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مقدمه

زن الفبای زندگی

سفید  گلدان  به  نگاهم  که  می انداختم  برق  را  ادویه هایم  رنگی  ظرفهای 
گوشه آشپزخانه افتاد و حسابی دمل برای ناز و عشوه گلهای رسسبزش ضعف 
را  رنگی  کریستال  چراغهای  و  برداشتم  را  گلداری  صورتی  دستامل  رفت. 

گردگریی کردم. »خانه ام روشن و دمل تنگ شد.«

دستی به رس و روی طرحهای دلربای فرش زیر پایم کشیدم، شیشه گالب، 
کاسه دانه های انار و سبد رحیان داخل خیچال را جابجا کردم و آغوش پنجره ها  

را  برای دعوت هوایی تازه باز کردم. »خانه ام باطراوت و  دمل تنگ شد.«

آواز نخوانده و  تابلوی روی دیوار گذاشتم و  پرنده  لبهایم را روی نوک 
با  را  کتاهبایم  قفسه  کردم.  حبس  سینه ام  در  بوسه ای  با  را  سکوتش  چهچهه 
غروری حمزون نگاه کردم، کتاهبای دوست داشتنی ام؛ تنها چیزهایی که متاما 
فقط و فقط مال خودم دانسته ام، بوی خوش کاغذ را در فضای خانه با کلامتی 

به رقص در آوردند. »خانه ام معطر و دمل...تنگ تر شد«

با خودم می گویم: بعد از چند روز، چند ماه یا چند سال، نمیدانم زمانیکه 
دیگر نیستم. نه که جایی رفته باشم، که نباشم، طوری که انگار از اول هم نبوده 
ام؛ دست کدام زن، دیوارهای خانه ام  را ملس خواهد کرد؟! چشمهای ریز بنی 
کدام زن در قفسه ها دنبال گرد و خاک خاطراتم خواهد گشت و خستگی کدام 
زن در اتاقم به در خواهد شد؟ صدای خنده کدام زن گوش سکوت راهروی 
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دیگر بزرگ شهد ام ...

زن  کدام  اشکهای  را  گلدارم  آبی  بالش  و  کرد  خواهد  کر  را  کوچک خانه ام 
خیس خواهد نمود؟ 

دمل تنگ تر و کامم تلخ تر شد... قلبم را انگار کسی داخل مشتش مچاله 
کرد! شاید یک زن، زنی که نمی شناسمش. اشکی نرخیتم، کاری فراتر از گریه 
می توانست به دادم برسد. حسی که نمی شناختم اما در آن حلظه جتربه اش کردم.

نفسی عمیق کشیدم، چشمهایم را بستم. حلظه ای با خودم گفتم شاید من 
هم، زن مرموز و ناشناس ذهن زنی دیگر بوده ام که روزی، روزگاری... شاید 
به  فکر کردن  با  نوزادش می بخشید،  به  را  در غروب روزی که شریه جانش 
و  غمگنی  نگاههایش  نمی شناختمش،  که  منی  نمی شناخت،  که  من،منی 

چشمهایش نمناک شده است. 

در چرخه تکراری تقاص گرفتار شده ایم. بی آنکه خودمان بخواهیم، بی 
باشیم. من غصه ای را، ساهلا پیش، شاید زمانیکه  آنکه خودمان حتی راضی 
زنی  خسته  قلب  در  بود،  نداشته ام  عروسکهای  با  بازی  دغدغه ام  بزرگرتین 
کاشتم. بدون اینکه بدانم، بدون اینکه بخواهم! امروز دردی خیس و دهلره ای 
به  با فکر کردن  ، درو کردم،  را در حلظه ای که در حال گذر است  ناشناخته 
اینکه  بدون  بداند،  اینکه  بدون  نمی شناسد.  مرا  که  زنی  نمی شناسم،  که  زنی 

بخواهد.

