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 مقدمه:

اش یک جادوگر بسیار قدرتمنده؛ یک افسونگر ی سادگیزمان با همه

های مختلف نتایج مختلفی رو به دونید انتخابنامرئی. مطمئنم که می

های جالب میشه که یک انتخاب تو زماندنبال داره؛ اما قضیه زمانی 

تری رو هم به دنبال داشته باشه، مسافری متفاوت ممکنه نتایج متفاوت

رسه و هواپیما رو از دست میده؛ چند ساعت که فقط سی ثانیه دیر می

 شنوه.بعد خبر سقوط اون هواپیما رو می

نام کرده یک نفر برنده جایزه التاری میشه ولی اگه ده ثانیه زودتر ثبت

 ی اون جایزه نبود.بود، مطمئناً دیگه برنده

میره چون فقط پنج ثانیه به جاده توجه کنه و مییک راننده تصادف می

 نکرده.

و من کل سرنوشت و آیندم عوض شد چون فقط ده دقیقه دیرتر از 

های به ظاهر ها و دقیقههمیشه از خواب بیدار شدم. حاال قدر ثانیه

 دونم زمان یک جادوگر بزرگهدونم چون میمیارزش رو بی

که خیلی خسته بودم با صدای زنگ ساعتم از خواب بیدار شدم، با این

طور تونستم از جام بلند شم همونولی مجبور شدم بشینم، اصالً نمی

روی تخت نشسته بودم و به یک گوشه خیره شدم و با خودم گفتم: کاش 

 تونستم باز هم بخوابم!می

کردم ام رو به زور باز نگه داشته بودم و از خستگی زیاد حس میهچشم

تونم تکون بخورم، چند دقیقه که گذشت به ی بدنم فلج شده و نمیهمه
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خودم مسلط شدم و باالخره تونستم از تخت پایین بیام، رفتم جلوی 

های روشویی صورتم رو شستم و از آیینه به خودم نگاه کردم. چشم

ها یک کاری بود؛ با خودم گفتم:  آخرش این درسمشکیم قرمز شده 

 دستم میدن!

هام رو پوشیدم. صدای مامان موهای مشکی بلندم رو شونه کردم و لباس

 گفت:شنیدم که به بابا میرو از پایین می

 پزون داشتیم...دیروز که نذری -

 صدای بابا رو شنیدم که با دهن پر گفت:

 خب؟ -

 مامان دوباره ادامه داد:

های کوچه اومده بودن. شهین خانوم هم عذرخواهی کرد همه همسایه -

شون بعد ده سال اومده بهشون سر بزنه و اون رو و گفت دوست قدیمی

 گفت زشته تنهاش بذارم.هم با خودش آورده بود و می

حوصله های دور و دراز رو نداره بیبابا که به نظر میومد حوصله تعریف

 گفت:

 خب. -

شینه و اسمش هم لیال های غرب تهران میکه طرفثل ایندوستش م -

خانومه، همون روز هم پریا خواب مونده بود و دیرش شده بود، وقتی 

داشت؛ بعد هم که پریا اومد پایین لیال خانوم دیدش و چشم ازش برنمی
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خواست آژانس بگیره بره دانشگاه، لیال خانوم کلی اصرار کرد که من می

 ...رسونمت وفالنمی

های مامان اصال براش جالب نبوده و ربطی تو به نظر میومد که حرف

 داری گفت: قضایا پیدا نکرده، با صدای کش

 خب! -

گفت که بین راه هم یک عالمه سین جیمش کرده که چند پریا می 

 خونی و...سالته و چی می

 مامان یک خورده مکث کرد و گفت:

 پریا! خواد بیاد خاستگاریکنم میفکر می -

 چهارتا سوال که به معنی خاستگاری نیست خانوم! -

پچ کردن،  -خانوم هم کلی پچنه آخه تا آخر مراسم دیدم که با شهین -

آخرش هم ازم درمورد شغل تو پرسید، وقتی فهمید شغلت فنیِ فوراً 

شون که رودهن هست یک خرده کار فنی دارن و خواست گفت تو باغ

و راست و ریست کنی؛ تازه من و حسام و پریا شون کارهاشون ربری باغ

 رو هم دعوت کرد که باهات بیایم.

 بابا یکی از ابروهاش رو باال انداخت و گفت: 

 چه ربطی داره خانوم؟! -

خواست بابا رو قانع کنه و حرف خودش رو به مامان با لحنی که می

 کرسی بنشونه گفت:
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لیالخانوم ده ساله که خانوم و درست گوش ندادی دیگه؛ میگم شهین -

قدرها صمیمی نبودن، هم رو ندیده بودن، حتی خودشون هم باهم اون

مطمئن باش یک منظوری داشتن که ما رو دعوت کردن، بعد هم 

جا کار پیدا میشه، چرا باید از اینجا توی رودهن یک عالمه فنیهمون

 یکی رو بیارن؟!

 بابا ابروهاش رو باال انداخت و گفت:

 شاید... -

ها مهم نبود و فقط به یک چیز فکر ولی برای من هیچ کدوم از این حرف

 شد.کردم اون هم آزمون علمی بود که چند هفته دیگه برگذار میمی

ها قدر غر زدم فایده نداشت و اونباالخره آخر هفته رسید و من هم هرچه

 من رو به زور با خودشون به همون باغ بردن.

شوهرش و دخترشون رو دو سه بار دیده بودم، ولی  خانوم ومن شهین

 دیدم.بار بود که میشوهر لیالخانوم و پسرشون رو اولین

لیالخانوم یک زن تقریباً تپل بود با قد کوتاه و صورت گرد و بینی 

گوشتی و کنارش شوهرش وایستاده بود، یک مرد قد بلند با عینک 

رو دید عینکش رو مستطیلی و صورت آفتاب سوخته وهمین که من 

 جا کرد تا من رو بهتر ببینه و با دیدنم ابروهایاش جابهروی بینی عقابی

که ازم خوشش اومده بود و کنارشون پر پشتش رو کمی باال برد مثل این

تیپ وایستاده بود یک مرد با موهای اتوکشیده و صورت یک جوون خوش

شد رد کرم بی میگرد که کامالً تمیز و بدون یک نخ مو بود و به خو
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اش رو دید؛ یک لحظه پودری که به صورتش زده بود و بینی عملی

چشمم به لیالخانوم افتاد که نگاهش بین شوهر و پسرش در گردش بود، 

کم من هم داشتم  -هارو ببینه. کمالعمل اونخواست عکسانگار که می

 آوردم.به حس ششم مامان ایمان می

خواستم کنار مامان بشینم، قتی میپرسی کردم و وبا همه احوال

 لیالخانوم با خنده به مامانم اشاره کرد و گفت: 

 خوایم دیگ غیبت بار بذاریم!من و مامانت می -

 و بعد به پسر خودش اشاره کرد و گفت:

 شما جوونا هم باهم تعریف کنین. -

 مقدمه پرسید: بابا بی

 خب چه کار فنی تو باغ دارین؟! -

 لیالخانوم فورا گفت: 

 پناه امروز اومدیم تفریح، بذارین برای یک وقت دیگه!آقای یزدان -

کرد؛ دختر  "دیدی گفتم"های همون موقع مامانم به بابام از اون نگاه

خانوم هم که یک بچه ده دوازده ساله بود سرگرم بازی با شهین

دند و خرگوشش بود؛ در طول مهمونی اون چند نفر سرگرم صحبت بو

فقط من ساکت نشسته بودم و به این فکر بودم که کاش به جای نشستن 

کردم که مهرداد تو این مهمونی، خونه مونده بودم و درسام رو مرور می

 ی افکارم رو پاره کرد و گفت: رشته
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 قدر فکرتون رو مشغول کرده؟چی ان -

 هام!لبخندی زدم و گفتم: درس

 قدر سنگین شده باشه.ها انه، نباید درسمهرداد: اآلن که تازه اول ترم

درسته ولی من یک آزمون علمی جامع دارم که به نفر اول هررشته  -

 های اروپایی رو میدن.بورسیه دانشگاه

 مهرداد از چیزی که شنیده بود جا خورد و گفت: 

 قدر برای رفتن جدی هستی؟!ان -

خواد  دلم نمینه فقط دوست دارم خودم رو محک بزنم، واگرنه اصالً -

 حتی یک وجب از تهران دور شم.

ی قبلیم یکه خورد و سیخ نشست، با شنیدن مهرداد که با شنیدن جمله

ام یکم خیالش راحت شد و نفس عمیقی کشید و به پشتی این جمله

 صندلی تکیه داد و گفت:

 راستی مگه ترم آخر هستین که قراره همچین آزمونی بگیرن؟! -

کنه ترم های پایه باشه فرقی نمیآزمون قراره از درسترم چهارهستم  -

 چند باشیم فقط کافیه باالترین رتبه رو بگیریم.

خواد این کار رو غیرممکن مهرداد ابرویی باال انداخت به نظر میومد می

 نشون بده چون فوراً گفت:

در هر حال حتی اگه باالترین رتبه رو بگیرین الزمه مدرک زبان داشته  -

 باشید.
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 لبخند زدم و گفتم: 

 من ایلتس دارم! -

نظر میومد مامان درست حدس زده بود چون مهرداد تمام مدت من رو به

 زیر نظر گرفته بود و چند بار دیگه هم برای صحبت باهام پیش قدم شد.

به مامان زنگ زد و وقت خاستگاری گرفت و چند روز بعد لیالخانوم 

که اون آزمون رو دادم برای قدر اصرار کردن تا قبول کردم بعد از ایناون

 خاستگاری بیان.

 گفتم:ولی مدام می

 تره!ولی مامان اون که حداقل ده سال از من بزرگ -

وقت اگه ازش خوشت عزیزم بذار بیان؛ زشته که الکی ردشون کنی؛ اون -

 د بگو نه!نیوم

اش با موفقیت پیش های خاستگاری با اصرارهای مهرداد و خانوادهجلسه

های مهرداد و رفت هرچند که من هنوز دودل بودم؛ ولی محبت

کرد که انتخابم درست بوده؛ مهرداد اش من رو کمی دلگرم میخانواده

نظر میومد درآمد خوبی یک مغازه تعمیر موبایل توی تهران داشت و به

                            داره.       

مون گذشته بود و زمان زیادی تا زمان مراسم عقد باقی دوماه از نامزدی

کردم این عجله درست نیست و هنوز زمان نمونده بود ولی من حس می

بیشتری برای شناختن مهرداد الزم دارم؛ عصر یکی از روزهای بهاری من 
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کردم خودم و مهرداد فکر میی ی تخت نشسته بودم و به آیندهروی لبه

 که گوشی تلفنم زنگ خورد.

 سالم، بفرمایید. -

 ولی از اون طرف خط صدایی نمیومد باز هم گفتم: 

 بفرمایید. -

 شما پریاخانم هستید؟ -

 تعجب کردم: بله خودم هستم بفرمایید!

 باید باهاتون صحبت کنم، حضوری! -

 کمی مکث کرد و بعد گفت: 

 درمورد مهرداده. -

جور فکری به ذهنم هجوم لحن صحبتش خشک و سرد و خشن بود، همه

دونست؟ چرا آورد، یعنی اون خانوم کی بود و درمورد مهرداد چی می

قدر خشن و جدی بود؟ واقعاً ممکن بود چیزی درمورد لحن صحبتش ان

 نامزدم بدونه که بقیه بهم نگفته بودن؟

 آتیش به دلم افتاده بود. 

 کنم.خواستم قبول نمی

 شد:مدام این جمله در ذهنم تکرار می 

 خبری خوش خبریه!بی -

 ولی مگه ممکن بود؟
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تونستم چشمم رو حاال که این شک لعنتی به جونم افتاده بود، مگه می

رفتم و ام با مهرداد فکر کنم، باید حتماً میروی حقیقت ببندم و به آینده

 شنیدم.ها رو میاون ناگفته

 دونه.فهمیدم این زن کیه و چی میرفتم. باید میمیآره، باید 

 قبول کردم: 

 باشه میام، ساعت و آدرس رو بهم بگید. -

ای که تلفن رو قطع کردم آتیش به جونم افتاد؛ زمان به ازهمون لحظه

های ساعت بسته رفت؛ انگار زنجیر به پای عقربهشدت کند پیش می

رد نگران و کالفه بودم، کقراریم رو بیشتر میبودن و همین بی

 شنیدم. ها رو میرفتم و ناگفتهتونستم طاقت بیارم باید سریع مینمی

باالخره زمانش رسید، یک لباس مناسب پوشیدم و رفتم، به محل قرار که 

قدر تو فکر بودم که سنگینی نگاه خانمی قراریم بیشتر شد. انرسیدم بی

از اندازه آرایش کرده بود ساله رو حس نکردم، خانمی که بیش  30_29

 و یک لباس جلف پوشیده بود.

 سالم، پریا خانم؟ -

 طور من رو شناخته: تعجب کردم که چه

 طور من رو شناختین؟بله خودم هستم ولی شما چه -

 هاتون رو دیدم!من عکس -

 چند ثانیه مکث کرد و بعد گفت:



 

 

 WWW.98IA3.IR 12 نودهشتیا کاربر سپیده شبان–جادوی زمان
 

 تو گوشی شوهرم... -

 با همین جمله دنیا روی سرم خراب شد؛ سرم گیچ رفت و گفتم: 

 شوهر؟! -

 بله شوهرم؛ خبر ندارین؟! -

قدر به هم های زن رو نشنیدم دنیا برام تیره و تار شد، انبقیه حرف

ریخته بودم که حتی وقتی اون زن عقدنامه رو از کیفش بیرون آورد 

 ه اون زن گفت:ی افکارم وقتی پاره شد کمتوجه نشدم و رشته

ما اآلن رسماً زن و شوهر هستیم، البته موقت ولی باز هم من همسرش  -

های هستم و اجازه نمیدم کسی اون رو از من جدا کنه؛ شماره و عکس

شما رو توی گوشیش دیدم و اومدم ازت بخوام از شوهرم فاصله بگیری، 

 مال منه!این رو بدون که من زودتر از تو وارد زندگیش شدم و مهرداد 

های زن نموندم و هام حلقه زد منتظر شنیدن بقیه حرفاشک تو چشم

 خواستم بلند شم که اون  زن ادامه داد: 

 ذارم زندگیم رو خراب کنی!من یک بار ازدواج ناموفق داشتم و نمی -

انگار اون برای دعوا و جار و جنجال اومده بود، ولی من که قصد دعوا 

بودم که حتی یک کلمه حرف بزنم، از جام بلند تر از اون نداشتم، گیج

که شدم و میون حیرت اون زن رفتم، پریشون و خسته بودم بدون این

 رفتم.مقصدی داشته باشم جلو می
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های باران هام رو خیس کرده بود؛ حتی وقتی قطرههای اشک گونهقطره

 روی صورت خیسم افتاد متوجه نشدم.

 ران...باز با

 خانهم بر با ردخونه میابا تر

 ؟کوام خانه

 ؟کوات خانه

 ؟کوات نهایوآن دل د

 ؟کی کودکوی هاروز

 یرینروز دیک دش گرران بادت آید روز یا؟ گی کودساب فصل خو

 ؟یگردپس چه شد 

 ؟بن بستی کوآن پس در نگین ب و رخوات فت خاطررکجا 

 ؟هستآرزو تو در دل 

 وزمری اغمهاق در غروز، یرل دحاشخودک کو

 دفته بر بارها د، آرزویااز فته ران رباد یا

 خانه م بر بارد میخوران باز با

 خانه.ده شاید هم گم کر، نه  بیبهانهابیتر

ی اشکش یعنی اگه حضرت یعقوب هم جای پریا بود تا حاال چشمه

 خشک شده بود.

 این رو مامان رو به یاسمین زن داداشم گفت.
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کنه؛ خبر دارم. این ه میدونم یک ریز داره گریره مادر جون میآ -

 کرد.چندروز هر موقع که بهش زنگ زدم داشت گریه می

 با گریه گفتم: 

 دست خودم نیست؛ خیلی بهم برخورده؛ چرا بازیم داده؟ -

 بعد بینیم رو باال کشیدم.

 یاسمین جعبه دستمال کاغذی رو جلوم گرفت و با خنده گفت: 

 بگیرش.اومد، اگه اون باال جا داشت پایین نمی -

 قدر دستمال کاغذی دورش ریخته.و زد زیرخنده و گفت: ببین چه

 و دوباره خندید:

گفتی اینی که شما بهش میگین پریا درستش این بود که به زنه می -

 زدیم خودش میومد.گفتیم، سوت میعزیزم، ما چیزی بهش نمی

 و بعد خودش زد زیر خنده.

 با صدایی گرفته گفتم:

قدر دلم براش سوخت، اون هم تو دلش آشوب بود، ننگو یاسمین، ای -

 چاره چه گناهی کرده؟اون بی

 تامون ناراحت شدیم.هر سه

 یاسمین دستش رو دور گردنم انداخت و گفت: 

 کار کنی عزیزم؟خوای چیخب حاال می -

 زنم.هاش رو پس میدم و نامزی رو به هم میهیچی، تمام هدیه -
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 گفت:یاسمین سرش رو تکون داد و 

کرد بهت حق میدم؛ اگه خان داداشت پویا هم همچین کاری با من می -

 شدم!ازش جدا می

 مامان دستش رو رو دستم گذاشت و گفت:

ولی قضیه به اون کنم.تو هر تصمیمی که بگیری من ازت حمایت می -

کردم پیش نرفت، چون جواب منفی رو که به سادگی که من فکر می

ساعت بعدش لیالخانوم به خونه زنگ زد، یک  مهرداد دادم دقیقاً یک

 ام رو جلب کرد.دقیقه بعد صدای مامان توجه

 تون اصالً به جا نیست.لیالخانوم پسر شما متاهله؛ توقع -

 کنه!دار و دائمش که فرقی نمیازدواج ازدواجه، مدت -

 لیالخانوم شما اآلن یک عروس دارید، بهتر نیست به اون یکی برسید؟ -

 حوصله گفت: نظر کالفه میومد؛ چون بیمامان بهصدای 

 ام؟کارهگیرن، من چهها خودشون تصمیم میدیگه این روزها بچه -

از یک جایی به بعد اون گفت وگو به دعوا تبدیل شد؛ البته یک دعوای 

 گفت: یک نفره چون مامان می

لیالخانوم اجازه بدین. لیالخانوم بذارید من هم صحبت کنم،  -

 خانوم...لیال
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ها باال میومد، های تند و عصبی مامان رو شنیدم که از پلهصدای قدم

نظر میومد دود از پشت در اتاقم وایستاد و یک تقه زد و اومد داخل؛ به

 ی مامان بلند شده چون با حرص گفت:کله

 های اآلنش.های اولش، نه به حرفواقعاً نه به اون قربون صدقه -

 شده مگه؟بودم گفتم: چیحوصله من هم که بی

خداحافظی تلفن هیچی، فقط هرچی از دهنش دراومد بهم گفت و بی -

 رو قطع کرد.

 بعد نفسش رو بیرون داد و گفت:

 واقعاً چه خوب که اآلن بهم زدی، از اون مادرشوهرهای اصل هست. -

روش دو ساعت بعد وقتی بابا از سرکار اومد صدام کرد؛ رفتم پایین و روبه

کنه، چند ثانیه فقط با نظر میومد داره خودخوری میم؛ بابا بهنشست

 کنترل بازی کرد و بعد گفت: 

دخترم بابای مهرداد بهم تلفن زد و ازم خواست امشب بیاد و باهات  -

 صحبت کنه.

 ولی بابا... -

 نذاشت حرفم تمام شه و گفت: 

ی اجازههای اعدامی هم دونم دوست نداری ببینیش ولی به مجرممی -

خواستم قبول صحبت کردن میدن؛ پس صبور باش، وقتی زنگ زد نمی

 قدر عذرخواهی کرد که نتونستم.قدر مؤدب حرف زد و انکنم ولی ان



 

 

 WWW.98IA3.IR 17 نودهشتیا کاربر سپیده شبان–جادوی زمان
 

ها با کرد دور خشک کردن ظرفمامان که تا اون لحظه وانمود می

دستماله و حواسش به ما نیست، بیشتر از این نتونست ساکت بمونه و 

 فوری گفت: 

 ادب و بدجنسه.قدر بیدونی چهبرعکس لیال خانوم، نمی -

ای نداشتم؛ منتظرشون شون ولی چارهکه دوست نداشتم ببینمبا این

ها برای دعوا اومده هاشون رو بزنن؛ ولی انگار اونموندم تا بیان و حرف

بودن نه حرف زدن؛ چون وقتی اومدن تو خونه مامان برای استقبال رفت 

 شون و سالم کرد؛ لیالخانوم با توپ پر گفت: سمت

 جوری میدن؟انوم، جواب احترام و محبت رو اینخچه سالمی مرضیه -

تمام تالشم رو کردم که چیزی نگم، یک نگاه به مامان انداختم و دیدم 

کنه، ولی بابا و آقای معینی در حال خوش و اون هم داره خودخوری می

کردن، چشمم به مهرداد بش و خنده بودن و خودشون رو قاطی دعوا نمی

فید و شلوار مشکی پوشیده و همون نگاه افتاد و دیدم یک پیراهن س

 ی همیشگی رو داره.مغرورانه

که چند دقیقه از لیالخانوم دور باشه ها نشستن، مامانم برای اینمهمون

ها و ظرف شیرینی کرد؛ رفت تو آشپزخونه و و خودش رو سرگرم فنجون

 دو سه دقیقه بعد چایی رو آورد و اول به آقای معینی و بابا تعارف کرد

کشی ساختمون و... رسیده بود، بعد شون به آبگرمکن و لولهکه حاال بحث

به سمت لیالخانوم رفت و سینی رو به سمتش گرفت، لیالخانوم اول با 

 خورم.اخم مامان رو ورانداز کرد و بعد روش رو چرخوند و گفت: نمی
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 مهرداد هم با اون غرور همیشگیش گفت:

 خورم.نمی -

 حن مودب رو به بابام گفت: آقای معینی با یک ل

 هاشون رو باهم وا بکنن؟نظرتون چیه جوونا برن سنگ -

کرد یخ جمع و یک نگاه به من و مهرداد کرد. بعد در حالی که سعی می

 رو آب کنه گفت: 

اآلن هوا بهاریه و جون میده برای قدم زدن تو هوای آزاد اون هم تو  -

 همچین حیاط  دلباز و سرسبزی!

 م: آروم گفت

 ولی من حرفی ندارم. -

 مامان آروم در گوشم گفت: 

 بلند شو برو مادر، درست نیست. -

به ناچار رفتم به سمت حیاط؛ مهرداد هم به دنبالم اومد، روی صندلی 

مقدمه و کردم که مهرداد بیهای شالم بازی مینشستم و با ریشه

 کارانه گفت:طلب

 دی؟!شده که یکهو مراسم رو به هم زخب، چی -

مهرداد این رو با لحنی گفت که حس کردم من کار اشتباهی کردم؛ 

روم قدر به خودش مطمئن بود که حس کردم یک مجرمم و قاضی روبهان
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خواد من رو محاکمه کنه؛ تو لحنش غرور خاصی بود، تمام نشسته و می

 هایی که از قبل آماده کرده بودم یادم رفت، فقط تونستم بگم: حرف

 خانومه...اون  -

 نذاشت حرفم تمام شه؛ با همون لحن قبلی گفت: 

ی هرکسی به خودش ی من بوده و گذشتهاون مربوط به گذشته -

 مربوطه.

 هاج و واج موندم و نتونستم حرفی بزنم، دوباره گفت: 

 ی اسراره و نباید درش باز شه.ی هرکسی مثل صندوقچهگذشته-

 کار گفت:بعد با همون لحن طلب

 ات سرک کشیدم؟من تو گذشته مگه -

 ی من پاکه!نه، ولی گذشته-

 ناپاک هم بود برای من ایرادی نداشت.-

 تون به تازگی تمدید شده بود!ولی صیغه-

 مهرداد صداش رو باال برد و گفت: 

 ی من با اون سر قرار بریتو حق نداشتی بدون اجازه-

تنبیه بشه من بودم در انگار واقعاً ورق برگشته بود و اونی که قرار بود 

 کردم خودم رو بی گناه نشون بدم گفتم:حالی که سعی می

 دونستم اون کیه.ولی من که نمی-

 مهرداد صداش رو باز باال برد و گفت:
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 گرفتی.در هر صورت باید اول از من اجازه می -

خشکم زد. تا یک ساعت پیش مطمئن بودم حق با منه ولی مهرداد 

قدر به خودش مطمئن بود که حتی اجازه و ان قدر خودخواه بودان

 های دلم رو بزنم.داد حرفنمی

 دوباره ادامه داد:

بخشم ولی اگه باز هم از این کارت خیلی بدم اومد، این دفعه رو می -

 ی من کاری کنی...تکرار شه، اگه باز هم بدون اجازه

دیدم که یهاش رو نشنیدم فقط مهرداد رو متو فکر فرو رفتم، بقیه حرف

ی تهدید تکون میده و لب و دهنش تکون اش رو به نشونهانگشت اشاره

خوره؛ هزار تا حرف برای گفتن داشتم ولی یکیش رو هم نتونستم می

 گرفت.بزنم؛ تو لحن و صداش چیزی بود که جرات حرف زدن رو ازم می

 هاش گوش نمیدم؛ بلندتر گفت:مهرداد متوجه شد که به حرف

قطره آبرو جمع نکردم که تو یک شبه پخشش کنی و چند  -من قطره -

کنن شاید عیب روز مونده به عروسی بگی همه چی کنسله، مردم فکر می

 و ایرادی دارم که تو به هم زدی.

 وسط حرفش پریدم و گفتم: 

 تو متاهلی، یک زن داری!-

 تقریباً سرم داد کشید و گفت:
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کاری به گذشتم نداشته باش. ی من بوده؛ گفتم اون مربوط به گذشته -

 ات کاری ندارم.طور که من به گذشتههمین

ها رو باید تو عصبانیت شناخت؛ اگه یک ساعت بارها شنیده بودم آدم

کاری بود، از پیش دلیلم برای به هم زدن این ازدواج فقط دروغ و پنهان

اون لحظه به بعد اخالق بد هم بهش اضافه شد؛ اون لحظه مطمئن شدم 

باید این ازدواج رو به هم بزنم چون مهرداد یک دیکتاتور به تمام معنا  که

کرد که جرأت دفاع کردن از زد و تهدید میطوری حرف میبود؛ اون

 خودم هم نداشتم.

نصیب های لیالخانوم بیوقتی برگشتیم داخل خونه دیدم مامان از ترکش

 فت:گنمونده، اون داشت با لحن تحقیرامیزی به مامانم می

ی جوونا با هزارتا تونست مثل بقیهپسر من کار خالف شرع نکرده؛ می -

دختر دوست باشه و خودش رو تخلیه کنه ولی نخواسته گناه کنه و دل 

دختری رو بشکنه. از این به بعد هم به یک نفر وفاداره؛ منتهاً اگه اون 

 یک نفر لیاقت داشته باشه.

 هاش اعصابم به هم ریخت.فچپ من رو نگاه کرد. از حر -و بعد چپ

 ها رفتن بابا صدام کرد، وقتی رو به روش نشستم گفت:وقتی مهمون

 شد؟خب چی -

 همه چیز رو براش تعریف کردم؛ یک خرده فکر کرد و گفت: 

ی اون خانوم مشکلی نداشتم؛ چون ونی دخترم! من با قضیهدمی-

هایی که اآلن فدونم همه پسرها قبل ازدواج زیر آبی میرن؛ ولی حرمی
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نظر میاد که مهرداد یک شخصیت پوشی نیست. بهزدی اصالً قابل چشم

هایی مثل مهرداد به هیچ وجه کوتاه نمیان و اهل دیکتاتوری داره، آدم

کنن تن؛ اگه طرف مقابل یک اشتباه کنه تا ابد فراموش نمیگذشت نیس

کنن و اگه خودشون گذرن و زندگی رو برای طرف مقابل زهر میو نمی

دونن و باز هم اون هم یک اشتباه کنن باز هم طرف مقابل رو مقصر می

 کنن.رو اذیت می

ی دونه اشتباه کرده و غرورش بهش اجازهکه فکر کنی تو دلش مینه این

عذرخواهی نمیده، نه... اون مطمئنه که خودش بی عیب و نقصه و همه 

های بد هاش بد هستن؛ مهرداد باید کلکسیونی از تمام اخالقدور و بری

 رو داشته باشه.

 با تعجب گفتم: 

 دونی؟از کجا می-

هاش رو بشناسه و سعی کنه تونه خوب باشه که عیبآدم وقتی می -

طور دونه چهعیب میاال آدمی که خودش رو بیهارو برطرف کنه؛ حاون

تونه خودش رو اصالح کنه؟! این آدم فقط و فقط به خودش فکر می

 کنه؛ با همچین آدمی نمیشه زندگی کرد.می

 با تعجب گفتم: 

زد و قدر سنگ مهرداد رو به سینه میطور اون خانومه انپس چه-

 کنه؟ حفظ خواست هرکاری کنه تا زندگیش با مهرداد رو می
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های سمی هایی که تو جو سمی بزرگ شدن، برای ازدواج هم آدمکس-

ای رو ترجیح میدن چون به این سبک زندگی عادت کردن و روش دیگه

بلد نیستن؛ شاید به ظاهر بگن که خسته شدیم ولی در باطن عاشق این 

گردن تا یک آدم شبیه اون چیزی که گردن و میسبک زندگین و می

 زرگ شدن پیدا کنن.باهاش ب

 بعد یک لیوان آب برای خودش ریخت و گفت:

شن و به خودشون بعضی دخترها هم با پسرهای سمی وارد رابطه می -

داری میدن که با صبوری، گذشت، عشق، احترام، کدبانوگری و... دل

 کنن.کنم ولی اشتباه میاصالحش می

 و با لبخند بهم نگاه کرد و گفت: 

 های سمی نمیشی.تو مجذوب آدمحالم که خوش -

 *** 

قدر ها انکردم دلیلم برای به هم زدن این رابطه کافیه و اونمن فکر می

کنن ولی اشتباه شن که حتی جرأت عذرخواهی هم پیدا نمیشرمنده می

 کردم؛ مهرداد و مامانش حتی یک عذرخواهی ساده هم نکردن.می

دید خوب تحویلش می زد و وقتیلیالخانوم هر روز بهم تلفن می

فهمید که نظرم عوض نشده و اون وقت زیر پوستی بهم گیرم مینمی

گفت: قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر، گوهری؛ یا کرد، مثالً میتوهین می

 مثالً خالیق هرچه الیق، یا کبوتر با کبوتر باز با باز...

 یک بار من هم بهش گفتم:
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رو ندارم، دست از سر من بردارین،  لیالخانوم، من لیاقت پسرتون آره -

که دنبال من شما یک عروس دارین که چشم انتظارتونه، به جای این

 باشید اون خانوم رو عقد دائمش کنید.

 یکهو لیالخانوم از کوره در رفت و گفت:

هایی هستین که چند ساله تو لیاقت نداری، تو و خانوادت دهاتی -

گی بهت دن دارن، کاشکی تو بچهاومدین تو تهران و ادعای شهری بو

دادن تا با وفا بودن رو از اون یاد بگیری، تو و خانوادت قد شیر سگ می

 یک ارزن معرفت ندارین، شما لیاقت پسر من رو ندارین.

هاش تعجب کردم که حتی نتونستم چیزی ادبیهاش و بیقدر از حرفان

افظی گوشی رو روم خداحادبی کرد و بعد هم بیبگم، اما اون یک ریز بی

 قطع کرد.

ای که با هم داشتیم دیگه همه چی تمام کردم بعد از اون مکالمهفکر می

طور نبود؛ حداقل برای لیالخانوم؛ چون مدام زنگ شده اما انگار این

رفت زد. نیتش این بود که نظرم رو تغییر بده ولی زود از کوره در میمی

کرد و از دهنش در میومد بارم میکه نازم رو بکشه هرچی و در عوض این

 کرد روم.بعد تلفن رو قطع می

دیدم کردم همه چی تمام شده چند ساعت بعد میدر حالی که فکر می

 دوباره زنگ زده و دوباره روز از نو، روزی از نو.
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کل با کسی خوشم  -گفتم، یعنی اصالً از کلاما من چیزی بهش نمی

کرد، شمارش رو مسدود کردم تا میهاش عصبیم نمیومد؛ ولی حرف

 دیگه صداش رو نشنوم.

دیدم گشتم میاما لیالخانوم دست بردار نبود، هر روز که از دانشگاه برمی

چند نفر رو فرستاده تا پا در میونی کنن و نظرم رو عوض کنن ولی نظر 

 من عوض شدنی نبود، اصرارهای اونا هم تمامی نداشت.

یومد بابا سرکار بود و مامان که اصالً حوصله هایی که لیالخانوم موقت 

دهن به دهن شدن با لیالخانوم رو نداشت خودش رو تو آشپزخونه 

 کرد.سرگرم می

 یک شب رک و پوست کنده بهش گفتم:

نظرم بهتره برید نوبت تاالر، لباس ببین تصمیم من عوض نمیشه، به -

ی بور نشید همهعروس، آتلیه و آرایشگاه رو کنسل کنید تا حداقل مج

 هزینه رو پرداخت کنید.

 این رو که گفتم لیالخانوم خیلی عصبانی شد، بهم گفت: 

ترین صفتحیف اون همه زحمتی که من برای تو کشیدم، تو بی -

دختری هستی که دیدم، لیاقتت یک پسر معتاده که شب و روز با 

رین تلیاقتی چشم سفید، تو بیکمربند سیاه و کبودت کنه، دختره

 دختری هستی که دیدم؛ تو و خانوادت یک ذره شعور ندارین...

 هایی زد که حتی گفتنش هم برام سخته.و در ادامه حرف

 کشید، ادامه داد: و بعد در حالی که خط و نشون می 
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ها رو شما باید بدین چون شما ها و خسارتاین رو بدون که تمام هزینه -

 این ازدواج رو به هم زدین.

ونستم بگم چشم همه رو ما میدیم ولی قبول نکردم؛ چون دوست تمی 

که وضع مالی بابا بد باشه، خاطر ایننداشتم بابا تو زحمت بیوفته؛ نه به

ریزی داره؛ نه... ولی خب باالخره هرکسی برای درآمدش یک برنامه

ادبی، پس عالوه معتقد بودم چون مهرداد نامردی کرده، مادرش هم بیبه

 وان کارشون رو بدن.باید تا

کشونه دادگاه و ازم خسارت لیالخانوم حسابی تهدیدم کرد که من رو می

 گیره؛ من هم دیگه کوتاه نیومدم و گفتم:می

 هرکاری دوست داری بکن. -

های کثیف رو از سالن جمع کردم وقتی که رفتن، سینی چایی و بشقاب

ی این جر و دعواها رو و به سمت آشپزخونه بردم؛ مامان که اصال حوصله

 نداشت گفت: 

خواد بهش میدیم فقط دست از سرمون پریا، ولش کن، هرچی پول می -

 بردارن.

 گفتم: ریختمها رو داخل سطل اشغال میدر حالی که پوست میوه

برن پول هایی که با داد و فریاد کارشون رو پیش مینه مامان، به آدم -

 جا مشخص شه.زور نباید داد؛ همون بهتر که بریم دادگاه تا اون

داشت با مامان در حالی که چندتا دونه سیب زمینی از داخل سبد برمی

 حرص گفت:
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رفت ولی میمون طور اون اوایل قربون صدقهواقعاً در تعجبم، چه -

 حاالش رو ببین...

گفتن لیالخانوم و پسرش همچین اخالق بدی دارن . اگه به من میآره -

تونم هضم کنم؛ اگه لیالخانوم از من شد؛ فقط یک چیز رو نمیباورم نمی

زنه داره، یا زنگ میبدش میاد چرا هفت هشت روزه دست از سرم برنمی

 یا حضوری میاد در خونمون.

 گرفت گفت:ها رو میزمینیطور که پوست سیبمامان همین

خوان از دستت اصرارشون برای این نیست که تو رو دوست دارن و نمی -

خوان همه چی بدن؛ فقط برای اینه که تحمل نه شنیدن ندارن و می

کنن که کسی بهشون نه بگه ولی مطابق میلشون باشه، تحمل نمی

ری به کسی ندارن؛ مطمئن کنن و کاخودشون هرجور بخوان رفتار می

باش اگه مهرداد رو ببخشی و باهاش بری زیر یک سقف تالفی این روزها 

 رو چند برابر در میاره.

ها رو باید وقتی شناخت که اوضاع طبق واقعاً درست گفتن که آدم

 میلشون نیست، وگرنه روزهای شاد که همه آروم هستن.

 *** 

یل خوب و ازش مشورت یک روز قبل از دادگاه رفتم پیش یک وک

خواستم و اون من رو راهنمایی کرد تا توی دادگاه چه حرفی بزنم تا 

 قاضی رای رو به نفع من صادر کنه.
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ای مهرداد و کپی عقدنامه رو ازش بعدش هم رفتم پیش زن صیغه

 گرفتم.

 اون وکیل بهم گفت: 

میره، هاش یادش قدر عصبیه که حرفها آدم انجور وقتمعموالً این -

 هایی که میگم رو روی کاغذ بنویسی.پس بهتره حرف

همین کار رو کردم؛ روز دادگاه وقتی مهرداد رو دیدم به سمتم اومد و 

 گفک: 

 تصمیمت رو گرفتی؟! -

 سعی کردم نگاهش نکنم و گفتم: 

 تصمیم من همونه که بهت گفتم، چیزی عوض نشده. -

 ش ترسیدم.مهرداد پوزخندی زد و جوری نگاهم کرد که از

همون لحظه صدامون کردن، به طرف منشی رفتیم؛ اون خانوم دفترش 

 مون چرخوند و گفت: رو رو به سمت

تون رو خاموش کنید و تحویل بدید، جارو امضا کنید و موبایللطفاً این -

 بعد برید داخل!

مهرداد خودکار رو گرفت و امضا کرد و بعد اون رو به سمتم گرفت؛ 

لرزید، بردم تا خودکارو بگیرم ولی  دستم به شدت میدستم رو جلو 

 مهرداد با لحنی که شبیه به قبل نبود گفت:

 قدر عصبی هستی؟! آروم باش.چرا ان -
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هامون رو زدیم و بعد هم کپی جا وقتی حرفوارد اتاق قاضی شدیم و اون

سند رو به قاضی نشون دادم دادگاه به نفع من رای داد و قرار شد مهرداد 

ی های مربوط به کنسلی رو بده؛ اون خسارت به اندازهی خسارتهمه

 شد و واقعاً سنگین بود.ی عروسی مینصف هزینه

وقتی از اتاق اومدیم بیرون مهرداد جوری نگاهم کرد که حس کردم این 

 پایان کار من و اون نیست.

 پاسخ ازموبایلم رو تحویل گرفتم و روشنش کردم، دیدم ده تا تماس بی

طور یاسمین داشتم؛ بهش زنگ زدم و سالم علیک کردیم؛ یاسمین همین

 کرد گفت: هن می -که هن

 تو کجایی؟ دادگاهت کی شروع میشه؟ -

 من که هنوز استرس داشتم خیلی کوتاه و مختصر جواب دادم: 

 تموم شد. -

 زد گفت:نفس می -طور که نفسهمون

 شد؟ رای به نفع کی صادر شد؟خب بگو چی -

 پاییدم گفتم: طور که زیر چشمی مهرداد رو میمینه

 من! -

 یاسمین با ذوق گفت:
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خوام بیام پیشت، من خیلی بهت آخ جون، چه عالی! کجایی اآلن؟ می -      

زنگ زدم که بیام پیشت ولی گوشیت خاموش بود، اآلن من در ورودی 

 دادگاه وایستادم، کجایی؟ 

ببین من دارم میرم سمت پارکینگ دادگاه، در ورودی پارکینگ  - 

 وایستا تا اومدم بیرون سوارت کنم.

 باشه منتظرتم. -

دست  -چرخه و برای رفتن دستمهرداد رو دیدم که همون اطراف می

کنم، تندتر از کنه، یک لحظه من رو نگاه کرد و دید دارم حرکت میمی

 بیرون رفت.من حرکت کرد و از دادگاه 

طور به سمت پارکینگ رفتم و ماشین رو برداشتم و اومدم بیرون؛ همین

کردم تا یاسمین رو پیدا کنم، مهرداد رو دیدم که سمت چپ رو نگاه می

که از سمت راست میاد؛ وقتی به ماشینم رسید خم شد و با بند انگشت 

داشتم یک ی صندلی کناریم زد تا شیشه رو پایین بیارم، تردید به شیشه

لحظه صبر کردم و بعد شیشه رو پایین کشیدم، مهرداد سر و دستش رو 

از پنجره آورد داخل، دیدم تو دستش یک کتاب کوچولو هست، اون رو 

 به سمتم گرفت و گفت:

 خوره.این رو بخون که خیلی به دردت می -

 عنوان کتاب رو نگاه کردم، روش نوشته شده بود: 

 «ای اجتماعیهآداب معاشرت و مهارت»

 خداحافظی رفت.مهرداد سر و دستش رو از پنجره بیرون آورد و بی
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 با خودم گفتم: عجب پسر پرویی، کافر همه را به کیش خود پندارد.

همون لحظه یاسمن از راه رسید و مثل یک گرگ زخمی در صندلی 

 عقب رو باز کرد و پرید داخل و زیر صندلی دنبال یک چیزی گشت.

 کردم و گفتم:  چپ نگاهش -چپ

 طوری؟سالم، من خوبم ممنون، خودت چه -

 یاسمین که دست پاچه بود گفت: 

 طور نفهمیدی؟چه -

زنه، کامل چرخیدم ببینم داره دونستم از چی حرف میگیج شدم و نمی

 کنه یکهو دیدم با یک بسته که حدوداً پنج سانت بود باال اومد.کار میچی

 بهت زده گفت: 

 جونوریه، ببین چی انداخته داخل ماشینت، مواد مخدر صنعتیه!عجب  -

 من هم تعجب کردم و گفتم:

 این رو مهرداد انداخت؟ -

 یاسمین سرش رو تکون داد و گفت:

همون موقع که اون کتاب رو بهت داد، سرتو رو پایین انداختی و کتاب  -

 رو نگاه کردی، سریع انداخت پشت سرت.

 یک خرده مکث کرد و گفت:

 اگه با این بگیرنت دو سه سال زندان رو شاخته! -
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از ترس به خودم لرزیدم؛ با خودم فکر کردم که یک آدم تا چه حد 

ای و نامرد باشه، درسته من نامزدی رو به هم زدم و مهرداد تونه کینهمی

جوری تالفیش رو باید چند میلیون حق کنسلی بده، ولی واقعاً باید این

ی چند صدمین بار از خدا تشکر کردم که قبل از ازدواج سرم در بیاره؟ برا

 ای زیر یک سقف نرم.تونستم مهرداد رو بشناسم و با همچین آدم دیوونه

 صدای یاسمین من رو به خودم آورد و گفت:

 کار کنم؟حاال باهاش چی -

 نگاه عاقل اندر صفیه بهش انداختم و گفتم: 

هاش. خب برو بندازش تو سطل هیچی ببر تو پارک کاسبی راه بنداز با -

 مون.زباله تا با این نگرفتن

با ترس و لرز پیاده شد و اون رو از دور پرت کرد تو سمت سطل زباله و 

 بعد سریع سوار شد و گفت:

 زود برو. -

که خیلی ترسیده بودم ولی از این کار یاسمین خندم اون لحظه با این

چند متر بیشتر جلو نرفته گرفت، ماشین رو به حرکت درآوردم و هنوز 

 بودم که یک ماشین گشت جلومون رو گرفت و با لحن خشنی گفت:

 سریع پیاده شید. -

ای هم تو با ترس و لرز پیاده شدیم، نگران بودم که مهرداد چیز دیگه

مون انداخته باشه؛ اون مامورها وجب به وجب ماشین رو گشتن و ماشین

 ه دادن بریم.کنن اجازوقتی دیدن چیزی پیدا نمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 33 نودهشتیا کاربر سپیده شبان–جادوی زمان
 

قدر ترسیده بودیم که تا چند دقیقه من هم حرکت کردم، ان

کدوممون نتونستیم حرفی بزنیم، باالخره یاسمین سکوت رو شکست هیچ

 و گفت:

 ریزی کرده بود واسه همه چی!قدر هم دقیق برنامهچه -

تونستم دلیل این کار مهرداد رو حاال که که یک خرده فکر کرده بودم می

 نم، بنابراین گفتم: درک ک

یاسمین اون اآلن یک خسارت هنگفت رو دستش مونده. مخصوصاً که  -

خواستن سنگ تموم بذارن و از هر چیزی بهترینش رو انتخاب ها میاون

 ها هم خیلی زیاده یاسمین، خیلی زیاد.کردن، نصف اون هزینه

 بعد یک خرده مکث کردم و گفتم:

کشن. باز جای شکرش باقیه که هاش آدم میاینها برای کمتر از بعضی -

 اومدی و نجاتم دادی.

 یاسمین به شوخی گفت: بعد بگو زن داداش بده و آخه.

 یک نفس عمیق کشیدم و گفتم: 

یاسمین، تورو خدا رسوند، اگه فقط ده ثانیه دیرتر رسیده بودی یا اصالً  -

 نیومده بودی معلوم نبود چی سر من میومد.

 ند زد و گفت: خدا روشکر.یاسمینم لبخ

 

  *** 
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ای مهرداد یک پیام برام اومد و گفته بود که باید یک روز از زن صیغه

حتماً من رو ببینه و کار خیلی واجبی داره؛ کنجکاو شدم بدونم چه خبره 

ها یک کنجکاوی کوچولو ولی ای کاش هرگز نرفته بودم، بعضی وقت

 ی سنگینی به بار میاره.هزینه

عصر بود که به محل قرار رسیدم، اون پارک خیلی بزرگ بود  ساعت سه

ولی تو اون ساعت و اون روز که دقیقاً وسط هفته بود، به جز چندتا معتاد 

 ای رو اون اطراف ندیدم.و چندتا ساقی کس دیگه

کردم تا اون زدم و اطرافم رو نگاه میتو قسمت ماشین رو پارک قدم می

های دودی داره به دیدم یک ماشین با شیشه خانوم رو پیدا کنم که یکهو

ی کافی فضا بود ولی اون ماشین سر که به اندازهسمتم میاد، با این

کردم، فرمونش رو کج کرده بود و به سمتی میومد که من حرکت می

ها حرکت کنم ولی این کار رو نکردم، با الی درختتونستم از البهمی

خوان دخترها رو بترسونن ییه که میخودم گفتم حتماً از اون دست پسرا

کنن و میرن تا دخترها زهره ترک ی آخر سر فرمون رو کج میو لحظه

 شن.

اهمیت ندادم، حتی دیگه به اون ماشین هم نگاه نکردم و سعی کردم به 

راهم ادامه بدم ولی اتفاقی افتاد که انتظارش رو نداشتم، اون جوون 

نکرد، وقتی فهمیدم قصد  مستقیم به سمتم اومد و راهش رو کج

خواد من رو زیر بگیره جستی زدم و خودم ترسوندنم رو نداره و واقعاً می
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ای تر پرت کردم ولی دقیقاً یک ثانیه دیر کردم و گوشهرو اون طرف

 ماشین به پام خورد و افتادم رو زمین.

دیدم، و اگه یک ثانیه دیرتر پریده بودم مطمئنم آسیب خیلی جدی می

 شن.قدر با ارزش میها چهها ثانیهقتگاهی و

درد بدی داشتم ولی مطمئن بودم که اون آسیب جدی نیست؛ هزاران  

 خواست من رو زیر بگیره؟فکر به سرم اومد که اون کیه و چرا می

ی سواالم رو گرفتم؛ مهرداد رو دیدم یکهو در ماشین باز شد و جواب همه

ده شد، با دیدنش دلم هوری ریخت ای از ماشین پیاکه با لبخند فاتحانه

های دنیا به دلم نشست، اومد و باال پایین، حس کردم یکهو تمام ترس

که پام درد داشت، اما سرم وایستاد؛ زود خودمو جمع و جور کردم؛ با این

که سعی کردم به درد پام غلبه کنم و وایستم؛ البته باید بگم بیشتر از این

 .درد داشته باشم ترسیده بودم

دونستم از قصد این کار رو کرده اما به روی خودم نیاوردم و که میبا این

 گفتم: 

 رانندگیت اصالً خوب نیست! -

 مهرداد با خونسردی اعصاب خرد کنی گفت: 

 اتفاقی بود. -

ولی من حاضر بودم قسم بخورم که هیچ اتفاقی تو کار نبوده؛ تو نگاهش 

عمد کرده، اما واقعاً چرا؟  چیزی بود که مطمئن شدم این کار رو از

که سرعتش زیاد نبود اما اون واقعاً دلیلش برای این کار چی بود؟ با این
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حرکت به سمتم اومده بود که من رو زیر بگیره و اگه من سر جام بی

 دیدم.وایستاده بودم اآلن یک آسیب جدی می

 جا برم، بنابراین گفتم: بهتر دیدم که هرچه زودتر از اون

 ببخشید من باید برم. -

 ای گفت: چرا باید بری؟!با لحن گستاخانه

 اخم کردم و گفتم: به خودم مربوطه!

 دوباره با همون لحن گفت: نکنه با کسی قرار داری؟

 من هم اخمم رو باز نکردم و گفتم: اون دیگه به شما مربوط نیست.

وایستاد تا بعد نگاهم رو ازش جدا کردم و خواستم برم که دقیقاً جلو روم 

 راهم رو ببنده و بعد گفت: 

 نکنه با زن من قرار داری؟ -

دونه، با تعجب یک لحظه گیج شدم، نفهمیدم چی شده و اون از کجا می

ی لبش نگاهش کردم؛ مهرداد یک سیگار از جیبش بیرون آورد و گوشه

 گذاشت و گفت: 

 تعجب نکن، من بودم که باهات قرار گذاشتم. -

 ز جیبش بیرون آورد و سیگارش رو روشن کرد.بعد فندکش رو ا

اون لحظه بود که فهمیدم چقدر گیج هستم، چرا زودتر نفهمیدم، بودن 

 جا تو پارک، اون هم تو این ساعت نباید اتفاقی باشه.مهرداد این

 زد، گفتم: اون رو نگاه کردم که با خونسردی به سیگارش پک می
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و باهات ازدواج کنم باید بدونی  اگه باز اومدی اصرار کنی که برگردم -

 که...

 وسط حرفم پرید و گفت: 

 خوامت.اشتباه نکن، دیگه حتی اگه جواهر هم بشی نمی -

 پوزخندی زدم و گفتم: 

 کنه هزار تا گردو به نفع باغبونه؛ اصالً نباش تو!کالغ وقتی قهر می -

ر تعجب کرد، انتظار این حرف رو ازم نداشت، از بس مامانش همه جو

حرفی بارمون کرده بود و ما سکوت کرده بودیم، تحمل حاضر جوابی رو 

زد دود طور که حرف میازم نداشت؛ دوباره یک پک به سیگار زد و همون

 اش خارج شد.از دهن و بینی

 کنی!درازی میبلبل زبون شدی انگار، زبون -

 سعی کردن نترسم و گفتم:

ابر کسی که معنی احترام رو آره، چون مامانت یادم داد سکوت در بر -

 فهمه اشتباهه.نمی

سیگارش رو که هنوز تمام نشده بود به زمین انداخت و با پا خاموش کرد 

 و بعد یک قدم به سمتم برداشت، دلم لرزید.

نازی؟ منم که اومدم فکر کردی کی هستی و چی داری؟ به چیت می -

 گیره؟تو رو میسمتت احمق بودم، ببینم بعد از من کدوم خری میاد و 
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احترامی رو نداشتم؛ حرفی زدم که برام بد همه بیواقعاً دیگه تحمل این

 تمام شد: 

 زنه.خواد، تو رو که سیفونم پس میباز خوبه که یک خر من رو می -

این رو که گفتم دستش رو باال برد و یک سیلی محکم تو گوشم زد، 

 نگ داد.حس شد و گوشم صدای زقدر محکم که صورتم بیان

کردم طور که گریه مییک لحظه گیج شدم انتظار این رو نداشتم، همون

 داد زدم: 

چته مردک وحشی، باز که زنجیر پاره کردی؛ چرا یکی افسار تو و  -

 بنده تا...ات رو نمیننه

هاش رو دور گردنم حلقه زد و تا جایی که نذاشت حرفم تمام شه دست

تونستم خودم رو از زدم اما نمیپا میتونست فشار داد؛ من دست و می

 ی مهرداد شبیه شیطان شده بود.دستش ازاد کنم؛ قیافه

هام داره از حدقه در کردم چشمخون تو صورتم جمع شده بود، حس می

تونستم خودم رو ازاد کنم، هرچی زدم نمیمیاد، هرچی دست و پا می

هام رو رو اخنتونستم دست مهرداد رو جدا کنم، نکردم نمیتالش می

دادم ولی فایده نداشت؛ اون های عمیق میکشیدم و خراشدستش می

 خواست ولم کنه.نمی

دیگه مطمئن شدم که قراره بمیرم اما یکهو یک نفر از پشت سر محکم 

 ی مهرداد و گفت:زد رو شونه

 کنی مردک؟کار میداری چی -
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قد بود با  دست مهرداد شل شد و به سمت صدا برگشت، یک جوون بلند

 صورت گندمی و ریشو.

 جوون جلوتر اومد و دست مهردادو با عصبانیت ازم جدا کرد وگفت: 

 زورت به یک دختر رسیده؟! -

کردم که انگار دل و جیگرم من به سرفه افتاده بودم و جوری سرفه می

 هم قرار بود باال بیاد.

 مهرداد با عصبانیت گفت:

 به تو مربوط نیست برو رد کارت! -

 هاش رو به کمرش زد و با اخم گفت:اون جوون دست

 اتفاقاً خیلی هم مربوطه. -

 مهرداد یک قدم به طرفش برداشت و گفت: 

 قوقولی قوقو برات زوده جوجه، برو خروسکت رو عمل کن! -

 هاش رو باال زد و گفت: اون مرد جوون استین

 جیگرش رو داری بیا تا نشونت بدم. -

خواست با اون جوون دست به یقه شه ولی دید نگهبان میمهرداد واقعاً 

 پارک از دور داره به این سمت میاد تا ببینه چه خبره؟

اخمی کرد و بعد به سمت من برگشت، من که ترسیده بودم یک قدم به 

 کردم.عقب برداشتم، هنوز نفس کشیدن برام سخت بود و سرفه می

 که به تبی بنده... آروم گفت: از قدیم گفتن به زیباییت نناز
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بعد دستش رو جلو آورد تا روی صورتم بکشه، صورتم رو عقب بردم، 

 ادامه داد:

نازی شاید تا همیشه برات موندگار نباشه؛ اگه این صورتی که بهش می -

یک روز یکی رو دیدی که داره به سمتت میاد و صورتش رو پوشونده و 

ت هست بدو و فرار کن، یک پارچ پالستیکی دستشه تا جایی که در توان

هایی که درموردم پخش کردی خیلی ازت دل خاطر حرفچون من به

 چرکینم.

خاطر بودن اون جوون و نگهبان پارک یک خرده ترسم کمتر شده بود، به

 سعی کردم خودم رو محکم نشون بدم و گفتم: 

اگه یک بار دیگه بخوای مزاحمم بشی به پویا میگم بیاد حسابت رو  -

 برسه!

 مهرداد پوزخندی زد و گفت: 

دعوای من و داداشت باید دیدنی باشه؛ خودت هم باهاش بیا. تو اون  -

میره من شیم و مطمئن باش اونی که میمون کشته میدعوا آخرش یکی

 نیستم.

 بند تنم لرزید، فکرش هم دیوونه کننده بود. -هاش بندبا حرف

 با سرعت دور شد. و بعد سریع سوار ماشینش شد و یک تیک اف زد و

 اون جوون که هنوز اخم به چهره داشت گفت:

 خانم حالت خوبه؟! -
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روی یک صندلی که همون اطراف بود نشستم، سرمو رو تکون دادم، 

 دوباره گفت:

 خوای یک لیوان آب برات بیارم؟می -

 به زحمت گفتم: اره.  

ین یک ازم دور شد و بعد از دو دقیقه با ماشینش برگشت؛ از داخل ماش

 لیوان آب برام پر کرد و آورد.

 آب رو که خوردم حالم جا اومد.

 خوای برسونمت خونت؟!با نهایت احترام گفت: می

 گفتم: نه، خودم میرم.

 رسونمت.دوباره گفت: خب من هم دارم میرم، بیا تا یک جا می

قبول کردم و روی صندلی عقب نشستم، ازم آدرس پرسید و بعد حرکت 

 کرد گفت: طور که از آیینه نگاهم میهمین کرد؛ بین راه

 جسارت نباشه، ولی اون مرد چه نسبتی با شما داشت؟! -

 سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و گفتم:

 هیچی، اون فقط یک مزاحم بود. -

 یک خرده مکث کردم و بعد با قدرشناسی گفتم: 

دیرتر ممنون شما کمک بزرگی به من کردین، اگه فقط دو دقیقه  -

 رسیده بودین من مرده بودم.

 کرد گفت:طور که از آیینه بغل  بیرون رو نگاه میهمین
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من از دور دیدمتون. از همون اول که اومد با ماشین بزنه بهت و بعد   -

 هم سیلی بهت زد و تا خودم رو رسوندم یک خرده دیر شد باید ببخشی.

 با قدرشناسی نگاهش کردم و گفتم: بازم ممنون.

 کرد گفت:طور که دنده عوض میمینه

 شناسیش؟خوای ببرمت کالنتری ازش شکایت کنی؟! اصالً میمی -

طوره و ی گوشی خودم رو نگاه کردم تا ببینم ظاهرم چهاز داخل صفحه

 بعد جوابش رو دادم: 

 تر میشه.خوام شکایت کنم، جریآره. ولی نمی -

زد با ز یک تقاطع دور میچرخوند و ادر حالی که فرمون رو کامالً می

 خوای شکایت کنی؟! اون تهدیدت کرد!تعجب گفت: چرا نمی

 هنگ کرده بودم، گفتم: چی؟

خواد صورتت رو با اسید مگه نشنیدی چی گفت؟ اون گفت می -

 بسوزونه!

 ای خوردم و با ترس گفتم: چی؟یکه

دختر دونی تاحاال چند تا بینی؛ میخونی و نمینکنه اخبار رو نمی -

 شون با اسید سوخته؟!صورت

 دونستم چی بگم؛ فقط سکوت کردم.از ترس به خودم لرزیدم، نمی

وقتی که رسیدیم دستش رو گذاشت پشت صندلی بغلی و کامل به 

 سمتم برگشت و بعد کارتش رو به سمتم گرفت و گفت: 
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 ی منه، اگه کاری داشتی باهام تماس بگیر.این شماره -

رفتم ز ماشینش پیاده شدم و به سمت ساختمون میتشکر کردم و بعد ا

خواستم مامان ی داداشم بود، چون نمیجا خونهکه یاسمین رو دیدم، اون

 و بابا من رک با اون قیافه پریشون ببینن آدرس خونه داداشم رو دادم.

 یاسمین با لبخند گفت: 

 قدر هم خوش قیافه بود.ای جان مبارک باشه. ماشاهلل چه -

 حوصله گفتم: بیا در رو باز کن!بیخیلی 

یاسمین با اون نایلکس پری که خریدهای سوپری رو تو خودش جا داده 

 بود به سمتم اومد و گفت: 

 قدر بداخالق بودی؟!پیش اون جوون رعنا هم همین -

بعد کلیدش رو از کیف بیرون آورد و در رو باز کرد و صبر کرد تا من وارد 

رفتیم طور که به سمت آسانسور میهمین شم بعد خودش اومد داخل؛

 گفت: 

 بگو ببینم از کجا تورش کردی؟! -

 حوصله و گرفته گفتم: بی

 کنی نیست.جوری که تو فکر میماجرا اون -

 نظر میومد حرفم رو باور نکرده گفت: در حالی که به

 طوریه؟!پس چه -
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فتیم، ی پنجم رسید، به سمت واحد بیست و هشت رآسانسور به طبقه

 یاسمین در رو باز کرد و بهم تعارف کرد برم داخل و بعد گفت:

 حاال بهم بگو ماجرا از چه قراره؟ -

 اول بگو پویا کجاست؟ -

 یاسمین یک نفس صدادار کشید و با ناراحتی گفت:

 طبق معمول مأموریت! -

دوست نداشتم داداشم من رو تو اون حالت ببینه، چه خوب که نبود، 

های گریه کردم؛  -خودم رو تو بغلش انداختم و هایرفتم سمتش و 

 دونست چی شده.خیلی تعجب کرده بود و نمی

کنه و باید به یکی کردم این بار داره رو دوشم سنگینی میاحساس می

تر شد نشستم رو مبل و سیر تا پیاز بگم تا راحت شم، وقتی گریم سبک

تعجبش بیشتر  رفتمماجرای امروز رو براش گفتم و هی که پیش می

 هام تمام شد گفت:شد، وقتی که حرفمی

جوری خونت رو تو وای عزیزم، بمیرم برات؛ خدا ازش نگذره که این -

 کنه؟قدر اذیتت میشیشه کرده؛ چرا ان

 هام رو پاک کنم.و یک جعبه دستمال کاغذی به سمتم گرفت تا اشک

هایی که که بره بهم گفت بخاطر حرفبا گریه گفتم: قبل از این

 چرکینه!درموردش زدم نسبت بهم دل

 هام رو پاک کردم و گفتم: ولی من که حرفی درموردش نزدم!دوباره اشک
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خواست بزنه و دو دل بود، باالخره یاسمین مردد بود، یک حرفی رو می

 گفت: 

های نامزدی مامانت با زن دایی مهرداد صمیمی شده یادته تو مراسم -

 شماره رد و بدل کردن؟قدر که باهم بود ان

 گفتم: اوهوم.

 یاسمین با دودلی ادامه داد: 

که نامزدیتون رو به هم زدین یک روز که من خونتون بودم بعد از این -

زن دایی مهرداد زنگ زد، مامانت هم سیر تا پیاز ماجرا رو براش گفت؛ 

قدر دنبال حرفه. قدر خاله زنک بود و چهدیدی که اون خانوم هم چه

دونی نظرم اون یک کالغ چهل کالغش کرده، مامان مهرداد هم که میبه

چقد هوچی و بد زبانه، پسرش رو پر کرده که بیاد و حسابت رو برسه، 

هایی ها هم سر به هم خوردن نامزدی ازت گله دارن، هم سر خسارتاون

 هایی که پشت سرشون هست.که دیدن و هم سر حرف و حدیث

 کردم گفتم: رو با دستمال پاک می هامدر حالی که اشک

 کار کنم؟فقط بگو چی -

نظر من بهترین کار ممکن اینه که یاسمین یک خرده فکر کرد و گفت: به

 بری ازش شکایت کنی، به اون جوون هم بگی بیاد شهادت بده!

با نگرانی نگاهش کردم و گفتم: ولی نهایتش یک سال تو زندان نگهش 

کنه؛ امروز نبودی ببینی، اگه بدجور تالفی می دارن بعدش میاد بیرون و

 اون جوون به دادم نرسیده بود اآلن حتماً مرده بودم.
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 یاسمین لبخندی زد وگفت:

خوای کار کنی؟ میخوای چیخداخیرش بده. خب خودت بگو می -

 دست کنی؟ شاید واقعاً... -بشینی و دست

 د.نتونست حرفش رو ادامه بده و با ترس من رو نگاه کر

دونستم کار درست چیه؟ باید ازش من از اون بیشتر ترسیده بودم، نمی

 شدم؟!خیالش میکردم یا بیشکایت می

 هق گریه کردم وگفتم: -دوباره هق

همه التماسش کردم کنه، اینیاسمین چرا خدا هیچ کاری برام نمی -

میشه،  ها ازم رفع شه، روز به روز داره بدترهمه دعا خوندم که شر اوناین

کنه، نشسته و گن عادله، یاور مظلوماست چرا هیچ کاری نمیخدایی می

 کنه؟فقط زجر کشیدنم رو تماشا می

 یاسمین با ناراحتی سر تکون داد و گفت:

 کنه اما به وقتش.پریا خدا صبوره، همه کاری می -

 گریم شدیدتر شد:

ماشین وقتش کی هست؟ وقتی صورتم رو با اسید سوزوندن، وقتی با  -

تونم به بابام چیزی بهم زدن و فلج شدم یا وقتی انداختنم زندان. من نمی

تونم بگم چون بگم چون پیر شده و کاری از دستش بر نمیاد، به پویا نمی

تونم بگم چون مهرداد ممکنه جوونیش به خطر بیوفته، به پلیس هم نمی

 کنه.تر میرو جری
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 یاسمین سرم رو نوازش کرد و گفت: 

 دا بزرگه، مطمئن باش درست میشه.خ -

دونستیم کار بهتر کدومه، اون روز تا شب هردوتامون دلهره داشتیم و نمی

آخر شب یاسمین اصرار کرد کارت اون پسر رو بیارم و بهش زنگ بزنم 

هام رو نگاه کردم و اون کارت رو پیدا نکردم؛ فهمیدم که تو راه اما جیب

 انداختمش.

 یاسمین با حرص گفت:

تونست یک کمک بزرگ بهت کنه. بعد هم خیلی بد شد، اون می -

مشخص بود که گلوش پیشت گیر کرده، قیافش هم که خوب بود، خیلی 

 حیف شد.

