
 به نام خدا

 وقت اضافه

با اینکه هوا کامال سـرد بود،امـا تمـام لبـاس هـایش از عـرق خـیس شـده 

بود.درمانده شده بود.اصال نمی دانسـت چگونـه بایـد بـا ایـن مشـکل کنـار 

بیاید هر کس چیزي مـی گفـت و نظـري مـی داد.احسـاس مـی کـرد کـه 

و بـا  اگر در خانه بماند خفه خواهـد شـد.براي همـین از منـزل خـارج شـد

 حیفش شروع به قدم زدن در خیابان ها کرد.پاهاي باریک و ن

و درختـان زیبـا زیـر سـنگینی بـرف قـد  بـود خیابان ها مملو از برف شـده

ــرده هــاي پــارك الیــه ي کلفــت و  خــم کــرده بودنــد.روي حصــار هــا و ن

 سفید رنگ برف نشسته بود.زمستان سخت و سنگینی بود.

یی کــه ایســتاده بود،متوجــه بــی هــدف قــدم مــی زد.کمــی دور تــر از جــا 

دیـد مـردي آتـش کـوچکی درسـت کـرده .از دور یک نور قرمـز رنـگ شـد

و روي یک صندلی کنـار خیابـان نشسـته اسـت.کنار مـرد نشسـت.گر چـه 

 .شعله هاي آتش داغ بود امّا تا مغز استخوانش  یخ کرده بود



جرقــه هــاي زیبــاي آتــش کــه از ســوختن تکــه هــاي چــوب بلنــد میشــد 

یی بود.بـوي سـوختن چـوب احسـاس خـوبی را بـرایش تـداعی ا تماشاعواق

ــه  ــدر ب ــاد آورد.چق ــه ی ــد ب ــه بودن ــاهم رفت ــه ب ــرد.اوّلین ســفري ک ــی ک م

هردوتــاي آن هــا خــوش گذشــته بــود و چــه عکــس هــاي زیبــایی گرفتــه 

بودند.کلّی چوب جمـع کـرده بودنـد و بـا هـر سـختی کـه شـده بـود،آتش 

ــد.یادش ــرده بودن ــت ک ــار درس ــه آن روز نه ــد ک ــاهی  آم ــان م ــه هم را ک

گرفتـه بودنـد کبـاب مـی کردنـد.اگر چـه مـاهی خودشان بعد از ساعت ها 

بزرگ نبود ولی براي هـر دوي آنهـا خـوش مـزه تـرین و کامـل تـرین غـذا 

 بود.

ــاور کنــد کــه در ایــن فصــل پیــدا کــردن چنــین  دلــش نمــی خواســت ب

ــت داده  ــایش را از دس ــول ه ــام پ ــت.تقریبا تم ــن اس ــر ممک ــزي غی چی

 باز امیدوار بود. بود.امّا

همه چیـز از آن روز لعنتـی شـروع شـده بـود .طبـق روال هـر روز ماریـا و 

ده شـده بودنـد و صـبحانه را بـا هـم خـور صـبح بیـدار شـشجیمز ساعت 



بودند.ماریا دوسـت نداشـت جیمـز صـبحانه نخـورده بـه شـرکت بـرود و از 

 خوردن صبحانه کنار جیمز احساس لذت می کرد .

ــتن ــاده ي رف ــز آم ــه  جیم ــراي بدرق ــا ب ــر روز ماری ــل ه ــود و مث ــده ب ش

کــردنش تــا جلــوي در رفــت .همــین کــه جیمــز از در خــارج شــد ناگهــان 

دسـتپاچه  ضعف بر ماریـا چیـره شـد و بـر زمـین افتـاد.جمیز کـه حسـابی

 به بیمارستان ببرد اما او قبول نکرد.شده بود خواست ماریا را 

عفش هــم بــه :شــب گذشــته کمــی دیــر خوابیــده و علــت ضــیــا گفــت رما

 همین خاطر است .

