدش هم به زور 

 ش کردم آروم
 سر به زور شماره شو داد تا باهاش تماس بگیرمآخر

 گفت سمت راتا گرفت آوردکریستی،دستی تو کیفش کردوکارت ویزیتی در 
 ا ارتمان دارهآ_فامیلی شم نوشته رومر،گفت حوالی خیابون المبر

 بین حرفاش به قیافه هول ومتعج   راتا نگاه کردگفت
 _چیزی شده راتام

 اب دهنش قورت دادگفت
 _مطمئنی فامیلیش رومر بودم

 _اره بیا کارت نگاه کن
 ت گرفتکار

 به شماره و فامیه اون زن نگاه کرد اما کریستی،رفتارراتارو نفهمید
 خاصیهم آدم_راتا این زنه کیهم

 خالصه فت
 _مادرمه

 باتعج  گفت
 مادرتهم

 باطعنه گفت
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 _اره خانوم رومر
 به طرف تلفن رفت گفت

 _بیا بیا زنگ بزن به این شمارش میخوام ببینمش
 _راتا تو مطمئنی،میخوای ببینیشم

شم حاال همه  ست هم داد تا من از مادرم جدا  ست به د _یه زمانی همه چی د
ست هم داده تا من دوباره  یداش کنم دلم نمیخواد این فرصت  ست به د چی د

 از دست بدم کریستی
 کمکم میکنیم

 _باشه
عصتتر 6تلفن گرفت و باشتتماره تماس گرفت وقراری برای حوالی ستتتاعت 

 گذاشت
***** 

 
 قسمت بیست یکم

تا حرکت کرده بیرون  بی یدرا گه میفهم تان بودا مارستت که بی ندو، خبر از فرنا
ساعت  ن  نیم به کافی  ستی دور ورای  شه، نهانی به همراه کری شاکی می رفته،

 شا ی که قبال قرار گذاشته بودن،با تاکسی رفتن.
 کافی شا ی حوالی خیابون المبر،نزدیکی های ا ارتمان مگی.

 کریستی گفت به در کافه که رسیدن رو به
 _ ن  دقیقه بعد من بیا تو کافه،یه میزی هم انتخاب کن که تو دید مگی نباشی
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 کریستی که از این حرف راتا متعج  بود گفت
 _چرام

 _با اجازه ت میخوام تنها با مادرم حرف بزنم،دوست ندارم کسی حرفامو بشنوه
ا چند دقیقه تکریستی هرهر کنان به سمت طرف دیگه خیابون رفت تا به گفته را

 بعد بره تو کافه.
وارد کافه که شتتد اول از هم چند تا دختر و ستتر جون دبیرستتتانی رو   دید،جو 

صدای کر  آرومکافه  صدای بلند خند ها و  سیقی با  ساکت بود وخبری از مو و
شه ای  ست مادرش که گو شلوغ نبودن کافه خیلی راحت تنو کننده نبود بخاطر 

سمت راتا بود دن  با میز دونفره رو انتخ اب کرده بود  یدا کنه از نیم رخ ش که 
فهمید قراره به زن شتتیک و زیبایی روبه رو شتته گرچه همه اینا رو میدونستتت 

که عکس جونی های مادرش دیده بودن می گفتن شتتبیه  آدمچون همه عالم 
مادرشتته،و تماما زیبای مادرش به ارث برده بود،تعله و خیره موندن به نیم رخ 

به ستتمت میزش راه افتاد جلوتر که رفت،موهای بلوند مادرش ف راموش کرد 
مادرش دید فهمید که مادرش خیلی تغییر کرده،چون مادرش موهای خرمایی 
داشت و این رنگ موی جدید تو عکس جونی خای مادرش ندیذه بود.صندلی 

 عق  کشید روبه روی مادرش نشست گفت
 میسیز رومر _سالم

 مگی که هول کرده بود گفت
 _خودتی راتا
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لحظه ستتکوت بین شتتون حکم فرما بود و راتا داشتتت به تموم اجزای صتتورت 
مادرش چشتتم های دریایش،کت دامن شتتیکی که به تن داشتتت اون شتتبیه زن 

 های سیاستمدار کرده بود،شیک با وقار همان طور که حدس میزد
 زل زد به چشمان مادری که سال ها در حسرت دیدارش بود

 _بله خودمم
قطرات اشک تو چشم های مگی جمع شد ودستش را سمت دست راتا که رو 
 میز ببرد تا بگیرش،ولی درکمال ناباوری راتا دست ش کشید اجازه لمسش نداد

 اشکش که رو گونه اش جاری شده بود  اک کردگفت
_بهت حق میدم این قدر با من هریبه باشتتی که نخوای لم*س*ت کنم،حدس 

 سر من گفتن،وتو چه احساسی نسبت به هم داریمیزنم که چه چیزای  ست 
 راتا  وزخندی زد گفت

 _خوبه، س همه چی میدونید
 _راتا به من فرصت حرف زدن بده قضیه اون طوری که تو فکر میکنی

 ،میشنوم.دادم_اگه اینجام یعنی فرصت 
 _من نه ازدواج کردم بعد جدایی از  درت،نه یه ه*ر*ژ*ه بودم،که.

 ادامه داد چشماش بست باز کرد
ما هیچ وقت جالی خالی  یه ستتنی تو دستتتای من بزرگ شتتتدی ا تا  تا تو  را

 علی،گریه های من ومشکالتم نتونستی ببینی بفهمی،چون ب ه بودی
 _خ  اینا منو به جوابام نمیرسونه
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_طبق شرطی مه بابات گذاشتم بعد  ن  سالگی ت اون اومد آمریکا سر رستی 
ه همه چیز منوگرفت تو  درت تموم داریی من تو به عهدع گرفت و یه بار دیگ

،بعد م که علی دادمبودین ،اول به جدایی از علی نیمی از دنیای مو از دستتت 
ست  شیرین دادماومد تو رو از من گرفت ومن تموم دنیامو از د ،تموم رویاهای 

 مو،اصال تو میدونی ما چطوری جدا شدیم
شما همراه اآ_ ست بیاد ایران،و  صیه ره  درم میخوا ش نیومدن تا حدودی از ق

 خبر دارم
 های مختلف شنیدی آدم_تو چیزی نمیدونی درواقع تو فقح یه سری چیزا از 

_خ  اگه فرض کنیم ماجرا مثه  حرف هایی که من شتتنیدم نبوده،باز چیزی 
عوض میشهمنکنه من دوباره هفت ساله م میشه،و این دفعه شما یه مادر وظیفه 

 دل نمی مونمشناس میشید من حسرت به 
_فقح میتونم بگم متاستتفم،ولی باور کن من دقیقه از عمرم نبوده که بهت فکر 
نکنم.من بعد جدایی از  درت قرش های قوی برای اعصتتاب،افستتردگی که 
به روز من  ید چی  قت نفهم داشتتتم مصتترف میکردم،یعنی  درت هیچ و

گاه اسایشاومده،قرش های که مم مصرف میکردم کامال برای کسایی بود که تو 
سال بدون  شق تو  ن   روانی به مدت طوالنی تحت درمان بودن،من فقح به ع