 بعد با حسرت اه کشید و دوباره گفت: 

اون مثل یک شوالیه یکهو وسط مشکالتت ظاهر شده بود و نجاتت  -

طور تونستی شه، واقعاً چهای باتونست یک عشق افسانهداده بود؛ این می

 کارتش رو گم کنی؟

 بینی.که زیاد فیلم هندی میچپ نگاهش کردم و گفتم: مثل این -چپ

یاسمین اون وقت شب مجبورم کرد لباس بپوشم و باهاش برم پایین و 

دنبال اون کارت بگردیم، وقتی مطمئن شد اون کارت واقعاً گم شده 

تو اتاق تشک پهن کرد تا بخوابم اما رضایت داد تا برگردیم باال و برام 

هاش جلو چشمم ظاهر تونستم بخوابم؟ همش مهرداد و حرفمگه می

 شد.می
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هام بیشتر شد، کابوسگذشت حالم بدتر از روز قبل میهر روز که می

شده بودن، جرات بیرون رفتن نداشتم و همش خودم رو تو خونه حبس 

تم درموردش با کسی صحبت تونسکردم، تپش قلب گرفته بودم، نمیمی

کرد و همش فکرهای پوچ درمورد دنیا حالم نمیکنم، دیگه هیچی خوش

زد، هیچ امیدی به آینده نداشتم؛ تمام کارهایی که هاش به سرم میو آدم

قبالً برام جذاب بودن دیگه به چشمم نمیومد، از هرچیزی که من رو به 

رک افتاده بود فراری بودم، هایی که تو پانداخت و اتفاقیاد مهرداد می

پریدم، ترین صدایی از جا میمدام در حالت آماده باش بودم، با کوچک

ی اتاقم میاد داخل کردم مهرداد باالخره یک شب از پنجرههمش فکر می

پاشه، یکهو بی هیچ دلیلی یک قسمت از بدنم فلج و روم اسید می

شم و مهرداد همون  ترسیدم از خونه برم بیرون و باز فلجشد، میمی

 لحظه از راه برسه و روم اسید بپاشه.

قدر همه از این تغییرات تعجب کرده بودن و براشون سوال بود که چرا ان

شدن، من کردن باهام حرف بزنن موفق نمیتغییر کردم، هرچه سعی می

خودم رو از خانوادم جدا کرده بودم و مدام تو اتاقم حبس بودم، حتی 

 دادم و همه رو حذف پزشکی کردم.نمی هام روامتحان

یاسمین که از ماجرا خبر داشت و حال اون روزهام رو هم دیده بودم بهم 

گفت عالیمی که اآلن داری اگه تا یک ماه ادامه داشته باشه یعنی می

شدی و باید بری پیش  "PTSDاختالل استرس پس از سانحه "دچار 

 یک روانشناس خوب.
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تونه من رو از این شرایط نجات کردم هیچی نمیمیدقیقاً وقتی که فکر 

بده جواب المپیاد اومد و فهمیدم نفر اول شدم و بورس تحصیلی انگلیس 

 رو گرفتم.

منی که از تنهایی و غریبی نفرت داشتم و از مهاجرت خوشم نمیومد 

های بقیه هم تو تصمیمی که گرفته بودم تاثیر مصمم شدم که برم، حرف

 نداشت.

 گفت: خواست نظرم رو تغییر بده میه میپویا ک

قدر باالست، بابا توان های زندگی تو لندن چهدونی هزینهخودت می -

 پرداخت این هزینه رو نداره!

حاال انرژی گرفته بودم و فکر رفتن و فرار از مشکالت حالم رو یک خرده 

 بهتر کرده بود:

ه امپریال و مقرری های دانشگاطور نیست، این بورس شامل هزینهاین -

 س، قرار نیست بابا بهم پول بده.ماهیانه

یک لحظه به پویا فکر کردم، اون قد متوسطی داشت و الغر بود و مهرداد 

ی بزرگتری نسبت به پویا داشت، مطمئن بودم اگه با هم گالویز جثه

تونست حریف خوبی باشه و ازش حسابی کتک شدن داداشم نمیمی

 .خورد، شاید هم..می

 رفتم. اره، بهترین کار رفتن بود.فکرش هم دیوونه کننده بود، باید می

 مادر با حیرت گفت: تو که از غربت بدت میومد!

 با ناراحتی گفتم: مجبورم، باید برم.
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 ایم در این شهر بخت خویش ما ازموده 

 بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش

 تخصص خوب برگردم.میرم که حالم بهتر شه و با یک مدرک و  

که قرار بود خانوادم رو ترک شدن از اینروزهای بعد به سرعت طی می

کنم به شدت ناراحت بودم؛ ولی تحمل موندن رو هم نداشتم باید 

رفتم ولی دل کندن از خانواده و دوست و آشنا و تفریحاتی که داشتم می

باید بری؟ هیچ  سخت بود؛ بارها از زبان اطرافیان شنیده بودم یعنی واقعاً

 راهی نمونده؟

 کرد.برای رفتن مصمم بودم و هیچ چیزی من رو منصرف نمی

 اصرارهای برادر کوچولوم هم نتونست من رو قانع کنه: 

 خواهرجون اگه تو بری من کی رو اذیت کنم؟ -

داد ولی غم بزرگی تو صورتش روز نمیی دمغ  بابام که چیزی بهیا چهره

 زد.موج می

 ی تکراری مامان: حاال مطمئنی تصمیم درستی گرفتی.یا جمله

رفتم و حاال که ها روی تصمیمم تاثیری نذاشت باید میهیچ کدوم از این

 تر شده بود.ی رفتن نزدیک شده بودم دل کندن و رفتن سختبه لحظه

ها، جشن تولدها، خرید کردن با های خانوادگی، عروسیبه یاد مسافرت

در زود گفتم: چقههای گذشته افتادم، با خودم میها و تمام خوشیدوست
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آور تمام شدنی اون روزها  تمام شدن ولی این روزهای تلخ و عذاب

 نیست!

کردم که ای کاش هیچ وقت مهرداد رو ندیده بودم، مدام به این فکر می 

کاش اون روز لعنتی زود از خواب بیدار شده بود و هیچ وقت لیالخانوم رو 

دیدم دیگه هیچ طمئن بودم اگه اون روز لیال خانوم رو نمیدیدم، منمی

شدم، کاش زودتر متوجه شده بودم که مهرداد وقت با مهرداد آشنا نمی

متاهله، با خودم گفتم اگه اون اتفاق ساده نیوفتاده بود، اگه دیر از خواب 

بیدار نشده بودم، اگه تا دیر وقت درس نخونده بود اآلن قرار نبود شهر و 

ندگیم رو ول کنم و برم به یک کشور بیگانه، فکر رفتن برام وحشتناک ز

 ای نبود و مجبور بودم که برم.تر، اما چارهبود، موندن وحشتناک

تونن زندگیمون رو های کوچیک و کم اهمیت میقدر ساده اتفاقچه

طور دوام کردم که  تنها تو یک کشورغریب چهعوض کنن، به این فکر می

 بیاورم؟

ترسیدم رفتم تا از دست مهرداد فرار کنم، میای نداشتم باید میچاره 

جا بمونم یک بالیی سر خودم و خانوادم بیاره، تحمل کنجکاوی اگه این

فک و فامیل هم نداشتم؛ فقط چند روز قبل از مراسم همه چی رو به هم 

 زده بودم.

یا باالخره پویا  ریخت،موندم شاید واقعاً مهرداد اسید رو صورتم میاگه می

 رفت که با مهرداد دست به یقه شه و...اورد و میسر در می
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قدر عصبی شده بودم که حد خواستم از اون شرایط فرار کنم انفقط می

 نداشت.

ی مادرم بود دختری به اسم ی خالهتنها دلخوشی که تو لندن داشتم نوه 

جود یک هم زبون تو خوند، ودایانا، که دقیقاً تو همون دانشکده درس می

 کرد!تر میاون کشور غریب زندگی رو یک خرده آسون

های انسان که به بهای گزاف باید خرید به سرعت افسوس. خوشی"

  "گذرد اما روزهای بدبختی تمام شدنی نیست.می

 <سینوهه>

ای تقهون موقع هماشتم و درش رو بستم، گذون چمدس رو تو لباآخرین 

 گفت: و خل ی در آورد داالش رو از سررد، بابا خودر به 

 ؟هستزه جاا -

غمگینش به لبخند ی قیافهد، کرق تاش رو وارد ابعد مابقی بدنو  

سشم، پراز پر های ممقابل چشزد و در لبش طعنه میروی مصنوعی 

 و گفت: خت اندامیز کامپیوتر رو روی  پیماابلیط هو

 کار کنی؟!دونی که باید چیانکارا، میبه واز بلیط پر، این هم گرفتمش -

باید  - -دم، بابا برای چندمین بار گفت: تشکر کرغم از بابا پر ی با لبخند

 دونی که...سه تا پرواز عوض کنی تا باالخره به لندن برسی، می

 تکون دادم.  ی تاییدسرم رو به نشونه

 نشست گفت:میرم که کناحالیبابا در 
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 دی؟یف کررو ردها رهمه کا -

 ن گفتم: آره!طمیناابا 

، من و مامانت بهت اعتماد کامل بهت بگمی رو چیزام یک خویپریا م -

کنی؛ خیلی مواظب خودت جا خودت رو گم نمیداریم، مطمئنیم اون

باشه د. برگر، جا بمونیاونتونی ییگه نمدی دقت حس کروهر باش ولی 

 م؟!خترد

 باشه بابا.تلخی زدم و گفتم: لبخند 

هاش حس کردم اشک تو چشم بابا جمع شده، زود رفت بیرون تا چشم

رو نبینم؛ من هم گریم گرفت؛ کتابی رو که روی میز تحریرم بود 

 برداشتم و نوشتم:

 کندغم که از حد بگذرد دل حس پیری می"

 "کندگیری میدازهسن هر کس را غمش ان 

 

 *** 

 

از هواپیما پیاده شدم و چمدان رو تحویل گرفتم و به سمت سالن انتظار 

کشید رفتم؛ اون اون یک دختر قد پرواز جایی که دایانا انتظارم رو می

بلند بود با صورت بیضی و پوست روشن، قبالً اندام پری داشت ولی حاال 

بود و دورش ریخته بود با  الغر شده بود، موهاش رو الیت یخی کرده

 حالی به سمتم اومد و من رو با مهربونی بغل کرد و گفت:خوش
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 جا عزیزم!حالم که اومدی اینخیلی خوش -

یدمت دقتی وکه دم بوده قبل تمرین کرروز چند از کمی خندید: ره بادو

های م و یاد شیطنتیدرو دحاال که تو م، حیه بدروبهت و یتت نکنم اذ

جوری که تمرین کردم بهت روحیه فتادم اصالً نتونستم اونمون اقدیمی

 بدم.

 مصنوعی زدم و گفتم:لبخند م، ندون نشدم خوازضعفی دم سعی کر

ز کنم همه چیش موافردم نیست من سعی کردادن حیه روبه نیازی  نه  -

نم ودمیکنم هرچند وع شررو ندگی جدید وام یک زخوز میمر، از اور

 خیلی سخته.

 بعد با تاسف گفت:ون داد و تایید تکی نهوبه نشش رو سردایانا 

زندگی همینه دیگه، همیشه روی خوشش رو به آدم نشون نمیده.  -

طور که روزهای خوب و خوش به سرعت گذشت مطمئن باش همون

گذره. خوبی زندگی به اینه که روزهای تلخ وناراحت کننده هم می

 هیچیش دائمی نیست.

 گفت:کرد هدایت میجی وخرف در به طررو که من  در حالیبعد 

لبته با ، اگرفتمات بردم یک خودنزق تاک اجا ین، اونبیا بریم پانسیو -

ل بهت قو، ببرمت مهمونیام خوزدن، امشب هم میچونه و کلی چک 

به دن قت فکر کروشه که م نگلیسی گری ابا پسرهات سرر قدم اونمید

جا نیدم ابوه مداویل که م اوا، من هشته باشیاندد رو نامره پسراون 
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ش موافررو همه چیز زود لی خیلی ردم وغصه میخودم و خیلی غریب بو

 دم.کر

 گفتم:خم البته با و ابا تعجب 

 پر کنم.م رو با مهمونی قتوجا که نیم امن نیومد؟ چی -

 گفت: آورد و به عالمت تسلیم باال رو ستش دایانا د

کن تا به م ها گردستاو درس و ا ببا کتات رو باشه. حاال تو سر، باشه -

 فتی.وسابقت نید فکر نامز

نگلیسی ابه د و ها برتاکسیاز یکی ف به طرو کشید دستم رو سپس و 

 یم. شدار سوو سی گفت آدر

ای با تاکسی میریم، ولی روزهای بعد دیگه بهتره از این اآلن خسته -

 ها نکنیم!خرجیول

 با تعجب گفتم: چرا؟! 

 سرشو تکون داد وگفت:  دایانا با تأسف

های زندگی تو لندن واقعاً زیاده، از همین اآلن باید دونی هزینهمگه نمی -

 جویی باشی!به فکر صرفه

 دیم.ساکت بودومسیر هر ل طودر 

ی هانخیابا، بلندی هاونساختمدم. میکره نگاون رو شیشه ماشین بیراز 

ی به رنگ قرمز، که هایو کیوسکتمیز ر بسیای هارودهپیاغ و نسبتاً شلو

با حاال به فروشگاه کاله یا کافی شاپ و کتابفروشی و... تبدیل شده بود، 
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ا از ین هوکرد و اا رو معتدل میمالیمی هود ما باد ابون تابستاکه  این

داد؛ انگلستان کشور خاصی بود، در خبر مید سرر بسیاهای ونمستز

کرد و نزدیک ع میترین روز سال خورشید ساعت پنج صبح طلوطوالنی

ترین روز سال خورشید ساعت هشت کرد و در کوتاهده شب غروب می

کرد، اکثر روزها هوا مه کرد و چهار بعدازظهر غروب میصبح طلوع می

آلود یا بارانی و گاهی هم برفی بود، رنگ قرمز رنگی بود که مردم انگلیس 

ای در رنگ دیگهی زیادی داشتن و این رنگ  بیشتر از هر به اون عالقه

شد مردم انگلیس در نگاه اول کم ی این کشور دیده میگوشه گوشه

 حرف نجوش به نظر میومدن اما در حقیقت مهربون بودن.

های وندم و ظاهر جدید و لباسچرخف دایانا به طرم رو سردر بین راه 

 با تعجب پرسید:دم، دایانا کره نگاکوتاه دایانا رو 

 زل زدی؟من  بهری طونیا اچر؟ چیه -

 قدر عوض شدی.کنم که چهگفتم: دارم فکر می 

 دایانا لبخندی زد و پشت چشمی نازک کرد وگفت: 

 خوشحالم که زندگی عوضم کرد ولی عوضیم نکرد. -

 ی دایانا خندیدم.از این پز روشن فکرانه

 کنن که برگردی؟خانوادت چی؟ اصرار نمی -

جام و کنه که من اینسیر می دایانا با خنده گفت: زن بابام رو ابرا

 شم!مزاحمش نمی

 طوره؟هات چهحاال وضعیت درس -
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 زیاد خوب نیست، باید دنبال یک راه دائم بگردم واسه اقامت. -

ده پیادومون هرد و یستااتاکسی به خیابان شافتسبوری که رسیدیم  

 نبالش.دبه و من هم فت ی ربلندر بسیاون ساختمف به طریم دایانا شد

نسبت به هم اش هزینه، مطمئنهن یک جای امن و ین پانسیوا -

، به کالج امپریالم حتهو رانج ؛ خیلی هم دنیستد یاهای اطراف زپانسیون

 نزدیکه، چند تا ایستگاه با کالج فاصله داره.

 ؟طبقه چندمهر رفتم و گفتم: سانسوف آبه طر

 گفت:داد و هل ها ف پلهبه طردایانا من رو 

 آسانسور خرابه.م؛ طبقه سو -

 ها باال رفتم.چمدون رو بلند کردم و از پله

 ه؟چندره شما -

ی سیصد و شونزده هست، رهشمان هم مق تای سیصد و هفت ارهشما -

 و.هری رانتهاا

دم یک کرز که بام در رو سیدر 307ق تااتا به دم کرل نبارو دها رهشما

تخت رار داشت وی در قبرروگی ربزه پنجراتاق بسیار کوچک دیدم که 

وی برروصندلی و میز د و یک بوه چسبیده پنجرر کناار یودبه اب خو

 جی.وخرر در شتی کناایس بهدوسرو کوچک ز گاد و بوار یور دتخت کنا

 گفت:، یدگیم رو که دکه خستاختم، دایانا نداتخت دم رو روی خو

 تا آزمون چیزی نمونده.که اب حت بخورا -
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تونستم راحت بخوابم، به همین زودی دلم میبعد بیرون رفت. ولی مگه 

برای خانواده و خونه و شهرم تنگ شده بود هرچی تالش کردم قوی 

باشم نتونستم؛ دوباره گریم گرفت، این چند وقت کارم فقط گریه کردن 

دیدم که دیگه مهرداد رو نمیبود و روزی نبود که گریه نکرده باشم، با این

شد، مدام خوابش رو اخیر از ذهنم پاک نمیهای ها و جریانولی اتفاق

ها روی ذاشت راحت باشم و اون خوابدیدم، کابوس مهرداد نمیمی

کرد؛ خیلی دل ام هم تأثیر گذاشته بود و من رو عصبی میزندگی روزمره

رفتم، هرچی هم ترین اتفاقی از کوره در مینازک شده بودم و با کوچک

کردم اگه بیام لندن همه ستم، فکر میتونکردم قوی باشم نمیتالش می

کنم ولی بهتر که نشد هیچ، بدتر چی درست میشه و راحت فراموش می

هم شد، حاال به جز اتفاقی که افتاده بود تنهایی و غریبی و دوری از 

طور کردم حالم بهتر میشه ولی اینآورد، فکر میخانواده هم بهم فشار می

بد شده بود که حتی به خودکشی هم فکر قدر حالم نبود؛ روزهای بعد ان

 کردم.می

که کنار خانوادم بمونم تا بهم دلگرمی بدم و من اشتباه کردم، به جای این

آرومم کنن ازشون فاصله گرفته بودم و حاال غیر از دردی که داشتم 

 کرد.کسی و غریبی داشت دیوونم میی تنهایی و بیغصه

کاش اون شب لعنتی تا دیر وقت بیدار نمونده بودم و اون روز صبح 

شدم هیچ چشمم به لیالخانوم نیافتاده بود، اگه با اون خانواده آشنا نمی
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وقت مجبور نبودم خونه و زندگیم رو ول کنم و بیام تو این قاره زندگی 

 کنم.

*** 

و من هنوز با بیشتر دانشجوها از سالن امتحان بیرون رفته بودن تقریباً 

کردم باالخره بلند شدم و ی امتحانیم رو مرور میوسواس خاصی برگه

 د.بوو نسبتاً خلوت  هرام رو تحویل دادم، رابرگه

م و از در سالن خارج مدوقتی که بیشتردانشجوها بیرون رفتن جلوتراو 

یگر دپله ر تقریباً سه چهام مداوپایین رولین پله م اوسیدربه پلهها شدم؛ 

دم و فکر میکره نگاون رو سمدم و آباال گرفته بوم رو سرد بوه ندوم

به؛ لچسبی میتاب دفتاکردم که  انگار اثری از ابر و بارون نیست و آمی

ها ها افتاد و دیدم دو تا خودکار روی یکی از پلهیکهو چشمم به پله

 خواستم پام رو زمین بذارم.افتاده، اون هم دقیقاً همون جایی که می

خورم؛ پام رو روی خودکارها بذارم حتماً لیز میگر اکه دم مئن بومط 

که پام رو اینورتر بذارم پریدم؛ آدم بعضی دونم چرا به جای ایننمی

ون یک با همفهمه، کنه که خودش هم دلیلش رو نمیها کارهایی میوقت

تا دم شته بودانگه ا هوتو که رو پایی د و بوه ندوماول پله روی لنگه پا که 

 م.پریدارم نگذروی خودکارها 

شتم و روی گذرمم چهای پلهم از پله سوی به جای داشتم و بلندش پر

د شته بودابراش خرم پاو ست ردم. دمین خوزمحکم ود اومدم و مین فرز

که چند قدمی بیشتر از دانشجوها شت یکی ت درد دابه شدم کف پاو 
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ایی سرداد و پر صدی ندهد، خبوه یدا رو دماجرو تمام شت افاصله ندهام با

 م اومد.به طرف

کانه گفت: دبا شیطنتی کوداد میون با تمسخر تکش رو که سرلی حادر 

 شود!زورو وارد می

 های یک دست مشکی و عینک افتابیم اشاره کرد.و به لباس

 ای؟با حرص گفتم: فکر کردی خیلی بامزه

ر وزش باد و اش در اثایمرد غریبه سری تکون داد، موهای نرم قهوه

 حرکت سرش کمی تکون خورد: اره اتفاقاً همه میگن.

 با طعنه گفتم: آفرین صد امتیاز!

 گردم.هام دنبال چیزی میو بعد وانمود کردم که تو جیب

 خوای جایزم رو بهم بدی؟می -

گردم بهت بدم بلکه بری دست از نه عزیزم دارم دنبال پول خرد می -

 سرم برداری.

 بده، من هم باالخره باید خرجم رو در بیارم.حتماً  آره -

نشست عینکش رو از روی طور که جلو میومد و کنارم میو همین

هاش برداشت و دستش رو دراز کرد و من رو با اون دو تا چشم چشم

 یشمی رنگ زیبا تحت تاثیر قرار داد. 

 هات بشورم.به شرطی که بذاری جورابم رو تو چشم -
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ی حرف زدن بدم از جام که به اون مرد اجازهن ایناین رو گفتم و بدو

 بلند شدم و رفتم.

 *** 

های انگلستان زمان بر و سخت بود ولی از شرایط ورود به دانشگاه

جایی که من از طرف ایران بورس تحصیلی گرفته بودم و با نمرات اون

ن بسیار عالی متقاضی ورود به کالج شده بودم بهم این اجازه رو داده بود

ی ورود به دانشگاه و فقط با شرکت ی دوسالهکه بدون شرکت توی دوره

های این دوره، وارد کالج بشم و برام شرایط خاصی وضع کرده تو امتحان

در امتحانات که برای سایر متقاضیان  Aبودن؛ دریافت حداقل سه نمری 

وی ها، تدو نمره بود، ولی نتایج من واقعا عالی بود به جز یکی از درس

 گرفتم. Aی تمام دروس نمره

اولین روز ورودم به دانشگاه بود با حجاب مناسبی رفتم، جوری که هم 

رفتیم، توی پوشیده باشم و هم سوژه نباشم، با دایانا به سمت کالج می

زدم ی علوم پایه در حالی که کنار دوستم قدم میی دانشکدهمحوطه

 داریم؟جا دانشجوی ایرانی هم گفتم: راستی این

شناسم و ندیدم تا حاال ولی یک دونم، ایرانی اصل که من نمینمی -

دورگه بود، اسمش بنجامین بود که فارسیسش میشه همون بنیامین، 

پدرش تهرانیه، مادرش انگلیسی، گمونم بیست و شیش سالشه داروسازی 

خوند و پارسال درسش تمام شد و رفت، دوست صمیمی ویلیام بود می

خاطر همین هم زیاد دیدمش، پسر خوبی بود هم بودن بههمه جا با
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گفت امسال هم ثبت نام کرده و هم مسلمون هم هست، اما ویل می

کرد یا جدی دونم شوخی میی توعه و قراره شیمی بخونه، نمیرشته

 گفت.می

 خوبه، دوست دارم این همکالسیم رو ببینم. -

 خواد من رو ببینه؟مییکهو یک صدا ما رو از جا پروند: کی دلش 

کرد فارسی رو سلیس صحبت کنه اما لهجه بریتیش صدایی که سعی می

 شد تو صداش حس کرد.رو به وضوح می

ی موهای یشمی و هابلند قد با چشمی پسرگشتم، برا صدف به طر

ختم؛ همون پسری شنامیرو پسر ه دیدم، من اون یدورزمی اندای و اقهوه

 بود که اذیتم کرده بود.

دهانم از تعجب باز موند، اون مرد جوون هم تعجب کرد نگاهی بهم  

 انداخت و گفت: پس تو هم کالسی منی؟

 کالسی؟عصبانی شدم: چی؟ هم

از مدیر گروه تعریفت رو شنیدم که تو امتحانات بهترین بودی و از  -

طرف ایران هم بورسیه شدی، من برای این هوش و تالشت احترام 

 تر ملیتت.ین برای طرز پوشش و از همه مهمخاصی قائلم، همچن

 ی احترام سرش رو پایین آورد؛ با طعنه گفتم: و بعد به نشانه

کردم به جز لودگی و مسخره کردن بقیه به چیزی اهمیت من فکر نمی -

 بدی!
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کردم بنجامین کمی خندید و گفت: اون که فقط یک شوخی بود، فکر می

جواب دادی، امیدوارم دیگه از دستم با جنبه باشی، آخه خودت هم خوب 

 ناراحت نباشی، گفتم که برات ارزش زیادی قائلم.

قدر خاصم، حاال هم برو کنار بذار مغرورانه گفتم: خوبه باز فهمیدی چه

 رد شیم.

 رفت با شیطنت خاصی گفت:طور که  کنار میبنیامین همین

 ی.بستمت به گارواقعاً، تکی به خدا، جفت بودی می آره -

 که بهتم از بین بره و چیزی بگم به سرعت دور شد.و قبل از این

 ادبهقدر بیوای خدای من، چه -

اش رو بگیره تا من خندید سعی کرد جلوی خندهریز می -دایانا که ریز

ترین حرفی به متوجه نشم، آخه اون روزها خیلی عصبی بودم و با کوچک

، خیلی. کجا دیده داختم: آرهنریختم و جار و جنجال به راه میهم می

 بودین هم رو؟

ولی وقتی ماجرا رو تمام و کمال تعریف کردم نتونست بیشتر از این 

 جلوی خندش رو بگیره و حسابی خندید.

قدر که من از حضور ویلیام درست گفته بود ما همکالسی بودیم هرچه

ز خودش تفاوت بود و گاها رفتارهایی ابنیامین ناراضی بودم بنیامین بی

 حاله!کل باهام خوش -کردم از بودن من و کلداد که حس مینشون می

شناختن و اون رو به گرمی تحویل بیشتر اساتید بنیامین رو می 

گفتن که بهتر بوده بنیامین القول میگی متفقگرفتن و همهمی
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که دوباره وارد گرفت تا اینی داروسازی میاش رو تو رشتهتخصص

 شه.ناسیی کارشدوره

 گفت: ها میی اونو بنیامین در جواب همه

 همیشه این رشته رو دوست داشتم حاال هم به آرزوم رسیدم. _

که بنیامین ی اساتید با بنیامین چند نکته رو متوجه شدم، ایناز مکالمه

دانشجوی ممتازی بوده و بعضی دروس رو تطبیق واحد کرده و این من 

بینم و اآلن تو یکی از هر روز بنیامین رو نمی کرد که حداقلرو دلگرم می

 های لندن مشغول به کاره.بیمارستان

یکی از همون روزهایی که باهم کالس داشتیم، بنیامین به سمتم اومد، 

من که حوصله حرف زدن با اون رو نداشتم سرم رو پایین انداختم و 

 سعی کردم بدون توجه بهش وارد کالس شم.

 زیری یک وقت نری تو تیر برق!قدر سر به ان -

تفاوت باشم و ازش  دور شم که دوباره صداشورو من اما سعی کردم بی

 ای گفت:شنیدم که با لحن معصومانه

 هام نبخشیدی؟خاطر شوخیدونم چرا هنوز من رو بهنمی -

 بخشبم.خدا ببخشه، ما که نمی -

هامون که از همکالسیی اش گرفت، بقیهبنیامین از حاضر جوابیم خنده

 فهمیدند هاج و واج مونده بودن.فارسی چیزی نمی

 گین؟ها گفت: بنجامین چی مییکی از اون
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قدر بهم این بار بنیامین بلند به زبان انگلیسی گفت: پریا به زودی ان

 کنه.مند میشه که من رو به یک فنجون چایی دعوت میعالقه

 حالی دست زدن.همه با خوش

 ا غیظ گفتم: روز مرگمه روزی که با تو چایی بخورم.ولی من ب

 بنیامین به شوخی گفت:

صبرانه اشکاله؟ پس من بیتون چایی خوردنتون با ما بییعنی روز مرگ -

 منتظر روز مرگتون هستم!

که بنیامین من رو همه خندیدند به جز من که فقط اخم کردم و از این

شدم؛ شاید اگه ماجرای مهرداد و سوژه کرده بود تا بقیه بخندن عصبانی 

قدر حساس و زودرنج به هم خوردن نامزدیم پیش نیومده بود ان

ترین شوخی به هم قدر عصبی بودم که با کوچکشدم؛ اون روزها اننمی

هاش کردم؛ خیلی از بنیامین و شوخیریختم و مدام خودخوری میمی

ری داره و از قصد کردم حتماً یک منظوناراحت شدم، اون روزها فکر می

ی خواد من رو جلو بقیه کوچیک کنه و مسخرم کنه تا سوژه خندهمی

این و اون باشم ولی بنیامین واقعاً همچین قصدی نداشت و با همه 

قدر اون روزها عصبی بودم و دوری از کرد، در هر حال انشوخی می

خانواده و کار مهرداد من رو دل نازک کرده بود که همین شوخی 

ی بنیامین رو از دلم پاک اهمیت رو به دل گرفتم و نتونستم کینهبی

 کنم.

 *** 
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ی لندن بود، خیلی احساس اون روز یکی از روزهای بارانی و کسل کننده

که خونه و خانوادم رو ول کرده بودم و به دیار کردم و از اینتنهایی می

یمی و کردم، نداشتن دوست صمغربت اومده بودم احساس پشیمونی می

اورد همدمی که بتونم باهاش درد و دل کنم هم بهم فشار بیشتری می

که دایانا همیشه باهام مهربون بود و من کرد، با اینتر میومن رو بداخالق

کرد، ولی باز هم احساس تنهایی و رو در امور مختلف راهنمایی می

 کردم.دلتنگی می

دم؛ پروفسور لنگدان روی صندلی آزمایشگاه نشستم و منتظر استاد ش 

حدوداً هفتاد سال سن داشت، با موهایی یکدست سفید و الغر اندام و 

قدی نسبتاً خمیده که زیر چشمش گود افتاده بود و ته ریش کم پشتی 

روی صورت داشت و با اون عینک مستطیلی دقیقاً شبیه یک پدر بزرگ 

وز سمت مهربون بود، برام جای سوال بود که با این سن وسال چرا هن

که ناراحت و استادی رو توی کالج برعهده داره؟ اون روزها با این

کردم به دقت تکالیف دانشگاهیم رو انجام سرخورده بودم ولی سعی می

 عیب و نقص باشم.بدم تا سر کالس از هر نظر بی

ی ازمایشگاهم رو از محلول پر کردم و به سمتی اواخر کالس بود و لوله 

ستاده بود و من تمام توجهم به لوله آزمایشگاهی بود و رفتم که استاد ای

متوجه نبودم که بنیامین بهم نزدیک میشه، اون مرد جوان در حال 

ها بود و سرش به سمت مخالف من صحبت با یکی از همکالسی

اومد که مسیر من بود و ناگهان چرخونده بود و پاهاش به سمتی می
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ن مرد جوان ناخواسته بهم برخورد اتفاقی افتاد که ازش وحشت داشتم، او

قدر محکم که شیشه از دستم افتاد و شکست، بهت زده شدم و کرد، ان

چند ثانیه حیرت زده نگاهم بین بنیامین و زمینی که محلولم روی اون 

ریخته شده بود در نوسان بود؛ انگار که قدرت حرف زدن رو ازم  گرفته 

 عاً متاسفم، اتفاقی بود!بودن، بنیامین پیش دستی کرد و گفت: واق

حوصله بودم، صدام رو باال اما من که اون روزها عصبی و بداخالق و بی

 بردم و گفتم: یعنی فکر کردی نفهمیدم این کار رو از عمد کردی؟

دونستم که این یه اتفاق بوده، فکر شدم، نمیجهت عصبی میمن واقعاً بی

کرده تا نمره نگیرم، صدای  ریزیکردم بنیامین این رو از قبل برنامهمی

های من گم بنیامین که قصد جبران داشت بین سرو صداها و بدخلقی

کردن شد، همه هاج و واج مونده بودن و این دعوای لفظی رو تماشا می

که نقش من در شروع کردن و به اوج رسوندنش خیلی پررنگ بود و 

به خودم کرد خونسرد باشه تا من آروم شم؛ وقتی بنیامین سعی می

اومدم پروفسور لنگدان رو کنار خودم دیدم که با جدیت من رو نگاه 

 گفت: بعد از کالس بیاین تو دفترم!کرد و با اخم میمی

کالس که تمام شد به طرف دفتر استاد رفتیم، تا رسیدن به اتاق 

 ترسیدم...تپید، نگران بودم، میپروفسور قلبم به شدت می

 کشید.فاقی که انتظارم رو میاز اخراج شدن و یا هر ات

کرد؛ به اتاق تر میتفاوت بود و همین من رو نگرانولی بنیامین کامالً بی

پروفسور لنگدان که رسیدم؛ پروفسور ما رو دعوت به نشستن کرد و یک 
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بشقاب بیسکویت مقابلمون گذاشت وبعد کمی مکث کرد و در حالی که 

 ا؟خب به من بگید چرپرسش گرایانه ما رو زیر نظر داشت گفت: 

دوباره مکث کوتاهی کرد و گفت: چه مشکلی وجود داره که دوتا 

دانشجوی ممتاز رو از هم دور کرده؟ امیدوارم از این به بعد مشکالت رو 

 کنار بذارید و باهم یکی بشید!

دم از ترس جریمه شدن یا اخراج یا هر لحظه ساکت بواون که تا من 

 کنیم.مین رو موشتالای سریع گفتم: تنبیه دیگه

وارم میدت: اگفر فسووپرد، کریید تافم رو سر حرحرکت با مین هم بنیا

بدید که ن قعاً به من نشوواکه نیای افتن براز رلی قبل ونشه ار یگه تکرد

 ن.ست بدیدبا هم و بغل کنید و دیگرمهه شدا تمام عود

 ره در رفتم و گفتم: چی؟! چرا باید این کار رو بکنم؟کواز 

ز هم با؟ یددارست برنمیا دعواز دبا تعجب گفت: یعنی ر فسووپر

 ؟!کنیدوع شرواین خیم

اش رو مهار کنه دونست سعی کرد خندهعلت مخالفتم رو میبنیامین که 

 کنیم.ا عودنیست ار یگه قرارن، دندری منظون یشود استاانه و گفت: 

 ست بدهید که من مطمئن شم.دقل با هم اپس حد -

قولی ن همو، نیستزم الکه دوباره عصبانی شم گفت: از اینقبل بنیامین 

 دادیم کافیه.که 

تونست باال برده بود؛ د و ابروهاش رو تاجایی که میبوه گیچ شدان لنگد

 ون داد وما رو تا دم در بدرقه کرد.تکسری 
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 *** 

 دایانا جزوه رو به زور از دستم بیرون آورد و گفت:

 کنی؟کار میتنها تو پانسیون چی، یگه بسهدقعاً ، وابسه پریا -

 ام رو پس بگیرم گفتم:کردم جزوهدر حالی که سعی می

 ها.دعا برای شفای فضول -

 دایانا جزوه رو از دسترسم دور کرد و بعد نیشگونی از بازوم گرفت و گفت: 

خوان بیام دنبالم من رو برسونن خیابون اکسفورد و بیل و دوستش می -

؛ من یک خرده خرید دارم توهم باهام بیا که هم شنبعدش ازم جدا می

ات یک خرده عوض شه؛ خیابان اکسفورد واسه تنها نباشم و هم روحیه

 خرید عالیه مطمئنم خوشت میاد!

برای منی که شب و روز کارم گریه بود و تنها تفریحم نگاه کردن به  

عصبی دادم و دائماً های خانوادگی بود و مدام به همه چی گیر میعکس

شدم پیشنهاد خوبی بود، به سرعت حاضر شدم و باهم از پانسیون می

ی مقابل پانسیون خلوت بود، هندزفریم رو در گوشم خارج شدیم؛ کوچه

گذاشته بودم و صدای آهنگ رو زیاد کرده بودم از در پانسیون خارج 

شدم و یک خرده که جلو رفتم فهمیدم دایانا جا مونده، برگشتم و پشت 

طور که صورتم به سمت دایانا بود از وسط و نگاه کردم و همینسرم ر

 رفتم گفتم: کوچه راه می

 چرا نمیای؟ -
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و اصالً حواسم به اون کوچه نبود که آیا ماشینی از دور میاد یا نه، صدای 

 اهنگ هم باال بود صداش رو به زحمت شنیدم: 

 من ...اآلن میام...  -

 ش...ظب بااموو گفت: ید کشی جیغ بلندرد خوفش رو بقیه حر

العمل عکسزه جااسریع که قدر یومد اونمم با سرعت به طرفشین مایک 

، یک لحظه همه چیز رو فراموش کردم. فراموش کردم که گرفترو ازم 

جا نیست؛ از فکر مهرداد اومدم لندن، فراموش کردم که مهرداد این

ون اومده بود وحشت کردم، خاطرات اون پارک لعنتی اومد جلو چشمم، ا

کنه. اومده بود رو که من رو بکشه، خودش گفته بود که این کار رو می

 صورتم اسید بپاشه.

ازم چند سانتی ی فاصلهتو نگ رماشین سفید د، بوم زده جا خشکدر

و من رو گرفت که از ترس خشکم زده بود و ید م دوبه طرفوایستاد، دایانا 

تونستم تکون بخورم بهم کمک کرد تا روی نیمکتی که اون اطراف نمی

 بود بنشینم و گفت: 

 ه.نگت مثل گچ شد؟ وای رحالت خوبهم، عزیز -

هم د که بنیامین مشخص بوو ویلیام سراسیمه پایین اومدن؛ بنیامین  

 شرمندگی گفت: نگرانی و با ه بود چون شوکه شد

کوچه سط وکه د بوه شتبااتو ر کا، شتماندری کن منظوور پریا با -

 زنم.سیبی بآستم بهت اخودی، نمیبووایستاده 
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کشیدم، به سختی نفس دم بوه نشدرج خاوک شز از که هنومن 

های گذشته ی اتفاقجا تهران نیست؛ همهستم هضم کنم که اینتوننمی

 جلو چشمم رژه رفت.

 ن.ستارتونم برسونمت بیماه میگه حالت بدبنیامین ادامه داد: ا 

 اما هیچ جوابی ازم نشنیدن، دایانا رو به بنیامین کرد و گفت:

 آب تو ماشینت داری؟ -

ی آب بطریک  وند وسربه ماشین دش رو خوزد و بنیامین  جستی  

دایانا سرزنش کنون گرفت فم به طرون آورد و برگشت و بطری رو بیر

 نگاهش کرد و گفت:

 ره؟بخوی آب ین حالش با بطراست من با اآلن دویعنی ، قعاً کهوا -

 رم.بخوآب رو تا د کمک کرون آورد و کیفش بیران از لیویک بعد و 

که طور م و همیندکشیا دار صدو بهتر شد چند نفس بلند م کمی که حال

هام چپ به بنیامین نگاه کردم و لب -شدم چپلند میبم جااز حمت زبه 

 رو به هم فشردم و گفتم: 

 دست مریزاد، واقعاً که کارت رو خوب بلدی! -

گناهیش رو ثابت کنه و من رو قانع کرد بیبنیامین با لحنی که سعی می

 کنه گفت:

کوچه سط وبشه.  ری جویناستم اخونمیمن کنی ه میشتبااپریا  -

 د بود.یازسرعتم ن هم موایستاده بودی، 
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با اخم دایانا رو نگاه کردم و گفتم: چرا بهم نگفته بودی که بنیامین هم 

 قراره بیاد؟

 دونستم اگه بهت بگم نمیای!خوام ولی میمعذرت می -

اون لحظه من مهرداد رو تو صورت بنیامین دیدم؛ حس کردم این همون 

خواست من رو بکشه و رو صورتم اسید بپاشه؛ حس کردم می کسیه که

باید تمام تالشم رو بکنم و از خودم در برابرش دفاع کنم، باید تالفی 

 کردم.می

 کردم گفتم: چپ بنیامین رو نگاه می -درحالی که چپ

شکونه ولی میگه فقط خب معلومه که نمیومدم، لوله ازمایشگاهم رو می -

خواد من رو زیر بگیره، میگه اتفاق بوده، ماشین می یک اتفاق بوده، با

 کنه، میگه فقط شوخیه.هاش میمدام من رو سوژه خنده دوست

 خواست من رو قانع کنه گفت: بنیامین با لحنی که می

 کنی نیست.جوری که تو فکر میپریا قضیه اون -

گفت: دم دوباره بنیامین شرد بنیامین ر کناادم و از ندمن اهمیتی لی و

 من که باهات دشمنی ندارم!

 اما من تصمیم خودم رو گرفته بودم.  

 و به همین سادگی بیرون رفتن و خرید کردن کنسل شد. 

*** 

 "چندین روز بعد"
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حالی که رفتم و در به سمت ماشین فتم و گررو بیمه گ برئیچ  و سو 

 م داره بهمیدم و دشدار سود، بوه ندومند ثابت مرکامام روی اون چش

ه پنجراز که ر نطووهموردم. نیادم خوروی به دم ولی تعجب کره. خندمی

از ما م ابگیرن رو تا فرمادم جلو بردم دستم رو تماشا میکرون رو بیر

 م!شدتزده حیرد. نبوی خبرن فرما

 تق. -تق -تق 

نکه یون ابدرد. خومیکه به شیشه د بواون کارمند نگشت ابند ای صد

یدم خندد. کرره شاریم اد به صندلی کناخندیمیحالی که ی بگه درچیز

 و گفتم:

اون سمت نگلیسی نهای اماشین فرموا چرم قت نفهمیدومن هیچ -

 هست؟!

با واز در اومد، چند ثانیه ماشین به پرف ظردم. شن کرشین رو روما 

م. از یدن دایانا رو دپانسیوختم. دم در تان به سمت پانسیوزیادی سرعت 

 م و با افتخار گفتم: شده دپیارنگ ماشین مشکی اون 

 ره؟چطونم ماشی -

 دایانا شگفت زده شد:  

 ؟!یشدزدنکنه ؟ یشآوردکجا میکنی! از شوخی وای،  -

 پشت چشمی نازک کردم و گفتم: 

 با بیمه کامل.ای سه ساعت، بردم کراش یهاکر؟ چیهفها ین حرا -
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 دایانا ذوق زده گفت:  

ین ؟ اتونستیر چطو، اشهبون ین باید خیلی گرمیکنی! اشوخی وای  -

 آوردی؟کجا ل رو از همه پو

 سرم رو باال گرفتم و گفتم: 

 ؟بریم باهم یه گشتی بزنیمی نیست. حاال میای من چیزای برلها ین پوا -

 ن. و برسون رجا ماونتا ه، نشگام دابروام خمیلی آره، و -

ه خیردوری به نقطه دم و تنگ کرم رو چشمهام و کشیداداری نفس صد

 شدم.

 جاست.نهمور من هم تفاقا کاا -

 دایانا با لحن تند و محکمی گفت:  

 ؟بکنیوای خچیکار می -

 صبر کن، میبینی. -

 دم.فتاه راه انشگاف داخرین سرعت به طرآبا دم کرز باای دایانا بردر رو 

 کنم.رک و یه جا پان رماشیبرم پارکینگ و شو تا ده خب تو پیا -

به سمت پارکینگ رفتم، از چند روز قبل همکالسیم شد ده که پیادایانا 

به ماشین رو زیر نظر گرفته بودم و باالخره نقشهام رو پیاده کردم. نگاهی 

ه شدرک پااش همیشگیی سرجاانگار همون لحظه که دم بنیامین کر

آوردم و محکم به ثانیه باال ف چند ظرم رو سرعتد. دنده عقب گرفتم و بو
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نگاهی وی ماشین بنیامین زدم، و بعد چند متر فاصله گرفتم و از آینه جل

 فکاری الزم داشت. صاد و بوه یدرت دحسابی خسابه ماشیناش کردم که 

بنیامین با عجله از ماشین بیرون اومد و اول به ماشین نگاهی انداخت و 

بعد به سمت ماشین من اومد. من هم که قصد پیاده شدن نداشتم، کمی 

 شد تا راننده رو از پشت شیشه ببینه.خم 

 تو؟! -

با من رو که دید خیلی تعجب کرد. شیشهی ماشین رو پایین کشیدم و 

 اب دادم: تمسخر جو

 دی؟تعجب کر؟ چیه -

حسابی که نگاهی به عقب کرد و ماشینش رو برانداز کرد بنیامین 

 با عصبانیت گفت:د. بوه یدرت دخسا

رها ین کااز افقط تویی که میکردم، ب ست میگی نباید تعجدرتو آره  -

 میکنی.

 گفتم: با لحن ساختگی 

 وای ببخشید؛ اشتباه شد! -

 ور گفتم: با غرد بعو 

و برهم حاال ش. نبااش هزینهان نگرم، و میدلش رپوه، که نشدی چیز -

 دارم.که عجله ر کنا

 بنیامین با تحکم گفت: 
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 بیا پایین کارِت دارم! -

 م:ای گفتبا لحن گستاخانه

 ی!و بگیرلوم رجاری تو هم هیچ حقی ندم، من میر -

بنیامین که دید قصد پایین اومدن ندارم با چند قدم خودش رو به جلوی 

ماشینم رسوند، حاال دقیقا راهام رو سد کرده بود. با کف دست زد روی 

 کاپوت ماشین و گفت: 

 بیا پایین! -

 من هم دوباره گفتم: 

 برو کنار! -

بردم کمی عقب نیامین قصد کنار رفتن نداره، ماشین رو وقتی که دیدم ب

و باز به ماشین بنیامین زدم. خندهام گرفت؛ البته اینبار عمدی نبود و 

آسیبی هم ندید، ولی بنیامین رو عصبیتر کرد. از حرص خوردناش خندم 

 گرفت.

که د حت بوراخیالش ر نگاابنیامین همکالسیم اومدم. بعد به سمت  

میکرد فکر هم شاید بعیده، پس کنار نرفت. ختر ز یک دری اهمچین کا

کم عتام رو سرون من چه میکرد، شتباوسط راه میایستم، ولی کامالً ا

د یام زسرعتدم. بعد توقف کرم و به بنیامین کوبیدشین رو مادم و نکر

 زنم.مین بزبه رو که بنیامین د بواینقدری ما د، انبو

 گفت:و فت ر رین کناماشی جلوون از لنگ -ونبنیامین لنگ
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 لعنتی! -

 گفتم:لحن ساختگی ون با هممن هم 

 دم.من که بهت گفته بو، قعا متاسفموا -

نه ورامغراختم، ندابنیامین میی پای بیمه رو روی حالی که برگهدر بعد و 

 گفتم:

 کنن!ش تعمیر، ماشینت رو بیمه نامهن هم از یابگیر  -

ض عردم و درباال برم رو عتسردانشجوها میز آتعجبی هاهمقابل نگاو در 

م. برگشتم و نقطه تبدیل شدیک به از پارکینگ خارج شدم و چند ثانیه 

ماشین رو تحویل دادم و به سرعت یک تاکسی گرفتم و به سمت کالج 

س رفتم. دیر کرده بودم، پروفسور سر کالس کالف باعجله به طربرگشتم. 

 ن چیکار میکنه؟بنیامیبود؛ دلم میخواست بدونم 

بد اونقدری ضعیت پاش وشاید د. ما نبوگشتم، ابنیامین ل نبابه دا چشم ب

تنظیم ل حان درالهم اشاید نشیناش کنه. یا نه وحاال خ -که حاالد بو

که دری با د، و بوم سرتو که دیگهای شاید اران هزاشه و بازم شکایتنامه 

 شد.  رج خااز ذهنم شد ز با

 لین صندلی خالی نشست.اوو روی مد اوجلو ون لنگ -بنیامین لنگ

با ام مدنمیشدم و بنیامین سیر ن یداز دکه د بوروزی لین اوشاید اون روز 

دل ته دناش رو میدیدم از قت لنگیوهر میکردم، و تعقیب اون رو چشم 

ه نگابرخورد میکرد، با هم مون هم نگاهت قااوگاهی خوشحال میشدم. 

 اه میشد.همرمن  میزآتمسخری بنیامین با لبخندهاس حساازاخالی 
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 *** 

من نسبت به بنیامین دل چرکین بودم و معتقد بودم هنوز با اون مساوی 

نشدم، یک نقشهی دیگهای ریختم. اون روز عصر وقتی از کالس خارج 

شدم، اول بنیامین رو زیر نظر گرفتم که مشغول صحبت با چند نفر از 

وی هراز رام، شدرج به سرعت خادوستهاش بود؛ پس وقت کافی داشتم! 

دم از به سرعت طی کررو پلهها م. سیدربه پلهها شتم و طوالنی گذ

م، و به سمت پارکینگ رفتم. از کیفم یک جعبه مدون اوبیرون ساختم

آدامس بیرون اوردم و چند تیکه آدامس به سمت دهنم بردم و مشغول 

جویدن شدم. در بین ماشینهای پارکینگ قدم زدم تا باالخره ماشین 

م رو پیدا کردم. به سمتش رفتم و به پالکش نگاهی انداختم، مورد نظر

بعد آدامس رو از دهانم بیرون اوردم و با اون خط وسط عدد هشت رو 

پوشوندم، بعد با پالک جلو هم همین کار رو کردم، حاال پالک ماشین 

 تغییر کرده بود.

 د و گفت: کررو میدید، رو بهم ین صحنه زده ابهتاز دور که دایانا 

از بستی هم رت رو از رو هم شمشی؟ هستیری جونور یگه چه جودتو  -

 میزنی؟!پشت خنجر 

 تو اینجا چیکار میکنی؟ -

 توی محوطه دیدمت، دنبالت اومدم کارِت داشتم. -

 با تز روشن فکرانهای گفتم: 
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نه دانمراجوزی که باف هدمیمونه. یپلوماسی دقیقا مثل دین ببین، ا -

 داره!همیت اه کدن هست فقط بر، نیست

 دایانا با دهان کجی حرفم رو تکرار کرد.

 فتم.گرره رو شمایلم رو از کیفم در آوردم و موبابعد 

آدامس و با کاش رکه پالدم کرا یه ماشین پیداینجا من ؟ پلیس، لوا -

 ده!کردستکاری 

- ... . 

شما ری میکنه؟ گرنه کی همچین کا؛ وباشهر خالفکام میدل حتماامن  -

 رگیِ.بزم جرری همچین کایدونید مکه بهتر 

- ... . 

 کالج سلطنتی، ظلع چپ پارکینگ.شت بفرمایید. دایا، بلهنجا؟ یآدرسِ ا -

- ... . 

 میمونم.منتظر شما نجا یامن ، چشم -

دایانا هرمدل فحشی که بلد بود بهم گفت و میخواست پالکها رو درست 

از راه شین پلیس ماکنه، اما من نذاشتم. همین که خواست ازم جدا بشه 

با خونسردی همین حین بنیامین ون دادم، درفسر نشابه ک رو پالرسید. 

مطمئنا از اتفاقی که قرار بود بیافته خبر مد. اوش ناماشیف به طرتمام 

فسر ابه دم و بعد رو مکث کرنداشت، بی نهایت خوشحال بودم! یک ذره 

 گفتم:

 صاحب ماشین هستن.ن یشوا -
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 د و گفت: کربه بنیامین رو فسر ا

 ؟شما صاحب ماشین هستید -

 بنیامین از همه جا بیخبر گفت: 

 بله، اتفاقی افتاده؟ -

 ؟یددارین قضیه اجع به راصحبتی هم  -

 بنیامین لحن بیخبرش رو تغییر داد و پیروزمندانه گفت: 

 میکنه.و به نفع من ثابت چی رکه همه رک ما یه مد، اصحبت که نه -

 وگفت: گرفت و من فسر ف ابه طرون آورد. جیب بیرایالش رو از موبو 

 بشه.ض عون ببینید نظرتورو ین فیلم اگه اشاید  -

دم بود در حال پرید! فیلم خورم خسااز رنگ ، رفیلمن اون یددبا 

 د و گفت: کرمن به ر رو ین باافسر دن پالکها. اکردستکاری 

 ا بیایید.با مت ئه توضیحاای اراشما باید بر -

 د و گفت: به بنیامین کرو رو 

 ئه شکایت با ما بیایید.ای اراشما هم برو  -

 ن گفتم: بازبا لکنت 

 ه.شده شتبااش...امن... نه... م... م...  -

اصرار فراوان من رو همراهی کرد و هم با دن. دایانا ماشین کرار سومن رو 

 د: کرمینصیحت من رو فقط راه بین 
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ن ی، اکنن جاش نواش. نتیجهن هم یاحاال ، نکنرو کا یناگفتم ی یدد -

 عالی!ب یپلوماسی جناهم از د

ن از شدده موقع پیانمیتونستم چیزی بگم. که دم بوه ترسیداینقدر 

 ه میکنه.نگامن رو نه امندوزپیری که با لبخندم یدرو دبنیامین ، ماشین

 به بنیامین گفت: رو فسر ا

م ین خانود تا ما رسیدگی کنیم. اکنی تنظیمن رو شکایتتومیتونید شما  -

 هستن.شت زداباهم 

 میکرد: مزمه شم زگوام در مددایانا 

 ببخشه.رو هش کن تو اخو، ازش هی کناخور عذو ازش بر -

با لحنی ساختگی ودم رو بیخیال نشون بدم و خدم سعی کرولی من 

 گفتم: 

 هیچی نیستم.ان مهم نیست چی میشه. من نگرام صال برا -

 دایانا که حرص میخورد گفت: 

کنی که غش نِ اله، انموندهاش نگ به چهرم رخانومت! عآره ارواح  -

 مهم نیست.ام برمیگی 

 گفتم: لحن ساختگی ون با هم

اون از بهخاطر ورم رو غردارم، نمیخوام نفس ت من عز؟ چیهمیدونی  -

 م.ست بدد

 د: تقلید کرضحکی مطرز به م رو هافکجی حرن هدبا دایانا 
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باید ورت خاطر حفظ غربهفعال که دارم! نفس ت عزدارم، نفس ت عز -

 خونه.میگردونه بررو تو ان یری. سفارت است بدرو از دنشگاهت دا

 گفتم: ندگی ومدربا 

 ؟ببخشدم من رو بهش بگم غلط کرم بر؟ کنمچیکار خب میگی  -

داره تمام ببین رت میخوام. معذازت بگو و بر؟ مگه چی میشهآره،  -

قت ه؛ اون وتحویل میدء میکنه و مضان االاش رو، اشکایت نامهنه میک

جت اخراهم ه نشگاان و از داندی زتو میرن و تشکیل میده ندوپرات بر

 یگه!دبهش بگو و بر؟ معطلیا چرمیکنن. 

 ناراحتی گفتم: با 

 هی کن.اخورعذو من بربهجای تو د، من بر نمیار از ین کاانه! دایانا، نه  -

د و به بنیامین کر، یک لبخند ساختگی زد و رو یدمن رو که دتعلل دایانا 

 گفت: 

 ت داره.کوچولو باهار یه کانجا. پریا یایه لحظه بیا  -

 و گفت: مد اونه جلو ورابنیامین مغر 

 ؟شتیری داکا؟! خب -

ای بهم زد و سقلمهدم. دایانا تماشا کراون رو فقط گستاخانه من لی و

 گفت: 

 گه!یدبگو  -

 وا گفتم: بیپر
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 بکن!میخواد لت ری دهرکاارم، من حرفی ند -

 و گفت: خت اندایی باال وبرابنیامین 

 ر رو میکنم.همین کا -

 د.کرء مضاو انوشت رو مه شکایت نامه ادافت. رمیز ف به طرره باو دو

 دادی؟ست رو از دچه موقعیتی ی ید، دقعا که پریاوا -

 م.حرفی بزندم کرسعی دم، بوه قعا کالفه شدمن که وا

 بنیامین!  -

از به سختی ت کلماو مغرورانه تماشام کرد. چرخید فم بنیامین به طرو 

 رج میشد:خانم هاد

 "ینه که شکایت... تنظیم... نکن!رم... انکن! منظور رو ین کاا -

 پرسید: ور لبته با غرو انه رابنیامین طلبکا

 م؟بدم نجامیگید اکه شما کاری رو باید ا چر -

 دار میشه.خدشهورم باهر کلمه غرمیکردم  حس

 گفتم: هسته آیی ابا صد

 ازت میخوام.من ن چو -

 بنیامین مغرورانه گفت: 

 ؟!مگه تو کی هستیمیخوای؟ تو  -

 میکنم!هش اخو، بنیامین -

 مرد جوان دوباره مغرورانه و با شیطنت اخمی به پیشونی روند و گفت: 
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 د.ما کافی نبود، ابوب خوخواهشت  -

 بده. دستپاچه و نگران گفتم: تحویل رو برگشت تا کاغذ  و

 نکن!ر رو ین کامیکنم التماست اینه که رم امنظو -

بنیامین چیزی نگفت و فقط در سکوت من رو تماشا کرد، انگار در حال 

 فکر کردن بود. ملتمسانه گفتم: 

 تورو خدا شکایت نکن ازم!  -

 بعد از چند ثانیه با لبخند مرموزانهای گفت: 

 ، فقط یه شرط داره.باشه -

 هرچی باشه قبول میکنم. -

 بنیامین با همون لبخند شیطنتآمیز و یک لحن کشدار گفت: 

 هرچی؟ -

 من که درمونده شده بودم، گفتم: 

 آره! -

بعد از حرفی که زدم پشیمون شدم و با خودم فکر کردم اگه بنیامین 

کنه که از دانشگاه انصراف بدم، یا پول زیادی میخواست چی؟ به شرط 

 دایانا نگاه کردم و دیدم اون هم وحشت زدهست. 

 خب چیکار میکنی؟ شرطم رو قبول میکنی؟ -

 با دیدن قیافهی من که وحشتزده بودم خندید و گفت: 

 نگران نباش، نمیذارم بهت بد بگذره! -
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 گردتر شد. اما همین رو که گفت چشمهای دایانا

بنیامین در حالی که باال رو نگاه میکرد، انگار که طرف صحبتاش دیوار 

 باشه گفت:

 خب مثل اینکه باید برم شکایتنامهام رو تحویل بدم. -

 سراسیمه گفتم: 

 نه، تورو خدا نرو! هرچی باشه قبولِ! -

 بنیامین که مشخص بود میخواد سر به سرم بذاره و اذیتم کنه گفت: 

هرچی باشه قبولِ؟ مطمئنی که پشیمون نمیشی؟ من از  واقعا -

 خواستهام کوتاه نمیام ها!

حرفهاش توی دلم رو خالی میکرد و من رو میترسوند. به زور آب دهنم 

 رو قورت دادم و با لکنت زبون گفتم:

 با... باشه. -

بنیامین خندهاش گرفت. چند ثانیه مکث کرد، دایانا هم عصبی شده بود. 

هم نگران میاومد چون مدام با انگشترش بازی میکرد، اون رو  بهنظر اون

 از انگشتش بیرون میآورد و دوباره دستاش میکرد. با استرس گفت: 

 بنیامین جون به لبمون کردی، بگو دیگه! -

 شرطم اینه که دعوت من رو به یه فنجون چای قبول کنی. -

 و گفت: هنوز حرفش تمام نشده بود که دایانا جیغ خفیفی کشید 

 وای چه خوب، پریا قبول کن! -
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 در حضور همهی همکالسیهامون. -

 همین جملهی اخر، من رو که امیدوار شده بودم، به کلی ناراحت کرد.

دایانا هنوز نمیتونست خوشحالیاش رو مخفی کنه و اصرار میکرد که 

 شرط رو قبول کنم.

 بالجبار گفتم: 

 باشه، قبول میکنم. -

رضایت زد و به سمت افسر رفت و شکایت نامهاش رو  بنیامین لبخندی از

 پاره کرد.

 ارم، دوستم قصد شوخی داشت.شکایتی ند -

 خب شوخی دوستتون حکم کیفری هم داره. -

چند دقیقه طول کشید تا بنیامین افسر رو راضی کرد از بازداشت کردنم 

افسر صرفنظر بکنه. در تمام این مدت توی دلم آشوبی به پا بود؛ باالخره 

 راضی شد.

 بنیامین محکم و مقتدر به سمتم اومد و گفت: 

خب، ساعت چهار عصر میبینمت. بیا به رستوران گردن رمسی هاید  -

 پارک.

 و خداحافظی  کرد و رفت.

دایانا خیلی بده که قراره همکالسیهامون ما رو باهم ببینن، ولی از  -

 چیزی که فکر میکردم بهتره.
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 ی؟مگه به چی فکر میکرد -

 فکر میکردم ازم یه عالمه پول بخواد، یا بگه از دانشگاه انصراف بده. -

 دایانا حسابی خندید و گفت: 

 اگه بدونی من به چی فکر میکردم! -

 مگه به چی  فکر میکردی؟ -

 دایانا که میخواست بحث رو عوض بکنه گفت:  

 عجب جایی هم دعوتت کرده، آفرین داره. -

میکردی که اینجوری بحث رو عوض کردی،  معلوم نیست به چی فکر -

 واقعا خجالت بکش!

 دایانا دوباره خندید و در حالی که من رو به سمت در هل میداد گفت: 

 تو بکش، من رنگش میکنم. -

*** 

عصر اون روز من یک پالتوی کوتاه تمام خز شیری رنگ پوشیدم و چون 

دیر کردم  هوا سرد بود، کالهام رو تا وسط پیشونیم کشیدم و چون

نمیتونستم از واحدهای شهری استفاده کنم و مجبور شدم تاکسی بگیرم. 

در طول راه هم همهاش حرص خوردم که اگه یک خورده زودتر حاضر 

شده بودم الزم نبود اینهمه پول واسه تاکسی بدم، ولی اعصابم از دیدن 

میدم همکالسیها بیشتر خورد بود. از فکر دیدنشون تو دلم غوغا بود! نفه

چطور زمان گذشت و کی به هاید پارک و رستوران موردنظر رسیدم. 
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وقتی که از تاکسی پیاده شدم بنیامین رو دیدم که دقیقا همون لحظه 

 رسیده. یک نگاه بهم کرد، خندهاش گرفت.

 رنگ به روت نموند، مثل گچ دیوار شدی! -

اد و منتظر سعی کردم لبخند زورکی به بنیامین بزنم. بنیامین دم در ایست

 موند اول من وارد بشم.

صدای باز شدن در برام مثل ناقوس مرگ بود، و هر قدمی که بر  

 میداشتم برام جانکاه بود.

گردن رمسی یک رستوران بزرگ و ستارهدار و مشهور در هاید پارک بود. 

با نور پردازیهای بینظیر و دکوری زیبا و ملیح؛ صندلیهای فیلی رنگ و 

رومیزیهای سفید ابریشمی که با گلدونهای کریستال و گلهای طبیعی 

رنگارنگ جلوهگری میکرد. یکی از پیشخدمتها جلو اومد؛ بنیامین پیش 

 رد: دستی ک

 یه میز رزرو کردم، بنیامین پارسایی. -

پیشخدمت ما رو راهنمایی کرد. موسیقی بسیار زیبایی طنینانداز شده 

بود که من رو کمی آرام میکرد. یواشکی، جوری که بنیامین نفهمه 

اطراف رو نگاه میکردم ولی این کار یکخورده سخت بود، بنابراین سعی 

رکت کنم تا راحتتر بتونم اطراف رو کردم یک قدم عقبتر از بنیامین ح

 نگاه کنم. مثل اینکه بنیامین پشت سرش هم چشم داشت، چون گفت: 

 اینقدر سرت رو نچرخون؛ همکالسیهامون نمیان. -

 ناباورانه گفتم: 
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 چی؟ جدی میگی؟ -

آره، دیدم خیلی ترسیدی و ناراحتی که همکالسیها من رو باهات  -

 ببینن.

 ت: یکخورده سکوت کرد و گف

 گفتم که نمیذارم بهت بد بگذره! -

همین جمله کافی بود تا من با آرامش چای انگلیسیام رو بنوشم. چای 

که طعماش بهخاطر هل، میخک، دارچین، فلفل، شیر و زنجبیل کمی 

 نسبت به چاییهای ایرانی فرق داشت.

بعد از قدری سکوت، بنیامین در حالی که یک تیکه شیرینی برمیداشت 

 گفت: 

 میدونی چرا دعوتت کردم بیای اینجا؟ -

جواب منفی دادم. مرد جوان شیرینی رو جوید و قورت داد و بعد با 

 همون لحن محکم و مقتدرش گفت: 

میخواستم یه فرصت مناسب داشته باشم تا ازت بپرسم چرا اینقدر ازم  -

 بدت میاد؟

خی کمی حیرتزده شدم. توقع این سوال رو نداشتم، نمیدونستم چه پاس

مِن افتادم، واقعا تحت تاثیر متانت همیشگی بنیامین قرار  -بدم. به مِن

گرفتم. این دومین باری بود که اون مرد جوان با بزرگواری تمام از تالفی 

کردن و شکایت کردن گذشت و جوانمردانه رفتار کرد؛ هیچ جوابی 

 نداشتم. بنیامین سکوت سنگین من رو که دید، ترجیح داد فضا رو عوض
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کنه، بنابراین بشقاب شیرینی و نانهای مغزدار رو به سمتم هل داد و 

 گفت: 

 چرا هیچی نمیخوری؟ -

اجبارا یک تیکه از دونات رو جدا کردم، ولی نمیتونستم اون رو بخورم و 

 باهاش بازی میکردم.

