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 نام خدا  به

 اين بود زندگي  رمان

 علي

 .یچه تو با ما کردو گذشت آن یمگذشت  ما

 .به حال دگران یبمان و دگران وا تو

 

چيز سر درون اين مرد  ماند! همهمرد شكست خورده درون قاب آينه خيره مي به
بلند شده، موهاي پريشان، زير چشماني گود رفته، كمري   زند. محاسنيرا فرياد مي

تواند خم كند،  سالگي قامت يك مرد را مي چهار و یشكسته، و هر چيزي كه در س
 !در او نمايان است

ن كه چرا پس زده شد را هم نفهميد! حال روز زار خودش فهمد! ايكجا خورده نمي   از 
 !یدفهمخودش آورده؟ نمي را كه ديد محكم لب به دندان گرفت! چه بر سر 

اش باال رفته. براي بيمارانش داد فشار عصبي اش هشدار ميتند روي شقيقه نبض
 .آمدیكرد؟ يادش نمدر اين زمان چه دارويي تجويز مي

د و چنگي به موهاي پريشانش زد. تحقير شدن برايش  به سوزش افتا چشمانش
 .طعم مرگ داشت
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اريست كه کرده. آخر اين چه روزگ در عمرش به چه كسي بدي فهميدنمي
داشت؟حالش از حال زار خودش بهم خورد. سرش را عقب انداخت، به سقف خانه 

 خيره شد و چشمانش را بست؛ 

نابودي آرزوهايش، اين همه    اش،اش، مردانگيشوري چشمانش، قلب شكسته   اما
 .سال انتظارش، همه و همه بالخره او را از پاي درآوردند

روي آينه قدي ديوار روي دو زانو افتاد. هق ض در گلو، روبه حجمي از بغگرفته با    گر 
هايش را بهم فشرد! هق اول را كه زد نگذاشت ناله دوم را سر دهد. دندان

كرد. به خودش آمد، گنگ سرش به طرفين  هاي دستش را روي زانوانش گره  مشت
ر ت و محكم بدهانش گرف وياش را جلتكان داد! نبايد بشكند، مشت گره كرده 

دهانش كوبيد. دردش به حدي بود كه چشمانش را محكم فشرد. مهم نبود، فقط 
 :خواست نشكند. بلند در تنهايش غريدمي

 .د شو جمع كن خودت روخفه شو، خفه شو، چه به روز خودت آوردي؟ احمق! بلن -

اش نهاز گو یتاب تر از او بود. با بينفسي سر داد. قطره اشكش اما لجباز  سنگين،
ترسان پايين لغزيد. نفس محكمي بيرون داد، سريع از جايش پريد. به سمت درب 

ترسيد قطره دوم اشك بريزد. كشد، ميوقفه با دهاني باز نفس ميخروجي رفت. بي
نشيند، شلنگ آب درون استخر مي حياطدود. كنار استخر  ميسريع به حياط ويال

كند، اين خنكي برايش  افت مي  گيرد. كمي حرارت بدنشرا روي صورتش مي
 :خواهدخوشايند بود. از خدايش كمك مي

 .خدايا نذار بشكنم -
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هدف شروع به  زند، آرام و بياش بيرون مي. آهسته از خانه وياليي خيزدبرمي
 .دكنحركت مي

گذرد. در هاي كاه گلي قرمز رنگ ميهاي تنگ و باريك سنگي، از ميان خانهكوچه  از 
 .و كودكان در زير آفتاب ماليم تير ماه مشغول كارندمزررعه زنان 

ها، ها، صداي جيك جيك گنجشكهاي ريز جوشان در كوچهبكر ،چشمه  طبعيت
در مزرعه، كمي، فقط كمي ها و قيل و قال بازي كودكان  سر و صداي خبر چيني كالغ

 .روحش را به آرامش دعوت كرد

  یستاده مر، اعجب دست به شال کخرمن بودن، با ت یدنروستا که در حال چ زنان
 کردندیم یدکتر، نثار عل یبلند، سالم آقا یماندند، هر کدام با صدا یرهخ یبه عل
  ی . علشدیو از کنار مزارع رد م کردیم یها آرام سالمبدون نگاه به آن یو عل

روستا به سمتش   یرمردهایو پ  پیرزنپاسخ دهد،    ییروکه اگر با خوش  دانستیم
به  گیرند،ی وقت او را م یماریهزاران درد و ب یدنپرس یو برا ندوردآ یهجوم م

اسباب    ی،متعجب از حال عل  یانپچ گوروي آرام به راهش ادامه داد، زنان پچ   ینهم
دورتر، سالم   یرا در حال درو خرمن پهن کردند. مش رجب سوار بر االغ کم یبتغ

 :ردک  یبلند

هفته باالخره   یهشد. بعد از    شم ما روشنآقاجان! چ  یآمد  دکتر! خوش  یسالم آقا -
  یاط ح یپارک شده تو ین! اگه ماشييدو صدا سر یدکتر چه ب  ی. آقایدیمشما رو د

 .یدباش جاینا کردیمینبود، فکر نم  یالتونو

داد و خود را از    یو به احترام سالم  یدبه محاسن نامرتب و بلندش کش  یدست   علی
 ی، و روز عل  حال   ینرجب با تعجب از امش رجب رها کرد، مش    یبعد  یهاپرسش

 .از کنارش رد شده یپرسبر سرش آمده که بدون احوال  یبتیمص گمانیفکر کرد ب 
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 ی که عل  دانستیم  یادامه داد! چه کس  هدفشیبه راِه ب   یر ز  لخ کنان سر بهلخ   علی
  یک یشهاسرش پر بود از سؤال و در اول تمام سؤال یغرورش شکسته بود؟ عل

 !د داشتچرا وجو

فکر   شود،ینان باعث م یبو رساند،یرا به مشامش م یانان تازه  یخنک بو نسیم
 غذا هم خورده؟  یاهفته آ  یک ینکند که در ا

دارد، کاش  یتی: ]چه اهمگویدیپِس ذهنش م اندازد،یباال م تفاوتییاز ب  ایشانه
  یچیده خنک پ یمنان تازه، نس یبو یدی،خورش یبای.[ نور زآمدیمرگ به سراغم م

بر آن داشتند به او  یمصمجوشان، همه و همه ت یز ر یهاشده در روستا، چشمه
 .یزندگ  ینخورده بود از ا نامردیبد  یاست، اما عل یاندر جر یبفهمانند زندگ 

  کند یها را با لذت نگاه م. چنان نانآوردیها را از تنور در منان یاط،با احت دخترک
پهن  یآرام به یز تم یاپارچه  یها را رورده، آنق کخل یکه به گمانش اثر هنر

 ینغمگ  یالب ترانه  یر کوک، ز  یفیامروزش بود. با ک  یم. او سرخوش از تصمکندیم
 :خواندیم یاز سهراب سپهر

 یست؟تنها ن یچه کس  یست،تنها ن کسیچه  گویندیم یخودیب"

 ... از هم دورند همه

 ... یندتنها یدر جمع ول همه

 "تو چطور؟ یدم،تردکه در   من

  ست یمرد خوب   یرا شکر کرد و فکر کرد، حاج دخترک آمد. خدا    یهابر لب   لبخندی
تر بود. . هر چه باشد قاصدک از دخترانش هم کوچک کندیاو را درک م گمانیو ب 
بر سرش هوار شد! رشته افکارش  یالیخخوش یشهقاسم ش یادمرتبه، با فر یکبه 
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 یز چهمه  ی: ]نکنه حاج گویدیپس ذهنش م  گیرد،ین مدود و تباه شد. لب به دندا
 ین از چن یرشبود که خواستگار پ یالخچه خوش یبابه قاسم گفته؟[ و دخترک زرو 

 :زندیم یادفر دود،یم یرونسجاد برادر کوچکش، از اتاق ب گذرد؛یم یدختر

 یز چهمه  یبدو برو تو کوچه، حاج  ی،حاج  یزنگ زد یدهفرار کن، قاسم فهم یآبج  -
 .رو به قاسم گفته

 یحت  کند،یتنور را رها م یخچهکارش تمام است، س  افتد،یبه جان قاصدک م لرزه
  یک چون با سرعت هم آید،یسرشان م ییداخل تنور چه بال یهانان کندیفکر نم

و  کوبیدیم یوار قاسم در اتاق را محکم به د دوید،یم یاطدونده به سمت در ح
 یبه سمت تنور دمیککفش، به   بدون. پردیم یرونب یگلاهاز اتاق ک یان،ناسزاگو
تنور را برداشته به سمت    چهیخس  دود،یداخلش در حال سوختن بود م  یهاکه نان

 :زند یم یادو فر بردیقاصدک هجوم م

 یرهگردن بگ یگفت  یقاصدک. به حاج  کنمی م یاهتنور س ینروزگارت رو مثل ا -
 !کشمتیقاصدک م خوادت؟ینم

 یهادر کوچه  یان،خدا گو  یااش  پاره  هایییبسته، با دمپا  یبا چشمان   یچارهب  تر دخ
معتاد  یگر هنگام کتک زدن، قاسم د داندی. او خوب مدویدیم  یسنگ  یکتنگ بار

 .یستن عرضهیب 

قاصدک را از  ییخرما هاییسچشم بر هم زدن گ یک به  یزپا،چنان گرگ ت قاسم
و قاسم با   شودیم ینبلند نقش بر زم یغ ج یک. دختر با گیردی پشت سرش م

 :گویدیم یادکنانو فر گیردیدختر را به باد کتک م رحمانهیپر از خون، ب  یچشمان 
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به خاطر    یلیون! ده مخوایشینم  یتو غلط کرد  ی؟کرد  ی ! چه غلط یعوض  یدختره  -
 .آشغال پول داده  یتو

ها و سر خانه ز . همه ایدمظلومانه غلط کردم قاصدک به گوش مردم رس صدای
سوخته داخل تنور، خبر از   یهانان یاهدود س  یدند؛ مزارع به سمت قاصدک دو

پسر معتاد که  یشدند اما از ترس تالف  یکهمه نزد داد،یدخترک را م یاهروزگار س
شوند تا   یکنکردند نزد تجرا کدامیچروستا خورده بود، ه ی تک اهالبه تن تک 

کودکان   کردند،یها از دور التماس قاسم را مزن. یرندکتک زدن قاسم را بگ  یجلو
که چه  کردندیپا مدر حال تماشا بودند. مردان پابه  یپشت مادرشان پنهان  هم

 کند ی روزگار آن فرد را تباه م  ید،به قاسم تو بگو  یبودند که اگر کس  یدهکنند؟ همه د
قام که به گله زده انت یصفت، خواهرش را همچون گرگ  یوحش  اینو قاسم، 

 .گرفتیم

 یهاالتماس یجلب کرد! صدا یترا به سمت جمع یهمهمه، توجه عل صدای
 یترفت! جمع یتسمت جمع درنگیکرد، ب   یشتر را ب یعل یسرعت پاها  ی،دختر

 یهادر چنگال  یشهاکه زلف  یدرا د پناهیی گنجشک ب   یترا شکافت، در دل جمع
کتک  اشتشکل د ین تربد  به چهیخ شده بود! و با س یدهتاب وجدانیب  یردنام
 .خودش را به پسر رساند یعسر خورد،یم

  یوارهای ( پسر را به سمت دکنییم  یو با )چه غلط   گیردیپسر را م  یقهلحظه    یک   به
به  یچه کس یدپاچه نفهمبر پاشد، قاسم دست یاهمهمه کند،یپرتاب م یسنگ 

و    یجد کرد و گخور بر   یوار داده که به او حمله کند، محکم به د  یات جر   ینخودش چن
 اشیو چهره خون  پناهیبه دختر ب  یبا نگران  یپخش شد، عل ینزم یمنگ بر رو

 :زد یادکنان فرو هلهله  یانماند، بر سر تماشاچ یرهخ



 

 
10

رمان  یککاربر انجمن   یجز یسادات هاشم یهرمان اين بود زندگي | سم  
 

 !کنیدیرو تماشا م یچ  ید،به داد دختر برس -

 یپسرک  رود،یسر قاصدک م یباال یجرات کرده گرد قاصدک را گرفتند. عل همه
 :گریدیو م گیردیاصدک را در آغوش مبر سرزنان قپابرهنه و 

قاصدک من از  یر،توروخدا مثل مامان بابا نم  یر،پاشو، پاشو، نم ی،قاصدک آبج  -
 .یرنم ترسم،یقاسم م

پسر پنج ساله از ترس مرگ  نیمشت دستش را گره زد، دلش به درد آمد، ا علی
مادر مردها   ینقه ا. زنان روستا قربان صد دادیخواهرش داشت زودتر جان م

لبش   کرد،یم  یهقاصدک نشست، دخترک از درد فقط گر  یپا  یجلو  یعل  رفتن،یم
داشت، سوز  یاش سوز بدیهگر  ی. صدانالیدی پاره شده بود و دختر انگار از درد نم

که قاسم   یردخواست نبض دست دختر را بگ  ی! علییناله تنها  یبی،سوز غر  پناهی،یب 
 :زنان گفت یادفر ی،عل برداشته سمت یز از جا خ

 .کشمیم یشرو به آت یالتامشب و ی،دست به ناموسم بزن  -

چه مظلومانه   نوایقاصدک افتاد. دخترک ب  یبِی غر یادسجده شکر نماز شبش،  در 
 :فشردیرا م یدخترک قلب عل یهاحرف  یاد. کردیالتماس م یبه عل

دکتر به  یآقا ی،حاج نذار من رو بده به  یدوست دار یدکتر، جون هر ک  یآقا -
دکتر   ی تباه بشه. آقا  امینده . نذار آ یستههام بدرس خونم. تمام نمره   یلی خدا من خ

اش هم سن منه.  نوه یدکتر حاج  ینذار من رو نابود کنه. آقا کنمیرو م یزیتکن
 . ...دکتر یاآق

از  یکار یچشده بود، ه یجدخترک خواب از چشمانش ربوده بود، گ هایقسم
ده،  یاز اهال کدامیچبود که ه یناز ا یشتر ب یعل ی. سر درگمآمدیمدستش برن
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 شصت یقاصدک به عقد مرد کهین ها از ا. اصاًل آنکردندینم یتی دخترک را حما
 یامر عاد ینده هفتاد نفره ا نآ  یبودند! برامتعجب ن یاناراحت  ید،ساله درآ  و نه

 :گفتندیم غرغرکنان، به قاصدک ها،یرزنکه پ  یدد یبود! عل

 خواییم  ی آخه دختر از شوهر چ   کنی؟یجگر برادرت م   به   ! چرا خونیهبخت خوب -
  یهاشم که رفتن پو خونه هم داره! بچه  ینداره، ماش یمهنداره؟ ب یکه حاج 

 ! پس چه مرگته؟شونیزندگ 

 یبار است، ولفاجعه  یاختالف سن ینها صحبت کرد و گفت ابا آن یچه عل هر 
  یر را شکم س ینو پس ذهنشان دکتِر تهران نش دادندیتکان م یرها تنها سآن
 یدختران  یار چه بسست و  یها عادامر در ده آن ینا گفتندیها م. آنانگاشتندیم

است و   یدارمرد پول   یاند و قاصدک شانس آورده که حاج شده  یکه زن دوم مرد
 .م نجات دهدبرادرانش را ه یزندگ  دهدیم یکه حاج   اییه با مهر تواندیم

قابل درک نبود؛ همه   یشان بود که عمق فاجعه برا ینا یعل یدرد برا ینبدتر و
 یده، اگر دختر ینترها که همه از ا ودند، جوانب یاافراد سالخورده یباً تقر یاهال

از   یاگر با پسر  رسید،یدست هم نم  یکبرگشته که شمارششان به انگشتان    بخت
اصطالح  باالتر رفته بود و به هفدهسالش از ن و و س کردیده ازدواج نم یاهال
 رسیدیاز راه م یهر خواستگار یداش مانده بود، بادست خانواده یده بر رو یاهال

سر   ی! علکردیگره را ده برابر کورتر م  ینپدر مادر بودن قاصدک ا  یو ب   کردی قبول م
دختر  یابر  چه تواندیم دانستیگرفت، نم  یح از سجده برداشت، دست بر تسب

فکر. شرم داشت  یناز ا دخترک افتاد، شرمنده شد یبایچهره ز یاد یالحظه ند،ک
دستانش   کهینزده بود در درگاه خداوند، از انوجوان، خجالت  یاز فکر کردن به دختر 

به دلش افتاده بود   ییاصاًل انگار هول وال  لرزید،یدر زمان پانسمان زخم دخترک م
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رفتارش در برابر   یپاچگ همه آشوب و دست  آن دانستینمنداشت!  یو تمرکز کاف 
قاسم؟   دادهاییداد و ب  یا مکان  یشلوغ  یدک چه بود؟ فکر کرد شادرمان دختر 

دختر.   ییچشمان جادو  یدساله قاصدک؟ فکر کرد شا  برادر پنج  هاییه هم گر  یدشا
 نوایب   بود! چشمان دختر   یبا چشمان دخترک که افتاد بدنش گر گرفت، شگرف ز  یاد
را  یعل یاقاصدک لحظه یبایچشمان ز ینبود و هم یشهاز ش یدو گو مانند به

بار    یک   ینداشت حت   یادو    اشیرگیخ  ینشرم داشت از ا  یمحو خود کرده بود و عل
 .شده باشد یرهگونه خ  ینا یبه شاد

اتفاقات  یادستانش از ذکر گفتن باز ماند! لحظه ید،که در ذهنش تاب  یشاد نام
  یاد بدون    ستتوانیزد، پس م   یکرد. پوزخند  یفا پشت سر هم ردح تا غروب ر صب

 .ادامه دهد یهم به زندگ  یشاد

او را   یکه شاد شدیم یار هش یعل یهمه سال اگر آن  ین. ایبود از شاد گیر دل
را پاره   یو بند متصلش به شاد زدیرا م یوصلت خانوادگ  ید ق خواهد،ینم
 :ته سر به آسمان گرفت و بلند گفتشکس. دل را گرفت یش.خشم گلوکردیم

طور  اون چه  یدید یا م نبود التماس اون دختر رو بکنه. خداحق مادر  یا خدا -
 .نبود یهحق مادرم اون همه گر کرد،یوار به ماها نگاه مشاهزاده

 :ید بلند نال ید،نداشت پس نال یتوان خوددار دیگر 

 .مادرم رو نگاه بکنه یبا خوارنبود حقش  یزهرا، حقش بود من رو نخواد، ول یا -

شد    یر از چشمانش سراز  امانیاشک ب   یری،گهفته بغض و دل   یکپس از    سرانجام
 .یدجا بر سر جانماز نماز خواباشکانش را نگرفت و همان   یختنر  یجلو  یعل  یگر و د

*** 
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و جامه نو  یدکش یپشتش را برس کم یکرد. موها یز تم یغهت را سه محاسنش
جوالن   یال ر وو سرخوش د زدیکرد. سوت م  یامح ایییخودش ناشتا یبرا. یدپوش

به خودش   یدرا گرفته بود، بس بود غم، بس بود افسوس، با یمش! تصمدادیم
بود. تلفن همراهش را روشن کرد، بدون توجه به   یده نرس  یانکه به پا   یا. دنآمدیم
زنان   یغکه خورد مادرش جشماره مادرش را گرفت بوق اول    ها،یامتعداد پ  شمار یب 

 :گفت

 .مادر ییتو   یابوالفضل، عل یا -

 :وار گفتو لوده  یدبلند خند علی

 .خاموشه یمهفته گوش یک! من که گفتم کنییم ینسالم مادر من، چرا همچ -

 یکه صدا  ی خدا را شکر کرد، دلش از غم آزاد شد. هنگام یزانرخانم اشک  زینت
 .یدرا شن یشاد عل

 !دور اون صدات برم مادر یبخوره پسرم، الهت به سرم  درد و بال -

 :و مهربان گفت یانهجومهربان مادرش، دل یکه خوشحال شده بود از صدا  علی

  یال که و  دونستییخدا نکنه مامان، حاللم کن، ببخش که باهات تماس نگرفتم، م -
 .خوب یلیهستم، مامان حالم خوبه، خ

 :گفت  یزاناشک ر مادرش

 خوای؟ینم یزیچ ی؟ندار یکم و کسر  ی؟مادر، خوب  دورت بگردم -

 :با خجالت گفت ی. شرم داشت حرفش را بزند ولیدکش  یش بر گلو یدست  علی

 .چرا دوتا خواسته دارم مادرم ازت -
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 :گفت  یعخانم هول کرده و عجول سر زینت

 .بگو خوایییم یبگو قربونت برم هر چ  -

که    یدکش  یقیعما بست، نفس  ت. چشمانش ر رف  یاطبه پشت پنجره بزرگ ح  علی
 :لرزان، آرام گفت یبا دستان  نلرزد یشاز شرم صدا

 .یکن، برو خواستگار  یبرام مادر -

*** 

 شادي

 یناز پر یههفته قبل مکان مطب متخصص تغذ  یک

 

 .تاشده، قدت هم که صد و شصت یلووزنت صد و دو ک  یزمخوب عز -

 یناز ! پردانستمیرا که خودم م ینگفت! ا  یببسته غكرده لبي كج كردم؛ چشم  اخم
 :گویدیغرغرکنان م کند،یپرت م یزشم یکالفه خودکارش را رو

گم چکاب، نمي یشمپ یآلمان اومد یبر  کهین از ا یشدو سال پ یقاً دق یشاد -
با  کنییکار م  ی! چ یتر شدچاق  یلوک  یستروز اوضاعت خوب بود ولي دختر باون

 خودت؟ اصاًل حواست به خودت هست؟ 

به خاطر   ینمتر شدنم، شرمگچاق  ینه از برا ینم،. شرمگکندیبا اخم نگاهم م پریناز 
هم ترس از عكس العمل پريناز. مانتوام را به تن   ید که خواهم گفت؛ شا  یحرف 

 :کردم، شرمنده گفتم
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 یانپا یر له همش درگبه خدا دوسا یناز کم کنم؟ پر  یطورخدا لعنتم کنه، حاال چه -
 یومدم، هم ن  یرانا  یالت،تعط  یدو ساله حت   یبودم. خودت شاهد  مرادکت  ینامه لعنت 

 .كردمم كار مينامهتقريبا هيچ تحركي نداشتم و فقط روي پايان

طور شروع به  بدجور بدخلق شده. حاال چه دهد،یبه تأسف تکان م یسر پريناز 
 یزیچاخم با  امیمه. در دفترچه بنشینمیم از ینپر یز کنار م  یصندل یگفتن کنم؟ رو

چرا هنوز اللم از   دانمینم ييم،دلهره دارم که چگونه اصل حرفم را بگو  نویسد،یم
 :گویدیم یر زغرغرکنان سربه  یناز ! پریممگفتن تصم

 دونمیاز جان، ازم ناراحت نشو. م یزتر عز یجار یز،عز یخوشگل بانو، دختر عمو -
 یاطیاحت  یچ ه  یگهد   یزمعز  یست، ولکل خانواده  یتو  ی،وامونده چاق   یک ژنت  ینکه ا

اوضاعته، به خدا   ین ا ييده شکم نزا  یهتو هنوز  ی،شاد یا! به خودت بکنیینم
 !دختر یشهزانوهات داغون م

او هنوز داشت   دادم،یاصاًل گوش نم یناز پر یهابه حرف  یباً جهت اضطرابم تقر به
ورتم گر . کف دستم عرق کرده، صدادمیو من از دلهره داشتم جان م کردیغرغر م

سر باال   یناز . پرکشمی لرزد. شست دستم را مرتب به انگشتانم مم ميگرفته تمام تن
 :گویدی و م پاشدیم یم. لبخند به رو دهدیرا به دستم م امیمهو دفترچه ب کندیم

خون قندت با   یچرب  ینمخون کامل نوشتم تا بب یش م، برات آزمادل یز عز یا ب -
 کهینکار ا ین. اولکنیمی، نترس حلش مشگله. خویتیهچه وضع یتو یروئیدتت

 . ...مکمل هم برات کنار گذاشتم یدم،توپم بهت م یمرژ یه ی،باشگاه ثبت نام کن

 ی آورسوت عذاب یو من انگار جز صدا گفتیرا م یممرژ ییداشت نحوه اجرا او
ام به دفترچه  یر زگنگ است، سربه  یمبرا یشها. حرف شنیدمینم یزیدر گوشم، چ

 ی. دست شودیم یقبه چشمانم دق یدماندم، متوجه شدم سکوت کرده، با ترد هر یخ
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که اصل   یدند. انگار فهمکی م یکو چشمانش را بار  کشدیرنگش م یدبه شال سف
 یدبا ترد ست،ی دختر زرنگ  یناز است، پر یگرید یز چ یمن براآمدن  یماجرا

 :گوييدیم

  ی ! چه مرگته؟ ناراحت شدیگمم  یچ دارم    فهمیی. اصاًل می! چته؟ چرا ساکت یشاد -
تر شدن؟ شدي! خانم آلمان رفته لوس   جنبهیب   قدر ین ا  یعنی  ی؟تر شدگفتم چرا چاق
 .نداشتم دردونه عمو فتاح یبه خدا منظور

 :شده و دستپاچه گفتم کالفه

 .اومدم باهات حرف بزنم یناز پر -

تکان  یسرکرد،   نگاهم باز یمهن یشدم. با تعجب و دهان  یرهخ یناز چشمان پر به
 :داد و گفت

چرا تا نفر آخر صبر   شدمیمتوجه م  یدآهان، پس موضوع، اضافه وزنت نيست! با -
 .داخل یبعد اومد ی،کرد

را که چند ماه است با خود  ییهادقت و موشکافانه انگار از چشمانم تمام حرف با
کاش که   یبفهمد! ا یقهدر دو دق خواستیرا م یمتا به همه بگو رومیکلنجار م

 :کج کرد و گفت  ی. لبفهمیدینگفت و خودش م شدیم

 . ...حرفت شده؟ به خاطر عقدتون استرس یشده؟ با عل یچ  یزم،بگو عز  -

 :یدمچشمانم را گرفتم، وسط حرفش پر یرا پاره کردم با دستانم جلو دبن

 .خوامیرو نم یمن عل یناز پر -
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تنم را به لرزه درآورد،  ی،صندل یرو از  یناز پر بارهیه" گفتن و برخاستن ی"چ  صدای
 :شدم! با دو دستش سرش را گرفت و گفت یرهبا ترس به او خ

  ی چه شوخ   یناحمق! ا  یندو ساله نامزد  ی،دشا  یشد  یونه ! تو دیگیم  یخدا، چ   یا -
 . ...سالت یدختِر نفهم تو س یه،اابلهانه

 .گذاشتم  یافتهن یانرا پا حرفش

 .خوامشیبه خدا نم -

حرفم   ید،به من فهم یرهگشاده، خ یسر، چشمان  یرو یباز دستان  یدهان  با
زده به   و خجالت ینگرفتم، شرمگ  یفمدستم را محکم به بند ک یستادم. استیجد

 :چه در دلم بودشدم و گفتم هر آن یرهمطبش خ یکیکف سرام

اين موضوع رو. من روش رو ندارم. اصال  یتو به خانواده بگ  خوامیم یناز،پر -
هم زن داداش   ی،من  یبخاطر اين اومدم پيش تو؛ چون تو هم دختر عمو  تونم،ینم
دوتا خواهر،   یخوراز دل رسمتیم یری،از درگ ترسمیكمكم كن م یناز . پریعل
به خدا دلم با   یاز جدا شدن دوتا برادر؛ خيلي با خودم كلنجار رفتم ول ترسمیم
 . یستن یعل

ام را باال داد. چانه  یگرشبا دست درا گرفت و    دستش، دستم  یهجلو آمد، با    پریناز 
خفه   ییبا آوا  یدم،د یدگانشدر چشمانش که باشرم نگاه کردم، آب لرزان را در د