م  .من بعد از جدایی از تو مدت خیلی زیادی تو اسایشگاه روانی آوردعلی دوم 
بستری بودم،یه افسردگی طوالنی مدت. ن  سال سخت که شیش ماه از سال 

شیش ماه دیگش با خواب دکتر و قرش شگاه بودم  سای ش میگذروندم،بعد تو ا
خونه نشین شدم به که داهون  دادمهم که خودکشی کردم یه بار از کارم استفعا 

 شدم حدود ده سال  یش دوباره به زندگی عادی و با قرش برگشتم
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این بار دنبال نه دنبال تو بودم نه علی میدونستتتم جنگ تموم شتتده فکر میکردم 
ا راه  یدا کنم رفته بود فرانسه ت ازدواج کرده،تو اون مدت حتی محسن م نتونستم

با هزارتا  رس وجو فهمیدم  ن  ستتتاله  ارتباط و  یدا کردنم اون بود،بعدم که 
یدم خبری از تو و علی داره ولی گفت هیچ خبری  اومده نیویورک،ازش  رستت
نداره به که ناامید شتتدم خواستتتم چند بار بیام ایران اما باید دنبال چی میومدم 

شتتتم،از محستتن چند دفعه خواهش کردم برگرده ایران دنبال من که ادرستتی ندا
علی بگرده اما گفت  استتپورتش مشتتکه  یدا کرده و حق ورود به خاک ایران 
نداره،بهش گفتم ادرس خونه علی بده گفت اگه بدم می تونی بری ایران میتونی 

یداس کنی ک  هایی  با اون قرش  فت  من میخوردم اعصتتتاب ه و،راستتتم میگ
 داهونم،اشتیاق نداشتن به خاکی علی بخاطرش ازم جدا شد،نمیتونستم برم.

_این حرفا چیزی عوض نمیکنه،فقح بگین چرا از  درم جداشتتدینمچرا دلیلی 
 احمقانه ای مثه جنگ و نیومدن به ایران،چرا بخاطر من کوتاه نیومدینم

 _تموم این چرا ها رو برو از خود علی بپرس
 تا به یه دنیا سوال هام جواب بده_اخه خودس زنده نیست 

 _یعنی چی.چرا علی زنده نیستم
 _همون موقع که  ن  سالم بود مرد تو جنگ شهید شد

یاد به  یه اش شتتتدید شتتتد  جا  آوردگر حرفای اون روزهاش.نمیزلرم بری اون
سال زندگیش  آوردجنگه،به یاد  شیش  شو با علی تموم اون  شقانه ا زورهای عا

 که بره باعلی،نه علی حقش نبود
 _میدونستم این میشه،چقدر بهت گفتم نرو نمیزارم بری
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 کی مرد یعنی کی شهید شد
 1985به میالدی سه دسامبر

روزی که جدا شدن،شبی که اون خواب وحشتناک دید کاب*و*سها  آوردبه یاد 
ش تموم شد سربازی که شبیه علی بود گلوله ای به  یشونیش خورد.هیچ وقت 

 تفآقات زندگیش تو یه روز اتفاق بیوفته..فکر نمیکرد بدترین. ا
 حال و روز مادرش که دید گفت اوه باورم نمیشه یعنی علی واقعا.خدای من

حاال فهمیدید چه به روز من اومده.من درست زمانی که به شما احتیاج داشتم 
ه.شما هم،بودین ولی کنار یادمشما کنارم نبودین،از  دزم که یه خاطره ای محو 

 .من نبودین.
 میخوام برم سر خاکش .
 میخواین برین چیبگینم

بگم دیدی حرفم من درستتت دراومد،دیدی نامردی کردی رفتی،دیدی یه عمر 
 من دنبالت بودم وای هافه از این که تو تو داین دنیا نبودی

خواهش میکنم ازتون،احساساتی نشید،شما تا دو دقیقه  یش می گفتی یه دفعه 
 میخواید برید سر یه قبر چی بگیدام نیومدی ایران بعد االن 

دخترجون تو حال منو نمیفهمی،چون عاشق نبودی .من فکر میکردم علی زنده 
سال ها  یش تو  ست  ضیه اون طوری که فکر میکنم نی ستم ق ست اگه میدون ا
 یشتتم بودی،من همیشتته فکر میکردم علی بعد من ازدواج کرده از من خبری 

مادرت  که  نده  به توهم فهمو که نمیگره  فایی  ثه حر من نیستتتم درستتتت م
 مادربزرگت بهت زده
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نمی تونم فکر کنم تموم اینا قضتتیه ها،ستتر یه لجبازی، ستتاده بین شتتما و  درم 
 بوده

 تو تموم ماجرا نمیدونی حداقه یکم به حرفای من که مادرتم یکم فکر کن
شمارو یه  شنوم که کامال  سری چیزا می من اومدم این جا ازتون گلخ کنم اما یه 

 مظلوم نشون میده آدم
تاخودت  چه فکری درمورد من میکنی من نمی تونم عوض کنم، که تو  که  این
نخوای،فقح خواهش میکنم نشتتنیده منو محکوک نکن،من یه مادرم.تموم اوم 

 رنجی که تو که تو کشیدی ده برابرش من کشیدم راتا عزیز
ستتال  تو هیجده موضتتوع اینه که از تموم این نبودنا،بگذرم از تنهایی بدبختایم

 نمی تونم بگذرم شما دیر اومدین
 اگه بخوام جبران کنمم

 فکر میکنید بتونید این هفده سال یه دفعه بتونید جبران کنید
 حاضرم قسم بخورم.به جون تنها عشق واقعی زندگی م که الن دیگه زنده نیست

 حاال خوب میدانست چقدر مادرش عاشق  درش است
 _باشه.جبران کنید

 
 شناسم.میخوام برم سرخاک علی میدونی که ایران می.میای ایران. _باهام

 _اگه بزید سرخاکش خلطراتتون دوباره زنده نمیشه
یداری  ب حواب  تو  چه  لی  ع من صتتتورت  تر. نی دخ یدو م من  چی از تو 

 سال با یاداوری خاطراتش،تصویرش تو رویام زندهم22میبینیم،22
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 باشه من همراه تون میام
 

***** 
 

ست جبی تابانه را  مادرم   فرناندو و تموم رفتن به ایران سرخاک سحرف با کری
 جو میکنم

 
سواالتم.اما هنوز نفهمیدم  سید یه دنیا از  ستن ،به جواب ر شد هریبانه زی تمام 
برای چه چرا  درم رفت،رفت که چه چیزی را ثابت کندمهدفش چه بودم به 

ست که اولیت ب آدمدنبال چه.ایا افکار  شد که حتی بخاطرش از اینقدر مهم ا ا
 عزیزترین نزدیک ترین زندگیت بگذری

سته بود  ش ستی هم کنارش ن درحال جمع کردن لباس ها و چمدونش بود کری
 مدام گله و شکایت میکرد

صال تو  سافرت ا شی بری م شده که  ا _فرناندو گفت زخمت درحدی خوب ن
 همین االنشم یکی بایذ مراقبت باشه راتا

