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بيچاره از دود زياد خفه ش��ده باشد .دست و پاي
خانم وين به ش��دت سوخته بود و تمام سر و صورت
و موهايش دودهاي بود .كروكر گوش��ش را نزديك
كرد .صدايي نش��نيد .دوباره کوش��ش کرد و اين بار
صداهاي نامرتبي به گوشش رسيد .از سر آسودگي
نفسعميقيكشيدوخداراشكركرد.چهرهدخترهاي
خانم وين لحظهاي از مقابل چشمانش دور نميشد و
كروكر مدام به آنها فكر ميكرد .خانم وين س��خت
نفس ميكشيد و بيهوش بود ولي زنده بود و اين خبر
براي كروكر و بقيه ارزش زيادي داشت.
كروكر بهس��ختي خانم وي��ن را تا طبقه اول برد
بعد از همس��ايهها خواس��ت كمك كنن��د .دخترها
هنوز بيتابي ميكردند و چشم به راه آقاي كروكر و
مادرشان بودند .كروكر با شادماني به آنها مژده داد
كه مادرشان زنده است .دخترها به طرف مادرشان
دويدن��د و او را محك��م در آغوش گرفتند .ماموران
آتشنش��اني هم از راه رس��يدند و با عجله دست به
كار ش��دند .كروكر موقعيت را براي آنها ش��رح داد
و تاكيد كرد كه خودش آتشنش��ان اس��ت و كسي
خانه نيست.
خانم وين را با آمبوالنس به بيمارس��تان منتقل
كردند و يكي از همس��ايهها به آقاي وين كه بيخبر
از هم��ه جا در محل كارش مش��غول بود خبر داد تا
خ��ودش را برس��اند .آقاي وين صب��ح خيلي زود به
مح��ل كارش رفته بود .خانم وين هم به آش��پزخانه
رفت��ه بود كه ب��راي دخترها و خودش صبحانه گرم
آم��اده كن��د اما وقتي به اتاق خواب��ش ميرود تا در
اين فاصله كمي دراز بكش��د خوابش ميبرد و همين
غفلت ،آتشسوزي بزرگي را به دنبال داشت.
آق��اي وي��ن وقت��ي ماج��را را از دخترهايش و
همس��ايهها شنيد از فداكاري ديو كروكر تشكر كرد
و براي ديدن همس��رش به بيمارس��تان رفت .ديو
كروك��ر ي��ك هفته بعد براي مالق��ات خانم وين به
بيمارستان رفت .خانم وين چيزي از حادثه به خاطر
نميآورد جز اينكه صدايي ش��نيده كه اخطار ميداد
خانه آتش گرفته .خانم وين از آقاي كروكر تش��كر
ك��رد .چند روز بعد مقامات محلي براي ديو كروكر
مراس��م تقديري گرفتند و به او نشان شجاعت اهدا
كردن��د ول��ي خبرهاي خوب همچن��ان در راه بود و
كروكر باالخره پاداش فداكاريهاي صادقانه دوران
خدمت��ش بخصوص نجات خانواده وين را دريافت
كرد .او بار ديگر به محل كارش بازگش��ت و دوران
خدمتش را شروع كرد.

اسپينوزا

حاال ماموريت من تموم ش��ده .خودتون ميدونين
و تصميم��ي ک��ه ميگيري��ن اما اگه از من بپرس��ي
ش��وهر بهتر از هاش��م پيدا نميکني .ديگه خودت
ميدوني׳׳...
هنوز حرفهاي حاج خانم تمام نشده بود که همان
زن رنگ پريده نفس نفس زنان حرفهاي حاج خانم
را پي گرفت و گفت:
׳׳ معلومه که خانم شايس��ته و کدبانويي هستين.
البته حاج خانم قبال ازشما تعريف کرده بود اما حاال
که ديدم مطمئن شدم .فقط نميدونم شرايط هاشم
رو قبول ميکنين يا نه׳׳...
زبانم بند آمده و کمي هول شده بودم .هاج و واج
مانده بودم که موضوع چيست؟ با نگاه پرسشگر به
حاج خانم نگاه کردم .او گفت:׳׳ بهتر نيس��ت بذاريم
آقاهاشم خودش با اين دختر گل صحبت کنه؟ من
ه��م ميتونس��تم همهچيز رو تعري��ف کنم امابهتر
ديدم خودشون با هم حرف بزنن.׳׳ و بعد به بهانهاي
دست زن را که تا آن موقع نميدانستم چه نسبتي با
خواستگارم دارد ،گرفت و به حياط کشاند.
ح��اج خان��م اين کار را کرد تا من و هاش��م با هم
حرف بزنيم .سراپا گوش شدم .هاشم گفت:
׳׳ هيچ چيز بهتر از روراستي نيست .ترجيح ميدم
همه چيز رو بگم و تصميم گيري رو به عهده خودتون
بذارم .اين خانم همسر منه .ما چهارتا بچه داريم که
هر کدوم براي خودشون آقا و خانمي شدن .ما توي
س��نين پايين با هم ازدواج کرديم .عاشق هم بوديم
ام��ا مدتي��ه که دکترا از زنم قطع اميد کردن .اون به
سرطان مبتالست و ديگه نميشه براش کاري کرد.
ح��اال ه��م پاش رو کرده توي يه کفش که من قبل از
مرگ��م بايد براي تو زن بگيرم وگرنه با خيال راحت
نميمي��رم .من هم بع��د از کلي امتناع باالخره قبول
کردم .وقتي شما رو ديدم حس کردم ميتونيم زوج
خوبي براي هم باش��يم .حاال شماييد که بايد تصميم
بگيري��ن ولي اگه جوابتون مثبت ب��ود بايد بدونين
که ميخ��وام بزرگي و احترام همس��رم توي زمان
حيات و بعد از اون حفظ بشه .زنم براي من خيلي از
خودش گذش��ت و اين تنها کاريه که ميتونم انجام
بدم .در ضمن بچههاي من هيچ زحمتي براي ش��ما
نخواهند داشت .هر چهارتاشون مستقل و روي پاي
خودشون هستن׳׳.
وقتيهاشمرفتهنوزحرفهايشتويگوشمبود.
در نگاهش موجي از اعتماد و اطمينان وجود داشت و
صدايش آدمرادلگرمميکرد.دلمميخواستبهاو
بله بگويم ولي شرايطش تنم را ميلرزاند .همسرش
چطور ميتوانست مرا تحمل کند؟
بعد از چند روز فکر کردن ،نميتوانس��تم هاشم
را از س��رم بيرون کنم .دلم ميخواست بيشتر با هم
حرفبزنيم.برايهمينوقتيحاجخانمبرايجواب
گرفتن آمد به او گفتم که قبول ميکنم.
با س��رعت برق و باد همه کارها انجام شد و بعد
از يکي دو ماه هاش��م در خانهام بود .پدرم برايم پول