 :گفت

 !خوايي از علي دل بكني! آره شده؟چه مرگته! تو مي یچ  -

 :یدمآور آرام نالو خجالت  گستاخانه



 

 
18

رمان  یککاربر انجمن   یجز یسادات هاشم یهرمان اين بود زندگي | سم  
 

 .دوستش ندارم -

گونه و آهسته به سمت در   یمار نگاهم کرد و ب  یآرام کنار بدنش افتاد، کم  دستانش
 :گفت  اشی گرفته به منش  یاتاقش رفت! در را باز کرد و با صدا

کن همسرم   یلطف  یهندارم؛ فقط  یباهات کار یزم،سالمت عز به سحر جان برو  -
 .یامصبر بکنه م یدختر عموم پيشمه، کم یمنتظرمه، بهش بگو شاد يينپا

 یستادههنوز کنار در ا  یناز مطب را بست و رفت و پر ا در  از م  یبا خداحافظ   اشمنشی
 :یدمغر یبودم! با دلخور یجاز او گ یشتر بود. لب به دندان گرفتم، خود من ب

 ی؟ تا حاال ساکت  یاز ک  دونییم ی،بزن  یحرف  یه  یناز پر یشهم -

 :ام انداختم و گفتمرا نداد. عزم رفتن کردم. كيفم را بر شانه جوابم

بگم. من دارم  بهت گفتم. خودم بايد اين موضوع رو به بقيه    خودی ب   یداصاًل ببخش -
 .شوهرت هم منتظرته. خداحافظ  یرم،م

را محکم گرفت! مرا  یمفرد ديوانه به سمتم آمد! بازو یکحرفم تمام شد، مانند  تا
کاناپه نشاندم! با انگشت   یزور رو به  یباً و تقر یدبه سمت مبلمان مطبش کش

 :که خودم از بر بودم  ییهاخطاب به من گفت، آن حرف  ر وای اش عصباشاره

که؟ تا    شناسییپسر عموها رو م ی،نگران شوهرم باش خوادی خوشگل خانم، نم -
صداشون هم در نمياد؛   مونن،ی هم که بشه، چشم به راه زنشون م یامتق یامق
 یگم؟م یکه چ   فهمییم

 :یدمحرفش پر میان

 !یناز پر -
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 :زد فریاد

تو  ی! شادیکرد  یچند لحظه خفه شو تا هضم کنم چه غلط  ی،شاد حرف نزن -
کم داره احمق! چه مرگت شده که بعد از چند سال    یچ  ی! آره؟ علیشد یونهد

هم وجود داره! شادي  صداتر یتر و ب آروم ین! شوهر از اخوامشینم یگیم یاومد
 چه مرگت شده؟ 

 : تا دور خودش چرخيد، رو به من غريد دور 

ت آلمان دکترا  یتا بذارن بر  ید که با همه جنگ  یخاک بر سر عل  یه؟چ  دونیی اصاًل م -
 یبه قرآن که مهربون  ی. شادینهآ  یحق عل وفا،یب  یادتوف تو روت ب یری،رو بگ

 !چشم تو رو کور کرده یادشز

زور از مبلمانش بلند کردم!   ا به چاق بدشگونم ر   یکر پ  یداش که رسگفته  یجا  ینا  به
خفه   یهمه خار  ینا  یمبل مطبش انداختم تا از گرما  یم کندم! به روشالم را از سر 
رفتنم به آلمان سنگ تمام گذاشته   یبرا  یگفت علبودم، درست مي  یننشوم. شرمگ

مصلحت خانواده كنم؛ پس حق داشتم،  بانيشد كه خود را قر بود؛ اما دليل نمي 
باال بردم و   یشبرا ام خودم تصميم بگيرم. دستم را به عالمت سکوت ده براي آين 

 :گفتم

 !تند نرو خانم دکتر، چه خبرته یسا،وا -

خور نگاهش كردم تر بودم خيره شد. دل تعجب به مني كه از خود او برافروخته  با
 :و گفتم

ن هم دختر عموم! انتظار اي یهم دوستم یعنیسرم اومدم به تو بگم که  یر خ -
دوني دست كم گرفتي انگار! مي  هات رو نداشتم! چته پريناز؟ من روتوهين كردن
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گيري! االن ام ديگه آره؟ خيلي علي رو دست باال مييستادم كيكه مني كه جلوت ا
 یستی؟ احمق طرف ن یهکه با   یمتوجه

اهميت به عكس العملش چشمانش رنگ تعجب گرفت و پوزخندي زد! بي پريناز 
 :مسرد گفتخون

دونم مي ام،یعل یونن بودم رو مدچهار سال که آلما ینا دونمیپريناز جان، م -
 .هاشون ميدنتمام پسر عموها جونشون رو واسه خانم 

 :ام به لرزه افتاد و گفتمنافر خنده  صدای

 یجانه خوام،یمن عشق م یناز شه من دل ببندم به علي، پرها دليل نمياما اين  -
 .دهها رو بهم نداکدوم اين   یچه ی. پريناز علخوامیم تابییب  خوام،یم

 :کرد و گفت  یز جلو آمد و چشم ر  یناباورانه کم پریناز 

 !یهمنظورت چ -

تکان دادم تا حواسم   یندر نظرم آمد، سرم را به طرف یاوشس یچهره ایلحظه
 :جمع شود. با التماس گفتم

من   یناز ! پرانصافیاوتم کن ب هام گوش بده، بعد قضتوروخدا درست به حرف  -
، يه رفيق  خوامینباشه، من يه دوست م دهامر یر که مثل پ خوامیرو م یکس

رفتارش مثل بابامه، اصال انگار خود بابامه.   ی خوام. پريناز، علسرحال و شاد مي
. درسته ما یستبلد ن یعاشق  الً اون اص یناز پاک، مهربون، اما پر یب،نج یعل یاوک 

ار فتر  یا یاندارم حرف عاشقانه یادوقت  یچه یول یمام هم بودبه ن یاز بچگ 
 !انجام داده باشه یاعاشقانه
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 :مبل نشست و گفت یبه من بود رو یرهخ یکه با ناباور  پریناز 

تو دو ساله تمام   ین،نامزد کرد ی! شما از وقت یوقت نه نگفت  یچتو خودت ه -
  یشرستوران بره! دوسال پ  یه وقت کرد باهات    ی بدبخت ک   ینآخه ا  یران،ا  یومدین

هم بابات هم   یرفته شب خواستگار یادت ت،الیتعط یبرا یکه از آلمان اومد
بگه   یشاد  یاما هر چ   ین،به نام هم بود  یهمه گفتن درسته، از بچگ   یمامانت جلو

هر   یگفت   ی،رنگ شد به  اون موقع؟ شادي پس چرا رنگ  یجوابمونه! پس الل بود
 ترها بگن! ها؟ گ بزر  یچ 

 یعنی  یستم،ن  یشدو سال پ  یمن شاد  یول  گفت،یبد هم راست م  گفت،یم  راست
نشستم. عرق از رخسارم  یم. آرام سر جایستمهم ن یشدو ماه پ یدر اصل شاد

عرقم که مطمئنم   یسبود، برداشتم. صورت خ  یمروبرو  یز م  یرو  ی. دستمالریختیم
 :معصومانه گفتم قرمز هم شده بود را پاک کردم، آرام و

تو هم جاي من  من هم گفتم بله. یست،ن یخوب چون همه گفتن بهتر از عل -
چون از اون طرف به خاطر رابطه بابا و عمو،   دادي؛ی دي حتما همين جواب رو مبو

کار جواب بله   ینطرف به خاطر وابستگي خاله و مامانم، من فکر کردم بهتر یناز ا
دوبار باهام    یاهفته  یوقت   یم،نامزد  کهدوسال    ین ند که ابه دلم مو  یناز دادنه، ولي پر

  اصال بگه دلم برات تنگ  یابار بگه خانمم،  یه یزم،بار بگه عز هی گیره،یتماس م
ترها راضي به وصلت  كنم اون هم فقط به جهت احترام بزرگشده. احساس مي

شده. آدمي كه عاشقه به نظرت اين قدر سرده! توي اين دو سال طبق معمول كه  
وبه، آلمان عمه خوبه، شوهر عمه خ  ین،خانم خوب  ی. سالم شادگفتید مز ی زنگ م

 جا چه خبر؟ اون خواین؟ینم یزیچ ین؟ندارکم   یزیچ ی پول گذره،یخوش م

 :زدم، بلند فرياد زدم یهگر  یر ز یدمحرفم که رس جایین ا به
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رو ازم  هایننفس ا یهگزارشگر عمه بودم که  یاآخه مگه من شهردار آلمان،  -
 ی،دارحرف خنده   یهسته،  عاشقانه برام بفر   یام پ  یهموند    صاحبمی به دل ب   پرسید؟یم

بودم، نه   ی. بابا خبر مرگم منم دخترم، به عمرم نه با پسریزیپراسور یجانی،ه یه
ها رو که  حرف ینميگي علي عاليه ولي ا منتو به  انصافیداشتم. ب  یرفت و آمد
 !بابام و نامزدم باشه ینبگه که فرق ب یدبا یزیچ یه. خوب زدیبابام هم م

م نشست و در آغوشم کنار  یناز . پرکردمیم یهبودم و بلند گرداده  از دست دل
 یرو یناز ا اشیهگر  دانستمیکردن؛ م  یهگرفت. او بدتر از من شروع کرد به گر

 یماست که دختر عمو یندانم تنها به جهت امي دهد،یکه حق به من م  یستن
 یهش هم گرکه هر دو در آغو  یدل رحم و مهربان بوده. کم  یشهنازک است و همدل
 :گفت  یانهجوو دل  یدکش  یمدست به موها یم،کرد

که   یكني، فقط علنازكي شادي! داري اشتباه ميقدر تو دل قربونت برم، چرا اين -
و محمد هم  یمانبه خدا ا ین؛شون خجالتهمه  هاینا یست،ن جوریینا

بود.  یطورچه یماناز سودابه بپرس ا خوایی! میبودن دوران نامزد طوریینهم
 ین هم یبرا تره،یر ز به تر و سر از هر دوتا برادرهاش مؤمن یگهدکه  یخره عل
توروخدا  یول یطونیه،چه ش بینییبه خدا، تو عقد کن م یشه! درست میهخجالت

 ی؟چ  یعنی خوامشی! نمیاردرن یباز بچه

و و تپلم را در دست گرفت    یدگانه باال انداختم، دستان سفرا به نشانه نه بچه  سرم
 :گفت

تا بفهمه  رفتییاش مقربون صدقه  دادی،ی ودت راه رو بهش نشون مخ  یزمعز -
 .عاشقانه رفتار بکنه یکه دوست دار  فهموندییبهش م ی،دوستش دار

 :گفت  یخانهمرا منصرف کند، توب خواستیو م آمدی که کوتاه نم  پریناز 
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 زدی؟یبهش م یز آمقدر حرف محبت تو اصاًل خودت چه ینم،صبر کن بب -

 :باال انداختم و دلخور گفتم ییتعجب ابرو با

نازم رو   یدداره که بگم! اون با یبه من چه ربط  ی؟چ  یگه! دیشد یونهد یناز پر -
 .کنم  یک بر سر نشدم که خودم رو کوچ  خاک  قدر ینلوسم کنه، من ا  یدبخره! اون با

 :دستم را رها کرد و گفت یبا ناباور پریناز 

 ی؟از عالقه نکردهش ابر وقت ب یچتو ه یعنی -

 یانهم بدهکار شدم! شالم را برداشتم و در م چیزییک انگار  یستادم،شده ا کالفه
  یم تا جلو ستادیا یناز هق آماده رفتن شدم. پربا اشک و هق  یناز پر یبهت و ناباور

 :یردرا بگ

  ید با  یچه غلط  ینیمصبر کن بب یونه! دیشاد کنییم ین! چرا همچیهوچت شده  -
 !یمبکن

 :دستش را پس زدم و گفتم خور دل

دفعه بهش    یهقربون صدقه بره؛ آره    یدزن با  یشهزن مقصره، هم  یشههمينه، هم -
و   شدیکاش دستم قلم م یا شده، که دلم برات تنگ  یدادم، سالم خوب  یامپ

روز تمام فرداش نوشت: )سالم   یهداد؟ آقا بعد  یجواب چ  دونیی. مدادمینم
 (.یاعلی ید،م برسونن، سالممنو یدخسته نباش

 :شدت گرفت و گفتم امگریه

شلوار  یهچ یاد؛بدم م یعشضا یپت یناصال تو بگو خجالتيه باشه، اما من از ا -
بابا رفتارهاش و حرف زدنش   پوشه؟یبزرگ م یز بلند سا ینآست یراهنشاد و پگ
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از خبر؟ دو ساعت پشت تلفن فقط بهش بگم چه یهفقط کاف یرمردهاست،پ یهشب
که من تلفن رو   یه، جورزنیحرف م یمناطق جهاد یاو فقر و فالکت  هاشیضمر
 .از گوشم کنار گیرمیم

 :زير گفتم پا زمين كوبيدم و سربه لجوجانه

! یختهسرش كه نصفشون ر  یَاه، حداقل يكم قيافه نداره تا دلم خوش باشه. موها -
 خوامیيناز؟ من نمدوني چيه پر. اصال ميیستقشنگ معلومه اهل کاشت مو ن

 .داشته باشم یجانیه یچه یب  ی،و خط  یممستق یزندگ  یهمثل مامانم باشم. 

 :شد و گفت یرهخ یمسر تا پا به یباال انداخت! با شگفت  ییابرو پریناز 

 ینمرتبه به ا یه! در تعجبم فقط چرا یفرق کرد یلیخ ینه! انگار آلمان بود -
 یدی؟رس هایجهنت

 :م و گفتممت در مطبش رفتاز نگاهش به س دلخور 

  ین من گامبو رو چه به ا یبگ  خواییم دونمی م یناز،پر یدممنظور نگاهت رو فهم -
ترم،  چاق  یکچله من هم از خرس قطب یاگه عل یبگ  خوایییها! حتمًا مغلط 

رو  یحواست باشه من دختر حاج فتاحم، اصال گيرم هيچ كسي نيستم. من عل
 .تمام خوامینم

را   یمزنان سرعت پاهازحمت و نفس  ادامه تحقيرهايش به دادن بهاجازه  بدون
لعنت. من از  ی،چاق  ین. لعنت به ادمیکردم و در مطبش را محکم به هم کوب  یادز

فرزند   تک  ی مانند مادرم؛ ول یم،هامانند خاله یم چاق بودم مانند عموها یکودک 
و   یتامینو و ینپروتئ ته، هر چه وسر  یبودنم باعث شد که مادرم، مانند چاه ب 

ن ! متنفرم از نگاه تحقير آميز پريناز؛ میزدمن بر  یکوفت و زهرمار بود در خندق بال
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با  یاش به خاك ماليده شود. دکمه آسانسور را که زدم کمكنم كه پوزهكاري مي
 يينپا یام از خستگ جنازه دانستمیها بروم که مباال آمد! خواستم از پله یر تأخ

با تعجب   یمروکه در باز شد و محمد روبه   کردمی را پاک م  یمهااشک  شتمدا  رسد،یم
 :نگاهم کرد و گفت

 کو؟   یناز افتاده؟ پر یزن داداش! اتفاق شده  یسالم چ  -

 :یدمشده از کلمه زن داداش، داخل آسانسور شدم و غر حرصی

 .دختر عموت ام،یزن داداش، من شاد ینبه من نگ یگهخوبم، فقط د -

 .محمد در آسانسور را بستم یتعجب و ناباور یاندر م و

*** 

شده. دقيقا اين   به خانواده دو طرف گفته یناز،من با پر یروز است گفتگوها سه
 به عزا خانه شده! سه روز است خاله، عمو، بابا، مادرم، به یلسه روز خانه ما تبد

کالم از   یکنها  کنند كه منصرف شوم و ت  یاند تا من را راضزده  یبه هر در  ی،جز عل
 ی برادلخور بودند که چرا  ی. پدر و مادرم از علخواهمینم اند،یدهمن شن
هست و  اییدهمرد فهم یعل دانمیاما من م گذارد؛ینم یشپا پ امیخوشنود

اعصاب  اشیدگیفهم یادز یناجبار من ندارد؛ اصاًل هم به  یترضا گاهیچه
  ین تا نگاه اندوهگ آیمیم یر . درومیار ماست! زود به سر ک یز چتر از همهخوردکن

اند؛ آن دو  ام شدهخواسته یمان ابتدا تسل. پدر و مادرم که همینمرا نب مادرمپدر و 
اشک و شکستن من را   یدناند، تاب و توان دبزرگ کرده   ینبلور  یشهمرا در ش  ینواب

و خاله به  به همراه عمو  یندارند؛ پس سكوت كردند و باالخره بعد از سه روز، عل
 :تشکسته در اتاقم را زد و گفدل پدرم. یانیسخن پا یاند برا مان آمده خانه
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 .حرف آخرت رو بزن یا پاشو ب ی،بابا شاد -

مرد مهربان، اشک به چشمانم آمد. در اتاقم را باز  ینزده از او خجالت  شرمنده
  یشهاشانه گرفت و مردانه    یوار دست بر د  یک   ید، من را د  یهاکردم، پدرم که اشک 

بزرگم  یزده دستش را بوسه زدم. حق پدرم که من را مانند جواهر! خجالتیدلرز
 :نبود؛ در آغوشم گرفت و گفت ینکرده بود ا

  ی عل ی؛زنش بش گفتمی وقت نم یچوگرنه ه خوایش،ینم دونستمی به خدا نم -
 .یعل یگور بابا   ی،طال هم باشه، تو پاره تنم یکهت

سر دادم. خدا را شکر  یههمراه با گر یقیپدرم نفس عم یتمن به خاطر مظلوم و
خانه حرف من بود. پدرم که رفت رخسارم را آب زده   ینکردم که حرف اول آخر ا

به همه بفهمانم  یدباشم. با ینخورده و اندوهگشکست  یدو سرم را باال گرفتم؛ نبا
دم، سر آرام وارد سالن که ش ،سرم را مرتب کردم یحرف، حرف من است. شال رو

بدون نگاه به من سر    یدادم؛ خاله و عمو بلند پاسخم را دادند، اما عل  یسالم  یر ز  به
 :گفت؛ پدرم شکسته اما مهربان، گفت  یآرام سالم یر ز به

 .کنار من  یابابا قربونت برم، ب یاب -

پا   یکنار پدرم نشستم؛ پا رو ینگران  یچگفتم، سر باال کردم و بدون ه چشمی
 یهام گربود و در آغوش خاله  یدهاش کشرا بر چهره  اشی م چادر رنگ انداختم، مادر 

که سرش   ینازک کردم، به عل  یمن مرده باشم! پشت چشم  کهین مانند ا  به  کرد،یم
کجا!  یاوشکجا و س ینا خدایاشدم،  یره خ چسبیدیسالن داشت م یچهبه قال

كه حضور    دانیینم اشینی اگر نب یعل یبود، ول  یبودنش پر از نورو انرژ یاوشس
مادرم کالفه    هاییههم بدتر است! از گر  یرمردهاسر دادم. او از پ  یادارد! نفس کالفه

هستند؛ بايد بفهمند من   یابیها به گمانشان گوهر ناکه آن   کردی م  یهگر  ید بودم، نبا
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را با   یشگاهیعلوم آزما  یو دکتر  یدهکشمتهمه زح  ینهستم. ا  یخودم کس  یبرا
باشم. عمو    یاحد  یچشرمنده ه   یستانشگاه آلمان گرفتم. قرار ندر د  معدل   ینبهتر
 :کرد  یمصدا

 عمو  یشاد -

 :گفتم  یشرمندگ  هیچینگاه کردم، ب  ینمگاندوه  یکرده به عمو   سربلند

 جانم؟  -

 :گونه گفتو درخواست یانهجودل  عمو

 .یداتاق با هم صحبت کن یتو ینبر یقهودتون بده، ده دقفرصت به خ یهعمو  -

تا نرم   یايمکوتاه ب  خواستمی شدم. نم یرهخ یمپا یر ز یشمابر یچه و به قال کردهاخم
 :داشته باشم، آرام و محکم گفتم خواهدیکه دلم م  یدارم آن زندگ  شوم، من حق

 .یمفقط دخترعمو و پسرعمو بمون  یناجازه بد -

! یستچ یسوم جهان خردانهیرفتار ب  یننشست. ا ييمپا یخاله آمد جلو  یآن  به
 :را گرفت و التماس وار گفت یمزانوها

ها!  یدی؟د یقربونت برم خاله جون، حرف زدن که ضرر نداره! اصاًل بگو از ما بد -
نکن ما دوتا  مونیلفام یدورت بگردم، رسوا یزم؟کرده عز یباهات بدخلق  یعل

ما جونمون اگه به هم   خورن،یهمه حسرت من و مادرت رو م یهخواهر رو؛ عمر 
م بچه ینچون بهتر ی،عل یمن اومدم خواستگار یست؛نباشه، جدا از هم ن وصل

 یزکم؟بگو عز یلنه؟ دل یگیمن که بد خواهرم رو نخواستم! چرا م یه،عل
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طور از باال به  خور همانسر دادم، دل یاهرا بر هم گذاشتم و نفس کالف چشمانم
 :شدم و گفتم یرهخاله خ

خودتون    یمن رو فدا  کنم،ی م  لطفا! خاله خواهشخاله، بلند شين    یهکارها چ  ینا -
بچه تموم بشه!   یهبا  یگهچند سال د کهینبهتر از ا یم،تمومش کن جاین. همیدنکن

نداريم؛ ديگه چه   یمشترک نقطه  یچه یمن نگفتم علي بده. من گفتم من و عل 
 .یستن ایی دلبستگ  ونمن و ا ینهام رو گفتم، ب! حرفیارمب یلیدل

 :بلند شدم و گفتم یمجا ه از بار  یک  به

 .با اجازه -

خاله  یالحظه یستادنمشتاب ا یناز ا یستادم؛خاله هنوز بر دامنم بود که ا دستان
رفتارم بودم،  ینتعادلش بهم ريخت و دستانش بر کف سالن خورد. شرمنده از ا

ه  بند را پاره کنم. بدون توجه به خاله كه تقريبا روي زمين افتاد  خواستمیم یول
  ید د ینبر زم یدهمادرش را خم یوقت  یعل ؛گفتم و سمت اتاقم رفتم  یابود با اجازه 

 :گرفت، غرغرکنان گفتو در آغوشش   یدسمت مادرش دو یعسر

به  ینمکور بشم نب  خواد،ینم یعنی خوادینم ی! وقت کنییمامان چرا التماس م -
 .مو خاک پات بشخواستن. پاش  یست. مادر من اجبار نیخاطر من خودت رو خار کن

*** 

 توانمیپس داده شد و پس گرفته شد و من آزاد شدم و م  یاپاره شد؛ تمام هدا  بند
 ینه آ  یروام را، روبه مانتو و شلوار تازه  یه دارم فکر کنم. با دودل که عالق  یبه مرد

 اشیاما خوب  یشهتر از همتنگ یبود و کم یرهت یکم  کردم؛یم یاتاقم وارس یقد
 یز چبه جانم افتاده بود! همه   یبی. وسواس عجدادیالغرتر نشانم م  یکم  بود که  ینا
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 یشده بودند، در برابر عطرها بویانگار ب  یم. عطرهاکردمیم ینش را با وسواس گز
دهم؛ آخر  ! امروز براي حضورم در آزمايشگاه زيادي وسواس به خرج ميیاوشس
با دل   یعت قل تا دوساخوشش، حدا یبو آمد،ی م یشگاههر زمان به آزما یاوشس

که صدايش   زدیگونه تند مدرآورده بود، آن  ی. تپش قلبم امروز بازکردیم  یمن باز
مداد چشم در چشمانم  یبه لبانم زدم، با دلهره کم رنگیرژ ب  ی! کمشنیدمیرا م
خواهم در اين شرايط مادرم  نمي  ید؛درآ  رنگییقدري که چشمانم از ب آن یدم،کش

بود. مانتوام را مجدد وارسي كردم و   ییر زمان تغ  یگر ، دخندي زدمکند. لب  یکج خلق 
 دادیرخصت م کهیناست. هم یشدت مذهب سر دادم؛ مادرم به یانفس کالفه

اش اجازه   یبا عل  امیهم بعد از نامزد معجزه بود! البته آن  یهصورتم را اصالح کنم شب
 کند؟ یم  چه  یيعني عل  یستاد؛ر ادستانم از کا  ید،که در ذهنم تاب  یشد! نام عل  یقمتوف

! کندی تا بعد از ازدواج من، ازدواج م یعنیمهم است؟  یشاز دست دادن من برا
کودکان  یمشغول مداوا یریهخ یمارستانپوزخنده صدا داري زدم. حتمًا در ب

 !همه مثبت بودن  یناز ا  خوردیام در هم رفت، حالم بهم ماست. چهره   بضاعتیب 

  ینه کج کردم و با دلهره به آ   یتر دادم؛ لبعقب یسر کردم. کم بر  را امیمشک  مقنعه
مانند   یعنیبودن،  یج فتاح شکوه نشود؟ آخ دختر حا یشدم. پدرم عصبان  یرهخ

من، نوع روابط و ظاهرم بود.   یبرا یتشکردن و تنها محدود  یشهر بانوها زندگ 
. یشآرا یکردهر وقت شوهر   شه، لباس تنگ نپوش، بلند نخند، موهات معلوم نبا

سال خداوند به او داده   یست که بعد از ب  یدختر یانصاف نبودم حاج فتاح برابي
  یک بشمار سه، از  یمغول برا کردم،یچراغ جادو بود! تا که اراده مبود، مانند غول 

داشتم، اما  خواستمی هر چه م یشه . من همکردیآرزو تا هزاران آرزو را برآورده م
 یدم،را د  یاوشخودش را داشت. اما من از دو ماه قبل که س  یقواعد اجتماع   ماغول  

اشد و من چه احمق بودم که قواعد ب یدارا  یدقدرها هم نباآن یبردم زندگ  یپ
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نداشتم  یلاز فام یر نرفتم، دوستان غ یمجرد ی! مهمان کردمینم یاعتراض گاهیچه
، در همکاران خانم. دو نفر از كنمو هنوز با سي سال سن با پدر و مادرم زندگي مي

  یشگاه دختران آزما یهاحرف  ینکه ب گونهین دارند و ا  یخانه مجرد یشگاهآزما
که آلمان منزل عمه    یدارد. آن وقت من زمان  یخانه مجرد هم  یاوشس یدمفهم

رفتم،  یابودم، از دوازده ماِه سال، مادرم هشت ماهش را آلمان بود! چشم غره
چشمک حواله   یکبه چشمانم زدم،  یملر ینکردم! کم یخودم جوان  یبرا یچه
 :زدم و بلند گفتم یکردم، چرخ   ینهآ 

 .رم! من آماده تغیییسالم زندگ  -

خانم در خانه نبود! پدرم کارخانه رفته  یجز گل به کسیچ آمدم، ه یروناتاقم ب از 
  یی غذا یستخانم ل یعماد بود. به گل ییمنزل دا یه بود و مادرم سفره حضرت رق

سفره    یه،سفره حضرت رق  یجا  امروز به   دانمیسوار خودرو شدم، م  ادم ورا د  یممرژ
 !پهن است یشاد

*** 

مردانه و   یبودم که صدا یشگاهآزما یزولهلباس مخصوص اتاق ا نیدحال پوش در 
. جان سپردم کندیشوخش، قلبم را از جا کند! خدا چه راحت با همکاران صحبت م

 .به صداي روح نوازش 

 .خاص  یونخودم آقا یهاو جنتلمن  یز عز یهایدیسالم ل -

چه   یا م؛ خداگرفت  یپاسخش را دادند، چشمانم را بستم دم  یبا خنده و شوخ  همه
 یکیش  یچه مانتو  دیدیو م  آمدیزودتر م  کاشیاست. ا  یمرد خواستن  یناندازه ا