 کریستی _نمیخوام چیزی بشنوم
 _تو جدی جدی میخوای بری ایران

 _اره نمی بینی مگه دارم جمع میکنم
ست به همون بگو  سرخاله بابا ت که ه _خ  چرا مادرت تنها نمیره اون مرده  

 بیاد دنبال مادرت فرودگاه
 _کریستی من نمیفهمم این اصرار های برای نرفتن چیهم
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 نگران م همین_خ  تو یه چاقو خورده ی،زخمت م عمیق بوده.فقح 
 _خ   س نگران نباش دوست عزیزم.من کنار مادرمم

 مکث کرد ادامه داد
 _راستش موصوع رفتن نرفتن تو نیست

 با نگاهش  رسید
  س چیهم

فرناندو از تو خوشتتش اومده یعنی از وقتی م که فهمید من و تو با هم دوستتتیم 
 اصرارش برای اشنایی و ازدواج با تو دو برابر شد

 من تو وضعیتی هستم که بتونم به ازدواج فکر کنممفکر میکنی 
سی 32خ  همین بهش گفتم،اما خ  اون صرار داره زودتر اونم با ک شه ا سال

 که با یه نگاه عاشقش شده
 ولی من وضعیتم عادی نیست یعنی نمی تونم به کسی فکر کنم

 حتی به فرناندو که جونت نجات دادم
تازه د یت واقعی زندگی مادر چرا نمیغهمی کریستتتی من گیجم من  به هو ارم 

 و درم  ی میبرم نمیتونم همزمان با اینا به مسلعه مهمهی نثه این فکر کنم
سته و  ش شین منتظرم ن به این فکر کن من رفتم بیرون جی بهش بگم،اون تو ما

 منتظره بشنوه
 که من می خوام

محض رضتتای خدا جدی باش،فرناندو دوستتت داره اینو من که خواهرشتتم 
 .اون تا حاال عاشق نشده.چشماش میگه که دوست دارهفهمیدم
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 فکر کنه منو ندیده مثه اون دفعع هایی که قرار بود منو ببینه وندید
صه  شکه اینه که دیده ت،و نمی تونه فکر کنه ندیدت.تموم فکرش به تو خال م

 میشه
ستی من قبه رفتن به ایران هیچ جوابی نمی تونم به فرناندو بدم.خودت ک  کری

 نی چقدر اشفته اممیدو
مجبورم همین حرفا رو تحویلش بدم.حداقه بگو ستتاعت  روازت میه که بیام 

 بدرقه ات
 البد با فرناندو میخوای بیای

ما حتی دم رفتنتم نمیخوای  یدی ا به ایران م عد ستتفرت  میگی جوابش ب
 ببینیش..بابا تو دیگه چقدر بی رحمی

 کریستی
 کنم شفیفتشه دیرش شدهاوه یه اس ام اس فرستاد باید برم فکر 

 
چمدوناشون هنوز تحویه نداده بود  رواز به مقصد استامبول بود تا از اونجا به 

بود،تازه فهمیده بود مادر چیه دیگه واژه ی به این نام  آرومایران برن.قدم هاش 
خ   ما  مادر ا فت  به مگی نمیگ نارش بود گرچه  که ک که  نا نبود بل فقح اشتت

این همه ستتال بهش رستتیده بود به کستتی فقح تو  خوشتتحال بود از اینکه بعد
 نوشته های  درش و رویاهاش داشتش

 به فکر کریستی و فرناندو نبود
 سالم راتا

 کریستی و فرناندو کنارش دید
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 مگی ایستاد سالمی کرد
 راتا تند تند شروه کرد به معرفی کردن

ریستی ک_ایشون دوست صمیمی من کریستی.ایشنوم دکتر  ابلو هستن برادر 
 که بهم لطف کردن نجات دادن

 مگی دست داد
 اما این وسح فرناندو گفت

 _میدونم سفرتون چهارده روز ست.اما من طاقت ندارم چهارده روز صبر کنم
 خ  من چه جوابی باید بهتون بدمم

 
 _فقح بگید برمیگردید و به درخواست من فکر میکنید

 _واگه نتونم برگردم
 من میام ایران

یکنم زودتر برگردم.نه شتتما منتظر جواب بمونید نه خودم از درستتام تالش مو م
 عق 

. 
یال  چه مهفومی بی خ ید برای  چه مفهومی جنگ ید  درش برای  کاش میفهم

 زندگیش شد آرامشتمام 
برای راتا شال سر کردن سخت نبود چون تقریبا بیشتر عمرش تو ایران گذرونده 

 به بود با اون حجاببود ومشکلی نداشت باشال.اما مگی کمی هری
 قبال یه چیزایی شنیده بودم درمورد ایران.
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 چرا هیچ وقت نخواستید بیاد ایران
 ایران جایی نبود که من و درت بتونیم راحت زندگی کنیم

 ولی من سال ها اینجا زندگی کردم
 راحت بودیم

 نه ولی خ  یه ایرانیم بهم بر میخوره درمورد اینجا..
سکو به متعلق ب آدمفراموش نکن  سی سانفران ه جایه که توش به دنیا اومده تو تو 

 دنیا اومدی نه تهران
  س شماهم خودتون المانی نیدون

 اره همیشه.آمریکا جایی بود که فقح من توش زندگی کردم
 زندکی میکرد دادمازدست  ام اما اینجا جاییه من بهترین افراد زندگی

 تو اینجا اومدی فارسی بلد بودی
 اما این دلیه نمیشهخ  نه زیاد 

ا و شتتهر که باعث و بانی مرگ آدماره همین دلیه میشتته که تو خودت از این 
  درت ن جدا کنی

 اشآدماما  در بخاطر افکارش رفت جنگ نه بخاطر این شهر و 
اشتتتباه نکن اون برای این که گزندی به مردم این شتتهر و شتتهرهای دیگه هم 

 وطناش نرسه جنگید
از این ایران بدم بیاد چون جاییه که  در اون جا  دبایخ  با این حستتتاب مم 

 شهید شده
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ضی  ست.تو ذات بع شده این آدمنه حرف من این نی ا اهه یه جایی بودن حک 
صورت و چشم های ابی لهجه هلیض که باهاش انگلیسی خرف میزنی نشون 

 نمیده تو یه شرقی هستی
 اما فامیلی م که نشون میده واسه کجام

میخواد بحث کنم.راستتتی به  ستتر خاله بابات گفتی که داری بی خیال دلم ن
 میای

 نه میریم هته .مثه اینکه یادتون رفتع من فارسی بلدم
 باشه.راتا چرا نموندی ایران

 به قول شما با خاک اینجا هریبه بودم حتی وقتی خاک  درمم اینجا بود
نبال ش دباشتتی چون هم آرومنمی خوامم بدبینت کنم ولی.تو اینجا نتونستتتی 

 من بودی منی که بذدالنه حتی جرات نداشتم یه دفعه بیام اینجا  یدات کنم
 منو ببخش راتا من هی  وقت نمی تونم جایگاه یه مادر واقعی  یش داشته باشم