و  عشق  جز  شد،  خواهد  دیواری ام  چهار  بعدی  بانوی  که  زنی  برای  من 
تر  بودن سخت  بودن سخت است، زن  انسان  اگر  نمی خواهم. چون  لبخند 
باد  زنده  زن،  باد  زنده  پس  زندگیست...  الفبای  زن  چون  است...  تر  تلخ  و 

زندگی.

*****
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خانوم معلم

گوشی را که قطع کردم، غربت عجیبی رسارس وجودم را فرا گرفت. مهیشه 
میدانستم که چننی روزهایی انتظارم را می کشند اما حس و حال آن حلظه را 
نمیشد از قبل پیش بینی کرد. دمل کمی گریه کردن می خواست،  چیزی که از 
موزیک گوشی  قسمت  بودم.  داده  دست  از  را  توانایی اش  پیش  وقت  خیلی 
هر  مثل  هم  رس  پشت  را  تکراری اش  آهنگهای  گرفتم  تصمیم  کردم،  باز  را 
روز گوش دهم. پنجره را بستم و پرده حریر سفید رنگش را کشیدم. بطرف 
انگار  و  برداشتم  بود  میز  روی  که  گلداری  صورتی  دستامل  رفتم،  آشپزخانه 
یادم رفته باشد که قرار بود چه کاری انجام دهم ، دوباره رسجایش گذاشتم 
به  باز کردم، بطری آب را جابجا کردم و در را بستم. نگاهی  . در خیچال را 
مهه جای آشپزخانه انداختم . صدای موزیک کالفه ام کرد، خاموشش کردم. 
حلظه ای  کردم،  باز  را  پنجره  و  زدم   کنار  را  پرده  رفتم،  پنجره  بطرف  دوباره 
ایستادم میدانستم که متام کارهایم از روی دستپاچگی ست. بدون اینکه جایی 
کردن  مجع  رسید  ذهنم  به  که  کاری  تنها  کنم.  مترکز  کردم  کنم، سعی  نگاه  را 

لباس و وسایل شخصی ام بود. 

انداختم ، دوباره  پنجره را بستم و پرده اش را کشیدم،  نگاهی به ساعت 
یک  با  مهراه  لباس  تعدادی  کرده،  باز  را  لباسهایم  کشوی  رفتم.  اتاق  بطرف 
در  را  چوبی ام  برس  و  دندان  مخری  و  مسواک  برداشتم.  کشو  باالی  از  کتاب 
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جیب کنار چمدان کوچک مشکی ام گذاشتم. موبایل،  شارژ و هدفون را به 
مهراه قرص معده در جیب کوچک کیف دوشی ام انداختم. دور تا دور خانه 
را دوباره نگاهی انداختم تا اگر وسیله ای رضوری به چشمم خورد، بردارم. 
به  تا  برداشتم  بود  آن  در  که  موادغذایی   و  میوه  مقداری  رفتم.  رساغ خیچال 
ساهلاست  که  ضدآفتابی  کرم  کردم.  مرتب  را  موهایم  بدهم.  آپارمتان  نگهبان 
استفاده می کنم به پوست صورتم مالیدم و شال نخی و سبکی را روی رسم 
انداختم. مانتوی زیتونی رنگی  که یکامه پیش گرفتم و فرصت نکردم بپوشم، 
تنم کردم. کفش راحت چرمی بدون پاشنه را از جا کفشی برداشتم و چشمم به 
یک جفت کتانی قرمز رنگی افتاد که در طبقه باالی جاکفشی، جا خوش کرده 
بود. آنرا هم برداشتم، در کیسه ای پالستیکی گذاشته و داخل چمدانم چپاندم. 

بطرف آشپزخانه رفته یک بطری آب برداشتم. گلداهنای رنگی کوچک و 
از  کدام  هر  از  کردم.  نگاهشان  سری  و  کردم  سریاب  را  پنجره  جلوی  بزرگ 
گلهای گلداهنا، برگی را بوسیدم و گفتم: تا روزی که برگردم مراقب خودتون 

باشنی، خیلی دوستتون دارم. 