قد   ینمرا زدم و به سالن رفتم تا بب یزولهمخصوص اتاق ا ینکع یع. سرامیده خر
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کنان پچ داده بود و پچ  سحر لم ر کنا  یدمشد یستادم،را؛ آرام گوشه در ا ش یرعنا
و بش    خوش   گاهیچچرا با من ه   ييدم،هم سا  ی را رو  یمها. دندانخندیدندیباهم م

که    یدو سع یناچطور اعالم حضور کنم. م دانستمیمردد و دستپاچه نم کند؟ینم
 .طاب قراردادمنمونه بودن را خ یدندر حال د یکروسکوپپشت م

  ید ،خبرم کن جاینامروز بابام بياد ا یدشا یزوله،اتاق ا یرمها من مبچه یدببخش -
 .لطفاً 

  ید، را تازه شن یمانگار صدا یاوشجوابم را دادن. س یابا لبخند و باشه یدو سع مینا
 :بلند کرد و گفت یبا لبخند، از همان دور دست 

 .یدخسته نباش یسالم خانم شکوه  -

را زدم و به سمت   ینکمزدم و سالم کردم؛ دستپاچه ماسک و ع یخجول لبخندی
 یاوش ! چرا سیرمبا او گرم بگ  توانمی ! از خودم متنفرم، چرا نمیرفتم. لعنت   یمنیاتاق ا

 زند؟ یصدا م یلفقط من را با فام  یشگاهآزما یندر ا

بود   یاوشس هر بار! تمام فکرم کردیم یر گ  یمبغض گلو یزوله،کار در اتاق ا  ینح در 
همواره چهره و   ینداشتم، ول  ی. با او ارتباط دانستی بود که او نم ین و درد ا
شايد حسادت  آمد؛یهمکاران در نظرم م یهبق یهم برا آن یبایش ز یلبخندها

 یاوشس ید. شادانستمی هم نم راچه مرگم شده  یقاً كردم به بقيه، ولي دقمي
که    ی مزه عسل تلخ داشت. عسل یمکه برا  یکرده بود به درد  ناخواسته من را دچار 

مانند    خواستمیو هم نم  خواستمیبود، هم تلخ! هم م  یریندوستش داشتم، هم ش
هم از نوع عشق! چه احمق بودم که  آن یگرفتار شوم. گرفتار  گونهین ها انوجوان

بودم، كه  یپس ذهنم نوجوان  یقت! در حقیپختگ  یعنی یسالگ  ی، سکردمیفکر م
ا فهميده بود؛ دوست داشتن سياوش انگار دستان عشق و دوست داشتن ر تازه طعم  
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بند   کندیببرد دمم را، زنده م کهینا یجا و به  تابیدیکه دور تنم م  بود،  یتنومند
باشد، دلم را شب و   دهکه به من دا  یسمانیر یچیبدون ه یاوشبند وجودم را! س

اه آزگار، با هر بار ه دو مبود ک یتیکبر یاوش! سکشاندیخودش م یسو روز به
و   سوزاندیکه تنها خودم را م یا. شعله کردیور متمام من را شعله  یدنشد
که  ی رو یناو رسمًا نبودم. از ا یمن بود و من برا ی! او براشدی آگاه نم کسیچه

نداشتم. اما  یارتباط  کسیچبودم و با ه یزولهاتاق ا وارههمبود  یکار من پژوهش
! رفتارم و  زدی قلبم تند م  یهودهب  دیدم،یم  یااو را در گوشه  یقهدق  یکه  خدا نکند ک

 یاتجربه  ین! و من چندیدیکدام را نم  یچبود و او انگار ه  یشحرکاتم همه با تشو
 من به او مبتال شدم؟   دانستینماو    کهیناز ا  یشنداشتم! آخ درد ب  یزمان   یچرا ه

 یش به نظرم ب هایشانی شوخ  یگاه   فت،گر ی گرم م  یشگاهبا همه دختران آزما او
سالم کوتاه و تمام! حاال که  یکمؤدب،  رسید،یبه من که م یاز اندازه بود و وقت 

  یبه عل ینامرد یاوشآسوده است که با فکر س یالمخ یستم،ن یدربند نام عل
کرد و نه مجنون شد. و من    املیلینکرد، نه  تابمیکه ب   یبه مرد ی. نامردکنمینم

باالتر  یاوشس یکانصدها پله از نزد یچ،سر و گردن که ه  یککه   دانمیمخوب 
تالش کنم او را به   ید که او مرا نخواهد، پس با  دیدمی در خود نم یرادیهستم. ا
 .یاورمدست ب

به   شدم؛یداشتم خفه م یزوله لباس ا یاز گرمابود.  یافته یانام پاتحقيقاتي کار 
انجام داده بودم و جواب نمونه بدون    یم را عالزدم، کار   یلبخند  یشآزما  یهاجواب

كند.   یشمستا  یاوشبود که س  ینا  کردمیکه فکر م  یزیخطا بود بود و من تنها به چ
  یا ستم. خدامانتوام را تن کردم، چشمانم را ب ،آمدم به رختکن رفتم یروناز اتاق ب

رفتم.   یاستربدونم مانتوم رو دوست داره يا نه؟ به دفتر    خوامیم  ینمش؟بب  یشهم
 :گفت  یتگذاشتم با لبخند از سر رضا  یکوجناب ن یز م یها را رو جواب نمونه 
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 یدوارمامشاده!    یلیکه خ  اتیافه بهش بندازم، ق  ینگاه   یهتا    ینخسته نباشي، بش -
 .یگرفته باش  یخوب  یجهنت

در دلش جا  خواستینشستم. دلم م یاوشپدر س یز م یروروبه هاییصندل روی
در ذهنم با خودم کلنجار  یده،رس یانبه پا یمبزنم نامزد یادفر استمخویشوم، م

 :تکان داد یبه ناباور یگفت. بامحبت سر  ینیبلند آفر یکو،ن یکه آقا  رفتمیم

 !یکارم کار بلد  ینا یساله تو یکه س  یازه من! اندیهدختر، تو کارت عال ین آفر -

 :و گفتم یدمکش  امی به مقنعه مشک  یزده دست  خحالت

 . ...به شما درس  یدعمو جان، من حاال حاالها با ييدنفرما -

  یرون بدون در زدن وارد اتاق شد و روح من از سرم ب یاوشماند که س یمهن حرفم
 .رفت

 .سالم بابا -

. کوبیدیم  وار یوانه به او انداختم. دلم د  ینگاه کوتاه   ادم،یستاحترامش شتابان ا  به
 کوتاه ینآست یدسف یراهنپ ای،یبنده فر یپشده بود؛ چه ت خفه امینهنفس در س

قرار داده بود،  یداش را در معرض دو مردانه یجذبش که سخاوتمندانه بازوان قو
به   دستیک بلند و  یرا. موها یپشبود ت کردهتر  کتان چه مردانه  یبا شلوار توس

  اتر بیکرده. ابروانش از من ز  یفرانسو یهامانند مدل  اش آن را به شده  پشت داده
!  ینداشت. لعنت   یکم و کاست   یچو اندام مردانه ه  یباییپسر از ز  ینشده بود! ا  اصالح

دست و  یب  ندمرد قصد جان مرا کرده حتما! آرام، مان ینتند چشم از او گرفتم، ا
 :گفت   یشهمانند هم یر گکردم، او هم مردانه و نفس   یپاها سالم
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مرتبه   یه. جايينینا دونستمینم ید،! حالتون چطوره؟ ببخشیبه خانم شکوه  -
 !یناتاق ینگفت تو یاومدم داخل اتاق، منش

نثارش کردم. پدرش مشتاقانه    شنیدمیم  یسخت   که خودم هم به   کنمییم  خواهش
 :کرد  یشصدا

 ین، خانم رو بب یشاد هاییش نمونه آزما ین ا یابابا، ب یموقع اومد خوب یلیخ -
 !الل  یکبار یبگ  خوامیفقط م

بود که از  یبار یناول ینمن رد شد و ا یرواز روبه یاوشکردم، س  یکرلب تش زیر 
قلبم؛ چشمانم    یبود برا  یبیو چه خوش طب  شودیرد م  یمار،مِن ب  جنبه،یکنار مِن ب 
شده را از پدرش گرفت و   یشعطر خوشش بستم. فهرست آزما یاز بو یارا لحظه

من  یصندل یرووبهآهسته ر داشت،  یمهاکه نشان از توجه به نوشته  یهابا اخم
آن روز؟ من مانند    رسدیم یعنیکنار او بودن را.   بافتمینشست و من در پندارم م

 :ودم، پدرش گفتب یستادهها هنوز سر پا امنگ

 .نبرده  ییبابا جان، پسرم از ادب بو ینبش -

 :گفت  یها برداشت و با شرمندگ که تازه متوجه من شده بود، سر از فرمول   سیاوش

 .ینراحت باش یداصاًل حواسم نبود! ببخش یشرمنده خانم شکوه  -

ت چه؟ اصال حرار   یعنیسوختن    فهمیدیها داد؛ سياوش مدوباره سرش را به برگه  و
شد؟ او آتش بود و من پروانه، ترس داشتم بسوزم سوختن از عشقش را متوجه مي

و   یرگیخخت و با  پا اندا  یداد و پا رو  یهاز بودنش. آرام نشستم، به پشت مبل تک
 :کو خطاب به من گفتیشده بود جناب ن هایمیشتعجب، مجذوب آزما
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 یباهات قرارداد کار امخوی. قرار داد شش ماه کمه، میدخترم، محاله بذارم بر -
  ی، بزن  یشگاه. واسه خودت آزمایبر یشگاهمبذارم از آزما تونم یببندم. من نم

 ی؟هست   یاچه نابغه   یدونیختر تو م داصالً   ی،باش  جاینا  یحداقل دو سال  خوامیم
 ییتنها یبوده، تو االن بخوا یعال A نمونه شماره  یرو هاتیش نمونه آزما

 !نبوغت  ینا یشه. کور میو گور دار یر هزاران گ یبزن  یشگاهآزما

زده   یاوشها در حضور سحرف  ینزدم. چه خوب بود که ا یازده  خجالت  لبخند
تا  زدینم یدم، کاش پدرش حرف ر هم گره ز تپلم را د ید. دستان سفشدیم
 :چگونه است! با لبخند پاسخ دادم یاوشس هاییدننفس کش یصدا فهمیدمیم

رو که   یشگاهیمنتظره که اون آزما یلیواقعًا بابا خ  یعمو، ول ینشما لطف دار -
چه اندازه حساسه که من   دونیدیکنم، خودتون هم م  یرو، راه انداز یدهبرام خر
 یبه تخصص من نداره، ول یکه شغل بابا ربط   یرخونه رو بدونم. در صورت امور کا

 .کنم  یدشناام خوامی من واقعًا نم

 :زد و گفت یلبخند یبا مهربان  یکون جناب

من با بابات صحبت کردم، بهش گفتم  یش،ساعت پ یه دخترم، اتفاقًا  دونمی م -
هم حرف زدم، البته درمورد    یا. در مورد حقوق و مزایمن بر یشگاهاز آزما ذارمینم

همه مال و   ینگفت ا  یول ادبیه،یحاج فتاح بزرگ ب  یشحقوق صحبت کردن پ
کارخونه رو بهش بگم؛ گفتم   سمراه و ر   خوامیصاحب باال سرش باشه. م  یدثروت با

 یشب من بمونه؟ که گفت د یدخترت برا ینبده بذار ا یادبه بچه داداشت 
 ن؟ه بابا جا باهاش آر  یرو بهم زد  یتوننامزد

سر از برگه   یبا شگفت   یاوشس  درنگیب   یدم،را گفت به خدا که د  ینا  یاوشپدر س  تا
نگاهمان به هم گره خورد صاف    یشد! گر گرفت رخسارم، وقت   یره خگرفت و به من  
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 یلینگاهش را نداشتم، خ یر و تعب بافییالماند! وقت خ یرهها خنشست و به برگه 
 :گفتم  یعاد

بين ما   یعاطف  یوندپ یچبود، ه یادما ز ینو تفکر ب یقهختالف سلبله عمو جان، ا -
 یمهم که نامزد بود  یدوسال  ینبود؛ اترها  بزرگ   یمدوتا نبود. فقط اين وصلت تصم

اشتباه   یمکه برگشتم حس کردم تصم  یدو ماه  ینا  یمن همش آلمان بودم و تو
 .یهمحترم آدم  یار داد، وگرنه پسر عموم بس یانپا یدرو با

 یدادم؟ نگاه کوتاه   یح توض  یشخص  ینبه ا  یهمه درباره موضوع   ین چرا ا  نمدانمی
داده! انگار تمامًا   یمهاچشمش را به کفش  یاوشکه س  یدمانداختم د  یاوشکه به س
! فکر  یمما متوجه بشو خواستی نم یول داد،یمن و پدرش گوش م یهابه حرف 
خوشش  یمهاکفش از  یاوشس یعنیبخرم،  یدچند جفت کفش جد یدکردم با

 آمده؟ 

 :گفت  یشانیشد با پر  یکه انگار جن  یاوشيك آن س به

 ینراهم هستند. فقط من ا به چشم یشگاهآزما یهابرم، بچه یدمن با یدببخش -
 .با اجازه ینم،خونه شب بب برمیرو م یقاتتحق

و  یستادمنثارش کرد و من به احترامش ا یسالمت  شد! پدرش به را چه مي  او
نخواست بشنود! بدون پاسخ خارج شد. بند    یا ید،کردم و او انگار نشن  یظ خداحاف

مرد؛    یجانم فکند  به  ! رفت. آتشیجواب   ی،نگاه   انصافیاز هم گسست، ب بند قلبم  
ترها  جوان   یشگاه،سنت آزما  طبق.  زدیآتش م  یشتر مرا ب  ینحال شدم و ا  یشانپر

 گاه یچ نبودم! ه یشگاهآزما نیداشتند و من انگار کارمند ا یهر دو هفته دورهم 
 :و به خودم آورد یدکش  یرونمرا از دوزخ ب یکون  یدعوت نشدم! آقا
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  ی . علیناراحت باش ید نبا یکه گرفت   یمی! به خاطر تصم یبابا جان چرا بغض کرد -
ناراحتت کردم،  ید. ببخشهایییک تو هم جزو درجه  یول یه،آقا و خوب  یلیپسر خ

که باعث   خوامیمن معذرت م ، صورتت قرمز شده.آب بخور بابا جان یوانل یه
 .شدم یتتناراح

نگاهش كردم، چرا دلخور بودم از سياوش؟ انتظار چه چيزي را داشتم؟ اين   غمگين
ام جان به قربانم كند! با رفتنش  كه سياوش بعد از شنيدن بهم خوردن نامزدي

افتاد. خون به  یمگلو اشیانگار زد! به خدا که با کم محل یمبر گلو یزخم
 .جگرم را سوزاند اشمحلییب 

*** 

 .با مادرش یادامه گفتگو تلفن ی،ه بعد، روستا، علهفت یک

 

 :یددوباره پرس یدهشن راهیسکوت کرده بود؛ انگار که فکر کند ب  مادرم

 کنم!؟  کار یمادر؟ برات چ  یگفت   یچ  -

 :اره گفتمآرامش دلش دوب یام؛ براشده یوانهمادرم به گمانش د یدم،خند بلند

و چهار سالمه مادر من.  ی م به و الل، سشد یر . پیخانم برام برو خواستگار ینت ز -
برم براش   خواستی ازم م ید ام باوگرنه االن بچه ی،کرد یدر حقم کوتاه 

 !یخواستگار



 

 
38

رمان  یککاربر انجمن   یجز یسادات هاشم یهرمان اين بود زندگي | سم  
 

 یدنشکل کش  ی. گوشم از صدایدکل کش  هوای مرتبه ب  یکسکوت کرد،  یکم  مادرم
  یشانی ، باالخره حرفم را گفتم. عرق شرم از پعقب گرفتمتلفن را    یبه درد آمد! گوش

 :خودم را ولو کردم و گفتم یونتلوز یکاناپه جلو  یرو یدم؛پاک کردم و بلند خند

 تیده پسر ترش یکرد یفک یلیگفتم! خ یمگه چ  یه؟مامان گوشم کر شد ، چ -
 یره؟ زن بگ خوادی باالخره م

 :با خنده گفت تابیب  مادرم

ست از هفته یهمادر،  یت بشه مامان، خوش خبر باشبال گردونت بگردم. دور  -
چطور دلش  یدسف چشم یاون شاد گفتمیغمت دق کردم مادر جون؛ همش م

 . ...کنهینه بگه؟ دختره فکر م یهواش رو داشت  همهین که ا  یاومد، به تو

شدن  ن از کور  را بشنوم؛ نگذاشتم مادرم ادامه دهد، غرغرکنا  ینام شاد  خواستمنمی
 :گفتمشوقم  

االن    ی؛حرف بزن   جوریین پشت سر اون بنده خدا ا  یست مامان به و الل درست ن -
تموم شد. اون   ید،اولم نزن  یاز نامزد ی حرف  یگهد یگم،م یشه هم یبار برا یه

 .بشه تمام یتنخواست، منم نخواستم اذ

 :هراسان گفت مادرم

اره حرفش  شه چشمم اگه دوبکرد. چشم کور ب  یتزبونم که برزخ  ین الل بشه ا  یا -
! به جون یرو در نظر دار یکس  خوای؟یرو م یک   ینمرو بزنم؛ خب حاال مادر بگو بب

. چي شد يهو تصميم گرفتي  گیرمیروزه جواب مثبت برات م یه باشه  یبابات هر ک 
 مادر؟

 .راهش بگذارم به چشم یامدآمدم دوباره، دلم ن یفکردم، سر ک  یاخنده  تک



 

 
39

رمان  یککاربر انجمن   یجز یسادات هاشم یهرمان اين بود زندگي | سم  
 

ه، يهويي نيست مادر من! ديگه وقتشه، خسته شدم از رو نگه دار خدا چشمات  -
  یباست، فر ی رو در نظر ندارم، هر کس پسند خودت و آبج  کسیچ تنهايي؛ نه ه

 یقخودتون تحق  یر،و سودابه هم کمک بگ  یناز هام پرانتخاب کن. البته از زن داداش
 یست،نمهم  برام تحصیالتمامان ثروت و مال و بکنيد، بهم خبر بده؛  یحساب 

 .یزیچ یهفقط مامان  کنم؛یم یتباشه کفا کنیو خانم و زندگ  یبنج

 مادر؟  یچ  -

دوباره به   امانیب  یت دست گرفتم؛ نبض عصبان یکرا بستم سرم را با  چشمانم
با من بد کرد، حداقل من  یاگر شاد یدم؛کش  یقعم یحمله کرد. نفس هایمیجگاهگ
 :گفتم  یفگ اشم، با کالرا داشته ب یمحرمت خاله و عمو یدبا

که هم با ما رفت آمد داره هم عمو نباشه،    یی آشنا یا  یلمامان فقط دختر از فام -
 باشه؟ 

من هم   یخوشنود داد،یم یشاد یکه جانش را برا  دانستمیسکوت کرد. م مادرم
  یی چه کنم؟ مادرم با صدا  خواستی او مرا نم  یوقت   یپدر و مادرم بود، ول  یتدر رضا

 :تبغض دار گف

و حرمت سرت  یمقربونت برم که حر یزم،عز ییتو بخوا یچشم مامان، هر چ  -
. حاال یدوتا درخواست دار یخوب گفت  زنم؛ی و دوست نم یلحرف فام یشه،م

 یه؟چ یت خواسته بعد

را گرد دخترک افتادم، دستم  یبایچشمان ز یادکه چشمانم بسته بود،   همانطور 
دخترک  یباییو دلم در برابر ز دست تمدانسیهمراه محکم کردم؛ خودم م یگوش

 .شوم یکنزد یبابه لغزش افتاده، پس مردانه نبود به دخترک ز
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  ید عمو فتاح بفرست  ییریه نفر رو از طرف خ  یه  یاروستا،    یایدبا بابا ب  خوامیمامان م -
  ید . اگه بتونیدبدبخت کمک کن  یدهپاش  خانواده از هم  یه به    خوامیدر اصل م  جا،ینا

يه عمر دعاگوتون هستم؛ اين دختر   ین،نجات بد  یر رو با برادراش از بدبخت ختد  یه
  ی اهال زنه،یشدت خواهر و برادرش رو کتک م به تاده،بي نوا برادرش بدجور مع

  ی تصادف مردند، پسره پاک زندگ  یپدر و مادر و برادرش با هم تو یاز وقت  یگنم
ه داداشش داره خواهر  کت هست کفقر و فال  یتو  قدر ین ا  شونی رو رها کرده. زندگ 

 انگار نه هم که اصالً  ی. اهالفروشهیمرد هفتادساله م یهش رو به ساله  شانزده
 .مم داده مامان کمکش کنمقس یندارم، ول یکار  یکس  یانگار! من معمواًل به زندگ 

 :گفت  ید با ترد یرخواهی؛بوده و خ  یر دستش به خ یشههم مادرم

دخالت کرد! خودت با داداشش حرف بزن،  یشهرو نم یموارد ناموس ینا یزمعز -
 ریزمیهر چقدر پول خواست بهش بده. م کنه،یاگر عاقل باشه از خودت قبول م

نداره؛    اییده مادر فا  یول  یادترک اعت  کمپ  یمشتهران ببر  یارشبه حسابت. اصاًل ب
. اون هیگنفر د یهنشد  یرمردن پیا یختنه،. آب تو هاون رکنهی مطمئنم قبول نم

برسه تا دلت بخواد تو   یینون و نوا یهنون خور کم کنه و در قبالش به  خوادیم
اين كه شونزده سالشه، تو خود تهرون دختر ده  موارد هست  ین از ا یریهمرکز خ

دخالت   یشههست که نم  یچیدهپ  قدر ینموارد ا  ینكنن، پسرم اه رو مجبور ميسال
 .کرد

 :لرزان گفتم ینوا با

 یبرا یبه خونشون برم، دوست ندارم حرف  خوامینم یعنی. تونمین نممامان م -
بکن براش. من شماره مش  یکار  یه یمامان جون عل یاد؛دختر طفل معصوم درب
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خودم هم دارم راه   ی؛براش بکن تونییکار م  یچ  ینبب یدم،رجب بزرگ ده رو م
 .تهران یامب یوفتمم

 :سر داد یشد نفس یمکه انگار تسل  مادرم

کردن. زنگ   یداکار دختر پ  یپسرم که از حاال رفتم تو  یاباشه دردت به جونم، زود ب -
 .نه یا نوایب  یدختره یبکنه برا  یکار  تونهیم ینمبابات بب زنمیم

*** 

 

 روي دانشگاه، دختر عموي علي، انتخاب همسر براي علي روز بعد، روبه  چند

 

 فاطمه 

طور به من  چرا اين  کردم؛یرا گم م یمپا و داشتم از خجالت دست  یناز نگاه پر زیر 
من را  ییبعج یخيره مانده! فرحناز امروز با خواهرش به دانشگاه آمد و با پافشار

دانشگاه کردند. فرحناز    یرودرختان تنومند روبه   یر آن هم ز  یدنی،نوش  یک دعوت به  
! کردیمن  یاندعوت را ب  ینا  ییچرا  یچو ه  گفتمیها و استادانمان  همواره از درس
نظر  یر من را ز کهینا یخواهرش آمده بود تنها برا یناز پر خورم،ی گرچه سوگند م

لبخند کوچِک من را شکار    یک   یبه من بود که حت   یرهچنان خ  یناز اما چرا؟ پر  یرد،بگ
در   یچبود که تنها سکوت کرده بود و ه ینا یب! عجگذراندیو از نظر م کردیم

مدام کش چادرش را بر  گونهیش که تشو  یدمدیم ی! گاه کردیبحث شرکت نم
  یره ام به تلفنش خباشد، مد یو انگار که منتظر تلفن کس کندی سرش مرتب م
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شد. باالخره  مي  یمانبه گمانم پش  یبزند، ول  یانگار خواست حرف   ی. چند بارشودیم
 :گفت  بخندزنگ خورد و او رو به من با ل یناز تلفن پر

 رسمیو جواب بدم متون من چند لحظه تلفنم ر هخانم دانشمند جان، با اجاز  -
 .خدمتتون

به سمت حوضچه  یناز نثارش کردم. پر کنمیی زدم و خواهش م یامؤدبانه  لبخند
فرحناز را  یشمرده، پر مانتو یمتپارک رفت و آرام مشغول گفتگو شد. زمان را غن

 :گرفتم و گفتم

خانم!   یسخس  کردییها نملط غ  ینتو از ا  کنیم؟یکار م  یچ   جاین ما ا  یبگ   یشهم -
! تو یميوه دعوت کردکه نبوده کالغه آورده، من رو به آب  یمحبت  یهوشده که  یچ 

 جوریین ! جون فاطمه بگو چه خبره؟ خواهرت چرا اهایمهربون  ینرو چه به ا
 کنه؟ینگاهم م

 :کنان گفتخنده  فرحناز 

  ها یوهمآب ین ا ولپ دونیی م یسم؟ات کنن! من خسخاک بر اون سر گشنه  یعنی -
برگه آچار مفت و مسلم    یه   یشبود دو ماه پ  ینه. ک چقدر شده االن! نمکم کورت بک

 تیبابا قور  یهانمک فرحناز اون چشم  یرهبگ  ی! ایداشت چشم  یچداد بهت بدون ه
خونه از  یاومد دانشگاه، منم که زرت و زورت تو جوریینرو. بعدشم خواهرم هم

نکبت   ینتتکردم، اونم خواست بب  یفتت، تعرت زشصور  یتووزغ یهااون چشم
 !من اصالً  یفح یه،نم چه شکلخا

 .گفت  یفرحناز زدم، آخ بلند یبه بازو محکم

 !ی چته وحش -
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 :کردم، با تعجب گفتم  یز ر چشم

برگه   یه یبرا ین! ببیهست  یسيتون باال شهره؟ عجب خسفرحناز! تو واقعًا خونه -
ه  بار تو رو رستوران دانشگا   یه  یا! خوبه من هفتهیگرفت   یاچه معرکه  یپونصد تومان 

 ی،! بعدشم تو غلط کردیبچه پولدارها رو برد ی. گندت بزنن آبروکنمیدعوت م
بکنه.    یخواستگار  خوادینظر داره انگار م  یر من رو ز  قدر یناومده! ا  یهویی خواهرت  

اهات حرف با ادب و محترم ب قدر ین ا یومده؛جون من زود باش بگو چه خبره تا ن
 .یارمخواهرت دارم باال م یزدم جلو

دهانش گرفت، انگار   یرا جلو اشیاو پر مقنعه سرمه  یدخند یز ر فرحناز 
 :. آرام گفتیندبب  یکس  خواستینم

عموم . خره زن یمل  یمسوژه دارم درحد ت  یعنی  ین ها، بب  یاریدر ن  یفاطمه خنگ باز -
  ین. بعد از اون ماشههیاس یشش یستدو ینشما یبا پسرعموم اون طرف تو

 .دكترم  یکردم، براي پسر عمو  ی. خره من تو رو معرف پسندندیدارن تو رو م  ید،پرا

 :تکان داد و گفت ی. فرحناز سریدشده از حرفش لبخند بر لبانم خشک شوکه

 یعنی  یشم،برات گرفتم. دارم از حسادت کبود م  یاچه لقمه  دونیی فاطمه نم  یوا -
! فاطمه  یعسل عل  ی،عسل، اونم چه عسل  یشه تو ش  یافتادتو سر خر شانست!    خاک
نگاه نکن، عموم رو توپ  ینشداره. به ماش یواسه شوهر بخوا یهر آپشن یعنی

مؤمن،  ی،دکتر، آدم حساب   ومتره؛ پسرعممنم توپ  یوضعش از بابا  یده؛تکونش نم
ش سالم یوقت  یعنی. یکه قربونش برم، خجالت   یاله ی،مهربون، باادب، بچه مذهب

