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دروغ

شلوغي و هياهو سالن را پر کرده بود .تعدادي جوان با لباسهاي يک شکل ،مشغول پذيرايي
بودند .افرادي دورميز نشسته وافرادي هم سر پا ايستاده بودند و دو به دو با هم حرف ميزدند
و منتظر که مراسم شروع شود .صدرا که لباسش با بقيه فرق داشت ،در بين مردم ميچرخيد
و با خوش���رويي به سواالت ديگران جواب ميداد .دقايقي ديگر در سالن باز ميشد و مراسم
شد که صدرا وحشت زده و ميخکوب وسط س���الن ايستاد .رنگش پريد و سريع
ش���روع مي
خودش را به انتهاي سالن ،پشت ميز رساند .گوشهاي چمباتمه زد .خيس عرق شده بود.
صدرا چي شده؟ اينجا چه کار ميکني؟هيس ،االن ميرم .فقط بگو اون دوتا خانوم رفتن تو سالن؟کدوم؟صدرا از پشت ميز سرک کشيد .آه از نهادش بلند شد و دست روي سرش گذاشت.
واي���ي! دارن با حاجي صحبت ميکنن .االنه که آبروم ب���ره .حاجي رو بگو ،حتماً اخراجمکنه!
مي
رنگش مثل گچ شده بود و عرق از تيره کمرش شره کرد.
صدرا پاشو! حاجي داره مياد اينور.صدرا خودش را مشغول کاري نشان داد و پشت به سالن و مردم بلند شد .نفسش به شماره
افتاده بود.
ها چيزي لنگ نمونه .حواس���تون به بقيه باشه که پذيرايي درست انجام بشه .صدرا تو
بچهکني؟
اون جا چه کار مي
من گفت:
من و ّ
با صداي حاجي چرخيد اما جرات نگاه کردن در چش���مانش را نداشت .با ّ
چيزه...داشتم...
بيا برو ببين اين پسر احمق داره چيکار ميکنه؟ صدبار بهتون گفتم ،آدمش رو بيارين نه چهارتا بچه .بهخدا
آبرو دارم .صدرا بيا بيرون ديگه! بجنب...
حاجي همان ط���ور غرولند کنان رفت .صدرا نگاهش
را چرخاند و کل س���الن را با نگاه جس���تجو کرد ولي
نبودند .او کارمند يک کتابخانه بود .مسئول کتابخانه
يعني حاجي ،هميشه برگزارکنندهممجالس رونمايي
از کتاب بود .امروزبه مناسبت روزقلم ،جلسه رونمايي
از کتاب يک شاعر بزرگ برگزارمي شد و کلي شاعر و
نويسنده و هنرمندان ديگر دعوت داشتند.
صدرا متعجب بود که او چه جوري به اين مراسم دعوت
شده است .چون نه نويسنده بود نه رشته تحصيلياش
خورد .تمرکز کافي نداشت و
به اين جور مراس���م مي
چرخيد که ،بين آنها
مدام اين س���وال در ذهنش مي
و حاجي چه حرف و صحبتي رد و بدل ش���ده است.
ترس���يد حاجي اخراجش کند .با هزار
نگران بود و مي
بدبختي و پارتي بازي اين ش���غل را پيدا کرده و دلش
خواست از دستش بدهد .اگر حاجي ميفهميد که
نمي
او از اعتبار کتابخانه سواستفاده کرده و کارهايي انجام
داده ،حتما اخراجش ميکرد .اواخر جلسه با همکارش
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براي آوردن کتابها به انباري رفتند .صدرا کالفه و عصبي روي زمين ولو ش���ده بود و ياراي
انجام دادن کاري را نداشت.
صدرا از رو زمين پاشو .لباست خاکي بشه ،حاجي جريمه ات ميکنه.اما آنقدرذهنش درگير بود که متوجه صحبت همکارش نشد.
****
صدرا از خانوادهاي با اقتصاد ضعيف بود كه به زور دستشان به دهنشان ميرسيد ،در دانشگاه
خواند اما وقتي پدرش فوت کرده او براي هميشه درس را کنار گذاشت تا نان آور
درس مي
و مرد خانه ش���ود .با پادويي کردن و کارهاي اين چنيني روزگار ميگذراند .صدرا پسر خوب
و کاري بود با اخالقي خوش كه همه قبولش داش���تند .تا اينکه بواسطه يکي از آشنايان در
رفت و زندگي آرامي داشتند
اي بزرگ مشغول به کار شد .همه چيز خوب پيش مي
کتابخانه
و مادر و خواهرهايش راضي از او .تا اينکه پاي صدرا به فضاي مجازي و اينستا باز شد.