کاری نامنده بود، رفتم تا کفشهایم را بپوشم  و خارج شوم که انگار کسی 
در گوشم زمزمه ای کرد. دوباره به اتاق برگشتم لباس و شالی مشکی برداشتم 
وانگار  حلظه ای قلبم خراش برداشت و درد و سوزش شدیدی در سینه ام حس 
کردم. گرمای شدید آزار دهنده ای چشمهایم را اذیت کرد. اتفاق تلخ و دردناکی 
که چند سالیست جانشنی اشک رخیتنم شده و من این درد را خوب می شناختم. 
نفسی عمیق کشیدم و قبل از رفتن خانه را برانداز کردم. پرده ها کشیده ، کتاهبا 

در قفسه، روی میز خالی و متیز، آشپزخانه خلوت، گلداهنا سریاب ... 

باالخره کمرت از یکساعت بعد از مکامله تلفنی و خداحافظی با مادرم، آماده 
شده، از در خارج شدم. کلید را تا آخر چرخاندم. از چهارده پله پاینی رفتم 
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تا به حیاط برسم. بسوی اتاقک نگهبانی رفتم. طبق معمول، چند مرت مانده، 
نگهبان پری آپارمتان از جا بلند شد و با لبخند مهربان مهیشگیش  نگاهم کرد. 
با عجله بیشرتی راه رفتم تا بیشرت ازین رسپا نامند و خسته نشود. سالم دادم، 
حامل را پرسید. مثل مهیشه جواب دادم: خوبم، مثل مهیشه. نزدیکرت رفتم، مواد 
از  به مسافرت می روم و چون  غذایی و میوه ها را دادم و گفتم که چند روز 

عزت نفس و ادب این مرد خرب داشتم به شوخی گفتم:

 دستپختم را بخورید تا قدردان دستپخت مهرستون باشید. 

و او هم مثل مهیشه با خورشویی تشکر کرد و برایم آرزوی سفری خوش 
کرده با دعا و نگاه بدرقه ام کرد .

ترمینال شلوغ بود اما زیاد طول نکشید تا ماشینی که به طرف شهر کوچکم 
آواز  و  میکرد  پاک  را  راننده که شیشه ها  از شاگرد  پیدا کنم.  میکرد،  حرکت 

میخواند پرسیدم: 

بلیط فروشی شلوغ است و حوصله  باجه  بلیط میشه سوار شد؟  -بدون 
صف طوالنی را ندارم. 

حلظه ای رساپایم را برانداز کرد. از نگاهش خوشم نیامد. گفتم: 

-می روم بلیط بگریم. االن برمیگردم. 

اما بالفاصله صدایم زد که برگردم و گفت که اشکالی ندارد. پول بلیط را 
به او دادم و طبق عادت بقیه پول را که مبلغ چندان زیادی هم نبود، نخواستم. 
داد  جا  برایم  بود  صندلی  تک  که  دوم  ردیف  در  راحتی  نسبتا  جای  یک  در 
کاری  بریون  که  و من  باالی رسم گذاشت  در قسمت  را  و چمدان کوچکم 
نداشتم ترجیح دادم بنشینم و منتظر بامنم. وقتی داشت شیشه جلوی اتوبوس 

را از داخل پاک میکرد از آینه نگاهی به من کرد و گفت:
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- هر وقت چای یا آب یا چیز دیگه الزم داشتی بگو، شوما هم جای خواهر 
ما . 

این مجله آخر معموال از آن مجله هاییست که با شنیدنش تا حدودی حس 
آرامش و امنیت به من دست میدهد. لبخند زده ، تشکر کردم. 