 .كه اين بچه خجالتيه  قدر ینبراش ا یرهدلم م ینهمچ زنهیلبخند م کنم،یم
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و چشمانش گشاد شد،   یدکه رنگش پر  کردیتر ممن را شوکه  یشهابا حرف  داشت
 :هول کرده گفت

.  یارهرو در م یگرمبفهِم پته رو به آب دادم، ج ین! ببادیداره م یناز خدا پر یا یوا -
. حاال  یگهحاال م  یناز پر   یدن اگه پسند  یننت،اومدن فقط بب  قدر بگم اآلن  ینهم  ینبب

 .یمدانشگاه رو محترمانه ادامه بد هاییات چرند یاهم ب

من را   یچه کس ینمنگاه کنم و بب  یابان. تا خواستم به خیدام دوبه رخساره  خون
شاد و سرخوش چادرش را دور کمر گرفته آمد. خواهرش را از   یناز نظر دارد، پر یر ز

مثاًل محترمانه به فرحناز   یت،هول داد و به جهت حفظ شخص یمن به کنار کنار 
 :گفت

 .با فاطمه خانم حرف بزنم خوامیم یزمعز  ینفرحناز جون اون طرف بش -

*** 

 روز بعد، فاطمه، روز خواستگاري چند

روح مادربزرگ   یا ی،اسوسک مرده ی،عقرب  ی،بودم که مار ینراه ا به چشم  همواره
طور که  همان خیز ینهبکشد! س ینتکاب  یر و به ز یرددستم را محکم بگ رزمیامخدا ب

ديدم را قدر تاريك بود كه هيچ نميآن  ینتکاب  یر ز  یکو با ترس سرام  یهول هولک 
و با  کردیم یز را تم یهاول یهابه مادرم که داشت جعبه کمک کردم،یم پاک

 :گفتم  خواند،ی داروها را م یخ تار یخونسرد

پله داره! حاال مجبور  یر ز یانبار یا ینتکاب  یر کار به ز  یاستگار چ آخه خومامان  -
 تاقآِخه ا یلی! خدا وکیمکن  یز و دوباره تم یرونب یزیمها رو بر ینتهمه کاب یمنبود

! به خدا یمکرد یکامل خونه تکون  یروز داشت؟ د یخواب خودت و بابا چه ربط 
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به   یارم،ب ییچا یهشب باشم  داشته نیجو یه یدمظلوم گير كشيدي. آخه من با
 .ینبزرگش کرد یلیرو خ یخواستگار ینخدا که ا

جعبه   ید،کش ینتبه کف کاب یرا باز کرد، دستمال ینت. در کابیدبلند خند مادرم
 :گذاشت. دستمال را چند بار تکان داد و غرغر کرد  یشرا برجا یهاول یهاکمک

 .آدم محتاج اوالد نشه یاله یوا -

طور  خانه من تنها اوالدم. همان ینرفتم، اوالد! االن در ا یاغره خودم چشم برای
 ر یز یکسرام ینکرده بودم و سرم را باال گرفته بودم تا دستم به آخر  یز که چشم ر

  ی قلوهاآن سه ینماند؛ زبانم را درآوردم برا یگرد نکردهیبرسد تا خدا ینتکاب
از مراسم  یشپ ی،تکان خانه  یشرزما ین ا ر د یدانگار با که انگار نه خیالیب 

  ید سه بار شا  یاها تنها هفتهنشان دهند. وظيفه اوالد بودن آن   یخود  یخواستگار
ام مرده  مامان خانم و پدر ننه   یرا برا  شانیبود. آن هم فقط اسباب گشنگ   یشتر هم ب

 یرونانه بخیک آن تار یر از ز یعزنان دستم را سر. کارم که تمام شد، نفسآورندیم
  یانگو  یعل یاچقدر ترسناک بود. دست بر کف آشپزخانه گذاشتم و  ی. وامدیکش

سطل  یشکشپ کشمیشده بود که خجالت م یفقدر کثَاه دستمال آن. َاهیستادما
 :آشغالش کنم! به مادرم که به سالن رفته بود گفتم

 .یدم مرده مِ سگ ی بو یرم؟برم دوش بگ یندار یمامان کار -

به کمر گذاشتم و سراسر آشپزخانه را از نظر گذارندم. هوم  یدست  یامد،ن صدایی
 یام هنوز برا.. قربان صدقه قربان دستانم. ی. الهزندیجا برق مشده، همه یعال

حواله من کرد. چاالک   ینش یلو ذل یدکش  یغیخودم تمام نشده بود که مادرم ج
 پیچید؛ یمبود و دور خود  رفته را گ یشمادرم انگشت شست پا به سالن رفتم؛
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 و برگشت، مادرها به  انبار رفت  یهم کنار دستش بود؛ ک  یبزرگ چوب  یهچهارپا
 .همه زرنگند! تند کنارش نشستم ین بلدند که ا یدور  یا جن هستند  یراست 

 !شد مامان یچ  یرمبم یاله -

 :اش بود را پس زد و غرغر کردشانه  یرو یتسل یکه مثاًل برا  دستم

شست    یرو گذاشتم رو  یهتو حواسم پرت شد چهارپا  دست  . از کنییچقدر غرغر م -
 .پام

را خانم معلم باال زد    یش مشکقاب    ینکماندم. ع   یره! من غرغر کردم! به مادرم خها
 :کارانه گفتلب طلب یر و ز یستادو ا

 .یعکن سرحمام، بعدش هم برم بخوابم، لوستر رو پاک  یرمتوان ندارم م  یگهمن د -

 اییهکه من شک دارم اصاًل چهارپا  یراحت جور یلی، خبلند شد یشاز جا سریع
 :برخورد کرده باشد به سمت حمام رفت و گفت یشبه انگشت پا 

پشتش و بعد پشت قاب رو بعد خود   یوار . اول دیاررو هم در ب الکرسییه قاب آ  -
جا با اون مادر مرده  اون  ینره شب قراره بر یادتکن. اتاق کتابخونه   یز قاب رو تم

،  نره یادت یزهاپر یدکن، کل یزشخودت تم یگه. دیحرف بزن  خبر یجا ب هاز هم
 .برق بزنن خوامیم

همه کار را چگونه    ین رفت. وا رفته ميان سالن خانه ايستادم و فكر كردم تا شب ا  و
سرم  کردم،یبود و به رفتن مادرم نگاه م باز یمهطور که دهانم نانجام دهم. همان
ماندم. گرد   یرهبودند خ یزاناز آن آو یکوچک   یهاستر که فرشتهرا باال کردم و به لو

 :رو ترش کردم و غر زدم یدم،د ستر لو هاییستال کر  یه رورا ک
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 .پات بشکنه خواستگار یاله -

*** 

ام گنده شده! ام؛ به گمانم کلهشک کرده  کردم؟ی نگاه م يينهسر خود را در آ  مدام
به   ینگاه  دیدند،یام من را م از خانوادهبس که سه روز گذشته تا کنون هر کدام 

پچ پچ   دادند،یتکان م یو سر کردندیم  یو نوچ نوچ  انداختندیمن م یسرتاپا
 :گفتندیم یانگو

 !انگنده کله  یلیخ هایندختر! ا ینداره ا یعجب شانس -

ام کلمه شانس را  که از خانواده یستدفعه یندوم ین. اکنمی! تعجب مشانس
 !شنومیم

مند هستم! به من عالقه یباز یعنی کشم،ی م يينهآ  یبه رخسارم جلو تیدس
 گوید،یانتخابش کنم! بس که مادرم م ید! انگار من نبازنمیم یپوزخند شود؟یم

شب   گوييدی! مادرم مشودیکن با نگاه اول عاشقت شود! آخر مگر م یکار
 !افتدیدختر م روبه دل پس یمهم است. مهر از شب خواستگار یلیخ یخواستگار

بزرگ   یپسر شکوه  شود؟ی مگر م گویدی نپسندم، م یدشا گویمیبه مادرم که م
 !یآمده، شانس آورد

ام از کلمه شانس استفاده که خانواده  یدرآوردم، فکر کردم دفعه اول  یزبان   ینه آ   یبرا 
 :قبول شدم، خواهر و برادرانم گفتند  یبود که کنکور رتبه دورقم یکردند، زمان 

 !ها فاطمه یشانس آورد -

ها بوده! بس که مادرم قبل از کنکور حرص  آن  یر خ  یدعا  فتند،گیپدرم هم م  مادرو
 :خورد و گفت
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! چرا همش با یزیونیتلو  ی. چرا همش پایسر درست کنکور دار یندختر بش -
 .گینیم یاتاتاق چرند  یدختر عموهات تو

 هایمیتموفق ام،یمراحل زندگ  هیبق ی! ولیکنکور را گفتند شانس آوردم، حتم  بله
 رفتمی نمونه مدرسه که م یحداقل شانس نبوده؛ برا یعنینبوده؛  یبیعج یز چ

 :گفتندیم هایمیشاگرد اول بودم، همکالس یشههم

 ی؟ شاگرد اول شو خواهییپدر و مادرت معلم است، نم -

د البته پدر  ص  و  یم؛ما هم شاگرد اول  یستن  یکار مهم  گفتند،یخواهر و برادرانم م   یا
و شاگرد اول هم نشو! خوب حتما   یاب  یمهست  یر دو فرهنگ : ما هگفتندی و مادرم م

خانواده دانشمند    يينطبق آ   یدم،که رس  یرستان! به انتخاب رشته دبگفتندیراست م
که اعتقاد داشت من   ی! و تنها کسشدمیم دبیر  یدبا کردمیانتخاب م یاهر رشته

که   زدمیرا شخم م  امیمان بود. داشتم زندگان مدرسه   یر مد  خورم،ی م  یبه درد تجرب 
  یشنقره آ  یرو فرش یهاوارد اتاقم شد. خوشحال و سرحال کفش هوایخواهرم ب 

 :باال انداختم و لب کج کردم  ییرا آورده بود. ابرو

 .بفرما تو یدر بزن  خوادیسالم زهرا جون، راحت باش! نم -

گذاشت،   یمپا یرا جلو یرو فرش یهافشرد، کدرآو یمبرا یو زبان  یدخند خواهرم
 :لنچ کرد و گفت

به   یدخودم با  ی،که ندار  یقهجوره! سل  یه  تیچادر رنگ   یهارو بپوش با گل  هاینا -
 !دراز نشونت نده یادیفکرت باشم. عمدًا پاشنه صاف آوردم ز

تک .  یچیدنرا شروع کردم به پ  یماسبدم  یبه زهرا موها  یتزدم بدون اهم  لبخندی
 :کردم و گفتم  یاخنده 
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که من   یستن ینا یلتا هست، دلشما قدت صد و شصت کهینون، اج یز عز -
 !یشما کوتاه  درازم،

 :کمر گفت  به  شد و دست یرهاتاقم به من خ یقد ینهدر آ  یحرص خواهرم

 یرتگنده گخواستگار کله یه  یستکن، حاال قرار ن  یو خوب  یا! بییچقدر تو پرو  -
ها،   یمهست ییخودمون کم کسا یما برا ی! فکر نکنیریبگ یافهمن ق یاومده، برا

 .دستمونه یر مدرسه ز  یهمون همه

که   یگنده! خواهرم پاسخ کله  زدم،  یو پوزخند را محکم پشت سرم بستم، موهایم
 :گفت  یدنشن

امشب به  یه. لطفًا یاریدر ن یو هفت سالته، تو رو خدا سبک سر یست ب یزمعز -
 .بگذره یسالمت  تا به   ییخونه تو یشآت یار زده ن اون فلک یرو

 یکردم؛ مچ   یمبر سر کردم و دامن بلندم را تنظ یسر دادم؛ روسر یاکالفه  نفس
 .غرغرکنان از در اتاقم خارج شدم یدم،کش  تر يين بلوزم را پا  ینآست

بعدش هم    کنم؛یکار م  ی. مگه من چ کنیدیچپ و راست، آبرو آبرو م  یچتونه! ه  -
 ی رو فرش  ییاز دمپا  یدونیاصاًل تو که م  یشه،ون مپاهام داغ  یکهتو پاهات کوچزهرا  

 ی؟آورد یچ  یبرا یزارم،ب

رفتم، همه به جز زن برادرانم و مادرم دورتادور نشسته بودند و   یراییسالن پذ به
از  یا گفتندیم ینآفر یاها مدام و آن یقاتشتحق یجاز نتا گفتیپدرم برايشان م

ما خانواده  کهینبه خاطر ا گویدیمادرم م کردند؛ینچ نچ محسرت و تعجب 
از  یشفرحناز گفت زن عمو یول د،آمده! الب یخواستگار ینچن یم،هست یفرهنگ 
خواهرش از اخالقم خوششان آمده. خواهرم پشت سرم آمد و  یناز ام و پرچهره
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ب به مادرم کرد و بلند خطا  نیزادستم را گرفت و به صورتم نگاه کرد. لونچش را آو 
 :گفت

 !یادرنگ و رو ب یکمبه صورتش بزنم،  یزیچ یکرم  یه خواییم مامان، -

  ید پر یرونسالن سرشان به سمت ما برگشت؛ مادرم مانند فنر از آشپزخانه ب همه
کرد و اشاره    یز خواهرم ر  یبرا  یرا دور کمرش محکم گرفت و چشم  شی و چادر رنگ 

 :آرام غر زد به دامادمان کرد و

ها هم مثل امشب! اون ینکاره هم یهنکرده، حاال  یش! عمرش آرایچ  یگه د -
 !و بند دارن. شما الزم نكرده جلوي شوهرت از اين پيشنهادها بدي یدخودمون ق

از حرف زهرا، نزد شوهرش، به آشپزخانه رفتم. در آشپزخانه که رفتم،  زدهخجالت
و  گفتندیم یاخدا شانس بده کنان با اکراه چپپچ  یمبرادرها گوشه آشپزخانه زن

ها معلم بودند. حتما آن  یچه مرگشان بود. خب هر دو ! دادندیتکان م یسر
برادرانم را صدا زد تا    گر! خواهرم، زنیمعلم باشد د  یدهم احتمااًل با  یشانشوهرها

 !کنم  ینبردن را تمر ییبروند و من چا  یراییبه سالن پذ

بار دهم است   ینا یقاً را له کرده بود؛ دق یمهرا انگشتان پاهاز  یروفرش هایکفش
امروز به من  یز چ! همهکنمیم ینرا تمر یچا ینیو راه رفتن با س یختنر یکه چا
! تریمعظ ینفاجعه از ا افتاد؛یاز سرم م امیمدام چادر رنگ  کند،یم یکج دهن

کردن   تر جلوه دهد، من که چادر سر خانم دارد من را یمادرم چه اصرار دانمینم
! شوهر خواهرم،  گرفتیم یرادآوردنم ا ییهر بار از چا یبازرس یئت! هدانمینم
بود. هر بار   یوستهاز من پ  یرادگیرانمعلم هم دم درآورده بود. او هم به گروه ا  یآقا

 :گفتیخواهرم م آوردمیم ییکه چا
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ها جونفن  از   یکیدور    یکمرنگه! وا  یچرا چا  ؛برییبابا رو م  یامشب آبرو   یه  ینبب -
 .شده یز سرر یکیلک افتاده. آخ نگاه کن، اون 

 ینیدر س یی! در آشپزخانه، همان طور که چایاورمب ییدوباره چا شدمی ناچار م و
 امیشانی دست هم چادرم را گرفته بودم. پدرم به آشپزخانه آمد، پ  یکبا    ریختم،یم

 :و لبخند زد و مهربانانه گفت یدرا بوس

  یاد . از سرشون زیستنن  تی قبل  یاون خواستگارا  هاین ها، ا  یباش   یت بابا باشخص -
 یقکه چقدر تحق  دونیی! نميگم كه تو ايرادي داري خدايي نكرده، اما خودت میباش

بابا جان،   ینداره، مؤدب باهاش حرف بزن  یرادیا یچسه روز، پسره ه ینکردم ا
 !ها یستنات ندختر عموه

بر خدا! من فقط كمي آن هم كمي   پناه  تم.گف  یچشم  یر و سر به ز  کردمیکج م  لبی
 .شر و شيطان هستم

  یم از طرف دختر عموها  یامبود. برداشتم، چند پ  یناهارخور  یز م  یهمراهم رو  گوشی
 .آمده بود

  را یانمو جرموبه  خواستند یها م! آنمردند یم ی زدم، داشتن از فضول لبخندی
 یانداختم، خودم را رو یاوشه . به اتاقم رفتم، چادر و کفش را گييمبگو یشانبرا

 یهاها شکلک و آن  نوشتمی من م یشان؛کردم برا  یفتخت خوابم انداختم و تعر 
را گذاشتم ماشاالل.   امیده ند  استگار . در گروه دختر عموها اسم خوگذاشتندی خنده م

گفتم، پدرم    یمدختر عموها یاشاالل. براکرد و مادرم گفت م  یفبس که پدرم تعر
 یپ رفتهیم شده،یم یله آموزش پرورش تعطخانزمان که از وزارت  سه روز هر 

که پدرم از آب روان   جور ینماشاالل خان. ا یعنیماشاالل و پدرش  یاز آقا یقتحق
دارد، البته  یو دستگاه ثروت  آشکار بود. ماشاالل خان پدر ماشاالل، بد دم  نشدها
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گفتم   یشانشانس! برا یبه خشک  ی. ادادندیم یامهم پ یمماشاالل. دختر عموها
و  دم ینبرگشته، ا از بخت من بخت یاوردم؛هم ن یشانس ینهمچ ید،عجله نکن

  یش ! پدرم گفت ماشاالل براشودینم  یبمجز نامش نص   یزیدستگاه ماشاالل خان چ
انشالل،   یایدو خبر دفن و کفن من ب  خواهدینم  یالیگفته که از مال ماشاالل خان ر

نوشتند، خاک بر سر شانست.  یمرا بسازد. دختر عموها یخودش زندگ  خواهدیم
گفتم که شازده پسر گفته برادرانش در کارخانه پدرش مشغول هستند؛ و    یشانبرا

در مرکز شهر  یآپارتمان  خواهدیدارند، اما شازده م یاباال شهر خانه  در هر کدام 
 یبخرد! دختر عمو یاهکه بتواند خودش با پول خودش خان  یکند تا زمان   یهکرا

 :کوچکم گفت

 .حتماً  یکشبه خاطر اسباب یشی،م  یر بر خدا پ شانس! پناه ینا یتوف تو -

 گفتیرا م  هایننوشتم پدرم که ا  یشانتر آخر! برامثبت  ینکدام گفتند بچه از ا  هر 
 :گفت  ییخوداتکا ینباز مادرم، بخاطر ا

 .مادرش حاللش باشه یر ش یشه،م یداپ کم  جورییناکبر. پسر اماشاالل هزار الل  -

خواهر و برادرانم مدام   گوييد،ینوشتم؛ البته ماشاالل را فقط مادرم م برایشان
زنانه است و گرنه اسمش را   یاسم ین! و من حس کردم آفرینآفر گویند،یم
 .ینآفر گذاشتمیم

که از    یینهر آفر یزم،عز  یکردم؛ دختر عموها  یپتا یمدختر عموها یخنده برا با
دادند و نوچ نوچ راه   یمن تکان م یف برابه تأس یسر آمد،ی قلوها درمسه ینا
زدند و گفتند: خدا شانس  یشانیبس که به پ بستینهپ شانیشانی. پانداختندیم

 .بده
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 :با هم گفتند یمدختر عموها همه

 !دکتر یتو خوشبخت  یشانس؛ با سر رفت  یبه خشک  -

ه که داشت یقباًل نامزد یست،دسته اول که ن یشانسبا خنده نوشتم: چه  برایشان
  یده؛ رس  یانشان به پادوساله  ینامزد  یشبوده و هفته پ  یشاز قرار معلوم دختر عمو

 :گفت  یبادختر عمو فر

 یک ذاشتیاحساسات پسره، دختر عموش رو که نابود کرده، م یتوف تو یعنی -
 .زن یپ رفتیبعد م گذشتیهفته م

با   یدار و آمد و د نوشتم پدرم بعد از چند روز رفت یشان اختم؛ براباال اند ایشانه
 یانجام شود. ازدواج   یگرفت که امشب مراسم خواستگار  یمتصم  ی،خانواده شکوه 

مدام سر راهم سبز   شود،یعاشقم م  یکس  گمانیب   کردم،ی! و من فکر میکاماًل سنت 
 .نوشتند میها هم براآن! یچه یانامه ی؛! خودکشرودیام مقربان صدقه  شود،یم

 .بود یقتال یدحقا که حم لیاقت،یب  -

*** 

 

 یشتر ام را بسر و ته مادر و پدرم نثار خواستگاران دلهره یب  یهاتعارف  صدای
 کردم،یو فکر م ميان آشپزخانه نشسته بودم ی،غذا خور ی صندل یرو کرد؛یم

  دواج در سن من مرتبه بدون شناخت قبلي. از  یک سرعت! آخر  ینازدواج به ا
  ین به ا ی. حس خوب کنممیبعد از اتمام درسم ازدواج  یالمنبود، اما به خ یبعج

به   یبودمش، ول یدهچون او هم پزشک بود. هنوز که ند  یدخواستگار داشتم شا
کردم و فکر    یز . چشم ریدمام کشبه چانه   یداشتم. دست   یناناطم  یقاتشپدرم و تحق
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همچون   یبا مرد ی خواهرم؟ زندگ  یامادرم  یگ زند  یعنیچه؟  یعنیکردم ازدواج 
باشم هم چون خواهر و مادرم حتما بعد از ازدواج هروز   یپدرم! برادرانم! اگر زن 

 یاورمرا جوش ب یشوم، آب کتر یدار ب یدبا یع و سر خوردیصبح زود ساعتم زنگ م
  ید . حتما باینموسط آشپزخانه بچ  یز م  یدم کنم! و بعد بساط صبحانه را رو  ییو چا

ناهار ظهر    یاز پ  کهطور  ناهار ظهر را آماده کنم؛ همان   یلقبل از صدا کردن شوهر وسا
کش طور که برنج را آب بزنم و همان یشاز آشپزخانه صدا یدبا کنمیرا سرخ م

 کهینمقصر ا یو من فکر کنم حتم یاييدصبحانه ب یز او با اخم تمام سر م کنم،یم
 خوردی که صبحانه م  یباشم! زمان  ید ن بام صبح شده و مجبور است سر کار برود

خودم  یبرا یر نان و پن یالقمه  یع بکشم و سر راحتی برنج را دم بگذارم و نفس 
او صبحانه   یسم؛که تمام شده را بنو  ییمواد غذا  یستخوردن ل ینو در ح یرمبگ

مثاًل    یا  خوای؟ی نم  یزی چ  ید،هم بگو   یدکند و برود دنبال کارش. شا  یخورده تشکر
لش دهم  یتحو یلبخند ژکوند آیدیهنوز خوابم م کهین من رفتم و من با ا ید،وبگ

بکشم؛  یبساط صبحانه را جمع کنم و دستمال یعکنم. بعد هم سر  یو خداحافظ 
باشد گاز و برق را نگاه کنم که   یادمپخته شده را درون فر خاموش بگذارم و  یغذا

 خاموش است؟

از    یعبگذارم و سر  یفمدر ک  ییساقه طال  تيي یسکوسر کنم و ب  یامقنعه   ی هولک   هول
با لبخند   یدو من با یمدانشگاه بروم بعدها سرکار، عصر برگرد یا بزنم.  یرون خانه ب

کج    یو لب  یاييد کنده با اکراه سر سفره ب  یغذا پهن کنم و او که انگار کوه   یز م  یشبرا
گذارم و  ببر هم  یو من چشم ی؟درست نکرد االدخشکه غذا، س یکم یدکند و بگو

شرمنده. بعد سفره   ييمرا پشت چشمانم پنهانم کنم و بگو می و خستگ  یتعصبان
بزند و   یتا همسر چرت عصرگاه  یمها را بشورا جمع کرده، ظرف  ینهار عصرگاه 

حالشان شوم  یایبه مادر و خواهرم زنگ بزنم. جو یدبعد از شستن ظرف حتما با
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استراناگوف از خانم آشپز به خانه    یفباروشن کنم، ت  یونیو کالفه تلوز  خستهو بعد  
: چه کدبانو چه  یندبپزم تا همه بگو  هایمیتا در مهمان  یرم،بگ یاد گردیمیبر م
 رودیم یلشسرحال به سراغ موبا شود؛یم یدار دار! تنگ غروب حضرت آقا بخانه

! بساط شام  ییو چا یوهس دادن میو من بعد از سرو کندیو با همکارانش چت م
تخت    ی خسته و کوفته جنازه خود را بر رو  یزکاریدوساعت تم  هن کنم و بعد از را پ

  یند سرحال بنش یونتلوز یرفته پا یخوابم رها کنم و همسرم که خواب عصر گاه 
کند که چقدر زود    یمن اخم یشود برا یدار که فردا صبح که خواست ب  یروقت،تا د

قبل خواب ساعت    کند یوق ماز درد ذوق ذ  یمکه پاها  یدر حال  من! و  شودیصبح م
زنان   یشوم که نان تازه هم بخرم و فکر کنم تمام زندگ   یدار کوک کنم که فردا زودتر ب

قد بزرگ کنم،  یمقد و ن یدبا امیریحتما تا پ یم؛ شو یر است تا پ ینشاغل هم
و   حرص بخورم که آدم شوند فرزندانم یشهفرزندانم. فرزند فرزندانم را و من هم

  ی خسته برا  یشههستم هم  یهستم غرغر و و زن   یدند، من مادرم شآد  یحتما وقت 
 !یبود زندگ  ینشوهرم. و در آخر ا

 :آمد یراییبلند پدرم از سالن پذ یکه صدا  کردمیذهني خودم شنا م یاتچرند در 

 .یارب ییفاطمه جان بابا چا -

 یپرت س و با حوا  یستادهها، اهول کرده چادر بر سر انداختم و مانند منگ   پاچهدست
 :زدم یاددر آشپزخانه فر

 .چشم مامان، اآلن ميام خدمتتون -

من   یام بود، خدارفته یو پدر و مادرم نشان از آبرو یزن و مرد یز خنده ر صدای
چه گفتم؟ پدرم من را صدا كرد و گفتم مامان! اول كار چه دسته گل زيبايي به آب  

 :گفت  هشیمهربانانه مانند هم یراییدادم! مادرم از سالن پذ



 

 
56

رمان  یککاربر انجمن   یجز یسادات هاشم یهرمان اين بود زندگي | سم  
 

 .یزمعز یار ب ییدخترم چا -

خواندم و هفت   الکرسییه شد. آ  یشتر ام بکه به بار آورده بودم، دلهره  ییرسوا با
 ی پولک  یکیبلور،  یها. قندانیختمر دستیک ته مرتب و آراس ییاستکان چا

 ییهالب با نفس  یر گذاشتم؛ ز  یانقره  ینیرا درون س یزدیقند  یگریو د یاصفهان 
بر محمد و آل محمد و   یرد، صلوات کیسوراخ م را سوراخ  امینه داشت سکه انگار 

نکنم. قدم شمار به سالن بزرگ  یکارهفت جد آباد سادات فرستادم تا خراب
سرد نشان دادم و سالم کردم، دادم، خود را خون یرونب یآپارتمانمان رفتم؛ نفس

جز مادرم که  ند به كردتمام سرها به سمت من برگشت. همه با لبخند نگاهم مي
. همه پاسخ سالمم را دادند،  یگررا گرفته بود. مادر است د انشدلهره تمام چشم

بروم،   ییتخس کردن چا  یو برا  یاندازمب  یر مانند اسب ز  یبانهسرم را نج  کهین قبل ا
که از او   اییژگی و ینخواستگارم را که کنار پدرش نشسته بود، از نظر گذراندم و اول

بود. جلو رفتم و    اشیریسرش و سر به ز  ییگشاد، کم مو  یوسشلوار تو    کت  یدمد
به   یدعجله نکن یگر،است د ییچا یک! ييدبابا بفرما ی. ایستادندهمه بجز پدرم ا