وخانهگذاش��تهبودوازنظرماديبههاش��منيازي
نداش��تم ولي از نظر روحي و عاطفي واقعا به او نياز
داشتم.
وقتيبااودمخورش��دم وابس��تگیامهمبيشتر
شد .سرد و گرم چشيده بود و خوب ميتوانست دل
مرا به دست آورد .اصال کاري نميکرد که ناراحتم
کند .هم حواسش به من بود و هم زندگي همسر اول
و بچه هايش را مراقبت ميکرد.
همه آش��نايانش با محبت و احترام با من رفتار
ميکردند .در اين موج عظيم ش��ادي و خوشبختي
فقط جاي يک بچه خالي بود؛ بچهاي که ثمره عشقم
باش��د و خوش��بختيام را کامل کند .وقتي قضيه را
با هاش��م در ميان گذاش��تم ،از ک��وره در رفت و تا
بناگوش سرخ شد و گفت:
׳׳ ميخواي س��رپيري من رو مضحکه دس��ت
م��ردمکن��ي؟همينمونده که بچهبغلکنم و توي
کوچ��ه و خيابون راه بيفتم .من االن بايد پدر بزرگ
باشم .ديگه از پدر شدنم گذشته׳׳.
ب��ا ناراحتي گفتم:׳׳ پس من چ��ي؟ بايد تا آخر
عمرم بدون بچه زندگي کنم؟ مگه من دل ندارم؟
وقت��ي با يه دختر ازدواج ميک��ردي فکر اينجا رو
نکرده بودي؟ من براي مادر ش��دن فرصت کمي
دارم .چرا داري وقت رو تلف ميکني׳׳؟
هاشم لحظاتي سکوت کرد سپس گفت:
׳׳ من واقعا دوستت دارم و حاضرم براي شادي
ت��و ه��ر کاري بکنم .ولي از خير بچه بگذر .من واقعا
تويس��ن وس��الي نيس��تم که بخوام بچهکوچيک
داش��ته باشم .اصال اين رو نميخوام .من بچه دارم.
چ��ه فرق��ي ميکنه؟ ميتوني اون��ا رو بچه خودت
بدون��ي.چ��يازاينبهتر؟بدوندردس��رصاحب
چند تا بچه ميشي׳׳!
حرفهاي هاشم به نظرم خيلي مسخره ميآمد.
من دلم ميخواس��ت بچه خودم را داش��ته باش��م.
از اينکه هاش��م ميخواس��ت مرا از حق مادر شدن
محروم کند احس��اس بدي داش��تم .ش��ايد واقعا
دوس��تم نداشت .شايد به خاطر ارث و ميراث بود.
شايد من بيهوده به او دلبسته بودم.
او چطور ميتوانس��ت اين خواس��ته مرا ناديده
بگيرد؟ از چش��مم افتاد .ديگر نميتوانس��تم مثل
قبل به او محبت کنم .يک فاصلهاي را بين خودمان
ميديدم .فاصلهاي که روزبه روز عميقتر ميشد.
من يک کانون گرم خانوادگي ميخواس��تم و هاشم
يک خانه آرام و بيدردسر.
٭٭٭
هنوز يکس��ال نش��ده بود که من و هاشم از هم
جدا شديم .به ميل خودم از او جدا شدم در حاليکه
دوس��تش داشتم و ميخواس��تم بيشتر از هر موقع
ديگري کنارم باشد اما او رفت تا روزهاي آخر عمر
همس��رش را کنار او و فرزندانش باش��د .حاال درد
عميقي روح و جان مرا دربر گرفته ،خيلي بيش��تر از
آن موقع که تنها بودم...
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