سمت  سوم  ردیف  در  جوانی  زن  و  مرد  میشدند.  سوار  مسافران  کم  کم 
راننده که دوصندلی داشت، نشستند و از مهان حلظه ورود رشوع به خوردن 
خوراکی کردند. پریمردی مهراه با یک زن جوان سوار شدند و انگار تا آخرین 
ردیف اتوبوس رفتند. زن و مرد جوانی با بچه ای در بغل مرد آمدند. یک کیسه 
پالستیکی بزرگ پر از قرصهای جورواجور در دست زن بود و من بدون اینکه 
موضوع را بدانم و کنجکاو باشم، دمل گرفت. چند پرس جوان که موهایشان را 
از ته تراشیده بودند و کوله هایشان معرف رسباز بودنشان بود با رنگ و رویی 
پریده اما خوشحال به سمت پشت ماشنی رفتند و مهینطور مسافرهای دیگری 
سوار میشدند. تک صندلی جلوی من خالی بود و جز آن تقریبا متام صندلیها 

پر شده بود. 

چیزی به زمان حرکت ماشنی نامنده بود. مردی درشت هیکل که انگار تازه 
از خواب بیدار شده بود با جلیقه رسمه ای و آرم سفید سمت چپ سینه اش 
را  صندلیها  آینه  از  نشست.  فرمان  پشت  مسافران  به  نگاه  بدون  و  شد  سوار 
ردیف به ردیف نگاه کرد و به آرامی ماشنی را که از قبل روشن بود حرکت 
چشمم  اول  حلظه  مهان  میکردم.  نگاه  را  بریون  و  دادم  تکیه  صندلیم  به  داد. 
نگاهم  از چه زمانی مرا متاشا میکرده است،  نمیدانم  دقیقا  افتاد که  به مردی 
را برگرداندم. اما بعد بدون اینکه رسم را حرکت دهم دوباره با گوشه چشم 
نگاهش کردم و دیدم مهچنان نگاهم میکند. سیگاری که دستش بود را زمنی 
انداخت و با زیر کفشش خاموشش کرد، در حالیکه سمت نگاهش را عوض 
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نمی کرد. من هم بدون اینکه خودم بخواهم با اطمینان از اینکه ماشنی حرکت 
تا  بدانم  شدم  کنجکاو  و  میکردم  نگاهش  مهچنان  شد،  خواهد  دور  و  کرده 
کجا میتواند نگاهم کند. معموال تا این مدت طوالنی به مردی نگاه نمی کنم، 
حتی به هیچ زنی به این شکل چشم نمی دوزم اما این بار اینکار را کردم. به 
طرف ماشنی ما که در بنی مجعیت مسافران و ماشینهای دیگر  به آرامی حرکت 
میکرد، قدم برداشت! انگار میخواست بعد از این نگاه طوالنی که هر دو هبم 

کردیم از پشت شیشه خداحافظی بکند! 

نگاهم را برگرداندم و تصمیم گرفتم کتابی را که برداشته بودم، بخوانم. 
کتابی که ساهلا پیش خوانده بودم. هر چند زمان زیادی تا تاریک  شدن کامل 
آمد.  باال  پله ها  از  آن مرد  باز شد و  اتوبوس  بود. در یک حلظه در  نامنده  هوا 
تعجب کردم و کمی هم حس ترس به من دست داد. در حالیکه نگاهش به 
گوشی تلفنش بود در صندلی جلوی من نشست! و من فهمیدم که او آخرین 
مهسفرمان است و قرار بود بیشرت از ده ساعت در حدود نیم مرتی من بنشیند. 

از اینکه چند حلظه پیش برای ثانیه هایی نه چندان کوتاه نگامهان در هم گره 
خورده بود و من صورتم  را برنگردانده بودم، از خودم بدم آمد. برای حلظاتی 
فکر اینکه نکند درباره من فکر ناجوری بکند، بدحامل کرد و بالفاصله خودم را 
با گفتن مجله » به درک« آرام کردم. اما بخاطر اینکه خیامل را هم راحت کنم با 
حلنی نه چندان رسمی از شاگرد راننده، لیوانی آب خواستم تا فکر کند آشنای 
راننده یا شاگردش هستم. با بی میلی متام، آب ولرم لیوان را تا ته خوردم و 

نفسی عمیق 

کشیدم و کتابم را باز کردم . 