دماغ  یکتپل که  یحواله کردم و اول به سمت زن  ييدی! باادب بفرمارسدیهمه م
آرام گفتم. او  یآمدخوش  یش که گرفتم جلو  ییبود رفتم. چا یداو چشم از او پ
 :در آورد و بلند گفت یشر چادر مشکیدستش را از ز

، دست فرحناز جونم  چشم نزنمش یه،اکبر خانم دانشمند، چه قرص قمرهزار الل  -
 !یعروسک  یندرد نکنه با انتخاب کردن همچ

به هوا پرت کنم، چادرم را   ییچا  ینیس  خواستمیم  کهیطوردر دلم آب شد، به  قند
بروم؛ اما شأن خانواده دانشمند را حفظ  یرقص بندر یک یانو همان م مینداز ب
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ادرم دستپاچه شد را تعارف به مادرم کنم که م ییکرده و تشکر كردم؛ خواستم چا
 :گفت  هوایو ب 

 .یزتونهکن  ی،قربونتون برم خانم شکوه  -

من  اند! آن از چه گفت؟ نه انگار خانواده دانشمند امروز حسابي دستپاچه مادرم
! مثاًل خواست سنگ تمام بگذارد  یکو  یستهم در قرن ب ! آنیزاين از مادرم. کن

کرد! از تعجب راهم را کج کردم   انیکسرسمًا من را با خاک  یر،در تعارف خانم دب
 :کرده و گفت  یز ر یاخنده  یسمت پدر خواستگار، خانم شکوه 

 .آقا یلخانم خونه ع  یشهماست. انشالل م یز عز ین،دار یار اخت -

 یهاکردم. مردها سخت مشغول بحث  یمتقس یشکوه  یپدرم و آقا ینرا ب چایی
برداشتند! به سمت شازده خواستگار رفتم که در  ییبودند و با تشکر چا یاسیس

را گوش  یشانهاداده و حرف  لم یطرف  یککنار پدرش نشسته بود و   یتک  یصندل
را که  ییداد. چامي نيشان تكاهاهم سري به نشانه تاييد حرف یو گاه  دادیم

  ی پدرم بود، تشکر یهاحرف  ييدگرفتم بدون نگاه به من، در حال تأ یشجلو
 یه ما توجهیشیکرد و به پدرش گفت: حرف شما هم درسته. چنان ب  یسرسر

ها را در چشمانش فرو کنم! کاماًل من قندان خواستیشد که دلم م امی سرخوردگ 
حداقل با نگاه تشکر    یقربان صدقه که نداشتم، ول  یاگرفت! انتظار چشمک    ید را ند

نه پدرم! اما  یاآمده من یآقا! خواستگار یه  یمبلند بگو  خواستی. دلم مکردیم
سوخته   یبود، آرام با دماغ   یکه خسته از زندگان   یگرد کردم و مثل االغ   ینشد؛ چشم

خند زدم؛ باز خدا  به کنار مادرم رفتم و نشستم؛ مادرم از من تشکر کرد و من هم لب
ام؛ سوخته  بود بر دماغ  یماشاالل گفتنش، مرهم  یصدا  ی،دهد به خانم شکوه   یر خ

 :یدپرس یخانم شکوه 
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. دانشگاه هم یها شدفرشته یه! ماشاالل شبیاداکبر چقدر چادر بهت مهزار الل  -
 دخترم؟ یهست  یچادر

 یجلو یانهمخف که من را دانستمیرا خوب م ینجا شدم. اجابه یمسر جا کمی
 :بود، راستش را گفتم یدهدانشگاه د

 .به حجابم یدکاًل مق  یول یستمن ینه حاج خانم چادر  -

لب گفت و به پسرش که   یر ز یزد و ماشالله یلبش برد، لبخند یرا جلو چایی
جهان نبود نگاه کرد؛ مادرم گرم    ینبود و انگار در ا  یمحجوبانه، حواسش به گل قال

قربان    یگر د  یاز چهره مادرم به دور شد و خانم شکوه   یکم دلواپسوگو بود. کمگفت
 یخانم شکوه   ید. چنان در مرکز دممجلس بود  یجهو  یگر صدقه من نرفت! رسمًا د

اش را ورانداز کنم. حتما که رسوا كرده و شازده یضیف توانستمیبودم که نم
 :مرتبه پدرش گفت یکنکرده  یی. خداشدمیم

 .یم رو بزن یحرف اصل یگه خوب با اجازه د -

مام داد ت یح. پدرش توضیدمگز یچادر دور سرم را محکم کردم و لب یر ز به سر 
وگو گفت  یپس اجازه خواست که ما با هم خصوص  شده،  ها قباًل با پدرم گفتهحرف 

 .. و من شدم سوگلي انجمنیمکن

و او    یمبودهم نشسته    یروخانه روبه بعد من و خواستگار در اتاق کتاب  یقهدق  چند
  ی چشم به کتابخانه بزرگ پدرم داده بود! متعجب به اين فكر كردم، چرا حرف 

تر دادم، كه مثال دلرباتر به نظر برسم؛ خم  عقب امی. چادرم را دور شال آب زندینم
 :و گفتم گذاشتمجلوتر   یز م یرا رو یوهم دستییششدم پ

 .یوهم ييدبفرما -



 

 
59

رمان  یککاربر انجمن   یجز یسادات هاشم یهرمان اين بود زندگي | سم  
 

داد.   هایوهدادن به من، چشم به م  یو به جا  ها گرفتچشم از کتاب  یااو لحظه  و
از  یمشروع کرد به پوست گرفتن موز! ابروها یحرف  یچه یگفت و ب  یممنون 

شروع کرد   یش،اسبز گربه یهاسرد با آن چشم. آرام و خون ید باال پر  یزدگ شگفت
 تفاوتیبرداشت و با ب  یچنگال هو آسوده بود ک خیالیبه قاچ کردن موز. چنان ب 

رف گاه حن موز افتاد! محترمانه سکوت کردم تا موز خوردنش تمام شود، آنجا به
. موز اول را که تمامًا خورد! دستمالي برداشت و دستش را پاک كرد. یمرا آغاز کن

پا  یبر رو دستییشلبخندي زدم. حتما كه شروع شد، اما در كمال ناباوري، پ
مطمئن   ی! با شگفت یگرحماسه د  یکبزرگ برداشت و آغاز کرد به    ویگذاشت و هل
ناخواسته، در منزل ما دارد   یاسته  بدنش را خوا  یتامینو  یکمبودها  یشدم که حتم

 یی چا   ینی! حالش خوب بود؟ تا خواستم حرفي بزنم، مادرم در زد و سکندیجبران م
  ی را رو اشیرنگ  در پرسشگر چا ینبات را پشت در به من داد؛ مادرم با چشمان 

 :نگاه کرد و گفت یدهدر و يواشكي به آن شکم   یدسرش جلوتر کش

 یره؟ م یشپخوب  ین؟گفت  یها مادر چ  -

 :و آرام گفتم  یدمخند ریز 

 .خورهیم یوهش هست مامان داره مگشنه  -

 :یدگز  یرفت و لب  یاغره تعجب كرده، چشم مادرم

 .زشته مادر -

قا انگار . چشماني كه دقيگفتیم یبایشرا چشمان ز ینگرفته بود؛ ا اشخنده 
خودم بود؛ پس ذهنم ناخودآگاه فكر كردم من هم به زيبايي مادرم هستم؟  چشمان  

طرف او برگشتم از  در را بستم و به یدر را بست؛ وقت  یعزد و سر یمادرم چشمک 
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 گذاشته بود و دانه  اشدستییشانگور در پ  یاشوکه شدم؛ او خوشه   یدمکه د  یزیچ
 طور ین شدم. حتما همه خواستگارها ا  یرهنبات خ  ییبه چا  خورد،یم  یر ز  دانه سر به

نبات را به آن رساندم   یینبات آورده! دستپاچه شتابان چا ییهستند که مادرم چا
 ییگذاشتم به چا  یز م  یرا رو  ییچا  ینیسر دل نگيرد! س  ییکم با خوردن چاتا دست

 :نگاه کرد گفت

 .ممنون -

 دانستیکن مانسان خانه خراب ین! اصاًل این! همجمله تاثير گذاري! ممنون چه
 ینسر دادم. نه ا  یارا برداشت. نفس کالفه  ییچه آمده! نشستم. استکان چا  یبرا

 :کردم و گفتم  یمصلحت  یاآقا بد گشنه هست. سرفه 

 !ييد بفرما -

 ی خشک زده ماند! نگاه کوتاه  برد،یرا به سمت لبانش م ییکه داشت چا  دستش
 :زد و گفت یلبخند شرمسار ! ییگاه به چاآن به من کرد و 

 !ييدشرمنده تعارف نکردم، شما بفرما -

است! لبم را کج کردم و آرام   یوانهفرد د ینا یاچادرم گره کردم. خدا یر را ز مشتم
 :گفتم

به صحبت؛  یدبود شما شروع کن یننبود، منظورم ا یینوش جونتون. منظورم چا -
 .ييدرو بفرما اتونینده ر آ که مد نظرتونه در مورد همس  یها و نگرشخواسته

 :شد و گفت یرهخ هایوه م یهبه بق یبانهو نج یدچش یرا کم ییگفت و چا  آهانی

 .یدلطفًا شما شروع کن -
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 دانمیجا کردم، به پشت دستم نگاه کردم، نممبل جابه   یخودم را رو  یحرص کم  از 
م  به جان  ! دلهرهیزمرا کف اتاق بر   یشهادندانعد بودم با پشت دست مست   یچرا ول
وار، به دستانم نگاه کردم و خانم  ینزور آمده؟ سنگ  . نکند بهخیالییب   همهینافتاد، ا
 :و گفتم

دختر عموتون فرحناز    یدبه معرفي خودم، البته شا  کنمیبا اجازه اتون من شروع م -
و   یستبدم؛ ب یحخودم هم توض یلمما یشه، ولهمه چيز رو درباره من گفته با

نفره هستم. خواهر برادرام با هم    خانواده شش  یهفرزند آخر از    هفت سالم هست.
هستند.   یتاشون با همسرانشون و پدر و مادرم فرهنگ سه قلو هستن. هر سه

طور که . پس همونیرمانشالل تخصص هم بگ  خوامیهستم و م  یپزشک   یدانشجو
رو   یک پزش ییدانشجو یهبا  یزندگ  یدردسرها یم،اگر به تفاهم برس دونید،یم

 .داشت یدخواه

  یش را برا یاتماز اخالق اییمه دستم را باال آوردم و به حالت شماره، ن انگشتان
 :داشته باشد بدبخت یذهن یبرشمردم تا آمادگ 

تر، حرف تر، شادتر، پر پر جنب و جوش   یلیخواهر برادرام، خ  ینکاًل ب  یاز نظر روح  -
 .تر هستمپاره   یشاصطالح آت  عاشق مسافرت و کال به  یلی،فام  هایی عاشق دورهم

چشم باال کردم   یهاز ثان یبه کسر کردم،ی م یدلبر یز ر یاتمکه با چرند  طور همان
 یدمکه د  یزیکه از چ  کندیمن توجه م  یهابه حرف  یامشغول خوردن است،    ینم،بب

 انداختم،  يينقدر تند چشم پا! آنکردیداده بود و با لبخند نگاهم مخوردم، لمجا 
. به خضعبالتم ادامه یامدهاجبار ن به خداخوب شکر  کنم،ینگاهش م یدهمکه نف
 :دادم
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چادر سرم کردم االن، به جهت مادرم هستش. چون دوست   بینیدیم کهین ا -
و   یمذهب یها. بجز مراسمیستمن یباشه؛ اما در کل چادر تر یداشتن مراسم سنت 

 یدر خانواده کاماًل مذهب یدتهس یانالبته در جر کنم؛یماه رمضان، چادر سرم نم
 یکه چادر  یدنمادرتون پرس ،جهت گفتم که جسارتاً  ینرو و به ا ینبزرگ شدم. ا

  ييد؛ شما مهمه حتمًا صادقانه بفرما  یبرا  یلیموضوع خ  یننه! خوب اگه ا  یاهستم  
 یاتاز خلق یکم یه؟چ اتونینده انتظارات شما از همسر آ  که،ینا یگهمورد د

اهل   کهن یا  یا  کنید؟یچطور رفتار م  شیدیم  یعصبان   یوقت   کهینز ا. ایدبگ  یتونروح
 ی؟ اهل سفر و گشت و گذار چ  ین؟هست یلیفام یرفت و آمدها

بود! نگاه و لبخندش به خودم   یچیدهدر گوشم پ یمرا که گفتم لرزش صدا هااین
و پا انداخته بود  یدادم چشم باال کردم و به او که پارو  یرونب یبود. دم یبعج
 یااه کردم. سرفه شده بود نگ یرهخ ینیداخل س یخونسرد به استکان چا یلیخ
 :کرد و شروع به صحبت کرد  یشصاف کردن صدا یبرا

ام بگم . در مورد خانوادهیدمخدمتتون م یحاتیمنم توض یحاتتون،ممنون از توض -
شغول  پدرم م  یشکه همه ازدواج کردن. دو برادرم پ  یمخواهر هست  یهما سه برادر و  

هم تو کارخونه عموم   ام هستش، اونکار هستند. دامادمون هم که پسرعمه   به
دادم، ما  یحها رو به پدرتون توضنیمشغول به کار هستند. البته فکر کنم تمام ا

 ی . زن برادرام و خواهرم همه چادریمهست یو مذهب یکاماًل سنت  یاخانواده
  ی روچون قباًل شما رو روبه  حجاب شما از نظر من قابل قبوله، یهستند؛ ول

 .بودم یده تون ددانشگاه
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را که گفت لبخند زدم و چشمانم را به چشمانش دادم که داشت به من نگاه  این
نظر حالل است! باز   یک یانداخت، حاج  یر شتابان چشم ز یدتا نگاهم را د  کردیم

 :و ادامه داد را گرفت یشکرد مجدد خش صدا  یاسرفه 

ندارم، فقط  یبگم. نظر یچ  دونمیدارم، نم امینده از همسر آ  یرچه انتظا کهین ا -
باشم.  ینه که آدم خود خواه  کنه؛یم یتباشه برام کفا یانسان خوب  دونمیم

در  یخاص یتذهن ین هم یخودش رو داره. برا یشخص یاتباالخره هر کس روح 
پدرتون  بگم، حتمًا  ی نم چ دوینم یاتم،قمورد طرف مقابلم ندارم. درمورد اخال

راحت و کامل  یلیمثل شما بشمارم! شما خ یستمکامل کردن. من بلد ن  یقاتتحق
من واقعًا نميدونم چه طور خودم رو براي شما توضيح بدم! اما من   ین،داد  یحتوض

 یاتدر مورد روح یرین،. خودتون تماس بگیدمشماره تماس چندتا از دوستام رو م
 .ینقم بپرسو اخال

 :گفتم  یعنگاري! سرردک خل است ابه من چه! م دوستانت

 یقاون مورد رو پدرم تحق یست،ن یمنظورم از روابط اجتماع  یست؛ن یازینه ن -
 .خواستم بدونم یشخص یاتدرمورد روح یشتر کردن. ب

 :گفت  دوباره

 شماره دوستام رو بدم؟  خواینیاخالقم چطوره! م دونمی آخه من که نم -

 :گرفت اخم کرده گفتم  حرصم

 .ننه ممنو -

آرام و   یسخت است! گندش بزنن، فکر کنم، فرد قدر ینخودش ا یمعرف  یعنی
  یقه روز پنج دق یحتما؛ من در ط  شومیم یر کنارش، پ  کنمیدق م ی! واصداستیب 
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كر كردم اش کنار من خوانده است که! فخاموش باشم، بدبخت فاتحه  توانمینم
که  یناز ا شدم یصدارند؟ حر  یگرا سازگارگرا و درونبرون یاصاًل فرد

 :گفتم  هوایچرا ب  دانمینم شناسمش،ینم

 .سرد شد ييد بفرما ییچا -

 :به من کرد و گفت  ینخورده! نگاه کوتاه   ییرا که گفتم جان گرفت، بدبخت چا  این

 خورید؟ی خودتون نم -

 :بدبخت! مؤدبانه گفتم بخور 

 .دوست ندارم یینه نوش جان من چا -

بچشد   ییاز چا کهیناز ا یشما پدهانش برد، ا برداشت و سمت یعرا سر چایی
 :گفت

 یدر زندگ   امینده همسر آ   یدمکه در توانم هست اجازه نم  ییجاتا اون   یاز لحاظ مال -
هست که برام ارزشمنده و قصد ترکش رو   یمورد یاحساس بکنه؛ ول یکمبود

 یکجا  یستبار در سال معلوم ن یه یهستم و ماه  یندارم. من عضو جهاد پزشک 
 یمو مانع خدمت رسان  کنههمسرم درک ب  خوادیبرم خدمت. دلم م  یدکشور با  ینا

 .یناالن بگ ینهم ین،دار یموضوع مشکل یننشه. اگه با ا

 !ت ما گفتم و اين شد پايان صحب  ايدرسته

*** 

 شادي
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مان خانه  یاط را که در ح یزیچ ین مان را باز کردم و اولدر بزرگ خانه یموت ر با
 یچه شده! قلبم انگار از کار افتاد! نکند اتفاق   یعنیعمو بود!    یاهگ سزر ب  ینماش  یدم،د

شدم. اکبر آقا   یادهپ  ینخانه شدم. هراسان، تند از ماش  یاطافتاده! با سرعت وارد ح
 :بلند سالم کرد دادیرا آب م یشمعدان  یهاستخِر خانه داشت گلدانکه کنار ا

 .یسالم دخترم خسته نباش -

به سمت امارت  ینه! به تند یادادم  یپاسخ  دانمیودم که نمهول کرده ب  چنان
پدر   یدار به د یشاوندانکدام از خو  یچ دو هفته ه ینرفتم. حتما اتفاقي افتاده. در ا

ارتباط   یرفته بودن نه با کس یبودن؛ پدر و مادرم هم نه به مهمان  یامده و مادرم ن
و آرام است؛ او  ست افسرده دو هفته ا مادرمداشتن. هول و وال به جانم افتاد. 

درون امارت شدم   یعنزده. سر یسر مانیخانوادگ  یریهبار هم به مرکز خ یک  یحت 
خدا! تا خواستم پا  یا کرد،یم یهآمد. مادرم گر قلبم به درد یدمکه شن  ییو از صدا

 :گفتیکه م  یدم خاله را شن یتند کنم سمت سالن صدا

به خودمون  یگهفرصت د یه، تو رو خدا تو رو روح مامان بابا لج نکن خواهر -
 .یتاز دور کنمیدارم دق م یم،بد

 :کندتر کردرا   یمعمو پا ی! صدایمن و عل یدوباره برا یشده خاله، فرصت  دیوانه

من باهاش   یهپاره بشه، تو بگو باشه. اگه مشکل شاد یداداش نذار بند برادر -
 .نه فقط نگو کنم،یم شیبه روح بابا راض زنم،یحرف م

مادرم   یهگر  یالتماس! صدا  ی. تنم گرگرفت. آمده بودند برایدام دمبه رخساره   خون
 :یدم وارد سالن شدم، بدون سالم غر یخت؛ها اعصابم را بهم رآن یهاو خواهش 
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  یرمرد دوتا پ ینتا تن ا جاین ا یندرسته اومد ینچه خبره! خاله! عمو! ا جاین ا -
دونيد فشار خون داره! عمو يد؟ نميبه گريه انداخت  ! چرا مامانم رویدو بلرزون  یرزنپ

ما تموم شده   ینامزد دوننیهمه م یوقت  یدکن  یمن رو راض خواینیم یچطور
 . ...،پس دوباره التماس

 :یدغر یر ز آرام و سر به  پدرم

 .بابا ینبش -

گذاشتم،   کمر   به  عمو رفتم. دست یپدرم پرخشم جلو یبرادردوست  یناز ا حرصی
 :یدمکردم و غر  یز دفاع کنم، چشم ر یرمحق پدر و مادر پز ا یدبا

تمومش بکنه! به  خوادیعمو انگار نم یمبابا؟ ما که تمومش کرد ینمبش یچ  یبرا -
 . ...خویرو نم یبگم من عل یک 

 .خاله و چشمان درخشان خوشحال عمو الل شدم یز مادرم و خنده ر یادفر با

 .یعل ینامزد یمفردا ظهر بر یبرا بکنه   یا رو راضعمو اومده م ی،شاد -

زد! از درد صورتم به سمت مادرم  یمحکم یلیام سبه رخساره  یکسآن  یک به
  یر خاله ز یرزیرکی. مادرم چه گفت! خنده زیچیددر گوشم پ یبرگشت، آهنگ سوت 

 کسیچبر گوش من زد. ه  یچه کس  ینمسر برگرداندم تا بب  یدمرا که د  اشیچادر رنگ 
اش را خنده  ی عمو که جلو ستد یا خاله  یختهر یرون ب یهادنداننبود! آخ، نکند 

که    خورمیها نبودند، پدرم بود! سوگند مگرفته بود، در صورت من زدند! نه نه! آن
 یلیوسط سالن بود که به من س یشمیابر یاش بر قالزدهپدرم بود، نگاه خجالت

م که اشک  و به مادر  تکان دادم یها سرمنگ یجشکستم؛ مانند گزد! آخ کمرش را 
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سرعت! خودم   یننامزد کرده! به ا  یماندم! عل  یرهبسته بود خ  قهدرون چشمش حل
 .نخواستمش اما

لرزان و    یبا صدا  کند؛یمغزشان کار نم  یگر د  شانیمغزسبک   یهتوج  یبرا  خردهابی
 :گفتم  یمانپش

 .دماشتباه متوجه ش ید،آهان ببخش -

شدن من  یرانتر از ونامحسوس یکم  توانستیخاله نگاه کردم، خاله نامرد نم به
 :لذت ببرد؟ دستپاچه گفتم

 .مبارکه، انشا... خوشبخت بشن -

به سمت   یتجمع یانم یانگار از شرمسار یم کس جوابم را نداد؛ دست و پا  هیچ
 ینداشتم برا  ییپا  و  یمبود  یستادهوسط سالن ا  جانمیب   یکر و من و پ  یدنداتاقم دو

 !و پدرم را شکستم رفتن به اتاقم! مادر 

 شدم،یگفتم تا به اتاقم بروم؛ از کنار خاله که داشتم رد م  یابا اجازه   امیسرافکندگ   از 
 :بلند عمو من را خورد کرد یصدا

. من از بابات  هایتاالر فرهنگ  یاب یمراسم نامزد یعمو جون حتمًا فردا ظهر برا -
 .کنم  یقول گرفتم تو رو راض

گفتم   یچشم  دانمیبه جانم افکندند؛ نم   یشدم که آتش  یر کردم چنان تحق  احساس
تعفن   یبودم که بو  جانییالشه ب   یدمبه اتاقم رس  کهیهنگام  دانم،ینگفتم. تنها م  یا

 .حقارت تمام اتاق را گرفته بود
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 یام را از سر درآورم؛ دمامقنعه یتم حت بودم، توان نداش یستادهاتاق ا یانم گنگ
خودم   یتمکه خودم به شخص  ییتنم کوفته بود از لگدهارما؛  از گ  زدیبدنم پر و بال م

 .درد دارد یکرمام. آخ! پزده

در بزند در  کهینبودم که مادرم بدون ا یستادهاتاق ا یانچه مدت زمان م دانمنمی
  یعنی  ین! صورت تپلش قرمز شده بود ادیستارا محکم باز کرد و در چهارچوب در ا

من    ی. به سر تا پاکشیدی تند و پشت سر هم م  یهااست. نفس  یشدت عصبان   به
 :نشان دهم گفتم ین که خودم را عادیا  یاتاق نگاه کرد. برا یانحقارت م یستند

 جانم مامان جان؟  -

ا در هوا  پرت کرد، دستش ر  یارا به گوشه اشی آن وارد اتاق شد و روسر یک  به
 :تاب داد و گفت

هنوز از شوک لباستون هم عوض  یاگو  خانم مزاحم وقتتون نشده باشم، یزابتال -
 !یننکرد

ام؛ جلوتر رفتم تا آرامش کنم، من خرد شده   دانستیمادرم شکسته بود و نم  خدایا
 :شرمنده گفتم

 . ...مامان من -

 :کمرش گذاشت و با ناله گفت  یدستش را رو ييم،حرفم را بگو  نگذاشت

 . ...دختر یآخ! خارم کرد -

تخت   یاخوش احوال رورام به سمت تختم رفت. ندر چشمانم حلقه بست، آ   اشک
 :نشست و با بغض گفت
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سال   یستب یقاً ساله بود. دق یستکه ب  یسالم بود که شوهر کردم با پسر  یستب -
. زاييدیهرم پشت سر هم مخوا  بچگییسال ب   یستاون ب  یتو  یدم،انتظار بچه کش

طعنه نزدن بهم تا   یه یکدومشون حت   یچاما ه زاييدن،یعموهات مهات و زن عمه
بزرگ خاندان،   یحاج عل بزرگنبود! فتاح پسر  یبابات خار بشم! کم حرف  یجلو

 کهین سال خدا تو رو به ما داد، حاال بعد از ا یست ! بعد بشدیاش نمزنش بچه 
بود که از خدا خواستم که سرت به سنگ بخوره   یبار ینلاو ین دارمت ا سالهیس

 .یافتیب یتکه از من

 :یدمپر حرفش میان

 . ...مامان به خدا -

 :یدکش  فریاد

علف بچه  یهحرف نزن، بذار من حرف بزنم دلم سبک بشه، هفتاد سالمه و تو  -
وسط مجلس، چشم و  یدیاحمق پر یه! مثل یکرد  یلمن رو خار و ذل ساله،یس

 .خوامی رو نم یمن عل ید که التماسم رو نکن  یابرو اومد

 :با دو دست بر سرش زد مادرم

زن قحطه هان!   یعل  یبرا  یتو رو خواست؟ فکر کرد  یبر سر من، اصاًل ک   خاک  یا -
  یا  یشد یلچطور خوار و ذل یدیکردن؟ د  یشخندتخاله و عموت چطور ر یدید

کردم    یتدختر لوس و خودخواه ترب یهخودمه،  یر تقص یت؟به خر یخودت و زد
اومده!   یرونب  یازش چ   کهارزن شعور نداره. مرده شور اون دانشگاه رو ببرن    یهکه  

 اول سبک  یشی،م یی جا یهوارد  یواموندت ننوشته بود که وقت  یهاتو اون کتاب
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 یا که اگر ننوشته یاری؟در ب یباز یطهبعد سل یه،ماجرا چ ینیبب ی،کن ینسنگ
 .یمدرست کرد ینه همه هز ین دستمون بشکنه ا

 :ترد و گفکوچک ک  یو لب یدکش  اشیشانیبه پ یزد و دست  یپوزخند مادرم

 ِی خواه   ات و عموت اومده بودن دعوتخاله  خواستت،یکس نم  یچنترس خانم ه -
ام در اصل اومده بود عکِس دختره رو نشون ما  هشد  یلخواهر ذل  یول  ی،عل  ینامزد

 .بده تا من و بابات رو بشکنه

کردم انگار امشب! خواستم   یرشپ یهفتاد ساله بود، ول لرزید،یمادرم م دستان
 :زد  یادو بروم که فرجل

رو    یکه عل  یستن  ینسکته کنم از دستت؛ دردم از ا  خوامیبه من دست نزن که م -
کمه،   یمرد مثل عل بینی؛ی درد نباشه ها نه خودت تاوانش رو منه که  ی،نخواست 
 یست؛ن یاجبار خوایشینم یبشه. وقت  یمونام پشبچه ینمکور بشم نب  یکه اله
بازه؛ من   ینه بابات رو بب ییدارا مه ه ینکه ا  یبه هر سگ  مون رو در خونه  یگهآخه د