 بنیامین دوباره گفت:  

قدر بعضی وقتها فکر میکنم شاید کار وحشتناکی در حقت کردم که این -

 ازم بدت میاد.

هیچ حرفی برای گفتن نداشتم، فقط خودخوری میکردم. دوباره عصبی 

شده بودم؛ بیاختیار لبم رو گاز گرفتم، ناخنهام رو توی دستم فرو کرده 

 بودم و فشار میدادم.

بنیامین متوجه شد که عصبی شدم و نمیخواست من رو تحت فشار قرار 

 بده.

این سوال اینقدر برات سخته، اصال  اگه فکر میکنی جواب دادن به -

 بهش فکر نکن.

 و بعد با خونسردی و آرامش بیهمتایی گفت: 

 از این موسیقی آرام و این چای انگلیسی بینظیر لذت ببر. -

 و بعد با قوری، فنجان کوچکی رو که مقابلم بود باز پر کرد. 
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به این فکر میکردم که اگه بنیامین تالفی میکرد تحملش راحتتر بود تا  

اینکه اینقدر ساده و بیآالیش جلوم بشینه و همچین سوال صادقانهای 

 بپرسه.

 بعد از مکث طوالنی، وقتی حس کردم آروم شدم گفتم: 

 خب میدونی چیه، خودم هم قبول دارم زود عصبانی میشم. -

 بنیامین در حالی که چاییاش رو مینوشید گفت: 

 یه امتیاز مثبت بهت میدم! -

 تعجب من رو که دید گفت: 

 بهخاطر اینکه نظرت درمورد خودت صادقانهست. -

 کمی خندیدم. بنیامین نگاهش رو از فنجان چای برداشت و گفت:  

 شما خندیدن هم بلد هستی؟ -

 بیشتر خندیدم.

یه کم نسبت بهت بداخالق بودم و قبول دارم که میدونم این چند وقت  -

 یه خورده زودرنج شدم!

 بنیامین با خونسردی تمام گفت: 

تو دو بار کاری کردی که هرکدوماش به تنهایی میتونست یه دردسر  -

بزرگ برای من باشه. اگه این به معنی یه کم از عصبانیتت هست، خدا به 

 خیر کنه!

 بیشتر خندیدم و گفتم:
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 چرا؟ -

 بنیامین با شوخ طبعی گفت: 

چون قراره سه سال دیگه باهات همکالسی باشم، میترسم تا آخرش یا  -

 زنده نمونم یا سر از زندان دربیارم، یا روی صندلی چرخدار بشینم!

بازم خندیدم. بنیامین اینقدر صادقانه و بیریا حرف دلش رو میزد که 

با اون مرد جوان  لحظه به لحظه شرمندهتر میشدم و از رفتاری که

داشتم خجالت میکشیدم. بنیامین به پیشخدمت اشاره کرد تا فنجان 

 چای من رو عوض کنه و گفت: 

 اینقدر چاییت رو نخوردی که تگری شد! -

*** 

یکی از همون شبهایی که ناراحت بودم و گریه میکردم، یکهو در اتاقم باز 

 شد و دایانا پرید داخل و گفت: 

 اجازه هست؟ -

این کارش عادت کرده بودم؛ اول میاومد داخل و بعد اجازه میگرفت. به 

همین که چشمهای گریونام رو دید، اون قیافهی سرحال و خندوناش به 

 کلی عوض شد. اومد پیشم و دستش رو دور گردنم انداخت و گفت: 

 چی شده عزیزم؟ -

 با دستمال بینیام رو باال کشیدم و گفتم: 

 ورده دلم گرفته.چیزی نیست. فقط یه خ -

 دایانا با مهربونی گفت: 
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خدا نکنه دلت بگیره، مگه من مُردم؟ بگو چه کاری از دست من  -

 برمیاد؟

 هق افتاده بودم گفتم:  -من که از شدت گریه به هق

 هیچ کاری نمیتونی بکنی. -

 دایانا با مهربونی گفت: 

بهخاطر میخوای تو حرف بزنی و من فقط گوش کنم؟ من اینجا هستم  -

 تو و تا هر وقت که بخوای برات وقت دارم، با هم حلش میکنیم.

چه حرفهای آرامشبخشی! چقدر این حرفها آرومم میکرد. چه خوبه آدم 

یک  نفر رو داشته باشه که اینجوری آروماش کنه. مهم نیست که دختر 

باشه یا پسر، پیر باشه یا جوون، فقط بدونی یک نفر هست که هوات رو 

 دردهات رو میفهمه! داره و

 اشکهام رو با پشت دست پاک کردم و گفت: 

دلم گرفته! تحمل هیچی رو ندارم، نمیدونم چرا اینقدر زود بههم  -

میریزم و ناراحت میشم. وقتی به غصههام فکر میکنم میبینم تمومی 

ندارن، همش اتفاقهای گذشته به یادم میاد. هر شب کابوس گذشته رو 

رم تنهایی و غریبی و دوری از خانواده اذیتم میکنه و میبینم، وقتی بیدا

 وقتی هم که خوابم اتفاقهای گذشته میان جلوی چشمهام.

 دایانا دستش رو روی دستم گذاشت و گفت: 
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درکت میکنم. آدم وقتی یه دغدغه و ناراحتی بزرگ داشته باشه و  -

 فکرش متمرکز به یه مشکل باشه خیلی راحتتره تا مشکلهای کوچیک،

 اما زیادی داشته باشه.

دایانا من هنوز کابوسهای گذشته رو میبینم. هر شب مهرداد رو میبینم  -

که داره با ماشین میزنه بهم یا اسید روی صورتم میپاشه، یا اینقدر گلوم 

 رو فشار میده که خفه میشم!

پریا شنیدی که میگن خواب ظن چپه؟ یعنی خوابی که در طول روز  -

درست نیست و هرگز اتفاق نمیافته. تو همهاش داری به بهش فکر کردی 

اتفاقهای گذشته فکر میکنی چطور توقع داری یک خواب آروم داشته 

 باشی؟ سعی کن حواست رو پرت کنی و اجازه ندی آرامشت بههم بریزه.

 شدت گریهام بیشتر شد و گفتم: 

نا نشده دایانا فقط این نیست، همهاش با خودم میگم اگه با مهرداد آش -

 بودم نیاز نبود خونه و زندگیم رو ول کنم و بیام اینجا.

درسته، تو زندگی اتفاقهایی میافته که از کنترل ما خارج هست، ولی تو  -

میتونستی انتخاب متفاوتتری داشته باشی. مثال میتونستی اینجا نیای و 

 پیش خانوادت بمونی، تو این انتخاب رو کردی.

م ممکن بود اون دیوونه بهم آسیب برسونه. خب اگه اونجا میموند -

میخواست صورتم رو با اسید بسوزونه، از ترساش حتی جرات بیرون رفتن 

 هم نداشتم!

 خب میتونستی به پلیس زنگ بزنی و بگی تهدیدت کرده. -
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 هیچ مدرکی نداشتم. -

 دایانا قدری فکر کرد و بعد گفت: 

 میتونستی به پویا بگی بره حسابش رو برسه. -

مهرداد بهم گفته بود اگه پای داداشت رو وسط بکشی شک نکن که  -

کارمون به زد و خورد میکشه، شاید هم یکیمون بمیره؛ من هم آدمی 

 نیستم که بشینم و کتک بخورم پس اونی که میمیره داداشته!

 دایانا دوباره یه خورده فکر کرد و گفت: 

از این ماجراها پیش خب میتونستی باهاش ازدواج کنی تا هیچ کدوم  -

 نیاد.

 نگاه عاقل اندر صفیه بهش انداختم و گفتم: 

 اون وقت زندگیم از جهنم هم بدتر میشد. -

درسته، ولی خب چرا تصمیم گرفتی بیای لندن؟ میتونستی یک سال  -

مرخصی بگیری و بری روستا پیش بابا بزرگت بمونی تا آب از آسیاب 

 بیافته.

 من رو کالفه میکرد، بیحوصله گفتم: حرفهای دایانا دیگه داشت 

امکان داشت من رو پیدا کنه. بعد هم اینجوری از زندگیم عقب  -

میافتادم، ولی تو لندن مطمئنم که دستش بهم نمیرسه و میتونم یه 

 مدرک خوب بگیرم و از امکانات اینجا استفاده کنم.

 دایانا لبخندی زد و گفت: 
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که تو با اومدنت از اتفاقهایی فرار  ببین وقتی جمعبندی کنیم میفهمیم -

کردی که هر کدوم یه مصیبت بزرگ بود. فکرش رو بکن، صورتت سالم 

مونده، پویا زندهست، از یه زندگی جهنمی فرار کردی و قرار نیست با 

مرخصی گرفتنت از زندگی عقب بیافتی و از همه مهمتر، اومدی لندن و 

میخورن. دقیقتر که فکر  داری درس میخونی، جایی که همه حسرتش رو

کنی میفهمی تو چیزی از دست ندادی، بلکه چیزهای فوقالعاده ای به 

 دست آوردی.

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 تو درست میگی. -

 دایانا دوباره ادامه داد: 

این انتخابها رو تو کردی، کسی مجبورت نکرده بود، هر کدوم از  -

 بود که چیزی بهت میماسیده.انتخابهایی که کردی به خاطر این 

 آهی کشیدم و گفتم: 

 گفتنش آسونه ولی تحملش سخته. -

 دایانا محتاطانه گفت: 

 پریا یه چیزی هست که باید درموردش باهات صحبت کنم. -

 یه خورده مکث کرد و بعد گفت: 

بذار برات یه داستان تعریف کنم. چند سال پیش توی یه مجله خوندم  -

بعضی وقتها بیدلیل هرچی دم دستاش بوده پرت یه دختره بود که 
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میکرده برای اونی که در حال تعریف بوده، و بیشتر از همه دامادشون 

ازش کتک میخورده. در حالی که اصال دلیالش رو نمیدونسته و 

ناخوداگاه این کار رو میکرده، حتی یادش میرفتِ که خودش همچین 

و وسط جلسه یه پرتقال کاری کرده. یه شب براش یه خاستگار میاد 

بزرگ پرت میکنه و میزنه تیو صورت مادر پسره! اون خانوم هم شاکی 

میشه و میگه دخترتون رو بفرستین دارالمجانین. دختره هم قسم 

میخوره که دست خودم نیست و نمیدونم چرا این کارو کردم. پیش چند 

 نه.تا روانشناس میبرنش و باالخره یکیشون علت ماجرا رو کشف میک

 من که کنجکاو شده بودم گفتم: 

 خب؟ -

ماجرا این بوده که چند سال قبل وقتی اون دختر چهارده سالش بوده،  -

از کنار یه ساختمون نیمه کار رد میشده و یه آجر میخوره توی سرش و 

سرش میشکنه، و از اون به بعد هروقت کسی بین صحبتهاش اسم 

رو میکرده که برای خودش ساختمون میآورده ناخوداگاه همون کاری 

 اتفاق افتاده بوده!

 دایانا یه خورده مکث کرد و ادامه داد: 

بیشتر از همه دامادشون ازش کتک میخورده چون یه مهندس عمران  -

 بوده. بالهایی که تو سر بنیامین آوردی من رو به یاد اون ماجرا انداخت.

 منتظر موندم دایانا حرفاش رو ادامه بده.
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ید بنیامین ناخواسته کاری رو کرد که مهرداد از عمد انجام ببین، شا -

داد. مهرداد یه بیمار روانی بود، ولی بنیامین یه جوون شریفه، من دوسال 

هست که میشناسمش. درکت میکنم که چند ماه تو فشار روحی شدید 

بودی، ولی دیگه وقتشه که به خودت بیای چون ممکنه یه کاری دست 

یچاره بدی. تو دقیقا داری کارهای مهرداد رو تکرار خودت و اون جوون ب

میکنی. اون با ماشین تو رو زیر گرفت، تو هم همین کارو کردی. اون 

میخواست برات پاپوش درست کنه و بندازتت زندان، تو هم همین کار رو 

 کردی.

 دایانا یک نفس گرفت و بعد گفت: 

پایین اومده و  تو مدام غر میزنی که زندگی سختی داشتی و تحملت -

زندگی اینجا عذابآوره. این رو بدون که هر کاری کنی انرژیش به خودت 

برمیگرده. اگه با بقیه خوب باشی اون انرژی مثبت میچرخه و باالخره به 

خودت برمیگرده، و اگه با بقیه بد باشی انرژیهای منفی دوباره میان 

 سراغت.

 بازم ساکت موندم و حرفی نزدم.

 ه ادامه داد: دایانا دوبار

درمورد جا به جایِ خشم چیزی شنیدی؟ مثال مردی که سر کار تحقیر  -

شده میاد خونه و دق و دلیش رو سر خانوادهاش خورد میکنه. تو محل 

کار نتونسته خودش رو تخلیه کنه، زورش به ضعیفتر از خودش میرسه. 

 تو هم بهنظر میاد داری دق و دلیت رو سر بنیامین خالی میکنی!
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 فقط به حرفهاش فکر کردم و چیزی نگفتم.

 دایانا نفس بلند و صداداری کشید و گفت: 

 خیلی خوشحالم که تا حاال زنده موندم! -

 با تعجب گفتم: 

 چرا؟ -

 دایانا با خنده گفت: 

 چون حسابی نقدت کردم، ولی هنوز من رو نکشتی! -

 خندهام گرفت. گفتم: 

ذهنم تا حاال حداقل ده بار زدم تو شاید بهنظر آروم بیام، ولی توی  -

 گوشِت!

 دایانا با خنده گفت:  

 بهتره پا بشم برم تا کتکهات رو عملی نکردی! -

*** 

 اختم و گفتم: نددایانا اتخت تهام رو روی خسن بد

خه نظافت م. آیددکه هست ی ربدترین کاوام، نمیخر رو ین کاایگه دمن  -

 این کار! ؟ دیگه نمیرم سرهم شغل شددم مری خونه

 دایانا اخمی کرد و گفت:  
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ر رو از شرکت بابای ین کااحمت ار زنشناسی! من با هزرقعا که قدواپریا  -

ر کال از تا هرچی پودم کرار صراکلی ویلیام  به دم و کرر جوات بربیل 

 ه.و نگیررش دصد خوه، دربددت به خود میات گیر

 گی گفتم: در حالی که جورابهام رو بیرون میآوردم، با خست 

ف کثیدی یازو میگم. خونهها ش رسختیدارم لی من ، ونکنهدرد ست د -

 بیشتر نیست.ذره یه هم ش الپو، خیلی خسته میشمهست و من هم 

 دایانا در حالی که قاشقاش رو از پورهی نخود پر میکرد گفت: 

رو  یاست رکه میز اری ندر نتظا، انشجوییداشما فقط یه م پریا خانو -

 !ن؟بهت بد

 کش و قوسی به بدن خستهام دادم و گفتم:  

 فها رو میزنی.ین حراچقد سخته که ر ین کانمیدونی اخه تو آ -

 دایانا پوره رو قورت داد و با سرزنش گفت: 

ات صال برامن از این هم میشد بیافته حقه! بدتر ات تفاقی براهر  -

زش رو پ ونی رو کرایه میکردی وگراون قتی ماشین به نمیشدم! وحت رانا

 میکردی.فکر ش هم هااینجاباید به میدادی 

 با افسوس گفتم:  

این کار هم  گه ، همهی پولهام رفت. اشدد یازماشین خیلی ل پوآخ،  -

 میکردم!یی اباید گد، شتماهیچی نده خر ماآتا نبود 

 گفت: بدخلقی با د، بور اصال ناراحت نشده نگااکه دایانا  
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 انسانیت نشون داد؟توجه کردی بنیامین چهقدر  -

 با شرمندگی گفتم: 

آره، میدونم. نه شکایتی، نه تالفی، نه اخم و تخمی، همین کارهاش  -

 خیلی خجالتم داد.

 دایانا سرزنشکنون گفت: 

خوبه که معنی خجالت هم میدونی چیه. نمیدونم چرا شمشیرت رو به  -

ستر روی این پسر بیچاره بستی؛ هرچی اون بزرگواری میکنه تو بدجن

 میشی!

 با شرمندگی گفتم:  

باشه دیگه، اینقدر سرکوفت نزن بهم. یه روز میرم ازش عذرخواهی  -

 میکنم، ولی دیگه نمیرم سر این کار، خسته شدم!

ای تمام این هفته روی کمکت حساب کرده، نگو که نمیخوای برویل  - 

 بری. حتی اگه دیگه نمیخوای ادامه بدی این آخری رو برو و تمام.

 سرم رو به نشونهی مخالفت تکون دادم و گفتم: 

 اصال! دیگه نمیخوام برم. -

 دایانا با تحکم گفت: 

غیرممکنه. باید آخری رو بری، چون ویلیام روت حساب کرده! کسی  -

 نیست که کار تو رو انجام بده.
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وا این چه حرفیه؟ شرکت بابای ویل خیلی بزرگه، یعنی چی که دیگه  -

 اونهمه کارگر داره.کسی نیست؟! 

دایانا خیلی محکم و جدی انگشتش رو به نشونهی تهدید باال گرفت و 

 گفت: 

پریا همهی اونها کلی کار دارن. هر خونهای حداقل یه روز منتظر  -

میمونه تا براش کارگر بفرستن. باید بری، واگرنه جلوی بیل خجالتزده 

 میشم.

 برم.چه خجالتی؟ خب خستم ،درس دارم نمیتونم  -

 دایانا با عصبانیت گفت: 

 پریا کاری نکن که دیگه هیچوقت واست تره هم خورد نکنم! -

 غر زدنهای دایانا تمام شدنی نبود، به اجبار پذیرفتم:  

 باشه. -

دایانا از اینکه به حرفش گوش دادم خوشحال شد و همینطور که با 

 گوشی موبایلش ور میرفت گفت: 

ده شب برمیگرده، پس نگران نباش و سر ت شب ساعدا فرصاحب خونه  -

 آروم کارهات رو بکن. -استراحت برو و آروم

از یکی وای باشم. هست اونجا قتی صاحب خونه د ومیام که بدآخ  -

خیلی د، خیلی بد بود. آخ بوده مست کرد که خلش بویی داقاها یه آخونه

 ازش میترسیدم.
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 میشدم گفتم: بلند م جااز حالی که در

، میشهتموم کالسم ده ساعت دا خیلی خستم. فر، بمابخو ممن میر -

 م و تمام.میدم نجااو هم رش رخرین سفاآ

ر کادوهفته خستگی ز هنوم. مداوتخت پایین کنون از لندوصبح غردا فر

 م. پوشیدس بیحوصله لبابه تنم مونده بود. سخت 

گی دماای درس آنه برم، کشیدزه میخمیاام هم مدس سرکال

 برای کار نظافت.نه تم و همیشگیاش رو داش

م تاکسی بگیرون اومدم. میخواستم بیره نشگاو از داشد تموم که س کال

س توبوابا ه بهتر، خیلی صرفهجویی کنم -باید خیلید نبودم یاآخ که... 

 م.بر

ن پانسیواز که د بون تمارپایک آبه ط مربود بوم ستتوی دسی که آدر

میکردم تا به تحقیقهای  سریع کارش رو تمامپس باید د، بودم دور خو

 دانشگاه هم میرسیدم.

نقلی ن تمارپادم. یک آکرز بافتم و در رو گرون ساختمار یداسررو از کلید 

سالن د. یک بوش حداز کثیفی بیش اون یژگی وترین مکه مهد بو

درش که اب خوق تااست راسمت چیک که متصل به آشپزخانه بود، کو

سمت چپ د و یخته بوههم رت ببه شدد و بوه موندز باق طار چها

 شتی.ایس بهدوسر

م. روی مبلهای کنوع کجا شردم، نمیدونستم اول از بوه ندوست به کمر مد

سر به د. یک کثیف بوف ظرو کاغذ از میز پر د، بوه یخته شدس رلباسالن 
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د، یک عالمه تخت پر بوو مین روی زکثیف ی هاسلباق خواب زدم. تاا

ده کرش فرر زمین رو نگادی اسیی قههاحلد، بوده فتاامین کتاب روی ز

نه کثیف وشپزخآمیک کف اسرد! همه بدتر بواز نه وشپزخآضع دن. وبو

و بشقابها و کاسههایی که ته موندهی شیر و خالی مربا ی شیشههاد، بو

ها فتقریبا همه ظرمیکرد؛ نمایی دمیز خوغذا توشون دیده میشد روی 

از ینها  اهمه د و بوافتاده  صندلیا نمیشد، پیدی تمیزف ظرد و کثیف بو

 خبر میداد!سخت ر بسیاروز یک 

خل دم و داجمع کراب خوق تال و اهارو از کثیف سهای همه لبااول از

برای دور اول ماشین لباسشویی رو بعد ریختم، شویی سلبار سبد کنا

روشن کردم. اکثر لباسها با مربا، کره، مارماالد، سسهای ساالد و غذا 

؛ یعنی طوری بود که انگار کسی از عمد به لباسها غذا کثیف شده بودند

 مالیده تا کثیف باشن. نمیدونستم صاحبخونه چرا این کار رو کرده؟

 برام جای سوال بود!

ق تاه اپنجردم. مرتب کراب رو تخت خواب رفتم و خوق تابعد به سمت ا 

اون قتی ؛ ویددپشت شیشه ون رو ازبیرمیشد حمت زبه د و بوه شدکدر 

تمیز کردم منظرهی بیرون رو به خوبی میتونستم ببینم. بعد کتابها رو  رو

توی قفسهی کتاب گذاشتم و ظرفهای کثیفی رو که همهجای خونه 

کاغذ م تماپراکنده بود جمع کردم و داخل سینک آشپزخانه گذاشتم. 

دی رو سیی حلقههای روی زمین رو دور ریختم و هاننایلوو ها رهپا

گشتم. باز هم کتابها و لباسها و کاغذها رو جمع برل به هادم. جمع کر
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کردم. ظرفهای یک بار مصرف غذا رو توی سطل آشغال انداختم، و بعد 

کل خونه رو گشتم تا جاروبرقی رو پیدا کنم و وقتی اون رو پیدا کردم 

اب خرن چوورد نیادوام چند ثانیه بیشتر م شحالیخوشحال شدم، اما خو

روی دسته بلند پیدا کردم و جادم وکرو رو یر رو زنه وخم تماره باد! دوبو

دم، و بعد کف کرو جارو تمیز رو نه وهمه خبا زحمت فراوان و زمان زیاد 

ض قعا عودم، وابرت لذاختم؛ ندانگاهی کلی سالن و اتاق رو تی کشیدم. 

رو ها انلیواز یکی د! به سمت سینک رفتم و پیشبند پوشیدم. بوه شد

تمام ساعت اختم. شش ندم انگاهی به ساعتم. دخیلی خسته بوشستم، 

ای رو که شیشهان لیودم. بوه قعا خسته شدر میکردم، وایز کایکرکه د بو

اشتم. ساعت نزدیک به شش شپزخانه گذشسته بودم داخل آبچکون آ

 عصربود.

 داشتم. با خودم گفتم: قت وساعت چهار تا برگشتن صاحبخانه 

 برسم.«رهام که به کام میرره بادوبعد میکنم، حت استراقیقه دچند  -»

ردم. خودم بودم آورده که با خوویچ سردی رو ساندنشستم و کاناپه روی 

یر م و کوسن رو زکشیددراز کاناپه میکردم. روی خستگی شدید س حساا

 اشتم. با خودم گفتم:گذم سر

 «ه.بین برم از کمردرد تا یهذره دراز میکشم  -» 

 دم گفتم:با خو میکرد.سنگینی کم پلاب روی خو

خستگی میبندم تا و مهام رچشذره بم فقط یه انیست بخوار من قر، نه -»

 «ه.بین برم از چشمها



 

 

 WWW.98IA3.IR 106 نودهشتیا کاربر سپیده شبان–جادوی زمان
 

 ار میشم.بیددیگه ساعت ، یک قیقهدچند ولی نمیدونستم بهجای 

 م.نشدار هم بیدن در بسته شدز و باای با صد، مااساعت بعد یک  

 حتی با صدای سرفهی صاحبخانه هم بیدار نشدم.

بهم خیره شده بود و از خواب نه چندین ثانیه وصاحبخو حتی وقتی 

 عمیقم تعجب کرده بود.

و به طرف خت اندامبل ه میکرد کیفاش رو روی نگابهم که ن همچنا

ان داخل آبچکون رو لیون هماون آورد. بیررچ آب رو پال رفت و یخچا

که  بعد با قاشق کثیفیرد، و خوو الجرعه آب رو یخت و آب رشت دابر

ر تا حضویستال زد کران به لیود چند  تقهی محکم بواف طرون اهم

 م کنه.عالدش رو اخو

نشستم و سیخ م. یدد رو دمری فقط پاهام و ندوچرخم رو سرم. شدار بید

 دم.کره نگاعت رو ساچشمهام رو میمالیدم که ر طوونهم

 دم به انگلیسی گفتم: لوابآخوای با صد

ده ند شما ساعت دلی به من گفته بو. ودبم براخستگی خو، از ببخشید -

 هفت هست.ساعت ن المیگردید؛ ابر

 سی گفت: رنه به فاوصاحبخد ما مرا

، ولی خونهنه، من به ویلیام گفته بودم که ساعت هفت شب برمیگردم  -

 اینجا چیکار میکنی؟!تو 

 م.یدپریدم و اون رو دجا از گربه یک مثل 
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 ف رو میزد!ین حراکه د بوبنیامین 

 ؟!وت -

 و گفت: خت اندانگاهی دم که متعجب بووت به من بنیامین بیتفا

 ر میکنی؟که کاآوردی ماشین بدهی باال اون خاطر ه؟ بهچی شد -

به سمت داشتم و برکیفم رو بیمعطلی االش به سواب دادن جوی جابه 

ی در جلواز من تر دش رو زودخوزد و ما جستی ابنیامین در رفتم. 

 ند.وسر

 کردم! هزاران فکر به سرم اومد!ترسیدم، وحشت 

از ترس خشکم زده بود و فقط نگاهش میکردم، حتی قدرت حرف زدن 

هم نداشتم. حاال که من تنها توی آپارتماناش گیر افتاده بودم، حاال که 

خودم با پاهای خودم به قربانگاه اومده بودم، اون میتونست هرجور که 

شی که دوست داشت میخواد خودش رو خالی کنه. حاال به هر رو

میتونست تالفی کنه! از فکر اتفاقی که قرار بود برام بیافته، به خودم 

 لرزیدم.

بعد از چند ثانیه به خودم اومدم وبا دستهای لرزونم عرق سردی رو که 

روی پیشونیم نشسته بود پاک کردم و با اون صدای لرزون با التماس 

 گفتم: 

 تورو خدا بذار برم. -

 و تکون داد و گفت: بنیامین سرش ر
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 نمیتونی بری! -

با دستهای لرزونم النگوم رو از دستم بیرون آوردم و با صدایی که از ته 

 چاه بیرون میاومد گفتم: 

 بگیرش. این مال تو. فقط بذار برم. -

 بنیامین عصبانی شد و گفت: 

 این کارها چیه؟ میگم باید بمونی! -

باید میفهمیدم که براش ارزشی این چه پیشنهادی بود که بهش دادم؟ 

نداره، اون یک کار درست و حسابی داشت و به این چیزها احتیاجی 

نداشت. به این فکر افتادم که کاش یک اسپری فلفل داشتم، یا چاقو و یا 

 هر وسیلهی دیگهای که توی اون لحظه به دادم میرسید.

م رو به نفسم باال نمیاومد، حس کردم االن پخش میشم روی زمین. دست

 دیوار گرفتم و گفتم: 

 میخوای من رو اینجا نگه داری که... . -

 نتونستم ادامه بدم، آب دهنم رو به زور قورت دادم و گفتم: 

 با من چه کاری داری؟ -

 بنیامین زل زد تو چشمهام و گفت: 

 یعنی خودت نمیدونی؟ -
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؛ سرم گیج رفت. تمام تالشم رو کردم که محکم باشم ولی نمیتونستم

حس کردم هیچوقت به اون اندازه بیجون و ضعیف نبودم، انرژی روحیم 

 به تحلیل رفته بود! دوباره با التماس گفتم: 

 خواهش میکنم بذار برم! -

 بنیامین با همون لحنی که همیشه داشت گفت: 

 تا فردا صبح هم التماس کنی فایده نداره. -

با همون صدای  سعی کردم خودم رو قوی نشون بدم، ولی مگه میشد؟

 ترسیده گفتم: 

 میکشم!من جیغ  -

 بنیامین خندهاش گرفت. شونهاش رو باال انداخت و گفت: 

خب بکش، ولی کاری رو که ازت میخوام هم بکن و فقط دو ساعت  -

 "بمون. بعد هر جا خواستی برو.

 در رو پشت سرش قفل کرد و کلید رو تو جیباش گذاشت و بعد گفت: 

 بورم.ببخشید، ولی مج -

 و به سمت اتاق خواب رفت و از اونجا صدام کرد.

همهی بدنم فلج شده بود. با خودم میگفتم این چه بالیی بود که به سرم 

 اومد؟! دوباره صدام کرد و وقتی دید که نمیام، از اتاق بیرون اومد و گفت: 

 چرا نمیای؟ -

 به سمتم اومد و گفت: 



 

 

 WWW.98IA3.IR 110 نودهشتیا کاربر سپیده شبان–جادوی زمان
 

فقط کافیه دو ساعت بمونی و  اینقدر قضیه رو برای خودت مشکل نکن، -

 بعد بری.

وقتی دید زده نگاهش میکنم و از جام تکون نمیخورم، بند کیفم رو 

گرفت و دنبال خودش کشید و من رو به سمت اتاق خواب برد؛ من هم 

 مثل یک مردهی متحرک بودم که اختیاری از خودم نداشتم.

وم به هجیک زن وقتی حس میکنه که قراره "یک روانشناس میگفت 

بشه، توانایی هر گونه تالش و مقاومت ازش گرفته میشه و این  عفتش 

یک نوع مکانیسم دفاعی برای آسیب کمتر، در برابر اون مهاجمی که 

تحمل یه ذره مقاومت رو هم نداره و هر نوع تالش برای فرار یا مقاومت 

 "رو به بدترین شکل ممکن جواب میده.

 مده بودم.و من دقیقا به همون حالت در او

وقتی به نزدیکی تختخواب رسیدم، بنیامین کیفم رو ول کرد و به سمت 

دیوار رو به رو رفت. یک قسمت از دیوار رو فشار داد و یکهو اون دیوار باز 

 شد و من اون موقع بود که فهمیدم تو چه اشتباه بزرگی بودم!

اینقدر اون قسمت از دیوار یک در کار گذاشته شده بود که لمسی بود و 

ظریف بود که ابداً نمیتونستم متوجهش بشم، و پشت اون در یک 

 سرویس بهداشتی کوچیک بود. اتاق بنیامین یک روم مستر بود.

 بنیامین به سرویس بهداشتی اشاره کرد و با شرمندگی گفت: 

میدونم که برات مشکله و از اینکه اینجایی معذب هستی، ولی لطفا  -

 و خونه رو سر و سامون بده و برو.فقط دو ساعت دیگه بمون 
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 کمی مکث کرد. بعد بهتر دید علت اصرارش برای موندنم رو توضیح بده: 

سه ساعت دیگه اینجاست. تا قبل از  -مادرم داره میاد پیشم، دو -

 اومدناش باید همهجا مرتب باشه.

حاال که فهمیدم بنیامین قصد بدی نداره حالم بهتر شد و انرژی گرفتم؛ 

ز اینکه باید غرورم رو زیر پا میذاشتم و کارهای خونهاش رو میکردم ولی ا

حس خیلی بدی داشتم. منی که همیشه خودم رو براش گرفته بودم حاال 

باید مثل یک خدمتکار ناخن تو ظرفهای کثیفاش میکشیدم یا توالتاش 

رو تمیز میکردم. مدام تو ذهنم گفتم چند میلیون خونه تو این شهره، 

 مه خونه چرا باید اینجا بیام؟ عصبانی بودم.بین اینه

ذره  -حاال که میدونستم بنیامین نیت بدی نداره ترسم از بین رفت و ذره

 عصبانیتم بیشتر شد.

 سرکش.ه نگادم، یک کره نگابنیامین رو چند ثانیه فقط 

داشتم ست باشه. دومتنفر ن هلی شداز اکه شبیه اسب رام نشدهای بودم 

نمیتونم و که میدونستم ما م، ابرون بیرنم و از در بزر کنابنیامین رو 

 ونم.بمر بودم که مجبوبنیامین هم این اجازه رو بهم نمیده، و 

گشتم و برم. تسلیم شده باالخردیم. کره نگار رو طوالنی فقط یکدیگن ماز

ناراحتیم رو سر کیفم خالی کردم و اون رو گوشهی اتاق پرت کردم و بعد 

ی رفتم تا اونجا رو تمیز کنم، که مثل بقیهی به سمت سرویس بهداشت

 خونه بینهایت کثیف بود. 

 دم: کردم زمزمه با خودم. لعنت فرستام بخت بدبه 
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 م؟ینجا بیااینهمه خونه باید ابین ا چرآخه  -

 بنظر میاومد که بنیامین صدام رو شنید؛ چون گفت: 

سی. من اگه میخوای بدونی چرا اینجایی باید از دوستت و ویل بپر -

دیروز به ویل گفتم از شرکتشون برام یه خدماتی بفرستن، اون دو تا هم 

 حتما این نقشه رو کشیدن که بیای اینجا.

پس همهچیز زیر سر دایانا بود، اون این نقشه رو کشیده بود تا با بنیامین 

تنها بش.  از اصرارهای دیشباش باید همهچی رو میفهمیدم. کاش زمان 

 و قبول نمیکردم بیام اینجا.به عقب برمیگشت 

چارهای نبود، باید کارم رو تمام میکردم بعد به حساب دایانا و بیل  

 میرسیدم. 

بهنظر میاومد که دل بنیامین برام سوخت و نظرش عوض شد، چون  

 گفت: 

 اگه فکر میکنی اینجا اذیت میشی برو. تا همینجا هم کارِت عالی بود. -

حس میکردم درست نیست کارم رو نصف و دوست داشتم واقعا برم، ولی 

نیمه ول کنم و برم. چهقدر عجیب هست؛ اینکه اگه بنیامین مجبورم 

میکرد که بمونم تمام تالشم رو میکردم که برم، و حاال که اصرار داشت 

 برم نظرم عوض شده بود و میخواستم بمونم و کارم رو تمام کنم.

 بنابراین گفتم:  

 نه، میمونم. -
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 شونههاش رو باال انداخت و گفت: بنیامین 

 ه فکر کردی اذیت میشی برو.هرجور راحتی. اگ -

 با اخم اون توالت رو نگاه کردم و گفتم: 

 نه، میمونم! -

 ولی اون جمله از صدتا بد و بیراه هم بدتر بود!

 بنیامین خندهاش گرفت و بعد ادامه داد: 

زمت دارم، عجب دختر لجبازی هستی. وقتی بهت میگم بمون و ال -

میخوای جیغ بکشی و همسایهها رو خبر کنی و هرجور شده بری، و حاال 

که بهت میگم برو اصرار داری بمونی و کارت رو تموم کنی. لجبازتر از تو 

 توی کرهی زمین پیدا نمیشه.

نه، من هم سرگرم کار کض عوساش رو لباو تا فت رش ف کمدبه طربعد  

شدم و نگاهش نکردم. وقتی داشت از اتاق بیرون میرفت از گوشهی چشم 

روی حمت تا زکه به نگاهش کردم و دیدم یک رکابی پوشیده و شلوارکی 

 میرسه. با خودم گفتم: نوش زا

 «ش!هاسبالاَه، واقعا که! خجالت هم نمیکشه با این   -»

سرویس بهداشتی رو که تمیز کردم از اتاق بیرون اومدم و به سمت 

لم تو دستش هست و  نامه مین رو دیدم که یک روزبنیاآشپزخونه رفتم. 

ده. من هم کرای دراز میز شیشههاش رو روی پاو کاناپه داده روی 

 ری میکردم: خودخو
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و ت رپاا خدو رتو دم، آخ و تمیز کرزه اون رمن! من تاای خدوای  -»

 جمع کن!«

ر به کال مشغورم. نخوص تا حره نکنم نگااون رو صال اکه م یددبهتر و 

اس سووبعد با ریختم، شویی سخل لبارو داها سلبام برای بار دوم شد

در بعد دم، تمیز کررو میز عسلی م. روی کشیدها رو تی میکاخاصی سر

 فتم و گفتم: گریم رو بیندم. کرز بال رو یخچا

 زدن.که همه کپک نها یاَه، ا -اَه -

ه و ندومی هااکه توجه بنیامین هم جلب شد. همه غذگفتم بلند اینقدر 

دی تو یازچیز و تقریبا خالی شد ل یخچاون ریختم. بیرزده رو کپک

دن. پیشبند رو بود یافها رفتم، خیلی زظراغ سره ند. باالخرونمل یخچا

 م.شدر به کال مشغود یازقت دبا بستم و 

و خسته ارم، نددن رو یستاانایی سر پا اتودم دیگه ت بعد حس کریک ساع

دم. روی صندلی آشپزخونه نشستم و سرم رو به دستم بوه شدل بیحا

 تکیه دادم. 

م، بنیامین ندوچرخم رو سرمیکنه. سنگینی دم نگاهی روی من کرحس 

د، یا بوزی لسودسر از شت. نگاهی که شاید داخاصی ه که نگام یدرو د

 .مهربانی

چشمام رو سریع میزد. لبخند د و بوچشماش رو به من دوخته مهربانانه 

دوندم. بلند شدم و دوباره مشغول به کار شدم، اون هم به برگرازش 
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سمتم اومد. یک لیوان شربت برام درست کرد و از داخل کابینت چند تا 

 کیک و بیسکوییت بیرون آورد و گفت: 

 یای. دیگه کافیه، بهتره بری خونه.بیا این رو بخور، بهنظر سرحال نم -

 نه، دیگه چیزی نمونده. -

همون موقع تلفن بنیامین زنگ خورد و جواب داد و با لهجه غلیظ 

بریتانیایی صحبت کرد. مثل اینکه با مادرش صحبت میکرد. تلفن رو که 

ساعت قطع کرد به یک رستوران زنگ زد و سفارش شام داد. یک 

د؛ قعا عالی بورم واکادم. نه کرونگاهی به خره بادوشد. رم تمام کا، گذشت

دم به خوی زدم و لبخندد. صال قابل مقایسه با قبل نبوق میزد و انه بروخ

 گفتم.فرین آ

رفتم، که حاال با دقت یکی از بنیامین ف به طرداشتم و برکیفم رو 

 برنامههای تلویزیونی رو نگاه میکرد.

 شد.رم تمام من کا -

د و با رضایتمندی نه کروشپزخآنگاهی به کرد و  ش رو بلندبنیامین سر

 گفت:

 ه. یه لحظه صبر کن.خیلی تمیز شد، خسته نباشی - 

شت س درسکنااچند الش رو آورد و کیف پوو فت اب رخوق تاف ابه طر

 و به سمتم گرفت.کشید ون بیر

 من از اون شرکت حقوقم رو میگیرم؛ صدقه الزم نیست!نه.  -
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این چند روز خیلی کثیف شده بود و من ی خونهمیدونم خب من  -

وز مرم دادی و انجاب او خیلی خورت رتو کاتت رو گرفت و قوخیلی 

دن، فرستاچند نفر رو ین شرکت ام از اقبال هم بری. خیلی خسته شد

 دن.نکرر کاب مثل تو خوهیچکدوم لی و

 د و گفت: کرل به پورهای شاابعد 

 ش!بگیر -

 در خارج بشم که صدام زد. اما من قبول نکردم و خواستم از

 گشتم.بر 

رم منظو، نکنیر رو ین کاایگه دارم. اون هم اینکه دهش ایه خوازت  -

یه ای مخصوصاً براره، منیت نداصال ر. اکای سهی واینه که خونه کسی برا

 ؟بگممیخوام چی میفهمی و رم رختر مثل تو. منظود

نتونستم حرفی  اختم. از شرمنداپایین م رو سردم و بوه شدخ حسابی سر

 بزنم.

م چند ثانیه با لبخند نگاهد، بوه مدشاش اوخونم شدخ سراز بنیامین که 

 د و گفت: کر

 بگیر.دم خواز شتی بیا زم داالل گه پوا -

 ی گفتم: جیغمانندای صدوتعجب با 

 ؟!توچی؟  -
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اره از طرف تو خاطر ماشینی که قرم بهحاضرداره؟ شکالی امن. چه آره،  -

 خرج کنم! بهم بخوره پول

 ه گفتم: خنددیم و بعد با کره نگاهم رو چند ثانیه 

ل میگیرم پوم ازت میام ماشین بگیرمیخواستم فعه بعد که دپس ، باشه -

 بشی!بلند  ت جااز بهت که نتونی ر میزنم یه جوهم بعدش و 

 تالفی کنم.ر بدجوم بلدن هم مش، مطمئن نبادت خیلی هم به خو -

حرف بنیامین فقط یه شوخی هست و به هیچ اما من میدونستم که این 

وجه دنبالهی بچهبازیهای من رو نمیگیره، و با جوانمردی همیشگیاش 

 من رو شرمنده میکنه.

 دم و در رو باز کردم که برم.حافظی کرابعد خدم و خندیدره بادو 

پیک رستوران هم همون لحظه جلوی در حاضر شد. بنیامین پوالش رو 

در برم بیرون که صدام کرد. برگشتم و دیدم یک  حساب کرد. خواستم از

 جعبه پیتزا جلوم گرفته و گفت: 

 این رو بگیر! -

 نه، این شام خودته. -

اینطور نیست. این رو برای تو سفارش دادم؛ بگیرش واگرنه تا برسی  -

 پانسیون از گشنگی غش میکنی.
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گرفتم و نمیخواستم قبول کنم ولی واقعا گرسنم بود. تشکر کردم و ازش 

ه. بدض قرل پوبهم که بنیامین د بودی قعا غیرعام وانظرون اومدم. از بیر

 گفتم: یر لب ز

 ده.حتما شوخی کر -

به سمت آسانسور رفتم، چند ثانیه منتظر موندم. در اسانسور که باز شد 

خانم زیبایی رو مقابل خودم دیدم، با موهای قهوهای کوتاه که روی 

ای زیبای یشمی. موبایالش رو کنار گوشاش شونهاش ریخته بود و چشمه

گرفته بود و با لهجهی غلیظ بریتانیایی صحبت میکرد و مستقیم به 

 سمت آپارتمانی رفت که من به تازگی ازش خارج شده بودم.

 

 *** 

 

روز سط  اواما دم، ابول کامال سرحام شدار بیداب خواز صبح که اون روز 

 -کمحتما سرما خورده بودم. کم احساس خستگی و کوفتگی کردم،  -کم

 لم بدتر.حاو شدید شد بدن دردم کم 

 تونستم.ما نمیکنم، اغیبت رو عصر ی هاسکالداشتم ست دو 

از که یکی م شته رو دامایشگاپروفسور تیبینگ درس آزبا اون روز 

د. اجباراً از قرصهایی که با خودم از ایران هفته بوی هاسمهمترین کال

س سر کالدم. فتاراه ابه م و پوشیدلباسم رو  مقربیآورده بودم خوردم. 
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که ر همینطواختم؛ نداصندلی همیشگی دم رو روی خوم سیدرکه 

 میشدم.قبل حالتر از بیمیگذشت 

مین هم بنیاد. چند ثانیه بعد از ورود استاد، صندلی بنیامین خالی بو

ست به دربعد ف زد، کمی حرداد و ست ر تیبینگ دبا پرفسواومد. اول 

 مد چون ما با هم، همگروه بودیم.فم اوطر

شد. چند ر به کال مشغوو شت اگذفاش رو کیه کنه نگاون اینکه من رو بد

 گفت: د بوپ سکووبه میکرچشماش رو که نطور همی، ثانیه گذشت

 میکنیم.هی وگرر یم کادارمثال ؟ نشستیا بیکار چر؟ چیه -

بنیامین م. ادبی نداهیچ جودم، بوه قبل شداز تر بیحالکه حاال خیلی من 

من رو چشم ی گوشهآورد و از باال پ سکوومیکراز کمی ش رو سرر ین باا

 گفت: زی لسودبا یافهام قن یددبا د، و کراز ندبرا

 نیست.ب صال حالت خواینکه امثل  -

 با مهربانی گفت:و بعد 

ن مهربوخیلی صال مثل گذشته نیستی. ه، اشدم خیلی قیافت معصو -

 بهنظر میای!

 زدم.لبخند کمرنگی زور به من هم  

 ؟یختهبههم رحالت اینقدر که ه حاال چی شد -

 دم و گفتم: کرز حمت لب بازبه  

 میشم.ب حت کنم خواستر، فکر کنم سرما خوردم. اچیزیم نیست -
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 ی زد و گفت: لبخندره بادوبنیامین 

لی میگیرم، ونرو هی وگرر کاه نمرراه ین از افعه هم دیناپس ، باشه -

 اره. اگه حالت خوب نیست پاشو ببرمت دکتر.شکالی ندا

 نه ممنون، استراحت کنم بهتر میشم. -

آه هسته از درد آقت که وشد. هرر به کال مشغوره باو بنیامین دو

 با دلسوزی نگاهم میکرد.بنیامین میکشیدم 

 

کم بهتر شد. بنیامین با  -کالس که تمام شد حالم به لطف قرصها کم 

 احتیاط گفت: 

استاد یه تحقیق داده که برای هفتهی بعد باید آمادهاش کنیم. میتونی  -

 بیای کتابخونه یا میخوای برسونمت پانسیون؟

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 میام. -

ما چند تا کتاب امانت گرفتیم و اونها رو ورق میزدیم. بعد از چند دقیقه 

یه خورده استراحت خسته شدم و سرم رو روی یکی از کتابها گذاشتم تا 

کنم، اما نمیدونستم باز هم بیموقع خوابم میبره. با صدای جا به جای 

 شدن یکی از صندلیها، از روی زمین بیدار شدم و اطرافم رو نگاه کردم.

 بازم که بیموقع خوابت برد. -

بنیامین رو رو به روی خودم دیدم که وسایالش رو جمع کرده بود و قصد 

 رفتن داشت.
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م دیگه وقتی نمونده، کتابخونه تعطیل هست. وسایالت رو جمع بهنظر -

 کن.

بنیامین درست میگفت. به ناچار کتابها رو جمع کردم و اونها رو تحویل 

دادم. از کتابخانه خارج شدم و به سمت در خروجی میرفتم، که صدای 

 بنیامین رو دوباره شنیدم:

 ست.پریا صبر کن میرسونمت. حالت انگار زیاد خوش نی -

 آب دهانم رو قورت دادم و احساس گلودرد بدی کردم.

 نه خودم میرم. -

این وقت شب با این حالِت کجا میخوای بری؟! ممکنه توی اتوبوس هم  -

خوابت بگیره، معلوم نیست کجا و توی کدوم محله از خواب بیدار بشی؛ 

  "ممکنه برات اتفاق بدی بیافته!

کرده بود، اصرارهای بنیامین هم  بدندرد و گلودرد هم من رو بداخالق

 تمامی نداشت.

 بیاختیار حرفی زدم که بالفاصله پشیمون شدم. 

نمیام! نمیدونم چرا اینقدر اصرار داری سوار ماشینت بشم؟ اصال از کجا  -

 معلوم نقشه نریخته باشی برام که من رو ببری یه جای خلوت و... .

رین نگاهاش رو نثارم کرد و بنیامین عصبانی شد. تلخترین و نفرتانگیز ت

قبل از اینکه چیز دیگهای بشنوه، با سرعت دور شد و من رو با پشیمونیم 

 تنها گذاشت.   

 *** 
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و رروبهت اجرد. حالم بهتر شده بود، اما گذشته بوا ماجرروز از اون چند 

حبس ن پانسیودم رو توی خوبنیامین رو نداشتم. سه روز بود که با ن شد

با ن شدو رروبهنایی اما تودم ابوه ندوها عقب ماینکه از درس بادم. بوده کر

دم اما جرات اعتراف بوون پشیمزدم  حرفی که اشتم. از ندمین رو هم بنیا

ی موقعیتهاد و در بوده تعجب کرع ین موضواز اهم هم  نداشتم. دایانا 

به مریضی دم رو خومیکرد، من هم سین جیم ام من رو مختلف مد

 آوردم.میی الکی ههانویا بهمیزدم، 

ق تاهی اپنجرفتم و از نرس قبل سرکالی هاروزصبح هم مثل اون روز 

 اب دادم:جوزد. نگ م زکه تلفنه میکردم نگاون رو بیر

 ؟بفرمایید، بله -

 هستم.رن کتر مک الدمن ه. پنادان یزم خانوروز بخیر  -

 زده.تلفن وه بهم که مدیر گرم کمی شوکه شد

 ؟شتیدی دامروردم، اببخشید به جا نیار. فسووپر آه، روز شما هم بخیر  -

 بشم.باخبر ن حالتوزدم از تلفن  -

 م.من خوبر، فسووپرن ممنو -

میخواستم امروز توی دفترم ببینمت که همکالسیهات گفتن چند روز  -

هست غایب هستی. ساعت چهار یه کالس داری، بعد از کالست بیا به 

 دفترم.

 اما... -
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 پروفسور اجازهی صحبت نداد و گفت: 

 منتظرتون هستم. -

دم رو روی خوم و کوبیدم بالشتروی با مشت م و جیغ کشیداول چند تا 

تخت را از بعد ناچام، و جیغ کشیدره بازدم و دوغلت اختم و نداتخت 

ه و نشگادابه ن سیدرتا ل راه طوم تمام. پوشیدس لبااومدم و پایین 

که باید چه دم ین فکر میکرابه ت مدو تمام  کالس درس استرس داشتم

س کالف به طرچیکار کنم؟! باید م؟ نمیدونستم بدون لعملی نشاعکس

ان نگرت به شدد و غوغا بوم. توی دلم شددر زدم و وارد به ای تقهرفتم و 

ی بقیهو هافمن ر پرفسود! بوگ مرس مثل ناقون در شدز باای صددم. بو

 دن.بوس نشجوها سرکالدا

 دم.یر کردمتاسفم ر. فسووپرخیر روز ب -

س کالی جلوی مد گفت. صندلیهاشآخوبهم به لب ی هافمن با لبخند 

دن. در بین کالس با چشم به دنبال یک جای خالی بوه کامال پر شد

 میگشتم که نگاهم با یک جفت چشم یشمی بداخالق گره خورد.

کرد. پیشونی روند و کمی با نفرت من رو نگاه خمی به د. ابنیامین بو

رت بدم و یک جا قودم بغضم رو ما سعی کر، اشک شداز اپر چشمهام 

 بشینم.

 «ه؟!من متنفراینقدر از یعنی  -»

به ت مدادم و تمام ندش گودرس هم به ذره یهس من خر کالآتا  

ر میتونم عذرخواهی کنم. من قبول چطودم و اینکه بنیامین فکر کر
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رفتار درستی نداشتم، ولی  داشتم که توی این چند ماه اصال با بنیامین

همیشه بنیامین با بزرگواری گذشت کرده بود و اهمیتی به قضایا نداده 

بود. اخرین مکالمهای که با اون مرد جوان داشتم تیر خالصی بود به تمام 

 بدیهایی که در حقاش کرده بودم.  

 طور عذرخواهی کنم.چهمن واقعا شرمنده بودم؛ ولی نمیدونستم باید 

رن رفتم. مک الآهسته به سمت دفتر دکتر  -تمام شد، آهسته کالس که

 تقهای به در زدم، اما صدای استاد رو از پشت سرم شنیدم:

 ه.پنادان یزه شیزدوبخیر روز  -

 ر.فسوروز بخیر پرو -

ی رو چیزپرفسور اشاره کرد که من جلو باشم. خواستم وارد بشم، اما 

 د.شوکه کرو ناش رو نداشتم و من ریدر دنتظااکه م یدد

 بنیامین!

 ه چیکار کنم؟ برم یا بمونم؟بهترم زد، نمیدونستم یک لحظه خشک

ف دیگهای به طرش رو بالفاصله سردی بهم کرد و سره بنیامین نگا

ای صداینکه تا بمونم، یا م که بردم بودد مرمن رو نبینه. هنوز تا وند چرخ

 م:شنیدرن رو مک ال

 شتمت بنجامین.اخل. ببخشید که معطل گذدابفرمایید  -

ما نشستم، اصندلیها مقابل بنیامین از یکی ر رفتم داخل و روی جباابه 

 ه نکنم.نگادم بهش سعی کر
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پروفسور بعد از کمی خوش و بش با هردومون، رو به اون مرد جوان  

 گفت: 

و گل کاشتی ر میکنی که کای اون بیمارستانی توم بنجامین شنید -

 رت راضی هستن.کااز خیلی 

میخواستم تفاقا دارم، اهم ب خوری کاد چند تا پیشنهانطوره. همی - 

 کنم.رت با شما مشوبهشون جع را

 گفت:دی با خوشنورن مک ال

من ز هم لی هنودی، وین سرعت پیشرفت کراخیلی خوبه که به  -

دت خوی شتهن ربخونی همول شیمی مسانکه ایی اجام بهمعتقد

هرچند که میشد. عالی گرفتی میتخصص میدادی، و مه زی رو اداسادارو

 تخصص هم عالی هستی!ون بدن الا

 دارم.ست دوخیلی رو شته رین الی من ر، وفسووید پردارشما لطف  -

مک الرن تحسینکنان بنیامین رو نگاه کرد و بعد نگاهاش به ساعت افتاد 

 و بهتر دید زودتر جلسه رو شروع کنه.

رو عث شد شما که بای چیزخب، من سریع میرم سر اصل مطلب.  -

میخوام ازتون دعوت کنم توی یک پروژه به ینه که اینجا اکنم ت عود

 گروه کمک کنید.

 من هیجانزده شدم و گفتم: 

 جدی میگید پروفسور؟ -
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بله دوشیزه خانم. خب بنجامین رو من چند سال هست میشناسم و   -

واقعا خوشحالم که اینقدر خوب و الیق هست، و با توجه به رشتهی 

یاش خیلی میتونه به ما کمک کنه. شما هم توی این مدت کم قبل

شایستگی خودتون رو به ما ثابت کردین. هرچند ابتدای راه هستید، ولی 

دوست دارم توی این گروه همراه بشید تا جلوتر از روند کالسها پیشرفت 

کنید و به موقعاش کارهای فوقالعاده ازتون ببینیم. همچنین رزومهی 

 دتون ذخیره کنید. خوبی برای خو

بنیامین با تکون دادن سر رضایت خودش رو اعالم کرد؛ جواب من هم 

 که از همون اول مشخص بود.

میدونم که هردوتون سرتون شلوغ شد. تمام من ی خب صحبتها - 

 هست، پس بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم.

ین که ف در رفتم و بیرون اتاق ایستادم، و همبه طرم و جا بلند شداز 

 بنیامین از در خارج شد پشت سرش به راه افتادم.

 بنیامین؟ میشه یه لحظه وایسی؟ -

اما بنیامین متوقف نشد. بنابراین مجبور شدم من هم تندتر برم، و دقیقا 

جلوی بنیامین ایستادم. حاال از این فاصلهی کم برای نگاه کردن به 

گیرم، چون بنیامین چشمهای بنیامین مجبور بودم سرم رو کامال باال ب

 تقریبا یک سر و گردن ازم بلندتر بود. 

 با شرمندگی گفتم:  
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من حرف خیلی بدی بهت زدم. میدونم همیشه تو بزرگواری میکردی و  -

 هرکاری هم کردم خم به ابرو نیاوردی، این بار هم بزرگواری کن و...

به سرعت  بنیامین اجازه نداد حرفم تمام بشه و ابروهاش رو بههم گره زد.

دور شد و باز هم من رو با احساس گناهم تنها گذاشت. کاش زمان به 

 عقب برمیگشت و هیچوقت اون حرف رو نمیزدم.

*** 

روزهای بعد هم تغییری توی رفتار بنیامین به چشم نیومد. هروقت من 

 میداد. مسیر رو میدید تغییر 

م رو توی هابکتار قت ناهااون روز یکی از روزهای خسته کننده بود. و

بقیه مسیر م و یدفتم. بین راه دایانا رو دسلف رف طرم گذاشتم و به کیف

اهامون رو که استیک غذدو هر د. بوه سالن کامال پر شدرفتیم. با هم رو 

بودیم که دوتا میز فتیم و به دنبال یک گربه همراه پای و پوره بود 

دیم صندلی خالی داشته باشه. همینطور که بین میزها قدم میز

ل مشغوچشمهامون به بنیامین افتاد که سرش رو پایین انداخته بود و 

دم نگاهم رو بدزدم و سریعتر رد بشم، اما سعی کرد. من بوردن خوا غذ

 یخت.ربهم رو همه چیز دایانا 

مالیی نداری سرش  -نجاست. باز بالیاپریا همکالسیت هم که اه  -

 بیاری؟!

ون همز از باد فتامن ابه ش ماتا چشد و بلند کرش رو بنیامین سر

نثارم کرد، و بعد سرش رو پایین انداخت و دوباره مشغول تلخ ههای نگا
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دم به سرعت ما سعی کرزد، احلقه توی چشمهام شک غذا خوردن شد. ا

 گفت: وری با ناباع نشه. دایانا ین موضوامتوجه دور بشم تا دایانا 

 ت کرد؟ا اینقدر بد نگاهچرد؟ کرر رو ین کاا اچراون  -

 موشکافانه گفت: م. دایانا پس ساکت شداشتم، بی نداهیچ جو

 د؟کرری فتارکه بنیامین همچین ه چی شد، بگوتش رو سرا -

دم رو به بیخیالی بزنم. ظرف غذام رو روی میز خالی خودم سعی کر 

 گذاشتم و بعد نشستم و گفتم: 

 س.بپردش خوو از برمیپرسی؟ من از  -

 گفت: اف بکشه عترم امجرمیخواد از پرسی که زمثل بادایانا 

 ار میکنین؟هم فره که از چی شد -

 چیزی برای گفتن نداشتم. یهخورده سکوت کردم و گفتم: 

 این چیز جدیدی نیست، اون هیچوقت از من خوشش نمیاومد! -

 دایانا تصحیح کرد: 

تو که قصد ف رخالبت میاومد، و بداز اون همیشه تو ، نکنه شتباانه  -

و دنبالهی سیب برسه آکه بهت د نکرری کاناش رو میکردی هیچوقت جو

 ؟تهدیاکارهای بچگونهی تو رو نمیگرفت. 

ناش آدامس ماشیک پالبه که دم بومن ین میگفت. است دایانا را

ما همیشه بنیامین زدم؛ ابه عمد به بنیامین شینم رو یا ماچسبوندم، 

 ر میکرد.فتاهام به نرمی ربا
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 اختم و گفتم: نداشانه باال 

 دایانا لطفا کمتر سفسطه کن! -

 دایانا که اصال قانع نشده بود پوزخندی زد و گفت: 

سفسطه؟ میخوای من رو گول بزنی؟ آره عزیزم، ما از پشت کوه  -

 اومدیم، ولی با هلیکوپتر!

 و گفت: خت انداباال ونه بعد شو 

 ه میفهمم.نگو. من که باالخر، مایلیر طوهر -

ین اکه دم ین فکر کرابه د، و من هم کرم سرگرا با غذدش رو خوو 

 میتونه ادامه داشته باشه؟!ضعیت تا کی و

*** 

، بهتر که نشد هیچر سرد و خشک و خشن بنیامین فتاربعد در روزهای  

رم نثاش رو میزآتنفرد و سرههای نگامن رو میدید شد. هرجا که هم بدتر 

اگه حتی دم، هر حالی که بویشدم. توی محت راناا شدیدمیکرد. من هم 

میرفت و هم م توی قیافه سرد و تلخ، نگان اون یددبا دم بوه خندل حادر 

یخبندان همهجا د و بود سری هااز روزیکی ، صبحمیشدم. اون روز مغ د

ی با همهاون روز لی دن؛ وبوده تلفن نزادهام بهم که خانود ها بوتمدبود. 

نفر ز حتی یک لی هنود، وبوم تولدروز، روز اون شت. ق داقبل فری هاروز

 د.تبریک نگفته بوهم بهم  

 دم: مزمه کرزیر لب ه میکردم، زنگاون رو بیره پنجراز که ینطور هم
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که تا ی ترین تولدرکوت و ند. سودکرش مواو فرن رهمه ماینکه مثل  -

 م!شتداحاال 

ی ه سرماکساش حساابید و سردم مرم. از متنفر شدن نگلستااون روز از ا

قت وهیچش کادم کرد. آرزو تر بودسرای اونجا هم هواز حتی ون شدجوو

 اونجا نیومده بودم.به 

د. دایانا بوه تنگ شدای صحبت کردن به زبون فارسی برم لدکه د بوتها مد

ن حتی شبها هم به پانسیوت قااوگاهی رت میدیدم، که به ندرو 

به ر مجبوهم گر د. ابهم نمیکرصال توجهی اکه مین هم بنیارنمیگشت. ب

 نه.بزف نگلیسی حرابه میداد ترجیح ف زدن میشد حر

میکردم فکر م قبلل حتی به تولد سارابا نادم و بوام زده نهویر چدستم رو ز

چشمام شک جلو ر، اختیاابیدم. فتاد مامان و بابام ایابه قبلتر. لهای ساو 

واست از م میخلدم، دبوه خسته شددن ندگی کرل زین مداز اگرفت. رو 

 فتم.گرره شماداشتم و برتلفنم رو ین ابنابرم، برون بیرن پانسیو

 دایانا؟لو ا -

 میاومد.جیغ ه و خندای صدد و بوغ شلواف دایانا طرا

 ؟پریا. خوبیم سال -

 پیشت.م بیا؟ میخوام کجایی -

 ه میشد: حمت شنیدزش به اصد

اسکی با بیل و بنیامین داریم روی پیست سامرست هاوس من ، ببین -

 بیا.دوست داری گه میکنیم، ا
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 با ناراحتی گفتم: 

 گفتی بنیامین هم باهاتون هست؟ -

دایانا سعی میکرد بلند صحبت کنه تا صداش بین اونهمه جیغ و خنده 

 بهم برسه: 

 آره، ولی از ما جدا شد و رفت پیش دوستهاش. -

یهخورده فکر کردم. حاال که بنیامین هم اونجا بود تصمیمگیری یه 

 خورده سخت میشد. بعد از چند ثانیه سکوت، باالخره گفتم: 

 باشه میام. -

به آدرسی که لین تاکسی اوبا م. پوشیدم گرس لبادم و قطع کرتلفن رو 

 د رفتم و بین جمعیت، به دنبال دوستم گشتم.بودایانا گفته 

آروم قدم برمیداشتم و مواظب بودم که زمین نخورم؛ در  -مهمینطور آرو

عین حال اطرافم رو نگاه میکردم تا دایانا و بیل رو پیدا کنم، اما انگار 

هیچ اثری از اونها نبود. مدام سرم رو میچرخوندم، تا اینکه به یک 

 چهرهی آشنا رسیدم.

زی و یک مرد قد بلند، با موی قهوهای و چشم یشمی، که در حال با

 شوخی و خنده با دوستهاش بود.

اول از دیدناش شوکه شدم، بعد ترسیدم و بعد وحشتزده شدم! حتی 

خودم هم دلیلی برای ترسیدن از همکالسیام نمیدیدم، اما از بس با 

نگاههای تلخاش روبهرو شده بودم از دیدناش وحشتزده شدم. فقط 

م تو چشم نشم، میخواستم هرچه زودتر از اونجا دور بشم و باهاش چش
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چون تحمل اون نگاههای سرد و سنگین رو نداشتم! همونطور که چشمام 

به نیم رخ بنیامین بود سرعتام رو زیاد کردم تا زودتر دور بشم؛ اما 

 افسوس که همیشه اوضاع اونطور که باید پیش نمیره.

نگرانی و عجله باعث شد احتیاطم رو از دست بدم و پاهام لیز بخوره و 

ه زمین بخورم. دقیقا جلوی پای یک مرد انگلیسی افتادم. مردی محکم ب

با قد متوسط نسبتا الغر که کمی از موهای قرمز رنگاش، از زیر کاله 

بیرون زده بود. اون مرد انگلیسی حرفهای نامفهومی میزد و بیدلیل 

میخندید. از چشمهاش که قرمز شده بودن و رفتارهاش، میشد حدس زد 

ی نیست! من تو اون لحظه در آن واحد هم ترسیده که توی حالت عاد

بودم، هم عصبانی بودم و هم گیج و کالفه شده بودم، و سعی میکردم با 

کیفم دست اون مرد مزاحم رو از خودم دور کنم که میخواست 

شوخیهای زشت و زنندهای باهام بکنه. نمیذاشتم دست اون مرد مزاحم 

میزدم و انتظار کمک از  حتی به گوشهای از لباسم بخوره و جیغ

 اطرافیان داشتم.

نمیدونستم کسی متوجه این ماجرا نشده که برای کمک بهم پیشقدم 

نمیشه، یا اینکه برای بقیه اهمیتی نداره که توی این ماجرا دخالت 

نمیکنند. سعی کردم به درد زانوهام غلبه کنم و از جام بلند بشم، که 

مزاحم رو از جا بلند کرد و کمی  ناگهان دستی از غیب رسید و اون مرد

اون طرفتر پرت کرد. من که سرم پایین بود فقط کفشهای ناجیام رو 

میدیدم. همینطور که در حال بلند شدن از زمین بودم، با نگاهم ساق پا، 



 

 

 WWW.98IA3.IR 133 نودهشتیا کاربر سپیده شبان–جادوی زمان
 

زانو، ران، شکم، سینه و گردناش رو دنبال کردم تا باالخره به سر وصورت 

 م.بنیامین رسیدم. از دیدناش شوکه شد

توقع روبهرویی با اون رو نداشتم. سرم رو پایین انداختم و بدون اینکه 

 حرفی بزنم به کفشهای بنیامین خیره شدم.