 
قدم در جایی گذاشتتتم که باید مفهوم  در را انجا جستتت جو می کردم اما من 

یدا که هی گاه در جستتتت جو مفهوم  در نبودم نمی تو گاه ان را   نوانم هیچ 
کنم،من فقح میگشتتتم دنبال چیزی که معنایشتتتان را نمیدانستتتم.قدم که در 
ستم روی  شیرین  درانه را میتوان شدم انگار تازه حس  شتم ارام  آرامگاه اش گذا

 تکه سنگی حس کنم
برای مادرم که تاکنون به جایی مثه گلزار شتتهدا  انگذاشتتته بود کمی ان جو 

 هریبانه بود
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بعد از دقایقی به مزار علی رستتیدن.مگی خوندن فارستتی بلد نبود هنوزم فکر 
شوخیه یا بازی اما عکس از چهره علی که  میکرد تموم ان ه داره اتفاق میفته یه 

 رو سنگ قبر حک شده بود به تموم حدس و گمان هاش  ایان داد
 زمزمه کرد

ی سال هاست از ر گفته بودم میروی نمیای،رفتی نیامدی،همه خبر داشتن که 
زمین رفته ای هم نشتتین فرشتتته ها شتتدی اما من بی خبر از همه جا فمر کردم 
این هم مثه همان لحبازیای،مغروربازیای،حس مهین دوستتتی ات هستتت که 
دوباره شکوفا شده،فکر کردم این ها همه محض تنبیه من است اما هافه از این 

تا ثابت کنی  ا برایم درنظر گرفتی.رفتیکه تو تنبیه بزرگتری به نام رفتن از این دنی
 افکارت بر عشقت تسلح داشت رفتی تا ثابت کنی من بی وفا هستم

 ارام اشک میرزم برای نبودت برای نبودم در این سال ها
سنگ  سهم یک تکه  سال دیدار من با تو ، سی فکرش رامیکرد بعد همه  چه ک

 تآهوشباشد نه شانه مردانه ات نه 
عاشتتق هایم،حاال در  امتداد نوشتتته هایت دلتنگی ات  چه زود گذشتتت تمام

 رابرایم میخوانم
 وچقدر من ساده از سهمم که تو بودی گذشتی،حاال اشک آه هیچ فایده ندارد

 
 بعد یه  رواز طوالنی به سانفرانسیسکو رسیدن.

 کریستی تو فرودگاه منتظر ایستاده بود.اما تنها بود از فکرش گذشت.
 د بمونم یا نهبرگرد تا بفهمم بای

 همراه مادرش با کریستی احوال  رسی کرد.با نگاه ش  رسید
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  س فرناندو کجاستممگه نگفت
 رفت مادرید

 رفت مادرید. س گفت میخوام یه مدت باید تنها باشم
 جند روز بعد

در امتداد  لی قدم میزد که عاشقانه های  در مادرش رقم خورده بود جایی بوی 
عشق های ابدی جایی عشق به مادر در انجا  میدادعشق دهه هفتاد میالدی،را 

 فکر میکرد عسق مادر به فرزند به اب خیره شدزمزمه کرد
 2003دسامبر  هو امروز س 1985سه دسامبر  1980رسه دسامب

 م اه میزنم دنبال  گمشدهو من تنها قدم 
 شاید این گمشده همین نزدیکی ها باشه

 فرناندو..
 قبال آقای دکتر بودم که

 رفتی و حاال برگشتیمبعد یسال
 میخواستم با خودم کنار بیام الزم بود تنها شم

 و حاال اینجام
 اومدم قدم بزنم بعد مپت ها دوری از اینجا

 فقح قدم بزنی
ستی م خبر نداره اومدم اومدم خ  واقعیتش اینه که تازه  سیدم کری از مادرید ر

 خونه ات مادرت م گفت اومدی اینجا
 ولی من هنوز نفهمیدم چرا اون حرفا زدی و بدون شنیدن جواب از من رفتی.
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میخواستتتم همون طور که خودت مبخواستتتی تو یه شتترایح عادی کنار مادرت 
 بتون  منو انتخاب کنی

 تنه تو اوج تشویش ها درگیرها
 ممنونم مه درکم کردی

 یعنی این یه ساله به خاطر من رفتی تا زندکیم به ثبات برسه
 شم آرومهم به خاطر تو هم به خاطر خودم میخواستم با خودم کنار بیام 

 یعنی چی م
شنیدن  ستم بدون  شد نتون سال  ستم ببینم میتونم قیدت بزنم اما فقح یه  میخوا

 ه وقفه جدایی برای فکر کردن بودجواب برای همیشه از اینجا برم.این ی
 و االن میخوای جواب بشنوی

 بله ستیریتا
 خ  من که یه خواستگاری رسمی نشتیدم

 ایا حاضرم زنم شیم
 مه منه.آرزواین 

 و خندید. درمیان هوهای باد
 شکیال

 
 قسمت بیست یکم

تا حرکت کرده بیرون  یدرا گه میفهم تان بودا مارستت که بی ندو، بی خبر از فرنا
ساعت  ن  نیم به کافی  ستی دور ورای  شد، نهانی به همراه کری شاکی می رفته،
شتتا ی که قبال  تلفنی قرار گذاشتتته بودن،با تاکستتی رفتن.کافی شتتا ی حوالی 
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ستی  سیدن رو به کری خیابون المبر،نزدیکی های ا ارتمان مگی.به در کافه که ر
 گفت

 اشیکن که تو دید مگی نب _ ن  دقیقه بعد من بیا تو کافه،یه میزی هم انتخاب
 کریستی که از این حرف راتا متعج  بود گفت

 _چراممن دوست دارم مادرت دوباره ببینم
 _با اجازه ت میخوام تنها با مادرم حرف بزنم،دوست ندارم کسی حرفامو بشنوه

کریستی هرهر کنان به سمت طرف دیگه خیابون رفت تا به گفته راتا چند دقیقه 
شد بعد بره تو کافه شدبودوارد کافه که  ستی راحت  .راتا که خیالش ازبابت کری

ستانی رودید،جو کافه  سر نوجون دبیر ساک آروماول از هم چند تا دختر و  ت و
بود وخبری از موستتیقی با صتتدای بلند خند ها و صتتدای کرکننده نبود بخاطر 
شه ای دن  و میز دونفره  ست مادرش که گو شلوغ نبودن کافه خیلی راحت تنو

رو انتخاب کرده بود  یدا کنه از نیم رخش که ستتمت راتا بود فهمید قراره با  ی
شت  شه گرچه خاطرات محوی ازمادرش به یاددا شیک و زیبایی روبه رو  زن 

که عکس جونی های مادرش  آدمگذشتتته ازاینا میدونستتت چون همه عالم و
عله و ه،تدیده بودن می گفتن شتتبیه مادرشتته،و تماما زیبایی مادرش به ارث برد

خیره موندن به نیم رخ مادرش فراموش کرد به ستتمت میزش راه افتاد جلوتر که 
مادرش خیلی تغییر کرده،چون  که  ید  ید فهم مادرش د ند  های بلو فت،مو ر
مادرش موهای خرمایی  داشتتت و این رنگ موی جدید تو عکس جونی های 