 تکرار شد.در طول آن هفته چندین بار دیگر نیز همان اتفاق 

که دکتـر هـا گفتـه بودنـد.ظرف چنـد روز آینـده همسـرش از دوروز پیش 

را از دســت خواهــد داد بــه شــدّت شــوکّه شــده بــود.آن روز بعــد از ظهــر 

 با دکتر را داد. تمجددا به بیمارستان رفت و درخواست مالقا

یمز رو بـه دکتـر کـرد و بـراي هـزارمین بـار ایـن سـوال را پرسـید:دکتر ج

 واقعا نمی شود برایش کاري کرد؟ واقعا همه چیز تمام شده است؟



ــه او نگــاه کــرد و گفت:متاســفانه خیلــی دیــر شــده و  ــه ب ــا امیدان دکتــر ن

بیمــاري بــه همــه جــاي بــدنش ســرایت کــرده اســت.تنها کــاري کــه مــی 

بهتــرین چیــزي را کــه دوســت دارد ، ایــن اســت کــه تــوانی انجــام بــدهی

 برایش تهیه کنی تا بتواند در کمال شادمانی به ابدیّت بپیوندد.

ابیـده اسـت.تا صـبح کنـار جیمز به اتاق ماریـا رفـت و دیـد کـه او آرام خو

 تختش ماند و حتّی یک لحظه هم نتوانست چشم بر هم بگذارد.

ــه او  ــرد ب ــاز ک ــم ب ــرش چش ــه همس ــض اینک ــه مح ــرد و از او ب ــالم ک س

 پرسید:ماریا در این لحظه دلت می خواهد چه چیزي داشته باشی؟

 ماریا با تعجب به جیمز نگاه کرد و گفت:منظورت را نمی فهمم.

ــه  ــدانم چ ــا نمی ــنم ،ام ــه ک ــه اي تهی ــت هدی ــت:میخواهم برای ــز گف جیم

 .یشتر دوست داريمه بچیزي را از ه

سـید:آیا ایـن آخـرین هدیـه ماریا نگـاهی غمگـین بـه جیمـز انـداخت و پر

 اي است که برایم تهیه میکنی؟



جیمز به کنار پنجره رفـت و الي پنجـره را بـاز کـرد تـا کمـی هـواي تـازه 

به داخل اتـاق بیاید.ضـمنا خواسـت تـا چشـمهاي غمگـین و اشـکبارش از 

 دیدگان ماریاي عزیزش مخفی بماند .

زنـی ؟ بعد با پوز خندي ساختگی گفـت :ایـن چـه حرفـی اسـت کـه مـی 

ن .دلـم میخواسـت حـاال کـه چنـد روز مگر عقل از سرت پریـده ماریـا جـا

ست دربیمارستان هسـتی بـراي تـو هدیـه اي تهیـه کـنم تـا بتـوانم تـورا ا

خوشـحال کـنم .امـا واقعـا نمیدانسـتم ازدیـدن چـه چیـزي هیجــان زده و 

 شاد خواهی شد.

 واي جیمــزو گفــت کــه پشــتش بــه او بــود کــرد ماریــا نگــاهی بــه جیمــز 

 چقدر دلم گل نرگس می خواهد.

حتمـا برایـت تهیـه مـی کـنم و  چـه عـالی! جیمز با خوشحالی گفت:واقعا!

 به سرعت از بیمارستان خارج شد.

تــا شــب بــه بــیش از صــد گــل فروشــی ســر زد.همــه ي گلفــروش هــا بــا 

خنده به او میگفتند گـل نـرگس!آن هـم ایـن موقـع سـال وسـط زمسـتان 

 و برف!



 .ادامه می داد زشد و بااما جیمز ناامید نمی 

کــه از  مغــازه ي پیرمــرد گلفروشــی را گرفــتبــاالخره از یــک نفــر آدرس 

 آنجا فاصله ي زیادي داشت.