آبی  خودکاری  با  دستخط  یک  با  عالقه ام  مورد  رماهنای  کتاب  از  یکی 
مجله  زیر  که  تارخیی  کرد.  باورم  که  معلمی  تنها  برای  کتاب:  اول  صفحه  در 
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نوشته شده بود، نشان دهنده هدیه یک دانش آموز برای روز معلم بود. دوباره 
مهربانیش  که  مهرسم؛  به  نویسنده:  تقدیم  صفحه  زدم؛  ورق  را  صفحه ای 
زدم. سعی  زل  کوتاه  مجله  این  کلامت  تک  تک  به  رخیت.  پایم  به  صبورانه  را 
کردم احساس قوی پشت کلامت را ببینم. مثل مهی که در کف خیابانی خیس 
بنشیند، غمی در دمل نشست. با خودم فکر کردم چقدر »فهمیدن « خوب است. 
شاید متام رفتارها و کارهای ما به مهنی یک کلمه برمی گردد. گاهی الزم است 
حرفهای طرف مقابلامن را بدون هیچ کلمه ای بفهمیم، خستگی و ناامیدی یا 
پشت  در  که  دردی  بخوانیم   نگاههایش  از  را  ترسهایش  حتی  یا  خوشحالی 

لبخندهایش است یا عصبانیتی که در لرزش صدایش خمفی ست ببینیم.

-رمان سورئال می خوانی؟ 

صدایی که خماطبش من بودم. مرد صندلی جلویی بود، با بی تفاوتی نگاه 
کوتاهی کردم و گفتم:

- بله. 

که  ببندم  را  چشمهایم  خواستم  و  بستم  را  کتاب  ندهد،  ادامه  اینکه  برای 
ادامه داد: 

-هفت بار خوندمش تا در هنایت متوجه شدم  دقیقا چی به چیه! چیزی 
نگفتم. دوباره گفت: 

-کتاب خوبیه، حتام بخون. 

کتابی که دستش بود نشانم داد و گفت: 

-منم بدون کتاب جایی نمریم معموال.

 از بس یکطرفه حرف زد کمی خجالت کشیدم کتابی که دستم بود را نشان 
دادم و گفتم: 
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بود که  پیش. و چند وقتی  بار، چند سال  اما یک  کتابو  این  -منم خوندم 
دوست داشتم دوباره با دقت بیشرتی بخونمش. حیفه کسی این کتابو نخونه. 

شاید  که  رسید  بنظرم  داشت،  آرامی  و  بم  صدای  کرد.  تصدیق  را  حرفم 
قیافه زیاد نمیشود سن آدمها را  از روی  برادرم باشد. هر چند  مهسن و سال 
با دستهایش مرتب کرده  انگار  را  نه چندان کوتاهش  داد.  موهای  تشخیص 
بود و شانه نزده بود. ته ریشی در صورتش بود که تنهایی و خستگی را در ذهن 
تداعی میکرد. چند خط روی پیشانیش نشسته بود و آستنی پریاهن چهارخانه 

خود را تا آرنج باال زده بود. در کل مرد خوش قیافه ای بود. 

البته خوش قیافه ای که مد نظر من است شاید با معیار خیلی از زن های دیگر 
جور در نیاید. نود در صد از معیار من برای ظاهر خوب به قد و هیکل آدمها 
معیار منصفانه ای  نمی کند. هر چند  فرقی  و مرد  درباره زن  و  مربوط میشود 
نیست، چون اینجور چیزها که دست کسی نیست، اما چه میشود کرد، در دنیا 
خیلی چیزها منصفانه نیستند. درباره مردها؛ موی رسی که متناسب با صورت 
با  به نظر من هبرت و زیباترند.  نباشد  فرد باشد و رنگ پوستی که زیاد روشن 
به  رسیدگی  به  آرایشگاهها  در  یکبار  هفته ای  که  پرسهایی  به  احرتام  وجود 
باید بگویم که این  انواع ماسک روی پوستشان مشغولند،  ابروها و گذاشتن 
گروه که به مرور تعدادشان زیاد هم میشود به هیچ وجه جزو ایده آهلای من در 

بحث مردان خوش قیافه نیستند. 