 مادرش ندیده بود.صندلی عق  کشید روبه روی مادرش نشست گفت
 _سالم.میسیز رومر
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 مگی که هول کرده بود گفت
 _خودتی راتا..دخترم

لحظه ستتکوت بین شتتون حکم فرما بود و راتا داشتتت به تموم اجزای صتتورت 
مادرش چشتتم های دریایش،کت دامن شتتیکی که به تن داشتتت اون شتتبیه زن 
های ستتیاستتتمدار کرده بود،شتتیک با وقار،همان طور که حدس میزد،زل زد به 

 ری که سال ها در حسرت دیدارش بودچشمان ماد
 _بله خودمم

قطرات اشک تو چشم های مگی جمع شد ودستش را سمت دست  که رو میز 
بودبرد تا بگیرتش،ولی درکمال ناباوری راتادستتتش کشتتیدواجازه لمستتش به 

 مادرش نداد
 مگی اشکش که رو گونه اش جاری شده بود  اک کردگفت

ه باشتتی که نخوای لم*س*ت کنم،حدس _بهت حق میدم این قدر با من هریب
 میزنم که چه چیزای  شت سر من گفتن،وتو چه احساسی نسبت به هم داری

 راتا  وزخندی زد گفت
 _خوبه، س همه چی میدونید

 _راتا به من فرصت حرف زدن بده قضیه اون طوری که تو فکر میکنی نیست
 ،میشنوم.دادم_اگه اینجام یعنی فرصت 

 د جدایی از  درتکردم بعن _من ازدواج
 چشماش بست باز کرد وجلوی بغض واشکش  به زورگرفت ادامه داد

شدی اما هیچ وقت جای خالی علی،  ستای من بزرگ  سنی تو د _راتا تو تا یه 
  درت ،گریه های من ومشکالتم نتونستی ببینی،بفهمی،چون ب ه بودی
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 اینا منو به جوابام نمیرسونه_خ  
 دستی رو گونه اش کشیدگفت

_طبق شتترطی که با بابات گذاشتتتم بعد  ن  ستتتالگی ت اون اومد آمریکا 
ستتر رستتتی تو به عهده گرفت و یه بار دیگه همه چیز منوگرفت تو  درت تموم 

ست   ،بعد م کهدادمدنیا من بودین ،اول با جدایی از علی نیمی از دنیای مو از د
یاهای ،تدادمعلی اومد تو رو از من گرفت ومن تموم دنیامو از دستتتت  موم رو

 شیرین مو،اصال تو میدونی ما چطوری جدا شدیمم
ضیه  شما همراه اش نیومدن تا حدودی از ق ست بیاد ایران،و  _اره  درم میخوا

 خبر دارم
 های مختلف شنیدی آدم_تو چیزی نمیدونی درواقع تو فقح یه سری چیزا از 

چیزی  _خ  اگه فرض کنیم ماجرا مثه  حرف هایی که من شتتنیدم نبوده،باز
عوض میشهمنکنه من دوباره هفت ساله م میشه، میرم مدرسه،و این دفعه شما 
یه مادر وظیفه شتناس میشتید منو تامدرسته میرستونیدمن حسترت به دل نمی 

 مونم
 دوباره اشک ریخت راتا خیره موند

_فقح میتونم بگم متاستتفم،ولی باور کن من دقیقه از عمرم نبوده که بهت فکر 
یی از  درت قرش های قوی برای بیماری اعصاب،افسردگی نکنم.من بعد جدا

به روز من  ید چی  که داشتتتم مصتترف میکردم،یعنی  درت هیچ وقت نفهم
که تو  کامال برای کستتتایی بود  که من مصتترف میکردم  های  مده،قرش  او
شق تو  ن   شگاه روانی به مدت طوالنی تحت درمان بودن،من فقح به ع سای ا
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بدون علی دوم  یادی تو آوردستتتال  مدت خیلی ز جدایی از تو  عد از  م  .من ب
سخت که  سال  سردگی طوالنی مدت. ن   ستری بودم،یه اف شگاه روانی ب سای ا
شیش ماه دیگش با خواب مدام ودکتر و  شگاه بودم  سای سال تو ا شیش ماه از 

 دادمقرش میگذروندم،بعدش هم که خودکشتتی کردم یه بار از کارم استتتفعا 
داهون شدم حدود ده سال  یش دوباره به زندگی عادی  خونه نشین شدم به که

و با قرش برگشتتتم،این بار دنبال  تو بودم نه علی میدونستتتم جنگ تموم شتتده 
فکر میکردم ازدواج کرده،تو اون مدت حتی محستتن م نتونستتتم  یدا کنم رفته 
 بود فرانستتته تنها راه ارتباط و  یدا کردنم اون بود،بعدم که با هزارتا  رس وجو
فهمیدم  ن  ستتاله اومده نیویورک،ازش  رستتیدم خبری از تو و علی داره ولی 
ته این حرف  که برادرم بهش گف مای یدم  که فهم عدم  نداره ب گفت هیچ خبری 

 بزنه
 

برستتم به که ناامید شتدم  آرامشتامنو از علی دورکنه تامن فراموش تون کنم به 
بال چی میو ید دن با ما  یام ایران ا بار ب ند  که ادرستتی خواستتتم چ مدم ممن 

نداشتتتم،از محستتن چند دفعه خواهش کردم برگرده ایران دنبال علی بگرده اما 
شکه  یدا کرده و حق ورود به خاک ایران نداره،بهش گفتم  سپورتش م گفت  ا
بدم می تونی بری ایران میتونی  یداش  بده گفت اگه  ادرس خونه  دری علی 

یخوردم اعصاب داهونم،اشتیاق کنی،راستم میگفت با اون قرش هایی که،من م
 نداشتن به خاکی  که علی بخاطرش ازم جدا شد،نمیتونستم برم.

 راتاسری تکون دادگفت
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_این حرفا چیزی عوض نمیکنه،فقح بگین چرا از  درم جداشتتدینمچرا دلیلی 
 احمقانه ای مثه جنگ و نیومدن به ایران،چرا بخاطر من کوتاه نیومدینم

 از خود علی بپرس. _تموم این چرا ها رو برو
 چشم هاش بارید

 _اخه خودش زنده نیست تا به یه دنیا ازسوال هام جواب بده
 مگی متعج  وهراسان  رسید

 _یعنی چی.چرا علی زنده نیستم
 _همون موقع که  ن  سالم بود مرد تو جنگ شهید شد

حرفای اون روزهاش.نمیزارم بری اونجا جنگه،به  آوردگریه اش شدید شد به یاد
سال زندگیش باعلی،نه  آوردد یا شیش  شو با علی تموم اون  شقانه ا روزهای عا

 علی حقش نبود که بره،بمیره
 زمزمه کرد

 _میدونستم این میشه،چقدر بهش گفتم نرو نمیزارم بری
 _کی مرد یعنی کی شهید شدم

 1985_به میالدی سه دسامبر
کاب*و*سها  روزی که جدا شدن.شبی که اون خواب وحشتناک دید آوردبه یاد 

شونیش خورد.هیچ  شبیه علی بود گلوله ای که به  ی سربازی که  شد  ش تموم 
 ندگیش تو یه تاریخ اتفاق بیوفته.وقت فکر نمیکرد بدترین. اتفآقات ز

 _اوه باورم نمیشه یعنی علی.واقعا.خدای من
 حال و روز مادرش که دید گفت
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به شتتما احتیاج  _حاال فهمیدید چه به روز من اومده.من درستتتت زمانی که
شما کنارم نبودین،از  درم که خاطراتی محو  شتم  شما هم،بودین ولی یادمدا ه.