با هر زحمتی که بـود خـودش را بـه مغـازه ي پیرمـرد گـل فـروش رسـاند 

 از او گل نرگس خواست.پیرمرد به او گفت برو فردا بیا. و

کـه فـردا قبـل از آمـدن ماریـا خوشحال و راضی به خانـه برگشـت .از ایـن 

 تواند خواسته اش را برآورده کند،احساس خوبی داشت. به منزل می

هنــوز صــبح کامــل شــروع نشــده بــود و اشــعه هــاي بــی جــان خورشــید 

 نتابیده بود که از خانه بیرون آمد. 

تا مچ پا داخل برف فرو میرفـت امـا ازشـوق بـه دسـت آوردن گـل نـرگس 

 سراز پا نمی شناخت.

 .باالخرهگل فروش هـا تـا منـزل جیمـز فاصـله ي زیـادي داشـتي  راسته

ـــه آن جـــا رســـاند.به محـــض ورود خوشـــحال و خنـــدان  خـــودش را ب

 گفت:پدر جان سالم.امانت مرا آوردي؟



 پیر مرد نه گذاشت ونه برداشت فقط گفت: پسر جان برو فردا بیا.

جیمز داشـت سـکته مـی کـرد.دلش مـی خواسـت خـودش را بـه زمـین و 

 زند.زمان ب

گفت:پــدر جــان مــن زیــاد فرصــت نــدارم.این گــل را بــراي همســرم مــی 

خودت گفتـی فـردا بیـا . قطـره اشـکی از گوشـه ي چشـمش بـر خواهم . 

 گونه هاي زرد رنگش غلطید.

ــا همــان آرامشــی کــه مشــغول مرتــب کــردن گلهــا بــود گفــت  پیرمــرد ب

 :همان که گفتم برو فردا بیا.

د.یکباره تمـام امیـدش نـا امیـد انگارآب سردي روي سر جیمـز ریختـه شـ

ــاور کنــد کــه کــار تمــام شــده اســت.انگار هنــوز  شــد.امّا نمــی خواســت ب

 کورسوي امیدي در وجودش روشن بود.

ــرعت  ــه س ــردن ب ــرّخص ک ــراي م ــه ب ــل از اینک ــت و قب ــه برگش ــه خان ب

ــ ــایش ه ــدارك و آزم ــام م ــرود تم ــتان ب ــه بیمارس ــرش ب ــه همس ا و ... ک

ک تخـت جاسـازي کـرد تـا مبـادا ماریـا بـود زیـر تشـ مربوط به بیماري او

 بتواند آن ها را پیدا کند.



 با کمی تاخیر به بیمارستان رفت و همسرش را با خود به منزل آورد.

خانه را حسابی تمیز کرده بود.همـه جـا بـرق مـی زد.یـک گلـدان زیبا،امّـا 

ــه تصــوّر اینکــه حتمــا ــز گــرد وســط حــال گذاشــته بود،ب  خــالی روي می

امــروز بــا گــل نــرگس بــاز خواهــد گشــت.امّا افســوس و صــد افســوس کــه 

رو تختـی صـورتی کـه مربـوط  نشد.غذاي خوشمزه اي آمـاده کـرده بـود و

 به روز ازدواجشان بود روي تخت انداخته بود.

از صــبح زود بــه منــزل ماریــا یــادش آمــد چقــدر آن روز هیجــان زده بــود.

د از آن بـراي شستشـو و تـزیین رفته بـود تـا اورا بـه آرایشـگاه ببـرد و بعـ

بعـد از آن هـم  فروشـی رفتـه بـود.ماشین قدیمی اش بـه کـارواش و گـل 

خــوره بــود و بــا عجلــه بــه دنبــال  چنــد عــدد بیســکوییت بــه عنــوان نهــار

ماریــا رفتــه بود.همــه ي خــاطرات بــه ســرعت بــرق از جلــوي چشــمانش 

 گذشت.

خداراشــکر  بــا ماریــا وارد خانــه شــدند.ماریا نفــس راحتــی کشــید و گفــت

که باالخره به منزل خودمـان آمـدم و بعـد بـا کمـک جیمـز لبـاس هـایش 

 را عوض کرد و آرام در تخت خواب دراز کشید.



