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بخيل براي ثروت خود نگهبان است و براي وارث انباردار

كارم در بیمارس��تان
نشس��ته ب��ودم و روزنام��ه ورق
ميزدم كه پدرم سر رسيد .مانوئل را هم كشان كشان
ب��ا خودش ميآورد .هم��كارم كمك كرد و مانوئل را
ب��ا هم روي تخت خوابانديم .ديدن لباس��هاي خوني
مانوئل حالم را بد كرده بود .قلبم تند ميزد و صدايش
را ميشنيدم .دكتر وقتي رنگ و روي من را ديد فوري
خواست اتاق را ترك كنم و هوايي تازه كنم.
چن��د دقيقه بعد پدر ب��ه حياط آمد و گفت دكتر
گفته خطري نيست و مانوئل به زودي خوب ميشود.
براث��ر تصادف با اتومبیل يكي از انگش��تهاي او قطع
شده بود كه خوش��بختانه پزشكان ميگفتند با پيوند
خوب ميش��ود .يكي از پاهايش هم به سختي مجروح
ش��ده و از چند نقطه شكس��ته بود كه بعد از جراحي
باي��د تا مدته��ا با پالتي��ن زندگي ميك��رد .مانوئل
چن��د هفته در بيمارس��تان مان��د .روزي كه مرخص
ش��دازپدرخواس��تاورابهخانهبرس��انداماپدركه
ميدانس��ت او به مراقبت ني��از دارد ،قبول نكرد .در
عوض پيشنهاد كرد مانوئل را به خانه ببريم و من هم
چند روز مرخص��ي بگيرم و كنار آنها مراقب مانوئل
باش��م .نميتوانستم به پدر ׳׳نه׳׳ بگويم .او و مانوئل به
كمك من نياز داشتند .روزها آشپزي ميكردم ،با پدر
حرف ميزدم ،از مانوئل مراقبت ميكردم .و هر روز
با او بيشتر به نقطههاي مشترك ميرسيدم .مهرباني
مانوئل داشت كار خودش را ميكرد و وقتي به خودم
آمدم كه جذب مانوئل ش��ده بودم و او حسابي موفق
شده بود يخ وجودم را ذوب كند.
چند هفته بعد مانوئل حس��ابي خوب ش��د .از من
و پدر تش��كر ك��رد و به خانه برگش��ت .من چند ماه
مرخصي گرفته بودم و هنوز فرصت داش��تم .ترجيح
م��يدادم همچنان خانه پدر و كنارش بمانم .يك روز
غروب در زدند .در را كه باز كردم مانوئل را پش��ت
در ديدم .دلم واقعًا برايش تنگ شده بود .يك دسته
گل زيبا و جعبه كادو دستش بود كه آنها را به من داد.
او را به خانه دعوت كردم .بااينكه پدر هر روز مانوئل
را در فروش��گاه ميديد از ديدنش باز هم خوش��حال
ش��د .پدر از من درباره هديه پرسيد و خواست هرچه
زودتر آن را باز كنم .وقتي حلقه زيباي درون جعبه را
ديدم ،اش��كم سرازير شد .مانوئل لبخندي زد و گفت
اين حلقه ش��انس من است و ميخواهد آن را بپذيرم.
بعد با ش��وخي ادامه داد همان طور كه روز اول گفته،
سرنوشت براي تكتك ما بازيهايي دارد و بدون دليل
هيچ كدام از ما را سر راه ديگري قرار نميدهد .


بوذرجمهر

شايد در اين مدت با برادرش تماس نداشته.
پدر و مادر من ايرلندي هس��تند و آداب و رسوم
مخصوص خودشان را دارند .آخر هفته قرار بود يكي
ازروزهايخاصايرلنديهاراجشنبگيرند.ازمنهم
خواسته بودند شام كنارشان باشم .حوصله مهماني و
سوالوجوابنداشتمامااگرنميرفتم،تامدتهابيچاره
بودم و بايد به هزار سؤال جواب میدادم .سر راه خانه
پدر كيك و شيريني خريدم و راه افتادم.