 کنار من نبودین..
 _میخوام برم سر خاکش

 _میخواین برین چی کارکنینم
 بابغض گفت

_بگم دیدی حرفم من درست دراومد،دیدی نامردی کردی رفتی،دیدی یه عمر 
 این دنیا نبودی من دنبالت بودم هافه از این که تو،تو

 بلند شدگفت
شما تا دو دقیقه  یش می گفتی یه  شید، ساتی ن سا _خواهش میکنم ازتون،اح

 دفعه ام نیومدی ایران بعد االن میخواید برید سر یه قبر چی بگید!
_دخترجون تو حال منو نمیفهمی،چون عاشتتق نبودی .من فکر میکردم علی 

 ر میکردم نیست سال ها  یشزنده است اگه میدونستم قضیه اون طوری که فک
شه فکر میکردم علی بعد من ازدواج کرده از من خبری  شم بودی،من همی تو  ی
که  فایی  ثه حر مادرت من نیستتتم درستتتت م که  نده  به توهم فهمو نمیگره 

 مادربزرگت بهت زده
شما و  درم  ساده بین  سر یه لجبازی،  ضیه ها، _نمی تونم فکر کنم تموم این ق

 بوده
 اتا زل زدبلند شد به ر

 _تو تموم ماجرا نمیدونی حداقه یکم به حرفای من که مادرتم  فکر کن
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شمارو یه  شنوم که کامال  سری چیزا می _من اومدم این جا ازتون گله کنم اما یه 
 مظلوم نشون میده آدم

_اینکه که تو چه فکری درمورد من میکنی من نمی تونم عوض کنم،تاخودت 
ه منو محکوم نکن،من یه مادرم.تموم اون نخوای،فقح خواهش میکنم نشتتنید

 رنجی که تو کشیدی ده برابرش من کشیدم راتا عزیزم
 17_موضتتوع اینه که اگه از تموم این نبودنا،بگذرم از تنهایی بدبختایم تو این 

 سال نمی تونم بگذرم شما دیر اومدین
 _واگه بخوام جبران کنمم

 ران کنید_فکر میکنید بتونید این هفده سال یه دفعه جب
_حاضتترم قستتم بخورم.به جون تنها عشتتق واقعی زندگی م که االن دیگه زنده 

 نیست
 حاال خوب میدانست چقدر مادرش عاشق  درش است

 _باشه.جبران کنید
 سکوت بین شون بودکه مگی گفت لحظه

 شناسم_باهام میای ایران..میخوام برم سرخاک علی میدونی که ایران نمی
 راتتون دوباره زنده نمیشهم_اگه برید سرخاکش خاط

 22_تو چی ازمن میدونی دختر.من صتتورت علی چه تو خواب چه  بیداری 

 سال با یاداوری خاطراتش،تصویرش تو رویام زنده ام22سال میبینم،
 بغض ش خوردگفت

 _باشه من همراه تون میام
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 تنها سکوت بود برای دقایقی،وقراری برای رفتن به ایران
***** 

تمام شد هریبانه زیستن ،به جواب رسید یک دنیا از سواالتم.اما هنوز نفهمیدم 
برای چه مچرا  درم رفت،رفت که چه چیزی را ثابت کندمهدفش چه بودم به 

اینقدر مهم است که اولویت باشد که حتی بخاطرش از  آدمدنبال چه.ایا افکار 
 عزیزترین نزدیک ترین فردزندگیت بگذری!

سته بود درحال جمع کر ش ستی هم کنارش ن دن لباس ها و چمدونش بود کری
 مدام گله و شکایت میکرد

صال تو  سافرت ا شی بری م شده که  ا _فرناندو گفت زخمت درحدی خوب ن
 همین االنشم یکی باید مراقبت باشه راتا

 _نمیخوام چیزی بشنوم کریستی!
 _تو جدی جدی میخوای بری ایرانم

 که رو تختش نشسته بود انداخت گفت یکی ازتی شرت هاش سمت کریستی
 _اره نمی بینی مگه دارم جمع میکنم

 کریستی تی شرت م اله کردانداخت روتخت گفت
ست به همون بگو  سرخاله بابا ت که ه _خ  چرا مادرت تنها نمیره اون مرده  

 بیاد دنبال مادرت فرودگاه
 برای نرفتن من چیهم ات_کریستی من نمیفهمم این اصرار

 چاقو خورده ی،زخمت م عمیق بوده.فقح نگران همینم_خ  تو 
 _خ   س نگران نباش دوست عزیزم.من کنار مادرمم

 _راستش موضوع رفتن
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 نرفتن تو نیست

 با نگاهش  رسید
  س چیهم

ستیم  شش اومده یعنی از وقتی م که فهمید من و تو با هم دو _فرناندو از تو خو
 ابر شداصرارش برای اشنایی و ازدواج با تو دو بر

 _فکر میکنی من تو وضعیتی هستم که بتونم به ازدواج فکر کنمم
صرار داره زودتر ازدواج کنه 32_خ  همین بهش گفتم،اما خ  اون شه ا سال

 اونم با کسی که با یه نگاه عاشقش شده
 لبخند کجی زد گفت

 _ولی من وضعیتم عادی نیست،یعنی نمی تونم به کسی فکر کنم
 جونت نجات دادم_حتی به فرناندو که 

 عصبی گفت
_چرا نمیفهمی کریستتتی من گیجم من تازه دارم به هویت واقعیم، زندگی مادر 

 و درم  ی میبرم نمیتونم همزمان با اینا به مسئله مهمی مثه این فکر کنم
_به این فکر کن من رفتم بیرون چی بهش بگم،اون تو ماشین منتظرم نشسته و 

 منتظره بشنوه..
 با خنده گفت وسح حرفش  رید

 _که من می خوامش
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_محض رضای خدا جدی باش، راتا فرناندو دوست داره اینو من که خواهرشم 
 فهمیدم.اون تا حاال عاشق نشده.چشماش میگه که دوست داره

  وفی کرد گفت
 _فکر کنه منو ندیده مثه اون دفعه هایی که قرار بود منو ببینه وندید

ه فکر کنه ندید ه ات.تموم فکرش به تو _مشتتکه اینه که دیده ات،و نمی تون
 خالصه میشه

_کریستتتی من قبه رفتن به ایران هیچ جوابی نمی تونم به فرناندو بدم.خودت 
 که میدونی چقدر اشفته ام

_مجبورم همین حرفا رو تحویلش بدم.حداقه بگو ساعت  روازت کیه که بیام 
 بدرقه ات

 _البد با فرناندو میخوای بیای
ما حتی دم رفتنتم نمیخوای _میگی جوابش  یدی ا به ایران م عد ستتفرت  ب

 ببینیش..بابا تو دیگه چقدر بی رحمی
 کشدارگفت

 _کریستی
 صدای موبایلش دراومد ونگاهی بهش انداخت گفت

 _اوه یه اس ام اس فرستاد باید برم فکر کنم شفیفتشه دیرش شده
 _اوکی  س برو

باال حافظی  خدا به معنی   تاستتری تکون داددستتتش  بردوکریستتتی هم را
 ی خونه روترک کردآرومباخداحافظی 

***** 
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چمدوناشتتون هنوز تحویه نداده بودن  رواز به مقصتتد آنکارا بود تا از اونجا به 
 ایران برن.