بیشتر از قبل شرمنده و خجالتزده شدم، هم از بابت توهینی که بهش 

کرده بودم و هم به این خاطر که اون مرد جوان من رو توی این وضعیت 

 دیده بود.

ت سرخ شده بود و حرفی برای گفتن نداشتم. چندین گونههام از خجال

ثانیه سکوت برقرار شد و بعد بنیامین با صدای دورگهای که کمی 

 عصبانی و سرسنگین بهنظر میرسید، گفت: 

 باید بیشتر مواظب خودت باشی! -

بنیامین به نقطهای که تقریبا باالی سرم بود نگاه میکرد و از نگاه کردن 

ت. پر واضح بود که هنوز از دستم عصبانی هست، به صورتم طفره میرف

در عین حال سعی میکرد عصبانیتاش رو بروز نده، البته بهنظر میرسید 

کمی هم نسبت بهم احساس نگرانی میکرد که برای کمک بهم داوطلب 

 شده.

 بنیامین با همون صدای دورگه و بداخالق  گفت: 

 اگه دنبال دایانا میگردی اون سمته. -

بلند کردم و اول به صورت همکالسیام نگاه کردم و بعد به جهتی سرم رو 

که اشاره میکرد. حاال که از این فاصلهی بسیار کم مجبور بودم به 
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بنیامین نگاه کنم، برای نگاه کردن مستقیم توی چشمهاش باید سرم رو 

 کامال باال میگرفتم.

زود از  دهانم رو به سختی باز کردم و به زحمت تشکر کوتاهی کردم و

اونجا دور شدم، چون تحمل نگاههای سنگین و نیشدار بنیامین کار 

راحتی نبود. به سمتی که بنیامین اشاره کرده بود رفتم. دایانا من رو از 

 دور دید و به سمتم اومد. 

 پریا چی شده؟ انگار خیلی حالت خوب نیست. -

 یک لبخند مصنوعی زدم و گفتم: 

 نه عزیزم، خوبم. -

ه بعد به این نتیجه رسیدم که  بهتره به پانسیون برگردم، چون چند دقیق

روبهرو شدن با اون مرد مزاحم و بعد از اون بنیامین، باعث شده بود 

 انرژی روحیام به تحلیل بره و کمی بیحال بهنظر برسم.

اما وقتی که برای کالس عصر حاضر میشدم حالم بهتر شده بود و با 

شدم. بعد از تمام شدن کالس، بین  تمرکز بیشتری سر کالس حاضر

دانشجوها به دنبال پاتریشیا گشتم اما اون رو پیدا نکردم. مثل اینکه از 

اون کالس غیبت کرده بود. یکی از هم کالسیها به اسم کاتبرت به سمتم 

 اومد و خیلی مودبانه پرسید: 

 مشکلی پیش اومده؟ -

 با ناراحتی گفتم: 



 

 

 WWW.98IA3.IR 135 نودهشتیا کاربر سپیده شبان–جادوی زمان
 

ی از جزوههام رو بهش قرض دادم، حاال دنبال پاتریشیا میگردم. یک -

 الزمش دارم و باید ازش پس بگیرم، ولی مثل اینکه امروز غیبت کرده.

 کاتبرت سینه سپر کرد و گفت: 

 خب من میتونم بهت کمک کنم، چون آدرس خونهاش رو بلدم. -

 با خوشحالی گفتم:

 چه خوب! -

آدرسی رو که و خودکارم رو بیرون آوردم و آمادهی نوشتن شدم، اما 

 کاتبرت گفته بود نمیشناختم.

 من اصال اینجایی رو که میگی بلد نیستم، نمیدونم چطوری باید برم. -

 کاتبرت با فروتنی تمام گفت: 

 خب من میتونم ببرمت در خونهاش تا... -

هنوز حرفاش تمام نشده بود که یک نفر کتاب قطوری رو محکم به سر 

 : کاتبرت کوبید و با بدخلقی گفت

 دست از سر این دختر بردار! -

از رفتار بنیامین متعجب شدم و خواستم چیزی بگم که بنیامین ادامه 

 داد: 

ذات پلید تو رو فقط من میشناسم! آدرس خونهی خودت رو بهش  -

 !میدی؟
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کاتبرت اول کمی سرش رو ماساژ داد و بعد کمی خندید، و به آرامی 

خندید. قبل از اینکه کتاب چیزی در گوش بنیامین گفت و دوباره 

 بنیامین دوباره به سرش بخوره، جای خالی داد و فرار کرد.

بعد بنیامین با همون لحن تلخ و گزندهاش بدون اینکه من رو نگاه کنه 

 گفت: 

 محض رضای خدا اینقدر ساده نباش! دنبالم بیا. -

 اما من قدم از قدم بر نداشتم، تا دوباره بنیامین بگه: 

 نیدی چی گفتم؟ اگه جزوهات رو میخوای باهام بیا!چیه؟ نش -

تمام تالشم رو کردم تا محکم باشم، ولی یکهو بغضم ترکید. میون  

 گریههام با صدای جیغمانندی گفتم: 

تو حق نداری اینجوری باهام صحبت کنی! آره، من حرف بدی بهت  -

زدم و ازت معذرت میخوام؛ اگه فکر میکنی عذرخواهیم کافی نیست 

رجور درسته حقت رو ازم بگیر و هرکاری فکر میکنی الزم هست بکن ه

تا جبران حرفی بشه که بهت زدم ،ولی دیگه اینجوری نگاهم نکن و باهام 

حرف نزن! هروقت نگاهت میکنم از ترس نفسم بند میاد. سه هفته از اون 

 روز گذشته، نمیدونم کی میخوای من رو ببخشی.

س خارج نشده بودند، هاج و واج شاهد سه نفری که هنوز از کال -دو

مکالمهی ما دو نفر بودند. بنیامین رفتاری غیرمنتظره داشت؛ مثل یک 

کوه یخی، کامال سرد و بیتفاوت وایساده بود و من رو نگاه میکرد، جوری 
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که انگار هیچ کدوم از حرفهای من رو نشنیده باشه، بعد با همون لحن 

 تلخ و سرد و خشک گفت: 

ر میکنی به اندازهی کافی جیغ کشیدی و تخلیه شدی، دنبالم اگه فک -

 بیا!

و بعد بدون هیچ حرفی با قدمهای بلند و تند از کالس خارج شد. اول 

چند نفس عمیق و بلند کشیدم و بعد اشکهام رو پاک کردم. میخواستم 

بدون توجه به بنیامین سوار اتوبوس کالج بشم و به پانسیون برگردم، اما 

فکر کردم دیدم واقعا به اون جزوه احتیاج دارم. غرورم رو زیر پا کمی که 

گذاشتم و با عجله از در کالس خارج شدم و به دنبال اون مرد مغرور 

رفتم. وقتی بهش رسیدم که کنار در ماشین وایساده بود و با تلفن 

 عصر بخیر استف. چطوری؟ -صحبت میکرد: 

- ... . 

 هست االن؟ با پاتریشیا کار داشتم. پیشت -

- ... . 

 خیلی ممنون. آدرس خونهاش رو برام بفرست، ممنون! -

هردومون بدون هیچ حرفی سوار ماشین شدیم و در طول مسیر هم 

هیچکدوم حرفی با هم نزدیم. بنیامین هنوزم مثل یک مجسمهی سنگی 

رفتار میکرد و سرد و خشک بود، و من رو بخاطر اون حرف نبخشیده بود. 

بهش حق میدادم، اون برای کمک بهم پیش قدم شده بود، ولی من بهش 

اه با اینکه حرفی نمیزد و نگاهم نمیکرد، ولی حس تهمت زدم. در بین ر
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کردم کمی نرمتر شده باشه و دلخوریاش هم کمتر. هنوز هم سرد و 

خشک و بداخالق بهنظر میرسید، ولی دیگه خبری از اون نگاههای 

 نفرتانگیز نبود.

کم بنیامین دلخوریاش رو  -تقریبا دو هفتهی دیگه هم سپری شد، تا کم 

رمون با هم تغییر کرد. مخصوصا من فتامرور زمان، ر فراموش کرد و به

بنیامین داشته باشم و کمتر با ای محترمانهر فتاکه سعی میکردم ر

ین کم دلخوریاش رو ازم فراموش کرد و ا -عصبانی بشم. بنیامین هم کم

 دش ببینه.به خوس میتونست که کالد بهترین حالتی بو

اد، اما باعث نمیشد که کم رخ د -اگرچه که تمام این تغییرها کم 

 ر بیغل و غش ما تعجب نکنند.فتارین دها از استاسیها و اهمکال

د. مخصوصا رفتارهای بوور غیر قابل بان یشاابراین رفتارها تا حد زیادی  

من تعجب همه رو بر میانگیخت، چون بنیامین تقریبا هیچوقت با من 

 بدرفتاری نکرده بود.

م و شدار بیداب خوکستری، من زود از چند هفته بعد از اون روزهای خا

د، روی بوت خلوس کالم. ندوسه رنشگادابه دم رو همیشه خواز تر زود

ون آوردم و بیرم کیفبم رو از کتااول نشستم و یف ی ردصندلیهااز یکی 

میشد. سختتر میرفت هرچه جلوتر دن مسائل بودم. حل کرل مشغو

نشسته. رم کنامین یابنم که نفهمیددم بوه گیر مسئلهها شداینقدر در

م و کشیداداری صدو نفس بلند د؛ بوده کالفه کرمن رو مسئلهها از یکی 

 مخملی گفت:ای صداون که بنیامین با ب میزدم به کتار کادبا ته خو
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 ؟با هم حلش کنیممیخوای  -

 ی زدم و گفتم: لبخند، بنیامینن یددبا م و ندوچرخم رو سر 

 خیلی سخته!، حلش کنمنمیتونم صال ا -

، و ختاندبهش انگاهی و کشید دش خوف کمی به طرب رو بنیامین کتا

ین اکه سهایی کم تمایم. شددن اون حل کرل هم مشغوی بعد با همفکر

با ، ما شتنداندرد رو ین برخور انتظااصال اند. دتعجب کرن، یدرو دصحنه 

بحث یم کنده ستفااحل وم راه کدنکه از یرد امودر با هم ای آرام صد

چروکیده پوست س و قد با سر تاه کوتادی پیرمرن مانیر پرفسو میکردیم.

ک نوروی شکل مستطیلی عینک دی داشت و یای زلکهابود، که 

ما رو عینک ی باالن ما دو نفر اول از یددبا اش میگذاشت. اون هم بینی

باال میشد تا جایی که ش رو هاوبرد و ابوه شدد گرهاش چشمد. کراز ندابر

 م مسائل رو حل کنیم.ستانه با هما دوکه ور نمیکرد بااون هم حتما د. بر

د و بوده متمرکز کرش رو روی ما هاهنگاس کالل طوتمام مانین ر پرفسو

د؛ این رو بول خوشحامیکردیم به سرعت حل رو با هم مسئلهها از اینکه 

 فهمید. هاش به گاه گای لبخندهامیشد از 

به دیم و جمع کررو  مونهاببا هم کتادو هرد. بوان با لنگدی بعدس کال

ما رو میشناخت هرکسی که راه بین یم. در فتان رلنگده مایشگاف آزطر

نشجوها سر ی داهمهاز تر زودمثل همیشه ان لنگدتعجب میکرد. 

یم شدس کالوارد ید که با هم ما رو دقتی د. وبوه حاضر شدساش کال
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س هم سط کالاواحتی تا یم، گرفتار هم قرر کناتصادفی شاید س زد حد

 د و اما نه، ما واقعا باهم رفتار دوستانهای داشتیم!نگرفته بوی جدرو  ما

و مایش رد آزموراه دربین یم. فترسلف ف با هم به طرس کالبعد از اتمام 

بیمقدمه یم. پتی یدپاتریشیا و استفان رو دکه ف میزدیم ها حرلمحلو

 گفت: 

 م.شده من برندهم حاال ، بستیمط تا شردوسر شما و استف من  -

 یم: با هم گفتدو هر

 ؟سر ما؟ چی -

خیلی ید. شمیست دوبا هم ه تا باالخردوکه شما دم بومطمئن من  -

 دم.و بررحاال من شرط دوست شدین، خوشحالم که با هم 

ما به و برو اچشم ره شاابا ه بود و مخفی شدپاتریشیا پشت سر استفان 

 گفت: ا کنیم، که پتی عودبا هم ره بادوند که وفهممی

 باختی.ط رو تو شر، کنیزی نیست پانتومیم با زمال -

که با م یداختم و دایانا رو دنداف اطرانگاهی به دیم. همه با هم خندی 

استم خوی زدم و لبخنده گادآناخوه. میدون ست تکام دبره خند

 اومد و گفت:  -استف-تاش سدوکه بنیامین به کمک کنم، حافظی اخد

وع شرز نیست که بام معلو صالش پاتریشیا، امطمئن نباخیلی هم  -

 نکنیم.

 د و گفت: کرمن به و رو 
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 ؟مگه نه پریا -

ف به طرفتم گرام رو غذاز اینکه بعد ون دادم. تکم رو سردی زدم و لبخن 

د رفتم. دایانا در حالی که یک تکه نشسته بودایانا روی اون که ی میز

 اناش میبرد، گفت: هف دبه طرماهی کاد رو 

 روزی که با همکالسیت بیرون رفتی دیدیمتون.من و ویلیام اون  -

در حالی که کمی از پورهی نخودفرنگی و پیاز کاراملی رو با چنگال بلند 

 میکردم، پشت چشمی نازک کردم و گفتم: 

 خب زیارتتون قبول! -

 دایانا شگفت زده شد و گفت: 

 واقعا باهم بیرون رفتین؟ -

ذاشتم، و بعد به بنیامین گنش هاروی دمحکم م رو ستم و دجا پریداز 

 نگاهی کردم که هنوز همونجا وایساده بود و با استف گرم صحبت بود. 

 ن میفهمه.الی! ابنر شد، یگه تابلو نیستیدتو ش! ساکت با -

و کشید ی شت. نفس بلنددابرناش هادستم رو از روی دحمت زبه دایانا 

 گفت: 

 یک بود خفه بشم!وای نزد -

 با تعجب گفتم: 

 مگه خودت نگفتی ما رو دیدی؟ -

 نه، فقط خواستم یه دستی زده باشم! -
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 رفته بودیم جزوهام رو از پتی بگیریم. -

 بعد لبخند مرموزانهای زد و گفت: 

 همیشه اولش با جزوه گرفتن شروع میشه! -

متر به کدم کرمیسعی د باید هرچه که بودایانا درست میگفت. شاید 

 م.باشن مای دایانا در اکنایههااز تا بشم یک دبنیامین نز

که م میرفتم تاقف ابه طریک روز خستهکننده شتن اپشت سر گذاز بعد 

 ند.وجا پری من رو از جیغمانندای صد

 پریا! -

 اشتم و گفتم: گذم قلبدستم رو روی 

 ؟!بکشیدم! میخوای من رو کرس کتوانفروای ا -

 ف اتاقش کشوند و گفت: طرو من رو به رفت گدایانا  دستم رو 

 م.بهت بدب خبر خو، میخوام یه بیام باها -

 من هم به شوخی گفتم: 

 بمیرم خبر خوب به چه دردم میخوره؟ -

و هر دو دستم رو توی دستش گرفت، بست یم در رو سیدق رتااقتی به و

 خاصی گفت: ن هیجاو با 

 کنم!میخوام ازدواج  -

 گفتم: با خوشحالی 

 ؟بشیوس عرمیخوای یعنی ، نمیشهورم با؟ وای میگیی جد -
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رفاش رو با سر حدایانا درحالی که خودش رو توی آینه برانداز میکرد، 

 د.کرید تائ

 هست؟کی و کجاست اده ین شاهزاحاال  -

 دایانا ظرف بیسکویت رو به طرفم گرفت و گفت:  

شم وساقدشب دا فرپس که تو دا میبینیش. میخوام فردت پس خو -

 کنی.ر جوام باید برس میخوام، نیکالای برگه هم یوش دباشی. یه ساقد

 یک بیسکویت برداشتم و گفتم: 

هم من باید س نیکالای برا لی چربشم، وشت وساقدم باشه من میا -

 ؟!کنمر جووش ساقد

دایانا در حالی که لباسهای کمدش رو زیر و رو میکرد، با خودش زمزمه 

 کرد: 

 س مناسب بگیرم! باید یه لبا -

 و بعد سوالم رو جواب داد و گفت: 

 اره.نداده خانواون خه آ -

 گفتم: با تاسف در حالی که لبهی تخت دایانا مینشستم، 

 طفلک! -

 دم و گفتم: فکر کربعد یه خورده 

 اره؟ندی چیزری، همکا، شنایی، آستیدویعنی دایانا!  -

 دایانا لیوان آبی رو پر کرد و قبل از اینکه به سمت دهاناش ببره گفت: 
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شه دمن مهم نیست. فقط خوای برها ین چیزالی اره، وندیچکی رو ه، نه -

 مهمه.ام که بر

میخوای خوشحالم که ر قدعزیزم، چه عاشقانه! دایانا نمیدونی چه -

 و دیگه نمیخوای مثل گذشته باشی!کنی ازدواج 

 قاطعیت گفت:  بادایانا 

، کنممیخوام ازدواج من فقط ؟ گذشته باشمنمیخوام مثل کی گفته  -

در ضمن، مواظب باش درمورد ازدواجم نیا کنم. ک دترمیخوام نگفتم که 

 به کسی چیزی نگی. مخصوصا بیل!

 اینقدر تعجب کردم که از جا پریدم: 

 عزیزم بهتره به شوهرت وفادار باشی! -

 پ دایانا رو دیدم گفتم: چ -بعد که نگاههای چپ

 هرجور راحتی. از ما گفتن بود. -

 دایانا دستش رو به کمرش زد و با حاضر جوابی گفت: 

 از ماهم نشنفتن! -

خیلی خب، هرجور خودت میدونی. صالح مملکت خویش خوسروان  -

 دانند.

 بیحوصله گفت: دایانا 

 کلیسا. منتظر شما هستم.نُه توی شب ساعت دا فرپس -

 رم.بیاوش نیک چی میشه؟ نمیدونم کی رو پس ساقدم. ه میاباش -
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دایانا درحالی که تمام توجهاش به آینه بود و آرایشاش رو پاک میکرد، 

 سرسری گفت:

 بنیامین رو بیار. -

 یک بیسکویت دیگه برداشتم و گفتم: 

که بتونم م نمیدل لی قوف میزنم، وحرش گه تونستم باهااباشه  -

 مش.ربیا

 دایانا انگشت اشارهاش رو به نشونهی تهدید تکون داد و گفت: 

 میشکنم!و هات ریش که جفت قلم پارگه نیاا -

 ؟گفتیت جت به باباازدواجع به ، راستیرا -

با دایانا در حالی که به سمت روشویی میرفت تا به صورتش آب بزنه، 

 بیخیالی گفت: 

 مهم باشه.اش نه نگفتم. فکرنکنم بر -

 تلخی گفت: بعد به 

 بزنی!ف حراون جع به دیگه هم نمیخوام را -

 اختم و گفتم: نداباال وم رو برا

 بم.اتاقم بخوم امیرمن هم باشه.  -

*** 

عصر ساعت شش صبح تا هشت ساعت د. از بوری پرکاروز بعد، روز 

کنم. تا با بنیامین صحبت دی داشتم یازقت وین یعنی س داشتیم و اکال



 

 

 WWW.98IA3.IR 146 نودهشتیا کاربر سپیده شبان–جادوی زمان
 

ما فاش میرفتم، ابه طرمین رو میدیدم ت بنیاقوصبح هرون اول هماز 

یا ض میکردم، عوف رو حری بگم نمیتونستم و چیزمیخواستم همین که 

میکردم و جوری وانمود میکردم که با بنیامین هیچ حرفی کج راهم رو 

 ندارم!

 

مون که تمام شد، که آخرین کالسطور بود تا اینروز بعد هم همین

 م گفت: پشت سراز یی اصد

 ؟!بشینیجا ی اینهش کنم بیااپریا میشه خو -

صندلی های آخر کالس رفتم و روی از جا بلند شدم و به سمت صندلی 

 نشستم.مقابل بنیامین 

ها و خودکارش رو ه کنه جزوهنگاکه من رو ون اینبنیامین چند لحظه بد

داخل کیفش گذاشت. بعد ساعت پشت دستش رو که چرخیده بود صاف 

 کرد گفت: طور که ساعت رو نگاه میکرد و همین

 خب... . -

 گفتم: با بهت 

 چی و خب؟ -

داری ش خاطره صبح تا حاال باز دیروز که ی رو چیزاونخب بهم بگو  -

 بهم بگی.تونی نمیلی زنی ول میبا -لبا

 خب... . -
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کرد و منتظر بنیامین مثل همیشه با همون نگاه نافذش من رو نگاه می

 جواب بود. باألخره دهن باز کردم: 

ان سته که تو به عنوامن خواز کنه. خواد ازدواج دایانا، میستم دو -

 حاضرشی.د ماوش داساقد

 تم بنیامین تعجب کرد: طور که انتظار داشهمون

 اره؟نداده خانود مادامگه م؟! بیاوش ساقدان من به عنو -

 نم.دونمی -

 اره؟ندر مگه همکا؟ چیر همکا -

 دونم.نمی -

 دوست و آشنا چی؟ -

 ه گفتم:با خند

 نم.دو، اون هم نمینه -

 بهم کرد و گفت: صفیه اندر عاقله بنیامین نگا

 ؟!صحبت کنیمدونیم می کههایی جع به چیزخواید رامی -

جا دونم. فقط ساعت نه باید اونازش نمیخه هیچی آیعنی نه. آره،  -

 باشی.

 گفت: دن کمی فکر کراز بنیامین بعد 
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، خودم رو لی باشهزی. وساه دارومایشگام آزباید براآلن که من  -

 م.میارسونم و می

بلند و خیالم از بابت لباس راحت بود. چون روز قبل یک لباس شب  

های کالج شدم و پوشیده خریده بودم، پس با خیال راحت سوار اتوبوس

اختم و نداتخت دم رو روی خودم، خسته بوگشتم. برن پانسیوبه 

که ری رو خرین باز آهنوم، نراب تا خودم ظب بواما موهام رو بستم. اچشم

 جا بلنداز چند دقیقه از بعد دم. بوده نکرش موافرابم بخوخواستم نمی

م و یک لباس شب عاجی رنگ پوشیدم و صورتم رو کمی آرایش شد

دم. کردم رو برانداز خوی ینه قدکردم و توربانم رو به سر کردم و بعد از آ

 م.شدرج خان پانسیوزدم و از لبخند دم به خواومدم. ب مینظر خوه ب

دی یاان زفاصله چندد بودایانا کلیسایی که مد نظر اون تا ن پانسیواز 

قعاً واتیز ک نو  یپاشنهاون فتن با م؛ راه ربرده پیادادم پس ترجیح  د.نبو

یکی م روی سیدرقتی که به کلیسا کرد. ومییت م رو اذپاهاد و سخت بو

د و بوه ملتهب شدم پاهادرآوردم، کفش م رو از پاهانشستم و ها صندلیاز 

 م:شنیدرو بنیامین ای که صددم بوم پاهاژ دادن ماسال مشغومز. قر

 دن. ست کردرسر ات دردبرها کفشینکه امثل این -

یک تاکسیدوی مشکی رنگ و پیراهن با اختم. اون ندانگاهی به بنیامین -

د؛ و بوه مدی فراک، پاپیون و یک کفش مشکی برقی اوسفیدی با یقه

 بیشتر از همیشه خوشتیپ شده بود. 
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 و اول من رو ورانداز کرد و گفت: نشست رم کناو مد اوبنیامین جلوتر 

 خیلی زیبا شدی! -

 و: شت دامین برو بعد کفش رو از روی ز

 ؟!یت نمیشیاذتیز ک نوو بلند ی هاین پاشنهاقعاً با وا -

 اب داد: جودش به خوبعد 

 د، تو کهنبوت ضع پاهاوین اآلن اگرنه ، ویت میشیاذخب معلومه که  -

 !نداری هاکفش این به نیازی. بلنده  قدت

فوراً کفش رو از دست بنیامین بیرون آوردم و پوشیدم تا قرمزی پاهام رو 

 مخفی کنم و گفتم:

 نیست.شون یکه چیزم پاها- 

 م گفتم: یدمین رو دچپ بنیا -چپی هاهقتی که نگاو

 حتم. ها راکفشمن با همین  -

 بنیامین با طعنه گفت:  -

 حتی.قدر راچهکامالً مشخصه آره،  -

 شه و ادامه نده به در کلیسا اشاره کردم و: که حواسش پرتبرای این

 جا رو ببین!اون -

 طرف هیچ چیز و هیچ کسی نبود.که اونبا این
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اش رسیدن. اما بخت با من یار بود و همون لحظه دایانا و شوهر آینده

 ادامه دادم: 

 ن.سیدکه راینمثل  -

اش رو هبلوند شدی موهاد و بوه مدس شب سفید ساده اولبایک  بادایانا 

رش کناد؛ بوه یبا شدکم وملیح زیش اون آرابا د و بوده سر جمع کرروی 

نگ که ربلوطی ی با موهادی مرد. شوکه کرمن رو که د بوده یستادی امر

 نگ.اری مشکی رکت شلوشه و باه شدح صالزه اتارسید به نظر می

و پوست قرمزش طعنه چشم ه و پف زیر ه قد خمیدبهای زیباش لباس 

یر زکه اومد به نظر میبیشتر د. اما گرفته بوزوش رو بازد؛ دایانا دور می

قتی فته. ونیا  مینروی زسست ی هامقداون تا با شه گرفته بازوش رو با

موند! دایانا ز میتعجب باکردم دهانم از میبا هم مقایسه اون دو نفر رو 

 س... . ما نیکالد، ابوه یبا شدقعاً زوالحظه اون

ه نکنم، دایانا لبخند کم رنگی به نگاس به نیکالدم سعی کررفتم و جلو 

 لب داشت و با ذوق خاصی گفت: 

 خوب شدم؟! -

 آره عزیزم، خیلی زیاد! -

ر که کناد بودی سش به مراحواومد، تمام جلو م چند قدمین هم بنیا

هر لحظه رسید میبه نظر د، نبوهاش پار روی نگاانیک ده بود؛ یستادایانا ا
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د و در بوده فتای دایانا اش روی شونهسرشه. نش باردمین خول زحتماا

 د.بوت زدن چرل حا

 خاصی گفت: ذوق با دایانا 

 کنم.ون تفیمعرهم ین بهاربذ -

 ستمه.دوین س! اخب نیکال -

 ای گفتم: هبا حالت مشمئز کنند

 هستن.ت زدن چرل حا، داماد در نیست معرفی کنیزم ال -

س نگاهی به نیکالکرد زی میباس رو نیکاله که کامالً نقش تکیهگادایانا 

ره دایانا بادوجا پرید. از نیک او زد، به ای هستهی آنج ضربهآربا و خت اندا

 گفت: 

ین نیکالسه. تا ، اکنم. خبتون فیبههم معرخوام گفتم، میمیشتم دا -

 میشه!م یگه همسردقیقه دچند 

 د و: کرمن به ای رهشاو ا

 پریا.، ست منهدوصمیمیترین این هم نیک!  -

 د و: کرره شاابه بنیامین و 

 سمش بنجامینه!ست، است پریااین هم دو -

 د:کرح صالاید ی من رو دهاهچشم غرکه قتی و

نه کمتر نه ان، سیتا فقط هم کالدوین، اهمکالسیهرم ببخشید منظو -

 بیشتر.
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با دو هر ن یدی من رو دخمهااقتی بنیامین و دایانا نخودی خندیدند. و

 گفتن: هم 

 خب بهتره بریم پیش کشیش. -

 کنون گفت: من -دایانا من

م خواخواستم بگم که، عه... نمیراستی بنیامین... عه... خب... می -

 ویل...  . 

 هنوز حرفش تمام نشده بود که بنیامین وسط حرفش پرید و گفت: 

 خیالت راحت باشه! -

 دایانا هم لبخند زد و گفت: 

 ممنونم. -

خواست که میاینمثل د. بوده کرز بادهنش رو که دم نگاهی به نیک کر

 دایانا بگه: به ی چیز

 دانا. -

صحیح تلفظ دایانا رو سم نمیده ا حتی به خودش زحمتنیک که از این

 با مهربانی گفت: دایانا ما م. اخندیدکنه 

 م.عزیز، بگو -

 د و:کرز بارو هانش دنیک 

 یه لیوان... .  -
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ره؛ کشیش رو دیدم که عیام تماس یه معتاد شد که نیکالم پس معلو

 کنه.مشکوکانه عروس داماد رو ورانداز می

ما بنیامین د. اکرت عوم دشاف به صررو همه ، دایانا سمامرم تمااز ابعد 

رگ از همون چیزی شیشه بزهمون اول یک نیک ، فترشت داکه عجله 

لبش ی رو روی هنه بطرص دبا حررش داد و سفاکه مد نظرش بود 

از اون مایع از کمی رد؛ خواز اون شت داتا جایی که نفس و شت اگذ

فت. نیک رپیش ش یر گلوزتا و شد  یرازلبش سری گوشه

ستین لباسش آبا د و دور دهنش رو کررو ممکن ر بیمالحظهترین کا

ف من، دایانا ما برخالکردم؛ امیتماشا رو ین صحنه ر انزجاابا د. کرک پا

نیک با ف قیقاً برخالخورد و داش رو میین صحنه با میل غذابیتوجه به 

حالی که ک نشه. در پا یششد آراظب بواموخورد و ا میغذط حتیاا

 کشید، رو بهم کرد و گفت: میلبش دور هسته ل رو آستماد

 خوری؟ ات رو نمیغذا چر -

 سوزی گفتم: دم و با دلکرره شاابه نیک 

 ه!به کشتن میددش رو خوشوهرت داره  -

 برد گفت: دایانا در حالی که جام رو به سمت لبش می

 ش، اون عادت داره.نبانگران اون  -

 د شد: گرهام چشم

 معتاد؟با یه ؟ ندگی کنید زین مرابا خوای میتو ؟ چی گفتی -
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 ی زد و گفت: لبخند  دایانا

 نچ!  -

ی هافحرزد و مینفس  -که نفساختم ندانگاهی به نیک ره بادو 

به وع فت. شررستشویی ف دبه طرو جا بلند شد از بعد زد و م میبیمفهو

دم. گرسنه بوقدر م چهفهمیدزه تاردم خوکه رو لین لقمه دم، اوکرردن خو

د، بوه شدای دایانا تمام نیک برنگشت. حاال غذو گذشت ای قیقهدچند 

د بوآورده حسابی که پیش خدمت رت به صورد و له خوژچند قاشق 

 گفت و: به پیش خدمت و شت امیز گذل رو روی پود و نگاهی کر

ی برگشت قتاآلن توی سرویس بهداشتیه، وما های از دوستیکی  -

 شتم.اکافی گذی ازهندابه ل پو؛ ست بهش بدیناخوچی هر

 جا بلند شد.و از 

 مونی؟!ش نمیمنتظر - 

 گفت: ابم جواین رو من گفتم و دایانا در 

 حت کنم.استرن اپانسیوم برخوام م. میخیلی خسته شدوز مر، انه -

 گفتم: نی ابا نگر

 ؟!کمکش کنیی نمیرستشویی. دتو ده فتاش االاآلن آش و حتماً  -

 گفت: ی با لحن جددایانا 

 د.بم میااخو، بریم خستمزود بیا  -

 کشید.در به سمت و گرفت و دستم رو 
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از در که خارج شدیم به سمت پارکینگ رستوران رفتیم و جلوی یک 

 ماشین گرون قیمت وایسادیم.

 س؟!نکنه نیکال؟ کیهل ین ماوای! ا -

 کنه.نیک آه نداره که با ناله سودا  -

 دی؟!یه کراکرهم ید شا -

 دایانا قیافه گرفت و:  

یه ماشین. اسه کرم وابدل رو همه پواون که دیوونم مگه من مثل تو ، نه -

 از بیل قرض گرفتم.

 شم.ترجیح دادم چیزی نپرسم و سوار ماشین

دم. غرولند کنون خیلی خسته بوم شدار بیداب خواز قتی ، وبعدصبح روز 

دم بوت زدن چرل حاس در توبول راه توی اطوت مد متمام، پوشیدس لبا

م سفیدش پوم، روسیدان رلنگدر پرفسوس سر کالد لوآابخورت با صوو 

س سط کالم. اواشدر کال مشغورفتم و بنیامین م و به طرف پوشیدرو 

 و گفت: پایین کشید سکش رو بنیامین ما

 ؟!گذشتش یشب خوم دشا، خب -

 زورکی لبخند زدم و:  

 خیلی تعجب کردم از انتخاب دایانا. آره؛ ولی -

 بنیامین نگاه معنی داری بهم کرد و: 

 خیلی واضح بود که چرا اون رو انتخاب کرده. -
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 چیزی نگفتم و ترجیح دادم صبر کنم و از دایانا علت رو بپرسم.

از قبل ن رفتم. ست به پانسوایک رروز، های اونسکالن شداز تمام بعد 

ه ستگیردنشد. ز بادر لی ق دایانا رفتم و در زدم. وتاا بهم برم تاقابه که این

 د.قفل بورو فشار دادم، 

 ی زدم و: لبخند

 حتماً هر جاست نیک هم باهاشه. -

 دم.کرم سرگرم هاببا کتادم رو خوگشتم و بردم خوق تاابه و  

ه؛ بگااخوتوی نه ه و نشگاتو دانه دیدیم؛ دایانا رو نمیبعد هم ی هاروز 

 گشت. میقت برویر دشب رفت و ون میبیرزود صبح وز رهر دایانا 

و که خسته م یده اون رو دخرألتا باوندم، مدایانا منتظر قدز اونیک شب 

 ه.تاقش میرف ابه طرحال بی

 باألخره گیرت آوردم دایانا. -

هاش رو به زور کشید و چشمدایانا از خستگی پاهاش رو روی زمین می

 باز نگه داشته بود: 

، همه چی رو برات صبحدا فرای برار بذ، مشب خیلی خستمم اعزیز -

 کنم. تعریف می

ترجیح دادم مزاحم ما د، ابوهای زیادی تو ذهنم ؤالعالمت سکه اینبا 

د. یکشنبه نبوای رهچاکنم. صبح صبر دا تا فردم بور مجبودایانا نشم، 

دم، هفت م اول از همه نگاهی به ساعتم کرشدار بیداب خوصبح وقتی از 
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صبح بود، هنوز زمان مناسبی نبود. پس چند ساعتی رو با مطالعه 

هام گذروندم و در همین حین مشغول به آشپزی هم ها و جزوهکتاب

رفتم و تا ببینم دایانا بیدار شدم؛ هر از چندی به سمت اتاق دایانا می

 تر از اون بود که بیدارشه.شده یا نه، اما انگار دایانا خسته

دادم بازم ترجیح رفت، مییر پیش ن دمازلی کردم وره میشما لحظه 

ناهار رو سایل وکه د بویک ساعت م کنم. سرگرم هاببا کتادم رو خو

م، ندوچند ثانیه منتظر مق دایانا رفتم و در زدم. تاف ابه طرداشتم و بر

با ام باز کرد؛ اون هم برکشید در رو زه میخمیاد و بوز هانش بادکه دایانا 

 یخته.ربهم ی موهاه و لیدی ژویافهق

 ی؟مداوسر صبحی ا چروای  -

شه ساعت یک ظهره، دایانا باز عت رو بهش نشون دادم تا متوجهسا

به و آب فت ف روشویی ربه طرد و تر کرزبابعد در رو کشید. زه خمیا

 اشتم و: میز گذرو روی ها اغذزد. من هم تش رصو

 م.بکشاف عترها رو آوردم تا ازت ااین -

 گفت: زد ش رو شونه میکه موهادایانا 

 ؟!نیوبدخوای میبگو. چی ، خب -

 ه.بگاانه خوه نشگادانه دیدمت نمیصالً دی؟ اکجا بوروزه ین چند ا -

 دایانا دوباره خمیازه کشید و: 
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د، بوغ شلوم خیلی سردن، بوه شدد یارهام زقعاً کاروزها واین آره ا -

 س.سرکالم بیاتونستم نمی

 ؟نیک نیستزنی ف میحرازش که ای مشغلهین ا -

 دایانا چیزی نگفت، من که هنوز متعجب بودم گفتم:  

 دایانا. چرا با نیک ازدواج کردی؟بگو راستش رو  -

 کرد گفت: دایانا در حالی که تخت خوابش رو مرتب می

 ای؟قدر سادهپریا خدایی به من بگو چرا این -

 من هم فوراً گفتم: 

 لوقات آدمه؛ نه روباه.چون اشرف مخ -

 دایانا لختی خندید و: 

درست میگی. خب ازدواجمون صوری بود، برای اقامتم به نیک نیاز  -

 داشتم.

 خندید گفت:دایانا در حالی که از تعجبم می 

هام افتضاحه، هر لحظه ممکنه دونی وضع درسطور که میخب همین -

 کردم.دائم پیدا میاخراجم کنن از کالج؛ باید یه راه برای اقامت 

 دادم: مه فش رو اداحرمن هم 

شیک س ست لبایک دتصمیم گرفتی با ی و یدس رو دنیکالکه اینتا  -

 کنی.ازدواج ضی به بطری، اون رو راچندتا ل و پوده یهخرو 
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خرده پولی که شما میگی خیلی بیشتر از یهلی ره، وطوقیقاً همیند -

 براش خرج کردم.

گرفته زوش رو یر بام، عاشقانه زعزیزگفتی میهش تو ب، نمیشهورم با -

 دی.بو

کشیش به ما طوریش همینخه د  آحفظ ظاهر بوای بررها کااونخب  -

 کرد.نگاه میچپ  -چپد و بوده شک کر

 هاش رو مالید و: بعد دوباره کمی چشم

رفتم به خاطر میقتی پیش نیک ازدواج؛ وسم اشب مراز بعد ر باچند  -

حت باشیم. راکه با هم خواست مینیک ؛ ند شدنموشهررهای کام نجاا

، ادای ندگی کنیمزقعاً با هم و وانباشه ری صوازدواج ین اکه خواست می

 د.بوه شدن مجنوورد؛ میاها رو در شقعا

 یم.باهم خندیددو هر

 ن؟!مجنوب جنااز خب حاال چهخبر  -

 گفت:وراً هم فدایانا 

 سه تا لیلی گرفتند. هاپلیسپریشب ن را مد که مجنوآخبر  -

 م و: خندید 

 ؟کجاستش دایانا! اآلن بای جد -
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دایانا جلو اومد و با قاشق کمی از غذایی رو که با خودم آورده بودم به 

 دهانش برد و:   سمت

 یگه.دختر دبا سه ، پریشب گرفتنش، میگم پریادارم راستش رو  -

 د، دوباره کمی از غذا رو خورد و: بوی لحنش کامالً جد

رو بدزدن، که ماشین خواستن یه دش میخواز تر نغوداختر دبا سه تا  -

 شون.گرفتن

وضع و حالش تونستم باور کنم که نیکالس با اونواقعاً تعجب کردم، نمی

 قصد ماشین ربایی داشته باشه.

خب تو حالت عادی نبودن دیگه، بعد هم از من توقع داشت کمکش  -

 کنم و از بازداشت بیارمش بیرون. 

 گرفت: دش حق به جانب به خوی قیافه

 ببینی.اب گفتم مگه تو خومن هم  -

 ؟میشیب نگلیس محسواند وشهراً جداآلن خب یعنی داری. حق آره،  -

 هنوز کامالً نه، ولی به زودی میشم.-

 فرو رفتم، برای من دوری از خانواده خیلی سخت بود.فکر به 

  *** 

شد و من ترم زمستانه تمام شده بود و چند روز بعد ترم جدید آغاز می

برای انتخاب واحدها نیاز به مشورت داشتم، تصمیم گرفتم قبل از 

هرکاری با معاون گروه که پروفسور لنگدان بود مشورت کنم. ترجیح دادم 
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ج برم، تا قبل از شلوغ شدن کالج و ترافیک سایت با صبح زود به کال

لنگدان مشورت کنم. ساعت هفت بود. پشت در اتاق پروفسور ایستاده 

 بودم، در زدم.

 گفت: صدای لنگدان رو از پشت در شنیدم که می

 بفرمائید داخل! -

دستگیره در رو چرخوندم و همین که وارد شدم چشمم به همون قد بلند 

 خرده مکث کردم و بعد با شرمندگی گفتم: ده افتاد؛ یکو اندام ورزی

 جایی بنیامین. دونستم اینببخشید، نمی -

ی شم که لنگدان با اون چهرهو به سمت در رفتم و خواستم خارج

 اش گفت: برافروخته

 کار ایشون تمام شده بمون! -

 حوصلگی گفت: که به سمتم برگرده، با بدخلقی و بیبنیامین بدون این 

 اشکال نداره، بمون.  -

 پروفسور یک کاغذ به سمت بنیامین گرفت و با جدیت گفت: 

 زود انصرافت رو بنویس! -

چشمم از تعجب گرد شد، هزاران فکر به سرم اومد، به هم کالسیم نگاه 

کرد، کردم که عصبی و بد اخالق بود. سرش پایین بود و دندان قروچه می

 پروفسور تعلل بنیامین رو که دید گفت: 
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خیلی خب، مجبور میشم خودم دست به کارشم، یه جلسه ترتیب بدم  -

 و اخراجت کنم.

 ت: بنیامین با حیرت گف

 پروفسور! -

 حرف رو از استادش نداشت.انگار انتظار این

شد. مگه بنیامین چه اشتباهی کرده تعجبم هر لحظه بیشتر و بیشتر می

قدر عصبی بود؟ داد؟ چرا لحن لنگدان اینبود که باید همچین تاوانی می

رسید؟ چند ثانیه کسی حرفی قدر بد اخالق به نظر میبنیامین چرا این

 شدم.تر میلحظه گیجنزد هر 

 باألخره بنیامین سکوت رو شکست و با جدیت گفت:  

 رشته رو دوست دارم. قدر ایندونین که من چهشما خوب می -

سوز ولی لحن لنگدان یک ذره تغییر کرد و مثل یک پدر بزرگ دل

 گفت:   بداخالق

 ای بشنوم. خوام چیز دیگهزود انصرافت رو بنویس، نمی -

که کسی توضیح شد و از اینهر لحظه بیشتر و بیشتر میکنجکاویم 

قدر گیج شده بودم که حتی دلیل اومدنم رو شدم. اینتر میداد کالفهنمی

که لنگدان حرفی زد و همه چی رو روشن هم فراموش کرده بودم. تا این

 کرد: 



 

 

 WWW.98IA3.IR 163 نودهشتیا کاربر سپیده شبان–جادوی زمان
 

بین خواد، واقعی من صالحت رو نمیکس به اندازهببین پسرم، هیچ -

طور گه قرار باشه به خاطر این رشته شغلت رو از دست بدی چهباش. ا

های زندگی تو لندن و یه کالج سلطنتی بر بیای؟! خوای از پس هزینهمی

ها ها رو تطبیق کردی، ولی هنوز حجم درسسری درسدرسته که یه

زیاده و با ساعت کاریت در تداخله و خودت هم میگی رئیس بیمارستان 

 ری نامنظم رو تحمل نمیکنه.روش کادیگه این

 بنیامین وسط صحبت استاد پرید و: 

 ها رو غیر حضوری بردارم.اجازه بدین درس -

 لنگدان باز عصبانی شد و: 

ی آسونی نیست. خوای غیرحضوری یاد بگیری؟! این رشتهطور میچه -

 های عملی چی میشن؟!درس

 نکنم!های عملی رو غیبت کنم تا درستمام تالشم رو می -

 ی منفی تکون داد.لنگدان سرش رو به نشونه

خواستم چیزی بگم. مردد بودم، اما باألخره دهنم رو باز کردم و من می

 ی مسائل رو حل کردم: همه

کنم ولی من حاضرم صدای تمام پروفسور، ببخشید که دخالت می -

ام کپی بگیرم تا بنیامین عقب نمونه. استادها رو پر کنم و از جزوه

 نویسم!دونین که من بهترین جزوه رو میمی
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بنیامین مشتاقانه و قدرشناسانه بهم نگاه کرد و لنگدان به فکر فرو رفت، 

 با کنجکاوی به لنگدان خیره شدم. بعد از چند ثانیه لنگدان گفت: 

یه ترم بهت فرصت میدم تا خودت رو بهم ثابت کنی، اگه دیدم عقب  -

 موندی باید انصرافت رو بنویسی. 

 بنیامین پیروزمندانه گفت: 

 خیالتون راحت باشه! -

همه اشتیاق دانشجواش برای یادگیری خوشحال بود، لنگدان از اون

 داد.هرچند که چیزی بروز نمی

 و: با افتخار به ما دو نفر نگاه کرد 

حاال هم بهتره باهم برید انتخاب رشته کنید،  چون استاداتون باید  -

 یکی باشه. 

که کار من هم تمام شد ما دونفر دوشادوش هم از اتاق بیرون بعد از این

 اومدیم. بنیامین با قدرشناسی گفت: 

 کنم!واقعاً ازت ممنونم. جبران می -

ی ورودی فقط تو رو هانیازی به جبران نیست. چون بین تمام بچه -

 خواستم رقیبم رو از دست بدم!دونم و نمیرقیب خودم می

ی کالس تربیت بدنی بود. از چند روز ترم بهاره شروع شد اولین جلسه

قبل من با وسواس خاصی پاساژها رو برای یک دست لباس ورزشی 

مناسب گشته بودم و باألخره لباسی رو انتخاب کردم که به نظر خوب و 
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اومد. یک گرم کن و شلوار ورزشی دخترونه زرشکی رنگ، که ه میپوشید

 آزاد و راحت بود.

از اتوبوس کالج پیاده شدم و به سمت سالن ورزشی رفتم، سرو صدا و 

شد، تر از سالن شنیده میقدز زیاد بود که از چندین متر قبلهمهمه این

 لی شدم. به سمت رختکن رفتم و لباسم رو پوشیدم و بعد وارد سالن اص

شد، همه کنار هم جمع شده بودن و جا دیده میجمعیت زیادی اون

دایره بسیار بزرگی رو تشکیل داده بودن. کنجکاو بودم بدونم چه اتفاقی 

ای که همون سمت بود و به جایگاه افتاده، پس از اون چند پله

که وسط چه اتفاقی افتاده، شد باال رفتم تا ببینم اونها ختم میتماشاچی

 همه دورش جمع شدن.

وسط تونستم جمعیت رو ببینم؛ یک مرد قوی هیکل اونحاال بهتر می 

زد ولی صداش بین جمعیت وایساده بود و معرکه گرفته بود و فریاد می

گشت و بقیه رو به مبارزه گم شده بود. انگار دنبال یک حریف قدر می

ز شد و دو سه شد. یک لحظه دایره باطلبید ولی کسی داوطلب نمیمی

نفر، یک تازه وارد رو به داخل دایره هل دادن و مجدداً دایره رو بستن و 

کسی نبود غیر از بنیامین که به تازگی از در جنوبی سالن وارد شده اون

بود. اون با دو انگشتش بند ساک دستی رو گرفته بود که از پشت سرش 

ی هیکل از دیدن مرد قوآویزون بود و ناخواسته وارد معرکه شد. اون

خواست باهاش مبارزه کنه، ولی بنیامین بنیامین فریاد کشید انگار که می

داد و چیزی ابروهاشو باال انداخت و دستش رو به عالمت منفی تکون می
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اومد اون دوتا، از قبل هم شد. به نظر میگفت ولی صداش شنیده نمیمی

 شناختن.هم می

ومده بود برگشت و خواست از دایره بنیامین مسیری رو  که ناخواسته ا

شه اما بهش این اجازه رو ندادن. ساکش رو از دستش بیرون آوردن خارج

مرد قوی هیکل بود و اون رو بازم به وسط دایره و همون قسمتی که اون

هل دادن، بنیامین هنوز هم موافق نبود و دوباره راهی که ناخواسته اومده 

ی خارج شدن شه. اما بهش اجازهه خارجخواست از دایربود برگشت و می

شد از حرکات دادن، بنیامین همچنان مخالف بود، این رو میرو نمی

مرد قوی هیکل که اسمش جاشو بود موهای دست و سرش فهمید. اون

قدر فریاد زده بود که خون تو صورتش ای جدی داشت و اینتیره و چهره

کرد که باهاش مبارزه کنه. میجمع شده بود و همچنان به بنیامین اشاره 

خواست بگه لباسش مناسب هاش اشاره کرد، انگار میبنیامین به لباس

 مبارزه کردن نیست.

جاشو که انگار قصد هنر نمایی داشت با یه پشتک وارو خودش رو به  

بنیامین رسوند، جمعیت به هیجان اومده بود؛ براش دست زدن و هورا 

ی بنیامین رو گرفت و به زور م زدن یقههکشیدن و بعد در یک چشم به

شه و کامالً هاش از جا کندهاون رو باز کرد و همین باعث شد تمام دکمه

بازشه. به نظر می امد جاشو صبر و تحمل نداره و مشتاق مبارزه با 

 بنیامینه. 
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ای پرت کرد، بعد بنیامین لباس کرمی رنگش رو بیرون آورد و به گوشه

ورد. حاال فقط یک شلوارک نازک و کوتاه به پاش شلوارش رو بیرون آ

 شرت.داشت و یک تی

ترشه و بعد به وسط تشک به بدنش کش و قوس داد تا یک کم آماده 

اومد، بنیامین و جاشو دور هم چرخیدن و بعد به سمت هم دویدند و 

اولین حرکتشون رو با مشت زدن بهم شروع کردند، بنیامین به سمت 

ی بنیامینو نشونه گرفت. زد و جاشو زیر چونه راست فک جاشو مشت

که خیلی محکم هم رو زدن چون چند ثانیه هردوشون گیج مثل این

 شدن.

بنیامین سریعاً چرخی زد و جاشو رو از پشت گرفت و خواست اون رو  

ی محکمی اش خورد، ضربهبلند کنه و زمین بزنه. که آرنج جاشو به گونه

ش مسلط شه جاشو سریع چرخید سمت که به خودبود، قبل از این

عقب رفت. سر و صدای  -رقیبش و با لگد تو شکمش زد و بنیامین عقب

دادن بیشتر و بیشتر دوتا انجام میتماشاگرها، با هر حرکتی که اون

شد. جاشو به سرعت به سمتش دوید و مشتش رو باال گرفت و آماده می

جایش وایساد، به نظر  حرکت سری حمله بود، بنیامین اما کامالً بی

ی کتک خوردن باشه اما همین که حریفش نزدیک شد، جا اومد آمادهمی

خالی داد و بعد هم  مشتش رو محکم تو صورت جاشو زد، خودش 

ها رو هاش رو بلند کرد تا تماشاچیبرگشت و وسط تشک ایستاد و دست

یستادند به تشویق وادار کنه، جاشو برگشت و به سمتش اومد. مقابل هم ا
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ی هم بودن، جاشو پاشو بلند کرد تا به بنیامین لگد بزنه و و منتظر حمله

که بنیامین پای رقیبش رو گرفت و اون رو به سمت خودش کشید. ولی 

شه، پس با اون یکی تر از اون بود که به این زودی تسلیمجاشو زرنگ

 ن خوردن.ی بنیامین لگد زد و هردو باهم زمیپاش پرید و به کتف و شانه

خواست حمله کنه که صدای سوت بلند بنیامین سریع بلند شد و می

 مربی از ته سالن اومد و دایره بهم ریخت.

 ای که کالس ورزش تمام شد.دیگه بنیامین رو ندیدم تا لحظه 

رفتیم. به سمت شد میروای که به رختکن ختم میهردو به سمت راه 

 همکالسیم رفتم و: 

        پهلوان، کارت حرف نداشت.خدا قوت  -

ها رو مدل تعریفحرف اصالً ذوق نکرد، حتماً از اینبنیامین از شنیدن این

قدر شنیده بود که دیگه براش تازگی نداشت. فقط یک تشکر کوتاه این

 کرد. دوباره گفتم: 

 حالت خوبه؟ چیزیت نشد؟ -

 کامالً خوبم!  -

کرد. گیر میکسی رو زمینحرکاتی که من ازتون دیدم، هر اون -

 مطمئنی خوبی؟

داشت بنیامین در حالی که همون لباس کرم رنگ رو از روی زمین برمی

 گفت: 
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سازی کار کردیم و بعد هم چند سال خب ماها حدأقل ده سال بدن -

 های رزمی مختلف، شوخی که نیست. کشتی کجه. ورزش

 بعد نگاهی به لباس کرد و با خودش زمزمه کرد: 

 حاال با چه لباسی برگردم؟ -

 و بعد دوباره گفت: 

های خطرناک البته چون کفش و تشک و کش مناسب نداشتیم حرکت -

 رو فاکتور گرفتیم، هرچند کشتی کج تو مسابقات بیشتر نمایشیه.

 با تحسین بنیامین رو نگاه کردم و: 

 در هر صورت کارت عالی بود! -

تره و خیلی بیشتر از من تمرین نظر لطفته، ولی جاشو کارش از من به -

 کنه.های رسمی بازی میمیکنه. چون تو لیگ

 باز هم لبخند زدم و:

 ی من نیست.ولی خیلی ورزش خشنیه، اصالً تو سلیقه -

رفت. سرآسیمه بنیامین لباس رو مچاله کرد و به سمت سطل آشغال می 

 گفتم: 

 کنی؟کار میچی -

 تفاوت گفت:بیو به طرفش دویدم. مرد جوان 

 باید بندازمش دور. -
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 خرده اون رو ورانداز کردم: پیراهن رو از بنیامین گرفتم و یک 

ذره هم درز هاش کنده شده و یکاین که چیزیش نیست، فقط دکمه - 

 اش باز شده.از روی شونه

 اش رو باال انداخت و: بنیامین شونه

 مدل تعمیرات رو انجام نمیدن.جا اینهیچ

 ره نگاهی به پیراهن کردم و:دوبا

 به نظر نو میاد، انگار تازه خریدیش. درسته؟ -

 سوزی گفتم:بنیامین سری تکون داد. با دل

کنم تا مثل روز اول بشه. نریزش بسپارش به من، برات درستش می -

 دور، اسرافه.

های لباس روی زمین ریخته بود و بنیامین با و به سمتی رفتم که دکمه

  تعجب گفت:

 تو واقعاً همون دختر قالتاقی هستی که با ماشین بهم زدی؟ -

 و لبخندی زد و: 

 چه مهربون شدی. -

 همزمان من با خودم فکر کردم: 

 یعنی این پهلوون همونیه که با ماشین بهش زدم و هیچی بهم نگفت؟ -

 و بعد کمی خندیدم و: 

 پسر!قدر مشتیه اینچه -
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 *** 

ترم نزدیک رفت و به میانجلوتر می هاو درسگذشت هرچه که می

شد. اگر چه که ما دو نفر میبنیامین بیشتر ی من و هاشتالشدیم، می

قابت از رست دکه د ین معنا نبواما به ای داشتیم؛ اباهم رفتار دوستانه

دو قبل هرم تریم. نگیری جدها رو نمتحابکشیم و اهم تحصیلی 

تبه من رکه د بوه سیدرمانش ز ما حاالدیم، ابوه شداول تبه ها رکمشتر

هر د و نبودرس بند و قید در هم که دایانا حتی دم کنم. خواول رو مال 

هاش بکتااغ به سرشد؛ بیشتر از قبل ل میقبوش رو هادرسناپلونی م تر

 بود.گرفته ی جدرو متحانا د و افته بور

د. ش احضار کرفتردبه رن ما دو نفر رو ها مک الاز روزیکی که اینتا  

بنیامین در زد و در رو برای من باز کرد تا واردشم و بعد خودش وارد 

 شد.

دو نشستیم. هرد و کرره شاد اصندلی که مقابل هم بودو به رن مک ال

ست سفید مخصوصاً دیک ی موهاو می شکل داعینک بااونبا رن مک ال

جعبه د. بوه شدبون مهری هارگبزرمثل پدد، بوزده که ی لبخند

 د و:کررف تعاما به تی رو شکالبیسکویت 

 م بنجامین!ندیدرو قته که شما وخیلی  -

 هسته گفت: آبنیامین  

 طوره پروفسور.همینبله آه،  -

 د و: کمی مکث کررن مک ال
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خاطر ه ب، یدارندد رو یه پیرمری هاپر حرفیی که حوصلهدونم می -

 کنم. میخالصه هام رو حرفهمین 

ش گورن رو مک الی هافقت حرده به کاختم ندانگاهی به بنیامین من 

 -سک آرومسویک جلب شد. ی به چیزداد. در همین حین توجهم می

سوسک های به شاخکرفت. چشمم میپایه صندلی بنیامین باال آروم از 

تا فکر سوسک ه کنم نگارن به مک الدم شد. سعی کرد  چندشم فتااکه 

 شه.رجخااز ذهنم 

 پروژه باهاتون صحبت کنم.خوام درمورد همون خب امروز می -

پایه ی سوسک به باالاختم و دیدم ندانگاهی به پایه صندلی ره بادو 

ع حالت تهوه، بنیامین باال برار شلوخواست از د و میبوه سیدرصندلی 

سش به احوم بنیامین تمابفهمونم ولی به بنیامین خواستم دم. میکرا پید

سک رو صالً سور انگام ااختم، اون هندرن انگاهی به مک الد، بورن مک ال

 دید.نمی

ب به حسان تودخوی شتهرلبته و اما ی هنشکدی داهابهترینو شما جز -

 ریزی خوب برای استعدادتون داشته باشین.میایم و بهتره یه برنامه

اسم حوقدز ی صندلی. ایناختم بعد به پایهندابه بنیامین نگاهی ره بادو 

متوجه رو نگاهش رن و ال مکت که سکود سوسک بودن کرا پی پید

 م.نشد

 ده؟فتااتفاقی ا -
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 دم و: کره نگارن به مک الراً فو

 صالً.، انه -نه -

 خوری گفت:مک الرن با دل 

 به من نیست!ن ستواصالً حوالی و -

 با شرمندگی گفتم: 

 ببخشید.ر، من رو فسووپرخوام ر میعذ -

 نکنم.به سوسک فکر کنم و توجه رن فقط به مک الدم سعی کرو 

 تونستم. نمیما ا

د؛ بنیامین بوی نوروی زاکه م یدسک رو دسودم، کره نگابلم رو مقاره بادو

ده کرا پیدای هحالت مشمئز کنندخورد. ون میسوسک تکهای شاخک

ما ابنیامین کنم. جلب مین رو توجه بنیاره شاو ایما ابا دم سعی کردم، بو

رفت. میمین باال بنیای نواز روی زاسوسک دید؛ من رو نمیکه ر نگاا

 دم گفتم: هسته با خوآ

 کنه؟ نمیحس ش پاهاسک رو روی یعنی حرکت سو -

خت. انداپایین میش نوسک رو از روس زاگرنه سوکرد، ونمیحتماً حس 

 که... . کنم متوجه رو تا بنیامین دستم  تکون دادم هسته آ

هستید ری چه کام دادن نجال احائید اآلن در میشه توضیح بفرما -

 ه؟شیزود
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رن عصبانی مک الی هنگاهی به چهر، اول خشک شدا هودستم تو 

 د.بوا موند هوتو که دم ست خودبعد به اختم و ندا

 گفتم: با شرمندگی سریع هردو دستم رو پشت سرم مخفی کردم و 

 ر.کنید هیچکاور بار؛ هیچکا -

تا   دادهم فشار میهاش رو بهد و لبخته بوانداپایین ش رو بنیامین سر 

 اش نشه.هخندی متوجهرن مک ال

ده ستفاالحظه ون یک همبنیامین من رو نگاه کرد، من هم از لحظه یک  

سوسک خیلی ن یددبنیامین با دم. کرره شاابنیامین ی نوزابه دم و کر

لم حاال خیا، ختاندامین سک رو به زستش سودبا پشت و آروم حت را

تا ه کردم نگان رو رن نفهمه زمیکه مک الری یر چشمی طوزحت شد. را

 د.سوسک نبوی از ثراهیچ ر نگاالی ا کنم وپیدسک رو سو

 دم گفتم: با خو

من روی بهرویگه دینه که امهم ؟ سوسک کجاستداره همیتی اچه  -

 نباشه.

 م.بدش گورن مک الی قت به صحبتهادبا دم سعی کرو 

بل درمورد حقوق و مزایا باید بگم در آینده که پیشرفت کردید مبلغ قا -

 "تون میشه.توجهی نصیب

از ما رخوندم امین چ، چشمم رو روی زضع گذشتوقیقه به همین دچند 

تا مک م رو برگردوندم حت سرل رابا خیاره باد. دونبوی سوسک خبر
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دم. حس کردستم پشت ز داری رو چیز پرحرکت ما ه کنم انگارن رو ال

ه سوسک نگاحشت به وچند ثانیه با دم، خشکم زد. کره که نگاپایین رو 

 م و به فارسی گفتم:بعد جیغ کشیددم و کر

 سوسک!  -

ی هاهمقابل نگافته و در بیاسک از دستم تا سو  دستم رو تکون دادم

 ون رفتم.بیرم و یدف در دوبه طررن مک الو بنیامین زده تعجب

*** 

 اش رو کنترل کنه و: بنیامین سعی کرد خنده

 کردی!میتر رفتار ذره آرومقلش یهأخب حد -

 گفتم:   با ناراحتی

م یددقتی م وببینی چه حالی شددی من نبوی تو که جا، بنیامینوای  -

 دم.بوه خیلی ترسید، حالم بد شده. ستم باال میرداره از دسوسک 

 دم نگاهم نکردی؟ کرره شااهمه بهت ینا اچر -

 ؟نگفتی چیزر فسووپرم. متوجه نشدم؛ صالً نفهمیدامن  -

 چی بگه.دونست د، اصالً نمیبوه موندزهنش بادکه ر فسووپر -

 ی افسوس تکون دادم و:سرم رو به نشونه 

طور دونم چهنمیفقط وای چه بد شد، آبروم پیش پروفسور رفت؛ -

 شم.رو هاش روبهبا

 خواست بهم دلداری بده گفت:بنیامین که می
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خوایم راستی من و دایانا و ویلیام مییگه بهش فکر نکن. ، دمهم نیست -

نیک، دایانا گفت بهت خبر بدم که تو هم با ما بیای. یکشنبه بریم پیک

 ریزی کنیم!فردا صبح من و ویل میایم در پانسیونتون درموردش برنامه

مرد جوون خواستم مخالفت کنم اما نتونستم. تو لحن و صحبت اون

 تونست مخالفت کنه.کس نمیجادویی بود که هیچ

 م. خداحافظی کردم و رفت

وقتی رسیدم پانسیون، صدای زنگ موبایلم رو شنیدم. در حالی که 

 کردم جواب دادم، مامانم بود.هام رو عوض میلباس

 طوره؟سالم دخترم. حالت چه -

قدر خوب که زنگ زدی طورین؟ چهسالم مامان جان، خوبم شما چه -

 دلم برات تنگ شده بود.

 گفت: صدای گریه مامانم رو از پشت تلفن شنیدم که می

 ذره شده پس کی میای خونه؟پریا عزیزم، دل من هم برات یه -

 آخه چی بگم مامان. -

تعطیالت کریسمس و عید نوروز که نیومدی. نکنه تابستون هم  -

 خوای بیای؟نمی

ه ی رفت و برگشت خیلی زیاده. دوم کمامان خانوم، اول که هزینه -

چنانی نداشتم، سوم که تازه از شر مهرداد خالص شدم و تعطیالت آن

 ترسم که بیام.می
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 خندید گفت: اش میطور که بین گریهاش گرفت. همونمامان خنده

ریزن کافی نیست بگو برات واریز اول که اگه پولی که به حسابت می -

وز کنیم، دوم درسته نوروز تعطیلی نداشتی ولی کریسمس که ده ر

تعطیل بودی. سوم نگران مهرداد نباش چون دیگه نمیبینیش. چون از 

 ایران رفته!