نگاه   یهبه بق یجوریچرا  ینی،بخودخواه و خود بزرگ  قدر ینکه چرا ا   ینهدردم از ا
 انگار همه نوکرتن، ها؟  کنییم

پدر و مادرم عجله  ینبودم، من تنها عجله کردم، از ترس ناراحت  طور ینمن ا نه
 :گذاشتیکردم. خواستم آرامش کنم نم

 . ...مامان بخدا -

 :یدکش  یغج تر یعصب مادرم

دهنت؛ گوش بده  ینزنه تو  یبهتا غر یارمتبار به خودت ب یکهحرف نزن، بذار  -
که کم به حقش   شرفتیب   ی. خالهیدند  یچه دختر  یعل  یخانم دکتر، بذار بگم برا
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  یه چند روزه  نشم. رفته یلفام یلماه بگذره تا خوار و ذل یهنکردم، نذاشت  یمادر
اش رو گرفته بود آورده  تبلت گلناز نوه  یکرده که با سربلند   یداپ یعل یبرا یدختر

 کردنیبازار داشتن حلقه انتخاب م  یکه کنار هم تو  یو با علبود که عکس دختره ر 
 اییکهنشونم بده چه ت  یقدق  خواستیچرا تبلت؟ چون م  دونییرو نشونم بده، م

  ی بود؟ ول هابازییقرت  ینو ا اهل عکس گرفتن  یک   رفتممعیگرفته! وگرنه خواهر ب 
. اون هم  یپس زد  بهونهی رو ب   و پسرش   یزد  یشش حاال اهلش شده بود؛ چون آت

سرعت  ینپاشکسته به ا ینزد! آخه من موندم ا یشمعکس گرفته بود و اومد آت
مثل  یدمشد یروزگار، وقت  یکردند؟ ه   یداچند روز دختره رو از کجا پ ینا یتو

  معرفتم ی! خواهر ب یشهم گلخوش قدر ینا یاکبر مگه دخترها خشکم زد! اللمنگ
 نشون کرده؟  یعل یبرا یچه دختر دونیینم

از رخسارم. مادرم    آمدی م  يينو پا  شدیعرق م  یباز بود؛ خوار  یمهتعجب دهانم ن  از 
 :زدیانداخته بود و با خود حرف م  يينانگار در حال خود نبود سر پا

چشمم!  یچشم و ابروش خار شد رفت تو یدمکه عکس دختره رو د  یبار ین اول -
! کنهیداره. رنگش آدم رو جادو م  ییااون عکس وامونده، معلوم بود چه چشم  یتو

اش گذاشتند! من که زنم دهنم آب افتاد! وامونده یهاچشم یانگار دوتا الماس تو
قاعده    دماغ به  یی،ها آهوم چش،  یها به چه بلنددست، مژه  یهپهن و    یمشک   یابرو

نداشت بگم با رنگ و لعاب صورتش رو   یشآرا یکم! یها و لبش عروسک گونه
اومد! به قدش نگاه کردم   یرتگ  یکه چه عروس  ینتبشکنه پات ز  یرده! اک  ییجادو

اون  ینداشت! ع یبود، چه بلند باال! چه اندام خوشگل یعل  یکه تا شونه ها
. مانکن  ینیمهاشون رو ببلباس یمات رفته بودبا عمه  انلمآ یبود که تو  ییدخترها
  به  یه  یشه؟! آخه مگه مقاعده بود به  یزشچمن؛ همه  یبود تو چشما یغ نبود، ت

عکسم و الل  یرهخ یادیز یدنانداختن. د یکهعکس نگاه کردم و خاله و عموت ت
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  ی؟ چ  یعنی  فهمییموندم. گفتند قدش به باباش رفته چشماش به مامانش. م 
بهت بگم   قدریینا یعنیدختره!  یکه من شوکه شدم از خوشگل  یدنفهم یعنی

 ینهم به ا یهفت جد و آباد شکوه  یچکه ه  یشکوه  یفهدختره خوشگله که طا
 .بودن! جون کندم تا گفتم مبارکه یدهند یخوشگل

 :کرد و ادامه داد  یاتک خنده  مادرم

 .یادهخاندان ز یکردم! از سر همه پسرها و دخترها  جایغلط ب  -

ها  ! هنوز مانند احمقید. علدار  یقتحق یعنی! کردیو من را له م گفتیم مادرم
غرورم را هدف گرفته بود و چه خوب من را  یقاً دق یبودم. عل یستادهاتاقم ا یانم

اتاقم حرف  یانم یشمیخودش با فرش ابر یایدر هم شکست! مادرم هنوز در دن
 :زدیم

رو برداشت و زنگ زد مادر اون دختره! به مادر  یلشموبا یبا افتخار گوش ینتز -
من که هنوز   یرید؛وعده ناهار فردا رو بگ ینخواهرمم که خواست یشت پدختره گف

 شکست یکاش دستم م  یا  رو گرفتم که  یدختره بودم، با اکراه گوش  یداغون خوشگل
و سواد که از ادب و احترام  ایهحجم یه . پشت تلفن برخوردم به گرفتمی و نم

که   کردیسرد صحبت مبودم به عمرم! مادر دختره چنان با احترام و خون  یده ند
ادبش رو به رخ بکشه! سواد و ادب از کالمش   جوریین ا  تونهی نم  یونمتلوز  یندهگو
رو قطع کرد، ساکت موند.  ی! بابات که گوشطوریندختره هم هم ی! باباباریدیم

محترم بودن و باادب بودن  طور  ینا کرد؛یحتما اون هم داشت مثل من فکر م
اش چه خواهر و  ت گفت خانوادهبه دوتا کارخونه و ملک و امالکش. خاله ارزهیم

. یمذهب یها. از اون خانوادهینبرادر و عروس و داماد با پدر و مادرش فرهنگ
 :گفتم  یرمبگ یکهها خواستم تدستپاچه مثل دلقک
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دوتا عروست    یستزشت ن   ینتزنبود؛    یادرست چعرو  یانگار  ین،اوا چطور مذهب -
گفت. گفت   یچ  دونیینباشه؟ م یچادر یزن عل یهستن ول یو دخترت چادر

انسان باشه، مهم فهمه و شعورشه، نه ظاهرش. خواهرم    یدام گفته آدم بابچه  یعل
 :چشماش برق زد و گفت یمثل مار افع یدحرفش که رس یجا ینبه ا

 یه چه مذهب شناسییرو که م  ی! علبسته به دختره یچه دل دونییخواهر، نم -
 .کنار فاطمه هست  یوقت  لرزهیدستاش م یول یده؛نشون نم یشهروش نم

. یرونام باز خونه  یدالتماسشون کنم بر خواستیدلم م ین،شدم رفتم تو زم  آب
ها شروع کردن التماس کردن که همه خفت؛ عوضش اون یناز ا یشمدارم خفه م

رو به رخ همه    یتتادب و ترب  ی؛کرد  ییهنر نما  یکه تو اومد  شونیزدامن  یمفردا بر
 .یگنده کرد  یکلکه فقط ه  یو فهموند یکشوند

سر، از   یرهبه مِن خ یبلند شد. کاش خواب باشم، آرام و آهسته بدون نگاه  مادرم
 .کنمیامروز خواب باشم خواهش م یارفت؛ خدا یروناتاق ب

*** 

 

 فاطمه 

بود؛   یاشکرت، جشن آبرومندانه  یاتخت خوابم انداختم. خدا یام را روخسته  تن
چقدر  یارفتم. خدا ینهآ  ی. جلویدمبکشم در دم از جا پر یتا خواستم نفس راحت 

ستادم خود فر   یبرا  یاکرده بود چشمانم را! بوسه   یباچه ز  یحمل  یشام! آراشده   یباز
بود   یدم. چه روز خوب خود را رها کر  ختت  یقرمز رنگ رو یو با همان لباس نامزد

! مادر یبرادران عل زن یحت  کردند،یم یفمثبت، همه از من تعر یچه اندازه انرژ
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 کهین که به قسمت بانوان آمد، با ا  یعلي از قربان صدقه سنگ تمام گذاشت. عل
 یدمبود از خجالت. نفهم یدهسرش به کف سالن چسب یشو ب چادر سرم بود، کم

 :چه مادرش گفتهر  نه!  یا  یدرا د من یکه عل

 .نامزدت رو نگاه کن -

با  یدمکش  یقیشد! چشمانم را بستم و نفس عم یداو تنها صورتش سرخ و سف اما
  یاد ز ی داشتند اما از نظر ظاهر یعال یمال یت وضع ی وجود که خانواده عل ینا

باشد که  ینبودند، اما نه منظورم ا ی. هر دو خانواده مذهبیمبا هم نداشت یتفاوت 
مجلس زنانه تا خرخره در رقص    تمام  یباً تنها ذکر صلوات نه؛ تقر  حرکت،یو ب   ماست

 یدند رفت، بس که رقص یروناز مجلس ب یمغرق بودند! آخر کار جنازه دخترعموها 
 یرزنکردم؛ پ  یبه خاله عل یبودند! پِس ذهنم اخم یواستگار در خانواده علخ یو پ
ها! حرف  بوده! چه یعل  یشینمزد پانگار دخترش نا ! انگار نه رقصیدینفس م یک

خوشگل است؟ کاش  یعنیبهتر. بود. چه یامدهن یاش شاددرآمده مدختر چش
 یبکنند! آخ نام شاد  یادش  یشرا پ  یفمقدر خوشگل شده باشم که همه بروند تعرآن

 یم،خون رفته بود یشآزما یکه برا  یروز گیرد؛یحرصم م رود،یکه پس ذهنم م
 :یدام پرالل شده مرتبه از زبان  یک

 ید؟ رو تحمل کن  یگهدهم   ینبودن که نتونست  یچطور دختر  یتوننامزد قبل  یدببخش -

شد و   یره مشخص بود پرخشم شده، اخمو به چشمانم خ جایمیکه از سؤال ب   علی
 :گفت

هستند. ايشون نخبه   یتیدختر خوب و باشخص یار دختر عمومه و بس یشونا -
  با معدل باال از معتبرترين دانشگاه آلمان گرفتند. دانشگاه بودند و دكتراشون رو 

گفتن   یشوناپس فكر نكنيد دختر عموم ايرادي داشتند؛ تنها قسمِت ما به هم نبود.  
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قدر زياد نبود كه اصرار بر ادامه اون  مابستگي بين  من هم گفتم تمام. دل  خوام،ینم
 .باشه

را دارد.   اشد هواي خانوادهتلخ بود! مشخص بو  یمحرفش برا  قدر ین چرا ا  دانمنمی
حمله ببرم. سرنگ دستش را   یریگبه سمت پرستار نمونه  خواستمیاز حرصم م

  ی کس یتر از علجان! مظلوم یکنم؛ اما نه گناه دارد؛ ا یلو درون چشم ع یرمبگ
که   یدهفته هر که شن  یک  ینبه قربانش. در ا  ی! ارمانتیکیهست؟ ساکت، آرام، ب 

 . ...کرد، انشالل که  ييدآمده، او را تأ  یمبه خواستگار یعل

 اهر و و زن باره باز شد! خو  یک   به  امیله مرتبه در طو  یک ناتمام ماند که    امی باف   رؤیا
رم کرده از  ی! و من از ترس مانند االغ یدنو خنده وسط اتاقم پر  یغبرادرانم با ج

د! خواهرم زهرا  زبانم بند آمده بو شانی. شوک زده از ورود ناگهان یدمپر یمجا
ام را تکان دادم و زبان بندآمده  رقصید،یم یانش را باال برده بود و مثاًل بندردست
 :گفتم

 !شده یچ  -

 :با خنده گفت رقصید،یو زهرا م دادنیبرادرانم بلند خنده سر م زن

پشت تلفن بود؛ از   یعل ی! بابایخاک تو سرت فاطمه، پسر مردم رو به فنا داد -
  ن یبب یزود باش زنگ بزن عل کنه،یالتماس بابا رو م طور ینداره هم میاومد یوقت 

 هاست؟ یچه جور

و خنده دورم   یغمن را وسط اتاق گذاشتن و با ج یدند،برادرانم دستم را کش زن
به تأسف   ی! سرگفتندیاند! با هم زود باش زود باش مشده   یوانه! درفتندیم  یورتمه 

 :م یدکردم و غر  یتکان دادم و اخم
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شده   یچ  د،اییونهدست شما هستن، به خدا د یر که ز  ییبدبخت شاگردها یعنی -
بهش زنگ بزنم؟    یدبا   یچ   یاالن! اصاًل برا  یارم رو از کجا ب  یلشآخه؟ من شماره موبا 

 داشته؟ کار ی چ  یعل ینفرتون بگه بابا یهخوب 

 :صدا گفتند یکمتوقف شدند، همه با هم  یاها لحظهکرده  رم

 !یاش رو نداشته باششماره  یشهمگه م دروغ گو. -

 شده؟  یچ   ینم، آخه بگش رو ندار شماره  یدباور کن -

 یکردن گوشکه قفل  ییجاهمراهم هجوم برد و از آن  یپرشتاب به سمت گوش  زهرا
 :و کرد و با تعجب گفت یر من را ز یلنداشت کل موبا یهمراه در خانه ما مفهوم

  ی هفته اصاًل تلفن یه ین ا یتو یعنی طمه شما اش رو نداره! فاشماره  یگهراست م -
 ید؟ حرف نزد

ام کرد. آخر حواله یبر سر بلند کرد، خاک یچرا؟ زهرا دست  زدیم؟یحرف م باید
  یع زهرا از اتاقم سر  خورد؟یچه به دردم م  یاز نامزد  یشهمراهش پ  یشماره گوش

 :یدمبرادرم پرس زن یالرفت. از سه یرونب

 شده؟  یچ  -

ا لهجه ب یالتختم نشاندند. سه یدستم را گرفتند، رو یدندبلند خند ی و هست  سهیال
 :گفت  یجانبا ه یظ غل یاصفهان 

  یغه ازدون درخواست داره ص یزنگ زدس بابا آ گفتس عل یعل یخره بابا -
فاطمه خدا لعنتت کنه تو   یعنیتا که معذب نباشد،  ینشونب یدبخون یتمحرم

 !خواددي خره چندي ميدون س، نميادستپاچه یهمون تاالر معلوم بود چند
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 :باز گفتم یهان ! دستپاچه؟ با تعجب و دعلی

 گفت؟   ی! حاال بابا چ یاوا؟ چه دستپاچه -

 :و گفت یدخواست جوابم را دهد که زهرا داخل پر هستی

درست    یدوران نامزد  یرو برا  یغهات بابا گفت ما اصاًل صمن بگم، با اجازه   ینبذار -
ماه   یکبعدش    یکرد که قرارمون همون شش ماه نامزد  یدا تاک. تازه بابدونیمینم

 .انشالل یعقد و بعدش عروس 

ها را روز قبل نامزدي گفته بود! انگار كه قبول كرده بودند! پس چرا  اين  پدرم
 یجان را کنار زد کنارم نشست و با ه یدرخواست محرميت دادند؟ خواهرم، هست 

 :ادامه داد

رستوران، گردش برند   ینما،س ییدوتا تونندیمخواست  بابا گفت هر زمان دلتون -
  ید نزن یغه ها رو با حضور حاج خانم يعني مامان علي برند اما حرف صولي مهموني

درخواست رو داره. بابا هم   یناز نجابتشه که ا یکه محاله. باباش هم گفت، عل
ره . پس بهتاییهمسائل حاش یتو یرنو م شناسنی کنن، هم رو نم  یغهگفت ص

باباش دمغ شد، حاال   ی کنن؛ بابا گفت کل  یداد بمونن تا نسبت به هم شناخت پنامز 
 ی چ  ینیمبلندگو بب یرو از بابا گرفتم زنگش بزن صدا رو بذار رو یهم شماره عل

مرد   یه یمطمئنم پشت اون چهره خجالت  یوا میریم،یم یمدار ی! از فضولیگهم
 .لهپرحرارت و باحا

 :فتمواهرم گتعجب و دلهره به خ با

 !بگم  یکاره چ   یهبابا زشته! زنگ بزنم  -
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به نظر مرد   یعل یمام را بوسه زد تا دلم را نرم کند، آخر چطور بگوگونه   خواهرم
هم نه!   یدشا  دانمی! نمیرمبا او تماس بگ  شودیحتما که ناراحت م  آید،یم  یمذهب

 :خواهرم لجوجانه گفت

چطور دستپاچه  یدلحظه صورتت رو د یهتاالر که  یتو دونیی قربونت برم، نم -
از حسرت داشتن  یلهمه فام یعنیتو بغل مامانش،  رفتیشد. داشت با سر م

. خواستم برم جلو دستم رو دراز کنم، بگم دست من رو ببوس، من مردنیم
 .خواهرشم، حق گردنش دارم

آخر سر  یمک افتادکه به اش  یدمقدر خندآن یم،حرف زهرا هر سه به خنده افتاد از 
 :با خنده گفتم

 !هول کرده یدمپس چرا من نفهم ی؟ک  -

 :مستانه سر داد و من را چهارپا فرض کرد و گفت یاخنده  زهرا

. حاال فاطمه آوردییرو درم هایبعروس نج یبود، ادا يينآخه تو که سرت پا -
 هیگما که د ی. من که دوستت دارم، زنگ بزن، شوهرهاکنمیجونم خواهش م

 .کنار تو  یمببر یضیف یهزشون گذشته. بلکه هم  کردن ما ادوره خر  

 :ام زد و گفتشانه  یبرادرم رو زن

 !علف بچه یهتو  ی،زنگ بزن مچلمون کرد یاال میریم،یم یاز فضول  یمخره دار -

گرفته بود، سرمان پر شده بود از بازيگوشي، قصد تماس نداشتم اما  مانخنده 
 یاهمراهم را برداشته شماره ی! زهرا گوشنیدشاقصد پلبودند در  یجد یانگار

 :یچیدپ یعل یبعد از دو بوق صدا  یعبلندگو گذاشت، سر یگرفت، صدا را رو
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 !بله  -

ام گرفته بود، هم دلهره داشتم. چابک همراه را گرفتم. هم خنده  یکرده گوش  هول
همراه چسباندند و   ی سرشان را به گوش یعآن سه هم سر یستادم،وسط اتاق ا

 :نفسشان را گرفتند که نخندند. مهربانانه محترمانه گفتم یجلو

 ین؟ خوب هست یر سالم شبتون به خ -

 :ید داشته باشد پرس یدکه ترد  انگار 

 الم شما؟ س یکعل -

 :هول کرده گفتم یعنشناخت! سر یعنی

 آقا؟  یعل ینام؛ خوب هستمن فاطمه  -

 :سکوت کرد و گفت کمی

 افتاده؟ یق حال شما چطوره؟ خانواده خوبن؟ اتفا-

دخترها برد! خواهرم اشاره کرد از  یرا جلو یمبود! آبرو یاچه پرسش مسخره این
 :حکم به صورتم فشار دادم و گفتمرا م یو ادامه بدهم؛ گوش  یرمالل بودن شفا بگ

! شکر خدا همه خوبن؛ خواستم حالتون رو بپرسم و خسته  یفتادهن ینه اتفاق  -
 .بگم یدنباش

 :صبر کرد و گفت کمی

. جسارتا من هنوز از پدرتون اجازه  یدتماس گرفت ینممنون از شما، لطف کرد -
 .تون رو داشته باشمنگرفتم شماره 
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 امیمغزسبک   ینا  ی من از شرمندگ   ی! ولدانمیرد؟ نمدا  یچه مفهوم  یخ   یرو  سنگ
 :گفتم  یعشد و سر یختکه  یکتنم 

 .خداحافظ  یدببخش -

 یگر برادرانم به هم د  بود! خواهر و زن  اتاقدر    یبیرا که قطع کردم سکوت عج  تلفن
 که خشک   یبر گونه من  یهر کدام بوسه خداحافظ   یواکنش  یچنگاه کردند و بدون ه 

گفتند و    یازدند. هر کدام با اجازه  کردمیرو نگاه م روبه  یوار زده به دشده و خجالت
غض  از رفتارم، ب  بودم! شرمنده  یستادهوسط اتاقم ا  نوز رفتند! و من ه  یروناز اتاقم ب

 !بود  یدهناپسند یار را گرفت. رفتارش بس یمگلو

کردن! لحن سردش باعث    یهه گرصورتم گرفتم و آرام شروع کردم ب  ی را جلو  دستانم
 ی. رواحساسیمرد ب   ینام و دلم سرد شد از ااحمق دستپاچه  یکشد که فکر کنم،  

  یشبرا  یذوق   یچه  ر یگکه د  یشیبا همان آرا  ی،تختم نشستم با همان لباس نامزد
به   یلب ناسزا یر . خواستم زکردممی یهگر  صدای ندارم سرم را بغل گرفته بودم و ب 

به شماره ناشناس  ین ف ینهمراهم آمد، با ف یزنگ گوش یه صداک  ييمبگو یعل
 :شدم پاسخ دادم یرهخ

 بله؟  -

 :شاد و سرحال  یبود با صدا یعل  یدر کمال ناباور و

االن زنگ زدم پدرتون اجازه   ده قطع کردم اون موقع.سالم فاطمه خانم، شرمن -
کنن، بهشون    یامک. البته گفتم شماره شما رو برام پیرمگرفتم که باهاتون تماس بگ

 .یننزدم شما باهام تماس گرفت یحرف 

 !ها
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تخت. زبانم از تعجب و بغض الل بود.  یوارفته خودم را ولو کردم رو یخ  مانند
 :شد یتعجب یشصدا

 شنوین؟ یم رو مانم صدافاطمه خ -

 :خش گرفته گفتم ییصدا با

 بله؟  -

 :یدپرس یسکوت کرد و با شگفت  کمی

 ین؟ چرا صداتون گرفته؟ ازم ناراحت شد -

 ی بود؛ مثاًل دختر جایییپرسش ب  یدمد ی! ولیبه تو چه؟ دکتر یمبگو خواستم
زن   خواهر و  یجلو یام؛ اما بد زخمجامعه  یکرده، بال نسبت دکتر فردا  یلتحص
مرد باادبم نخست  ینند،بودند بب یرفت. کدام گور یمرانم خوردم. پاک آبروبراد

 :گفتم  انهرخصت خواسته بعد تماس گرفته، با همان بغض مظلوم

 .کردم  یهگر -

 :گفت  تند

 شده؟   یخدا نکنه! چرا چ  -

 به سراغم آمد. خوش   یمرج  یطانش  یخت،ر  یروناز دهانم ب  یفهمه رد  هایمدندان
 :هولش داد. مظلومانه گفتم یدبا شد،یگرم نم   یپسر خود به خود آب  یناآمد! از 

 .کنمیم یهاحمق بودم و به شما زنگ زدم، گر کهین از ا -

 :یداد بود انگار یهشب یشصدا دستپاچه
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دور از جونتون. خدا شاهده خوشحال شدم،   زنید،یکه شما م  یهچه حرف یننه ا -
  ین کرد  یهگر  ینسؤال نره. شرمنده، بخاطر ا یر وقت ز یهفقط گفتم حرمت باباتون 

 .شما رو نداشتم یواقعًا. من واقعًا قصد ناراحت  یدببخش

ام گرفته بود؛ تا دو  ! چه باشعور! خندهیدهبه قربان مهربان مرد، چه اندازه فهم ای
 :آوردم و گفتم يينولوم پا   ینرا تا آخر یمبود! صدا یگرید یز نظرم چ یشپ یقهدق

  یه؟ تلفن ما چطور یناول یننبب دادنیداشتن گوش م زن داداشام آخه خواهر و -
 !یدآخه چطور دلتون اومد دلم رو بشکن ین،نابودم کرد ینکه شما زد

طور بهنزد، اما  ی. حرف آمدیهمه لوس بودن باال م ینام از او روده دل داشت
 ینهزمپس مهربان شد و با  یشصدا خندد،یم صدایناباورانه احساس کردم دارد ب 

 :خنده گفت

! اصاًل حاال شما قطع  یدندارن گوش م  دونستمیبد شد که! شرمنده، نم  یلیخ  یوا -
 .کنمیمن درستش م یدکن

م قرار است دوباره بزند، تلفن قطع شد! و من مطمئن  یچه گند  یمتا خواستم بگو   و
که   یرمبم  یزمعز  ييمبه دخترت بگو  دهیدیاجازه م  یدزده تا بگو   حتمًا به پدرم زنگ 

  یدکردم، با یدارگ خوابش را پ یکدر ذهنم زده شد.  یا! جرقهیکرد یهگر
 .بخندانمش تا مهربان شود

که پس از   شودی. باورم نمیمچشم به راه غذا بود یهم در رستوران سنت  رویروبه 
گل رز بزرگ به خانه ما آمد و از پدرم اجازه  دسته  یک ساعت بعد با    یمقطع تلفن، ن

! یمغذا بخور  یرونب ییتنها  کنمیم  یدتأک یی،با هم تنها  مانیشب نامزد گرفت که  
  ی رنگ  یها چادرهابرادرانم! آن زن وبود در چشم خواهر  یخیو دسته گلش م
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که وسط   ی و من هنگام خندیدندیم یز بودند و ردهانشان گرفته  یسرشان را جلو
قدر آن پاچه شدم.چطور دست رودینم یادم یاز شگفت  یدمش،مان دسالن خانه 

 :و گفتم  یدمهمه به سمت اتاقم دو  یبود که جلو  یبرستوران رفتنش عج  یشنهادپ

 !ینها چشم به راه باش  ید االن، نر  یامم  کشه،یطول نم  یم،که بر  یشماآلن آماده م -

اصاًل پدرم  یدمکه فهم  یچیدقهقهه برادر و پدرم و دامادمان در خانه پ یصدا چنان
آهسته سراغ   یدم؛بلند پوش یآب  یو مانتو یچاالک شال آب  هنوز اجازه نداده! 