نام هریبه  آرومقدم هاش  به این  باواژه ی  بود،تازه فهمیده بود مادر چیه دیگه 
 اما خ  خوشتتحال بودنبود، بلکه که کنارش بود گرچه به مگی نمیگفت مادر 

از اینکه بعد این همه ستتال بهش رستتیده بود به کستتی  که فقح تو نوشتتته های 
  درش و رویاهاش داشتش..

 به فکر کریستی و فرناندو نبود.وصدای کریستی بین افکارش شنید
 _سالم راتا

 برگشت
 کریستی و فرناندو کنارش دید

 مگی هم ایستاد سالمی کرد
 به معرفی کردنراتا تند تند شروع کرد 

_ایشون دوست صمیمی من کریستی.ایشنونم دکتر  ابلو هستن برادر کریستی 
 که بهم لطف کردن نجاتم دادن

 ماجراچاقو خوردنش مگی میدونست
 مگی  وکریستی و فرناندو باهم دست دادن

ای برای حرف زدن تنهاباشتتن،راتا  لحظهفرناندواز راتادرخواستتت کرد که چند
 قبول کردواز مادرش جدا شد

 مگی هم کم وبیش ازماجرای عالقه فرناندو خبرداشت
 دوراز مگی وکریستی گوشه ای ازسالن شلوغ ایستادن
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 فرناندو گفت
 _میدونم سفرتون چهارده روز ست.اما من طاقت ندارم چهارده روز صبر کنم

 دوربودکردگفتراتا نگاهی به مادرش که ازش 
 _خ  من چه جوابی باید بهتون بدمم

مه  کث کردادا ید.م به درخواستتتت من فکر میکن ید و  ید برمیگرد _فقح بگ
 داد.برگرد تابفهممم بایدبمونم یانه!

 ترس فرناندو این بود که راتا تو ایران موندگار بشه
 _واگه نتونم برگردمم

 _من میام ایران
 تاجواب جسورانه وشیرینی بود برای را

شما منتظر جواب بمونید نه خودم از درسام  _تالش مو میکنم زودتر برگردم.نه 
 عق  بمونم

 وبا این حرف به سمت مادرش رفت نگاه خیره فرناندو ندید
. 

یال  چه مهفومی بی خ ید برای  چه مفهومی جنگ ید  درش برای  کاش میفهم
 زندگیش شد آرامشتمام 

ده ریبا بیشتر عمرش تو ایران گذرونبرای راتا شال سر کردن سخت نبود چون تق
 بود ومشکلی نداشت باشال.

 اما مگی کمی هریبه بود با اون حجاب
 وقبال یه چیزایی شنیده بودم درمورد ایران.
 سوارتاکسی فرودگاه به مقصدهتلی بودن.
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 جفت شون هرق درفکر
 _چرا هیچ وقت نخواستید بیان ایران

 راحت زندگی کنیم_ایران جایی نبود که من و درت بتونیم 
 _ولی من سال ها اینجا زندگی کردم

 _راحت بودیم
 _نه ولی خ  من یه ایرانیم بهم بر میخوره درمورد اینجا هر توهینی بشنوم..

سکو  آدم_فراموش نکن  سی سانفران متعلق به جایه که توش به دنیا اومده تو، تو 
 به دنیا اومدی نه تهران

 _ س شماهم خودتون المانی میدونیدم
 _اره همیشه.آمریکا جایی بود که فقح من توش زندگی کردم

،بهش تعلق  دادم_اما اینجا هم جاییه که من بهترین افراد زندگی ام را ازدستتت 
 دارم

 _اصالتو اینجا اومدی فارسی بلد بودیم
 _خ  نه زیاد اما این دلیه نمیشه

بانی مرگ ا و شتتهر که باعث و آدم_اره همین دلیه میشتته که تو خودت از این 
  درتن جدا کنی

 اشآدم_اما  در من بخاطر افکارش رفت جنگ نه بخاطر این شهر و 
_اشتتتباه نکن اون برای این که گزندی به مردم این شتتهر و شتتهرهای دیگه هم 

 وطناش نرسه جنگید
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ساب منم باید از این ایران بدم بیاد چون جاییه که  درم اون جا  _خ  با این ح
 شهید شده!
ا اهه یه جایی بودن حک شده این آدمن این نیست.تو ذات بعضی _نه حرف م

 بی لهجه هلیض که باهاش انگلیسی حرف میزنی نشونآصورت و چشم های 
 نمیده تو یه شرقی هستی

  وزخندی زدباز جواب داد
 _اما ف امیلی م که نشون میده واسه کجام!

ه داری تی ک_بی خیال دلم نمیخواد بحث کنم.راستتتی به  ستتر خاله بابات گف
 میای

 _نه میریم هته .مثه اینکه یادتون رفته من فارسی بلدم
 _باشه.

 مکثی کردگفت
 _راتا چرا نموندی ایرانم

 _به قول شما با خاک اینجا هریبه بودم حتی وقتی قبر  درمم اینجا بود
ل باشتتی چون همش دنبا آروم_نمی خوام بدبینت کنم ولی.تو اینجا نتونستتتی 

 من بودی منی که بذدالنه حتی جرات نداشتم یه دفعه بیام اینجا  یدات کنم
منو ببخش راتا من هی  وقت نمی تونم جایگاه یه مادر واقعی  یشتتت داشتتته 

 باشم
 لبخندی زد دست مادرش فشرددلخورانه گفت

 _اما باوجود همه اینامادرم  که هستید
**** 
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  ایانی( قسمت بیست ودوم)قسمت
 اول شخد

قدم در جایی گذاشتتتم که باید مفهوم  در را انجا جستتت جو می کردم اما من 
یدا  گاه ان را   گاه در جستتتت جو مفهوم  در نبودم نمی توانم هی  که هی 

 کنم،من فقح میگشتم دنبال چیزهایی که معنایشان را نمیدانستم.
شتتیرین  درانه را  قدم که در آرامگاه اش گذاشتتتم ارام شتتدم انگار تازه حس

 میتوانستم روی تکه سنگی حس کنم
نداریم مرده  ما می   ند و نده ا ها ز مه این  ند ه ها حرف دار مه این قبر ه

 اند.درحالی که درنزد خدازنده اند واز ما اگاه تر
 وزمان میبرد تا کسی این مفهوم را کامه درک کند

 بود کمی ان جو برای مادرم که تاکنون به جایی مثه گلزار شتتهدا  انگذاشتتته
 هریبانه بود،ولی ارام بود و دست در دست من با دسته گلی همراه بود.