 تقریباً از جا پریدم و گفتم:

 چی گفتی؟ -

 گفت: صدای یاسمین رو از پشت گوشی شنیدم که می

 مادر جون بذارین من براش تعریف کنم. -

گوشی رو از مامانم گرفت و با خوشحالی باهام سالم و احوال پرسی کرد 

 و بعد گفت: 

جا، پریا بذار برات تعریف کنم، شهین خانوم چند روز پیش اومد این -

لقمه رو من تو سفرتون گذاشتم، اول که کلی عذرخواهی کرد و گفت این

ران رفته و خیلی معذرت خواهی کرد و بعد هم گفت مهرداد قاچاقی از ای

خواد بره طور میشه. حاال حدس بزن چهخواد بره استرالیا پناهندهمی

 استرالیا؟

 طور؟دونم. چهنمی -

 کرد: یاسمین با هیجان تعریف می

 های شکسته اندونزیایی!قاچاقی. اون هم با قایق -
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 خرده مکث کرد و: بعد یک

میافتن تو آب و شنیدم از هر پنج نفری که به این روش میرن سه تا  -

ها میشن؛ من که امیدوارم یا بره و دیگه برنگرده یا اگه یه غذای کوسه

 هاشه. روز قراره برگرده و باز اذیتت کنه غذای کوسه

 خرده فکر کردم و: یک

زنن، فقط امیدوارم دیگه به خاطر مهاجرت دست به چه کارهایی می -

 وقت نبینمش. هیچ

آهسته از در  -کردم آهستهرو مرور می امروز بعد در حالی که جزوه

ی پر گل زیبا های سرسبز و باغچهپانسیون خارج شدم و از کنار درخت

اطراف بود. صدای دایانا من رو گذشتم و به آالچیق تمیزی رسیدم که اون

 گفت: به خود آورد که با ذوق خاصی می

 این هم از پریا خانوم، بدو بیا که خیلی وقته منتظرتیم.  -

بنیامین و بیل و دایانا کنار هم نشسته بودن و مشغول صحبت بودند، با 

که اسم ویلیام رو بارها شنیده بودم و حتی چندباری هم اون رو از این

دیدم. اش رو به وضوح میدور دیده بود اما این اولین باری بود که چهره

ی عسلی و هااون یه پسر بلند قد و الغر اندام بود با صورتی بیضی و چشم

 کرد. اش رو جالب میموهایی زیتونی رنگ و فرفری بود که چهره

 بنیامین:
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که بهار بود اما ها هوا کامالً صاف و بدون ابر بود؛ و با اینبعد از مدت

های شد از لباسکردن. این رو میدوتا دختر انگار احساس سرما میاون

هوای شرت پوشیده بودیم و از اونتی  گرمشون فهمید، ولی ما دوتا

 بردیم.بهاری لذت می

پریا یک لباس گرم یاسی و شال و کاله بنفش پوشیده بود و خیلی بهش  

دونستم چرا، ولی این اومد، از دیدنش خوشحال شدم. خودم هم نمیمی

الی که این خوشحالی نه از چهرم مشخصه و نه از البه  رو مطمئن بودم

 هام. صحبت

 و به ویل کردم و: ر

 ببینم نظر پریا درمورد ناهار فردا چیه؟ -

 بعد یک مکث کوتاه کردم و ادامه دادم: 

 ما سه تا درمورد ناهار فردا به توافق نرسیدیم. -

 دایانا پیش دستی کرد و: 

پریا بهتر نیست فردا ظهر بریم رستوران و خیلی شیک و مجلسی  -

 بخوریم؟کباب یکشنبه با پودینگ یورکشایر 

پریا قدری فکر کرد و خواست چیزی بگه که بیل دستشو انداخت دور 

 گردن دایانا و:

عزیزم اگه خودمون بساط کباب رو راه بندازیم که بیشتر خوش  -

 گذره.می
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فایده بود چون پریا در عوض دایانا نگاه ملتمسی به دوستش کرد اما بی

ا دو تا اعالم کرد. وقتی که با دوستش همراه باشه، موافقتش رو با ماین

بحث به نوع غذا کشید بیل ماهی کبابی رو برای ناهار پیشنهاد کرد، من 

باربکیو، پریا هم استیک گوشت گوساله، اما نظر دایانا هنوزم کباب 

 یکشنبه بود.

ما حتی درمورد صبحانه هم هیچ اتفاق نظری نداشتیم، من خوراک قارچ  

ی معروف هی دودی، دایانا هم صبحانهو گوشت رو پیشنهاد کردم، ویل ما

 انگلیسی رو مد نظر داشت و پریا پیشنهاد خاصی نداشت.

بعد از کمی صحبت باألخره به این نتیجه رسیدیم که صبحانه رو طبق 

ی ما زد و این همهنظر دایانا انتخاب کنیم، چون دایانا بیش از حد غر می

رو طبق نظر اون انتخاب که صبحانه رو کالفه کرده بود. البته با این

 اومد. کردیم هنوزم کامالً راضی به نظر نمی

 ما ناهار رو طبق نظر بیل انتخاب کردیم.

صبح روز بعد بیل با ماشینش رأس ساعت پنج صبح از آپارتمانش که در 

اند بود بیرون اومد و چند دقیقه بعد دم در مرکز شهر و خیابان وست

 ود، بعد به دنبال من اومدن.دوتا دختر بپانسیون منتظر اون

اومد، ولی هرچی یواشکی بهش نگاه پریا به نظر زیباتر از روزهای قبل می

 شدم.کردم تا بدونم چه تغییری تو خودش ایجاد کرده متوجه نمی
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جهت همگی به سمت پارک لندن فیلدز رفتیم و اون پارک رو از این

ه بساط کباب و منقل هایی بود کانتخاب کرده بودیم که از معدود پارک

 در اون موردی نداشت. وقتی که به پارک رسیدیم همگی گرسنه بودیم.

کرد تا که پریا در عرض اون چند ماهی که تو لندن زندگی میمثل این

تونست در حدی با غذاهای انگلیسی آشنا شده بود، پس به خوبی می

ی پرکالری هاصبحانهها به من کمک کنه. اما هنوز اوندرست کردن اون

ی دایانا شامل نیم رو، پودینگ ی مورد عالقهبراش عجیب بود، صبحانه

ی سیاه و سفید، سوسیس، بیکن، قارچ، لوبیا، سیب زمینی رنده شده

 سرخ شده و گوجه فرنگی بود. 

مون چای نوشیدیم. دایانا در حالی بعد از صبحانه طبق عادت همیشگی 

 گفت:  گذاشتاش رو زمین میکه فنجان چای

جوری پیش بره تا شب قد جهاز یه نو عروس ظرف کثیف جمع همین -

 میشه.

 و بعد با کمی مکث گفت: 

های امشبمان را چه کسی ی پنجره را باران شست. ظرفشیشه -

 شوید؟می

ما سه نفر خندیدیم اما ویل که حتی یک کلمه هم متوجه نشده بود اخم 

 کرد و به انگلیسی گفت: 

 ممنوع!فارسی  -
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 هاش رو ترجمه کرد تا ویل بگه: دایانا تمام حرف

 بوسه.خب معلومه، دست شما رو می -

 دوتا دختر اشاره کرد. دایانا با خنده گفت: و بعد به اون

 کشم بگم ولی من اصالً از کارهای خونه سر در نمیارم.خجالت می -

 ویل دستش رو دور گردن دایانا انداخت و: 

 هم عزیزی واسه من.جوری تو همین -

 دایانا لبخندی زد و بعد به دوستش اشاره کرد و: 

ست، امروز باید استراحت پریا هم که همش درگیر تکالیف دانشگاه -

 کنه؛ خودتون دوتا زحمتش رو بکشین.

آورد بیل در حالی که از داخل سبد مسافرتی جعبه شطرنج رو بیرون می

 رو به من گفت: 

ها رو بشوره و ، بیا بازی کنیم و بازنده تمام ظرفای نیستانگار چاره -

 ها رو هم آماده کنه.گوشت

 ام کشیدم و: دستم رو به چونه

 که زیاد سر در نمیارم ولی باشه.با این -

 دو سه دقیقه بعد از شروع بازی. من محکم تو بازوی بیل زدم و: 

 کنی. گفتم بلد نیستم ولی نه در این حد که من رو ناپلئونی مات -
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هام رو به خوبی جایی که مهرهی اون رو دفع کردم، اما از اونو بعد حمله

های خودی گره خوردم گسترش نداده بودم بعد از چند دقیقه بین مهره

 و نتونستم گشایش خوبی داشته باشم و کیش و مات شدم.

ها رو برداشتم ای نبود، بدون هیچ اعتراضی از جا بلند شدم و ظرفچاره 

 فتم.و ر

زوج عاشق با خیال راحت برگشتم و یک نگاه به اون سه نفر انداختم، اون

کرد، انگار که گرفتن ولی پریا رفتنم رو تماشا میاز خودشون عکس می

 خواد بگه.خواست چیزی بگه؛ دو سه دقیقه بعد فهمیدم چی میمی

 دید پشت سرمهای کثیف رو میکه از دور کلنجار رفتنم رو با ظرفاون

 مقدمه گفت: که رسید بی

 بسپارشون به من. -

کامالً کالفه شده بودم. چشمم به پریا که افتاد از خدا خواسته کنار  

 رفتم: 

 به موقع اومدی. -

 گرفت گفت: پریا در حالی که اسکاج رو ازم می

 قدر بده.داریت چهاز وقتی اومدم و آپارتمانت رو دیدم فهمیدم خونه -

 سرم رو کمی خاروندم و با خجالت گفتم: 

سپارم از شرکتشون یه شه به ویل میکه زیاد کثیفهمیشه قبل از این -

 نفر رو بفرستن خونم.
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 پریا با خنده گفت: 

جا بیشتر به میدون جنگ شبیه بود؛ انگار یکی برای دزدی اومده اون -

 قدر کثیف شده بود؟کردی که اینکار میبود. مگه چی

هام اومده بودن پیشم. آخه شب قبلش مهمون داشتم، چندتا از دوست -

های شب رفتم بیرون شام بگیرم، وقتی برگشتم دیدم خونه رو به وسط

 خواستن غافلگیرم کنن.روز انداختن. گفتن میاین

 پریا حسابی خندید و بعد گفت: 

ی که ها بهم ریختن، یخچالت چتوجیه نکن. حاال اتاقت و سالن رو اون -

 پر از غذای کپک زده بود؟ 

باور کن این هم کار خودشون بود، یه عالمه کاغذ پاره ریختن تو خونم،  -

های کثیف رو از سبد کنار ام رو پخش کردن. لباسدیهای سیحلقه

های تمیزم رو با مربا و مارماالد لباسشویی کف خونه پخش کردن و لباس

کردن، از خونشون هرچی غذا ها رو هم پخش و سس کثیف کردن و اون

 ی خراب شده داشتن آوردن ریختن تو یخچال.و میوه

 پریا از خنده روده بر شد: 

 وای دنیای پسرها پر از هیجانه، خوش به حالتون. -

 ریزی شده بود؟هل از قبل برنامهی اینکنم همهالبته فکر می -

 خندید گفت: پریا که هنوز می
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 طور؟!چه -

 هام کیا بودن؟وندونی مهممی -

 کشید گفت: ها میطور که اسکاج توی ظرفپریا همین

 نه. -

خوای یکی رو گفت میشون ویلیام بود. از چند روز قبل مدام مییکی -

گفتم نه فعالً خوبه، تا بفرستم خونت رو مرتب کنه؟ من هم هی می

ان خوان شام بیهای مشترکمون گفتن میکه یه شب با دوتا از دوستاین

 مهمونم باشن.

 ها رو میشست گفت: طور که ظرفپریا همین

 خب؟  -

 اطراف بود تکیه دادم و: به درختی که اون

من هم قبول کردم؛ هر چی هم اصرار کردم که شام بریم بیرون، قبول  -

خواستم براشون شام درست خوایم بیایم خونت. مینکردن و گفتن می

خوان، خالصه کاری کردن ان رو میکنم، گفتن غذای دریای فالن رستور

که خونه نباشم تا راحت بهم بریزنش، اومدم و دیدم انگار میدون جنگه. 

بقیش هم که دیگه میدونی؛ مجبور بودم بگم یکی رو بفرسته برای 

ها هم تو رو فرستادن تا چند ساعت باهام تنها باشی. نظافت خونه، اون
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جوری کاری خواستن ایند، میکالً از قبل همه چی برنامه ریزی شده بو

 کنن که... . 

دیدم پریا باز از خجالت سرخ شده. بقیه حرفم رو خوردم تا اون رو معذب 

 نکنم. ادامه دادم:

 کار کردی؟تو با دایانا چی -

 پریا خندید و: 

ی بیل تا دستم بهش نرسه، فقط از اون فرار کرده بود و رفته بود خونه -

 دعوا کردم.پشت تلفن کلی باهاش 

قدز خندش برام دلنشین بود. با دقت بهش نگاه و دوباره خندید، چه

تر از پریا ی خوبی داشت، خوشگل بود، مطمئنم خوشگلکردم. پریا قیافه

اومد، رو هم زیاد دیده بودم. اما تو وجودش چیزی بود که ازش خوشم می

 دوست داشتم تا شب بشینم و باهاش حرف بزنم.

ها رو شست و بعد از داخل یخچال یونولیتی تمام ظرفاون با وسواس 

 ها رو بیرون آورد و تمیز کرد و شست. در همین حین گفتم: ماهی

 کردم.تر از اونی هستی که فکرش رو میخیلی مهربون -

 پریا لختی خندید و: 

کارهایی که من کردم بهت حق میدم ازم تو ذهنت یه دیو ساخته با اون -

 باشی.

 فکر کرد و با قدر دانی گفت:  بعد کمی 
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 ولی هرکاری هم کردم تو صبور و با گذشت بودی. -

دونستم گفتنش درسته یا نه. اما خواستم چیزی بگم، اما مردد بودم. نمی

 باألخره حرف دلم رو زدم: 

 صبوریم به خاطر این بود که دایانا همه چی رو درموردت بهم گفت. -

 دادم: و تعجب پریا رو که دیدم ادامه 

های وحشتناکی داشتی یه روز من رو کنار کشید و بهم گفت تو مشکل -

جا و داری و به خاطرش مجبور شدی شهرت رو ول کنی و بیای این

کنی قوی باشی. ولی حساس شدی و زود عصبانی میشی، من سعی می

 هم سعی کردم درکت کنم.

یین پریا به گذشته که فکر کرد کمی خجالت کشید و سرش رو پا 

 انداخت و: 

 آره، من چند روز قبل از مراسم ازدواجم فهمیدم نامزدم متاهله. -

با شنیدن این جمله بهم ریختم. اما چرا؟ چه اهمیتی داشت؟ مگه نه 

کنه؟پس چرا با اش نامزد میکه هرکسی حدأقل یک بار تو زندگیاین

 خبر بهم ریختم. مگه مهم بود؟ شنیدن این

کرد، قفل کرده بودم. بعد از چند زبونم یاری نمی خواستم چیزی بگم اما

 ثانیه سکوت به زحمت گفتم:

 دوستش داشتی؟ -

 ای فکر کردن گفت:پریا بدون لحظه
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ماجرا پیش اومد داشتن گذاشت، وقتی اوننمیشه اسمش رو دوست -

جورهایی انگار زیر پام خالی هم ریخت، یههای آیندم بهریزیتمام برنامه

جا بمونم و به تونستم اونکارت هم پخش کرده بودیم. نمی شد، ما حتی

جا ختم نشد. هم زدم، ماجرا به همینهمه توضیح بدم چرا مراسم رو به

خواست تالفی کنه، تهدیدم اون ازم شاکی بود که چرا بهم زدم و می

خواست من رو کرد. حتی کار به زد و خورد هم کشید! یک بار میمی

سازی کنه و من رو بندازه زندان، تهدیدم واست صحنهخبکشه، یه بار می

ترسیدم بالیی سرم بیاره. به خاطر سوزونه، میکرد که صورتم رو می

 جا و تا چند ماهم عصبی بودم.همین فرار کردم اومدم این

 کنون سکوت رو شکستم و: من -چندین ثانیه سکوت برقرار شد. بعد من

 یعنی دوستش نداشتی؟ -

 خیالی گفت:بیپریا با 

ها قبول کردم، آشناییمون سنتی دونی. با اصرار خودش و خانوادهمی -

 بود. هنوز به دوست داشتن نرسیده بود. بعد هم به همچین آدم روانی

 مگه میشه عالقه داشت؟

 با شنیدن این جمله کمی خوشحال شدم اما چه دلیلی داشت؟!

وردن ازدواج دو نفر هم خبرای خودم هم عجیب بود چرا باید از به

 شم.خوشحال
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گرمی گرم شدم؟ این دلچرا وقتی شنیدم به نامزدش عالقه نداشته دل 

 ی چی بود؟!نشونه

 مند شده بودم؟!یعنی واقعاً به پریا عالقه

 عالقه از کی شروع شده بود؟!اما این 

موضوع نشده بودم؟ تو همین فکرها بودم که ی اینچرا قبالً متوجه 

 محکمی به پشتم خورد.ی ضربه

 ویلیام بود. 

 جا واستادی؟ بیا بریم پیش بقیه.هی پسر! چرا این -

قدر تو فکر فرو رفته بودم که حتی متوجه تمام شدن کار پریا یعنی این

 هم نشدم؟

 ای همه رو غافل گیر کرد: روز ویلیام با گفتن جملهعصر اون

 .خب حاال وقتش رسیده که سوپرایزم رو، رو کنم -

 و بعد کاغذی رو از جیبش بیرون آورد و: 

 تقدیم به شما. "الندن آی"این هم چهارتا بلیط از  -

ترین الندن ای یا چشم لندن یک چرخ و فلک غول پیکر بود که بزرگ

چرخ و فلک از پنجاه کیلومتر شد و اونچرخ و فلک اروپا محسوب می

بن کامالً مشخص  تر یعنی ساختمان پارلمان و برج ساعت بیگطرفاون

 بود.
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بعد از جای گیری، بیل و دایانا از جاشون بلند شدن و به سمت  

ای رفتن تا هم بیرون رو بهتر ببینن و هم از خودشون ی شیشهمحفظه

جای تری بگیرند و ما دوتا رو باهم تنها گذاشتن؛ من بههای جالبعکس

زده بود؛ خیلی هیجانکه بیرون رو نگاه کنم زل زده بودم به پریا. اون این

اش رو دوس داشتم، دلم قدر خندهخندید. چهکرد و میبیرون رو نگاه می

ها کنارم بشینه و فقط نگاش کنم. تا شه و ساعتخواست زمان متوقفمی

دونم پریا موقع نسبت به هیچ دختری همچین حسی نداشتم؛ نمیاون

 قدر من رو مجذوب خودش کرده بود.چی داشت که این

چرخ و دختر از دیدن مناظر زیر پاش شگفت زده شده بود، چون اوناون 

 فلک غول پیکر بیشتر به جادو شبیه بود تا یک چرخ و فلک عادی! 

 پریا گفت: 

هر تکنولوژی فوق »جمله از ارتور سی. کالرک افتادم که میگه: یاد این -

 «ستای غیر قابل تشخیص از جادوگریپیشرفته

 بعد ادامه داد: 

 وای این بهترین چرخ و فلکیه که تو عمرم سوار شدم!  -

 سرم رو تکون دادم و: 

کردم بلیط الندن آی آره، بچه که بودم همش به مامان و بابام اصرار می -

 رو برام بگیرن.

 پریا با کنجکاوی گفت: 
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 وقت تا حاال درمورد مامان و بابات صحبت نکردی.هیچ -

 تغییر دادم و:با دست کمی حالت موهام رو 

 خب، من تک فرزندم. مامانم یه مسیحیه و بابام یه مسلمون مذهبی. -

 کردم گفتم: طور که بیرون رو نگاه میو بعد همین

قدر به هم دونم چی شد که اینخیلی عقایدشون باهم فرق میکنه، نمی -

مند شدن؛ خالصه خیلی هم رو دوست داشتن و تصمیم گرفتن عالقه

 کنن، اما تقریباً دوازده سالم بود که از هم جدا شدن.باهم ازدواج 

 متأسفم، حتماً سخت بوده. -

 خیال گفتم: هام رو باال انداختم و بیشونه

 گذره.های طالق سخت میقدرها که تو ایران به بچهنه اون -

 پریا با تعجب پرسید: 

 گذره مگه؟طور میچه -

هایی که از هم جدا ر اونجور که من فهمیدم تو ایران اکثخب این -

ها خیلی سرخورده مونه و بچهمیشن دیگه هیچ حرمتی بینشون نمی

 تر از هم جدا میشن!جا تقریباً دوستانهمیشن. ولی این

 خیلی جالب بود برام. خب تو پیش کدومشون بزرگ شدی؟ -

شون بودم، ولی بعدش که مامانم ازدواج کنه پیش جفتتا قبل از این -

بام. تقریباً پونزده سالم که بود یه سفر اومدم تهران پیش بیشتر با
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مند شدم. های بابا، همون موقع بود که به فارسی و ایران عالقهفامیل

 کم فارسی رو یاد گرفتم! -قبلش زیاد بلد نبودم و کم

 بعد کمی مکث کردم و:

 تونم فارسی رو مثل تو روان صحبت کنم. به خاطر همینه که نمی -

 زده شد و: پریا از شنیدم ماجراهای زندگیم ذوق

 دارم.ات رو خیلی دوستولی خیلی بامزه صحبت میکنی. من لهجه -

 نظر لطفته. -

 پریا دوباره با کنجکاوی پرسید: 

 طوره؟ات با خانواده چهاآلن رابطه -

زنم و میگه خوبه، مامانم خیلی خوشحال میشه که زیاد بهش سر می -

ها هم سه خصوصیتم رو مدیون ژن ایرانی بودنم هستم. بعضی وقتاین

ریم بیرون؛ آخرین باری که سه تایی باهم بیرون رفتیم پارسال تایی می

بود، که جشن دکتر شدن و تولدم رو باهم برام گرفتن و این ماشینی که 

 شم رو بهم هدیه دادن. سوار می

 خیرش رو ببینی. -

 خب حاال نوبت توئه، برام از خانوادت بگو. -

 کرد گفت: ی مقابلش بیرون رو ورانداز میطور که از شیشهپریا همین



 

 

 WWW.98IA3.IR 193 نودهشتیا کاربر سپیده شبان–جادوی زمان
 

ی پر جمعیتی دارم، دوتا داداش که خب من نسبت به تو خانواده -

زندگی  خیلی شیطون و یه -شون متاهله و دومیش محصله و خیلییکی

 معمولی داریم.

بعد از تمام شدن پارت چرخ و فلک و صرف شام و کمی قدم زدن در 

هوای بهاری تصمیم گرفتیم به سمت مرکز لندن حرکت کنیم، وقتی که 

 دوتا دختر رو پیاده کرد ساعت نزدیک دوازده بود.ویل اون

 ی منبنجامین خیلی خستم، آپارتمان توام خیلی دوره، امشب رو خونه -

 بخواب؛ فردا هم که تعطیله.

 ای نبود، باید قبول میکردم.چاره 

صبح روز بعد از خواب که بیدار شدم اول صورتم رو شستم و بعد به 

سمت آشپزخونه رفتم و یه فنجان چای داغ پر کردم و به سمت سالن 

کردم ها رو باال و پایین میبرگشتم و خودم رو روی کاناپه انداختم؛ شبکه

م با یه قرص نون گرم در خونه رو باز کرد و وارد شد، چند ثانیه که ویلیا

بعد بوی سوسیس و ژامبون داغ و نان برشته از آشپزخانه به مشام 

 رسید.می

از جام بلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم و در حالی که خودم رو روی 

های تلوزیون رو عوض کردم تا به نداختم مجدداً شبکهصندلی می

 گفت: الندن نیوز رسیدم. صدای مجری خبر رو شنیدم که می یشبکه
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کنم که همین اآلن به دستم هم اکنون توجهتون رو به خبری جلب می -

رسید؛ یک پانسیون دخترانه در مرکز لندن و اطراف خیابان شافتسبوری 

نشانی در حال اعزام به محل دچار اتصاالت برقی شده ومأمورین آتش

 دت حادثه خبری در دست نداریم.هستند، هنوز از ش

 هام گرد شد. خیابان شافتسبوری؟ یعنی همون خیابانی که... . چشم

نان برشته از دستم افتاد در کسری از ثانیه به سمت موبایلم رفتم و با  

 های لرزونم شماره ی پریا رو گرفتم و دوباره.دست

 و دوباره.

 داد.ولی پریا جواب نمی 

 قلبم به تپش افتاد.

 تمام بدنم داغ شده بود.

 یعنی چه اتفاقی برای پریا افتاده بود؟!

هام  رو پوشیدم بیل مقابلم شدم. لباسی صدای ویل نمیاصالً متوجه

 ایستاد و: 

 کجا میری بنجامین؟ -

 مگه نشنیدی؟ اون پانسیون آتیش گرفته. -

 کرد من رو آروم کنه گفت: بیل در حالی که سعی می
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ها ا چندتا پانسیون هست؟! از کجا معلوم پانسیون اونجدونی اونمی -

قدر جدی باشه. زود مهارش میکنن، اصالً باشه، بعد هم فکر نکنم این

 صبر کن به دایانا زنگ بزنم.

افتاد باید تونستم آروم باشم. اگه اتفاقی برای پریا میقرار بودم، نمیبی

منتظر برقراری تماس هم فشردم و هام رو بهکردم؟ دندونکار میچی

داد، دیگه تعلل جائز نبود. خواستم بیرون شدم. ولی دایانا هم جواب نمی

برم که اسمم رو از پشت سرم شنیدم برگشتم و چیزی رو دیدم که تو 

هوا پرواز میکنه و به سمتم میاد. اون رو تو هوا گرفتم نگاهی بهش کردم، 

 سوئیچ ماشین بود.

 ارکینگ ببر بیرون اآلن منم میام!ماشین رو روشن کن و از پ -

دونستم اگه تو محل حادثه حاضرشم کاری از از در خارج شدم. نمی

رفتم کردم پریا بود؛ باید میدستم بر میاد یا نه. به تنها چیزی که فکر می

کردم؛ به پارکینگ که و تمام تالشم رو برای نجات جون اون دختر می

چند نفر در حال پیاده کردن اسباب رسیدم دیدم جلوی در راه بندونه و 

 و وسایل هستن.

نمیتونستم صبر کنم صدای دویدن یه نفر رو از پشت سرم شنیدم، 

برگشتم و بیل رو دیدم؛ سوئیچ رو به سمتش پرت کردم و بدون هیچ 

 حرفی به سمت خیابون دویدم.
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تونستم منتظر بمونم، پس دویدم، با تمام تاکسی تو خیابون نبود؛ نمی

 م.قدرت

 کردم: مدام با خودم زمزمه می

 کار رو با من نکن.خدایا نه، این -

رفتم. به هیچ اعتنا به اعتراضشون جلو میزدم و بیمدام به عابرها تنه می

 دختر بود.کردم اوندادم، به تنها چیزی که فکر میچی اهمیت نمی

تم. ولی دویدم، راه طوالنی در پیش داشپونزده دقیقه بود که با سرعت می

 چرا هیچ تاکسی تو خیابون نبود؟!

 با خودم فکر کردم این همه بدشانسی پشت سر هم چه معنایی داره؟

 نبود ماشینم.

 راه بندون تو پارکینگ.

 خالی بودن خیابون از تاکسی.

 کشید.ام رو فشار دادم که از درد تیر میزیر دنده

برای چندمین بار به سمت خیابان رفتم تا یه تاکسی بگیرم که از دور 

ماشین بیل رو دیدم براش دست بلند کردم بیل هم من رو دید. هنوز 

 ماشین کامالً متوقف نشده بود که خودم رو روی صندلی انداختم و: 

 حرکت کن! -

اما بیل حرکت نکرد در عوض گوشیش رو از روی داشبورد برداشت، 

 حوصله.بودم و نگران و بی عصبی
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 صدام رو باال بردم و امرانه گفتم: 

 حرکت کن! -

 ویلیام با صدای آرومش گفت: 

 چرا زنگ زدم بهت جواب ندادی؟ -

ها رو نداشتم. خواستم ی این سؤال و جوابکالفه بودم و حوصله 

 شم که بیل دستم رو گرفت و موبایل رو کف دستم گذاشت و: پیاده

 ف بزن!باهاش حر -

 دایانا پشت خط بود: 

خونه، بنیامین سالم، ما خوبیم. پریا هم داره تو اتاقش درس می -

 گوشیش سایلنته. یه پانسیون دیگه آتیش گرفته!

 قراری من رو دید گفت: ویلیام که بی

 بیا بریم خودت از نزدیک ببین! -

بودیم، و به سمت خیابان شافتستوری رفتیم. نیم ساعت بعد در پانسیون 

ای از نقص بود و هیچ نشونهساختمون رو ورانداز کردم؛ سالم و بی

رفتم و از نزدیک حال باید میشد. اما با ایناتصاالت برقی توش دیده نمی

دیدم. با عجله از ماشین پیاده شدم و شماره اتاق رو از اون دختر رو می

ها رو پله نشدم.  سرپرست پرسیدم، حتی منتظر پایین اومدن آسانسورم

 ای به در زدم و: دوتا باال رفتم. جلوی در اتاق که رسیدم تقه -دوتا

 پریا منم، میشه در رو باز کنی؟ -
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 گفت: دختر رو از پشت دز شنیدم که میصدای اون

 اوه. تویی؟ ببخشید صبر کن تا حاضرشم! -

صدا آب سردی بود بر آتش اضطرابی صدا آروم شدم، اونبا شنیدن این

ی شاداب و چهرهتو دلم داشتم؛ باألخره در باز شد. مثل همیشه با اونکه 

 رو شدم.لبخند گرم روبهاون

 طوره؟سالم همکالسی. حالت چه -

که از گرسنگی ضعف لحظه با اینو کنار رفت تا من هم واردشم، اون

که از دیدن کرده بودم و از تشنگی دهانم خشک شده بود و حتی با این

ها رو ت خوشحال شده بودم، اما هیچ کدوم از این احساسپریا به شد

ام مشاهده کرد. مثل همیشه محکم و جدی بودم. جواب شد تو چهرهنمی

 دادم: 

 سالم، ممنون.  -

قدر از شنیدن و وارد شدم و نگاهی گذرا به داخل اتاق انداختم؛ هنوز این

خبر آتش سوزی شوکه بودم که به هیچ کدوم از جزئیات اتاق توجه اون

 ام مشخص نبود. نکردم، اگر چه که حتی شوکه بودنم از چهره

های روی میز تحریر رو مرتب کرد و کتری رو از آب پریا به سرعت کتاب

های مغزدار رو تا چای درست کنه و یک ظرف از دونات و نانپر کرد 

 روم نشست و سکوت رو شکست: مقابلم گذاشت و روبه
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اطراف دچار اتصالی شده؟ البته شنیدم راستی شنیدی یه پانسیون این -

های خسارت زیادی نداشته. اگه ایران بود اآلن چند تا از ساختمون

 بغیلیش هم جزغاله شده بود!

  میگی؟جداً -

روم نشسته دختر سالم و سرحال روبهکه اونخیلی خوشحال بودم از این

کنه تا من رو بخندونه؛ حاال کامالً آروم شده بودم. در و برام تعریف می

 کردم گفتم: های روی میز رو زیر و رو میحالی که کتاب

 هفته رو ازت بگیرم!های ایناومدم جزوه -

 کردم. ی اومدنمو جزوه رو بهونه

که از پانسیون خارج شدم به سمت ماشین ویل رفتم، دایانا رو بعد از این 

مقدمه کنار دوستم دیدم. گرم صحبت بودن و با دیدنم جلو اومد و بی

 گفت: 

کنم؛ کردی فکر کردم اشتباه میجوری پریا رو نگاه میدیروز که اون -

 مند شدی.ولی حاال دیگه مطمئنم که بهش عالقه

 م رسوا شده بود؛ تنها کاری که کردم این بود که لبخند بزنم.پس دل

 کنم بهش برسی.من مثل یه خواهر، بهت کمک می -

 العاده بود.و این فوق

روز تا آخرین روز ترم هیچ اتفاق خاصی نیافتاد، جز بیشتر و بیشتر از اون 

  ای که تو دلم بود.شدن عالقه
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*** 

ساک پر از کتاب رو روی چمدون بزرگ گذاشتم و بعد گلدان دیفن باخیا 

ی چمدون رو گرفتم و به هلم بغل کردم و بعد دستهرو با یکی از دست

 سمت آسانسور کشیدم و: 

 همه کتاب بخونی؟تونی اینمطمئنی تو تعطیالتم می -

ن شد پریا که حواسش به من نبود دوباره نگاهی به اتاق انداخت و مطمئ

چیزی رو جا نذاشته و بعد در اتاق رو قفل کرد و گلدان دراسنا رو بلند 

کرد به سمت های قرمزش نگاه میکرد و درحالی که با ذوق به برگ

آسانسور رفت. همین که خواست واردشه صدای جیغ مانند دایانا رو از 

 گفت: پشت سرمون شنیدیم که می

 آسانسور رو نگه دارین. -

که آسانسور حرکت کرد خودش رو به ما رسوند. بعد از اینبدو  -و بدو

 زنان گفت: نفس

 بری؟هات رو کجا میگل -

 دوتا گل زیبا نگاهی کرد و: پریا دوباره با عشق به اون

خواستم بسپارمشون به تو، ولی مطمئنم یادت میره بهشون آب می -

 بدی.

 ای کرد و: و بعد به من اشاره

 کشه.رو می بنیامین گفت زحمتش -
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هاش  بود با بعد از خروج از پانسیون پریا که تمام توجهش به گلدون

ها کج و خراب نشن. دایانا هم وانمود احتیاط سوار شد و مراقب بود گل

کنه اما به آرومی، طوری که پریا کرد تو جا دادن وسایل به من کمک می

 نشنوه با خودخوری گفت: 

 هنوز بهش نگفتی؟ -

قرارم کامالً مشخص بود. دایانا دوباره با ی بین از چهرهولی جواب م

 حرص گفت: 

تونی این همه وقت گرده. میپریا اآلن بره، پنجاه روز دیگه برمی -

ی خط ایرانش رو ازش بگیر تا دوریش رو تحمل کنی؟ حدأقل شماره

 بتونی بهش زنگ بزنی.

 خیلی کالفه بودم. نفس صدا داری کشیدم و: 

 میشه. ببینم چی -

اما نه بین راه و نه حتی توی فرودگاه هیترو نتونستم از احساسم چیزی 

بگم، وقتی به نزدیکی گیت پرواز و کانتر تحویل بلیط رسیدیم پریا 

 ی چمدون رو ازم گرفت و: دسته

 خیلی زحمت کشیدی، ممنون. براتون یه عالمه سوغاتی میارم. -

 ام گفتم: من هم با همون صدای مردانه

 امیدوارم بهت خوش بگذره. -
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قرار بودم. باید و بعد مکثی کردم و خواستم حرف دلم رو بزنم؛ مردد و بی

رفتم. پریا قدر گفتنش سخت بود. با خودم کنجار میگفتم، اما چهمی

 حالت شد و با کنجکاوی گفت:ی اینمتوجه

 خوای بگی؟چیزی می -

هایی کردم تمام حرف تردید داشتم. دهنم رو باز کردم، ولی هرچه سعی

 ریزی کرده بودم تو قلبم موند. فقط گفتم:  که از قبل برایشان برنام

 امیدوارم به سالمت برسی! -

قدر برای هم فشرد و با اخم من رو نگاه کرد؛ پریا اینهاش رو بهدایانا لب

زده بود که متوجه نشد، فقط به هردومون لبخند زد. پرواز و رفتن هیجان

 و بغل کرد؛ خداحافظی کرد و رفت.دایانا ر

 رفت تا با حسرت و ناراحتی رفتنش رو تماشا کنم.

 *** 

 پریا:

 د:کرار بیداب خورم من رو از پدای صد

 ره.قته ناهاوپاشو. ، پریاپریا،  -

 گفت: میکه م شنیددرم رو ماای صدو 

 ست.خستهز هنو؛ بهابخوار بذکارش داری؟ چی -
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چی هرابم، بیشتر بخواستم خومیبستم. تر محکمهام رو زدم و چشمغلتی 

ر مجبور شکمم من رو قور و قاای صدد. بوه فایدبیر آوردم فشاچشمم به 

 شم.جا بلند د از کر

ون رفتم؛ بیرق تاده از اپف کررت صوو یخته رهم هبی موهاهمون با  

بی به ف روشویی رفتم و آبه طرم مالیدمیهام رو چشمکه ر طوهمین

ر و صندلی مقابل پدرفتم و روی شپزخانه ف آبعد به طرزدم. رتم صو

 درم نشستم.ما

 با لبخند گفت: و کشید ا غذرم برام پد

ن؟! فکر کردم نکنه برات تو مدر دادن اوفتخام اخانوه خربألکه ه شدچی -

 خواب اتفاقی افتاده که بیدار نمیشی!

 نکنه.ا خدر! منصووا  -

 س کنون گفتم: خرنا

ز هم بام بیام، وگرنه شدر مجبور آورد خب گشنگی بهم فشا -

 خوابیدم. می

 برلب گفت: مادر با لبخندی 

 ؟فتون رتنت بیراز خستگی سفر م عزیز -

 بردم گفتم: ف دهنم میبه طرشق رو حالی که قادر 

 ام.خستهز هنو، نه -

 بابا به شوخی گفت: 
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د؛ بیاون تنش بیرز اکه خستگی سفر ه بیداساعت خوچهارده  -سیزده  -

اب از حت کنه که خستگی خواسترخواد امینیست چند ساعت م معلو

 د.بیاون تنش بیر

 گفتم: با خوشحالی 

 حت کنم. استراکه فقط دارم قت چهل و پنج روز ومن  -

 گفت: ریخت دش آب میخوای حالی که برر در پد

 حت.استراحت بیاسترا -

 ؟یعنی چی -

 خونه کمک کنی.رهای یگه به مامانت تو کاروز دباید چند که اینیعنی  -

 گفتم: با ناله 

؛ من فقط چهل و کنمده ستفااتعطیالتم خوام از مینصافیه! من این بیا -

 پنج روز دیگه تعطیلم.

 گفت: درم مار باینا

کمکم کنه د کسی نبوخب من هم فقط همین یه دختر رو دارم، اسفند  -

 ی.مداوقتی تو ای وشتم براگذرو عید خونه تکونی 

 هام رو به کمرم زدم و: دست

 پس عروس آوردی که چی؟! -

 بار بابا جوابم رو داد و: این

 آهای. خواهر شوهر بازی در نیار که عروسم رو فراری میدی! -
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 بعد مامان ادامه داد: 

 حاالها کمکم کنه. آخه... .  -در ضمن، عروسم نمیتونه حاال -

 منظورش رو گرفتم و فوری از جام بلند شدم و: 

گین که قراره من عمه بشم؟! وای خیلی جون! یعنی دارین میآخ -

 خوشحالم کردین.

 کرد گفت: طور که قاشقش رو پر میبابا همون

خیلی خوشحال نشو، تا عمه شدنت خیلی مونده، یاسمین جدیداً رفته  -

 احت کنه.بینیش رو عمل کرده و فعالً باید استر

 با ناراحتی گفتم: 

 وای نه، فکر کردم قراره عمه بشم. -

 بابا به شوخی گفت: 

 حاال فعالً وردست مامانت بشو، عمه شدن پیشکش! -

 هر شد.ام زبرت تعطیالا بتداهمین و از 

عصر همون روز یاسمین برای دیدنم اومد؛ با خوشحالی رفتم طرفش که 

 بغلش کنم. ولی اون خودش رو عقب کشید و: 

 وای مواظب باش؛ آتل بینیم رو تازه باز کردم. -

 خندیدم و: 

 خب قرتی خانوم. مواظبم!خیل -



 

 

 WWW.98IA3.IR 206 نودهشتیا کاربر سپیده شبان–جادوی زمان
 

 بعد با ذوق گفت: 

 قدر دلم برات تنگ شده بود.وای! چه -

 : سرم رو تکون دادم و

 طور. پویا کجاست؟من هم همین -

 نشست گفت: در حالی که روی صندلی می

 باز فرستادنش مأموریت. -

 با ناراحتی گفتم: 

حیف شد، خیلی دلم براش تنگ شده بود. از بس ندیدمش دیگه  -

 اش داره از یادم میره.قیافه

 اون هم آهی کشید و: 

گیره، اد یه دوش میبینمش. میمن هم مثل تو. خودم هم به زور می -

خوابه، بعد هم میره بیرون دنبال کارهای شخصی یا اداری و ذره مییه

 دوباره وسایالش رو جمع میکنه که بره.

دیدم از دوری پویا خیلی ناراحته، خواستم بحث رو عوض کنم. به خاطر 

 همین گفتم: 

 نگفتی، کی عمل کردی؟ -

 چند روز پیش. -

 با خنده گفتم: 
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 ی بعدی که میری بیمارستان واسه بچه باشه.دفعه امیدوارم -

 یکهو دیدم یاسمین از جاش بلند شد و با جیغ گفت: 

 شیش سال دیگه. -وای نه! حدأقل پنج -

 اخم کردم و: 

 خوام تا آخر تابستون خبر بارداریت رو بشنوم.خبره؟ من میچه -

 یاسمین خندید و: 

 هم هنوز خواهر شوهره.اش خواهر شوهر حتی از نوع فرنگ رفته -

 خندیدم و: 

 کنه!ی عمه شدن خوشحالم نمیهیچ خبری به اندازه -

جا شاهزاده سوار بر اسب اصالً فکرش هم نکن، فعالً زوده. راستی اون -

 سفید پیدا کردی؟!

 من رفتم واسه درس خوندن نرفتم که شوهر پیدا کنم! -

 ای زد و: یاسمین لبخند مرموزانه

ی دایانا رو پیدا تونی بکنی؛ در ضمن من شمارهکار هم میخب هردوتا  -

دونم که تو خوام گزارش ریز به ریز کارهات رو ازش بگیرم. میکردم و می

 چیزی رو بروز نمیدی.

 خندیدم و: 

 زنک بازی.دایانا هم جون میده برای خاله -



 

 

 WWW.98IA3.IR 208 نودهشتیا کاربر سپیده شبان–جادوی زمان
 

 چه بهتر! -

  *** 

ک پاف صرروز رو چندین ، شدوع سخت شری هارکاروز دای اونفراز  

 دیم.شیشه کردن کر

ای شیشهه پنجردر و بس ایه، از یه قصر شیشهر نگاجا ان اینماماوای  -

 ست.شیشهن از حس میکنم مصالح خونموها وقتیم گاهی دار

ترین سختروندیم، بالشتی گذو رومالفه و شستن پتو با بعد ی هاروز 

کف ی هایکماشستن سرد و ها بوشبه شستن فرط مربور قسمت کا

 خانه.ی بقیه جاهاآشپزخونه و 

ها رو چک کنم رسانیکی از روزهای تابستون موبایلم رو برداشتم تا پیام

ی اپ به روز شد اولین پستی که دیدم عکس بنیامین و همین که صفحه

ی آبی رنگ پوشیده بود، مثل همیشه خوشتیپ بود که یه پیراهن مردانه

ود و به لنز دوربین خیره شده بود و سرش شده بود. در حالی که نشسته ب

ای موهای قهوههاش رو الی اونرو به دستش تکیه داده بود و انگشت

اش رنگ کرده بود که حاال کمی بلندتر از همیشه شده بود. چهره

 اومد. زیر عکسش نوشته بود:حوصله و گرفته و بداخالق به نظر میبی

 که بایدند و نه بایدها. های ما چنان وقتی تو نیستی نه هست -

 خورم. مثل همیشه آخر حرفم و حرف آخرم را با بغض می
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کنیم، باشد برای روز ست لبخندهای الغر خود را در دل ذخیره میعمری

 مبادا. 

 های تقویم روزی به اسم روز مبادا نیست. اما در صفحه 

 روز هرچه باشد، آن

 روزی شبیه دیروز روزی شبیه فردا. 

 روزی درست شبیه همین روزهای ماست. 

 داند؟ شاید امروز هم روز مبادا باشد. اما چه کسی می

 های ما چنان که بایدند و نه بایدهاوقتی تو نیستی نه هست

 تو روز مباداست.هر روز بی

 ") قیصر امین پور( 

تعجب کردم، این اولین باری بود که بنیامین پست عاشقانه میذاشت، 

 سی بودن پست هم تعجب کردم.حتی از فار

ای از بنیامین ها رو باز کردم عکس دیگهرسانچند روز بعد که دوباره پیام

بار روپوش آزمایشگاه داروسازی رو پوشیده بود. بازم گرفته و دیدم. این

 رسید. زیر اون عکس نوشته بود:دمغ به نظر می

 ای. دگیت را باختهی زناگر زنی را نیافتی که با رفتنش نابود شوی همه -

 گویم، این را منی می

 ست جایی دور. هکه روزهایم را زنی برد

 پیچیده دور گیسوانش. 
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 آویخته بر گردن! 

 سنجاق کرده روی سینه، 

 هایش. یا ریخته پای گلدان

 باقی راهم گذاشته توی کمد. 

 برای روز مبادا.  

 ) رضا ولی زاده (

 بازم تعجب کردم، هم از متن و هم از عکس. 

 زیر پستش نوشتم: 

 سالم هم کالسی. -

 لحظه انالین بود چون فوراً جواب داد: انگار بنیامین اون

 سالم دختر سانتی مانتال.  -

 از جوابی که گرفتم خندیدم. دوباره نوشتم: 

 دختر خوشبخت؟کیه این -

 شناسیش.خرده فکر کنی، مییه -

 ای نرسیدم. بنابراین نوشتم: ر کردم، اما به نتیجهکمی فک

 هروقت اومدم بهم نشونش بده. -

 خور شدم با خودم فکر کردم: ولی بنیامین جوابی نداد. دل

جوریه من هم خواد به من نشونش بده؟ باشه اگه اینیعنی دلش نمی -

 اصراری ندارم.
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   مورد حرفی نزدم.و دیگه در این

*** 

 هم زدن تعطیالت به پایان رسید.بهدر یه چشم 

کشیدم از های ترمینال سه میدر حالی که چمدونم رو روی سنگفرش

فرودگاه هیترو خارج شدم. به نظر ساعت یک یا دو نیمه شب بود، 

رفتم توی کیف دستیم کشیدم و جلو میطور که چمدون رو میهمون

پیدا کنم، بنابراین از کارت رو دنبال اویستر کارت گشتم. اما نتونستم اون

حرکت واستادم و کیف رو کامالً باز کردم و با دقت تمام کیف رو بررسی 

تونستم از اتوبوس یا مترو فرودگاه کارت نمیکردم ولی نبود. بدون اون

 استفاده کنم.

هایی با آرم مشکی رفتم. ولی وقتی کرایه رو اجباراً به سمت تاکسی 

مرد جوانی رو از پشت سرم شنیدم که  شنیدم برق از سرم پرید. صدای

 گفت: می

 تون کنم؟تونم کمکمی -

روی خودم به سمت صدا برگشتم یه جوان بلند قد و چهار شانه روبه

های گردش اون رو جذاب کرده بود. موهای دیدم؛ بینی کوچک و لب

های مارک داری به تن اش ریخته بود لباسبلوندی داشت که روی شونه

هاش زده بود. لن بسیار خوش بو و گران قیمتی به لباسداشت و ادک

مرد جوان رو چندین بار توی کالج سلطنتی دیده بودم. دوباره تکرار اون

 کرد:
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 کمکی ازم برمیاد؟ -

 با شرمندگی گفتم: 

 ها.اویستر کارتم رو گم کردم فکر کنم تو چمدون باشه؛ وسط وسایل -

 ها به یه ماشین اشاره کرد و: زادهمرد جوان با متانتی شبیه اشراف

بینی؟ اومدن دنبال من، اگه دوست داشته باشی اون ماشین رو می -

 تونی با من بیای.می

مرد جوان توی صدا و چهره داشت من رو قانع کرد غرور و متانتی که اون

مرد جوان کردم. آنکه نیت بدی نداره؛ پس با لبخند موافقتم رو اعالم 

 شمرده گفت:  -شمرده

 من دیمن الرنس هستم! -

از آشنایتون خوشبختم دیمن، من هم پریا یزدان پناه هستم، فکر  -

 کنم توی دانشکده علوم پایه چند بار دیدمت.می

ماشین رفتیم. یه راننده با لباس رسمی و فیگور هردو باهم به سمت اون 

یک نظامی کنار ماشین ایستاده بود و همین که دیمن رو از دور دید به 

 سمتش رفت و تعظیم کوتاهی کرد و: 

 تون به خیر آقای الرنس. وقت -

 دو نفر و چمدون رو از دستش گرفت و در رو براش باز کرد. با تعجب اون

 و نگاه کردم و با خودم گفتم: 

 کیه؟مگه اون -



 

 

 WWW.98IA3.IR 213 نودهشتیا کاربر سپیده شبان–جادوی زمان
 

 ای کرد و: دیمن به من اشاره

 خانم هم کمک کن.به این -

و بعد کنار در ایستاد تا اول من سوارشم، تشکر کردم و چمدونم رو به 

اون راننده دادم و روی صندلی نشستم. ماشین راننده یک بوگاتی مدل 

 باال بود!

 سید: وقتی راننده سوار شد پر

 رید؟می"می فر"به خیابون  -

آره، اول من رو برسون. بعد هم این خانوم رو به آدرسی که میگه  -

 برسون. 

اش متوجه شدم که دیمن الی صحبت دیمن و رانندهدر طول راه از البه

 گرده. از یک سفر تفریحی از آسیای شرقی برمی

جا یک بر شد. اونی ویالیی رسیدیم، تعجبم چند براخونهوقتی به اون 

 عمارت تمام عیار بود بسیار بزرگ و زیبا.

های بزرگ و سرسبز، آالچیق زیبا. یک راه ماشین رو عریض و با درخت

هایی بسیار شفاف و زیبا و گالی رنگارنگ هایی عسلی رنگ و حبابچراغ

کرد، از دیدن ویالیی به ها خودنمایی میو کمیاب که بین باغچه

 شدم.نمیزیبایی سیر این

به پانسیون رسیدم مستقیم به سمت رخت خواب  که من همبعد از این

رفتم و فوراً خوابیدم؛ روز بعد ساعت ده صبح از خواب بیدار شدم و به 
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روز بود و بعد به این فکر کردم که اولین چیزی که فکر کردم کالس اون

با موادی ناهار اون روز سلف رو رزرو نکردم. پس زود دست به کار شدم و 

که از خونه آورده بودم برای خودم تدارک نهار دیدم، اما غذام دیر آماده 

کردم از اتوبوس دانشگاه جا شد و اگه وقتم رو صرف غذا خوردن می

داغ داخل  -رسیدم. بنابراین ناهارم رو داغموندم و دیر به کالسم میمی

وبوس رفتم، ظرفی ریختم و با عجله لباس پوشیدم و به سمت ایستگاه ات

 روی صندلی اتوبوس نشسته بود که موبایلم به صدا در اومد.

 طوری؟سالم دایانا. چه -

 سالم عزیزم. کجایی؟ -

 من دارم میام کالج. -

 جا ببینمت.ریم سلف، بیا اونمن و بیل داریم می -

 باشه، شماره میزت رو برام بفرست تا راحت پیدات کنم.  -

 باشه. -

وقتی از اتوبوس پیاده شدم مستقیم به سمت سلف سرویس رفتم و از 

ی چهل دیدم که کنار هم نشستن و دور بیل و دایانا رو روی میز شماره

شون رو شون نشستم و حالمشغول غذا خوردن بودن که من هم مقابل

 پرسیدم. دایانا با خوشحالی گفت: 

 پریا یه خبر داغ واست دارم!  -

 اش رو بهم نشون داد. با ذوق گفتم: باال آورد و حلقه و دست چپش رو
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 وای خدای من! جدی میگین؟ شما دوتا نامزد کردین؟ -

 بیل با عشق دایانا رو نگاه کرد و: 

 جواهر رو از دست بدم.خواستم ایننمی -

یکهو چیزی به ذهنم اومد و خواستم حرفی بزنم، که دایانا با ایما و اشاره 

 و بعد به فارسی گفت: من رو ساکت کرد 

همه پول اگه چند ماه پیش به این نتیجه رسیده بود، الزم نبود اون -

 خرج کنم واسه یه آدم معتاد. 

 بیل با اخم گفت: 

 فارسی ممنوع. -

 بعد بنیامین رو از دور دیدم. دایانا پیش دستی کرد و: 

 شه!ما به اون هم زنگ زدیم تا بیاد و جمعمون جمع -

رون آوردم و یک قاشق ازش خوردم. بنیامین هم با سینی غذا غذام رو بی

هایی که توی تابستان به سمت میز اومد و کنارم نشست، برخالف عکس

 اومد.سرحال به نظر می  ازش دیده بودم

با همه احوال پرسی کرد و از همه بیشتر با من. بعد نگاهی به غذام کرد  

 و: 

 مزه میاد. به نظر خیلی خوشی قرمزی، به. چه دمپخت گوجه -به -

قاشق چنگالم رو از دستم بیرون آورد و غذاش رو با غذای من عوض کرد، 

بعد یک قاشق از اون رو به سمت دهانش برد و در حالی که غذا رو 
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ی تحسین تکون داد. من جوید چشمش رو بست و سرش رو به نشونهمی

 که هنوز از تعجب بیرون نیومده بودم گفتم: 

 قاشقم دهنی بود. -

 بنیامین غذا رو قورت داد و: 

 تره.مزهدهنیش خوش -

پچ کرد و بعد هردوشون  -دایانا زد زیر خنده و در گوش بیل پچ

دونست ها رو نگاه کرد میخندیدن. بنیامین هم سرش رو بلند کرد و اون

 باهم چی گفتن، اون هم خندید.

 رو کنترل کنن.شون و همین که من اخم کردم مجبور شدن خنده

وقتی همگی غذامون رو تمام کردیم از داخل کیفم چند تا بسته آجیل 

شور و شیرین و چند تا ظرف شیرینی گز و باقلوا و سوهان بیرون آوردم 

ها و مقابل اون سه نفر گذاشتم. بیل بعد از تست کردن تمام سوغاتی

 رضایتش رو با لبخندی که زده بود اعالم کرد.

اما بنیامین ابروهاش رو باال انداخته بود و با نارضایتی ساختگی من رو از 

 ی چشم نگاه کرد و با شیطنت گفت: گوشه

هات چی داری از گلهات. ولی دستمزد نگهمرسی به خاطر سوغاتی -

 میشه؟

 خندیدم و: 

 باشه، هرچی بخوای قبوله. -
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 بنیامین با همون حالتی که به چهره داشت گفت: 

 هرچی؟ -

هم چفت کرده بود هاش رو بهدایانا با لبخند مصنوعی در حالی که دندون

 گفت: 

 جمله رو نگو، حرف خوبی نیست.چند بار بهت بگم، این -

خوانی به جلو خم شدم و دستم رو جوری گرفتم که بنیامین نتونه لب

 کنه و به آرومی گفتم: 

 خیلی ذهنت خرابه! -

 دید.اما بنیامین متوجه شد و خن

 دایانا سر ذوق اومد و: 

 عجب بألخره خنده رو لبت دیدیم!چه -

 و بعد رو به من کرد و: 

چند وقت حتی یه بارم ندیدیم بخنده. کل تابستون  نبودی ببینی، این -

ی اخموش رو تحمل کنیم، خدا رو شکر که اومدی و مجبور بودیم قیافه

 خنده رو لبش آوردی.

قدر عجیب بود. نگاهی گذرا به بغل دستیم کردم، حرف دایانا چه

 مرد جوان چه ارتباطی به خودم داشت؟ خندیدن یا نخندیدن اون

 صدای بنیامین من رو از فکر بیرون اورد: 

 نگفتی، قبول میکنی یا نه؟ -
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با توجه به شناختی که از هم کالسیم داشتم قبول کردم، هرچند که  

 اش گفت: بودم. بنیامین با همون صدای محکم همیشگیخرده نگران یه

 خب برام کلم پلو درست کن. -

لحظه با دقت و کنجکاوی ما دو نفر رو زیر نظر گرفته بود دایانا که تا اون

 با خوشحالی گفت: 

 اگه ما دوتا رو دعوت نکنی، دیگه دوستم نیستی. -

 خندیدم و: 

 برنجش رو دارم.ولی من از تمام مواد کلم پلو فقط  -

 هم مالید و: هاش رو بهبنیامین دست

دونم از کجا بگیرم. امشب برات میارم فردا شب بقیش با من، می -

 دعوتمون کن.

طور هم شد؛ ما چهار نفر شب بعد توی آالچیق پانسیون نشسته همین

خورد، انگار طعم این بودیم و از بین ما فقط بیل بود که با اکراه غذا می

 و نپسندیده بود.غذا ر

های ساعت به غذای دایانا که تمام شد قاشق و چنگالش رو مثل عقربه

 دقیقه داخل بشقاب گذاشت و:  حالت شش و سی

 ممنون، عالی بود. راستی یادم رفت بپرسم ساعت چند رسیدی لندن؟ -

 من که تازه یادم اومده بود با هیجان خاصی شروع به صحبت کردم و: 
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های کالج من رو رسوند، وای خیلی ، یکی از بچهنصف شب رسیدیم -

 مؤدب و با شخصیت بود.

 بنیامین یکه خورد، نفهمیدم چرا. دوباره شروع کردم: 

 اسمش رو هم بهم گفت. عه، فکر کنم، دیمن الرنس بود.  -

لحظه در حال قورت دادن آب بود به سرفه افتاد و در اثر بیل که تو اون

نی دراومد، البته من که تمام توجهم به سرفه رنگ پوستش به ارغوا

های بیل بود بنیامین رو ندیدم که در اثر عصبانیت به همون رنگ سرفه

 که آروم شد گفت: در اومده. بیل بعد از این

گفتی با کی اومدی؟! دیمون جونیور الرنس؟ پسر دیمن الرنس  -

 معروف؟ به اون میگی با شخصیت؟

 شناسینش؟مگه می -

 بنیامین با طعنه گفت: 

 مگه کسیم هست که نشناستش؟ -

 متوجه شدم که اون دونفر نظر خوبی به دیمن ندارن بنابراین گفتم: 

 به نظر من که یه انسان شریف و محترم بود. -

تر شد و پوزخندی زد و با صدایی که به فریاد شباهت بنیامین عصبانی

 داشت گفت:

کاه نامرده و زیرهپدرش یه آب دونی کهشریف و محترم؟ هیچ می -

 مادرش... . 
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خواست چیزی بگه اما پشیمون شد و نفس صداداری کشید و سعی کرد 

 به خودش مسلط باشه. بعد ادامه داد: 

قدر سنگش رو به سینه افته، پس اینسیب هم دورتر از درختش نمی -

 نزن.

 سعی کردم آروم باشم و: 

 اش قضاوت کنی!خانوادهدرست نیست کسی رو به خاطر  -

 و بعد سعی کردم تعریفم رو از سر بگیرم:  

اش دیدی. مثل یه قصر بود، ماشین رانندهوای دایانا، باید خونش رو می -

 زاده بود وضعش.آخرین مدل، وای مثل یه اشراف

بنیامین لیوان آبی رو که تو دستش بود روی میز کوبید و همین باعث 

  شد آب روی میز بپاشه: 

کردم دختر پول پرستی باشی، از فردا تو هم مثل وقت فکر نمیهیچ -

بقیه دخترهای کالج بیافت دنبالش و منتظر باش بهت پیشنهاد بده تا 

 خوری!شاید یه شب ببرتت همون قصری که حسرتش رو می

و بعد سرش رو چرخوند و جهت مخالف من رو نگاه کرد و با صدای 

 آرومی گفت: 

 قدر دیر شناختمت.خودم که این متأسفم برای -

بنیامین منتظر بود من رفتاری مثل سال قبل از خودم نشون بدم،  

دار بزنم و مثل باروت منفجرشم، های سنگین و زخمبدخلقی کنم و حرف
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هم اما اون لحظه من بهت زده و گیج شدم. از توهینی که شنیده بودم به

 ریختم، ناراحت شدم.

دی که آدم رو به سکوت وادار کنه بسیار دونست دربنیامین نمی

 کنه. تر از دردیه که آدم رو به فریاد وادار میسنگین

زد. بعد از چند کس حرفی نمیسکوت سنگینی فضا رو پر کرده بود، هیچ

ثانیه از جا بلند شدم و در حالی که مستقیم به صورت بنیامین نگاه 

 کردم، با لحنی آرومی گفتم: می

هام جوری من رو شناختی حرفی ندارم، ممنون که مواظب گلایناگه  -

 بودی. شبت بخیر!

و هردو گلدون رو بلند کردم و در میون حیرت اون سه نفر به سرعت به 

 طرف پانسیون رفتم.

قدر از توهینی که شنیده بودم خودخوری کردم و حرص اون شب من اون

که کالس بح با اینخوردم که، دیرتر از همیشه به خواب رفتم. و ص

نداشتم زودتر از همیشه و با سردرد بیدار شدم و نتونستم بازم بخوابم، 

و بخورم؛ ظرف ظهر از راه خوابگاه مستقیم به سمت سلف رفتم تا نهارم ر

گشتم که چشمم به بیل رو گرفتم و دنبال یه صندلی خالی می غذام

دن و گرم شوخی هشت پسر دیگه پشت میز نشسته بو -افتاد که با هفت

 و خنده بودن.



 

 

 WWW.98IA3.IR 222 نودهشتیا کاربر سپیده شبان–جادوی زمان
 

به سمتش رفتم و عصر بخیر گفتم و به آرامی جوری که صدام به زور 

  شد گفتم:شنیده می

 میشه یه لحظه بیای اون سمت؟ کارت دارم. -

  بیل با شرمندگی و خنده گفت:

 ها کفشم رو انداختن اون سمت!خواد بیام، ولی بچهدلم می -

    .ای دور اشاره کردو به نقطه

های بیل همچنان مشغول تعریف و خنده بودن، با خودم فکر دوست

  کردم:

 حال خوشتون رو یک میلیون پوند خریدارم. -

 ای دلگیر و غمگین بودم.چون اون لحظه بیشتر از هر وقت دیگه

زدم؛ پس به آرومی جا جلوی همه میرو همون ای نبود باید حرفمچاره

  گفتم:

تونم پیداش کنم؟ یا حداقل بهم بگو کجا می در مورد دیمن هست، -

 خونه؟ تا برم و پیداش کنم.چی می

ی بیل به طرز محسوسی تغییر کرد، انگار از چیزی که شنیده حالت قیافه

کرد که کنارش نشسته بود، رد   بود خوشنود نشد، بعد به کسی نگاه

هاش رو بهم فشرده و دنبال کردم و به بنیامین رسیدم که دندوننگاهش

بود و از خشم قرمز شده بود، یه لحظه نگاهم روش قفل شد، از دیدنش 
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ای خوردم، ولی سعی کردم آروم باشم و دوباره به بیل نگاه کردم و یکه

 منتظر جوابش شدم.

یامین در نوسان بود، سعی کردم به خودم مسلط نگاه بیل بین من و بن

  شم و دوباره بگم:

تونم پیداش کنم، کار واجبی ش، بهم بگو کجا میاشناسیگفتی که می -

 باهاش دارم.

  رو تکرار کرد و با بهت گفت: بیل ناخواسته حرفم

 کار واجب؟ -

بدم، این کلمه رو جوری ادا کرد که حس کردم قراره یه جنایت رو انجام 

 یا کاری که قراره بکنم پر از ننگه.

و دوباره به بنیامین نگاه کرد، اون از عصبانیت با چهار انگشتش روی میز 

زد، بیل آروم چیزی به بنیامین گفت و بعد رو به من کرد و ضرب می

  گفت:

کالسی منه، بعد از ناهار یک کالس داریم... کالس ببین این پسره هم -

توی دانشکده علوم پایه، فکر کنم راحت بتونی   شماره دویست و شیش

 پیداش کنی.

 بنیامین

 لیوان روی رو، خشمم من نشد متوجه ولی رفت و کرد تشکر پریا 

که له شده م بود خالی کردم، و با ایندست تو که مصرفی بار یه کاغذی
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تر فشار رو محکمرفت اما بازم اونهاش تو دستم فرو میبود و گوشه

 دادم.می

که غذا تمام شد و از سلف بیرون اومدم به سمت کالس رفتم. بعد از این

کده پریا رو دیدم که منتظر ایستاده و قدم رو میره و دم در ورودی دانش

 کنه.اومدن با دقت بررسی میتمام کسایی رو که به اون سمت می

 حتماً منتظر دیمن بود!

تند  -و نبضم تند گاهم بیرون زدهاحساس کردم از عصبانیت رگ گیج

 زنه، صورتم از عصبانیت سرخ شده بود.می

رو ازش جدا کردم و با قدم  مون باهم گره خورد، نگاهمهمون لحظه نگاه

 های بلند مسیرم رو طی کردم و به سمت کالس دویست و دو رفتم.

دو سه دقیقه بعد صدای پریا رو از دور شنیدم که اول کمی نامفهوم بود و 

  تر شد.تر اومد واضحکبعد که نزدی

 بذار شماره رو تو گوشیم سیو کنم. -

ای رو دیدم که کنار دیمن ایستاده و شمارهکنار در کالس که رسیدن اون

 کرد.گفت سیو میرو که دیمن می

  دیمن لبخندی زد و به گرمی گفت:

 بینمت پریا.بعدا می -
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انی نبودم، و رفت؛ احساس کردم هیچ وقت به اندازه ی اون لحظه عصب

همه وقت به تمام بدنم گر گرفته بود؛ از خودم متنفر شدم که این

 مند بودم.کالسیم عالقههم

 و همین کافی بود تا تمام عشقی که تو دلم بود از بین بره!

*** 

 پریا

اون روز یکی از روزهای خسته کننده و مه الود لندن بود، در حال خارج 

 دیمن رو دیدم.شدن از ساختمون کالج بودم که 

 روز به خیر دیمن! -

 روز به خیر پریا! -

  کرد.دیمن با متانت و غرور، شبیه یه اشراف زاده صحبت می

 ها... .خواستم ازت تشکر کنم، بابت اون پول

  رنگی زد و گفت:دیمن لبخند کم

 بازم کاری داشتی بهم بگو. -

کار کنم م چیدونستو بعد دستش رو دراز کرد تا باهام دست بده؛ نمی

  بنابراین خودمو کمی عقب کشیدم و گفتم:

 خوام.دیمن...عه... معذرت می -

  من کردم و گفتم: -بعد کمی من

 اه... من باید برم... بازم ممنون. -
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دونستم چه توضیحی بدم، بنابراین ترجیح دادم چیزی نگم و ازش نمی

خیلی عجیب  دونست، براشجدا شم، دیمن علت واقعی این کارم رو نمی

بود که چرا باهاش دست نداده بودم و انقد ناگهانی ازش جدا شدم، من 

شدن و به هر دونستم که همیشه این دخترها پیش قدم میرو میاین

زدن تا توجه دیمن رو جلب کنند. و هروقت دیمن از دختری دری می

شو قبول خوشش اومده بود با یه اشاره اون دختر درخواست دوستی

که تفاوت بودم تعجب کرد، با اینقدر بیکه من ایند، ولی از اینکرمی

دیمن بهم چراغ سبز نشون داده بود، حتی یک ذره اشتیاق برای این 

 رابطه نشون ندادم.