متاس���فانه جنبه آن دنياي پر رمزو راز را نداشت .حسابي درگيرش شده بود ،به طوري که
خانواده اش را هم فراموش کرده و مدام در آن جا سير ميکرد .دوستان رنگ و وارنگ زيادي
پيدا کرده بود .ک ً
ال تغيير هويت داده و از شخصيت و فرهنگ واقعي خودش دور شده بود .به
گذاشت و خودش را دکتراي ادبيات معرفي کرده بود.
واسطه کارش ،پستهاي فيلسوفانه مي
تا اينکه دختري وارد پيجش ش���د و از او کتاب کميابي را مطالبه کرد .کتابي که به گفته آن
شد.
دختر در هيچ کتابخانهاي پيدا نمي
خواس���ت ،مثل بقيه با او رفتار کند و برايش کلي کالس بگذارد حتي در قبال
صدرا ابتدا مي
تهيه کتاب ،پولي را در خواس���ت نمايد اماچيزي در گفتار و رفتار دختر بود که او اس���ير
مهربانياش شد .چهره ساده و کالم بي ريا و همراه با متانت دختر او را دلباخته کرد.
خ���ودش را به آب و آتش زد و باالخره کت���اب را پيدا کرد اما مبلغي گزاف بابتش پرداخت،
مبلغي که صدرا برايش مهم نبود چون عش���ق بدجور عقل و دينش را برده بود.اولين قرار
براي دادن کتاب به دختر و اولين جرقه احس���اس بين آنها ...مهس���ا دانشجوي پرستاري و
يک دختر از خانواده متوس���ط بود .دختري آرام و ساده دل که دل در گرو مهر صدرا داده و
ش���خصيت وااليش را ميستود .او نميدانست صدرا ،نقابي بر چهره دارد و شخصيت واقعي
اش چيز ديگری است!
دانست و مهسا چه آسان و راحت ،دلباخته او شد .صدرا دلش
 صدرا راه ورسم دلبري را مي
لرزيده بود اما خودش از دل دمدمي مزاجش بيش���تر خبر داش���ت .تنها فرق مهسا با بقيه
دخترهاي ديگر آن بود که بيشتر باهم بيرون ميرفتند.اما در واقعيت ،مهسا با همه دختراني
که درآن مدت کم با آنها آش���نا ش���ده بود ،فرق داشت .دختري احساسي که قدر محبت را
ميدانست و گستره محبتش او را سيراب ميکرد .صدراي قدرنشناس لياقت آن محبت پاک
و ناب را نداش���ت و بعد از مدت زماني نه چندان بلند و طوالني ،شماره اش را عوض کرد و
مهسا را در فايل يادها و خاطرهها در کنار بقيه ذخيره کرد .تا مدتي عذاب وجدان داشت اما
وقتي با يکي ديگر آش���نا شد ،مهسا فراموش شد .اما امروز با آمدن مهسا به آن مراسم ،تنش
لرزيد .دلهره داشت مبادا مهسا پته اش را روي آب بريزد و کارش را از دست بدهد .با صداي
زنگ موبايل به خودش آمد.
گيرم.
جانم! گفتم که عزيزم امروز گرفتارم .کارم تموم شد باهات تماس ميخسته نباشي! پاشو ديگه.صدرا س���رش را بلند کرد و زل زد به همکارش که تعداد زيادي کتاب در بغل گرفته بود .به
سختي از روي زمين بلند شد و بعد از تکاندن شلوارش ،او هم تعدادي کتاب برداشت و همراه
همکارش بيرون رفت .در حال چيدن کتابها روي ميز بود که صدايي ميخکوبش کرد.

 فقط اومدم بگم ،فکر نکن خيلي بچه زرنگي .فکر
نکن نفهميدم کي هستي ،ميدونستم کارمند ساده
اينجايي .ميدونستم فوق ديپلم ادبيات داري.
ميدونستم بچه پايين شهري