یدن.مگی  به مزار علی رستت یادی از قبرها،  عداد ز قایقی ورد کردن ت عد از د ب
خوندن ونوشتتتن فارستتی بلد نبود هنوزم فکر میکرد تموم ان ه داره اتفاق میفته 

ه رو سنگ قبر کشیده شده بود به یه شوخیه یا بازی اما عکسی از چهره علی ک
 تموم حدس و گمان هاش  ایان داد

 زمزمه کرد
_گفته بودم میروی نمیایی،رفتی نیامدی،همه خبر داشتتتن که ستتال هاستتت از 
روی زمین رفته ای هم نشتین فرشتته ها شتدای اما من بی خبر از همه جا فکر 

دوستی ات هست کردم این هم مثه همان،لجبازی ها،مغروربازیا،حس مهین 
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که دوباره شکوفا شده،فکر کردم این ها همه محض تنبیه من است اما هافه از 
 این که تو تنبیه بزرگتری به نام رفتن از این دنیا برایم درنظر گرفتی.

شت رفتی تا ثابت کنی من بی  سلح دا شقت ت رفتی تا ثابت کنی افکارت بر ع
 وفا هستم

 ودم در این سال هارام اشک میرزم برای نبودت برای نبآ
 برای فرشته ی کوچک مان

چه کستتی فکرش رامیکرد بعداین  همه ستتال دیدار من با تو این گونه باشتتد به 
شانه مردانه ات نه  شد نه  سنگ با سهم من ازتو یک تکه  شود ، و قیامت موکول 

 ت..آهوش
چه زود گذشتتت تمام عاشتتقانه هایمان ،حاال در  امتداد نوشتتته هایت دلتنگی 

 برایم میخوانمات را
وچقدر من ساده از سهمم که تو بودی گذشتم،وحاال اشک و آه هیچ فایده ای 

 ندارد
شاهد  شک ریخت و تموم گه ها رو روی قبرعلی   ر  ر کرد وتنها  ست و ا ش ن
شک  شکهاش راتا بود،راتایی که خودش هم بی تابانه ا درد دل هایش با علی وا

 میرخت
**** 

 به سانفرانسیسکو رسیدن.بعد یه  رواز طوالنی  مدت 
 کریستی تو فرودگاه منتظر ایستاده بود.اما تنها بود از فکرش گذشت.

 برگرد تا بفهمم باید بمونم یا نه
 همراه مادرش با کریستی احوال  رسی کرد.با نگاه ش  رسید
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  س فرناندو کجاستم
 _مگه نگفت بهت ،برگشت مادرید

 تمتعج  وبدون توجه به حضور مادرش ایستادگف
 _چرا برگشت مادریدم.

 _گفت میخوام یه مدت  تنها باشم
صمیم گرفته بودتمام  نمیفهمید ان خواهش چه بود وبعد این رفتن،چه بود اما ت
وقتش رافارق از هرماجرایی صتترف مادرش کند،مادری که خبراز احستتتاس 

 خاش راتابه فرناندو داشت
 

 یک سال بعد.
 

ی  در ومادرش رقم خورده بود جایی که در امتداد  لی قدم میزد که عاشقانه ها
عشتتق های ابدی. جایی  که در انجا   میدادبوی عشتتق دهه هفتاد )میالدی(  را 

 به عشق مادر به فرزند فکر میکرد
 به اب خیره شدزمزمه کرد

 2003و امروز سه دسامبر  1985،سه دسامبر  1980_سه دسامبر
 و من تنها قدم میزنم دنبال  گمشده هایم

 شنیدصدایی 
 _شاید این گمشده همین نزدیکی ها باشه

 برگشت متعج  گفت
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 فرناندو..
 فرناندو لبخندی زد گفت
 _قبال دکتر  ابلوبودم که

 بی توجه به حرفاش گفت
 _رفتی و حاال برگشتیمبعد یکسال

 نزدیک راتا شد گفت
 _میخواستم با خودم کنار بیام الزم بود تنها شم

 _و حاال اینجامچیکار میکنیم
 _اومدم قدم بزنم بعد مدت ها دوری از اینجا

 _فقح قدم بزنی
_خ  واقعیتش اینه که تازه از مادرید رسیدم کریستی م خبر نداره اومدم اومدم 

 خونه ات مادرت م گفت اومدی اینجا
 _ولی من هنوز نفهمیدم چرا اون حرفا زدی و بدون شنیدن جواب از من رفتی.

ستم همون طور که خودت می شرایح عادی کنار مادرت _میخوا ستی تو یه  خوا
 بتونی منو انتخاب کنی

 نه تو اوج تشویش هاو درگیرهات
_ممنونم که درکم کردی،یعنی این یه ستتاله رو به خاطر من رفتی تا زندگیم به 

 ثبات برسهم
 شم آروم_هم به خاطر تو هم به خاطر خودم میخواستم با خودم کنار بیام 

 _یعنی چی م
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ببینم میتونم قیدت بزنم اما فقح یه سال شد نتونستم بدون شنیدن _میخواستم 
 جواب برای همیشه از اینجا برم.این یه وقفه وجدایی برای فکر کر

 
 دن بود

 _واالن میخوای جواب بشنوی
 لبخندی زد به اسپانیایی گفت

_sí señora()بله بانو 
 _خ  من که یه خواستگاری رسمی نشنیدم

 _ایا حاضرم زنم شیم
 واین بار راتا با خنده به اسپانیایی گفت

_mi deseo( آرزواین)مه منه. 
 واین بار فرناندو دست راتا فشرد

 هردوخندیدن،درمیان هوهای باد
وعشق مگر جز این است بودن کنار کسی که ارامی ومیخندی،در روزگاری که 

 همه باهم هریبه اندتوبمان عاشقی کن
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 395 دیتا مادر خیاز مون

که رمان میخونید،هدف اصتتلی من از نوشتتتن این رمان یه چیز بود *عزیزانی 
گاهی وقتا یه جایی از زندگی اونقدری افکارت مهم میشه که از تموم دلبستگی 

 ها وعالیقت،حتی عشق ت صرف نظر میکنی فقح بخاطر عقایدت
یااون چطور راضتتی  با او ن ازدواج کرد  باشتتته این چطوری  قدا ن لطفا جزو ن

ضی وقتا شه فرد  شد،بع سی درد دل میکنی اون می فارق از هر ماجرایی برای ک
 مهم زندگیت،

این نکته هم بگم برای خح به خح این رمان من تحقیق کردم و وقت صرف 
کردم نوشتم،و همه اش با تحقیق بوده اگه اشکالی هست تو نوشته هام شرمنده 

  اساس ملیت،چون تموم تالش کردم یه نوشته مطلوب باشه  *اسم رمان هم بر 
 مگی )مونیخ (و فرناندو )مادرید( بود

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز یرحمان الیشک با تشکر از  ز

یورمان فو برای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید ر