به آرامی به من گفت: 

-انگار با راننده یا شاگردش آشنایی داری اما بازم اگه چیزی الزم داشتی 
در خدمتم،مسریمون چندان کوتاه نیست و دیدم که تنها سوار شدی. 

منم تشکر کردم و گفتم: 

ناگهانی  مسافرت  به  جمبور  و  اومده  پیش  برامون  خانوادگی  -مسئله ای 
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شدم. 

رضورتی  چه  حرف  این  گفتن  که  کردم  فکر  خودم  با  و  کردم  مکث  هیو 
تا برسیم به مقصد، پرحرفی  داشت؟! االن فکر میکند که یک آدم وراجم و 
میکنم. بخودم گفتم که دیگه حرف نمی زنم! وقتی مطمئن شد که حرفم را 

ادامه نمی دهم، به من گفت:

بچگیم  دوستان  از  یکی  پدر  بود.  نشده  بینی  پیش  منم  مسافرت  اتفاقا   -
فوت کرده و من امروز خربش را شنیدم و تصمیم گرفتم امشب حرکت کنم تا 

فردا در مراسمشان حارض شوم. 

ناخودآگاه دلشوره عجیبی به رساغم آمد. پدر دوست دوران بچگی! بعید 
مریض  پدرم  نکند  نکند....  باشد.  من  برادر  بچگیش  دوران  دوست  نیست 
با  مهراه  که  شدیدی  ترس  با  کرده!  پنهان  من  از  را  چیزی  مادر  نکند  نیست. 

حالت هتوع بود پرسیدم:

- میشه اسم و فامیلی دوست دوران بچگیتونو بپرسم؟ 

بودم.  نشنیده  روز  آن  تا  که  گفت  فامیلی  و  اسم  و  کرد  نگاهم  تعجب  با 
چشامنم را بستم و دست راستم را روی سینه ام گذاشتم. پرسید: 

-حالت خوبه؟ 

خرب  شنیدن  من  مسافرت  دلیل  امروز  راستش  ممنون.  خوبم  بله،  گفتم: 
بیامری پدرمه. 

پدرم سن باالیی داره البته نسبت به سن و سالش فرد رسحال و ساملیه  و 
معموال آدمی نیستش که زود به زود مریض بشه. برای مهینم تلفن امروز مادرم 

حسابی نگرانم کرده. سن باال و مریضی سخت، عالمتهای خوبی نیستند. 

با مهربانی گفت: امیدوارم حال پدرت زود خوب بشه. اتفاقا پدر دوست 
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من سن و سال زیاد باالیی نداشت، شنیدم توی یک مهمونی مرشوب دست 
ساز فاسد خوردن به مهراه دو نفر دیگه، بعد از چند روز بسرتی شدن، فوت 

کردن. 

با تعجب گوش میدادم و گفتم: پدر من حتی سیگار نمیکشه. اتفاقا اهل 
حاال  تا  خداروشکر  و  داره  وسواس  خوردنم  غذا  در  و  هستش  روی  پیاده 

مریضی سخت و شدیدی نداشته. دلیل نگرانیمم مهینه. 

خودمونو  بگرییم  یاد  باید  اما  نباش.  نگران  پس   گفت:  جدی  قیافه ای  با 
آماده کنیم. زندگی مهینه  ناگوار  اتفاقات  تلخ و جتربه   برای شنیدن حرفهای 

مهیشه م مهینجوری بوده و بعید می دونم که بعد ازین جور دیگه ای بشه. 