بجز ماش��ين پدر و مادرم ،يك ماشين غريبه هم
ب��ود كه ت��ا آن روز نديده بودم .به م��ن نگفته بودند
مهم��ان ديگ��ري هم دارن��د .حدس زدم كه ش��ايد
خواهرم مهمان دعوت كرده .در باز ش��د و من بدون
اينكهمتوجهباشمچهكسياينكارراكرده،بستههاي
خري��د را در بغلش گذاش��تم .كه ناگهان چش��مم به
مانوئل افتاد .از ديدنش يكه خوردم .پرس��يدم خانه
ما چه ميكند؟ مانوئل هم همين را پرسيد .پدرم سر
رس��يد .از پدرم پرسيدم مانوئل اينجا چكار ميكند؟
پدرم گفت مانوئل ش��ريك جديد اوست و براي شام
او را هم دعوت كرده .مانوئل كه به نظر ميرس��يد از
رفتار من ناراحت شده ،از پدر عذرخواهي کرد و اجازه
خواست برود .اما پدر گفت بايد بماند .من بدون اينكه
به احساسات مانوئل توجه كنم به طرف اتاق نشيمن
راه افتادم و فقط گفتم بهتر است به جاي ايستادن برود
از ماش��ين بقيه خريدهايم را بياورد .لجبازي خصلتي
بود كه از كودكي داش��تم و يك وقتهايي از هميش��ه
لجوجتر ميشدم.
بعد از ش��ام به مادر و خواهرم در شس��تن ظرفها
كم��ك كردم .صداي گيتار ميآمد .فكر كردم پدرم
باز ياد جوانيهايش افتاده و دس��ت به س��از شده .اما
اش��تباه ميكردم .كمي بعد ص��داي لطيف و زيبايي
ب��ه گوش رس��يد .مادر و خواهرم از ش��نيدن صداي
مانوئل حس��ابي ذوقزده بودند .احساس كردم پدر و
مادرم ميخواهن��د مانوئل را وارد زندگيام كنند .از
اين فكر حس��ابي خش��مگين بودم .اين را با عصبانيت
از م��ادر هم پرس��يدم و تاكيد كردم كه بهتر اس��ت
ديگ��ر به اين نقش��ههاي احمقانه فك��ر نكنند چون از
همه مردها بيزار ش��دهام و باليي كه تِري سرم آورده
ح��االحااله��اازفكروقلبمبي��روننميرود.خواهرم
اس��تفاني جلو آمد ،بشقاب را از دستم گرفت و گفت:
׳׳هي��چ كس نميخواد مانوئ��ل رو وارد زندگيت كنه.
بابا از اين پس��ره خيلي خوشش مياد براي همين شام
دعوتش كرده .تو هم بهتره از اين فكر و خيال احمقانه
دس��ت برداري و بح��ث رو تموم كن��ي.׳׳ بياهميت
ب��ه حرف خواه��رم ،به هال رفتم و با ص��داي بلند از
پدرم پرس��يدم چرا مانوئ��ل را دعوت كرده؟ پدر از
من خواس��ت آرام باشم و بنش��ينم ولي نميتوانستم.
دلمنميخواس��تكس��يبرايزندگيامنقشهبكشد
يا تصميم بگيرد .ناخواس��ته از مانوئل هم متنفر بودم
و احس��اس ميكردم با پدر و مادرم همدس��ت شده و
در دل��ش به من ميخندد .مانوئل بلند ش��د ،گيتار را
روي ميز گذاشت و در حاليكه از پدر و مادر و خواهرم

تش��كر ميكرد ،به طرف در رفت .پدر با اشاره از من
خواست به خاطر رفتار زشتم عذرخواهي كنم اما من
از هميش��ه سرسختتر شده بودم .پدر هرچه اصرار
كرد مانوئل نماند و رفت...