چند روزي از برگشتن ماریا بـه منـزل مـی گذشـت کـه جیمـز را صـدا زد 

ــه  ــو چ ــه ت ــت؟دکتر ب ــاك اس ــن خطرن ــاري م ــا بیم ــید:جیمز آی و پرس

 گفت؟آیا گفت که فرصت من کم است؟

ــز ــدزدد  جیم ــرش ب ــودش را از همس ــمان خ ــرد چش ــی ک ــعی م ــه س ک

گفت:دیوانــه شــدي؟خطرناك!یک ضــعف ســاده اســت و بــه زودي برطــرف 

 خطر کجا بود خانم ..د شدخواه

!من بــه مــدّت ده روز در بیمارســتان ماریــا بــا تعجــب پرسید:ضــعف ســاده

 بودم فقط به خاطر یک ضعف ساده.

:دکتر مـی کــرد گفــتجیمـز بــا خونســردي ظـاهري کــه از درون نــابودش 

ها چون نمـی توانسـتند علـت بیمـاري را تشـخیص دهنـد مجبـور شـدند 

کلی آزمایش کننـد.دکتر و بیمارسـتان اسـت دیگـر ... بـه هـر حـال بابـت 

 پول هم که شده، باید کلّی، مریض را معطل کنند.

ماریا دلش آرام نمی گرفت.احسـاس مـی کـرد حـرف هـا یـک جـور هـایی 

  فکـر مـی کـرد کـه چـرا هنـوز هـم بعـد از ضد ونقیض هسـتند.با خـودش



ــدارد.چرده  ــافی ن ــمی ک ــایی جس ــت.چرا روز توان ــذا نداش ــه غ ــل ب ا می

 ت نمی شد.خیالش راح

خالصه شب فـرا رسـید و جیمـز بـا هـر بـدبختی کـه بـود قـدري غـذا بـه 

ماریانـا خورانـد و صـبح قبـل از بیـدار شـدن همسـرش مجـددا بـه راســته 

 .ي گلفروش ها رفت

د از ســالم گفــت... پــدر جــان گــل پیرمــرد را بــاز کــرد و بعــدر مغــازه ي 

 مرا می دهی؟ نرگس

 فت:برو فردا بیا.پیرمرد گ

ــاد نمــی  ــه هــم نمــی دوخــت وفری حــاال چــرا جیمــز زمــین و زمــین را ب

کشید خـدا مـی انـد ایـن سـوّمین رو بـود کـه پیرمـرد او را معطّـل کـرده 

یـدن گـل صـبر کنـد تـا سـه مـا هـدیگر فصـل روی بود.نکند مـی خواسـت

 .نرگس فرا برسد.نه این غیر ممکن بود

پیرمـرد وقتـی گـل نداشـتی چـرا قـول بـی خـودي دادي  :با خودش گفت

ــا بــاز در دلــش امیــد داشــت و مــی گفــت  ــل کــردي امّ و الکــی مــرا معطّ

 از آنجا به خانه بازگشت.شاید فردا گل را بیاورد.



نبـودي؟این :جیمـز مگـر سـرکار پرسـید  بـا تعجـب ماریا بـا دیـدن جیمـز

موقع روز در خانه چـه کـار مـی کنی؟اتّفـاقی افتاده؟آیـا از شـرکت اخـراج 

 شدي؟

نــه اي مثــل مــرا اخــراج وممگــر مــی شــود کارمنــد ن جیمــز گفــت:اخراج!

کننــد.نگران نبــاش آمــده ام یکســري مــدارك را از منــزل بــردارم و الکــی 

ــذ  ــد ورق کاغ ــغول کرد.چن ــدارك مش ــوص م ــد مخص ــا کم ــودش را ب خ

 از خانه خارج شد.برداشت و 

مرخصـی یـک مـاه ولـو ماغ کـار کـردن نداشـت و تصـمیم گرفـت دل و د

بــدون حقــوق از شــرکت در خواســت کنــد.دلش مــی خواســت ایــن 

واپســین لحظــات را در کنــار همســرش باشــد.یاد گــل نــرگس افتاد.خــدایا 

چطــور مــی توانســت گــل را پیــدا کند.شــاید ایــن آخــرین کــاري بــود کــه 

را هـم بـرآورده  ي او م مـی داد.تـازه اگـر ایـن خواسـتهباید براي ماریا انجا

 می کرد،باز فایده اي نداشت.زندگی ماریا رو به اتمام بود.