دهد به   یتا تنها رنگ  یدممادرم رفتم و نامحسوس سرمه کش یدان سنگ سرمه
بار   ینمثاًل محترمانه به سالن رفتم و از پدرم اجازه خواستم، ا  یچشمانم. آرام و کم

 :گوشم گفت  یر و ز  یدام من را بوسبدرقه  ی! مادرم جلو آمد برایدندهم همه خند 

! گفته یآواره کن خوایی رو م یچارهپسره ب یدی؟چرا چشماتو سرمه کش یدهورپر -
 .ها یشهبه عقد نم یباشم بابات تا شش ماه راض

دود کرد؛ و من  یمانبساط اسپند را برا یعبه من زد؛ سر یواشکی یچشمک مادرم  و
 یمرا برا  یندر ماش  یوربه سمت کوچه پرواز کردم! در کمال نابا  یاز دستپاچگ   یباً تقر

که نشستم بدون نگاه به من، به    ینشبه خود خدا! در ماش برمیباز کرد! پناه م
وچه نگاه کردم، جز دو گربه که داشتند  زد و راه افتاد! هر چه به ک  یکوچٔه ما لبخند

مهربانانه تشکر   یر مس  یدهد! در ط   یش! خدا شفایدمند  یزیچ  دویدندیدنبال هم م
و به    گرداندیو چشم م  کردینگاهم م  یو ناهار ظهر. گاه   ینامزدراسم  از م  کرد،یم
است.  نهايش براي كوچه و خياباو من نفهميدم چرا خنده  زد؛یلبخند م یابانخ
. اصال چرا بعد از نگاه کردن به من به کوچه یستن یبدتر از کم عقل یدرد یچه

 یلی، زگ یله شکر خدا، خانگاه کردم، ن ینماش ینهبه آ  یزند؟ از نگران لبخند مي
 .بود یفتادهبه صورتم ن یسی،پ ی،جوش
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*** 

 یانداخته بودم و با دستانم باز يينپا یرستوران سرم را مانند گربٔه خانگ  در 
. از من شرمندگي و کردمیخودم حس م ینگاهش را بر رو ینی. سنگکردمیم

  یوارهای نکرد و به د یخجالت بعيد بود! سرم را که باال کردم به او نگاه کنم، نامرد
ماندم.  یرهو درازم خ قوارهیب  انبه انگشت یشد! و من از شرمسار یرهرستوران خ

 تفاوتیشیب   یدنبه رخ کش  یشهنر زندگ  ینلب به او دادم؛ فکر کنم اول  یر ز  یفحش
به خوردن غذا. غذا شامل   یمبود! خوراک که آمد تعارف کرد شروع کن  یانشبه اطراف
خودم را به   یکشنگ   کهین بود و من اول به خاطر ا یسد کی کباب در   یخپنج س

سرد دو  اما او خونخودم گذاشتم؛  یکمتر جلو  یمههم ن آن  یخک سیرخش نکشم 
سردانه شروع به خوردن کرد! من خودش در بشقابش گذاشت و خون یبرا یخس

 یبيجآرام و ن یمثاًل دختر یر ز با او حرف بزنم. آرام و سر به خواستیاما دلم م
 :هستم گفتم

 .ینخوشحالم کرد یلی رستوران، خ ینممنون که من رو آورد -

به من شد! چشمانش رنگ لبخند گرفت   یرهچنگالش در دهانش ماند و خ  ایلحظه
 یبا کباب باز  یکج کردم، کم یلب ین؟گفت! هم کنمییپر خواهش م یبا دهان 

 :دستم لبخند زدم و گفتم ینتک نگ یکردم، به انگشتر نامزد

 .قشنگه، ممنون  یلیخ  یمون،انگشتر نامزد -

 :ذاشت و گفتدر دهانش گ یبدون نگاه به من کباب  او

 .قشنگه یلیدستتون خ یمبارکتون باشه، تو  -
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 هاییرستوران که پر بود از نگارگر یوار به شالم زدم، به در و د یدست  زدهخجالت
! چشم یموجود موز  یابود؟    یدهشدم، پناه برخدا! مگر دست من را د  یرهخ  یمیاسل

ن است، نگاه مرا که که مشغول نگاه به م  یدمنگاه کنم، او را د یکه گرداندم به عل
 یانداخت و مشغول خوردن شد؛ اما من مورد يينچشم پا یعسر ید،بر خود د

بود از نگاه به من! كمي كه گذشت در   ینداشتم او به من نگاه کند، اما انگار او فرار
شروع کردم به صحبت دربارٔه   نهایتیب   ی. از خوشحالیدسم پرسمورد دانشگاه و در 

شوکه  زدیدمیکه وسط م  یاکه گذشت از صحنه  اییقهقدانشگاه و درس؛ چند د
نخورده بود! چشم    دست  یخمس  یمهها را خورده بود و من هنوز ن. همه کبابمماند
 :کباب گرفتم که گفت  یخال یساز د

 .فاطمه خانم -

 :ذوق گفتم از 

 جانم؟  -

ود، هم  ام گرفته بجا خورد و شروع کرد به سرفه کرد. هم خنده  یرا که گفتم آن   این
 ی هابه خنده  ی. کمیدو به او دادم و او الجرعه سر کش  یختمدوغ ر  یشدستپاچه برا

 .را به من داد ینماش یدلب گفت و کل یر ز یماند و استغفرالله یرهمن خ

 .تا من حساب کنم ینداخل ماش یدببر یفلطفًا شما تشر -

رفتم، او از آداب و  ینپاشکسته سمت ماش یاانداختم و مانند گربه يينرا پا سرم
 یدنفهم یحت  یست،ن یمعاشرت بوي نبرده؛ همه غذاها را خورد! او مرد با احساس

در سرم، چه کنم! براي صدمين بار پس   یهمه انرژ ین ام! من با امن غذا نخورده 
در ذهنم داشتم  ینرمرد. درون ماشیپ ینحتما کنار ا شومیم یر ذهنم گفتم؛ پ
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مرتبه در عقب باز    یکتا جذبش کنم.    کشیدمیم  یعل  یو درشت برا  یز ر  یهانقشه
 یعقب گذاشت! حتما برا یبزرگ غذا پشت صندل یکدو پالست یشد و عل

 یابان کوتاه به چشمانم و بعد به خ  یکه شد، با نگاه   یناش بود. سوار ماشخانواده
 :تگف

کباب براتون گرفتم.   ید،گشنه بمون  یست. درست نینشما که اصاًل شام نخورد -
 ین چلو گوشت هم گرفتم، فردا از دانشگاه اومد  ید؛راحت بخور  یدینحتمًا خونه رس

خانواده خودم و شما هم غذا گرفتم. حتما تا االن شام خوردن ولي   ی. براینبخور
ها هم دوست خوب بود شايد اون  ذاش. غیمخورد  یبنده خداها تو فکرشونه ما چ 

 .داشتن

 .اين مرد چه دل رحم است! من شرمنده شدم از قضاوتم در مورد اين مرد یعل یا

*** 

 شادی

 . کمرومیو بعد از آن تا شب باشگاه م یشگاه روز است، صبح تا بعدازظهر آزما ده
از   یرونا بزمانشان ر  یشتر خواب خانه هستم! پدر و مادرم هم ب یتنها برا یشو ب

. خانه ما خانه ارواح شده بود،  یمشد یزانانگار همه از هم گر گذرانند؛یم خانه
. پدر و گذراندمیوقت در را در اتاقم م مامسکوت کامل؛ هر زمان در خانه بودم ت

بار هم با من تماس   یک  یروز حت  یتر بودند. در ط راحت  طور ین مادرم هم انگار ا
 ی. رفتار احمقانه من جلوگیردیم  ینه سراغ   پرسد،یم  را  حالم  ی! نه کسگرفتندینم

 ی. علنم  یبرا  یشوک بد  یعل  یبه پدر و مادرم بود و نامزد  یخاله و عمو ضربه بد 
 ینم،بودم فاطمه را بب  تابیها ب مانند احمق   یچرا ول  دانمی کرد؛ نم  یرمکار تحق  ینبا ا

 .اما امکانش نبود
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بود که از  یبه من گفت زمان  یممستق یر م غر ادم یعل یکه پس از نامزد  یحرف  تنها
به اتاقش رفت و   یسخن یچبرگشت. آن شب پدرم بدون ه یعل یجشن نامزد
خانم چادر  یخانم را صدا زد؛ سالمم را با سر پاسخ داد، گل یلنگان گل  مادرم لنگان

و مال   مادرم را مشت  دمنددر  یآورد و پاها یمادرم را گرفت. تشت آب ولرم
 ی نشسته بودم اما همه حواسم به مادرم بود، مادرم کم  یزیونتلو  یرو. روبه دادیم

 :ناله از درد پا کرد و گفت

خانواده دختره    دونیی! نمیاییبود؛ چه برو ب  یچه مراسم نامزد  ینی بب  ینبود  یگل -
 دونییره نم. مامان دختیتبودن! با ادب، محترم، با شخص هایییچه آدم حساب 

 ی برا  قدر یناستاد مجلس تو مشتش بود. ا  یه  ینبود. ع  یعورباش و    یدهچه زن فهم
 یچ؛مدرسه هست! مامانه که ه  یه  یر مد  هانگار نه انگار ک  ریخت،یمون زبون مهمه

رسمًا   یعنیقهار،  یداره دختره، از اون زبون بازا یداداش اصفهان زن  یهاوه اوه 
  یفه تره رو تو دل طاگ دخقشن آوردیم یبلبل زبون   یه ییعن! گردوند یرو م مجلس
 گفتیم یچه خوش آمد یگل  دونییجا کرد! خدا شانس بده واال. نم  یشکوه 

قربون قدمدون. قدم رو چشم ما   گفتیم یه  اومدمیفت راست مر یچپ م
 .کم و کسر هست  یزیاگه چ ید. سرتون سالمت باشه. ببخشیدگذاشت

چه  دونیدیگفت. نم  لیاز اون دختره، به کل فام یفتعر کردی هم شروع م بعد
چهارده هست، اما    ی هزار الل اکبرش باشد، شکلش ماه شب  ید،انتخاب کرد  اییکهت

به جونم؛ تمام مجلس  زدی م یشآت گفتیرا که م ین ا یاخالقش تک هست. گل
به من! منم از اول   ونچشمش   یهچشمشون به دختره بود    یهدوتا چشم شده بود،  

 یست؛پدر پاهام، بذار فکر کنن برام مهم ن  م گور . گفتیدممجلس تا آخر مجلس رقص
. دختره ماه شب چهارده شده  گفتیزن داداشش راست م  یم،از حق نگذر  یگل  یول
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چنان خاله جون به  کرد،یم ینداشت! با همه احوال پرس یتذره من یهبود، اما 
 !شناسهی من رو م الهانگار صد س بستینافم م

 :کرد و گفت  یزد، به من نگاه  یپوزخند مادرم

دخترش  یوقت  یشهو شعور، آدم سربلند م یتترب ینحسرت خوردم به ا یاما گل -
 یبود. وقت   یرشکه قشنگ اس  یخودش بکنه. عل  یفتهجلسه همه رو ش  یهبا    تونهیم

دختره چادر سرش بود اما چشمش که به صورت    کهین مجلس زنونه با ا  یاومد تو
 .دیوار یتو رفتیم دختره افتاد، دستپاچه شد. داشت با سر 

*** 

  یشگاه آمدم. کالفه از پرسنل آزما یرونب یزولهرا جمع کردم و از اتاق ا وسایلم
را   یاوشدل و دماغ فکر کردن به س  یگر احمقانه باشد، اما د  یدکردم؛ شا   یخداحافظ 

 ی،با عل امیبود که بعد از بهم خوردن نامزد یدهلرز یاوشیس یدلم براهم نداشتم. 
برخورد سياوش   یسرد یدشا دانمی داد؛ نمیم یتیو نه به من اهم شدیدمینه م

  ی اش بعد از علخانواده  یبود؛ اما مهربان   یام با علي اتفاق بعد از بهم خوردن نامزدي
ترسم پس زدن آيد ، اما ميشم نميكه از علي هيچ خو! با اينیدبود؟ شا یاتفاق 

ش یاوس یکردم، صدا  یظ داحاف که خ  یشگاهحماقت باشد. از نگهبان در آزما یعل
 :کرد  کوبیخمن را م

 .یخانم شکوه  -

جا بود که چشمش همه   یاوشیبرگشتم. با تعجب به س یاوشسمت س یآرام به
 :یدمشدم. متعجب پرس یرهبه جز من خ

 ین؟داشت یسالم! بله؟ امر -
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اش همه دلهره در چهره   ین ا  یبود، ول  یشگیهم  یپتخوش  یاوشهمان س  سیاوش
 :یدمبزند اما خاموش بود؛ با تعجب پرس یحرف  کردیپا م پا به چه بود! 

 ید؟داشت یشیجناب فرهنگ فرما -

و  یراییبه ساعتش نگاه کرد و باالخره چشم به من داد و من را محو گ هوابی
 :به من گفت یرهو خ یدگز  یکرد. لب  اشیباییز

 .رستوران یهشام امشب دعوتتون کنم به  خواستمیم -

انداختم. چه گفت؟ نگهبان در ورودي سرش مشغول راديواش بود. پس ال  با  ابرویی
به کنار دستم نگاه کردم. نه  یامن بود! لحظهيعني من را دعوت به شام کرد! با 

دوستانه همکاران  هاییوقت من را به مهمان  یچنبود جز من. آخر او که ه یکس
دو دستم را محکم   دم و هر صاف کر   نهشا  یرا رو  یفمچه شده! بند ک  کرد؟یدعوت نم

 .به بند گره زدم تا لرزش دستانم را نفهمد

 همکارهاست؟  یادوره یمون مهمان ممنون از لطف شما. مناسبتش ه -

اش انگار جانان شدم. چهره یستنگرفت و من محو نگر  یرا بست و دم چشمش
 یوانهخدا بود انگار و من را د یاش نگارگرخورده بود. خطوط چانه و گونه  تراش

رباتر از آن  را دل  یمن کور بودم و کس  یا. زدی دلم را چنگ م یششر. تهکردیم
 :و آرام گفت کردباز   بود! چشم  یبندهفر یراست  به  یا دیدمینم

دوستانه   یقرار یناگه افتخار بد یعنی تنها من و شما.  یست،ن یادوره  یمهمان  -
 .ییجور آشنا  یهباشه، 

! خواهدیبا من را م  ییشماره افتاد، چه شده؟ آشنام به  . نفسیجاناز ه  یدمگز  لبی
اش همه دلهره چهره  ین بود. پس ا یادیو برخواست با دختران ز او اهل نشست 
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نوجوان نبودم که هول کرده پاسخ دهم.  ینشانه برجسته بودن من است؟ دختر
 :زدم و گفتم ایتر گرفتم، لبخند محترمانهرا محکم امیدست  یفک

اهنگ کنم. اگه  با خانواده هم ین . اگه اجازه بدتونیدعوت خواه  بابت  ممنون  -
 .یدتون رو لطف کنخدمتتون، البته اگر شماره  گیرمیتماس م  یمدعوت نداشت  ییجا

شد، انگار باورش نشد که درخواستش را رد کردم. خودم هم   یرهتعجب به من خ  با
که درست   خواستمی! زمان مکه توانستم فعاًل درخواستش را رد کنم  شدیباورم نم

گفت و   یابا تعجب شماره  یسرسر گرفتم؛ی پدرم اجازه ماز  یدبا گمانیفکر کنم! ب 
شوره  همه دل ینو من تعجب بودم از ا ترف یرونب یشگاهتر از من از آزماپرشتاب
به عرق   تابییرساندم. از ب   ینمدر درخواستش. چاالک خودم را به ماش  یمگیو سراس
.  رساندی نم خون به مغزم یشگاه،آزما وقفهیسخت و کار ب  یمودم. رژافتاده ب

  ز اکنون هنو یو ندان  یباش یدهد یافتاده؛ انگار خواب  یچه اتفاق  یقاً دق فهمیدمینم
شده    ید نا ام  یاوشبود که من کاماًل از س   یزمان   یاوشخواب. درخواست س  یا  یداریب

م و عرق صورتم را خشکاندم. آورددر  ینرا از داشبورد ماش یکاغذ  بودم! دستمال
و   گفتمی موضوع را به پدر و مادرم م یدساعت چهار بعدازظهر بود و من تا شب با 

 .یستالعملشان چعکس دانستمینم

به چشم   یعنی شود،  اییژه امشب شب و  کنمیشب. احساس م یبودم برا تاببی
 آمدم؟یم یاوشس

امروز ورزش بس بود؛   یبراتم. شش بعدازظهر بود، به سمت رختکن رف ساعت
تا قرار شب با  خواستمیکه م کردمیام گرفته بود. امروز چنان ورزش مخنده 

کم کردن وزنم به چشم   یار بس  گفتندیکم کنم؛ دوستانم در باشگاه م  یلوده ک  یاوش،س
واکنش  دانستمیبود. نم یاوشبه چشم آمدنم نزد س امیزهو من تنها انگ آیدیم
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 یچ ساله تا کنون با ه یس ی. من دختریستچ یاوشدعوت س بارهم در پدر و مادر 
قرار شام نگذاشته بودم. شتابان به سمت خانه رفتم. داخل خانه که شدم،  یمرد

باشد. آهسته   ید. حتما مادرم هم خانه بایدمعمارت را د یاطپدرم در ح یخودرو
ن خواندن رآ ق یابود، صد یخانه سر تا سر خاموش یشههم ندوارد خانه شدم، مان

 یکشاند. آهسته وارد سالن شدم. پدرم رو یزیونمادرم من را سمت سالن تلو
  یشه . مادرم مانند همدیدی پا دراز کرده بود و اخبار م یراحت  یدچرم سف یهامبل

 ی. گلخواندیسجاده نشسته بود و قرآن م یبه چشم رو ینکچادر و مقنعه و ع
  ی پدرم به عقب برگشت و مادرم نگاه آمد گفت.    خانم پشت سرم حضورم را خوش 

زدم و بلند سالم کردم. هر دو آهسته پاسخ دادند و چشم از من   یکرد. لبخند
نشستم دستش را   یش پا یبه من کرد. جلو نگاهییمگرفتند! سمت مادرم رفتم، ن

  یبایش . گونه زیدمپس کش  یکم  انمازش ر   یدرا باال زد. مقنعه سف  ینکشگرفتم که ع
 .یدمرا بوس

 .یسالم مامان  -

را. بس بود.   اشیتکان داد و چشم به قرآن داد! تاب نداشتم کم محل  یسر  دوباره
 : در صدا گفتم یبا بغض لرزیدیدستش را بوسه زدم، دستش م

 دادی؟ی هم جوابم رو نم یلب یر ز یناگه جواب سالم واجب نبود حتما هم یزمعز -

. رحل قرآن را کنار  لرزیدیاش مبش را کج کرد تا بغضش نشکند. چانه ل مادرم
 :باز کرد، سر به دامانش گذاشتم و آرام با اشک گفتم یمگذاشت. آغوشش را برا

 ینبود که عل ینمال ا یتدل شکستگ دونمیدلت رو شکستم. م یدمامان ببخش -
 دونمی خاله و عمو. م  به  ادبیمی به خاطر ب   یکه سرشکسته شد  دونمیرو نخواستم. م

از  مغزییو ب  یبه خاطر حماقتم؛ اما مادر من عجول یدشکستبدجور تو و بابا 
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 یگیکن من رو ببخش. راست م  یکردم، مادر  یهاست. دورت بگردم، جوون جوون 
رفتارم،   ین. خودم شرمنده شدم از ایزمگذشت عز  یگهمامان، د  یمن خودخواهم ول

رو رو  دونه. دردت به جونم قهر نکن با من، من مغ یه یکی ینو هم ییتو یمامان 
 . ...ببخش فدات بشم، خدا من رو مرگ

زمان    هم  ید،بر سرم کش  یادامه حرفم را بزنم، بلند اسمم را صدا زد و دست   نگذاشت
 ید. سرم را بوسیختهمراه پدرم زنگ خورد. باالخره اشک از چشمان مادرم ر  یگوش

 :و ناالن گفت

 خوادیکه دلت م  یزندگ اون    یاله  ینم،رو نب  یمونیت کور بشم پش  ی،هقربونت برم ال -
  یلی تموم شده، خ یگه تموم شده مادر. ده روزه د یبود، ول ی . دلم با علینیرو بب

 یخواهرم بخاطر رفتارت، ول یشپ یم کردازت ناراحت شدم چون خجالت زده
 ینا  یتو  یدون یجون، م  ادر م  یستتو هم شوهر قحط ن  یگذشت. برا  یگیراست م

بشه.   یداپ خوادیکه دلت م  یاون  کنیمیر ما صب! امیماه چقدر خواستگار داشت  یه
با  یسیام تو رو در وابار بچه یهبشم.  یدوباره شرمنده شاد  خوامینم یگهبابات م

 .بسه یگهما افتاد، د

مادرم را بوسه زدم. اشکش را پاک کردم. پدرم با خنده کنار ما   یر چهره پ نشستم،
 یبا مهربان شمانش کم نکرد. از خنده درون چ یدش،دست سف یک یموها یستاد،ا

 :گفت

حرف  یداشتم با خواستگار شاد یدید! نکنه شنکنیدیم یهچه خبرتونه؟ چرا گر -
  یگه د یلیو ببرنش خ نیابابا تا ب ید؟راه انداخت یهمجلس گر ینهم یبرا زدم،یم

 .و آه و ناله رو یهبساط گر یدهست. جمع کن

 :یدکرد و پرس  یز ر یمادرم چشم یم،شد یرهتعجب به پدرم خ با
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 هست؟  یباشه ک  یر خواستگار؟ خ -

 :با لبخند گفت پدرم

بهزاد  یرو برا یتهران شاد یاييمب ینبود. گفت اگه اجازه بد یقهخواهرم صد -
 !کنم  یخواستگار

حتما   یست،وقت حرف بهزاد نبود. بهش گفتم درست ن  یچجا خوردم، ه  حقیقتش
که رفته دنبال    یداره، عل یباط آورد که چه ارت یلدل ی. کلیشهداداش ناراحت م

ما و داداش  ینب یشهم یسردنداره، گفتم خواهر دل یخودش. پس ناراحت  یزندگ 
گفتم   ی؟خواستگار یمایب یاجازه بد خوایی نم یحت  یعنیرضا. ناراحت شد، گفت 

با هم حرف    یایمباشه، گفت اجازه بده ب  یلیدلش با ازدواج فام  یآخه فکر نکنم شاد
 یبعدش هم جون بهزاد رو قسم خورد که بهزاد از بچگ  یرهبگ  یمبزنن خودش تصم

 !خواستهیرو م یشاد

  یده؟ نشن راهیبهزاد! پدرم ب  یم،به پدرم بود یرهباز خ یمهن یو مادرم با دهان  من
 :یدانگار مادرم هم مانند من شک کرده باشد پرس

تره! بزرگ  یادبهزاد که دوازده سال از ش ی؟از بچگ  خواسته؟یرو م یبهزاد؟ شاد -
 خواد؟یرو م یشاد یدیموقت نفهم یچها! چطور ه حرف  چه

قدر نام شد. آن  یرهبه من خ  یزبین کرد و ر  یز باال انداخت، چشم ر یاشانه  پدرم
! نگاه پدرم درون  یستاز او در ذهنم ن یناآشنا است که تصور خاص یمبهزاد برا

 :شد و پدرم بدگمان گفت  هیر به پدرم خ  یچشمم درحال رفت و آمد بود! مادرم آن 

 به خاطر بهزاد بود؟  یتبهزاد به خودت گفته؟ به هم خوردن نامزد یشاد -

 :گفتم  یعرا کم داشتم سر  ینهم لعنتی
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به بهزاد نداشت! آخه بابا، مامان که هفت ماه سال   یربط  یچبه خدا که اصاًل ه -
آلمان! چند روز بود   اومدیم  یس_دوبار از سوئیکی  یبهزاد سال  دیدیجا بود مو اون

خونه عمه   رفتیم ییتنها یگرفتار درس بودم که مامان گاه   قدر ین . ارفتی و م
  ی ! به خدا من حت یمنداشت یوقت با هم صحبت  یچ اصاًل من و بهزاد ه یدنش،د

چهار   ین ا یهم رفته تو ی نبوده؛ رو یاز وقت ن یچ ه یعنی شماره تلفنش رو ندارم. 
 یمخواهرش رفت یهخونه عمه که من و آت ن نبود اومدمامان آلما ی بار وقت  یه سال 

رفت منم برگشتم خونه   ی، وقت آلمان نبود  یشتر آپارتمان خودم. اون بار دو روز هم ب
 .مهع

 !. بهزادیمگفت. همه به فکر فرو رفته بود  یو مادرم آهان   یدکش  یانفس آسوده  پدرم

مانند اقوام   به  یدکه شا  امه یدبهزاد جا دارد؟ آن اندازه او را کم د امیشهاند کجای
صاًل بود. ا یز زن گر یشه بود. به نظر من هم یهم نشناسمش؛ او مرد پخته و آرام

به سمت اتاقم رفتم.  صداینداشته. آرام و ب  ییدر ذهن من جا وقتیچ او ه
به ذهنم خورد،   یارا که در آوردم. جرقه سم هنوز از تعجب باال بود. لبا یم ابروها

. پدر و مادرم آرام مشغول گفت و  یدمسمت سالن خانه دو تاب به ! با شیاوشس
 :. مادرم با تعجب من گفتیستادمها اآن  یهر دو یروبرو  یجانگو بودند. با ه

 شده مادر؟ یچ  -

تاب دادم و  یسوانمرها شده از گ یاز مو یاانداختم و دستم را به شاخه يينپا سر 
 :گفتم

امشب من   یکون  یرفت، راستش پسر آقا   دمیابگم    خواستمیم  یزیچ  یه  یدببخش -
 . ...شام دعوت کرده رستوران یرو برا
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 :زد  یادپدرم فر را گفته نگفته حرفم

 !یاوشس -

 :گفت  یبا پوزخند یو برزخ  یستادبه مثبت تکان دادم. پدرم ا یتعجب سر با

 .قرار بذاره خوادی...خورده باهات میکهمرت -

جان بود.   به  بودم که انگار آتش  یبه پدر  یرهخ  یدر هم رفت. با ناباور  هایشاخم
 :گفت  ینخشمگ

 یرو یجا کار کن؟ من اگه گذاشتم اونشام دعوتت کرده یرو چه حساب  یشاد -
 ی چپ نگاهت بکنه، اما انگار خبرا کنهیجرات نم ی،بود که نامزد دار ینحساب ا

 !ایهیگهد

 :گفت  یعاهم را خواند و سر. به مادرم ناباورانه نگاه کردم مادرم نگشنیدمیم چه

تره، اک. دخترت از گل پزنییحرف م  یدر مورد شاد  یوا فتاح خجالت بکش، دار -
 .گفتیکه به ما نم  رفتیم یرآبیاگه ز ی؟شد یونهد

 :زد  یادوضوح آشکار شده بود فر  به  یجگاهشگ  یهاکه رگ   پدرم

احمد   ؟ پسر بکنه یغلط  ینبه خودش اجازه داده همچ یچطور یکهپس اون مرت -
تار موهاش   یهدختر که    ینبه ا  یچه حساب   یبه دختر چشم داشتن معروفه. رو  یکون

 شام داده؟ یشنهادپ یست،هم معلوم ن

جوانان سر در  یبود و از روابط اجتماع  یر پدرم دلم شکست. پدرم پ یهاحرف  از 
بد حرف  یاوشدرباره س یکس خواستیدلخور نگاهش کردم؛ دلم نم آورد،ینم
 :گفتم  ید. با دلخوربزن
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 یک ش یهر کس یستر نقرا دونید،ینم یزیحاال چ یهابابا شما از روابط جوون  -
 . ...یعال یخوش مشربه، روابط اجتماع  گردهیم یکش پوشهیم

 .گذاشت  یادشحرفم را ناتمام با فر پدرم

  ، باره یاز سر و صورتش م  گریی نفهم، پسره الابال  یگیبه من م  کنییم  خودیتو ب  -
 .یکون  یشگاهپام بشکنه گفتم ببرمت آزما زنی،یم یوقت برام آروغ روشن فکراون

باشد! صورتم گر گرفته    یاوشکه پدرم مخالف س  شودی باورم نم  یم،زدند بر گلو  چنگ
آرام به سمت   دیدم،ی شده م خودم تمام یرا برا یا. دنیاوشبه س  یبود از بد دهان 

نترل  تا خشمم را ک  کشیدمینفس م  یققدر عمآناتاقم رفتم، دستانم را مشت کردم.  
در را با  یرهدستگ یدمبه در اتاقم که رس کنم،  حرمتییبه پدرم ب  خواستمیکنم، نم

بسته شدن سفت در کل امارت  یتر محکم هول دادم. صداقدرت هر چه تمام 
بودم  یستاده. چنان محکم بسته شد که تن خودم را هم لرزاند وسط اتاقم ایچیدپ

  ید؛ را بگو  یاوشبد س  یدنبا  کسیچه  ارم،یز عمارت ب  ینمن از ا  لرزیدم؛یبه خود مو  
بودم و از خشم   یستادهطور وسط اتاق اهول کرده به اتاقم آمد، همان  ادرمم

تا آرامم کند و من هنوز    یدمادرم با تعجب در آغوشم کش  کشیدم،یتند م  یهانفس
 .از سر خشم بود یمهانفس

 مادر؟ کنییم ینچرا همچ بندی؟یم طوریین ادر رو ! چرا یچته شاد -

  ید . انگشتم را تهدیتاز عصبان  شدیگذاشتم سرم داشت منفجر م  اشینهبه س  دست
 :وار باال آوردم و گفتم

 یش برم رستوران، معن  خوامیمامان به بابا بگو اگه احترام گذاشتم و اومدم گفتم م -
 یتماذ ینبرم. مامان به خدا اگر بخواکه خودم چالق بودم و نتونستم   یستن ینا
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از   تونمیسالمه، م ی. س یرمبه خدا م یرم،نرو با اون نرو، م ینبا ا  ینمدام بگ ید،کن
 .خودم مراقبت کنم