از طرف دیگه اوضاع بین من و بنیامین در روزهای بعد هیچ تغییری نکرد 

، به ندرت پیش حتی رفتار ما روز به روز سرد تر و منزجر کننده ترم شد

شدیم ترجیح اومد که باهم صحبت کنیم و اگر مجبور به صحبت میمی

 .دادیم کوتاه و رسمی و به زبون انگلیسی صحبت کنیممی

اون شب من به سمت پانسیون برگشتم و یک راست به سمت اتاق دایانا 

رو  رفتم و در زدم و وارد شدم و بعد مقابلش نشستم. و در حالی که سرم

 هام گرفته بود با ناراحتی گفتم:ن دستبی

خواد برگردم خونه، دیگه تحمل اون پسره رو ام، دلم میخیلی خسته -

رو آوردم شمشیرش رو برام از رو بسته،  ندارم، از اون شبی که اسم دیمن

کار کنه که نفسم بند میاد؛ مگه دیمن بدبخت چییه جوری نگام می

   "قدر ازش بدش میاد؟کرده که این
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  دایانا کمی خندید و گفت:

 رو بهت بگم؟خوای دلیلشمی -

 خب بگو؟ -

ها در درجه اول از بابای این پسره بدشون میاد و بعد هم از خب اون -

 خودش.

 کار کردن؟مگه دیمن و باباش چی -

ی مجلسه که خیلی آب زیره کاهه و دیمن الرنس بزرگ یه نماینده -

اش بخره و تونه با پول تو جیبیل لندن رو میقدر که کالبته پولدار؛ این

 بفروشه.

 با تعجب گفتم:

 رو از کجا آورده؟ این همه پول -

  کرد گفت:و مرتب می دایانا در حالی که اتاقش

زر نباریده از باال به سرش، یا خودش دزد بوده یا پدرش، در کل آدم  -

از دیمن الرنس پدر  نامردیه، تا جایی که یادم میاد همیشه بیل و بنیامین

گفتن و به خاطر باباهه نسبت به دیمن جونیور هم نظر خوبی بد می

تر نداشتن؛ البته این هم بگم دیمن به خاطر تیپ و قیافه و از همه مهم

پول ددی جون خیلی مورد توجه دخترهای کالجه و دیمن هم نامردی 

تو از  کنه؛ چند شب پیش کهتند دوس دختر عوض می -کنه و تندنمی

 دیمن تعریف کردی بنیامین به سیم آخر زد!
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  با ناراحتی گفتم:

قدر عصبانی من؟ خب همه که عقایدشون مثل هم نیست، چرا این -

 شد؟

  دایانا کمی مکث کرد و گفت:

 "اش شده دیگه.منده، حسودیچون بهت عالقه -

  داری گفتم:با صدای بغض

 ایه؟این دیگه چه مدل عالقه -

ظرف میوه جلوم گذاشت، اما من ناراحت تر از اون بودم که  دایانا یه

که چیزی از گلوم پایین بره، بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم و بدون این

ای که به حتی شام بخورم با گریه خوابیدم، در عرض این سه هفته

تر شده ای سختانگلستان برگشته بودم تحمل شرایط از هر وقت دیگه

 بود.

 کردم بدی درد گلو و کوفتگی احساس شدم بیدار خواب از که صبح 

 و خوردم گرم مایعات خرده یک اومد، سراغم به هم تب گذشت که کمی

باس پوشیدم و به سمت کالج ل اما کردممی بیماری احساس که.این با

  کده دایانا به سمتم اومد و:رفتم؛ جلوی در وردی دانش

 به نظر حالت خوب نمیاد. -

  که به سمت کالس میرفتیم دستم رو گرفت و گفت:همین طور 

 قدر بدنت داغه!وای چه -
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 جلوی رفت، هم در امقیافه درد گلو احساس از دادم قورت رو دهانم آب 

 "عصر میرم دکتر."ام گفتم: ادم و با اون صدای گرفتهوایس کالس در

  گفت:صدای دیمن رو از پشت سرمون شنیدیم که می

 پریا.روز به خیر  -

  نگاه کرد و گفت: و بعد با دقت منو

 که ناخوشی!مثل این -

ام بگذاره ولی من بعد دستش رو جلو آورد و خواست روی پیشونی و

رو عقب کشیدم، دیمن جا خورد، خیلی بهش برخورد اما خودش خودم

  رو نباخت و گفت:

 خوام با خودم ببرمت یه مهمونی!زود خوب شو، می -

ون بودم که چیزی بگم و همین باعث شد دیمن بیشتر جا حال تر از ابی

بخوره. چون تا اون لحظه از هیچ دختری کم محلی ندیده بود، سعی کرد 

  اعتنا باشه، پس با همون متانت و غرور همیشگی گفت:بازم بی

 بینمت.بعداً می -

 و دور شد؛ دایانا هم با مهربانی گفت:

 رمت دکتر.اگه حالت بهتر نشد خبرم کن تا بب -

 و خداحافظی کرد و رفت؛ منم وارد کالس شدم.

 بنیامین
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تر از قبل شدم و من تمام این صحبت ها رو شنیدم باز هم عصبانی

هاش چند برگ خودخوری کردم، پریا دقیقاً به طرفم اومد و از الی جزوه

A4 گرفت و گفت:  تایپ شده بیرون آورد سمتم  

 کار من تمام شد! -

مربوط به پروژه ی درس پروفسور الیت بود که ما دو نفرو اون چند برگ 

 بدون رضایت قلبی هم گروه کرده بود.

دم و چرخون رو نگاهم سریع کردم نگاهش لحظه یک تنفر و سردی با 

 بعد برگه ها رو ازش گرفتم.

 شد، کالس وارد الیت پروفسور لحظه همون ولی شه دور خواست پریا 

 و بود داده تکیه صندلی پشتی به رو سرش نشست، کنارم جاهمون اجبارا

 .بود داشته نگه باز زور به رو بیمارش هایچشم

اون روزها در عین حال دوتا حس متفاوت نسبت به پریا داشتم؛ یک 

 حس خوب و کشش زیاد... جوری که وقتی نبود سردر گم و کالفه بودم.

 جز نباشه چیزی هیچ و کس هیچ و شه متوقف زمان میخواست دلم 

 .اومدمی جوش به احساسم دیدمشمی وقت هر اون؛

 بود دلم تو حرف عالمه یه بودم، عصبانی و ناراحت ازش حال عین در اما 

 خواستم خودم رو تخلیه کنم.می بکشم، فریاد سرش خواستممی و

گاهم بیرون زده اون لحظه واقعاً عصبانی بودم، قرمز شده بودم، رگ گیج

کشیدم ولی بازم احساس تند نفس می -که تندزد، با اینمیبود و نبض 

 کردم.تنگی نفس می
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کوبیدم؛ آهسته اما با طعنه و دستم رو مشت کرده بودم و روی زانوم می

  نفرت گفتم:

 بهت تبریگ میگم باالخره یه بلیط از دیمن گرفتی! -

سرد ی اش به قیافهاون دختر کمی سرشو چرخوند و چشم بیمار و خسته

و بداخالق و پر از نفرت من افتاد، آهی کشید و بعد سرش رو روی 

 ی صندلی گذاشت.دسته

که عصبانی بودم اما از حرفی که زده بودم احساس اون لحظه با این

رضایت نکردم، با دیدن عکس العمل پریا بهم ریختم، ناراحت شدم؛ اون 

 نگاه غمگین بیمار دلم رو لرزوند.

 آورد، بیرون شکیف از دستمال یه و کرد بلند سرشو یاپر بعد ثانیه چند 

 سرم رو دنیا خیسه؛ شصورت دیدم و کردم شنگاه چشم یگوشه از

 شست.ن دلم رو دنیا غمای ی همه انگار یهو شد؛ خراب

برای خودمم عجیب بود که چرا از ناراحتی پریا ناراحت شدم؛ خواستم 

 بلند شم و بغلش کنم ولی نتونستم.

داشتم اون دختر جار و جنجال به پا کنه، فریاد بزنه، از خودش  انتظار

های نیش دار و سنگین بزنه... اما پریا تنها دفاع کنه؛ یا مثل گذشته حرف

کاری که کرده بود اه کشیدن بود و چقدر همین کار ساده روح و روانم 

  رو بهم ریخت؛ دهانم رو باز کردم و خواستم بگم:

کنم؛ قانعم بزن؛ بگو چی تو دلته؟ بهم بگو اشتباه میپریا باهام حرف  -

 کن!



 

 

 WWW.98IA3.IR 232 نودهشتیا کاربر سپیده شبان–جادوی زمان
 

که به خود قبولونده بود که اما هیچ صدایی از گلوم بیرون نیومد؛ با این

مند نیستم؛ اما ته قلبم هنوز اون دخترو دوست دیگه به پریا عالقه

  داشتم؛ دوباره خواستم بگم:

 بلند شو ببرمت دکتر. -

 زنم.اما بازم نتونستم حرفی ب

فقط در سکوت به دختری زل زدم که اگرچه از دستش عصبانی بودم اما 

 همه ی روح و روانم رو هم درگیر خودش کرده بود.

  

*** 

  

لباسم رو عوض کردم و بعد سوییچم رو از جا کلیدی برداشتم و از در 

آزمایشگاه بیرون اومدم و همین طور که به سمت پارکینگ میرفتم با 

  خودم فکر کردم:

تمام تابستون حوصله هیچ چیزی و هیچ کسی رو نداشتم و انقد انتظار  -

کشیدم تا تعطیالت تمام شه و اون برگرده... از شروع دانشگاه به این ور 

کنم و همه هم مدام عصبی و بداخالق بودم و همش با این و اون دعوا می

 ی اینا به خاطر یه دختره... یه دختر!

  عد گفتم:چند ثانیه مکث کردم و ب

 لعنت به من که انقد تو رو دوس داشتم! -
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م زنگ خورد؛ شماره بیل بود ولی وقتی تو همین فکرا بودم که موبایل

  کرد، بعد از سالم و احوال پرسی گفت:جواب دادم دایانا صحبت می

شه یه زحمت بکشی بیل بهم گفته االن باید کارت تمام شده باشه؛ می -

 ظبش باشی؟ من برام کار پیش اومده!و بری پیش پریا و موا

  با شنیدن اسم اون دختر قرمز شدم و گفتم:

 اشتباه گرفتی! باید به دیمن زنگ بزنی! -

  و خواستم تلفن رو قطع کنم که دایانا با عصبانیت گفت:

خود همه چی رو خراب کردی؟ اینی که داریم چت شده؟ چرا بی -

دوسش داشتی، چی عوض زنیم پریاس! دختری که درموردش حرف می

 شده که ازش دل کندی؟

  منم با کج خلقی گفتم:

  اینی که عوض شده پریاس، دیر فهمیدم چقد پول پرسته! -

  دایانا با صدایی که بیشتر به فریاد شبیه بود گفت:

ای ببینه و چرند نگو بنیامین! مگه کسیم هست که همچین خونه -

 داده.چشمش رو نگیره؟ هرکی بگه نه شعار 

  :گفتم پوزخند با کردممی باز وماشین در که حالی در داشتم، قبول 

 کاش فقط اون خونه بود... دیمن. -
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ی کش دادن این و خوردم، حوصلهخواستم چیزی بگم اما بقیه حرفم

ررو متوجه خواستم خداحافظی کنم که دایانا منظورمبحث رو نداشتم می

  شد:

 کنی!بهش عالقه منده... ولی اشتباه میکنی پریا دونم فکر میمی -

 شو ازش گرفت؟مند نیست چرا شمارهاگه بهش عالقه -

 کنی پریا شمارشو نگرفته!اشتباه می -

  ابروهام رو بهم گره زدم و گفتم:

مون شد؛ شو گرفت؛ فردای همون شبی که بحثخودم دیدم که شماره -

ه پیدا کنه، بعدهم دیمن توناول اومد از بیل پرسید که دیمن رو کجا می

 شو ازش گرفت.رو پیدا کرد و شماره

اومد که دایانا تعجب ماشین رو روشن کردم و حرکت کردم، بنظر می

ای به کرده، چون چند ثانیه ساکت شد، کمی فکر کرد و یهو جرقه

  ش خورد و گفت:ذهن

ز ببین شبی که پریا از فرودگاه با دیمن برگشته پول دستی با خودش ا -

ی ذاره؛ پریام از دیمن شمارهتهران آورده بوده که تو ماشین راننده جا می

 ش رو پس بگیره.گیره که باهاش یه جا قرار بذاره و پولراننده رو می

  و بعد یه خرده مکث کرد و:

ببین پریا اصال از دیمن خوشش نمیاد؛ اون رو فقط به چشم یه هم  -

ش ب تعریفی هم از خودش و خونهبینه؛ اگه دیدی اون شدانشگاهی می
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خوره؛ تو ش کرد به این معنی نیست که حسرت داشتنش رو میو ماشین

 خود همه چی رو خراب کردی.بی

  آهی کشیدم و با ناامیدی گفتم:

کنه؛ ازم فاصله ولی پریا این چند وقت با من خیلی سرد رفتار می -

ی وه کنه همهخواست مارو هم گرگیره؛ وقتی پروفسور الیت میمی

کنه که مطمئن محلی میتالشش رو کرد که با من نباشه؛ جوری کم

 شم شاید دیمن رو دوست داره.می

  کرد من رو قانع کنه گفت:دایانا با لحنی که سعی می

گه تا کنی؛ پریا میکنه چون تو باهاش تند رفتار میسرد رفتار می -

گه همش با میاد؛ میش بند کنی که نفسش میبینیش جوری نگاهمی

زنی، در ضمن پریا به من گفت کنی و بهش طعنه میش مینفرت نگاه

 گروه کرده تو هم همچین استقبال نکردی.وقتی پرفسور الیت شما رو هم

 دوباره آهی کشیدم و گفتم:

درسته؛ چون ناراحت بودم از دستش؛ ولی وقتی دیدم انقد اصرار داره  -

هم برخورد، من توقع داشتم قانعم کنه، ثابت که با من هم گروه نباشه ب

دونی تابستون چی کشیدم، چقد انتظار کنم؛ تو میکنه که اشتباه می

م اش برام قد یک قرن گذشت، هیچی خوشحالکشیدم، هر ثانیه

کرد، روزشماری کردم تا پریا برگرده، وقتی برگشت رو ابرا بودم، انگار نمی

ن همون اول جوری از دیمن حرف زد که دنیا رو بهم داده بودن، ولی او

 "دیوونه شدم.
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  کرد من رو آروم کنه گفت:دایانا که سعی می

که  گمهم بهت میدونم، خودم از همه چی خبر دارم، بخاطر همینمی -

نی؛ اگه پریا کس دیگه ای رو دوست داشت من رک و پوست اشتباه میک

مطمئن باش اون گفتم که وقتت رپ تلف نکنی، ولی کنده بهت می

هیشکی رو دوس نداره، فقط کافیه مثل قبل باشی، همه چی درست 

 شه، کافیه به من اعتماد کنی.می

 کرد.گرم میاین حرف ها منو دل

  تو همین فکرا بودم که دایانا مجددا گفت:

میشه لطفا بری پیشش؟ حالش خوب نیست، منم کار واجب داشتم و  -

عته تنهاش گذاشتم دو ساعت دیگم وقت مجبور شدم برم بیرون، چند سا

 قرصشه!

دونی که عه....خب...شاید دوس نداشته باشه که من برم باال سرش... می -

 "چقد حساسه روی این چیزا.

اه! بس کن! بنیامین، چه اشکالی داره؟ ببین اگه مجبور نبودم که به تو  -

 زدم!زنگ نمی

خواد چند ساعت نداره و میتقریبا مطمئن بودم که دایانا هیچ کار واجبی 

رو باهم وا بکنیم و قرص و کار ما دوتا رو باهم تنها بذاره تا سنگامون

 شو بهونه کرده تا ما رو باهم آشتی بده.واجب

 طوفانی تو دلم به پا شد.

 چندین ثانیه فکر کردم و با خودم کلنجار رفتم.



 

 

 WWW.98IA3.IR 237 نودهشتیا کاربر سپیده شبان–جادوی زمان
 

 رو گرفتم. و بعد تصمیمم

 .رفتممی باید 

 خیابان سمت به رو مسیرم رسیدم که برگردون دور اولین به 

 سوپ ظرف یه راه بین رفتممی پیش سرعت با دادم، تغییر شافتسبوری

 .گرفتم میوه مدل چند و طبیعی پرتقال آب و داغ

 وقتی به اتاق پریا رسیدم در زدم اما جوابی نگرفتم دوباره در زدم.

  ...دوباره 

 و دوباره...

 باز هم جوابی نگرفتم!

 بازم شنیدم؛ در پشت از شو موبایل زنگ صدای گرفتم رو پریا ی شماره 

 درو و چرخوندم رو در یدستگیره ناچاره به شدم؛ نگران نگرفتم؛ جوابی

 برداشتم. قدم آهسته -آهسته و کردم باز

 اون روی پریا که رفتم تختی سمت به آروم -آروم کردم، روشن رو چراغ 

 و تب پریا بود مشخص نشستم؛ تخت کنار بود؛ رفته فرو عمیق خوابی به

 شبینی زیر تا که پتوی و ابرو روی تا که کالهی از رو این گرفته، لرز

از هر وقت  که بود بیمار صورت اون به متوجه تمام فهمیدم، بود کشیده

کردم، ش میای پلک زدن نگاهتر شده بود، بدون لحظهای معصومدیگه

رسید صدای نفس های یی که به گوش میهمه جا آروم بود و تنها صدا

خواستم؛ آرام اون دختر بود، قلبم به تپش افتاد، با تمام وجود پریا رو می

 ای دوستش دارم.حس کردم بیشتر از هر وقت دیگه
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تونم فراموشش کنم؟ تو همین فکرا بودم که چطور فکر کرده بودم که می

زمان قرصو یادآوری کنه، با خواست م زنگ خورد، دایانا بود که میموبایل

جا شد، ولی هنوز تو صدای زنگ موبایل، پریا یه خرده روی تخت جابه

خوابی عمیق بود؛ پریا رو صدا زدم، شاید چند ده بار... و هربار عاشقانه تر 

 و چقد تلفظ این اسم رو دوست داشتم.

جه باالخره پلک اون دختر از هم باز شد، اول کمی گیج بود و بعد که متو

کرد شاید روی من شد تعجب کرد، کمی اطرافش رو نگاه کرد، فکر می

 ش اومدم.تخت بیمارستانه و من به مالقات

احساس  هنوزم و بود تلخ دهانش بود؛ خوابیده خودش تخت روی نه اما 

  کرد؛ با صدایی گرفته و بیمار گفت:کوفتگی می

 کنیکار میجا چیتو این -

  رو به سمت پریا گرفتم: ی سوپجای جواب کاسهبه

 بیا یکم سوپ داغ بخور، بعدش باید داروتو بخوری. -

 ای چرخوند و گفت:رو به سمت دیگهپریا با ناراحتی سرش

 جا؟خوام؛ چرا اومدی ایننمی -

  با لحنی که اصال به چند روز قبل شبیه نبود گفتم:

 شدی!اومدم تلف میچون اگه نمی -

جلوی من خوابیده، خجالت زده شد و به آرومی پریا تازه متوجه شد که 

 نشست و گفت:



 

 

 WWW.98IA3.IR 239 نودهشتیا کاربر سپیده شبان–جادوی زمان
 

 مخصوصی حریم وارد خواب تو ولی شدممی تلف دادممی ترجیح - 

 !شدینمی

کرد، با که جلوی من خوابیده باشه احساس خجالت و گناه میاز فکر این

  صدایی گرم و گیرا و مهربان گفتم:

 بینی؟میتو منو انسان ببین، چرا جنسیت منو  -

و به سمت پیشونی اون دختر اوردم، اما پریا سرش رو از و بعد دستم

  دسترسم دور کرد و با بغض گفت:

ذاشتی بمیرم، تو که ازم متنفری... مردن و زنده بودنم نباید خب می -

 برات مهم باشه!

و بعد پتو رو روی سرش کشید، از روی صندلی بلند شدم و کنار اون 

نشستم، پریا متوجه این موضوع شد و کمی خودشو دختر روی تخت 

عقب کشید حاال کامال به دیوار چسبیده بود؛ پتو رو گرفتم و آرام از روی 

حال بود که نتونست با دستش اون رو پریا کشیدم، اون دختر انقدر بی

روی سرش نگه داره و پتو کنار رفت؛ چشم خیس اون دختر رو که دیدم 

یدن اون دو تا چشم مهربون در حال گریه چقدر آتشی به جونم افتاد؛ د

و جلو بردم تا اون اختیار دستمسخت بود، کالفه شدم؛ ناخواسته و بی

و چرخوند تا دستم به صورتش نخوره؛ اشکا رو پاک کنم، پریا بازم سرش

 اعصابم بهم ریخت.

 آن هایگریه به چشمم تا کردم، طی هدف بی رو اتاق دور و شدم بلند 

 .بودم عصبانی خودم دست از نیافته، دختر
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 خوام ببینمت.برو بیرون، نمی -

دارش گفت، جلو اومدم و کنار پریا روی این رو پریا با همون صدای بغض

 تخت نشستم و به چشم هاش زل زدم.

ی کم معذب شد؛ خجالت کشید و سرش رو پایین پریا از این فاصله

 انداخت و خودش رو جمع کرد.

وع شدم، دلم غنچ رفت، همیشه از سرخ شدن و خجالت متوجه این موض

شدم، اما بهتر بردم و از دیدنش سیر نمیکشیدن اون دختر لذت می

تر از تخت بردم و روی دیدم که از جام بلند شم، صندلی رو کمی عقب

  ی سوپ رو دوباره سمت پریا گرفتم:اون نشستم و بعد کاسه

 زود بخور تا یخ نکرده! -

ی سوپ رو ازم بگیره، خور بود و قصد نداشت کاسهنوز دلاما پریا ه

 "تهدید کنون گفتم: 

قاشق دهنت  -گیرم و قاشقت رو میاگه خودت نخوری میام چونه -

 ذارم!می

ترسید ای خورد؛ میتعلل پریا رو که دیدم از جا بلند شدم، پریا یکه

شو باال ای رفتم، پریا سرمو عملی کنم، اما من به سمت دیگهتهدید

خوام بکنم، کار میی چشم منو نگاه میکرد ببینه چینیاورد، اما از گوشه

چیزیو پشت سرم پنهان کردم و به سمتش رفتم کنار تخت ایستادم و 

  بعد یک دسته گل بزرگ از رز سفید لب صورتی مقابلش گرفتم و:

 تقدیم به یه خانم قهروی بداخالق! -
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بایی همه چیز رو فراموش کرد، زیبایی و پریا با دیدن گل هایی به اون زی

اختیار دستش رو جلو برد و دسته زده کرد، بیتازگی گال اون رو شگفت

هاشو بست و گل ها رو بو کرد، با نظیر بودن، چشمگل رو گرفت، واقعا بی

های زیبا حس و اش رو از دست داده بود اما اون گلکه حس بویایاین

ر لبخند زد، دوباره روی صندلی نشستم و اختیاحالش رو عوض کرد، بی

  گفتم:

 هات تنگ شده بود!چقد دلم برای خنده -

  شنیدم گفتم:و به آهستگی، جوری که خودمم هم به زور می

 کنی.فدای دل مهربونت شم که انقد زود همه چی رو فراموش می -

 "و بعد برای چندمین بار کاسه سوپ رو به سمت پریا گرفتم و گفتم: 

 رو بخور. حاال که اشتی شدی سوپت -

و این بار پریا کاسه رو گرفت و به آرومی شروع به خوردن کرد؛ من که 

خواستم پریا رو به حرف بیاورم با لحنی زیرکانه به دیوار نگاه کردم می

  جوری که انگار مخاطبم همون دیواره:

 این دو روز چه درسای مهمی داشتیم، و چقدم پیش رفتیم! -

  جمله کافی بود تا پریا به حرف بیاد، سراسیمه و نگران گفت:همین 

 کار کنم؟ خیلی عقب موندم.گی؟! حاال چیوای راست می -

  با اطمینان خاصی گفتم:

 "دم.نگران نباش! خودم یادت می -
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و پریا کمی آروم شد چون به توانایم اعتماد کامل داشت، چند دقیقه بعد 

 "ه رسیده بود روی میز گذاشت و گفت: ی سوپو که حاال به نیمکاسه

 ممنون بنیامین... زحمت کشیدی. -

  بعد کمی فکر کرد کفت:

مزه ام رو از دست دادم؟ یا این سوپ انقد بیدونم من حس چشایینمی -

 هست؟

ی سوپ رو از روی میز برداشتم و با همون قاشق کمی از سوپ رو کاسه 

 چشیدم تا ببینم طعم سوپ چطور بوده.

  پریا سراسیمه و نگران گفت:

 خوریا!وای نخور! تو هم سرما می -

  با لحن مهربانی گفتم:

 هرچه از دوست رسد نکوست! -

 پریا 

که من و بنیامین باهم آشتی کردیم با دایانا وارد یکی چند روز بعد از این

از کافه های کالج شدیم و یه راست به سمت اولین میز خالی رفتیم و 

 کشیدیم و نشستیم بعد سفارش دو فنجان آیس تی دادیم. صندلیو عقب

 .داشت نظر زیر منو هم دایانا بودم گوشیم با بازی حال در من 

  :گفت بهم رو آرام صدایی با و مقدمهبی 

 چی شد باالخره آشتی کردین؟ -
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جهت دعوا راه خود و بیمن از اولش هم باهاش قهر نبودم؛ بنیامین بی -

 انداخت.

خود و بی جهتم نبود؛ عصبانی شد چون حرفایی که زدی ناراحتش بی -

 "کرد.

 با دهن کجی اداشو درذآوردم.

 باالخره باور کنی یا نکنی اون بخاطر اون حرفا از دستت دلخور بود. -

  دستامو به کمرم زدم و گفتم:

گیری؟ من هیچ حرف بدی نزدم؛ دایانا تو دیگه چرا طرف اون رو می -

ش تعریف کردم و گفتم که پسر خوش برخوردی نه و ماشینفقط از خو

 بوده... همین!

کنم دیگه هیچ خب همینا واسش خیلی سنگین بوده. بهت توصیه می -

 "وقت از دیمن تعریف نکنی یا طرفداریش رو نکنی.

دونستم انقد حسوده و مثل بچه هاست؛ قرار نیست که همیشه نمی -

 از اون تعریف کنن.همه مثل پروانه دورش بچرخن و 

  هاشو باال انداخت و گفت:شونه

 "حاال بگو نظرت درمورد بنیامین چیه؟ -

  رفتم گفتم:طور که با گوشیم ور میهمین

نظرم اینه که خیلی حسوده و پاش بیافته بداخالق تر از خودش عکس  -

 شناسنامشه!
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  دایانا کمی خندید و گفت:

ش کن؛ نظر کلیتو بگو؛ فکر کن پریا ماجرای این چند وقت رو فرامو -

 اصال این اتفاقا پیش نیومده بود اون وقت چه نظری درموردش داشتی؟

  اول کمی جا خوردم و بعد از کمی فکر کردن گفتم:

خب پسر بدی نیست، مودب و موقره، باهوشه، زرنگه، خوشتیپم هست  -

 "ولی بخاطر رفتارای چند روز قبلش هنوز ازش دل چرکینم.

  چپ منو نگاه کردم و بعد گفت: -اول چپدایانا 

 "منظورم این چیزا نبود، بهش چه حسی داری؟ -

  خندیدم و گفتم:

 حسی که هر آدمی به یه هم کالسی داره؛ احترام! -

  نا امیدانه گفت:

 ات قلب داشته باشی؛ قلب تو از سنگه!شک دارم تو سینه -

  ام گرفت:خنده

به یه هم کالسی چه حسی باید داشته خب دایانا خانم! شما بگو ادم  -

 باشه؟

  :گفت و کشید اهی 

 کالسی نیست، اون کسیه که دوست داره.اون فقط یه هم -

  دوباره خندیدم و:

 کمتر سفسطه کن!  بس کن دایانا -
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 و با خنده فنجان ایس تی رو به سمت دهان بردم.

*** 

کالسم به سمت یکی از روزهای مه آلود لندن بود ومن بعد از تمام شدن 

سلف رفتم، چون با دایانا قرار داشتم، سر میز که نشستم،  73میز شماره 

  فورا گفتم:

 پس ویلیام کجاست؟ -

  :گفت و کرد اشاره جایی به 

 اونجاست، پیش دوستاش. -

رد انگشتش رو دنبال کردم و ویلیام رو دیدم که کنار دوستاش نشسته و 

ی حبوبات رو با چنگال از پورهگرم شوخی و خنده هست، دایانا کمی 

  که به سمت دهان ببره گفت:برداشت وقبل از این

خوام یه جشن خب حاال که شما دوتا دیوونه باهم آشتی کردین، می -

 "نامزدی ساده با حضور شماها بگیرم.

  زده شدم و گفتم:ذوق

 شه؟عزیزم خیلی برات خوشحالم ولی نیک چی می -

 فورا گفت:

نیک رو هیچ وقت نیار! فعال که هیچی، ولی اگه خواستم با  هیس... اسم -

 گیرم.بیل ازدواج کنم از نیک طالق می
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رو با دستمال تمیز کردم و چند دقیقه در سکوت گذشت و بعد دهانم

  گفتم:

 تو بده از نزدیک ببینم.حلقه -

  حلقه رو مقابلم گرفت و گفت:

 شده. ام از مادربزرگ خدابیامرز بیل ساختهحلقه -

  پقی زدم زیر خنده:

 گی دایانا؛ حالت خوشه؟چی می -

  دایانا هم کمی خندید و گفت:

شون کنند بعد از مرگها وصیت میجا خیلیگم، اینجدی می -

ها هستن که از کربن اجساد جسدشون سوزونده بشه و یه سری شرکت

 .کنندسوخته الماس درست می

هام جاری شد؛ دایانا با خنده شمباز هم خندیدم، انقدر که اشک از چ

  گفت:

معلوم نیست اون الماس از کدوم قسمت بدن مادربزرگ ویل ساخته  -

 شده.

 دایانا یه سوال، تو ویل رو دوس داری؟ -

 ای؛ تقریبا! -

  و وقتی تعجبم رو دید ادامه داد:
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دونی چیه؟ یاد گرفتم هیچوقت عاشق نشم؛ چون تو رابطه عاشقانه می -

تره، به نظر ن کنترل رو و روی رابطه داره، مطیعتره کمتریعاشقاونی که 

تر از اون، عاشق که س؛ حتی خطرناکبندیِ مسخرهمن عاشقی یه شرط

بندی و اگه دلت رو ذاری و سرش شرط میشی دلت رو گرو میمی

ات رو بد ش رو نداره، زندگی و آیندهببازی، اونم به کسی که لیاقت

 باختی!

 رو باختن بد و باختن فرق کرده، تجربه رو بندیشرط که کسی فقط 

 .فهمهمی

 گفت عاشقی یه بازی خطرناکه!دایانا درست می

  

*** 

پانسیون بگیریم پس، از ظهر روز  تو کوچک جشن یه گرفتیم تصمیم 

ها رو شستیم و بعد شنبه من و دایانا مشغول به کار شدیم، اول پرده

 ها رو تمیز کردیم و بعد کف زمین رو شستیم.شیشه

 از دونفر که داد خبر ویلیام بودیم دسر کردن درست مشغول وقتی 

یق االچ توی رو جشن که گرفتیم تصمیم ما کرده؛ دعوت هم رو دوستاش

های پانسیون خیلی کوچک بود بیرون پانسیون برگذار کنیم چون اتاق

وظرفیت شش نفر رو نداشت، و آخر شب چند ده تا بادکنک رو باد 

حال به کردیم وقتی کارمون تمام شد ساعت یک شب بود خسته و بی

بهی رنگ خوابامون رفتیم، صبح روز بعد من یه لباس گلسمت تخت
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زده بود که به دایانا کمک کردم تا دسرها و بادکنک ها پوشیدم، ساعت یا

رو به االچیق ببره؛ بنیامین یه لباس توسی روشن پوشیده بود و گرم 

صحبت با ویل بود، وقتی که باهم روبه رو شدیم به ما سالم کرد بعد 

ش رو با ویل ادامه چندین ثانیه در سکوت من رو نگاه کرد و بعد بحث

مون اومدن، اسم یکی از گذشت دو جوان به سمتداد؛ چند دقیقه که 

اونا هانتر بود یک جوان خوش استایل و جذاب که در نگاه اول حدس 

زدیم تیپیک یه هنرپیشه رو داره. و دومی یک جوان نسبتا چاق با صورت 

ی بانمک و مهربانی داشت که گرد و گوشتالو و موی قرمز بود که قیافه

اومد پر نظر میتی با خودش آورده بود، بهاسمش رالف بود و یه کوله پش

 از وسیله هست.

 و شوخی و صدا و سر و کرد تغییر جمع آروم جو نفر دو این آمدن با 

 شدم متوجه من نشد، قطع هم لحظه یه قدیمی دوست چهارتا اون خنده

 اشاره پشتی کوله به مدام هاشونصحبت الی به ال نفر چهار اون که

آخرای مهمونی علت این کارشون رو فهمیدم، ن و خندمی و کننمی

ها هم هدیه هاشون کیک خامه رو روی میز شطرنجی گذاشتم و مهمان

 رو بیرون آوردن.

 یه و پول پاکت یه شدم، قدم پیش اشهدیه دادن برای من اول 

حک شده بود، بعد رالف یک  D & V حرف اون روی که زیبا بندگردن

ست ساعت زنانه و مردانه هدیه داد و هانتر بلیط یه تور دونفره پاریس 

شون گرفت؛ دایانا که اصال هدیه داد و بنیامین دوتا پاکت پول به سمت
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صبر نداشت فورا در پاکت خودش رو باز کرد و با دیدن مبلغ کارت هدیه 

  لباش لوله شد و گفت :

 این خیلی زیاده!وای بنیامین!  -

های تون و دومی هم کمکش نامزدیو دوتا هدیه در نظر بگیر، یکیاین

 که بهم کردی.

و یه چشمک بهش زد، من منظورشو متوجه نشدم؛ دایانا با ذوق خاصی 

  گفت:

 ذولی کارمو که هنوز تمام نکردم.-

 اشکال نداره تا همین جام کارت عالی بوده. -

کنن؛ به خودم اونا درمورد چی صحبت میخیلی دوس داشتم بدونم 

 گفتم یادم باشه سر فرصت از دایانا بپرسم منظورش چی بوده؟

هایی شدم که رالف و هانتر مدام خاموش من سرگرم روشن کردن شمع

ی این گفت و گو نشدم؛ اخرین باری که هانتر شمع کردن متوجه بقیهمی

  رو خاموش کرد با شیطنت خاصی گفت:روی کیک

 خب... اگه گفتین حاال وقت چیه؟ -

سه ثانیه نگاه اجمالی به چهره ی اون چهار دوست قدیمی  -در عرض دو

ی بیل به طرز انداختم و تو همون نگاه کوتاه متوجه شدم که قیافه

مضحکی تو هم رفت، رالف که کنار بیل نشسته بود حالت دفاعی به 

بنیامین، بیل رو خودش گرفت و کمی به سمت مخالف بیل مایل شد، و 

که قصد فرار داشت محکم گرفت و هانتر در یک چشم بهم زدن سینی 
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کیک رو بلند کرد و به صورت بیل کوبید و قبل از اینکه سینی کیک از 

ش جدا شه اونو برداشت و مابقی کیک رو به سر و گردن و موهای صورت

 بیل مالید.

 و آورد بیرون مرغ تخم تا چند پشتی کوله داخل از رالف حین همین در 

ند و با دست اونو پخش کرد؛ ویل شکو بیل سر روی دونه دونه رو اونا

کرد کیک ها رو از صورتش پاک کنه، بنیامین هم از قافله عقب سعی می

نموند، اول از داخل کوله پشتی یه اسپری برف شادی بیرون آورد و 

مستقیم به سمت سر و صورت بیل نشونه گرفت و بعد یه شیشه 

نوشیدنی از داخل کوله پشتی بیرون آورد و روی سر و صورت دوستش 

العمل شد و قدرت عکسخالی کرد بیل پشت سر هم غافل گیر می

گفت که میون سر وصدا و خنده ی نداشت، فقط کلمات نامفهومی می

دوستاش قابل تشخیص نبود، من و دایانا هم از خنده روده بر شده 

هاش باز شد کمی صورتش رو پاک کرد و چشمکه بیل بودیم، بعد از این

مجبورش کردن دایره المعارفی رو که رالف با خودش اورده روی سر بذاره 

و برقصه و هربار که دایره المعارف از سرش می افتاد اون رو بلند میکردن 

کوبیدن، و دوباره مجبورش میکردن و به شونه و کتف و دست و پاش می

بیل رو به حال خودش رها کردن دایره  برقصه، چند دقیقه بعد که

 تکه شده بود. -المعارف تکه
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بیل انقدر کثیف شده بود که مجبور شد از حمام دایانا استفاده کنه، 

وقتی که به جمع برگشت در حالی که موهای سشوار کشیده اش رو با 

  دست حالت میداد با لحن تهدید آمیزی به آرومی گفت:

کنی، نامزدی خودتم رات دارم که فکرشم نمیای ببنجامین یه برنامه -

 "دور نیست!

بنیامین از شنیدن این جمله چیزی نگفت و فقط ذوق کرد و رفت تا میز 

دادم، حاال مطمئن ناهارو بچینه، منم یواشکی به حرفاشون گوش می

شدم که پای یه دختر درمیونه، جوری وانمود کردم که انگار سرگرم تمیز 

تم و اصال متوجه اونا نیستم اما گوشامو تیز کردم تا کردن اون اطراف هس

 بقیه حرفاشون رو بشنوم؛ بنیامین هم در حال چیدن میز ناهار بود.

  هانتر خیلی تعجب کرد و رو به ویل گفت:

 مند شده؟واقعا بنجامین به یه دختر عالقه -

 اره. -

 اون دختر کیه؟ -

رابر کنه؛ اما اگه ده برابرم اون لحظه از خدا خواستم قدرت شنوایم رو ده ب

پچ کرد و  -بود فایده نداشت چون ویل خیلی اروم در گوش دوستش پچ

  بعد گفت:

 ولی هنوز بهش پیشنهاد نداده! -

  رالف با صدای ارومی به شوخی گفت:
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 خب اگه بهش پیشنهاد نداده، بذار من برم اول شانسم رو امتحان کنم. -

  ش اشاره کرد و:و با اعتماد به نفس خاصی به خود

 شاید اون دختره من رو ترجیح بده! -

 -هنوز حرفش تمام نشده بود که بیل یه تکه از همون دایره المعارف پاره

اصال فکرشم نکن، "پاره شده رو تو فرق سر دوستش کوبید و گفت: 

 "بنجامین خیلی روش حساسه!

خیلی دوست داشتم بدونم اون دختر کیه؟ و چه خصوصیتی داره که 

ای که شنیدم چند بار تو ذهنم بنیامین انقد عاشقش شده؟ آخرین جمله

  تکرار شد:

 بنجامین خیلی روش حساسه! -

  با خودم گفتم:

 ای باشه که بنیامین رو عاشق خودش کرده!باید دختر فوق العاده -

  

 *** 

  

یکی از روزهای سرد و مه آلود لندن بود و من در حال قدم زدن تو 

ام رو مرور میکردم دیمن به سمتم ج سلطنتی بودم و جزوهی کالمحوطه

اومد من که متوجه نزدیک شدن دیمن نبودم محکم بهش برخورد کردم، 

شو کج نکرد. یه خرده تعادلم بهم ریخت شایدم دیمن از عمد راه
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خواستم زمین بخورم که دیمن سریع هردو بازوی منو گرفت؛ دوست می

 م گفتم:رو ببینم با خودنداشتم اون

 خورد.کاش فقط پنج دقیقه دیرتر رسیده بودم و چشمم بهش نمی -

اومد از دور ما دو نفر رو تو در همین لحظه بنیامین که به اون سمت می

 این حالت دید.

   تر گرفت:و محکمم رو از اون جدا کنم که دیمن منخواستم خودمی

زیبایی ولی تک نیستی، که دونم چی داری که برام جذابه، با ایننمی -

تفاوتیت هست که چشم من رو بهتر از تو زیاد داشتم... شاید همین بی

 گرفته!

 کمرم دور رو دستش دو هر دیمن که کنم آزاد رو خودم خواستممی 

 .کرد حلقه

بنیامین که شاهد تمام این ماجرا بود بیشتر از قبل ناراحت و عصبانی 

 شد.

 خودت رو بگیری؟پریا، چرا انقد دوست داری  -

  یه خرده مکث کرد و بعد ادامه داد:

 اشکال نداره، اتفاقا منم از این بازی خوشم میاد. -

بعد من رو ول کرد و ازم جدا شد و رفت. بنیامین که از دور شاهد این 

م اومد؛ با افسوس سر تکون داد و با عصبانیت و لحن ماجرا بود به سمت

  تمسخر آمیزی گفت:
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 ه!مبارک باش -

زده شدم و با شرم من که هنوز از بهت بیرون نیومده بودم، خجالت

  گفتم:

 کنی نیست.جوری که تو فکر میبنیامین اون -

 بنیامین از عصبانیت نفس بلند و صداداری کشید و گفت :

من که فکر خاصی نکردم، فقط تو عشقت رو تو بغل هم دیدم؛ االنم  -

ز دیگم خبر هم خونه شدنتون تو اومدم بهت تبریک بگم، حتما چند رو

 شه؛ پس من اولین نفری هستم که بهت تبریک گفتم.کالج پخش می

خوری من از خجالت سرخ شدم و نتونستم چیزی بگم؛ بنیامین هم با دل

 رو تماشا کرد.

گم که بینم که برات توضیح بدم، ولی میبنیامین من دلیلی نمی -

 خیالت راحت شه.

  م پوزخندی زد و گفت:نذاشت حرفمو تمام کن

یه  خوشم میاد که خوب بلدی جانماز آب بکشی؛ پیش ما خودت ر -

کنی، روی ان کار دیگر میدی، وقتیم به خلوت میقدیسه نشون می

 هیشکی رو مثل تو ندیدم!

 جا دور شد.که وقتی برای دفاع از خودم داشته باشم از اونو قبل از این

 کنندمنبر می) زاهدان کین جلوه بر محراب 

 کنند(روند ان کار دیگر میچون به خلوت می
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 حافظ

  

 *** 

  

برد با راه رو به سمت دهانش می -دایانا در حالی که گوشت صدف راه

 خنده به من نگاه کرد.

اعصابم از این بهم ریخت که حتی به من اجازه نداد حرف بزنم، ولی  -

اون لحظه، هنوز خودش هرچی دلش خواست گفت؛ خیلی ناراحت شدم 

 حرفای اول ترم رو فراموش نکرده بودم که بازم شروع کرد.

کرد خنده دایانا انقدر خندید که به سرفه افتاد؛ بعد در حالی که سعی می

  اش رو متوقف کنه گفت:

 وای چقد بنیامین غیرتی شده. -

 منم عصبانیت رمو با مشت زدن به بالشتم خالی کردم و گفتم:

شناسه و مرزهای فضولی و ن فقط حد و مرزش رو نمینه عزیزم! او -

ادبی رو کیلومترها جا به جا کرده؛ اون فقط بلده تو زندگی خصوصی بی

 بقیه سرک بکشه.

  دایانا دوباره یه تکه از گوشت صدف شور رو جوید و گفت:

زندگی بقیه نه؛ فقط یه نفر که دوستش داره، به هرحال باور کنی یا  -

منده و چون تو رو توی بغل دیمن دیده باید هت عالقهنکنی بنیامین ب

 خیلی ناراحت باشه.
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 اما من این حرف رو قبول نداشتم.

 راستی پریا امشب شب یلداس، موافقی یه دورهمی داشته باشیم؟ -

من که هنوز ناراحت بودم به سمت پنجره رفتم و پرده رو کنار زدم و 

  گفتم:

 ر رفته.اره حتما، اتفاقا خیلی حوصلم س -

 رو یه لحظه بردارم؟تونم گوشیتمی -

کردم با سر جواب مثبت دادم و در حالی که از پنجره بیرون رو نگاه می

  گفتم:

 خوای زنگ بزنی؟به کی می -

 بنیامین! -

  همین یک کلمه کافی بود تا من رو به کلی عصبانی کنه، گفتم:

 بزنی. اصال حوصله ی دیدنش رو ندارم، حق نداری بهش زنگ -

اما دایانا درحال شماره گرفتن بود، به سمت دوستم برگشتم و خواستم 

گوشی رو از دستش بگیرم، ولی دیگه دیر شده بود، بنیامین روی خط 

  بود:

 سالم بنیامین، چطوری؟ من دایانا هستم. -

... 

  باشیم؟ باهم رو یلدا امشب موافقی بگم بهت خواستممی - 

... 

 گی؟اها... جدی می -
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... 

 بینمت.خب برای من و پریا هم دوتا صندلی رزرو کن؛ ممنون می -

 دی!ممنون دایانا خانم که انقد به نظرم اهمیت می -

 کردم.چپ دوستم رو نگاه می -این رو من گفتم در حالی که چپ

ره نگران نباش قرار نیست اون بیاد پیشمون، گفت هرسال با باباش می -

  شه.ایرانی)رستوران حافظ( که شب یلدا هم خیلی شلوغ مییه رستوران 

  خوری گفتم:با دل

 خودت تنها برو، من چشم دیدن اون پسره رو ندارم. -

 بینیش.نگران نباش اونغجا انقد شلوغه که نمی -

  کردم گفتم:در حالی که پشتم رو به دایانا می

 ولی من نمیام! خودت تنها برو. -

های دایانا تا چند دقیقه قبل خروج از من و اصرارهای و این مخالفت

پانسیون ادامه داشت و باالخره با اکراه راضی شدم. و هر دو باهم پانسیون 

رو ترک کردیم. رستوران حافظ پنج کیلومتر خارج از لندن و به سمت 

جا کردیم تا به موقع به اونی هرفورد بود. پس باید زود حرکت میجاده

 برسیم.

شد کسی اونجا بسیار زیبا بود و چیدمان زیبای اون باعث میفضای 

جا بخشی از انگلستان هست، با اینپکه ساعات احساس نکنه که اون

ابتدایی شب بود، اما کامال شلوغ بود هنوز چند قدم بیشتر برنداشته 

 بودیم که صدایی ما دو نفرو غافلگیر کرد:
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 صندلی شما اونجاست! -

 ی؟سالم بنیامین چطور -

این دایانا بود که بنیامین رو به گرمی تحویل گرفت ولی من سردترین 

احوال پرسی ممکن رو کردم، با صدایی آهسته و در حالی که سعی 

 کردم بنیامین رو نگاه نکنم سالم کردم.می

  

 بنیامین

  

 پریا دیدن از میومد، حوصله بی و خلق بد بنظر که ام چهره برخالف 

 صبح شدم، دمغ دیدم رو پریا سرد رفتار وقتی ولی بودم شده خوشحال

ارشو روی صفحه موبایل دیدم همه چیو فراموش کردم شم وقتی روز اون

و دلگرم شدم اما حاال با این برخورد سرد پریا بیشتر مطمئن شدم که 

  اون دختر، دیمن رو بهم ترجیح میده، پس با طعنه و گفتم:

 د که دیمن رو فراموش کردم.دوتا صندلی براتون رزور کردم، ببخشی -

  پریا لباش رو بهم فشرد و با تحکم گفت:

 سرت تو زندگی خودت باشه. -

 تند به سمت همون صندلی رفت. -تند

 گر این ماجرا بود بهتر دید که باهام صحبت کنه.دایانا که نظاره

 تو که باز شروع کردی؛ به این زودی حرف هامو فراموش کردی؟ -
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کردم با اون اخمای تو هم چشمی پریا رو نگاه میطور که زیر همون

 گفتم:

 های تو اعتماد دارم.هام بیشتر از حرفبه چشم -

دونم چرا انقد حساس شدی؟ پریا اصال از دیمن خوشش نمیاد، نمی -

خوای از دستش بدی با این حرف هات اگه پریا رو دوست داری و نمی

 اذیتش نکن.

 با عصبانیت گفتم:

 زنی که دل من رو خوش کنی؟رو میاین حرفا  -

های تو هم حالش دیروز دیمن با اون کارش پریا رو ناراحت کرد؛ طعنه -

تر کرده؛ من مطمئنم اون تو رو دوست داره، پس به جای رو خراب

 کارها حمایتش کن.این

  شد گفتم:با صدایی که به زور شنیده می

ها هم من رو حرفدونم حرف هات واقعی نیست، ولی حتی همین می -

 کنه!آروم می

ی قبل هم بنیامین لطفا دوباره شروع نکن، خیلی حساس شدی؛ دفعه -

ها همش سوء تفاهم بوده چرا دوباره شروع کردی؟ خودت فهمیدی این

 کنی.هم داری اشتباه میمطمئن باش االن

 ی قبل فرق داره؛ من خودم اونا رو دیدم که...ولی این بار با دفعه -

 ه ی حرفمو خوردم و گفتم:بقی
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 اصال ولش کن! -

 ام رفتم.به سمت صندلی

 شو روی شونم گذاشت و گفت:وسطای شب پدرم دست

 ی قناری غرق شده، مال شماست؟شنیدم چندتا کشتی تو اسکله -

  سرم رو باال آوردم و با همون صدای گرفته گفتم:

 من خوبم بابا! -

  پدر ابرویی باال انداخت و گفت:

 ا معنی خوب چی باشه.ت -

  و بعد به سمتی اشاره کرد و گفت:

که رسیدیم به قسمت های خوب شب یلدا؛ فال حافظ، زود اه مثل این -

 باش نیت کن!

 کردم پریا و اتفاقات اخیر بود.اون لحظه به تنها چیزی که فکر می

 بیت اول را که شنیدم اه کشیدم.

 زلف بر باد مده تا مدهی بربادم -

 یاد مکن تا نکنی بنیادم...ناز بن

 های بانمک پریا افتادم.ها و خندهها و حاضر جوابیبیاد شیطنت

 رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم -

 قد برافراز که ازسرو کنی آزادم

 پریا بودم.  بیاد روزهایی افتادم که مشتاقانه چشم انتظار دیدن
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 می مخور با دگران تا نخورم خون جگر -

 ا نکشد سر به فلک فریادمسر مکش ت

 که پریا با دیمن باشه برام دیوونه کننده بود.حتی فکر کردن به این

 یار بیگانه نشو تا نبری از خویشم -

 غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم

پریا رو بیاد آوردم که بین دستای دیمن جا خوش کرده بود؛ دوباره یادم 

داری چطور از دیمن طرفاومد، دومین شبی که پریا برگشته بود و 

 میکرد.

 حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی -

  من از ان روز که در بند تو ام آزادم

بیاد خودم افتاد که این چند روز هرکاری کردم تا پریا رو فراموش کنم 

 اما نتونستم.

مردی که کتاب حافظ رو تو دستش گرفته بود لبخندی به پهنای 

  صورتش زد و گفت:

های عاشقانه دونید که غزلبه! عجب غزلی اومد! یه غزل عاشقانه، می به -

دن؛ هر نیتی که داشتید چه مادی چه معنوی، از اتفاقای خوب خبر می

مطمئن باشین رخدادهای خوب در انتظارتونه؛ فقط یه چیزی که به 

شه دید اینه که ممکنه زیادی حساس شده باشید؛ وضوح در این غزل می
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حرص بخورید و نگران چیزی نباشید، چون اوضاع به وفق  بهتره کمتر

 شهمرادتون می

 همین غزل کافی بود تا منو کمی سرحال کنه.

 پریا 

  دایانا دستش رو دور گردنم انداخت و گفت:

 چرا انقد تو فکری عزیزم؟ -

  نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 خاطر این دوتا دیوونه.به -

کنه داری براش فکر می چارهببین دیمن بیپریا انقد خودتو اذیت نکن؛  -

تر بهت محبت کنه تا باهاش دوست شی؛ حاال کنی و باید خاصناز می

درسته که همیشه یک دو جین دوست دختر داره ولی این چیزا برای 

که میاد و بغلت پسری مثل اون که همه چی تمامه عجیب نیست؛ این

جا یه چیز ، و این چیزا اینکنه فقط برای اینه که ازت خوشش اومدهمی

عادیه، بنیامین هم زیادی دوستت داره و روت حساسه؛ بهتره با هر 

دوتاشون صحبت کنی؛ به بنیامین بگو ماجرا چی بوده؛ به دیمن هم بگو 

اهل دوستی نیستی؛ چون اون پسر مغروریه و زیاد تو این موضعی که 

 مونه!االن باهات هست نمی

اسم کارای بنیامین دوس داشتن باشه! اصال کنم ولی من فکر نمی -

 خوام با دیمن حرف بزنم؛ حوصلش رو ندارم!نمی

  دایانا ظرف میوه رو به سمتم گرفت:
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صالح مملکت خویش خسروان دانند؛ شام درست و حسابی که  -

 نخوردی؛ حداقل یه کم میوه بخور.

*** 

تونستم از رخت صبح روز بعد خیلی با خودم کلنجار رفتم تا باالخره 

خواب گرم و نرمم بیرون بیام؛ با چشمای نیمه بازم لباس پوشیدم به زور 

 صبحانه خوردم، و به سمت ایستگاه اتوبوس راه افتادم.

 پیاده از بعد بودم زدن چرت حال در بودم نشسته صندلی روی که وقتیم 

 زمین روی وپاهام و رفتممی راه سالنه سالنه هم اتوبوس از شدن

 همین و نشست مشونه روی دستی که بودم حال همین در کشیدممی

کافی بود تا بترسم و به کلی هوشیار شم برگشتم و دیمن رو دیدم، دست 

  م انداختم و با اوقات تلخی گفتم:دیمن رو از شونه

 ندارم! برو پی کارت، حوصله -

 لبخند روی لب دیمن خشک شد، برخالف همیشه از رفتار سردم ناراحت

  شد و:

کنی، فکر کردی کی هستی که دونم چرا انقد به من کم محلی مینمی -

 گیری؟ من بهتر از تو زیاد داشتم و دارم...خودت رو برام می

  نذاشتم حرفش تمام شه:

 پس برو باهامونا! -

های تند و به سرعت دور شدم دیمن هم پشت سرم به راه افتاد و با قدم

فاصله ی بسیار کوتاهی بعد از من وارد خودشو بهم رسوند دیمن با 
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رو هم واقعا این درسکالس تاریخ انگلستان شد؛ معلوم نبود که اون

 باهمین استاد برداشته یا فقط با هدف خاصی دنبالم اومده بود.

من که به دنبال جایی برای نشستن بودم زیر چشمی دیمن رو زیر نظر 

دور شدن ازم نداره؛ یه  گرفتم و مطمئن شدم که اون پسره ی سمج قصد

لحظه چشمم به بنیامین افتاد که سمت راست کالس نشسته بود؛ به 

ش رفتم و به صندلی که مابین بنیامین و دیوار بود اشاره کردم که سمت

  تو اون لحظه وسایل بنیامین روش بود.

 جا بشینم؟شه من اینمی -

روی صندلی برداشتم و رو از که جوابی بشنوم، کیف بنیامینو قبل از این

و به دست اون مرد جوان دادم؛ بین بنیامین و دیوار نشستم و بعد کیف

  کرد ما دوتا در طول راه باهم بودیم، با حرص گفت:بنیامین که فکر می

 چیه؟ انگار مثل چند روز قبل نیستین! نکنه اتفاقی بینتون افتاده؟ -

که از دیمن دور م اینمن تو اون لحظه فقط یه چیز برام مهم بود اون

  تفاوت باشم:های بنیامین بیباشم، بنابراین سعی کردم نسبت به طعنه

 انصاف نباش! لطفا بذار برات توضیح بدم!بنیامین بی -

 بنیامین

  پوزخندی زدم و گفتم:

 تون رو!های عاشقانهتوضیحاتت رو حضوری دیدم؛ بغل -
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سرش رو پایین انداخت و و دندان قروچه کردم، اون دختر سرخ شد و 

سکوت کرد؛ اون رو با دقت نگاه کردم که سرش رو پایین انداخته بود و 

 گزید و بعد چشمم به دست پریا افتاد.ش رو میلب

 سکوت و ناراحتی داد،می فشار و بود کرده فرو دستش تو رو هاشناخن 

شدم ؛ از حرفی که زدم پشیمون شد بپا غوغایی مدرون دیدم که رو پریا

 احساس کردم شاید عجوالنه قضاوت کردم.

 جا دیمن هایدست بین پریا که وقتی. افتادم لحظه اون بیاد دوباره ولی 

  :گفتم کنم، کنترل رو عصبانیتم نتونستم بود؛ کرده خوش

 رم که عشقت بیاد کنارت بشینه!من می -

  پریا عصبانی شد و گفت:  و خواستم از جام بلند شم که

ای که بارم کردی از دستت ناراحت بعد از اون همه طعنه فکر نکن -

نیستم و برام مهم نبوده؛ نه اتفاقا خیلی از تهمت هات ناراحت شدم؛ ولی 

جا کنار تو نشستم چون تو رو با شرف و وجدان دیدم، اومدم اومدم این

اینجا تا حداقل دو ساعت از دست اذیتای دیمن دور باشم؛ ولی فکر 

 "رم تا اینهمه تهمت و نیش و کنایه نشنوم!میکنم بهتره ب

 جا بره.خواست از اوناش گذاشت میجزوه و بقیه وسایلشو داخل کیف

 برام چقدر بود گفته عصبانیت حال در که ایجمله اون دونستنمی پریا 

 .بود کرده ترعاشق خودش به نسبت منو چقد و بود نشیندل

 تو رو با شرف و وجدان دیدم! -
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ه تو ذهنم چندین بار تکرار شد؛ از حرفی که زده بودم پشیمون این جمل

شدم؛ بنابراین کیف پریا رو محکم گرفتم و اجازه ندادم اون رو از روی 

 گفتم:  میز بلند کنه و با همون صدای محکم و مردانه

 بشین! -

تر از اون بود که بشینه جلو اومدم و اما کار از کار گذشته بود پریا ناراحت

  ام نشستم تا راه رو ببندم.ی صندلیلبهروی 

  با یه صدای دورگه و لحن دستوری ادامه دادم:

 گفتم بشین! -

و تمام تالشم رو کردم که جو رو آروم کنم و دل پریا رو به دست بیارم و 

  ازش عذرخواهی کنم:

 حق با توعه، من زود قضاوت کردم! -

ج نشد و بهتر از این ی ببخشید از دهانم خارو هرچه سعی کردم کلمه

نتونستم عذر خواهی کنم؛ پریا چند ثانیه ایستاد و وقتی دید قصد عقب 

رفتن ندارم اجبارا سر جاش نشست و همین من رو خیلی خوشحال کرد 

و تا وقتی که استاد وارد کالس نشد و درس رو شروع نکرد به پشتی 

ندم که صندلی تکیه ندادم؛ و دوساعت از روزم رو کنار دختری گذرو

  هزاران بار بیشتر از قبل دوسش داشتم!

 عجله با شدم؛ بیدار خواب از قبل روزهای از زودتر خیلی صبح روز اون 

 ژاکت یه رفتم هاملباس کمد سمت به و خوردم مختصری یصبحانه

م و خودمو تو پوشید و آوردم بیرون کمد از تیره شلوار یک و رنگ یخی
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کردم؛ لباس ها رو از تنم بیرون آوردم، بعد آینه ورانداز کردم. کمی فکر 

یه پیراهن زرشکی رنگ و یه کت ضخیم مشکی رنگ پوشیدم، دوباره نیم 

نگاهی به آینه کردم و سریع لباس ها رو از تنم بیرون آوردم بعد به 

سمت یه هودی ضخیم سبز رنگ و شلوار یشمی رفتم و اون رو تنم کردم 

 زدم.و به تصویر خودم تو لینه لبخند 

 باالخره لباس مورد نظرت رو پیدا کردی؟ -

  یه خرده جا خوردم، به سمت صدای پدرم برگشتم و گفتم:

 جایین؟ فکر میکردم رفتین قدم بزنین.شما این -

  اومد گفت:پدر در حالی که به سمتم می

 اره رفتم یه خرده قدم زدم و برگشتم. -

 کردین؟من رو نگاه میکردم تمام مدتی که داشتم لباس انتخاب می -

  پدر با لبخند سرش رو تکون داد و گفت:

ده. واسه لباس جور وسواس نشون میبینم یه مرد جوون اینوقتی می -

 گم به احتمال زیاد پای یه دختر در میونه!پوشیدن، می

  و بعد با خوشحالی بغلم کرد و گفت:

 باالخره دختر مورد عالقت رو پیدا کردی؟ -

  اشا کنم و گفتم:سعی کردم ح

 شاید یه قرار کاری یا یه سمینار مهم داشته باشم! -

 پدر که معلوم بود قانع نشده بود سرش رو تکون داد و گفت:
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 شناسم.اینم ممکنه، ولی احتمالش کمه، در ضمن من پسرم رو خوب می

  ره شده بود با کنجکاوی گفت:خی هامچشم به مستقیم که حالی در بعد 

 ام رو ببینم؟هتونم عروس آیندن کی میبهم بگو م -

 کردم خوشحالیم رو مخفی کنم گفتم:در حالی که سعی می

 وقت بهم کم یه زوده؛ خیلی هنوز کنی صداش عروس کهاین برای بابا - 

 .بده

 کنی که باالخره یکی رو پیدا کردی که تو دلت بره.پس اعتراف می -

سرم رو پایین انداختم و با دستم بار دیگه نتونستم چیزو پنهان کنم این

مدل موهام رو بهم ریختم و تغییر دادم تا بابا متوجه لبخند روی لبم نشه 

  ولی متوجه شد و گفت:

حوصله و ناراحت چند روز پیش که از منچستر اومدم پیشت خیلی بی -

 شه؟هم مربوط به همون دختر میکردی، اینبودی و مدام خودخوری می

گی کردم و های چند روز پیش احساس شرمندهآوردن ماجرا بعد از به یاد

  سرم رو رو خاروندم:

 اره، یه سوتفاهم پیش اومده بود؛ نهایتا فهمیدم اشتباه کردم. -

شه؛ راستی این لباسم خیلی بهت خب پسرم! باید بری، داره دیرت می -

 میاد؛ چشماتو گیرا کرده!

ی که من توقع داشتم زمین تا رفتار اون روز و روزای بعد پریا با چیز

آسمون فرق داشت؛ انتظار داشتم پریا باهام احساس نزدیکی بیشتری 
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کنه و از هر فرصتی برای نزدیک شدن و صحبت باهام استفاده کنه اما 

پریا به جز سالم و احوال پرسی مختصر، چیز دیگه ای برای گفتن با من 

 نداشت.

ام اشاره کردم و ندلی کناریو تمام مدت ازم دور بود حتی وقتی به ص

  گفتم:

 جا بشین؛ این صندلی خالیه!پریا بیا این -

  این جواب رو شنیدم:

 شه.خوام ردیف اول بشینم حواسم کمتر پرت مینه ممنون، می -

  ش رفتم و گفتم:یا وقتی که کالس تعطیل شد به سمت

رسن، میفردا چندتا درس سخت داریم و اتوبوسای دانشگاه دیر  -

 خوای برسونمت خونه؟می

  رو شنیدم:این

 کنم.ها رو با خودم آوردم، تو اتوبوس مرور مینه ممنون؛ یکی از کتاب -

  یا زمانی که به پریا پیشنهاد دادم:

ها رو مرور کنیم و رفع اشکال خوای امشب بیام پیشت باهم درسمی -

 کنیم؟

 باز هم جواب منفی شنیدم.

 خواد پیشم بیاد!نمی انگار دیگه دلش -
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 بارچندین بعد روز در کردممی اشتباه اما کردم، زمزمه ناراحتی با رواین 

 صحبت به شروع مقدمهبی و اومد سمتم به عجله با پریا که اومد پیش

 دیمن یکله و سر بعد لحظه چند و کرد نگاه رواطرافش هراسون و کرد

 داد.رو تغییر میمسیرشکرد و یشد و با دیدن من اخم میم پیدا

 پریا

ای داشت؛ از دو سه روز قبل از کریسمس همه جا رنگ وبوی دیگه

های درخت های کاج طبیعی و مصنوعی با زر ورق، حباب، مجسمه

 شکالتی، سکه و مجسمه فرشته تزیین شده بودند.

درخشید های کریسمس میهایی که مخصوص خرید بودن با چراغخیابان

کردند و سرشار از مردمی بود که برای کریسمس خرید میو مراکز خرید 

 ها نورانی شده بود.خریدند و کلیساها بخاطر شمعهدیه سال نو می

 پذیر بود.همه چیز زیبا و دل

بیل تصمیم گرفته بود شب کریسمس رو با دوستاش بگذرونه پس من و 

 دایانا وقت کافی داشتیم که باهم خوش بگذرونیم.