ــارش  ــه محــل ک ــد چطــور ب ــب بود.اصــال نفهمی ــدر افکــارش نامرتّ چــه ق

ــه هــا بــاال رفــت.حتی حوصــله ي منتظــر شــدن بــراي  رســیده اســت.از پلّ



یــیس در طبقــه ي دوّم آسانســور را هــم نداشت.خوشــبختانه اتــاق آقــاي ر

 با رییس را درخواست کرد. تاز منشی مالقا.بود

اتفاقا منشـی گفـت کـه سـر آقـاي ریـیس حسـابی خلـوت اسـت و کسـی 

در اتــاقش نیســت.به داخــل اتــاق رفــت و چنــد لحظــه بعــد بیــرون آمــد و 

 گفت:آقاي جیمز بارون بفرمایید.

ــود کــه موهــاي جوگندمی،چشــمانی درشــت و  ریــیس مــردي میانســال ب

قهــوه اي رنــگ و چانــه اي مربّعــی شــکل داشــت.اگر چــه در نظــر اوّل بــد 

 اخالق به نظر می آمد امّا مردي متفکّر،دقیق و بسیار مهربان بود.

ــبز  ــت.رنگ س ــایی داش ــره ي زیب ــیس منظ ــد.اتاق ری ــاق ش ــز وارد ات چیم

پرده و مبلمان واقعـا آرامـش بخـش بود.دیـوار هـا بـا رنـگ ملـیح کـرم بـا 

دان زیبـا روي میـز یـک گلـز رنـگ تـزیین شـده بـود.خطوط  نامرتّب سـب

ــی خوا ــش م ــز دل ــدر جیم ــه چق ــود.آخ ک ــب ــل آن گل ــت داخ ــل دان س گ

 در این فصل نایاب بود. نرگس بود.اما صد حیف که این گل

 رییس گفت:آقاي جیمز بارون بفرمایید.



ــا  ــیس ج ــاق ری ــاي ات ــندلی ه ــی از ص ــرد و در یک ــالم ک ــز آرام س جیم

ت:جنــاب ریــیس متاســفانه مطلــع هســتید گرفت.بعــد شــمرده شــمرده گف

که همسر من دچار یـک بیمـاري سـخت شـده اسـت و دکتـر هـا فرصـت 

کمــی را بــراي زنــده مانــدنش مشــخّص کردنــد.می خــواهم در ایــن مــدّت 

 کنارش بمانم.

ــان  ــود پرسید:همســرت از جری ــب ب ــا نگــاهی کــه حــاکی از تعجّ ریــیس ب

 بیماریش اطالع دارد؟

 جیمز گفت:خیر آقاي رییس.

 ییس با قاطعیت گفت:من با مرخصی شما موافقت نخواهم کرد.ر

بــود گفت:جنــاب ریــیس خــواهش مــی  جیمــز کــه حســابی درمانــه شــده

 کنم من به این مرّخصی نیاز دارم.

رییس نگاهی تحقیر آمیـز بـه جیمـز کـرد و گفـت آقـاي بـارون اگـر شـما 

 در منزل بمانید،آیا همسر شـما بـه بیمـاریش شـک نخواهـد کرد؟آیـا ایـن

ــت  ــخص اس ــدنش نامش ــده مان ــع زن ــه وض ــی ک ــه ي مریض ــراي روحیّ ب

 خوشایند  می باشد.