داد  تکیه  به صندلیش  برگرداند،  را   ندادم. صورتش  دمل گرفت و جوابی 
و کتابش را جلوی رویش باز کرد. آب دهانم را قورت دادم و بریون را نگاه 
کردم. از شهر خارج شده بودیم و منظره خشک و بی آب و علف بریون زیاد 
فشار  را  گلویم  میشد  بیشرت  رفته  رفته  که  هوا  تاریکی  نمی زد.  دل  به  چنگی 

می داد. 

انداختم. سه  به ساعت  از خواب پریدم، نگاهی  با تکاهنای شدید ماشنی 
و بیست دقیقه. جز راننده مهه خواب بودند. حتی شاگردش هم نبود. و برای 
خواب به قسمت پشت ماشنی رفته بود. یاد پدرم افتادم و یاد شهرم، نمیدانم 
دقیقا چه چیزی در انتظارم است! از یکطرف پدرم... اگر مریضی اش خطرناک 
باشد، اگر حالش خوب نشود...اگر... وای خدایا، تصورش هم عذاب آور 
است  از چهار سال  بیشرت  دیگر شهر، خیاباهنا، خاطرات...  از طرف  است. 
که به شهرمان نرفته ام. مهیشه دعا میکردم اتفاق بدی برای خانواده ام نیفتد تا 

جمبور به بازگشت نباشم، اما گویا اتفاقات بد، گریزناپذیرند.

خوابیدن در اتوبوس را زیاد  جتربه کرده بودم. یک روز خستگی کامل، درد 
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شدید گردن و بدتر از مهه بوی صندلیها که انگار بنی تار و پود لباست خانه 
می کنند. 

اذیتم  باز کردم، نور خورشید  را  بیدارم کرد. چشامنم  رسوصدای مبهمی 
به  تا چشامنم  باز کردم  آرام  آرام  بعد  را بستم و حلظاتی  کرد. دوباره چشامنم 
روشنایی عادت کند. گردنم را آرام با کف دستم ماساژ دادم، نگاهی به پشت 
نیز  باقیامنده  نفر  دوسه  و  بودند  شده  پیاده  مسافران  بیشرت  انداختم.  ماشنی 

مشغول مجع کردن وسایلشان و پیاده شدن بودند . 

بالفاصله یاد مسافر صندلی جلو افتادم. صندلیش خالی بود، آرام نگاهی به 
بریون ماشنی انداختم، رفته بود. کتابم را که چیزی از آن نتوانسته بودم بخوانم، 
درون کیف دوشی ام گذاشتم و چمدان کوچکم را از قفسه باالی رسم بریون 
کشیدم و باالخره بعنوان آخرین مسافر از اتوبوس پیاده شدم. شاگرد راننده 
چمداهنای بزرگ و وسایل و امانتهایی را از قسمت پاینی اتوبوس که خیلی هم 
بزرگ بود، به مسافران و صاحبانش حتویل می داد. از آنجاییکه  بدون تشکر 
و خداحافظی از سوپر مارکت حمله هم خارج نمی شوم، منتظر ماندم رسش 
با  که مهراه  مرد مسن  را حتویل  وقتی چمدانی  کنم.  تشکر  تا  تر شود  خلوت 

خانم جوانی سوار شده بودند، میداد از فرصت استفاده کردم و گفتم: 

-خسته نباشید. هبتون زمحت دادم.

    انگار منتظر بود تا من پیاده شوم و گفت: 

-اومدی؟! امانتی داری. 

بودین.  باالی رسم گذاشته  قفسه  در  و  بود  نه چمدان من کوچک  گفتم: 
خودم برداشتم، مرسی. دوباره با حالتی که انگار من متوجه منظورش نمیشوم 
لبهایش را با بی حوصلگی مجع کرد و دستش را در جیبش کرده و تکه کاغذی 
از  به طرف من گرفت! تکه کاغذ را  انگشتانش  از جیبش در آورد و الی  را 


