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فصل اول
ساعت حدود شش بعدازظهر بود كه با صـداي زنـگ در از خـواب پريـدم.
يك عصر گرم در اوايل تيرماه. دوستم خاطره، بالفاصله بعد از بـاز كـردن،

هنـوز و پر انرژي در آستانه در ظاهر شد. من و ترانه كه مثل هميشه شاد
گيج خواب بوديم بعد از سالم و احوالپرسي به داخل دعـوتش كـرديم. در
فصل تابستان ما عادت داشتيم هر روز عصر حياط را با كمك مـادر، آب و
جارو كرده و مشغول آبياري درختان مركبات مي شديم. درختان نـارنج و

ادرپرتقال و نارنگي كه در باغچه دور تا دور حياط بـا دسـتان پـر مهـر مـ     
كاشته شده بود. سگس حصيري نارنجي رنگ در گوشه اي از ايـوان پهـن

كرده و عصرانه مي خورديم.
استشمام عطر برگها و نم خاك، بوي گلهاي اطلسي و رز، آدمـي را مسـت
كرده و اغلب نسيم ماليمي هم در هوا پخش شـده و صـورتمان را نـوازش

ن بـود. او عـادت داشـتپهـ مي كرد. در اين بين بساط چاي مامان ناهيد،
چند پر بهار نارنج درچاي را با هل، زعفران يا دارچين دم كند. گاهي هم 
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قوري مي انداخت و طعم خاص و لذت بخشي به چاي مي داد. اين كار را
از مادرش ياد گرفته بود.

در اغلب اوقات، خاطره كه يك جورايي مثل خواهر من و ترانه بود هـم بـا
او دختري سرزنده و شوخ طبع بود. چشـمانش هميشـهما همراه مي شد. 

صورتي گرد و شـاداب و در كـل چهـره اي متـوازن و زيبـا بـامي خنديد،
اندامي نسبتاً ظريف داشت. ما سه نفر از بچگي همبازي بوده و با هـم قـد
كشيديم و بزرگ شديم. او تك فرزند بود و اكثر اوقات به دليل تنهايي در

د.منزل ما سپري مي كر
در آن روز ورق زندگي من طور خاصي رقم خورد. ماجرا از آنجا شروع شد
كه خاطره به من گفت: ترنم جان فردا با سـروش بـراي صـرف شـام قـرار
داريم. خواستيم تو هم اگر حوصله داري همراه ما بيايي. من كه يك تكـه
از كيك خانگي دستپخت مادر را در دهان مي گذاشتم كمـي فكركـردم و

م: حاال تا فردا، فكر كنم. ولي به احتمال زياد مي آيـم. ترانـه هـم كـهگفت
بـراي روحيـه اتمشغول خوردن ميوه بود به من گفت: خوب برو عزيـزم، 

مفيد است و حال و هوايـت كـه در ايـن روزهـا كمـي بهـم ريختـه بهتـر
. در آن زمان به دليل به هم خوردن نامزدي بـا پسـر خالـه ام كـهشودمي

اصالً حوصله نداشت. ادا بود،ساكن كان
موضوع از اين قرار بود كه پدرم به شدت به من و خواهرم وابستگي داشت
و وقتي مطمئن شد، خاله و شوهرش به قولي كه روز خواستگاري دادن بر

نامزدي را به هم زد. من ماندن ما در ايران بعد از ازدواج، عمل نمي كنند،
ضا داشتم، در تصميم پـدر، دخالـت نكـرده وهم با تمام عالقه اي كه به ر

سكوت كردم.
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اما فراموش كردن او روحيه حساسم را به شـدت جريحـه دار كـرده بـود.
خالصه به اصرار مادر و ترانه با قرار شام خاطره و سروش موافقت كردم. او

سر كوچه منتظـرت هسـتم.موقع رفتن گفت: من فردا راس ساعت هشت،
با ما فاصـله داشـت. اينـك خـاطره در دوران خـوشخانه آنها يك كوچه 

نامزدي با سروش، پسر دوست خانوادگيشان به سـر مـي بـرد و در مـرداد
همان سال يعني ماه آينده قرار عروسي داشتند.

شنبه عصر، دوم تيرماه من كمي آرايش كرده يـك زيـر سـارافوني سـفيد
با گل هاي سفيد شلوار جين آبي به تن و شاليرنگ و سارافون سرمه اي،

و آبي به سر كردم و راهي شدم. وقتي به داخل رستوران رسيديم سـروش
يك ميز چهار نفره رزرو كرده بود. نشسـته بـوديم كـه يـك مرتبـه، پسـر
جواني حدوداً بيست و پنج ساله از درب ورودي رستوران وارد شـد و يـك

راست به سمت ميز ما آمد.
بچه ها با كسي غير ازمن هم قرار داشتيد؟ خاطرهمن هاج و و اج پرسيدم:

بله ايشـان علـي دوسـت سـروشنگاهي معني دار به سروش كرد و گفت:
هستند. من كمي خودم را جمع و جور كـرد و گفـتم پـس چـرا بـه مـن
نگفتيد؟ سروش خيلي رك و با صراحت گفت: ترنم جان ما در مورد شـما

ديم و او مي خواهد با تو بيشتر آشنا شود ولي اگر ما بـهبا علي صحبت كر
تو مي گفتيم ممكن بود نديده نظر منفي بدهي. به همين خاطر با عـرض
معذرت بدون اجازه وارد عمل شديم. مـن كمـي دلخـور شـده بـودم و بـا
گفتن خواهش مي كـنم، دلخـوريم را پنهـان كـردم و گفـتم حـال ديگـر

رد. ولي من از كارهاي غير منتظره خوشم نميكشود نميو كاري اند آمده
آيد. بعد از سالم و احوالپرسي ما به هم معرفي شديم. در آن لحظـه نمـي
دانستم چرا وقتي نگاه من و علي در هم تالقي كـرد بنـد دلـم پـاره شـد،