از رفتن مانوئل خوش��حال بودم .گويي انتقامم را
گرفته بودم .ش��ايد او تنها كس��ي بود كه ميتوانستم
كينهاي را كه از تِري داشتم سرش خالي كنم .مانوئل
جواني مهربان و دوس��ت داشتني بود اما من با خودم
لج كرده بودم و نميتوانستم و نميخواستم واقعيتها
را ببينم .ش��ايد بهتر اس��ت بگويم با تم��ام مردها لج
كرده بودم و به جاي تِري ،از همهش��ان متنفر ش��ده
بودم .خواهرم با عصبانيت نگاهم ميكرد .پدر حرفي
نميزد اما معلوم بود از رفتار دخترش شرمنده است.
م��ادرم هم به آش��پزخانه رفت .بايد كاري ميكردم
كه فضا عوض ش��ود .با اش��تياق گفتم االن ميروم و
كيك و دسرها را ميآورم .خواهرم با خشم گفت اگر
دل��م ميخواهد ميتوانم تنهايي هم��ه آنها را بخورم
چون كسي ميل ندارد چيزي بخورد .بهتر ديدم خانه
پ��درم را ت��رك كنم .در راه خان��ه از اتفاقي كه افتاده
بود ناراحت بودم ولي ديگر حس��ابي دير ش��ده بود و
نميتوانستم آب رفته را جمع كنم.
فردا صبح پدرم تلفن كرد .منتظر بودم سرزنشم
كند اما خيلي مهربان و خونس��رد از من تش��كر كرد
ك��ه وقت گذاش��تم و به آنجا رفتم .پ��در گفت بعد از
رفتن من ،مانوئل جريان آش��نايي اتفاقي ما را برايش
تعري��ف ك��رده .مانوئل از پدر خواس��ته بود از اينكه
رفتارش باعث س��وءتفاهم من شده و ناراحتم كرده،
از م��ن معذرت بخواهد .حاال ديگر بيش��تر از ش��ب
قب��ل از رفتارم ش��رمنده بودم و خودم را س��رزنش
ميكردم .بيچاره مانوئل بدون اينكه من را بشناس��د
آنط��ور مودب و باوق��ار و جنتلمن رفتار كرده بود اما
من چطور جوابش را داده بودم؟ احساسم را به پدرم
گفت��م .گف��ت همه چي��ز را به مانوئل گفت��ه و او حاال
خوب ميداند كه نامزد سابقت تِري چه باليي سرت
آورده براي همين به مردها بدبين هس��تي .پدر از من
خواس��ت شماره همراه مانوئل را يادداشت كنم و هر
وقت كه حوصله داش��تم تماس بگيرم و عذرخواهي
كنم .پيشنهاد خوبي بود بااينكه هرگز عادت نداشتم
خودم اولين تماس گيرنده باشم.
دوس��ه روز گذش��ت .يك روز وقتي از س��ر كار
برگشتم حس كردم آمادگياش را دارم كه با مانوئل
حرف بزنم .نفس عميقي كش��يدم و شماره را گرفتم.
مانوئل جواب نداد و تلفن روي پيغامگير رفت .خودم
را معرف��ي كردم و به مانوئل توضيح دادم كه از تِري
زخمه��اي عميقي خ��وردهام اما دليل نميش��ود با او
بدرفت��اري و تندي كنم .در آخ��ر معذرت خواهي و
خداحافظي كردم .وقتي گوش��ي را گذاشتم حالم بهتر
بود. دو هفته گذش��ت ام��ا مانوئل تماس نگرفت .به
خودم ميگفتم حتم��ًا حرفهاي پدر و توضيحات من
نتوانسته او را قانع كند و حاال از من متنفّر است و ديگر
نميخواهد حتي صدايم را بش��نود .يك روز در محل