 برای خواستیممی و بودیم حاضرشدن حال در هردو و بود شش ساعت 

 از بعد و بریم خوب رستوران یه به بود کبابی بوقلمون که کریسمس شام

 زنگ موبایلم که برویم پارک هاید به کریسمس جشن دیدن برای اون

  :بود بنیامین خورد،

 شه یه لحظه بیای بیرون؟ من تو االچیق وایستادم.می -
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پالتوی صورتی و کالهی به همین رنگ پوشیدم و پایین به سرعت یه 

رفتم، بنیامین یه کاپشن بادی تیره پوشیده بود و یک بسته بزرگ هم تو 

دستش بود؛ من رو که دید از روی صندلی بلند شد و ایستاد و چند ثانیه 

  نگاهم کرد:

 عصر بخیر. -

 عصر توام بخیر. -

 اتو بهت بدم و برم.م، اومدم هدیهجا یه رسمایی داریدونی که ما اینمی -

  و بعد بسته رو بهم داد، با شرمندگی بسته رو گرفتم و گفتم:

 ای برات نگرفتم.ولی من هیچ هدیه -

 تونی به من بدی لبخندته!ای که میبهترین هدیه -

 خندیدم و با خجالت سرم رو پایین انداختم.

 نه؟خوام بدونم ازش خوشت میاد یا خب بازش کن، می -

های دور کادو رو باز کردم و یه پالتوی بادی سبز رنگ با دقت چسب

  دیدم لبخند زدم و گفتم:

 این خیلی قشنگه! ممنونم ازت. -

های بنامین خم شد و از زیر میز یه گلدان گل بیرون آورد، یه گل با برگ

های تهران دیده خانهقرمز فوق العاده زیبا، که مثل اون رو زیاد توی گل

 بودم.
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اسمش گل کریسمسه؛ ما این گل رو تو جشن کریسمس به اونایی که  -

 دیم.شون داریم هدیه میدوست

 گیم گل بنت قنسول!دونستم، ولی ما به این گل میچه جالب! نمی -

 داستانش خیلی قشنگه میخوای برات تعریف کنم؟ -

 آره حتما بگو. -

نداشتن که برای  یه خواهر و برادر فقیر شب کریسمس هیچ پولی -

رن کنند و میحضرت عیسی هدیه بخرن، بین راه یه دسته علف هرز می

شون سرشار از عشقه پس خیلی با کلیسا و معتقد بودن چون هدیه

ارزشه، یهو بین اون همه گل گرون قیمتی که بقیه آورده بودن علفا 

 شن.تبدیل به یه دسته گل زیبا به رنگ قرمز آتشی می

 همچین داستان قشنگی داره. دونستمنمی -

  بنیامین از جا بلند شد و گفت:

خب من باید برم، قراره کریسمس رو جلوی برج بیگ بن با مامانم  -

 جشن بگیرم.

منم از جا بلند شدم تا هم کالسی.م رو تا کنار ماشین بدرقه کنم و دیدم 

 یک گیاه کریسمس دیگه داخل ماشین جا خوش کرده.

  

 *** 

ام رو عطیالت کریسمس گذشته بود، دایانا در حالی که جزوهشش روز از ت

  آورد گفت:از دستم بیرون می
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 خونی؟ خسته نشدی؟پریا بس کن دیگه چقد درس می -

خواست جزوه رو یه طرف دیگه پرت کنه که سریع جزوه رو از بعد می

  دستش بیرون کشیدم و گفتم:

کنم به اقا خودمم فکر میهام نداشته باش، اتفتوروخدا کاری به جزوه -

 یه تفریح کوچولو احتیاج دارم!

  دایانا با خوشحالی گفت:

های دیگه دانشکده قرار گذاشتن عالیه! ببین ویلیام و چندتا از بچه -

 ی سوهو، خیلی جای جالبیه.همگی باهم بریم محله

 شم.باشه پس منم سریع حاضر می -

یم ساعت بعد دایانا که اما سریع حاضر شدن من فقط یه شوخی بود ن

  گفت:رو، روی زمین کوبید و میکالفه شده بود پاهاش

 ات دستته!پریا تو رو خدا فقط یه چیزی بپوش بریم، تو که هنوز جزوه -

ی جزوه بود پالتو و کاله و شالم رو پوشیدم در حالی که چشمم به صفحه

 ی رفتن شدمو آماده

جای این محله صدای موسیقی و  ی سوهو واقعا زیبا بود؛ از همهمحله

 زدند، خیلی سرخوش بودند.جا قدم میامد و مردمی که اینخنده می

ها و باشگاه ها و... مشهور بود؛ خانهها، قهوهسوهو بخاطر تئاترها، فروشگاه

 شد.هم ساکت نمیای که حتی یک لحظهمحله
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های پردازینوراب و خوش نقش و نگارش و جذ هایمغازه و هاساختمان 

 زیبا من رو به وجد آورده بود.

های شیرینی فروشی به اول از همه من و دایانا و بیل برای دیدن مغازه

نظیر بودن؛ ها واقعا جالب و بیخیابان )اولد کومپتون( رفتیم اون مغازه

 هایی خوردیم که نظیرش رو هیچ جای لندن ندیدم.جا شیرینیاون

هامون رو دیدیم. یهو چشمم به هم دانشگاهی جا یه دسته ازبعد اون

دیمن افتاد که کنار دختر بسیار زیبایی ایستاده بود؛ دایانا اروم در گوشم 

  گفت:

گفت دیمن یه بازیگر بسیار زیبای هست. ویل میپس این همون دختره-

رسه به خاندان ی این دختر میبریتانیایی رو تور کرده، شنیدم ریشه

 سلطنتی!

  گرانی من رو دید دستشو دور گردنم انداخت و گفت:وقتی ن

 عزیزم نگران نباش، تا وقتی این دختره پیشش هست کاری بهت نداره. -

که همون اطراف بود رفتیم؛   هاییبعد همگی به سمت یکی از باشگاه

ویلیام که حسابی سر کیف اومده بود از جاش بلند شد تا برای آوازخوانی 

همون اطراف نشسته بود و با دوست بازیگرش داوطلب شه؛ دیمن هم 

  سرگرم بود؛ منم با خودم فکر کردم:

کنه چطور توقع داره من تند دوست عوض می -قد تندوقتی این -

 پیشنهادش رو قبول کنم؟
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ام سر رفت تصمیم گرفتم از باشگاه خارج کمی که اونجا نشستم حوصله

رون رفتنم نشد؛ آروم آروم بشم؛ دایانا هم انقدر مشغول بود که متوجه بی

کردم؛ ها رو نگاه میکردم و مغازههای زیبای سوهو حرکت میبین خیابان

 همه وقت به خودم استراحت دادم.خیلی خوشحال بودم چون بعد از این

 -کم زدممی قدم که طورهمین بود انگیز هیجان شب یه برام شب اون 

 تر بود.رسیدم که خلوت هاییقسمت به کم

 -غرق توی افکارم بودم که یهو دستی از غیب رسید و من رو کشون

ای برد که تاریک و خلوت بود؛ از ترس نفسم بند کشون به سمت کوچه

 اومده بود قدرت هیج عکس العملی رو نداشتم.

 جور همه داره؟ نیتی چه یا کیه؟ کرده حمله بهم که اونی دونستمنمی 

 م اومد.سر به فکری

دونی چقد خوشحال شدم که به این سمت آوردم، نمی باالخره گیرت -

 اومدی!

 شناختم.من اون صدا رو می

 .رسیدمی نظر به عصبانی و خشن نهایتبی که بود دیمن صدای 

کردم تا از دست دیمن فرار کنم. ی بدی بود باید تمام تالشم رو میلحظه

بود ضربه پام رو از زمین بلند کردم و به ساق پای دیمن که پشت سرم 

زد،م و همین باعث شد دست دیمن شل بشه و پا به فرار بذارم. ولی 

فایده بود دیمن جستی زد و من رو گرفت و پشتم رو به دیوار تالشم بی

 چسبوند.
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 کنم کارچی باید دونستمنمی بودم؛ ترسیده بودیم؛ هم روی در رو حاال 

کردم؛ به باید تمام تالشم رو می نداشتم؛ هم زدن جیغ قدرت حتی

زحمت دستم رو باال آوردم و ناخن هام رو با تمام توان روی پیشونی 

 دیمن کشیدم.

 کنم فرار خواستم دیدم مناسب رو فرصت زد فریاد درد از جوان مرد اون 

 کوبید؛ دیوار به محکم و برگردوند رو من دیمن ولی برداشتم هم قدم یه

  به شدت درد گرفت، دیمن غرید: کمرم و سر ضربه این از

 قدر وحشی هستی؟با بنیامینم همین -

نظر می اومد تو حالت عادی نیست؛ از بوی دهنش این رو فهمیدم، به

اعتنا کرد بیسعی می  ریزی کرده بود اماصورت اون مرد جوان خون

 باشه.

 چرا آداب معاشرت بلد نیستی؟ با من دست بده. -

و تو دست گرفت و انقدر فشار داد که حس کردم های من ربعد دست

 های دستم له شدن.استخوان

 روی رو هامناخن و کردم بلند رو دستم یکی اون کشیدم جیغ درد از 

 رو دستش. کرد عصبانی شدت به رو اون همین و کشیدم دیمن یگونه

 با دیمن شده پاره لبم کردم احساس کوبید؛ لبام به و کرد مشت

  شید:ک فریاد عصبانیت

 چته لعنتی؟ -
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هاش دوباره دستشو بلند کرد و سیلی محکمی بهم زد و جای انگشت

  روی صورتم موند؛ داد کشید:

خواستم چرا انقد وحشی هستی؟ من که کاری باهات نداشتم، فقط می -

 کنی؟بدونم چرا انقد بهم کم محلی می

بود؛ دیمن من  فایدهبازم سعی کردم خودم رو نجات بدم ولی تالشم بی

تر گرفت؛ تمام قدرتم رو تو پاهام جمع کردم، و به ساق پای رو محکم

اون مرد جوان لگد زدم، ولی اون لگد نجات دهنده نبود، برعکس اون مرد 

 جوون رو بیشتر از قبل عصبانی کرد.

ش رو تو دستش جمع کرد و یه این بار این دیمن بود که تمام قدرت

کم که من رو به زمین انداخت؛ هرچند با حالی سیلی بهم زد. انقدر مح

که من داشتم زمین خوردنم چندان عجیب نبود؛ دیمن پاشو بلند کرد و 

 ی پیاپی به مچ و ساق پام زد.چندین ضربه

اش کل کوچه رو پر های عصبیکه قهقهکه خسته شد در حالیبعد از این

 کرده بود من رو در همون حال رها کرد و رفت.

کردم، قدرت بلند شدن نداشتم حتی کاه تو پاهام حس میجاندردی 

قدرت حرف زدن و کمک خواستن هم نداشتم، تو همون حال افتاده 

لرزید؛ باید یه کاری بودم، هوا سرد بود تمام بدنم یخ کرده بود و می

 کار؟کردم؛ اما چیمی

تو کورمال  -کشیدم کورمالبعد از چند دقیقه در همون حال که درد می

ی دایانا رو کیفم گشتم. به زحمت زیاد گوشیم رو بیرون آوردم و شماره
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گذرونی ای از این محله مشغول به خوشی دیگهگرفتم اما دایانا گوشه

 بود.

تا اون موقع از هیچ تاکسی آنالینی استفاده نکرده بودم بنابراین راه 

 استفاده از اون رو هم بلد نبودم.

د، کسی که همیشه بهش اعتماد داشتم، کسی مونفقط یه نفر دیگه می

   که همیشه به کمکم اومده بود.

ای جز تحملم نبود، شماره گرفتم چند بوق خیلی درد داشتم ولی چاره

  خورد و بعد اون صدای گرم مخملی رو شنیدم:

 جانم پریا! -

 چه صدای امیدوار کننده ای داشت

  به سختی گفتم:

 بنیامین! -

  ی بود تا بنیامین نگران شه:همین یک کلمه کاف

 لرزه؟ چه اتفاقی افتاده؟چی شده عزیزم؟ چرا صدات می -

 کرد.چه صدای آرامش بخشی داشت چقد این کلمات من رو آروم می

 بیا پیشم... حالم بده... -

  زده گفت:بنیامین وحشت

 کجایی؟ پریا بهم بگو! -

  شدم گفتم:تر میحاللحظه به لحظه بی
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 سوهو. -

 پریا سوهو خیلی بزرگه! باید دقیق بهم بگی کجایی؟ تو کدوم خیابون؟ -

  اما جوابی ازم نشنید، دوباه گفت:

ام تا لوکیشنت رو برام بفرست؛ من تو خیابون ریجنت هستم؛ فاصله -

 سوهو زیاد نیست، زود میام پیشت.

تنها کردم؛ طاقت کرده بود، اما باید این کار رو میبا اینپکه درد من رو بی

 راه نجاتم بود.

جا برسه. هرچه که بود دونم چه مدت طول کشید تا بنیامین به اوننمی

برام به اندازه ی یه عمر گذشت؛ سرمو به دیوار تکیه دادم؛ از درد بین 

خواب و بیداری بودم نور چراغ ماشین به صورتم افتاد و از خواب بیدارم 

 کرد.

رم بنشینه؛ ترسیدم فکر کنا خواست اومد؛ طرفم به و شده پیاده بنیامین 

خواستم خودم رو روی زمین به عقب بکشم، کردم یه غریبه س... می

  بنیامین متوجه شد و با همون صدای گرم و مهربونش گفت:

 منم، اومدم کمکت کنم. -

 رو بهتر ببینم. و بعد نور گوشی رو روی صورتش انداخت تا اون

قبل کرده بود؛ جلوتر  از تر شنرو رو کوچه از قسمت اون ماشین نور 

تر منو نگاه کرد نگاهش روی صورتم ثابت موند؛ روی لب اومد و دقیق

شکافتم و خونی که جاری شده بود؛ جای انگشت های دیمن هنوز روی 

 صورتم باقی مونده بود.



 

 

 WWW.98IA3.IR 280 نودهشتیا کاربر سپیده شبان–جادوی زمان
 

  :گفت و شد شوکه بنیامین 

 چه بالیی سرت اومد؟ -

من هم در شرایطی نبودم هزار جور سوال ذهنش رو مشغول کرده بود 

 که توضیح بدم.

 جا.بلند شو تا بریم از این -

  خواستم بلند شم ولی نتونستم، دوباره درد امونم رو برید:

 اخ! پام! -

  و همین باعث شد تمام توجه بنیامین به پام جلب شه:

 پات چی شده عزیزم؟ -

شم می و خواست پاهام رو لمس کنه اما مطمئن بود از این کار ناراحت

  پس با مهربانی گفت:

 های پزشکی رو گذروندم.باید بذاری پاهات رو نگاه کنم، من فوریت -

 سرم رو تکون دادم تا کارشو بکنه؛ به آرامی شلوارمو کمی باال زد.

مچ پام ورم کرده بود و کبود شده بود از درد به خود پیچیدم؛ حس کردم 

بهم گفت اون لحظه قلبم  از دیدنم تو اون وضعیت ناراحت شده، بعدها

 پاره شد. -هزار بار پاره

 بذار کمکت کنم باید سوار ماشین شی. -
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 نتونستم اما شم بلند زمین روی از خواستممی نکردم قبول من اما 

 جوری دقیقا و آورد جلو ماشینو رفت دید که رو وضع این که بنیامین

 .باشم داشته کمی یفاصله صندلی تا من که کرد پارک

  رو باز کرد و دوباره گفت: در

 تونی سوار بشی!پریا باید بذاری بهت کمک کنم، تنها نمی -

اما من بازم قبول نکردم با دست هام در ماشینو گرفتم و به زور بلند شدم 

  و روی صندلی نشستم.

بنیامین درو بست و سریع به راه افتاد، به اولین سوپر مارکتی که رسید 

  اده شد و بعد چند ثانیه با عجله برگشت گفت:ماشین رو نگهداشت، پی

 بیا این ابمیوه رو بخور؛ فشارت افتاده. -

اش مال به دستم داد و با همون صدای محکم و مردانهو بعد یه دست

  گفت:

 صورتت رو تمیز کن؛ باید ببرمت بیمارستان. -

*** 

سرشو ظهر روز بعد دایانا که تازه از خواب بیدار شده بود در حالی که 

ای به در مالید تا سر دردش رو تسکین بده به سمت اتاقم اومد و تقهمی

که هنوز گیج بود اما با دیدن مردی گیره درو چرخوند و با اینزد و دست

که پشت به در اتاق روی صندلی کنار تخت نشسته بود کامال هوشیار شد 

 هاش باز کرد.و چشم

 نا اونو شناخت.اون مرد سرش رو به طرف در چرخوند دایا
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 کنی بنیامین؟کار میجا چیتو این -

  مقدمه و با عصبانیت گفت:بنیامین بی

بری کنم که دوستت رو میاومدم کم کاری های تو رو جبران می -

 کنی!های بدنام لندن و به امون خدا ولش میمحله

و بعد با عصبانیت یه قاشق پر از کمپوت به سمت دهانم اورد؛ من که 

دونستم به لطف مسکن خیلی بهتر از قبل شده بود خندیدم؛ نمی حالم

و از دست بنیامین چطور باید اون قاشق پر رو تو دهانم جا بدم، قاشق

  گرفتم و گفتم:

 تونم بخورم.ممنون بنیامین... خودم می -

 و نصف قاشق رو تو ظرف خالی کردم و بعد به سمت دهانم بردم.

ی من که کبود شده بود و لبم که دیدن گونهدایانا جلوتر اومد و با 

شکافته بود تعجب کرد، بعد چشمش به پاهام افتاد؛ یکی از پاهامو تا 

کمی باالتر از مچ گچ گرفته بودن و مچ اون یکی پام رو باند کشی بسته 

  بودن؛ با تعجب گفت:

چه اتفاقی افتاده پریا؟ این چه سر و وضعیه؟ چرا صورتت کبوده؟ چرا  -

  و گچ گرفتی؟ از جنگ برگشتی؟!پات

  بنیامین با عصبانیت گفت:

 رو ندیدی هنوز!های ساق پاشکبودی -
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بخاطر ضربه های دیمن استخوان های یکی از پاهام ترک خورده بود و 

ی جدی ندیده بود، اما دکتر سفارش کرده بود چند روز اون یکی ضربه

  اونو با باند ببندم.

خواستم ماجراهای شب قبل رو نداشتم؛ نمیمن اصال قصد تعریف کردن 

بنیامین رو وارد این ماجرا کنم؛ دوست نداشتم اتفاق بدی برای بنیامین 

  بیافته، بنابراین سعی کردم همه چیز رو عادی جلوه بدم گفتم:

 گفتم که! یه دیوونه یهو ریخت سرم و منو زد! -

 تی برای خودم!داستانی که تعریف کرده بودم، اصال قابل باور نبود. ح

ولی مجبور بودم حقیقت رو پنهان کنم، شب قبل وقتی حالم یه کم بهتر 

کرد تا از ماجرا سر در بیاره این شده بود و بنیامین سین جیمم می

ای جز پافشاری روی این رو براش تعریف کرده بودم و حاال چارهداستان

 داستان عجیب و غریب نداشتم.

د از روی تختم بلند شد و در حالی که طول بنیامین که هنوز عصبانی بو

  زد گفت:اتاق رو قدم می

رو هزار بار ازت شنیدم، ولی خب چرا یکی باید همچین دونم، اینمی -

 کاری کنه؛ گفتی قصد دزدی هم که نداشته.

  ای نگاه کردم تا چشمام دروغم رو فاش نکنه گفتم:به سمت دیگه

 دیگه.نمی دونم، تو حال خودش نبود  -

رو باور م کردند که مشخص بود دروغماما دایانا و بنیامین جوری نگاه

 نکردن.
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  بنیامین که هنوز آرام نشده بود با بدخلقی گفت:

 ت سر رفت به خودم بگو تا ببرمت بیرون.هر وقت حوصله -

مالید ادامه کرد که هنوز سرش رو میکه به دایانا اشاره میو بعد در حالی

  داد:

 ت بیرون نرو!ام با این دوست خل و چلگهدی -

  بعد اخم کرد و با ترش رویی گفت:

 دونه کجاها باید ببرتت، کجاها نه.هنوز نمی -

  دایانا دستش رو به کمر زد و گفت:

من که جای بدی نبردمش! اگه کنارمون نشسته بود که اتفاقی براش  -

 افتاد.نمی

  کرد گفت:یو بعد در حالی که مشکوکانه منو نگاه م

کنی، بگو ببینم کی چیزی رو داری از ما مخفی میم یهپریا من مطمئن -

 بهت حمله کرده؟

  :گفتم کنم رفتار عادی کردم سعی 

 من از کجا بشناسمش؟ -

  ها بود گفت:دایانا با لحنی که شبیه بازپرس

 گوی خوبی نیستی.خوشم میاد که دروغ -

صندلی کنار تختم نشست و به دقت  بنیامین جلوتر اومد و دوباره روی

  منو نگاه کرد دایانا مجددا گفت:
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 دونم دیشب با کی درگیر شدی.فکر کنم می -

  صبرانه به دایانا نگاه کرد و منتظر موند دایانا ادامه بده:بنیامین بی

 شست.ش رپ میاواخر شب دیمن رو دیدیم که داشت صورت خونی -

 نتونستم؛ دایانا همه چیز رو فاش کرده بود.خواستم حاشا کنم اما می

نگاه بنیامین بین دایانا و من در نوسان بود؛ دست پاچه شدم؛ فکر 

کردم دایانا در این باره چیزی بدونه، بهتر دیدم که بحث رو عوض نمی

  گی گفتم:کنم پس با لبخند ساخته

 های بیمارستان چند شد؟اه... راستی... هزینه -

  که به من جواب بده رو به دایانا کرد و پرسید:ر عوض ایناما بنیامین د

 مگه دیشب دیمن هم باهاتون بود؟ -

  دایانا در حالی که متفکرانه سعی میکرد قضایا رو بهم ربط بده گفت:

های کالج بودن، دیمن هم با اون دوست بازیگرش اره خیلی از بچه -

ت ولی اواخر شب با اومده بود، یادم نیست کی بیرون رفت یا کی برگش

پرسید صورتت چی جا بود ازش میش، هرکی اونصورت خونی دیدم

 "شده، بخاطر همینم توجه من جلب شد.

  بعد رو به من کرد و:

 حاال راستشو بهمون بگو! -

که حتی پلک بزنن بهم خیره شده بودند، امکان بنیامین و دایانا بدون این

حقیقت هم چندان آسون نبود؛ پنهان کاری وجود نداشت؛ هرچند گفتن 
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ای کردم، اگه بنیامین تصمیم عجوالنهنباید بنیامین رو وارد این قضیه می

انداخت و از عذاب وجدان خالص گرفت و خودش رو تو دردسر میمی

فهمید؛ پس بهتر بود شدم، ولی دیر یا زود بنیامین همه چیز رو مینمی

ی ماجرا رو تعریف کردم؛ ر همهشنید، به ناچاماجرا رو از زبون خودم می

هام شد وقتی که صحبتتر میرفتم بنیامین عصبانیهرچه جلوتر می

  تمام شد بنیامین مثل یه ببر زخمی فریاد کشید:

چرا همون موقع قضیه رو بهم نگفتی تا برم و حسابش رو برسم؟ االنم  -

 کنم.ش و تالفی میرم در خونهدیر نشده، می

رو گرفتم اون مرد جوان هم ی لباسشکه بره، گوشه و از جاش بلند شد

دقیقا همون لحظه یه قدم بلند به جلو برداشت؛ هرچند پیراهن از دستم 

جا شدم و به پاهام فشار بیرون اومد ولی با اون حرکت، روی تخت جابه

  اختیار گفتم:اومد، بی

 اخ! -

  ی گفت:بنیامین با همون سرعتی که رفته بود برگشت و با دستپاچگ

 چی شد؟ -

  کردم درد رو تحمل کنم به خودم مسلط شدم و:که سعی میدر حالی

رو وارد این قضایا نکن، هر چی کنم نرو... خودتبنیامین خواهش می -

کنم ولی تو این ماجرا دخالت نکن، دیمن کسی ازم بخوای قبول می

 ته!خوام برات اتفاق بدی بیافنیست که بشه باهاش در افتاد؛ نمی
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دونم چرا ولی احساس کردم بنیامین از شنیدن این حرف خوشحال ینم 

رو نگاه کرد و شد و دلش غنچ رفت... چند ثانیه با لبخند در سکوت من

رو بهم گره زد، تر از قبل شد و ابروهاشباره عصبانیولی بعد به یک

ش کردم؛ باید هرطور شده نگهخواست دوباره بره؛ باید کاری میمی

  کردم رفتار دیمن رو توجیه کنم گفتم:داشتم، در حالی که سعی میمی

 ببین تقصیر خودم بود که این اتفاق افتاد! -

رو تایید کرد و دایانا که تا اون لحظه ساکت بود با حرکت سر حرفم

  گفت:

خانوما چقد بهت گفتم یه بار بشین منطقی با این پسره حرف  -خانوم -

گفتی چه خط قرمزایی داری؛ یادته بهت بهش می ش کن؛ بایدبزن و قانع

احترامی و کم توجهی رو نداره، در گفتم این پسره مغروره و تحمل بی

شکنن تو با اون کارات جلو همه حالی که همه براش سر و دست می

 ای دارن.دونه مسلمونا چه عقیدهش کردی؛ اون که نمیکوچیک

ا از دیدن دیمن فراری بودم بلکه گفت؛ این اواخر نه تنهدایانا درست می

های دایانا رو احترامی کرده بودم، اگرچه حرفچند باری هم بهش بی

  قبول داشتم اما با لحن حق به جانبی گفتم:

رو دور کرد یا دستشاومد بغلم میهوا میدایانا خانم، وقتی یهویی بی -

 کردم؟کار مینداخت، باید چیگردنم می

 وضیح ندادی براش سو تفاهم پیش اومده!خب همین که هیچ ت_
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بنیامین با شنیدن این مکالمه بیشتر از قبل مطمئن شد که درمورد من و 

کرده، دوباره رو به بنیامین کردم که از خشم سرخ شده دیمن اشتباه می

  بود:

کار کنم؛ دونم چیاگه با دیمن در بیافتی و اتفاقی برات بیافته نمی -

 ه کلمه هم باهاش حرف نزن!کنم حتی یخواهش می

کمی از عصبانیت بنیامین کم شد و لبخند زد و عاشقانه بهم نگاه کرد. 

اش رو کنترل کنه، گلوش رو صاف کرد تا نشون دایانا سعی کرد خنده

  بده ما دوتا تنها نیستیم و گفت:

 تون هستم تنهاتون بذارم؟اگه مزاحم -

  دست پاچه شدم و گفتم:

 ال!نه... نه... اص -

  و مالش دادم و گفتم:بعد کمی دستم

 هام شکستن!رو محکم فشار داد که فکر کردم استخوننامرد انقد دستم -

  دایانا حسابی خندید و گفت:

 "رو نابود کردی؛ اونا ناخن یا خنجر؟پریا تو هم دیمن -

  بنیامین تهدید کنون گفت:

ش و رم در خونهه میکدوتا راه بیشتر نداری یا ازش شکایت کنی یا این -

 رسم.شو میحساب

  حرف دایانا رو نشنیده گرفتم و:
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ی بنیامین من اصال قصد شکایت ندارم؛ تو هم حق نداری بدون اجازه -

 من کاری کنی.

  بنیامین عصبانی شد و فریاد کشید:

تونه بکنه؛ ببین کار میترسی؟ مگه کیه؛ چیچرا انقد از این پسره می -

 رده؟چه به روزت آو

  سعی کردم آروم باشم تا بنیامین هم آروم شه گفتم:

جا بند مون به هیچدونم دستممنون که انقد به فکرمی، ولی من می -

کنه، اگه االن بگه شبه نیست؛ باباش صدتا مثل مارو تو پول خفه می

مون به خوابن، فکر کردی شکایتکشن و میرو میهاشونمردم پرده

 رسه؟جایی می

ی آهسته به در خورد بنیامین که هنوز حین چند ضربه همین در  

بدخلق بود به سمت در رفت و در رو باز کرد یه مرد تقریبا پنجاه ساله قد 

 بلند و چهار شانه و هیکلی جلوی در ایستاده بود.

 دستش تو بزرگ گل سبد یه بود، شبیه نظامی افراد به ایستادنش مدل 

ل رو روی میز تحریر گذاشت در گ بعد و شد وارد و گرفت اجازه بود

میون حیرت ما سه نفر به سمتم اومد و روز بخیر گفت و بعد از جیب 

  رو مقابلم گرفت و گفت:ش یه پاکت بیرون آورد و اونداخلی کت

این چک رو آقای دیمن الرنس برای شما فرستادن و براتون آرزوی  -

م شه و به فکر شکایت جا ختسالمتی کردن و امیدوار بودن ماجرا همین

 نباشین؛ وگرنه ایشون ناراحت میشن!
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 رو از دست مرد گرفت. دایانا پیش دستی کرد و پاکت

همه چیز مشخص شد، دیمن عالقه ای به جار و جنجال نداشت تصمیم 

سرو صدا حل کنه، انگار از سوژه شدن تو دانشگاه و داشت مسائل رو بی

دادم، اقا منم سکوت رو ترجیح میروزنامه ها و اخبار نگران بود، اتف

تونه سر و صدای زیادی به پا کنه، اما شک مطمئن بودم که این اتفاق می

ای نداشتم که در افتادن با یه خانواده ثروتمند سیاسی نه تنها فایده

   شه خارجی بودنم هم مزید برعلت بود.نداره؛ بلکه به ضررم هم تمام می

فکر نمغیکردم مبلغ چک بود، فقط نگران اون لحظه به تنها چیزی که 

ای کنه و اتفاق بدی براش بیافته، ترسیدم بنیامین کار عجوالنهبودم؛ می

نگاهی بهش انداختم و دیدم از عصبانیت کامال سرخ شده و زیر لب بد نیم

گه، مثل یه بمب زنده بود که هرلحظه ممکن بود منفجر شه راه میو بی

  داد؛ به آرومی گفتم:محکم فشار می دستش رو مشت کرده بود و

 بنیامین ازت خواهش کردم؛ آروم باش. -

 بعد رو به اون مرد کردم و گفتم:

بینن؛ به شرطی به اقای الرنس اطمینان بدین هیچ حرکتی از من نمی -

 ندازم!که دیگه اصال به من نزدیک نشه وگرنه پرونده رو به جریان می

تکون داد تعظیم کوتاهی کرد و از اتاق  ی تاییدمرد سرش رو به نشانه

خارج شد، دایانا که تا اون لحظه ساکت بود و کنجکاویش رو مهار کرده 

بود طاقت نیاورد و در پاکت رو باز کرد و بعد لبخند زد و سرش رو به 

 نشونه ی تحسین تکون داد مبلغ چک اونو تحت تاثیر قرار داده بود .
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و با عصبانیت از جا بلند شد اول سبد  بنیامین ابروهاش رو بهم گره زد

که رو از پنجره بیرون انداخت و بعد بدون این گل رو برداشت و اون

ها رو دوتا یکی طی کرد، سوار حرفی بزنه با عجله از اتاق خارج شد، پله

 ماشین شد و به سرعت دور شد.

*** 

انشگاه کم به پایان رسید و اولین روز شروع د -تعطیالت دوازده روزه کم

م زنگ خورد جواب دادم و بود وقتی که در حال حاضر شدن بودم موبایل

  با خوشحالی گفتم:

  سالم بنیامین، صبحت بخیر! -

تر از اون بود که من رو گرم تحویل بگیره، با همون حوصلهبنیامین بی

  بدخلقی چند روز پیشش گفت:

 !من دم در پانسیون هستم هر وقت حاضر شدی بیا پایین -

مو مثل اینکه هنوزم از اتفاقات اخیر ناراحت و عصبانی بود، لباس گرم

  پوشیدم؛ عصامو برداشتم و همین که از اتاق خارج شدم دایانا رو دیدم:

 سالم دایانا، بنیامین دم دره؛ بیا باهم بریم کالج! -

که قرار نبود تا ایستگاه اتوبوس بره خوشحال شد، در طول دایانا از این

م مثل چند روز پیش اخم کرده بود و انقد هم چرت زد، بنیامینمسیر 

خط اخم بین ابروهاش عمیق شده بود که حس کردم این چند روز حتی 

هم حرف نزد و تمام طول راه یه بارم اخماشو باز نکرده، بین راه یه کلمه

 دار و حوصله سر بر حاکم بود.یه سکوت سنگین و کش
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همه به دانشکده علوم پایه رفتیم، اول از  سمت به کالج به رسیدن از بعد 

اختیم کامالً ندر اسانسوآنگاهی به همین که لی دیم وفتار اسانسوآفکر 

 یم.مید شدانا

د و چند تا کارگر درحال سرویس کردن تعمیر بول حار اون روز درسانسوآ

 بخت چون وارو بود". با ناراحتی گفتم: اون بودن

 از قضا فالوده دندان بشکند

 "دارم؟ینم شانسه که من آخه ا

 دایانا آروم و با شیطنت در گوشم گفت: 

 شانس تو اگه شانس بود، دست خر واسه خودش درخت بود. -

 و خندید؛ منم با اخم و ناراحتی اون رو تماشا کردم: 

کنه برم روی پله برقی نه خیر، دوستم کنارم واستاده، اون کمکم می -

 وایسم.

 : دایانا موزیانه گفت

 اصال فکرشم نکن. -

 و بعد به بنیامین اشاره کرد و: 

هم کالسیت مثل شاخ شمشاد واستاده، چرا من کمکت کنم، از اون  -

 کمک بگیر.

ی اخمو که درحال کمک به منه، ذوق کرد و اون قیافهبنیامین از فکر این

 و بداخالق ناگهان شکفت.
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 دایانا با دیدن قیافه ی بنیامین، حسابی خندید و: 

نگاهش کن، چقد خوشحال شد؛ قشنگ مشخصه از خداشه که کمکت  -

 کنه.

. در طول این دو سال، این اولین باری بود بنیامین با صدای بلند خندید

 خنده.جوری میدیدم اینکه می

 ندی گفتم: درحالی که از خجالت مثل لبو شده بودم، با صدای جیغ مان

 چی گفتی؟ -

 و اخم کردم و می خواستم سرش جیغ بزنم که دایانا پیش دستی کرد و: 

چته حاال؟ مگه چی میشه؟! بذار این بیچاره هم یه فیض ببره، این همه  -

 وقته چشمش دنبالته.

ی بنیامین این بار با صدای بلندتری خندید؛ دایانا هم که انگار از خنده

ق اومده بود، آروم طوری که من نشنوم، در گوش اون مرد جوون سر ذو

 بنیامین گفت: 

 "حرف دلت رو زدم مگه نه؟! -

ولی من متوجه شدم و بنیامین رو نگاه کردم و دیدم که با لبخند سرش 

 رو تکون میده.

خواستم هر جور شده خراب کاری دایانا از خجالت سرخ شده بودم و می

 رو جمع کنم، بنابراین گفتم: 
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ها به بنیامین ها چیه؟! این وصلهلت بکش دایانا، این حرفخجا -

 چسبه، اون یه مرد با ادب و با شرفه. نمی

هم دارن؟ جوون هایی کع میگی چه ربطی بهکمتر چرند بگو پریا، این -

مردم دل داره، احساس داره، آدم آهنی که نیست؛ دیگه چقد خودش رو 

 کنترل کنه؟

 خنده و: و دید بازم داره میو بعدم رو کرد به بنیامین 

 مگه دروغ میگم؟ -

 بعد چند ثانیه مکث کرد و: 

 ای جان، چه ذوقی هم کرده! -

 بعد منو نیشگون گرفت و: 

کنی، کنی؟! انقده لجبازی میبرای چی انقدر پسر مردم رو اذیت می -

 "چی گیرت میاد؟

خواست خیلی عصبانی شدم وحرص خوردم. برخالف من که دلم می

ای، زمین دهن باز کنه و منو ببلعه، بنیامین بیشتر از هر زمان دیگه

کرد. شاید بعد از ماجرایی که در زده بود و با اشتیاق من رو نگاه میذوق

خندید و مشتاقانه سوهو پیش اومده بود، این اولین باری بود که می

 کرد.ی من رو نگاه میزدهی خجالتچهره

 شه که بنیامین اون رو صدا کرد و:  دایانا خواست ازمون جدا 

 میشه لطفا به دوستت کمک کنی؟ -
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 دایانا ناامیدانه گفت: 

 خوای یه حرکت بزنی؟!یعنی نمی -

احساس کردم که بنیامین تا اون لحظه برای هیچ چیز و هیچ کاری تا 

 این حد مشتاق نبوده، با این حال، پا روی قلبش گذاشت و: 

 نه! -

 دایانا اخمی کرد و: 

 بخارین.چقدر شما دوتا بی -

 و بعد با حالت تهدیدآمیز رو به من کرد و: 

 فقط به خاطر گل روی بنیامین! -

ی اول بیاستم و خودش سمت چپ پله برقی و بهم کمک کرد تا روی پله

رو شد، جا بودند روبهنچ بقیه افرادی که اون-ایستاد، وقتی با اخم و نچ

ها همیشه سمت چپ پله ه شد چه اشتباهی کرده. انگلیسیتازه متوج

ها راه برن تا خوان روی پلهبرقی رو برای کسایی که عجله دارن و می

 ذارن.زودتر برسن، خالی می

خودش رو بهم چسبوند که سمت راست بودم و این بهترین فرصت برای  

 نم.من بود تا حرصم رو با نیشگون گرفتن از اون دختر شیطون کم ک

روزهای بعد به سرعت طی شدن؛ وقتی درد پای راستم از بین رفت، باند 

شد. با وجود اب و تر میطوری راه رفتن برام سادهکشی رو باز کردم، این

شد ولی از هوای لندن که همیشه بارانی بود، نگهداری از گچ پا سخت می
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تر راحتجایی که بنیامین از همه نظر مراقبم بود، این موضوع کمی آن

 شد.می

امد و منو هم بنیامین هر روزی که کالس مشترک داشتیم، دنبالم می

کرد و هروقت که روزهای مونده تا باز کردن گچ پام رو سوار ماشین می

کردم، برام عجیب بود و شمردم، ناراحتی رو تو نگاهش حس میمی

نی، شدم. همون روزها بود که در یه اقدام ناگهاعلتش رو متوجه نمی

قراردادش رو با آپارتمانش فسخ کرد و سوئیتی در نزدیکی پانسیون اجاره 

اش تا محل کارش بیشتر شه. همه از این شد فاصلهکرد که باعث می

پرسیدیم، موضوع تعجب کرده بودند؛ وقتیم که ازش علت کارش رو می

کرد. فکر میکنم فقط دایانا علتش گفت و بحث رو عوض میچیزی نمی

 خندید.دونست، چون مرموزانه میرو می

دار گذشت؛ آخرین کالس که تمام باالخره اون سه هفته طوالنی و کش

ی کالج رفتم. شد، عصا زنون از در کالس خارج شدم و به سمت محوطه

از دور دایانا و بیل رو دیدم که مشغول صحبت بودند. از جایی به بعد 

ثانیه، دایانا که انگار دیگه گفتگوهاشون به بحث تبدیل شد و بعد از چند 

اش رو به گوشش زد های ویل نداشت، هندزفریای به شنیدن حرفعالقه

و با دقت تمام به موسیقی گوش داد، انگار که بیل اصال وجود نداره. چند 

ثانیه بعد بیل که عصبانی بود از جاش بلند شد و رفت. جلو اومدم و کنار 

بازوش زدم تا توجهش رو جلب کنم، ای آهسته به دایانا نشستم و ضربه

 بعد با تعجب گفتم: 
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 ویلیام رفت! -

هاش رو تفاوتی شونهآورد، با بیحالی که هندزفریش رو بیرون میدایانا در

 باال انداخت و: 

 خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه! -

 دونستم بخندم یا تعجب کنم: تو اون لحظه نمی

 حاال چی شده بود؟ -

 خندید، گفت:ی که میدایانا درحال

خواست نازش رو بکشم. اومدم بهش بگم منت بحثمون شده بود، می -

تر... ولی معادل انگلیسیش یادم کشم، بودی خوش نبودی خوشنمی

 "نیومد؛ منم هندزفریم زو زدم به گوشم!

دایانا کامال خونسرد و آروم بود؛ مشخص بود که نسبت به رفتن بیل، 

 خیره شد و:  تفاوته. بهمکامال بی

 کارم داشتی عزیزم؟  -

 میشه باهام بیای گچ پام رو باز کنم؟ -

دایانا قدری فکر کرد و بعد نگاهش به پشت سرم افتاد، با خوشحالی 

 گفت: 

 ی نجات اومد.فرشته -

 و رو به بنیامین گفت: 

 میشه دوست منو ببری به کارهاش برسه؟ -
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 اش گفت: بنیامین با همون صدای مردونه

اتفاقا برای همین اومدم؛ پریا انقدر با عجله از کالس بیرون اومد که  -

 وقت نکردم بهش بگم!

 من که کامال درمونده شده بودم، آهسته به دوستم گفتم: 

خوام انقدر به بنیامین زحمت بدم؛ زشته مثال تو دوست منی، من نمی -

 خب.

 کرد موقر باشه، گفت: دایانا درحالی که سعی می

عزیزم پاشو برو دیگه، آقای بنجامین پارسایی منتظرتون هستن؛ دور از  -

 "ادبه که منتظرشون بذاری!

 زد، ادامه داد: و بعد درحالی که لبخند می

 خب دیگه، با خداحافظیت منو خوشحال کن. -

هم زدن اون مشخص بود دایانا برای اون روز یه برنامه داره و اصال قصد به

 برنامه رو نداره.

جبارا از جام بلند شدم و پشت سر بنیامین رفتم و سوار ماشینش شدم. ا

 مقدمه گفت: بنیامین بی

چند روز پیش از دوستم جیکوب برات وقت گرفتم ولی  یادم رفت  -

 بهت بگم.

محل کار جیکوب دقیقا همون بیمارستانی بود که بنیامین توی اون 

مشغول به کار بود. هردو دوشادوش هم به سمت مطب جیکوب رفتیم. 
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دقیقا همون لحظه ای که بنیامین به سمت منشی رفت تا نوبت رو چک 

کنه، جیکوب از مطب بیرون اومد و با خوشحالی به سمت ما دو نفر اومد. 

 ن یه کم با هم خوش و بش کردند و: اون دو مرد جوا

 مگه اینکه به خاطر نامزدت به دیدن من بیای بنجامین! -

ی بنیامین دهانم رو باز کرد و خواستم بگم که نامزد نیستیم، اما خنده

. همین که جیکوب به سمت منشی چرخید تا تر کردجیکوب رو مطمئن

 چیزی رو بهش بگه، با اخم گفتم: 

 ما نامزدیم؟چرا بهش گفتی  -

 و با عصام محکم به ساق پای بنیامین یه ضربه زدم. 

 آخ، من که چیزی بهش نگفتم.  -

 ولی خندیدی، اونم مطمئن شد. -

 و دوباره یه ضربه زدم. 

 آخ، پریا نزن. من که حرفی، آخ... -

 ی سوم، بنیامین با شیطنت بچگانه گفت: بعد از ضربه

 که باور کنه واقعا نامزدیم.کنم جوریه کاری میحاال که این -

ی چهارم رو هم بزنم که جیکوب به سمت ما دو نفر خواستم ضربه

 برگشت و عصای من تو هوامعلق موند. 

 بنجامین، نامزدت باید یه مدت منتظر بمونه تا نوبتش شه. -
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اش رو پیاده کرد و درحالی که عاشقانه منو نگاه بنیامین هم نقشه

 کرد، گفت: می

 ار قبل رفتن ببوسمت و برم.خب، بذ -

جلو اومد و اگرچه که اصال قصد این کار رو نداشت، اما من وحشت زده 

 یه قدم به عقب رفتم. جیکوب لبخند زنان گفت:  

هیچ دختری تاحاال پیدا نشده بود که بنجامین رو عاشق خودش کنه.  -

گفتن بنجامین ترک دنیا کرده، حتما شما رو خیلی همه به شوخی می

 وست داره.د

 بنیامین سری تکون داد و: 

ی زندگیم آره، به هیشکی تا حاال همچین حسی نداشتم؛ پریا همه -

 شده.

 و بعد به سمتم اومد و: 

 بذار کمکت کنم بشینی عشقم. -

 از ترس اینکه بنیامین منو لمس کنه، سریع روی صندلی نشستم و: 

 ممنون، نشستم. -

 بنیامین هم چشمکی بهم زد و رفت.

بعد از رفتن اون دو مرد جوان به محل کارشون، تمام مدتی که منتظر 

 های بنیامین فکر کردم و با خودم گفتم: نشسته بودم، به حرف

 کنه، چه بازیگر خوبیه! چقدر قشنگ نقش یه آدم عاشق رو بازی می -
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طور بود؟ یا بنیامین از این فرصت استفاده کرده بود و اما واقعا همین

 دلش رو بهم زده بود؟های حرف

ی زندگیم تا حاال نسبت به هیشکی همچین حسی نداشتم؛ پریا همه"

 "شده.

 "های بنیامین واقعیت داره.حرف"گفت: اگر دایانا اونجا بود، حتما می

خواستم قبول کنم. نه این واقعیت نداره؛ اگه با خودم کلنجار رفتم؛ نمی

رد یه ماجرای احساسی دیگه هم واقعی بود، من قصد نداشتم خودم رو وا

کنم. یه بار درگیر شدم و بخاطرش تاوان بزرگی دادم؛ شهر و خانواده و 

دانشگاهم رو ول کردم و وارد یه دنیای دیگه شدم. حاال که با لندن آشنا 

شده بودم، حاال که به زندگی تو لندن عادت کرده بودم، قصد نداشتم 

ی عاشقانه رو سک یه رابطهدوباره خودم رو به دردسر بیاندازم و ری

 بپذیرم.

زمان زیادی گذشت تا باالخره گچ پام رو باز کردن و عکس برداری رو 

انجام دادن؛ ساعت کاری بنیامین هم تمام شده بود. راه رفتن برام هنوزم 

رفتم آروم راه می-سخت بود، پس بازم از اون عصا کمک گرفتم. آروم

که سوار شدیم ساعت هفت و ده  هردو باهم به سمت ماشین رفتیم وقتی

دقیقه بود، مردم انگلیس معموال بین ساعت شیش تا هشت شب شام  

 خوردن، بنابراین بنیامین گفت: می

 خوام ببرمت یه جای دنج شام بخوریم.می -

 عای بنیامین حسابی شرمنده بودم، گفتم: من که از کمک
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 زحمت دادم. نه، لطفا منو برسون پانسیون، تا حاالم خیلی بهت -

 بنیامین از گوشه چشم نگاهی بهم کرد و: 

ولی یادمه بهم گفتی اگه کاری به کار دیمن نداشته باشم، هرچی ازت  -

 کنی.بخوام قبول می

درمونده بودم؛ دوس نداشتم بیشتر از این بهش زحمت بدم. بنیامین کنار 

رخم مخیابان توقف کرد و کامال به سمتم چرخید، تمام نگاهش رو به نی

زده شده بودم، سعی کردم به ریخت؛ من که از این نوع نگاه خجالت

ی طوالنی، به سمتش برگشتم و سمت بنیامین نچرخم. بعد از چند ثانیه

ای تغییر نکرده. احساس کردم زیر گرمای دیدم جهت نگاهش حتی ذره

اون دو چشم نافذ، درحال ذوب شدنم؛ نگاهش انرژی خاصی داشت که با 

 تفاوت داشت. سرم رو پایین انداختم و: همیشه 

 جوری نگاهم نکن، معذب میشم.کنم اینخواهش می -

بنیامین دوباره به همون حالت اولیه نشست و درحالی که دستش رو الی 

 برد، گفت: موهاش فرو می

کشی و قرمز میشی، خیلی بامزه میشی؛ آخه وقتی خجالت می -

 تونم نگاهت نکنم.نمی

 اد: بعد ادامه د

تر ازت ی سختمنتظر جوابتم، اگه قبول نکنی، ممکنه بعدا یه خواسته -

 ها.داشته باشم
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بازم از خجالت سرخ شدم، اما بنیامین دیگه قصد نداشت جهت نگاهش 

 کرد، منتظر جوابم شد.طور که خیابون رو تماشا میرو تغییر بده. همون

تو نگاه و لحن تونستم. خواستم درخواستش رو رد کنم ولی نمیمی

بنیامین جادویی بود که کسی نمیتونست باهاش مخالفت کنه؛ هر چقدر 

 ی نه از دهانم خارج نشد.که سعی کردم کلمه

 در همین حین، چیزی به ذهنم رسید و از این فکر خوشحال شدم: 

 خب، به شرطی که جواب سوالم رو بدی. -

ر موافقتش رو اعالم بنیامین بازم مسیر نگاهش رو ثابت نگه داشت و با س

 کرد.

 با اعتماد به نفس خاصی گفتم: 

 بهم بگو معادل اسم دوستت جیکوب به فارسی چی میشه؟ -

 ای تردید، گفت: بنیامین بدون لحظه

 تر نداشتی؟ خب معلومه، یعقوب.سوال از این ساده -

 نگاهی بهم کرد و: بعد خریدارانه نیم

 شام بخورین؟حاال افتخار میدین امشب رو با من  -

 کردم.ای نبود؛ من شرط رو باخته بودم، باید قبول میچاره

جواب مثبتم رو که شنید، به سمت شرق لندن به راه افتاد و به طرف یه 

 رستوران توی پارک ویکتوریا رفت.
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بعد از شام، وقتی که از رستوران خارج شدیم، بنیامین به یه پل که 

 طانه گفت: همون اطراف بود، اشاره کرد و محتا

 تونی تا روی اون پل راه بیای؟کنی میفکر می -

سرم رو تکون دادم و به سمت اون پل زیبا رفتیم که روی یه رودخانه پر 

آب، جای گرفته بود. هوا سرد بود و من زیپ پالتوم رو تا باال کشیدم و 

هم مالیدم تا گرم شه، اما بنیامین انگار سرمای هوا رو هام رو بهدست

کرد. کت چرمش رو بیرون اورد و فقط یه پیراهن مردونه به تن نمیحس 

 داشت.

ی مخملی سبز رنگ بیرون آورد دستش رو تو جیبش فرو کرد و یه جعبه

 و به سمتم گرفت: 

 تولدت مبارک! -

 ذوق زده شدم: 

شدم که چرا کم داشتم ناامید میدونستی؟ کموای، تولد منو از کجا می -

 نگفته.هیشکی بهم تبریک 

بعد جعبه رو گرفتم و در اون رو باز کردم؛ یک گردن آویز طال بود. اون 

هام گرفتم، با دقت اون رو نگاه کردم. یه رو بیرون آوردم و مقابل چشم

سیمرغ بود؛ ظریف و زیبا که دمش به سمت پایین، هردو بالش باز و در 

نگین باالترین حالت ممکن و سرش رو به آسمان بود. روی چشمش یه 

 سبز رنگ کوچک جا گرفته بود؛ واقعا زیبا بود.

 بنیامین ارغام و شمرده شروع به صحبت کرد: 
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ی تولدت خاص باشه و شبیه خودت باشه؛ بخاطر خواستم هدیهمی -

 همینم این رو سفارش دادم!

 نفسم بند اومد: 

 بنیامین، سیمرغ نماد... -

 نذاشت حرفم تمام شه: 

مقدسه، دانا و فرزانه و دست نیافتنیه، دقیقا  دونم سیمرغ  پاک ومی -

 مثل تو!

تونستم چیزی بگم، فقط بنیامین رو نگاه کردم، اما هنگ کردم؛ نمی

ای بود. نگاهش به رودخونه بود؛ بعد از دو بنیامین تو حال و هوای دیگه

 سه دقیقه سکوت، بهم نگاه کرد و با لحنی آرام و عاشقانه گفت: 

 تیم...کوچه گذشاز آن باهم  مد که شبیدم آیا -

 سته گشتیم...الخوت دخلودر آن یم دپر گشو

 نشستیم...ی جوآن ساعتی بر لب 

 چشم سیاهت...در یخته ن رجهاراز تو همه 

 نگاهت...ی من همه محو تماشا

 آرام...شب ف و صان سماآ

 ن رام...ماان و زبخت خند

 در آب...یخته و رفره خوشه ما

 ب...به مهتاآورده ست بردها شاخه
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 "شباهنگ... آواز به اده لددسنگ همه و گل ا صحرو شب 

 شگفت زده شدم؛ یعنی بنیامین اون شعر رو بخاطر من خونده بود؟

دوباره زمان زیادی سکوت بینمون حاکم شد. اون اطراف خلوت بود و 

طرف و زدن و اینهایی بود که بال میشد، خفاشتنها چیزی که دیده می

-ها، قورکردن و صدایی به جز صدای آواز جیرجیرکاز میطرف پرواون

شد. آسمون شب برخالف همیشه ها و شرشر آب، شنیده نمیقور قورباغه

 جا رو روشن کرده بود.صاف و پر ستاره بود و مهتاب فضای اون

کرد. نگاهش پر از حرف گفت و فقط منو نگاه میبنیامینم چیزی نمی 

تر بود؛ انقدر که تا مغز از آتیش سوزانندهبود، پر از احساس، نگاهش 

 کرد.سوزوند و خاکستر میرفت و من رو میاستخونم فرو می

تونستم حرفی بزنم و نه تکون کردم مسخ اون نگاه شدم. نه میحس می

ی سنگی سر جام وایساده بود. یه قدم بلند به بخورم؛ مثل یه مجسمه

سمتم برداشت؛ حس کردم میخواد بیاد بغلم کنه، خشکم زده بود، 

ترسیدم. خواست قدم بعدی رو برداره، اما فهمید ترسیدم، منصرف شد. 

طوری منو نگاه کرد، بعد برگشت و به سمت پل تاد و همونچند ثانیه ایس

ی پل رو گرفت و به جلو خم شد، به پل رفت و با هر دوتا دستش، نرده

 تکیه داد، بعد چند دقیقه گفت: 

 بهتره که بریم. -

 جا بریم.منم از خدام بود که زودتر از اون
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ه منو تو راه برگشت، سکوت سنگینی فضای ماشین رو پر کرده بود ک

من -کرد. خواستم فضا رو عوض کنم، سکوت رو شکستم و منمعذب می

 کنون گفتم: 

تونم از این کادوهای کنی ولی من که نمیتو همیشه منو شرمنده می -

 قیمت برات بگیرم.گرون

 بنیامین اخمی کرد و: 

هایی که خانوادت برات ذارم برام ولخرجی کنی؟ پولکنی میفکر می -

 باید خرج خودت کنی. فرستن رومی

 تحت تاثیر این تواضع قرار گرفتم و گفتم: 

  فرسته.ی تحصیلی میدولت ایران برام هزینه -

های پر دونم ولی لندن شهر پر خرجیه و کالج امرپیالم، جز دانشگاهمی -

 ی اروپاس. شوخی که نیست، کالج سلطنتیه!هزینه

 لبخندی زدم و: 

  بهم بگو روز تولد تو کی هست؟ممنون از درک باالت، حاال -

 بنیامین مرموزانه گفت: 

معماس، اگه خودت پیدا کنی هرچی ازم بخوای بهت میدم، فقط یه  -

ی کنم؛ تولدم روزیه که شماها دوسش دارین ولی تاریخچهراهنمایی می

 سنگینی داره.
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ای چه معمای سختی! مطمئن بودم که با این راهنمایی به هیچ نتیجه

. بهترین فکری که به ذهنم رسید، این بود از ویلیام تقلب بگیرم رسمنمی

 مردانه نبود.ولی این کار اصال جوان

 بنیامین ادامه داد: 

پارسالم دوس داشتم هدیه تولدت رو بهت بدم ولی روزش رو  -

 دونستم.نمی

دونست که پارسال هم ناخواسته بهم کادو داده بود؛ با نجات بنیامین نمی

 دست اون دو نفر، بهترین کادو رو بهم داده بود. دادنم از

روزهای سرد و برفی زمستونی به سرعت طی شدن و جای خودشون رو 

به روزهای زیبا و باشکوه بهاری دادن؛ اگرچه که بهار در بریتانیا به 

های ی پرندهی بهار در تهران زیبا نبود، اما من از بازگشت دوبارهاندازه

ی شکفتن و سبز هایی که آمادهها و درختا و برفهمهاجر، آب شدن یخ

 بردم.شدن بودن، لذت می

جایی . از اونشدتر از قبل میارتباط بین من و بنیامین هر روز صمیمانه

کرد، رد و بدل ها رو غیر حضوری دنبال میکه بنیامین، اکثر کالس

دیدارها  شد. اگرچه که زمان اینای برای دیدار میها بهانهکردن جزوه

خیلی کوتاه بود، اما همین پنج،شش دقیقه هم باعث خوشحالی بنیامین 

روی های کوتاه، توی همون االچیق کوچک روبهشد و اکثر این مالقاتمی

 پانسیون بود.
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ام مارس بود و من قصد داشتم از تعطیالت آخر هفته استفاده کنم و سی

 دایوف( برم.به دیدن یکی از آشناهای خانوادگیم توی ولز)کا

از قبل بلیط قطار رزرو کردم. آخرین کالس هفته که تمام شد، به سمت 

ایستگاه اتوبوس رفتم؛ بین راه به این نتیجه رسیدم که اول یه سر به 

 ها رو بهش تحویل بدم و بعد برای رفتن آماده شم.بنیامین بزنم و جزوه

به آپارتمان بنیامین که رسیدم، زنگ زدم. صدای بنیامین رو از پشت  

 آیفون شنیدم: 

 سالم پریا، میشه لطفا بیای باال؟ -

باال رفتم. پشت در سوییت که رسیدم، در زدم؛ فورا در باز شد. یه مرد 

ای محکم و میانسال پشت در بود که قد بلند، موهای جوگندمی، آرواره

های درشتی داشت؛ به سرعت فهمیدم که چشم تراش و همچنینخوش

نهایت به هم شبیه بودن؛ به جز رنگ اون مرد پدر بنیامینه. اون دو نفر بی

های بنیامین که به مادرش رفته بود. اون مرد میانسال به موها و چشم

 گرمی لبخندی زد و: 

 سالم  دخترم از دیدنت خوشحالم! -

 منم با متانت خاصی سالم کردم و: 

 منم از دیدنتون خوشحالم! -

 ها رو به سمت اون مرد گرفتم و: و بعد جزوه

 ها رو بدین به پسرتون؟میشه لطفا این -
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همین لحظه بنیامین دم در حاضر شد. هنوز لباس رسمیش رو بیرون 

نیاورده بود؛ مثل اینکه تازه از محل کارش برگشته بود. خوش و بش 

 فظی کنم که بنیامین گفت: کوتاهی باهاش کردم و خواستم خداحا

 پریا، اگه اشکالی نداره بمون.  -

 نه ممنون، باید برم پانسیون. -

 آقای پارسایی با لحن مودب و محترمی گفت: 

 خوردین.دوست داشتم امشب رو با ما شام می -

این جمله رو با لحنی گفت که نتونستم درخواستش رو رد کنم و 

ادوی کالم بنیامین، به پدرش رفته. وقت بود که فهمیدم جاذبه و جاون

 آقای پارسایی دوباره گفت: 

 بنجامین از شما زیاد برام گفته. -

ترسیدم که بنیامین درمورد تصادف و یه خرده ترسیدم و نگران شدم؛ می

 ماجرای آدامس، هم چیزی گفته باشه. با نگرانی گفتم: 

 چیز بدی که نگفته؟! -

 نه، چطور مگه؟! -عد: آقای پارسایی کمی تعجب کرد و ب

نفسم رو که از ترس حبس کرده بودم، بیرون دادم و با خیالی راحت و 

 کمی شوخ طبعی، گفتم: 

 خب، هرچی که گفته درست بوده، چون من آدم خیلی خوبیم. -

 و هر سه خندیدیم.
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های ماشین نشسته بودیم و بین چند دقیقه بعد، ما سه نفر روی صندلی

 زدیم.می های لندن دورخیابان

وطن، برای آقای پارسایی مرد خوش مشربی بود و صحبت کردن با یه هم

های که همون بخش بود. ما به سمت یکی از رستورانهردومون لذت

اطراف بود، رفتیم. پشت یه میز نشسته بودیم و درحال سفارش دادن 

 شام بودیم که گفتم: 

 آقای پارسایی، چی شد که اومدین لندن؟!  -

ی مهندسی جا درس خوندم و تخصص خودم رو تو رشتهمن اینخب،  -

سازی گرفتم. وقتی برگشتم، تازه جنگ تمام شده بود. اون موقع کشتی

دادن؛ بخاطر همین مجبور شدم برگردم لندن و به تخصص من بها نمی

جا مشغول به کار شم. چند سال بعدم با مادر بنجامین آشنا شدم و همین

ار شدم. تا قبل از اینکه بنجامین دنیا بیاد هم، تو فکر جا موندگکال همین

برگشت بودم، اما بعدش ترجیح دادم بنجامین از امکانات اینجا استفاده 

 کنه تا کشوری بخاطر جنگ انقدر آسیب دیده!

ی بین بنیامین و پدرش، خیلی گرم و اون شب من فهمیدم رابطه

باشن، دوتا دوست خوب صمیمیه. اون دوتا بیشتر از اینکه پدر و پسر 

 بودن.

 من با ذوق گفتم: 

ی خوبی دارین؛ من حسودیم شد. دلم برای وای چقد شما باهم رابطه -

 بابام تنگ شد.
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 آقای پارسایی با مهربانی گفت:  

فکر کن منم جای پدرت هستم؛ باهام راحت باش و هروقت کمک  -

 خواستی، روم حساب کن.

 بعد یه خرده مکث کرد و: 

 ای هستی.دختر شایستهتو  -

 منم تشکر کردم.

ها بزنیم. میشد بعد از شام هم سوار ماشین شدیم تا چرخی توی خیابون

های اون دو نفر، متوجه شد که آقای پارسایی از الی صحبتاز البه

شلوغی و بزرگی لندن خسته شده؛ چند سالیه که توی منچستر زندگی 

 ره.جا یه رستوران کوچیک داکنه و همونمی

شب انقدر بهم خوش گذشت که متوجه گذر زمان نشدم؛ وقتی به اون

 خودم اومدم که ساعت نزدیک یازده بود.

وای من باید برم پانسیون زود بخوابم، چون فردا صبح زود یه بلیط  -

 قطار دارم.

 ی بنیامین به کلی عوض شد و به سختی گفت: حالت چهره

 خوای بری؟!مگه جایی می -

ها تعریف کردم و حس کردم وت آقای امینی رو برای اونماجرای دع

های لندن بنیامین خودش رو باخت؛ با این حال، با عجله بین خیابان

کرد تا هرچه زودتر من رو به مقصد برسونه تا قبل از رانندگی می
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مسافرت کمی استراحت کنم. تقریبا دو ساعت طول کشید تا اینکه به 

ون خداحافظی کردم و به سمت پانسیون پانسیون رسیدیم. از هردوش

 رفتم.

ازش تا ق دایانا رفتم تاابه سمت وارد خوابگاه شدم، اول قتی که و

هم  شب اونینکه امثل د؛ نکرز بادرو لی کسی کنم. در زد وحافظی اخد

 ده.برگرن به پانسیوقرارنبود 

ض عوم رو هاسلباد؛ بلیطم برای هفت ساعت دیگه بود. بویک ساعت  

 ریختم.کوله پشتی زم داشتم، توی یه که الرو سایلی م وتماو  دمکر

ساعت یک و نیم بود؛ با اینکه اتاقم تقریبا مرتب بود، اما وسواسم اجازه 

نداد با خیال راحت به سمت تخت خواب برم و شروع به تمیز کردن گاز 

 و سینک و کف زمین کردم.

 کنم. حتاستراتا اختم نداتخت دم رو روی خودو بود. ساعت 

ی مناسبی برای کردم که کاش هدیهساعت دو و نیم بود. به این فکر می

 خانواده آقای امینی گرفته بودم.

کردم که یه کتاب و جزوه با خودم ببرم تا ساعت سه بود. به این فکر می

 هام رو مرور کنم.بتونم درس

کردم درسته که آقای امینی ازم ساعت سه و نیم بود. به این فکر می

جا استراحت کنم ولی بهتره نهایتا تا یکشنبه نخواسته که یه هفته او

 ها باشم.مهمون اون
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گر اکه دم کرین فکر میابه د. بوده نبرم باخوز هنوساعت چهار بود؛ 

 میشم.خسته ابم، توی ایستگاه قطار نخو

رای دایانا نامه ببهتره که کردم میین فکر ابه چهار و نیم بود. ساعت 

 وخداحافظی کنم. بنویسم

د؛ نبویز جان بیداخوکردم، اما دیگه آلودگی میپنج، احساس خوابساعت 

م و جا بلند شدرفتم. از ایستگاه میباید به دیگه بلیط داشتم، ساعت سه 

که نوشته ای رو نامهد. قفل بوز هنوق دایانا تاو رفتم؛ در اهررابه سمت ته 

 اتوبوس رفتم. اختم و به سمت ایستگاهنددر ایر دم، زبو

اش خیلی مهربان و خونگرم بودن و منو به گرمی آقای امینی و خانواده

کردن، شون تعریف میتحویل گرفتن و برام از خاطرات گذشته و آشنایی

همین باعث میشد که احساس غریبی نکنم. دومین شب حضورم تو اون 

حاال خونه بود و من برای خواب به سمت اتاق سبحان کوچولو رفتم که 

طور که روی تشک . همونکردیمما دو نفر مشترک از اون استفاده می

ها رو چک کردم. تاریخ کشیدم، موبایلم رو بیرون آوردم و ایمیلدراز می

باالی گوشی رو که دیدم، تصمیم گرفتم برگردم، چون روز بعد دوشنبه 

 بود و کالس داشتم.