بــه خــودش آمــد و گفــت:آه آقــاي ریــیس اصــال فکــرش را جیمــز ناگهــان 

بـه محـل کـارم بیـایم.زیرا  7ت بودم  امـا نمـی تـوانم هـر روز سـاعنکرده 

م صـبح زود بـراي او همسر مـن اصـال تـوان آشـپزي نـدارد و مـن مجبـور

 .امور منزل رسیدگی کنمو کمی به  کرده سوپی تهیّه

ریــیس کــه متوجــه درمانــدگی جیمــز شــده بــود روبــه او کــرد و گفــت : 

ــاعت  ــد س ــردا میتوانی ــدارد .از ف ــکالی ن ــن  9اش ــد و ای ــرکت بیایی ــه ش ب

 دوساعت را به کارهاي منزل بپردازید.

جیمــز واقعــا خوشــحال بــود زیــرا بــه پــول شــرکت نیــاز داشــت.باالخره او  

هزینــه هـاي درمــان همســرش را تـامین مــی کـرد .از ایــن مرحمــت بایـد 

 رییس تشکر کرد و با خوشحالی از اتاق رییس خارج شد.

گشـت ،بـاز سـوال هـاي ماریـا شـروع وقتی بعد از پایـان کـار بـه منـزل بر

هـا زودتـر از  صـبحچـرا  کجـا میـروي؟ ماریا پرسید : جیمز این روزهـاشد.

کـردن هسـتی .چـرا راسـتش را  دایـم مشـغول فکـرمعمول میـروي؟ چـرا 

 ؟ویی؟ آیا مشکل من اینقدر جدي استبه من نمیگ



ــده د ــاي خن ــرف ه ــم ح ــدي؟باز ه ــی زد و گفت:ج ــد تلخ ــز لبخن ار جیم

از فـردا وظیفـه توسـت کـه مثـل قبـل غـذا  زدي .ماریا جان کدام مریضی!

 هاي خوشمزه درست کنی.فقط یادت باشد من عاشق سوپ هستم .

توانـد آشـپزي شـد . نکنـد ماریـا ن ا آشـوب مـیاین حرف ه ندلش از گفت

جمیــز و از ســر اجبــار خــودش را بــیش از  کنــد و بــه خــاطر حــرف هــاي

بـه  و حد خسـته کنـد .مغـزش داشـت سـوت میکشـید.اما چـاره اي نبـود

 قول رییسش باید اوضاع را عادي جلوه می داد.

روزها یکـی پـس از دیگـري مـی آمـد و جیمـز هـر روز قبـل از رفـتن بـه 

به گـل فروشـی میرفـت وبـاز همـان جـواب همیشـگی را میشـنید شرکت 

شـد چیـزي بـود کـه فقـط خـدا ی حاال چرا جیمز ناامید نمـ. برو فردا بیا .

 میدانست.

 روز چهلم بود که آتشی از درون داشت جیمز را می سوزاند. 

گـوییم ،پیرمـرد  روم وبـه او مـی با خودش گفت : به مغـازه پیـر مـرد مـی

ــه  ــن مســیر ســخت را ب ــت بکــش .مــن هــر روز ای از ســن و ســالت خجال

خاطر یک شاخه گل نـرگس طـی میکـنم و بـاز میگـویی فـردا. آخـر صـبر 



ــه راه  ــا همــین افکــار ب ــدازه دارد.ب ــاد . در راه ناگهــان و تحمــل هــم ان افت

کـه همسـرش بـه منـزل  شـود راسـتی االن چهـل روزي مـی یادش افتـاد

اصــال خبــري از مریضــی و یــا مــرگ نیســت .  حــرف دکتــر  آمــده و انگــار

کــه گفتــه بــود ماریــا فقــط یــک هفتــه ي دیگــر زنــده میمانــد از ذهــنش 

 عبور کرد.

و لبخنــدي  ناگهــان دلــش گــرم شــد.برق شــادي در چشــمانش درخشــید

.اینقدر مشــغول پیــدا کــردن گــل نش نقــش بســتااز ســر رضــایت بــر لبــ

 اریـا را فرامـوش کـرده بـود  .موضـوع بیمـاري منرگس شده بود که اصـال 

راستی انگار ماریا هـم فرامـوش کـرده بـود کـه چـه در خواسـتی از جیمـز 

 کرده است.همه چیز به نظرش عحیب می آمد.