ای روز بعد رو بهونه هبه سرعت یه بلیط هواپیما رزرو کردم و کالس

 ی امینی از رفتن ناگهانیم ناراحت نشن.کردم تا خانواده

دوشنبه ساعت چهار صبح، توی فرودگاه بودم و کاردیف رو به مقصد 

راست به سمت کالج امپریال رفتم؛ لندن ترک کردم و از فرودگاه یک
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دقیقا به موقع به اولین کالس صبح دوشنبه رسیدم. عصر اون روز، به 

 نیامین تلفن زدم؛ اون مرد جوان با خوشحالی جواب داد: ب

 سالم پریا، کجایی؟!  -

 پانسیون هستم.  -

 چه خوب که زود برگشتی! چه خبر؟  -

 تر از سالمتی من؟چه خبری مهم -

 این رو به شوخی گفتم، اما بنیامین حرفم رو تایید کرد و: 

 آره واقعا، هیچی بهتر از سالمیتی تو نیست.  -

امدی اینجا باهم باشیم، البته راستی، امروز سیزده بدره؛ کاش می -

 تقریبا دیگه داره تمام میشه، چون غروبه.

زده شد، چون این اولین باری بود که من ازش بنیامین شگفت

 خواستم باهم باشیم، پس با خوشحالی گفت: می

تان عالیه، ساعت هشت و نیم میام در پانسیون، تا قبلش باید بیمارس -

 بمونم.

دقیقا راس ساعت هشت و نیم از پانسیون بیرون اومدم و همین که روی 

های آالچیق نشستم، ماشین بنیامین رو از دور دیدم. یکی از صندلی

بنیامین از ماشین پیاده شد و چشمش به میز افتاد که با غذاها و دسرهام 

وش و بش ای به خود گرفته بود. از جا  بلند شدم و خرنگ و روی دیگه

 کوتاهی باهاش کردم و بعد یه جعبه رو مقابلش گرفتم و: 
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 تولدت مبارک! -

 بنیامین غافلگیر شد: 

 از کجا فهمیدی؟ نکنه بیل بهت تقلب رسونده؟ -

 ژست دانای کل به خودم گرفتم و:

به تبریک کردم، یه ایمیل راجعهام رو چک میدیشب داشتم ایمیل -

اومد، البته من درمورد سیزده بدر قبال شنیده سیزده بدر دیدم؛ یهو یادم 

اش و... افتادم. حاال بذار بود و با دیدن ایمیل دیشب، یهو یاد تاریخچه

ی برات بگم؛ سیزده بدر روزیه که موردخای، وزیر یهودی سلسله

و  -اون وزیر ایرانی-هخامنشی از خشایارشاه، دستور قتل هامان 

گیره و همه رو تو ایرانی دیگه رو میاش و هفتاد و هفت هزار خانواده

هامون کشن. از اون موقعس که ماها روز سیزده تو خونههاشون میخونه

مون نباشیم و مونیم تا یه بار دیگه شاهد کشته شدن مردم و خانوادهنمی

 دونیم!خونه موندن توی اون روز رو نحس می

 بنیامین سرش رو تکون داد و: 

 آفرین، درسته. -

 ه اشاره کردم و: به جعب

 خب، بازش کن! -

ای رنگ و بنیامین همین کار رو کرد و بعد یه ساعت مردونه با بند نقره

 ی گرد بیرون آورد، بعد نگاهی به ساعتش کرد و: صفحه
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ای که مثل اینکه دیگه وقتشه بعد از ده سال، ساعت خودم رو با هدیه -

 بهم دادی عوض کنم.

ن شدیم، بین خیابان های لندن دور زدیم. بعد از صرف شام، سوار ماشی

کنار هاید پارک ایستادیم از ماشین پیاده شدیم و مشغول قدم زدن 

نوبتی هم باشه، نوبت وفای به  -ای گفتم: بودیم که با لحن پیروزمندانه

عهده، یادمه بهم گفتی اگه تولدت رو حدس زدم، هرچی ازت بخوام بهم 

 میدی.

 گفت: بنیامین با حالت مطمئنی 

 اآلنم رو حرفم هستم. -

 یه خرده فکر کردم و: 

 خوام، سوییچت، کیف پولت...خب، منم همه چیزت رو می -

 و بعد چینی به پیشانی انداختم و: 

 گذرم.هات میاز خیر لباس -

 بنیامین گفت: 

 ها رو هم تمام و کمال بهت میدم.اگه بخوای اون -

 خودم رو به نفهمی زدم و: 

 میرم دیگه.خب، من  -

معطلی سوئیچ و کیف پولش رو بهم داد و منم سوار ماشین بنیامین بی

 بنیامین گفت: شدم. 
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 ن. هم برسو، وایسا من رو پریا -

 د. کرز باشین رو ماشه، در باییدم ینکه منتظر تاون ابد

 ای؟ قا کجا میآ -

 میشم.ار سو، دارم خب -

، ست نشمدوبا خاله خرسه ؛ نکنمز غریبه بادر روی گفته م باباه، شرمند -

 م!ندراه تو ماشینم دزده رو قا ، آنکنمد عتمااباهه روقا آقت به ویه 

 بنیامین حیرت زده گفت: 

ینجا تا ن از امنو تا یه جایی برسو؟ کیهدزده قا ؟! آچیه پریاها فین حرا -

 هه.راخونم خیلی 

 نچ.  -

 م. دتا با تاکسی برگره بهم بدل پوده قل یه خراحد، خب -

 زدی؟منو ندل پوم کجا معلوارم. از ندن طمیناامن بهت ، نچ -

 ت: ندگی گفومدربنیامین با 

 نم.گردومیکن بهت برور با -

 دم.کری یزربرنامه هام لپوای من بر، نچ -

 نشست: رت بنیامین  صوران روی باه چند قطر

 من االن راه بیافتم، معلوم نیست کی برسم خونه. -

 رفت: از فکرشم خندم گ

 انقدر تنبل نباش، یه کم هم پیاده روی کن! -
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دی یازبا سرعت دم و شن کررو روماشین ، بنیامینوری نابال کماو در 

رفتم، یه دور کوتاه زدم و به سرعت برگشتم و دقیقا جلوی پای بنیامین 

 روی بود.توقف کردم که حاال درحال پیاده

 بدو بیا سوار شو، داره بارون میاد. -

اش پیاده خواست تا در خونهاما بنیامین تصمیمش رو گرفته بود و می

روی کنه؛ اصرارهای منم بی فایده بود. بنیامین لجبازتر از اون بود که 

 تصمیمش رو عوض کنه: 

 روی کنم.خوام تا خونم پیادهطور که خواستی، میهمون -

 خندیدم و: 

 ای!طور که معلومه، تعطیالت آخر هفته خونهاین -

های بلند ی مصممش، قدمبنیامین چیزی نگفت و با همون قیافه

برداشت. فکری به ذهنم رسید؛ از ماشین پیاده شدم و دوشادوش 

شد. هنوز چند بنیامین شروع به راه رفتن کردم. باران هر لحظه تندتر می

ای که فقط به خاطر متر بیشتر نرفته بودیم که عطسه کردم؛ عطسه

 د.حساسیت فصلی بو

 بنیامین اولین فکری رو که به ذهنش رسید، به زبون آورد: 

 خوری، بدو برو سوار شاالن سرما می -

 منم مصرانه گفتم: 

 اگه نیای منم نمیرم. -
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 اطمینان منو که دید، گفت: 

 مثل اینکه تو از من لجبازتری. -

 با حالتی پیروزمندانه گفتم: 

 تازه کجاش رو دیدی. -

 و بعد سویئچ رو بهش پس دادم و: 

 خودت برون، رانندگی تو لندن خیلی سخته. -

های ماشین نشستیم و به سمت چند دقیقه بعد، هردو روی صندلی

شافتسبوری، درحال حرکت بودیم که بنیامین ضبط ماشین رو روشن 

یه چیزی هست تو "فضای ماشین رو پر کرد:  "ستار"کرد و صدای 

 "اشق شور و حالشه...هات که دلم عچشم

 "یه چیزی هست تو نگاهت که دل اسیر من دنبالشه...

 با کنجکاوی پرسیدم: 

رفتیم گچ پام زو چرا انقدر این آهنگ رو گوش میدی؟! وقتیم که می -

 باز کنم، همین آهنگ رو پخش کردی.

 بنیامین سرش رو به سمتم چرخوند و با لحنی سوالی گفت: 

 انقدر این زو گوش میدم؟!کنی چرا خودت فکر می -

 دونستم.انگار جواب رو می

تاج عشقت رو سرم، دل من "گفت: دوباره صدای ستار رو شنیدم که می

 "میره برات.عاشقه؛ می
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 ی راه در سکوتی عاشقانه طی شد.بقیه

 وقت خداحافظی، کیف پول رو روی داشبورد ماشین گذاشتم و: 

 اینم از کیف شما.  -

 ودته. نه، این مال خ -

 تونم قبولش کنم، من حتی داخلشم نگاه نکردم.نمی -

 خب نگاه کن، مطمئنم وقتی ببینی نظرت عوض میشه.  -

 نظر لطفته ولی همین که سر قولت موندی، برام خیلی ارزش داره. -

و بعد لبخندی زدم و به سمت پانسیون رفتم. بین راه سرم رو چرخوندم 

ی و دیدم که نگاه یه عاشق، بدرقه کنهببینم چرا بنیامین حرکت نمی

 راهم شده.

 بنیامین:

شد که از محل قرار و آشفته. یه ساعتی میمثل مرغ پر کنده بودم؛ بی

کار برگشته بودم، حتی یه لحظه هم آروم و قرار نداشتم. فکر پریا و 

قرار کرده بود. سه روز از آخرین دیدارمون گذشته بود دوری ازش، منو بی

رو ندیده بودم؛ چندین بار به سراغ موبایلم رفتم، حتی  و هنوز اون

 ی پریا رو هم گرفتم، اما فورا پشیمون شدم و قطع کردم: شماره

 خونه، فردا یه امتحان داره، نباید مزاحمش بشم.اون االن داره درس می -

 باز با خودم زمزمه کردم: 
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کردی، حاالم پس تکلیف این دل دیوونم چی میشه؟ منو عاشق خودت  -

 خیالی؟انقدر بی

کار کنم. دونستم باید چیدوباره در طول سالن قدم رو رفتم؛ نمی

احساس دل ضعفه کردم، گرسنه بودم؛ اما حوصله غذاخوردنم نداشتم. 

 این اواخر از زبون همه شنیده بودم: 

 رسی؟بنجامین جدیدا الغر شدی، مگه به خودت نمی -

تر از اون حوصلهدیدم، بیکه پریا رو نمیکامال درست بود. من روزایی 

کاش  -بودم که به خورد و خوراکم برسم. دوباره با خودم زمزمه کردم: 

فهمیدی چقدر دیمت، بلکه دلم اروم شه. کاش میحداقل ده دقیقه می

 دوست دارم!

خودم رو روی کاناپه انداختم و پاهام رو دراز کردم. تو همین فکرا بودم 

گ خورد؛ حوصله جواب دادن نداشتم، اما صدای زنگ که موبایلم زن

شد. دستم رو دراز کردم و گوشی رو از روی میز موبایل قطع نمی

برداشتم و همین که اسم پریا رو روی صفحه گوشی دیدم، مثل برق 

زده بودم؛ سعی کردم به خودم مسلط شم، بعد . هیجانها شدمگرفته

کردم. پریا از اون طرف خط با  پرسی مختصریجواب بدم. سالم و احوال

 درموندگی گفت: 

شم؛ تو های کتاب رو خوب متوجه نمیبنیامین من بعضی از قسمت -

 قبال این واحد رو گذروندی، وقت داری کمکم کنی؟
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خوشحال شدم که یه بهونه واسه دیدار جور شده ولی سعی کردم 

 خوشحالیم رو بروز ندم: 

 دارم، واقعا ضروریه؟!عه، خب یه خرده کار شخصی  -

 پریا ملتمسانه گفت: 

 آره، توروخدا بیا.  -

 کشه؟!کارت چقدر طول می -

 پریا بازم با همون لحن گفت: 

  قول میدم وقت زیادی ازت نگیرم، باور کن. -

خیلی خب، با اینکه کلی کار رو سرم ریخته ولی اگه خیلی ضروریه  -

 میام.

 اینپبار پریا خوشحال شد و: 

ستی شام که نخوردی؟ من ماکارونی درست کردم زیاده، امیدوار را -

 بودم بیای باهم شام بخوریم تا حداقل لطفت رو یه کم جبران کنم. 

 تر شدم ولی بازهم سعی کردم نشون ندم. به شوخی گفتم: خوشحال 

آشغال سر کوچه، گفت غذای دیشبت رو که ریختین تو سطلدایانا می-

 محل مرده بودن.های ی گربهصبح همه

 پریا با حرص گفت: 

ی راست کنی؟! اون یه رودههای دایانا رو باور میوای بنیامین، تو حرف -

 تو شکمش نیست.
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 مکث کرد و بعد: 

 توروخدا زود بیا دیگه!  -

 کنم میام.باشه، االن حرکت می -

شناختم. به سرعت رانندگی کردم و خودم رو به اون سر از پا نمی 

رسوندم. پریا هم همون موقع از پانسیون خارج شده بود و هردو پانسیون 

باهم به سمت آالچیق کوچکی رفتیم که مقابلمون بود. تپش قلبم با هر 

شد. پریا یه لباس آبی رنگ رفتم، بیشتر و بیشتر میقدمی که جلوتر می

 تر از همیشه کرده بود.به تن داشت که اون رو مهربون

خوردیم هم کتابش رو ول نکرد. بیشتر از م میاون حتی در مدتی که شا

اینکه غذا بخوره، سرگرم مطالعه و مرور کتاب بود. برخالف اون، من بعد 

 خوردم. از چند روز، با اشتهای خاصی غذا می

 پریا واقعا خوشمزه بود، دست درد نکنه! -

 اون دختر سرش رو بلند کرد و با خوشحالی گفت: 

 نوش جانت. -

 و دیس رو جلوتر آورد و: 

 چین سیب زمینی بخور.بیا یه کم دیگه از این ته -

 کردم، گفتم: درحالی با دستمال دهنم رو پاک می

نه دیگه، حسابی سیر شدم؛ اگه یه ذره دیگه بخورم سنگین میشم،  -

 "ها.تونم کمکت کنمدیگه نمی
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 زده گفت: پریا وحشت

 وری.وای نه، دیگه حق نداری چیزی بخ -

تر، مسائل ای که من داشتم، به راحتی و با زبان سادهبا توجه به پیشینه

شد که ازم تر میدادم و پریا هر لحظه خوشحالرو برای پریا توضیح می

طور که پریا رفت و همونآروم جلو می -کمک خواسته. ساعت آروم

ا جشد، دل من آرومتر. حاال که چند ساعت از شب رو اونتر میخسته

 قراریم از بین رفته بود.کنار اون دختر گذرونده بودم، بی

 پریا:

روز بعد امتحان که تمام شد، با خوشحالی از دانشکده بیرون اومدم. 

امتحان رضایت بخشی بود؛ به محوطه که رسیدم از دور بنیامین و بیل و 

های محوطه نشسته بودن دایانا رو دیدم که کنار هم، روی یکی از نیمکت

ها کنار هم تعجب کردم، چون چشمشون به در سالن بود. از دیدن اونو 

تقریبا مطمئن بودم که دایانا تو اون ساعت هیچ کالسی نداره و انتظار 

داشتم بنیامینم تو اون ساعت محل کارش باشه. در مورد بیل هم 

 مطمئن نبودم که کالسی داره یا نه؟

شیده بود و بیشتر از همیشه بنیامین یه پیراهن مردانه استخوانی رنگ پو

خوشتیپ شده بود. جلو رفتم و به همگی سالم کردم و بعد رو به دایانا 

 گفتم: 

 کنی؟ تقریبا مطمئنم االن هیچ کالسی نداری!جا چیکار میاین -
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که العمل دایانا خیلی جالب بود؛ با خوشحالی خندید و بعد درحالیعکس

 کرد، گفت: بنیامین رو نگاه می

 ره از ایشون بپرسی چرا اینجاییم!بهت -

نگاهم رو به سمت همکالسیم چرخوندم و منتظر موندم حرفی بزنه. اون  

هام خیره شد؛ مرد جوان از جا بلند شد و جلوم وایساد، مستقیم به چشم

اش بیشتر از همیشه بشاش بود. مثل زد و چهرههاش برق میچشم

 دای گرم و گیراش گفت: همیشه محکم و مطمئن به خود بود با همون ص

 خوام این کار رو به سنت خودمون انجام بدم!می -

دونستم منظورش چیه در کثری از ثانیه، هزاران سوال به ذهنم اومد. نمی

اش، زنه. بنیامین یه قدم جلوتر اومد و از جیب جلیقهو از چی حرف می

د و مقابلم یه جعبه کوچیک بیرون آورد و در جعبه رو باز کرد، بعد زانو ز

 گرفت: 

 کنی؟پریا یزدان پناه! با من ازدواج می -

انقدر شوکه بود که متوجه نشدم تمام کسایی که اون اطراف بودن، 

دورمون جمع شدن و برامون دست زدن. دایانا از جا بلند شده بود و فیلم 

زد. پروفسور لنگدان از گرفت؛ ویلیام به پهنای صورتش لبخند میمی

ات بیرون اومده بود و درحال قدم زدن بود؛ چشمش به ما سالن امتحان

زنان و مثل یک پدربزرگ مهربون، ها لبخندکه افتاد ایستاد و از باالی پله

کردن و برگ این صحنه رو تماشا کرد. کبوترها باالی سرمون پرواز می

وزید، به رقص در اومده بود. خورشید با ها از نسیم مالیمی که میدرخت
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گری های طالیی رنگش، در آسمان صاف و بدون ابر، جلوهعهاون اش

کردن و جیک می-ها روی درختان سرسبز جیککرد. گنجشکمی

 زدن.آرام بال می-ها آرامپروانه

 همه چیز شیرین و دلپذیر بود!

ی حلقه وقتی به خودم اومدم که روی صندلی اتاقم نشسته بودم و جعبه

ای بین من و یادم نمیومد که چه مکالمههم روی میز تحریرم بود. اصال 

بنیامین رد و بدل شده، کی از کالج بیرون اومدم، یا این چند ساعت رو 

کم چطور گذروندم؛ خیلی گیج و گنگ بودم. از دو، سه ماه پیش، کم

شدم و برای مند شده، ولی منکرش میحس کردم که بنیامین بهم عالقه

آوردم و خودم رو گول های الکی می های عاشقونش، بهونهرفتارها و حرف

ترسیدم؛ بخاطر اینکه نگران بودم یه اتفاق زدم، شاید بخاطر اینکه میمی

تلخ دوباره برام تکرار بشه. دوسال از ماجرای مهرداد گذشته بود و من 

ی جدید شم؛ اونم با  هنوز آمادگی این رو نداشتم که وارد یه رابطه

ی دیگه به دنیا اومده بود و ه قارهپسری که تو یه کشور دیگه و ی

ته قلبم، همیشه از بنیامین -فرهنگش با من خیلی متفاوت بود ولی ته

اومد و اون رو بخاطر استعدادها و مردونگی و شخصیتش خوشم می

 کردم.تحسین می

شدم. هروقت این اواخر وقتی باهاش بودم، متوجه گذر زمان نمی 

مام مشکالتم به اولین کسی که شدم؛ برای تدیدمش خوشحال میمی

کردم، بنیامین بود ولی چرا وقتی بنیامین بهم پیشنهاد ازدواج فکر می
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هم ریختم و گیج شدم! من چند وقت بود که متوجه عالقش داد، انقدر به

هم ریختم؟! نباید انقدر جا به خودم شده بودم، پس چرا انقدر به

 خوردم.می

ی دونستم باید چه تصمیمی بگیرم. نگاهی به حلقه کردم؛ یه حلقهنمی

. وسوسه شدم زیبا و دلفریب بود، با یه نگین سفید رنگ ساده، اما زیبا

تر به اون حلقه رو برداشتم و اون رو دستم کردم؛ کامال اندازه بود. دقیق

لیقه العاده زیبا و خوش تراش بود. از این نظر به سنگاه کردم؛ فوق

بنیامین افرین گفتم. یه لحظه خودم زو کنار اون مرد جوان تصور کردم؛ 

خواستم قبول کنم، اما تصورش هم شیرین و دلپذیر بود ولی با اینکه نمی

مند شده بودم؟ چرا زودتر متوجه این موضوع کی به بنیامین عالقه

 نشدم؟ 

 نه... 

وب و معقولیه ولی به خودم نهیب زدم. قبول داشتم که بنیامین جوان خ

شد که اسیر این عالقه شم. بعد از مهرداد با خودم عهد این دلیل نمی

بسته بودم که دیگه در قلبم رو به روی هیچ مردی باز نکنم ولی واقعا 

شد که به این نتیجه رسیده بودم طور بود؟ تقریبا دو، سه ماه میهمین

هاش، از اینکه چپ و . از حرکاتش، از حرفکه بنیامین بهم عالقه منده

کرد تا بهم زنگ از اینکه هربار یه بهونه جور می اومدراست به دیدنم می

 زد.هاش از خوشحالی برق میدید، چشمبزنه. هروقت منو می
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های قلبم پاره کرده بود، بنیامین حفره-هرچقدر که مهرداد قلبم رو پاره

شدم. شب  مندکردم که منم بهش عالقهرو پر کرده بود. حس می

تولدش، وقتی اون چند ساعت رو باهم گذروندیم، اصال متوجه گذر زمان 

ام به بنیامین نبود؟ دوباره به ی عالقهها همه نشونهنشده بودم. این

احساسم نهیب زدم. حلقه رو از دستم بیرون آوردم و داخل جعبه 

 گذاشتم، طول اتاق رو قدم رو رفتم. با خودم زمزمه کردم: 

ن عاشقش نبودم و نیستم. از وقتی مهرداد رو شناختم از همه نه، م -

ای مردها بیزار شدم؛ دیگه احساسی برام نمونده که بخوام برای کس دیگه

 خرج کنم.

خواستم های دلم بود یا فقط میها حرفطور بود؟ اینولی واقعا همین

 خواستم چی رو به خودم ثابت کنم؟ اینکه محکمخودم زو گول بزنم؟ می

خواستم نشون بدم که قلبم از جنس سنگه؟ چه اشتباه و مقاومم؟ می

 بزرگی کردم.

تو دلم آشوب بود؛ تو همین فکرها بودم که یه نفر به موبایلم پیام داد. به 

سمت گوشی برگشتم که روی میز تحریر، کنار حلقه جا خوش کرده بود. 

، آنچه در همه آرام گرفتند، شب از نیمه گذشت"بنیامین نوشته بود: 

 "خواب نرفت، چشم من و یاد تو بود!

از دیدن این پیام دلم هوری ریخت و قلبم به ضربان افتاد؛ هیجان زده 

هام شدم و احساساتم به جوش اومد. خودم رو روی تخت انداختم و چشم
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ی دلنشین. از فکر بودن کنارش، فکر رو بستم، رفتم تو یه خلسه

 عاشقانه با اون و به اوج رسیدن باهاش.داشتنش، فکر ساختن یه زندگی 

کردم که منم بنیامین رو دوست دارم؟ چرا با قلب و پس چرا قبول نمی

 کردم؟احساسم لجبازی می

 یهو به خودم اومدم، بلند داد زدم: 

 نه، نباید دوباره اشتباه کنم. -

 .دوباره نشستم منفی بافی کردم تا اون حس خوب رو از خودم دور کنم

هاش فکر کنم؛ هرچی به مغزم فشار آوردم، چیزی ردم به بدیسعی ک

اومدم. بعد از مدتی فکر یادم نیومد ولی این کافی نبود، نباید کوتاه می

 کردن، باالخره تصمیمم رو گرفتم.

شدم. باید کنترل قلبم کردم؛ نباید یه بار دیگه تسلیم میباید کاری می

 کردم.ین رو روشن میگرفتم؛ باید تکلیف بنیامرو به دست می

ی بنیامین رو گرفتم؛ داد. شمارهساعت یک نیمه شب رو نشان می

 ی شماره گرفتن تا جواب دادنش، فقط چند ثانیه کوتاه بود. فاصله

 جانم، عزیز دلم. -

 جانت سالمت؛ میشه بیای اینجا، باید ببینمت. -

 االن میام پیشت، پریای من. -

 پریای من؟!
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جوری با من حرف اون حق نداره این"با خودم گفتم: کمی دلخور شدم،  

ی پرو، چرا انقدر خودش رو بهم بزنه، اون فقط خاستگاری کرده؛ پسره

خواد. چرا حد و ها که ازم نمیکنه؟ اگه بهش رو بدم، چهنزدیک می

 "شناسه؟!مرزش رو نمی

؛ در هاسریاتر از این حرفتر و بیی بنیامین بهم پاکدونستم عالقهمی

شناختم، یه حرکت ناشایست ازش ندیده طول این دوسالی که اون زو می

خواستم اون زو دادم؟ میبودم، پس چرا این فکرها رو تو سرم پرورش می

تر درهای قلبم رو به روش بد جلوه بدم و اون زو محکوم کنم تا راحت

 ببندم.

سور رفتم و با هام رو پوشیدم و از اتاق بیرون اومدم؛ به سمت آسانلباس 

های تند و عصبی از در پانسیون خارج شدم. دو دل بودم و شک قدم

ی مقابل پانسون گذشتم و داشتم، اما تصمیمم رو گرفته بودم. از محوطه

 به االچیق رسیدم.

ها آالچیقی که تو اون خاطرات زیادی باهاش داشتم. روی یکی از صندلی

یدم. جلوتر که اومد، اونم منو نشستم؛ ماشین بنیامین رو ازته خیابون د

ی جذابش از ماشین پیاده شد و به دید و با اون لبخند کمرنگ مردونه

سمتم اومد، با اشتیاق خاصی سالم کرد و مقابلم نشست. مثل همیشه 

نظیر بود؛ یه پیراهن مردانه برفی پوشیده بود با هایش بیانتخاب لباس

 جلیقه و شلوار توسی رنگ.
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منو نگاه کرد؛ تو نگاهش حسی بود که با دیدنش دلم چند ثانیه فقط 

 هوری ریخت. 

 من سرا پا گوشم گل نازم. -

به من من افتادم. نمیپدونستم حرفم رو چطور شروع کنم؛ بنیامین، اما 

انگار پر از حرف بود، پر از احساس ناب، پر از انرژی، از سکوتم استفاده 

 کرد و: 

 ترکید.، دیگه دلم داشت میچه خوب شد که گفتی بیام ببینمت -

 معلوم بود که به تپش قلب افتاده، چون یه نفس بلند و صدادار کشید.

 کنم دو کیلو وزن کم کردم تا تونستم این دوتا کلمه رو بگم: فکر می

 بنیامین ببین... -

 بنیامین وسط حرفم پرید و: 

تو  ببین اگه نگرانیت درمورد خانوادت، خیالت راحت باشه؛ هرجا که -

 انتخاب کنی برای زندگی کردن، من مشکلی ندارم و باهات میام.

. بنیامین سرش رو پایین باز سکوت کردم؛ حرفی برای گفتن نداشتم

 انداخت و با لحنی عاشقانه گفت: 

تو تنها دختری هستی که به دلم نشستی، تا حاال به هیشکی همچین  -

 "؟دونم تو جواب کدوم کار خوبمیحسی نداشتم. نمی

 زد: هاش برق میکمی مکث کرد و بعد سرش رو باال آورد، چشم
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مطمئنم این اتفاقی نیست، اینکه از اون سر دنیا بیای اینجا و منو  -

 درگیر خودت کنی.

چقدر سخت بود گفتنش. بنیامین از هرنظر خوب بود؛ هیچ دلیل قانع 

ی تالشم خواستم بکنم نداشتم ولی همهای برای حماقتی که میکننده

 هام رو بستم و: رو کردم. چشم

 باید به چیزی رو بدونی. -

نتونستم حرفم رو ادامه بدم؛ بلند شدم و به سمت ستون االچیق رفتم و 

 م و سپس من من کنون گفتم: به ستون تکیه داد

 خوام باهات ازدواج کنم!ببین من نمی -

تک کلماتی که از دهنم خارج شد، مثل خنجر به -بنیامین کپ کرد. تک

 قلبش نشست.

توقع هر چیزی رو داشت جز این جمله. چند ثانیه مبهوت موند؛ گیج 

م شده بود. سرم رو پایین انداختم تا نبینمش. کلمات به زحمت از دهن

 شد: خارج می

 فکر این ازدواج رو از سرت بیرون کن ! -

 بنیامین چند ثانیه فقط منو نگاه کرد و بعد خیلی آروم زمزمه کرد: 

 چقدر سرنوشتمون شبیه شعر کوچه شده! -

 یادم امد تو به من گفتی از این عشق حذر کن. 

 

 با صدای لرزونم گفتم: 
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 چند روز بگذره این عالقه یادت میره. -

 ی عشق گذران ستای چند براین آب نظر کن، آب آیینهلحظه 

مند مطمئنم چند وقت بگذره یه نفر دیگه پیدا میشه که بهش عالقه -

 بشی.

تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران ست، باش فردا که دلت با دگران 

  "ست.

 یه مدت برو مسافرت مطمئنم همه چی خیلی سریع فراموشت میشه! -

 کنی چندی از این شهر سفر کن. تا فراموش

هم ریخته و پریشون بود، اما همچنان محکم و مقاوم بنیامین با اینکه به

 رسید. با حیرت گفت: به نظر می

مند شدم که به این راحتی هم فراموش کنم؟! مگه با یه نگاه بهت عالقه -

 فراموش کنم؟

 نتوانم...  با تو گفتم حذر از عشق؟ ندانم... سفر از پیش تو؟ هرگز

تونست هرکسی رو دلسرد کنه ولی هیچ هایی افتاد که میبارها اتفاق -

تاثیری روی عالقم بهت نداشت. برخوردهات با من، روزهای اول 

ی االن دوست نداشتم آشناییمون رو یادته؟! هرچند اون موقع به اندازه

 ولی هرکاری کردی من دلسرد نشدم.

پر زد، چون کبوتر لب بام تو نشستم، تو  روز اول که دل من به تمنای تو

 به من سنگ زدی من نه رمیدم نه گسستم. 
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 تا حاال هیشکی مثل تو منو درگیر خودش نکرده بود. -

باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم؛ تا به دام تو در افتم همه جا 

 گشتم و گشتم؛ حذر از عشق ندانم؛ سفر از پیش تو؟ هرگز نتوانم...

 ن از جا بلند شد و مقابلم ایستاد و بعد چند ثانیه گفت: بنیامی

 هام نگاه کن و بگو دوسم نداری.تو چشم -

اش یه ذره هم ضعف و ناراحتی مشخص هنوزم تو صدا و حالت چهره

نبود. دهانم رو باز کردم تا چیزی بگم، اما انگار زبونم قفل شده بود، حتی 

های بنیامین نگاه کنم. دوباره سعی چشمنتونستم سرم رو باال بگیرم و به 

ی حلقه رو از جیبم کردم حرفم رو بزنم، اما بازم نتونستم، فقط جعبه

 بیرون آوردم و مقابلش گرفتم.

 تر از قبل گفت: مصمم

 هام نگاه کن و حرفت رو بزن!تو چشم -

 هم خورد.هامون بهتعللم رو که دید، به سمتم اومد؛ نوک کفش

دو دستش سرم رو و گرفت باال آورد، باهم چشم تو چشم بنیامین با هر

زد و کوچکترین لرزشی تو صداش و هاش برق میشدیم؛ هنوزم چشم

ترین تونستم کوچکنگاهش نبود ولی من انگار قفل شده بودم و نمی

 حرکتی کنم.

چند ثانیه فقط نگاهم کرد؛ نگاهش مثل شمشیر تیز و برنده بود و تا 

 خوند.کرد و ذهنم رو مییاعماق مغزم نفوذ م
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 کردم مسخ اون نگاه شدم.انگار زمان ایستاده بود؛ حس می

 با یه صدای آروم و مطمئن گفت: 

 دوباره بگو دوسم نداری. -

هرچی سعی کردم نتونست. دوباره با اون لحن جدی و اقتدار مردونش 

 گفت: 

 تا نگی نمیرم. -

ر نافذ بود که منو مثل یه کردم؛ نگاهش انقدتونستم، فقط نگاهش مینمی

دونم داد. نمیی سنگی کرده بود و اجازه ی دروغ گفتن بهم نمیمجسمه

 چه مدت گذشت، چشمم رو بستم و با زحمت زیاد گفتم: 

 من... دوست... ندارم! -

اش روحم تحلیل رفت؛ بنیامین این رو فهمید. بعد چند ثانیه، با هر کلمه

 اش گفت: ی همیشگیبا اون جذبه

تاپ -هات و تاپحتی اگه زبونت بهم دروغ بگن، چشمهات و نفس -

 قلبت بهم میگن توهم دوسم داری.

ای که تو دستم بود اشاره کرد و بعد با با حرکت چشم به جعبه حلقه 

 هاش، دستم رو گرفت و با اون یکی، دستم رو برام بست:  یکی از دست

مردی که عاشقت بود  دار پیش خودت؛ یادگاری ازاین حلقه رو نگه -

 ولی تو عشقش رو رد کردی!
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بعد به آرامی سرش رو پایین آورد و سرم رو بوسید و بعد چند ثانیه فقط 

. بعد برگشت و مثل اش بسپرهخواست منو به حافظهنگاهم کرد، انگار می

 های محکم و مصمم رفت.همیشه با اون قدم

یه چرا؟ مگه همین رو رفت تا با گریه رفتنش رو و تماشا کنم، اما گر

 خواستم؟ پس چرا از رفتنش گریم گرفت؟ نمی

های سست و لرزون به هام رو پاک کردم و با قدمبا پشت دست اشک

پانسیون برگشتم. در رو بستم و پشت به در ایستادم، بهش تکیه دادم و 

های -نشستم، هایخوردم و روی زمین میآرام سر می-درحالی که آرام

 گریه کردم.

 ی تلخی زد و بگریختشب نالهشکی از شاخه فرو ریخت؛ مرغا

 اشک در چشم تو لرزید 

 ماه بر عشق تو خندید 

 یادم آمد که  دگر از تو جوابی نشنیدم 

 پای در دامن اندوه کشیدم 

 نگسستم  نرمیدم 

 های دگر هم رفت در ظلمت غم آن شب و شب

 نگرفتی دگر از عاشق آزرده خبر هم 

 نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم 

 بی تو اما به چه حالی من از این کوچه گذشتم.
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 )فریدون مشیری (

کردم. دو روز گذشته بود؛ باید خودم رو برای رفتن به کالج آماده می

نگاهم به جعبه حلقه افتاد که هنوز دست نخورده روی میز جا خوش 

و روز گذشته، انقدر کرده بود. با دیدن حلقه ناراحت شدم؛ البته تو د

خودم زو قانع کرده بودم که دیگه زیاد ناراحت نبودم، اما هنوز 

 دونستم تصمیم درستی گرفتم یا نه؛ دو دل بودم.نمی

کردم؛ اسم این احساس که دوست اما نه، نباید به احساسم اعتنا می 

 داشتن نبود.

 بنیامین بهم گفته بود:  

 رو گول بزنی؟ توهم عاشق منی، چرا میخوای خودت -

این دو روز انقدر با خودم کلنجار رفته بودم و انقدر خودم رو قانع کرده 

 بودم که حاال به کلی نظرم عوض شده بود. با خودم گفتم: 

 نه، این غیرممکنه؛ من عاشقش نیستم. -

 بنیامین بهم گفته بود: 

 پس اسم این احساسی که به من داری چیه؟ -

از یه مکث طوالنی و کلی فکر کردن، با خودم غرق شدم تو افکارم. بعد 

 گفتم: 

 هر حسی به غیر از دوست داشتن. -

 زدم؟!طور بود یا داشتم خودم رو گول میواقعا همین
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 دونستم االن اون کجاس و درحال چه کاریه؛ یه خرده نگرانش بودم.نمی 

فتاد؛ سر و تهم اعتنا نکنم. دوباره چشمم به حلقه اسعی کردم به افکار بی

دادم. موبایلم رو برداشتم و باید اون حلقه رو به صاحبش پس می

 -ی بنیامین رو گرفتم؛ خطش خاموش بود. با خودم زمزمه کردم:  شماره

 چند روز که بگذره حالش خوب میشه.

تصمیم گرفتم به سمت سوئیت بنیامین که همون نزدیکی بود برم. کیفم 

و از پانسیون خارج شدم. به اون رو برداشتم و در اتاق رو قفل کردم 

 سوئیت که رسیدم، هرچه زنگ زدم کسی در رو باز نکرد. با خودم گفتم: 

 بهتره به محل کارش زنگ بزنم. -

و شماره گرفتم. اونجا هم کسی از بنیامین خبر نداشت؛ بهم گفتن که دو 

 روزه ندیدنش.

به کالج  یه خرده نگران شدم، اما سعی کردم اهمیت ندم. تصمیم گرفتم

امپریال برم و اگر اونجا هم بنیامین رو ندیدم، حلقه رو به بیل بدم و اگه 

بیل رو هم پیدا نکردم، حلقه رو پروفسور لنگدان بدم، چون بنیامین با 

لنگدان خیلی صمیمی بود و حتی بیرون از کالج هم باهم رفت و آمد 

 داشتن.

 با خودم گفتم: اما اونجا هم نه بنیامین رپ دیدم و نه بیل رو. 

 بهتر که ندیمش، اصال نبینمش بهتره، هم برای خودش هم برای من! -
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ی زیبا و سرسبز کالج گذشتم و وارد ساختمون علوم پایه شدم، از محوطه

بعد به سمت اتاق اساتید رفتم. به دفتر لنگدان رسیدم در زدم، اما جوابی 

بار پروفسور جواب داد، البته نه از توی اتاق، نشنیدم؛ دوباره در زدم، این

 بلکه از پشت سرم. 

 دوشیزه یزدان پناه! -

قرار و آشفته بود. پروفسور گشتم و دکتر رو دیدم که بیبه سمت صدا بر

 ادامه داد: 

 خوب شد که دیدمت. -

 بعد در رو باز کرد و منو به داخل راهنمایی کرد.

نشست بعد بلند میشد و اومد، چون یه لحظه میبه نظر پریشون می

کرد و بعد رفت سمت پنجره. یه لحظه دستش رو تو جیبش میمی

کرد که حرف بزنه کشید. هی دهنش رو باز میرش میدستش رو روی س

کرد و دستش رو مشت می تونست چیزی بگه.زد و نمیولی خشکش می

زد؛ مشخص زد یا با چهار انگشتش روی میز ضرب میبه رون پاش می

 دونه چیکار کنه.قراره و نمیبود که بی

 مقدمه گفت: باالخره انقدر تالش کرد و بی

 بر داری؟از بنجامین خ -

چرا باید پروفسور از بنیامین حرفی بزنه؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ جواب 

منفی دادم. پروفسور دهانش رپ باز کرد تا چیزی بگه ولی پشیمون شد 

 آور. و سکوت کرد، یه سکوت دلهره
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 ادامه داد: 

 خبر داری که دو شب پیش بنجامین ماشینش رو به کسی داده باشه؟ -

 بود که لنگدان پرسید، چه ربطی داشت؟این چه سوالی 

در طول این دو سال من اون زو حتی یه بارم هم بدون ماشین ندیده 

 بودم. بازم جواب منفی دادم؛ طاقت نیاوردم، قلبم به شدت میتپید گفتم: 

 پروفسور! میشه بهم بگین چی شده؟ -

 تر شدم. ای کرد و من نگراناما لنگدان به جای جواب، سوال دیگه

 ای از پدر و مادرش دارین؟آدرس یا شماره -

 ها چه معنی داشت؟تو دلم غوغا شد؛ این سوال

خواستم باز بپرسم چی شده ولی انگار قدرت تکون دادن زبونم زو 

نداشتم؛ احساس کردم زبونم فلج شده. پروفسور دهنش رو باز کرد و 

ینکه خواست حرفی بزنه؛ چند بار دهنش رو باز و بسته کرد، بدون ا

تونست چیزی بگه. بعد از یه مکث صدایی از دهانش خارج شه، نمی

 طوالنی از جاش  بلند شد و: 

 لطفا دنبال من بیا. -

اختیار از جا بلند شدم و حس کردم قدرت کنترل پاهام زو ندارم؛ بی

 دنبالش رفتم.
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دونستم چه اتفاقی برای بنیامین افتاده. تازه فهمیدم خیلی بیشتر از نمی

کردم بنیامین رو دوست دارم؛ تازه فهمیدم بنیامین چیزی که تصور می

 ی زندگیم بوده.همه

 « ی دشت جنونم، صید افتاده به خونمتو طوفان زدهبی»

به این فکر کردم که در طول این دو روز گذشته از بنیامین هیچ خبری 

ساده  نداشتم. چرا بنیامین حتی یه بارم بهم تلفن نزده بود؟ چرا انقدر

 اون عالقه رو فراموش کرده بود؟ مگه نه اینکه رسم عاشقی ناز کشیدنه؟! 

 چه اتفاقی افتاده بود که بنیامین حتی یه بارم بهم تلفن نزده بود؟

 مگه بنیامین نگفته بود:  

 خونم که تو هم عاشقمی!هات میاز تو چشم -

 پس چرا انقدر راحت همه چیز زو فراموش کرده بود؟ 

 «گذری غافل از احوال درونم؟!سان میتو چه »

چرا بنیامین بعد از شنیدن جواب منفیم، انقدر سریع سوار ماشین شد و 

 از اون کوچه رفت؟

  «بی من از کوچه گذر کردی و رفتی»

اصال متوجه اتفاقات دور و برم نبودم، یعنی لنگدان منو کجا می برد؟ 

 هزار جور فکر به سراغم اومد.

ی متحرک بودم. به از بدنم جدا شده و مثل یه مردهاحساس کردم روح 

 زحمت گفتم: 
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 من... بگین... چی... شده.پروفسور... به -

 لنگدان با ناراحتی گفت: 

 بنجامین دو شب پیش... خارج از شهر... -

ولی نتونست حرفش رو تمام کنه و سرش رو پایین انداخت. یعنی دو 

ارج از شهر چه مشکلی برای شب پیش چه اتفاقی افتاده بود؟ یعنی خ

 بنیامین پیش اومده بود؟

 «بی من از شهر سفر کردی و رفتی»

دونستم چه شده. مطمئن بودم اتفاق بدی افتاده: گیج و منگ بودم، نمی

آشوب شدم. به یاد دو شب پیش افتادم که با گریه رفتنش رو تماشا دل

 کردم.

کوچه به دنبال تو ای اشک درخشید به چشمان سیاهم... تا خم قطره»

 "لغزید نگاهم!

 در طول این دو روز، هیچ اثری از بنیامین ندیدم.

 « تو ندیدی... نگهت هیچ نیافتاد به راهی که گذشتی...»

وقتی به اتاقم برگشتم و در رو پشت سرم بستم، احساس کردم دنیا روی 

 سرم خراب شده.

زله آمد... گویا خانه چون در خانه ببستم... دگر از پای نشستم... گوییا زل»

 «فرو ریخت سر من!

 صدای دایانا منو به خودم آورد: 
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 عزیزم چی شده؟ چرا رنگ به روت نمونده؟ -

نتونستم چیزی بگم. مات و مبهوت دوستم رو تماشا کردم؛ اصال نفهمیدم 

 کی به من نزدیک شده. دایانا باز گفت: 

 ای؟!اشفتهزنی؟ چرا انقدر یه چیزی بگو پریا، چرا حرف نمی -

تو کس نشنود از این دل بشکسته ی شهر غریبم... بیتو من در همهبی» 

 «صدایی!

 به جای من پروفسور گفت:

 شما دوستش هستین؟ -

 دایانا سرش رو تکون داد: 

 اگه کار خاصی ندارین، بهتره دنبال ما بیاین. -

 دایانا نگران شد: 

 پروفسور چه اتفاقی افتاده ؟ -

 پروفسور مردد بود بعد از کلی کلنجار رفتن با خودش گفت: 

 بنجامین... -

و نتونست ادامش رو بگه، سرش رو پایین انداخت. خواستم بپرسم چه 

اتفاقی برای بنیامین افتاده؟ دهانم رو باز کردم، اما صدایی از گلوم خارج 

نشد؛ زبونم مثل چوب خشک شده بود و عرق سردی روی پیشونیم 

کردم بنیامین رو خیلی بیشتر از یه بود. حاال احساس می نشسته
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کردم حال بنیامین خوب باشه ولی همکالسی دوست دارم؛ خدا خدا می

 گفت.ای میاحساسم چیز دیگه

حرکت روی ها آروم و بیهای سرسبز افتاد؛ پرندهچشمم به درخت

ها نشسته بودن وهیچ صدا و جوش خورشی از خودشون ی درختشاخه

 ها هم سنگینی فضا رو حس کرده بودن.دادن، انگار اونبروز نمی

 «بر نخیزد دگر از مرغک پر بسته نوایی»

 سوار ماشین لنگدان که شدیم دایانا دستم رو گرفت و کمی فشار داد.

 یخ کرده بودم.

ریم. زمان طوالنی و کشدار شده بود؛ هرچه دونستم کجا مینمی

ه جلوی یه بیمارستان نگه داشت، اما اینجا رسیدیم. باالخررفتیم نمیمی

 چرا؟

 بیمارستان چه ارتباطی با بنیامین داشت؟ 

جا یه بیمارستان سوختگیه. سردر بیمارستان رو خوندم و فهمیدم اون

سرم گیج رفت؛ دنیا جلوی چشمش تیره و تار شد. دستم رو به دیوار 

 تکیه دادم تا نیافتم، دهانم خشک شده بود.

منشی بیمارستان چیزی پرسید و بعد به سمتی رفت و ما دوتا لنگدان از 

 هم به دنبالش.

روی یه اتاق ایستاد، یه نفر از اتاق بیرون اومد، تو دستش یه نایلکس روبه

ی سفید رنگ بود. داخل اتاق یه نفر روی تخت خوابیده بود و یه مالفه

 روش کشیده بودن.
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 پرستار جلو اومد و رو به لنگدان گفت: 

دو شب پیش یه تصادف شدید کرده و ماشینش منفجر شده؛ باال تنه و  -

صورتش به شدت سوخته، سوختگی درجه سه، وقتی رسوندنش به 

 بیمارستان تمام کرده بود!

وای، چه مرگ وحشتناکی! سرم گیج رفت. پرستار نایلکس رو کمی باال 

گرفت؛ برام اهمیت نداشت که داخلش چیه، به تنها چیزی که فکر 

 کردم، کسی بود که روی تخت خوابیده.می

سوخته از داخل نایلکس بیرون آورد و جلومون پرستار یه کیف پول نیم

 گرفت: 

 شناسین؟این رو می -

نگاهم بهش افتاد. با اینکه سوخته و سیاه شده بود، اما شناختمش؛ شبیه 

با کیف بنیامین بود. دنیا دور سرم چرخید. بعد یه موبایل بیرون اورد، 

یک نگاه شناختمش؛ موبایلی بود که همیشه تو دست بنیامین دیده بودم 

هام سیاهی رفت و اگه دایانا منو نگرفته بود، ولی حاال سوخته بود. چشم

های لرزون به سمت اتاق خوردم. دیگه طاقت نیاوردم و با قدمزمین می

 نه، نرو. -رفتم. پرستار با دلسوزی گفت: 

رفتم؛ باید مطمئن میشدم که بنیامین روی باید میاما من اعتنا نکردم، 

رسدم؟ چرا این چند متر رفتم نمیتخت نخوابیده ولی چرا هرچه می

انقدر طوالنی شده بود؟ راه طوالنی شده بود یا پاهای من سست و 

 جون؟بی
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زد. وقتی که به کنار تخت دو می-هام دولرزید؛ چشمتمام بدنم می

 ونستم تحمل دیدنش رو دارم یا نه؟درسیدم مردد بودم، نمی

های لرزونم مالفه رو بلند کردم؛ با شدم. با دستاما باید مطمئن می

دیدن جنازه فشارم افتاد، همه ی بدنم منجمد شد. یه جسد سوخته بود؛ 

پوست بدنش آب شده بود. از موهایش خبری نبود؛ با دیدنش به رعشه 

 افتادم و حالت تهوع گرفتم.

نه غیر ممکن بود، این بنیامین نبود. سرمو بلند کردم و به پرستار نگاه  

 کردم.

 زبانی، ازش خواستم بگه این بنیامین نیست.با زبان بی

اما پرستار با تاسف سرش رو تکون داد. این غیر ممکن بود؛ بنیامین  

کسی نبود که به این سادگی تمام کنه. ناگهان چشمم به دستش افتاد؛ 

شناختم، تی که به مچ دستش چسبیده شده بود. من اون رو میبه ساع

ای رنگ بود؛ همون که برای تولدش بهش هدیه دادم، همون ساعت نقره

 حاال سیاه شده بود و در اثر سوختگی به مچ دستش چسبیده بود.

-دوباره به اون سه نفر نگاه کردم که بیرون اتاق ایستاده بودن. دایانا آروم

 کرد و لنگدان صورتش رو با هر دو دستش پوشونده بود.آروم گریه می

ای زیبایش خبری و بعد دوباره به اون جنازه نگاه کردم از موهای قهوه

های یشمی درشتش جوری بسته شده بود که انگار هیچ نبود و چشم

 وقت زنده نبوده.
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یعنی بنیامین انقدر ساده منو ترک کرده بود؟ مگه ممکن بود؟ چطور 

بود به این سادگی منو تنها بذاره؟ یعنی بنیامین تا این اندازه تونسته 

وفا بود؟! که با یه جواب نه ساده، برای همیشه بره؟ تازه فهمیدم بی

 بنیامین تمام امید و آرزوم بوده.

تو همه بود و نبودی؛ تو همه شعر و سرودی، چه گریزی ز بر من، که »

 «هرگز نستیزم.زکویت نگریزم، گر بمیرم ز غم دل، به تو 

 

یه قدم برداشتم و همین که خواستم یه قدم دیگه بردارم، زانوهام سست 

 هام بسته شد.شد و به زمین افتادم و چشم

 «من و یک لحظه جدایی، نتوانم، نتوانم، بی تو من زنده نمانم» 

 "همامیرافشار"

 شنیدم.فقط صداهای مبهم می

ی مخملی مردانه از همه همه جیغ و گریه و فریاد، یه صدامیان این

 تر بود.واضح

 یه صدای گرم و مهربان...   

 صدایی که شاید فقط تو ذهنم بود. 

رفت، دهانم بد مزه بود. تنم خسته و چشمم رو باز کردم. نفسم پس می

خواب افتاده بودم. بازوهام از سوزن اراده، تو رختکوفته، شل و بی

ین و هوای اتاق گرفته بود؛ سوراخ بود. قلبم غمگ-ها سوراخانژیوکت

 داد.خواب بوی تب و عرق میرخت
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ریخت. نگاهی به اطراف کردم؛ همون میز تحریر، هام اشک میاز چشم

 همون تخت، همون گاز و سینک، همون اتاق لعنتی بود!

به ساعتی که روی میز کنار تختم بود نگاه کردم؛ ساعت هشت و ده 

 داد. ی صبح رو نشون میدقیقه

م ده روز گذشته، قبل از خوابآارزو کرده بودم که طلوع خورشید روز تما

های گذشته جلو چشمم رژه بعد رو نبینم، اما بازم زنده بودم. تمام اتفاق

ی سرم رو باز کنم خواست کاسهرفت. تو رخت خواب غلت زدم؛ دلم می

 ی نرم خاکستری رو بیرون بکشم و بندازم بیرون.و اون توده

 جلوی سگ!بندازم 

و تمام خاطرات دو سال گذشته رو از بین ببرم. از آشناییم با مهرداد 

 گرفته تا اون شب لعنتی.

تواند پی ببرد به کسی که کس نمیتواند باور کند؛ هیچکس نمیهیچ

 گویند سرت را بگذار و بمیر.ست، میدستش از این دنیا کوتاه شده

 خواهد،اما وقتی مرگ هم آدم را نمی

 کند،ی مرگ هم پشتش را به آدم میوقت

 خواد بیاید،آید و نمیمرگی که نمی

  "ترسند و من از زندگی سمج خودم!همه از مرگ می

 زند.خواهد و آن را پس میست وقتی که آدم مرگ را نمیچقدر هولناک
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دهد؛ دو هفته پیش در روزنامه خواندم که فقط یه چیز به من دلداری می

زده بار به انواع گوناگون قصد خودکشی کرده و در اتریش مردی سی

 ی مراحل آن را پیموده ست.همه

خودش را  دار زده، ریسمان پاره شده؛ خودش را توی رودخونه انداخته، 

 او را از آب بیرون کشیدند

و باالخره برای آخرین بار خانه را خلوت دیده و با کارد، تمام رگ و 

 میرد.سیزدهم میی هایش را بریده و این دفعهپی

 دهد.این به من دلداری می

 <زنده به گور _صادق هدایت >

رحمی دوباره برگشتم به همون روز نحس، روزی که بنیامین رو با بی

تمام از خودم دور کرده بودم. واقعا اون روز خوشبخت بودم؟ چه اشتباه 

 بزرگی.

بیرون زو نگاه از جا بلند شدم و به سمت پنجره رفتم، پرده رو کنار زدم و 

کردم؛ هوای تازه و مطبوع بهاری به درون اتاق هجوم آورد، اما حتی ذره 

 هم خوشحال نشدم.

؛ دقیقا مثل در زدن بنیامین بود. بی اختیار برگشتم؛ ای به در خوردتقه

 قلبم به ضربان افتاده بود. در باز شد، مطمئن بودم بنیامین پشت دره.

. بازم گریم گرفت، مثل ابر بهاری گریه ولی نه خبری از بنیامین نبود

 کردم.

 دایانا با احتیاط وارد شد و با مهربانی گفت: 
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جا زندانی کردی؛ پروفسور پریا عزیزم، ده روزه که خودت رو این -

 لنگدان ازم خواسته بیارمت دانشگاه.

 بعد که هیچ حرکتی ازم ندید، گفت:

 پریا بسه دیگه، حاضر شو لطفا. -

 تر از اون بودم که کسی رو ببینم.وصلهحولی من بی

شد، اما دیگه بیشتر از این ی اشکم خشک نمیده روز تمام بود که چشمه

 هام حاضر شم.تونستم از کالج غیبت کنم؛ مجبور بودم سر کالسنمی

های آب کرد. قطرهی لعنتی رهام نمیرفتم که دوش بگیرم ولی این گریه

خت، همراه شدن. بیرون اومدم و حاضر ریهایی که از چشمم میبا اشک

 هام مثل یه کاسه خون شده بود.شدم؛ خودم رو تو آیینه نگاه کردم چشم

به همراه دایانا از پانسیون خارج شدم. به االچیق نزدیک شدم، همون 

االچیقی که خاطرات زیادی از ما دو نفر رو تو خودش جا داده بود. دایانا 

 با عجله گفت: 

ظه اینجا بشین، جزوه ام رو فراموش کردم بیارم، االن وای! یه لح -

 گردم.برمی

و بعد به سرعت دور شد. روی صندلی االچیق نشستم، دوباره گریم 

تر از قبل شده بود. به هاش برام پر رنگگرفت؛ حاال که اون نبود، خاطره

دست چپم نگاه کردم و یادگاری بنیامین رو دیدم؛ همون حلقه! گریم 

 رحمانه اون زو از خودم برنجونم؟د. چطور تونستم انقدر بیشدیدتر ش
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گفت بنیامین با سرعت زیادی رانندگی پرستار اون بیمارستان می

 کرده و همین باعث شده به یه ماشین دیگه برخورد کنه.می

تصادف کنه و ماشینش آتیش بگیره. هزار بار به خودم لعنت فرستادم. 

تر بودم حاال اون زنده بود، اگه عاقالنه اگه من اون رو از خودم نرونده

کرد؛ رفتار کرده بودم، بنیامین هم عصبی نبود و انقدر بد رانندگی نمی

شاید اگه بیشتر فکر کرده بودم و همون شب با قطعیت جواب منفی 

کم بهش فهمونده بودم، اون نداده بودم، حتی اگه جوابمم مثبت نبود، کم

کرد. گاهی رفت و تصادف نمیشهر نمی شب با سرعت زیاد به خارج از

. شاید اگه ها هم تو اتفاقی که قراره بیافته تاثیر دارهها حتی ثانیهوقت

 افتاد.جوابم رو تو یه زمان دیگه بهش گفته بودم، اون اتفاق لعنتی نمی

کردم. چرا بنیامین به این سادگی منو رها کرد و مثل ابر بهاری گریه می

باه انقدر برام گرون تمام شد؟ بعد بنیامین دیگه چطور رفت؟ چرا این اشت

تونست تونستم به زندگی امیدوار باشم؟ دیگه هیچی تو این دنیا نمیمی

منو خوشحال کنه؛ همه چی برام کسل کننده بود. چقدز باورش سخته 

 تونم زمان زو به عقب برگردونم.که نمی

 ری دارن.هایی به این کوچیکی، چه نتایج فاجعه باتصمیم 

آهسته جلو -های دایانا رو شنیدم که آهستهچند ثانیه بعد، صدای قدم

بلند شدم تا باهم به سمت ایستگاه  اومد و درست باالی سرم ایستادمی

اتوبوس بریم ولی به جای دایانا چشمم به اون اندام ورزیده، قد بلند، 

اما خودش  ای افتاد. باوکردنی نبود،های یشمی و اون موهای قهوهچشم



 

 

 WWW.98IA3.IR 353 نودهشتیا کاربر سپیده شبان–جادوی زمان
 

. اشک تپیدلرزید؛ قلبم به شدت می. تمام بدنم میبود؛ گیج و منگ بودم

ی زیباش، مقابلم ایستاده هام جمع شد. بنیامین با لبخند مردانهتو چشم

 بود.

داد درست ببینمش و های لعنتی اجازه نمیچند بار پلک زدم؛ این اشک

ای بی رنگ و شلوار سرمهمطمئن شم، اما خودش بود. این بار یه پیراهن آ

 پوشیده بود.

 و به دست چپم نگاه کرد و با همون صدای مخملی همیشگیش گفت: 

 رو دستت کنی؟ مردم که حلقمحتما باید می -

اختیار جلو رفتم. از اون دونستم چه اتفاقی افتاده! بیهنوز گیج بودم، نمی

م چه اتفاقی دونستی کم بهش نگاه کردم؛ کامال سالم بود. نمیفاصله

 افتاده.

 هق گریه کردم.-فقط هق

هام رو پاک کرد و بعد نگاهش به گودی زیر چشم و صورت بنیامین اشک

 رنگ پریدم افتاد و: 

 ببین چه به روز خودت آوردی!  -

 و بعد منو بغل کرد و: 

 دونی چقدر منتظر این روز بودم.نمی -
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. هام دود شدن رفتن هواناراحتیها و ها و خستگیتو اون لحظه تمام غم

جا یه حال خوب داشتم؛ یه حس ناب. دوست داشتم تا همیشه همین

 بمونم؛ حس بودنش بهترین حس دنیا بود.

. اون زنده بود و همین ی دلنشینهام رو بستم و رفتم تو یه خلسهچشم

ترسیدم هام رو باز کنم؛ میخواست چشم. دلم نمیارزیدبه کل دنیا می

 اش یه خواب بوده، یه رویا...ها همهچشمم رو باز کنم و ببینم این

ترسیدم بیدار شم و باز یادم بیاد بنیامین زنده نیست، حتی اگه رویا می

. دیدن اون مرد بلند قد با اون اندام هم باشه، برام واقعا دلنشین بود

 یده بودم.ای بود که به عمرم دترین و زیباترین لحظهورزیده، برام شیرین

س. خودش بود؛ بعد از مدتی سرم رو باال گرفتم و دیدم که اون واقعا زنده

 دیدم. خواب نمی

 کردم دیگه ببینمت!فکر نمی -

 لبخند گرمی زد و: 

کردم. هدف رانندگی میدم؛ بیبون غوم، داقتی تو به من گفتی که برو -

گفت و طرفم  سلحه گرفتاجا یکی نهموم. شدده پیاو شتم دایه جا نگه 

همه چی د، مهم نبوام بری یگه چیزدمنم که م؛ بهش بددارم هرچی که 

 دادم.بهش رو 

بعدش یه تاکسی گرفتم برگشتم خونه. چند روز نه از خونه بیرون اومدم، 

نه در رو روی کسی باز کردم؛ رفته بودم تو غار تنهایی خودم. چند روز 

و فهمیدم چه مشکلی برای ی پلیس و اعالم سرقت کردم پیش رفتم اداره
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دزد ماشینم پیش اومده و بعدم دور کارهای اداری بودم که تمامی 

های شناسایی و بیمه کارتم که سوخته بود؛ مدارکم، کارتنداشت. سیم

 برای ماشین، هنوزم تمام نشده، خالصه دیشب اتفاقی رفتم پیش بیل.

 یه خرده خندید و بعد ادامه داد: 

کردن زنده باشم. انا از دیدنم وحشت کردن؛ باور نمیجا بیل و دایاون -

دیدی که کردن روحم اومده سراغشون. وای باید دایانا رو میفکر می

پرید. بعد براشون درمورد کشید و باال پایین میچطور از ترس جیغ می

 ماجرای دزدی ماشینم تعریف کردم.

 باز خندید و: 

و گفت حیف اون همه اشکی که دایانا با هرچی دم دستش بود منو زد  -

 برات ریختم.

 بعد به زخم کوچک روی پیشونیش اشاره کرد و: 

اینم کار دایاناس؛ بعدم درمورد تو بهم گفت و باهاش هماهنگی کردم و  -

 اومدم پیشت.

 هام رو پاک کردم و: اشک

طور من واقعا متاسفم بخاطر ای و همینخیلی خوشحالم که زنده -

 ماشینت. 

اگه ماجرای دزدی و سوختن ماشین و... پیش نیومده بود، توی  شاید -

کردی که منو دوس داری. ماشین رو از دست وقت قبول نمیلجباز هیچ
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تر به دست آوردم؛ درضمن بیمه قراره دادم ولی به جاش یه چیز با ارزش

 بهم یه خرده خسارت بده!

 گفت :صدای دایانا رو از دور شنیدیم که می

 بین مخفی دست تکون بدین.برای دور -

 خندید، بهم گفت: بعد درحالی که می

اش تو قیافه بودی واسه این بیچاره، نه به اون یه سال و نیمی که همه -

 نه به االنت.

؛ بنیامین با زده شدم و یه قدم رفتم عقب و سرم رو پایین انداختمخجالت

 لبخند سرخ شدنم رو تماشا کرد.

 دایانا دوباره گفت: 

دختر زود باش، باید بریم پیش لنگدان، حسابی از دستت شاکیه.  -

 دونی چند روزه که دانشگاه نرفتی؟می

 و بعد لبخندی زد و: 

خوام خودم زنگ بزنم به خاله مرضیه و بگم دخترت یه داماد می -

 خارجی برات تور کرده، زود باش مژدگونی منو بده!

 وقت وضعم توپ میشه.گیرم، اون یه مژدگونیم از بنیامین می

 با لبخند دوشادوش بنیامین به سمت ایستگاه اتوبوس رفتیم.

 بنیامین نفسش رو بیرون داد و: 

 حاال باید با شما از ایستگاه اتوبوس استفاده کنم!-هوف، منم حاال -
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در طول مسیر به یاد نیمه شبی افتادم که تا دیر وقت بیدار بودم و درس 

ز خواب بیدار شدم و وارد مسیری شدم که خوندم، صبحی که دیر امی

سرنوشتم رو عوض کرد. مطمئنم اگه اون صبح طبق معمول بیدار شده 

بودم، دیگه امکان نداشت که لیال خانم و پسرش رو ببینم، برای فرار از 

شدم بیام لندن و با مشکالتی که برام درست کرده بودن، مجبور نمی

 بنیامین آشنا شم.

های به ظاهر ساده، مثل چند دقیقه دیر کردن، فاقفهمم اتحاال می 

های باور نکردنی به وجود بیارن. در طول این دو تونن نتیجهچطور می

ها رو ندیده بودم. بارها سال، بارها آرزو کردم که ای کاش هیچ وقت اون

گریه کردم و از خدا خواستم زمان رو به عقب برگردونه؛ بارها کفر گفتم 

 کردم، حتی به خودکشی فکر کردم.و با خدا قهر 

ها ی اینکنم که همهبرم؛ حاال درک میحاال به حکمت خدا پی می

ریزی شده بود. در تمام دو سال گذشته، زندگی رو برای خودم تلخ برنامه

اش حسرت خوردم و به بخت بدم لعنت فرستادم و از خدا کردم و همه

یه کردم و از خدا پرسیدم آیا بخاطر اینکه هوام رو نداشته، گله کردم. گر

بینی؟ پس هام رو میبینی؟ التماسهام رو میبینی؟ گریهواقعا منو می

چرا منو به حال خودم گذاشتی؟ چرا مهرداد و مادرش رو سر راهم قرار 

دادی؟ چرا گذاشتی زندگیم رو تغییر بدن؟ اگه تو خدایی و کارت خدایی 

کنی کنن؟ چرا انقد صبوری می جوری بهم ظلمذاری اینکردنه، چرا می

 کنی؟و هیچ کاری برام نمی
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 برم.  و حاال به حکمتت خدا پی می

 "ارزشش رو داشت!"نگاهی به آسمان کردم و با خود زمزمه کردم: 

 

داری، بر من روشن کن تا درهایی هایی که برایم برمیخدایا! حکمت قدم

بندی به به رویم می گشایی، ندانسته نبندم و درهایی کهکه به رویم می

 اصرار نگشایم.

                                                                                                                                     

                                                       پایان                                                                                    

     1401شهریور 

 sepide.sh2020@gmail.comراه ارتباطی با نویسنده:
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