در همین افکار بود کـه ناگهـان خـود را جلـوي مغـازه پیرمـرد یافـت. وارد 

مغازه شـد. سـالم کـرد و خواسـت حرفـی بزنـد کـه پیرمـرد بـا چهـره اي 

ــه ــدان ی ــرون آورد و  خن ــایش بی ــالي گــل ه ــرگس را از الب ــل ن شــاخه گ

 مایید این هم امانت شما!گفت:بفر

 



رزان گفـت از شـدت حیـرت قالـب تهـی کنـد .بـا صـداي لـکم مانـده بـود

 از کجا آمده؟ :واي خداي من .این گل

: از همـان جـا هـایش نقـش بسـت و گفـت  د مهربانی بر لـبپیرمرد لبخن

 که شفاي همسرت آمده.

 ید:مگر تو از بیماري همسرم خبرداشتی؟تعجب پرس جیمز با

ــه  ــردم ک ــدا ک ــین پی ــدم و یق ــو را دی ــالش ت ــل روز ت ــرد گفت:چه پیرم

ل روز بـه ایـن هـباالخره باید حادثـه ي مهمـی رخ داده باشـد کـه تـو را چ

در ایـن  را نـرگس سـت.آن روز کـه آمـدي و در خواسـت گـلجا کشـانده ا

فصــل کــردي و مــن گفــتم بــرو و روز دیگــر بیــا ،ناگهــان دیــدم اشــکی از 

م رگوشه ي چشمت چکید و بعد گفتـی کـه مـن ایـن گـل را بـراي همسـ

میخواهم و زیـاد وقـت نـدارم .شـکم بـه یقـین تبـدیل شـد و دانسـتم کـه 

ــدي و  ــد ش ــا امی ــا ن ــر ه ــه از دکت ــدم ک ــت .فهمی ــار اس ــرت بیم همس

را انجــام بـــدهی.همان روز تصـــمیم  میخــواهی آخـــرین تــالش هایـــت

گرفتم تا گل نرگسی بکـارم . هـر شـب بـه درگـاه خداونـد دعـا کـردم کـه 



ــ ــو نشــوم .ای ــا شــرمنده ت ــد ت ــای ن گــل رشــد کن ــروز ثمــره ي دعاه م ام

 وصبوري تو را تقدیمت کردم .

واقعا سر از پـا نمـی شـناخت. نمـی دانسـت چطـور بایـد از پیرمـرد  جیمز

ا ببوســد،اما پیرمــرد دســت او را فشــرد و تشــکر کنــد .خواســت دســتش ر

 پیشانی اش را بوسید .

فاصله گـل فروشـی تـا منـزل را بـا سـرعت بـرق طـی کـرد ،گـو ایـن کـه 

 مسافتی بس طوالنی بود .

وقتی وارد منزل شد ،ماریا مشـغول آشـپزي بـود .گـل نـرگس را بـه ماریـا 

 داد و لبخند ملیحی بر لبانش نشست.

بـود کـه اشـک شـوق از چشـمانش جـاري ماریا به قدري خوشـحال شـده 

شد . او نه تنهـا از دیـدن گـل نـرگس ،بلکـه از ایـن کـه مـی دیـد حـالش 

ــده و از روزي ــوب ش ــل خ ــرده  کام ــز ک ــت را از جیم ــن درخواس ــه ای ک

،چه زمان زیـادي گذشـته اسـت .از ایـن کـه مـی دیـد جیمـز خواسـته بود

 ي او را از یاد نبرده بر خود می بالید.



ــش ــاس آرام ــز احس ــی  جیم ــل راحت ــه روي مب ــور ک ــین ط ــرد و هم میک

نشسته بود بـه خـواب رفـت .مـدت هـا بـود چنـین خـواب عمیقـی نرفتـه 

 بود .

 

 

 