را تنگ کرد و به من با تعجب نگاه کرد دست   اشیگره روسر  یدهپررنگ  مادرم
 :گفت  یرا باال آورد دستم را گرفت با ناباوار اشیدهلرزان و چروک

مادر، تو رو   یمرو ندار یما که جز تو کس ی؟ما رو تنها بذار خواییقربونت برم م -
 ی؟شد ینزد، تو چرا همچ یحرف  یهنباش. بابات  یعصبان  قدر ینخاک آقا جون ا

 !لرزهینت داره متمام بد

ام بلند بود، عرق از تمام رخساره  یمها. هنوز نفسیدمرا از دستان مادرم کش دستم
. پرشتاب به حمام اتاقم رفتم، دوش آب سرد را باز کردم، نفسم را  یختریم
سرم را  ی. موهاایستمیم یاوشتا آرام شوم و من تمام قد پشت س شمردمیم

تماس نگرفته بودم، لعنت به    یاوشنوز با سه  خشک کردم ساعت هفت شب بود،
ضربه در  یداتلفنم را برداشتم تا قرار امشب را کنسل کنم، ص یبخت. گوش ینا

 .داردمیکار باز م  یناتاقم از ا

 بله؟  -

 :لبخند به لب وارد شد و گفت مادرم

کردم.   ی! درخواست شامش رو قبول کن بابات رو راضیهنوز آماده نشد یزمعز -
و   خودت یآبرو یخوب و بد رو بسنج. حواست پ یرمکه جلوت رو بگ  تییسبچه ن

پسره  یگه. مشناستشیخوب م یقشه،چون پسر رف یستبابات باشه، بابا دلش ن
 .برو ی،بر خوادیدلت م کنییاگه فکر م یول جنبه،یسر گوشش م
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در  وار یوانه و د یدمنکشم به سمت مادرم دو یغدهانم گرفتم تا ج یدستانم را جلو
 :ام زد و گفتدست لرزانش را به گونه  ید. مادرم خندیدمآغوشش کش

 وقت حرف رفتن نزن باشه؟   یچه -

 :و به سمت کمد لباس رفتم و گفتم یدماش را بوسزدم گونه  دلبخن

ه. باالخره  بکن یساله رو مدام امر و نه یدختر س  یه تونهینم ینمامان به بابا بگ -
 .داره یحد  یهصبر آدم هم 

همراهم  یرفت. با خنده و بپر بپر گوش یرون تکان داد و آرام از اتاق ب یسر مادرم
 :دادم مکایپ یاوشرا برداشتم و به س

برسم  ييدچنان وعده شام برقرار هست آدرس بفرما. اگه همیرسالم شبتون بخ -
 .خدمتتون

 .مدآ  یامکشکه پ  یدنکش اییه چند ثان به

 .سالم و آدرس -

و  یتوس ی. مانتویامشپ یمهم نبود سرد یمو خروش داشتم که برا جوش چنان
زمان زمان   یدم،کش تر پس  یتنها کم ی،شالم سرم را کم یدم،پوش ی شال مشک 

 یامپ  یکرا چک کنم.    یمیلمهمراهم را روشن کردم تا ا  یگوش  ینترنتبود. ا  یدگرگون 
 .ارسال کرده بود یشعر  طعهناشناس. ق یانظرم را جلب کرد! شماره  رسانیامدر پ

 گوشٔه چشم بگردان و مقدر گردان"

 "سرگردان یرهٔ دا یندر ا یمکه هست  ما
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عکس  یدنزدم و با د یلعکس پروفا یاشناس، رو د نفر  یتعجب از شعر ارسال با
ا از کجا آورده! شده بود. بهزاد شماره من ر شوکه شدم؛ بهزاد! دستانم خشک  یلپروفا 
 .شد یپدوباره تا  یامیبودم پ  یرهخ یلعکس پروفا به  یجطور که گهمان

 بشم؟  یکاجازه ميدي بهت نزد یشاد -

ناشناس از من چه    یننم گرفتم، بهزاد! اهاد  یاز دستانم افتاد، دستم را جلو  موبایل
را    خانم از پشت در من  یگل  ی! چگونه ممکن است به من فکر کند! صداخواهدیم

 :به خود آورد

 .شد یر د یدعجله کن یگهخانم مادرتون م یشاد -

از پدر و مادرم   یعبهزاد سر یامهمراهم را برداشتم. بدون توجه به پ یگوش  سریع
بخت، حتما عمه با پدرم قطع رابطه خواهد کرد.  ینت به اکردم؛ لعن   یخداحافظ 

م در آلمان نبود، در را که مادر  یدر آلمان، هر چند ماه  یچند سال زندگ  یندر ا
. اصاًل بهزاد اندیده من کش یبرا یادیز یها خانه عمه بودم. او و همسرش زحمت 

 یخوب   یمالها هم که وضع  چه مرگش شده! حتما مال پدرم عاشقش کرده؟ اما آن
بودم!  یامدهن یرونبهزاد ب یامرستوران بودم و من هنوز از تعجب پ یکدارند! نزد

رستوران سرشناس تهران پارک  ینگرا در پارک ینبهزاد را پس ذهنم فرستادم. ماش
به پا بود! سر   یامتیق یوارد رستوران شدم، رستوران از شلوغ  تندیکردم، به 

  ی سرگرم گوش یر ال رفت، او سر به زلبم باتپش ق یدمش؛چرخاندم و سرانجام د
 یمهاگام  یم به سمت او رفتم. صداو آرا یدمکش  ینهاز ته س ی همراهش بود؛ نفس

م نگاه کرد و با سر  ی بر لبش بود؛ به سر تا پا یلبخند کج  یستاد،ا یدکه به او رس
 یپی،من چه ت ی. خدادادمیجان م یجانکه شدم، داشتم از ه  یکسالم داد. نزد

  ی و شلوار رسم  به کام مرگ کشاند! کت  یجانقصد دارد من را امشب از ه  انگمیب 
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. به کردیام مداشت خفه اشیستادهوار اات قرمز، حالت مانکن کرو یمشک 
 :را دراز کرد و گفت تشجلو آمد دس یدم،که رس  یشروروبه 

 .سالم ی،خوشحالم که اومد  -

باال انداخت  ییکردم. ابرو  یابانهگرفتم و سالم مؤد  یدمن با لبخند دستش را ند و
را جهت نشستن من پس   یبرد و صندل ی که دراز بود را سمت صندل  یو دست 

. آرام از کنارم که رد شد  مردمیم  یمن چه جنتلمنانه! داشتم از خوش  ی. خدایدکش
برد؛  یادمپدرم را از  یتلخ  اوقات اش،یدهادکلنش اندام ورز یبو مان،یتفاوت قد

ماهرانه   یداد. لبخند  اشیبه صندل  یلم  یهسو  یک نشست و    یم روروبه   یصندل  یرو
 :زد و گفت

 ین؛ کرد  یسال زندگ   ینشما آلمان چند  یبه! عجینشدم، باهام دست نداد  یز سورپرا -
 !یده نشون نم طور ین رفتارتون ا یول

شوره  اش به دل از اندازه یشب یرگیاز خ یکم یدم،کش امیبه شال مشک  دستی
باال   یاشانه  ! مؤدبانهکندی را نگاه م یتا مغز استخوان آدم  پروایه ب انداختم. چ

 :انداختم و گفتم

 هاشونی ها هنوز هم به بعضها، سنت. عادتیدندون  ادبییرفتار من رو حمل بر ب  -
 .یبندمپا

 :و گفت  یدخم شد و استادانه چشمانم را کاو یز م یزد، رو یصدادار پوزخند

 ین؟حجاب داشت مان همکه آل  ینبگ خواینی نم -

بسته بودند.  یمکه به پا  یو بند یدهمه ق ین شرمنده شدم از ا یچرا ول دانمنمی
 :ناچار گفتم ینه ول ييمبگو خواستیدلم م
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آلمان بودن و خانواده، کاًل  یتو یرانام کاردار سفارت اشوهر عمه  یقتشبله؛ حق -
  ی روسر یمانتو شلوار باشه، ول یرانبه طرز رفتار بودن. حاال حجابم نه مثل ا یدمق
 .رم بودس یشههم

زد و گارسون را   یداد، دوباره پوزخند یهتک یرا صاف کرد و مجدد به صندل کمرش
  ین همه به قوان ینگران تمام شد؛ واقعًا چرا من ا   یمپوزخندش برا یصدا زد! کم

 یانمانآمد و سفارش غذا را گرفت. م خدمتیش پ گذارم؟یخانواده احترام م
 یگریانگار در جهان د ود ب یش وبرور  یخال دستییشسکوت بود. او چشمش به پ

و من هنوز محو او بودم که   شدی نم یدمعا  یچ ! از رفتار و سکوتش هکردیگشت م
 :یدسر باال کرد و پرس

 ین؟هست یاز کار با ما راض -

 .یصحبت زدم. شکر خدا شروع شد هم  لبخند

 .یهبله فعاًل که عال -

 :د و گفتتکان دا سری

 یه؟کار چ  یبرا یتونتصم -

 یول توانم؛یکه م  دانمیرا به دست آورم و من م یاوشبود دل س ینکه ا  یممتصم
 .دادم یگریخب جواب د

دانشگاه...   یشگاهیدارم که رزومه بفرستم پژوهشکده آزما   یمتصم  یگهچند ماه د -
 یقاتیتحق یکارها  یتو یشتر ب یشمگرا  یبزنه؛ ول  یشگاهخودم آزما یکه بابا برا  یا

 .یهپژوهش
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 :گفت  یز م یبه گل رو یرهتکان داد، خ سری

 یلیهم خ  تونیدکتر  نامهیانحرف نداره. البته موضوع پا  یشگاهآزما  یکارتون تو -
 .یمخوشحال یلیبا شما خ یهر حال ما از همکار به ید،جسورانه هست. موفق باش

 یشتر . او بیمشغول خوردن شدکردم و او باز سکوت کرد، غذا را آوردند و م  تشکری
و انگار حوصله حضور در رستوران را نداشت و من متنفر  کردیم یباز یش غذا با

بگو    یشگاهقدر با پرسنل آزمااو آن   یاوش؛س  یدختران جوان بر رو  یرهبودم از نگاه خ
من است؛ اما   یبرا  یزیانگشب خاطره   اً امشب حتم  کردمیو بخند داشت که فکر م

 !گذشتیبه سکوت م تمامًا داشت

به کرواتش   یام را خوردم تشکر کردم. او چشم به من داد و دست جوجه   یخس  نصف
 :گفت  یمبه غذا یرهزد، با تعجب خ

 غذا خوب نبود؟   خورید؟ی چرا نم -

 :باشد. صادقانه گفتم ادبانهیرفتارم ب  خواستمنمی

  یدی وزن شد  یشافزا  مانامهیان به خاطر پا  یر دو سال اخ  یبود، اما من تو  یغذا عال-
برم  خوامیکردم. فردا م  یمماهه شروع به ورزش و رژ یه یکنزد یباً ردم. تقرک  یداپ
 .بشه یدواقعًا ازم ناام خوامینظرش هستم و نم یر که ز  یپرفسور یشپ

است که قصد کاهش   یاوشام و فقط به جهت سمن نگفتم در عمرم چاق بوده  و
ر مورد حرفم د ینظر یچتکان داد و ه یسربه چشمانم کرد،  یدارم. نگاه  وزن

 :و گفت یستادآن ا یکنداد؛ 

با هم قدم   تونینتا ماش ینداشته باش یلتما ینندار یلم اییگهد یز پس اگه چ -
 .یمبزن
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به نشانه ادب تکان دادم   یسر کرد،یپمپاژ م یشتر قلبم انگار صد برابر ب یجانه از 
شانه قدم   به نهشا یقاً . دقیمزد یرونران بگام از رستوو من در کنار مرد جذابم هم

سکوت   ین! ایمسکوت کامل کرده بود ینماش یکی تا نزد لرزید یدستانم م زدیم،یم
فکر   یجگ  یدیمکه رس  ینمماش یرو. روبه لنگد یکار م  یجا یکبفهمم  شدیباعث م

درآوردم و با لرزش   یفمرا از ک ینماش یدداشت شام امشب! کل یکردم چه مفهوم
 :شکار در صدا گفتمآ 

 بود؟ یعلت دعوتتون چ  یدمواقعًا نفهم یبابت شام مچکرم ول -

 :که گفت  یمگام شددوباره هم  یآرام شد ول یشهاقدم کمی

 ییآشنا یپا ینعلتش رو بذار یارین،ب یفتشر ینقبول کرد کهین ممنونم بابت ا -
 .یشترب

 :تمو گستاخانه گف یدمرس ینمماش کنار 

در سکوت؟   ییتازه اون هم آشنا  خواد،ین که دعوت شام نمر بودهمکا  یکوجناب ن -
 !شام نشدم یندعوت به ا یمتوجه قصد شما برا یچواقعًا ه

 یششده از پ خودم را خورد شده و له خواستمیرا زدم، نم ینمماش یمرکز قفل
که دست   ییاو  ینهس  به   ینه که در ذهنم بود نشان دهم. جسورانه س  یز نرفتن آن چ

 :و هوشمندانه گفتم یستادما کردیشلوارش کرده بود و از باال نگاهم م یبدر ج

قرار شام امشب رو   یکار  یشنهادپ یا ی،کار  یشبردفکر کردم به جهت پ یقتاً حق -
 !به سکوت گذشت یبخب عج یول ینگذاشت

و بعد به پس گردنش را لمس کرد. حرکتش   ید کش  یشموها  یاندستش را م  کالفه
 :. انگار کوتاه گفتدادمیداشتم جان م مردانه بود و من
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اصاًل  دونمینم یاز شما کنم، ول یدرخواست  خواستم،یچطور بگم م یعنیمن،  -
 .ینداشته باش ی... شب خوب خوامینه... معذرت م یادرسته 

را به من نشان  یز چ یچرش هچه مرگش بود. رفتا یدر هم رفت، لعنت  هایماخم
کردم    یبه من بود. دلخور خداحافظ   یبزرگ   ینتوهارش  رفت  ینبچه نبودم ا  داد،ینم

 .شب ینشدم، گند بزنند به ا ینو سوار ماش

*** 

 فاطمه 

از باِد مغزم   یدتا باد خنک به مغزم بخورد. شا  یستادما  یراییکولر سالن پذ  رویروبه 
کامل   یچشمانم گود رفته! خانه در خاموش یر که زام  خوانده کم شود؛ آن قدر درس

 ی نه کس رود،یم یاست، نه کس یرسمًا حکومت نظام ن امتحاناِت مناست؛ زما
خدا عاشقت کند که    ی،. آخ علدهمیم  تاب  یکمر گردن   به  ! دستیعل  ی. حت آیدیم

 شود؟یاحساس مهمه بي ین. مرد هم ایپدر من را در آورد

تا   زندیاز او سر نم یداواریحرکت ش یچ خونم. اين مرد چرا هِ به قربان دل ای
 یادمبودمش.  یدهند یاي به من دارد يا نه؟ از بعد از شب نامزدبفهمم عالقه

حرف بزنم.   یریبا او تصو کشیدمیبود! خجالت م یختیاصاًل چه ر آیدینم
کنم! به درون   یضیح یمعکس نداشت تا ک یخاز ب هایشرسانیامپ هاییلپروفا 

جزوه   یبرا یزبان  خورد؛ید بهم ماتاقم حالم دار  یانهمه جزوه م یناتاقم رفتم، از ا
 یدلم کم گیرد،یرا م یم. بغض گلوکشمیتختم دراز م یرو آورمیها در مو کتاب

 .خودم کردم که لعنت بر خودم باد  آید؛ی. از خودم بدم مخواهدیم یجانه
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زبان   ینمان با همدر خانه یبعد از شام رستوران، جلو وم؛شیم یخودم حرص از 
 :مام گفتالل شده 

  یان امتحان دارم. خودتون هم در جر یونروز در م یه یگهشرمنده من تا ده روز د -
گشت و    یا یلیفام هاییچقدر مهمه. اگه ممکنه، مهمون  یانیامتحانات پا ینهست

حالتون شدم،   یایده روز. اگه کمتر تلفن کردم و جو  ینبعد از ا  یبرا  یمگذار رو بذار
 .یرمتمرکز داشته باشم تا نمره برتر بگ ایده ب. شرمندکنمیم یاز حاال عذرخواه 

 :ُسرخ شد و گفت یشهاهم گونه  یخکوه   آن

. چشم حتمًا یندرستون انجام بد یدرسته برا دونیدیصالح م ینه شما هر کار -
و بندازه بعد از امتحانات. خودم هم از شما جز ر  یمهمان  یگمبه مامان هم م

 .یعل یا. یدخودتون باشندارم. مواظب  یاخواسته تونیسالمت 

گفته بود علي بسيار   یشبخورد بر زبانم، فرحناز دختر عمو یبغ یر ت یرفت. ا و
گرفته    یكردم تا اين حد. او چنان حرفم را جدقانون مدار است، اما من فكر نمي

حرف زدن با او. من  یبودم برا تابیاما من ب  گرفت،یتماس نم بود که اصالً 
گوناگون تماس    یهابه بهانه  راهیو ب   اهر   اند؟گونهین ا ادخترههمه    یا بودم    جنبهیب 
گويد به اين جور  هاي زيادم. احساسم ميكرد از تماس. اوايل تعجب ميگرفتمیم

كرده! من مدام تماس ي مي ها عادت ندارد. پس با نامزدش دوسال چه غلط تماس
در دسترس باشد؛   هیشهم دادی کارش اجازه نم  یاش كنم، ولگرفتم تا وابسته مي
نبود با او   یفتدهم و تنها هر شب اگر ش یامروز فقط پ یبودم در ط  رفتهگ  یاد

سخن   یکردنم به جهت رسم  یدلبر  یده،کنم. اما چه فا  یدلبر  یتا کم  یرمتماس بگ
هم داشت؛ چنان   یآخ چه درد  خورد؛یو محکم بر سرم م شدیم یگفتن او دست 

نه خنده، محترم   وخی،. نه شزنمیشگاهم حرف ماست که انگار با استاد دان  یرسم
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و از   کردمیزر زر م یها، ه تا دلتان بخواهد من مانند لوده  یشجا و باادب؛ به 
 ییخدا  یاما گاه   داد،ی تنها گوش مو او    خندیدم ی چرندم غش غش م  یهاداستان

 ! آوردی من نم ی! اما به روخنددیدارد م کردیمعلوم م یشهانفس  ینکرده صدا
 ید و در روز شا بینمینم یآخر محبت  دهد؟یم و به من رو نماجنبه یب  یدهنکند فهم

پشت در  ینثارم کند که چمدان بسته حتم یزمعز یک. اگر دهمیم یامکپ یستب
باشد؛ روال   یامکننده پبار او شروع یک ش نشسته به انتظارش! آخ نشد خانه مادر 

 :دهمیم یامصبح پاز نماز  یشبود؛ پ گونهیندادنم ا یامپ

 ینداشته باش  یروز خوب   یدنمازهاتون من رو هم دعا کن  ی. تویرسالم صبح شما بخ -
 .انشالل

 :بود ینساعت پاسخش ا یماز ن بعد

 .یاعلی یدبه دعا. درستون رو بخون یمسالم محتاج -

 یامشپ  دادیزحمت نم  یو او حت   دادمیم  یمتفاوت   هاییامهر سحرگاه من پ  یقاً دق  و
! ساعت هفت کردیارسال م  یمکرده دوباره برا  یرا کپ یبدهد. همان اول ییر تغرا 

 :دادمیم یامپ تر تابیصبح ب 

. ینهسنگ  یلیها خبرم دانشگاه، درس  خورمیم. دارم صبحانه  یرتون بخسالم صبح  -
 .خداحافظ  یگه خدا کمکم بکنه بابام منتظره من رو ببره دانشگاه با اجازه، د

 .تا ساعت دوازده ظهر دادیجواب نم  یاو ول گرفت،یام مخنده یامماز پ خودم

 .یعل یا. حواستون رو جمع درس كنيد. یدسالم موفق باش -

 :دادمیم یامپ عصر 
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پرماجرا بود، شب اگه   یامتحان امروز کل  ین؟م حال شما چطوره؟ خوب هستسال -
 .یرمگیتون تماس مبا اجازه  یننبود یفتش یاو اتاق عمل  یدوقت داشت

و جواب   کردیحساب نم یامشبود اصاًل پ یخ یکه رسمًا سنگ رو یاممپ این
سرم   یر مظلوم من! خالصه ساعت هشت شب، خ یامِک بگردم، پ ی. الهدادینم

 یامو پ کردمیم یدلبر یوفتدتماس با من ن ینههز کهینا یو برا کردمی م یزرنگ 
 .دادمیم

 یرم؟ تماس بگ دینیم شده اجازه براتون تنگ یلی. دلم خیرسالم شبتون بخ -

و من    افتاد؛یاو م  یتماس شکر خدا برا  ینهو هز  گرفتیبعد تماس م  یقهچند دق  و
که تلفنم داغ   زنمیحرف م  قدر ینا  ی. گاه دهدیاو فقط گوش م  گویمیچرند م  یه 
 :گویدیحرف زدن من، مؤدبانه م یاداز ز  ینخسته شد گویمیم یو وقت  کندیم

 .ندارم یکارنه فعاًل   -

 :گفتیداشت م یهم کار اگر 

 .اومده با اجازه یشپ یشرمنده کار -

 ید! امشب باینده روز بس که گفتم هم ینخسته شدم در ا یگر . نه دهمین
همه   ینا یدکردم گفتم درس دارم، او نبا  یغلط  یککرد!   امیچارهامتحانش کنم ب

 ی فاطمه. گوش گویندی. به من مکنمیکچل بور را رام م ینمن ا یرد؛بگ یجد
ام را ده هفته شانه نش یک یشاِن بلند پر یکج کردم، موها  یهمراهم را برداشتم لب

 :دادم یامپشت سرم فرستادم. ساعت شش بعد از ظهر بود، پ

رو  می. گوشینهامتحان آخرم سنگ ید. ببخشیدخسته نباش یر سالم عصر بخ -
 .کنمیخاموش م



 

 
108

رمان  یککاربر انجمن   یجز یسادات هاشم یهرمان اين بود زندگي | سم  
 

با مادرم   یدندارد، با یدهفا  ین؛ نه اپاک کردممتن را  یعفکر کردم، نوچ؛ سر کمی
 !یعل چارهیآخ! ب  یافتم؛در هوا زدم،  یهماهنگ شوم. بشکن 

*** 

وجود دارد که آن بور  یزیآشفته بود! اصاًل چ یشدم، عل یرهتعجب به پدرم خ  با
تلفن را سرخوش از   کند؛یاشتباه م یکند؟ پدرم حتم  یکم مو را عصبان   یچشم رنگ 

 :شده به دهانم گفتمدو جفت چشم دوخته یو آرام جلو پدرم گرفتم

 !یرسالم، صبحتون بخ -

 :لرزان گفت  یسکوت کرد و با صدا  ینفس بلندش از آن سمت تلفن آمد! کم  صدای

 .خوام باهات حرف بزنم یاتاقت م یلطفًا برو تو -

 :یدمپرس زدهبود؟ شگفت یدلحن صحبت از دکتر بع ین! اها

 !بله  -

 :گفت  تر ین بار خشمگ این

 .اتاقت یبرو تو -

 یآرام از جلو یماریخوب اوضاع خراب بود؛ مانند مار ب یم،گزد  یلب یستادم،ا صاف
راه  بهچشم کهین در اتاقم را که بستم، بدون ا یدم،چشمان پدرو مادرم به اتاقم خز

 :سخن گفتن من باشد گفت

 !حاال خاموشه ظهر تا یروز از د یتچرا گوش -
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نشود، کاماًل   یادکه فر  شدیداشت مهار م  یسخت   که به  ینشمگخش  یجهت صدا  به
شد توف   کهینراه قربان صدقه بودم، ا به  خودم را باختم؛ من بدشانس چشم 

 :سرباال! مظلومانه گفتم

 ...آخه درس داش -

 :زد  یادبزنم فر یاجازه دهد حرف  کهین ا بدون

 شده؟  یچ  ی؟ون شدس خدر  یروز مرتبه از د یه ی؟نداشت درس  یگهد یمگه روزا -

چه شد! سکوت کردم  کردمی بود، چه فکر م یسرد و عصب یار برخوردش بس لحن
 :زد یادکه دوباره فر 

 گرفته؟   یتجواب من رو بده! باز -

کارمان به بحث   گمانیب   کردم،یشدت آشفته بود و احساس م  ماندم، او به  ساکت
 :تر گفتبرافروخته  انجامد،یم یطوالن 

 زنی؟ی چرا حرف نم -

 :بار مظلومانه گفتم این

 .یدتوروخدا آروم باش ید،ببخش زنید،یبگم شما داد م یآخه من هرچ  -

بلند   یدهانم را گرفتم، او دوباره نفس یام گرفت، اما جلو بودم، خنده  خطیهفت
 :ه گفتمهربانان یفقط کم یو کم یدکش

حاال بگو چرا  بلند حرف زدم؛ خوب  یکمداد زدم؟ فقط  یرو ببخشم! من ک  یچ  -
بعد از پنج ساعت   یوقت  دونییم ی؟خبر گذاشت  یتا حاال خودت رو از من ب  یروز د

 کردم؟  یچه فکر یازم نگرفت  یسراغ  یچه یدمد یروناز اتاق عمل اومدم ب
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سراغ نامزد    یبرو  یدام بانت مرده به گما  یحتم  ی؟کرد  یرا کج کردم، نه چه فکر  لبم
به همان روش  خبری؛یاز ب  مردمیمداشتم عشقم  ييدبگو میردیسوم! واال! م

 :مظلومانه گفتم

 ید،ابوده، حتمًا که خسته ینیچه عمل سنگ ید،آره قربونتون برم، خسته نباش -
 .ینبخواب یرینبگ

فاطمه. بچرخ   گویندیجان به من م یلب گفت، ا یر کرد، انگار استغفرالل ز  سکوت
 :بار مهربانه گفت ینخودم، ا یبودم برا یچپ  یکوچه عل  ی،تا بباز

 ی سر راه م  یم،دنبالت با هم حرف بزن  یاملطفًا حاضر شو م  یاد،خدا نکنه، خوابم نم-
 .رسونمت دانشگاه

  ی. مانند کودک کندیکردم، قربان صدقه خلع صالحش م  یداکه رگ خوابش را پ  آخ
 :گفتم  یمانتخس و پش

فقط  يين،پا یامم پوشمی االن م یزمچشم عز یامتحانمه، ول یگه سه ساعت د -
 .توروخدا یدحرص نخور

  یک و  یدمال اله اال الٔل گفت و تلفن را قطع کرد. به هوا پر یکر اکه گفتم  این
باالخره نشان داد. چاالک به   ی حرکت  یکنه نبود، اما  بشکن زدم، رفتارش که عاشقا

 :گفتم  خندید ی و به پدرم که داشت با مادرم بلند م  یدمآشپزخانه دو

 یبرم حتم یر دنبالم، من برم، د یادبده داره م یلمومامان موبا یلتون،اوبم ینبابا ا -
 .زنتمیم یمممستق یر با ت

 :گفت  یدودماغم را کش باال انداخت نوک ییو پدرم ابرو  یدخند مادرم
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 .یدنامزد باش یدماه با یشحرفم هستم، ش یمن رو-

 :نوک دماغم را گرفتم و با تعجب گفتم یآخ  با

 !قد زدف عحر  یوا بابا ک  -

 :باال انداخت و گفت یاشانه  پدرم

 .عقد تمام یمن حرفم رو زدم عقد ب  -

تند   صدای بود! آرام و ب  ینفرمان ماش یکه سرش رو   یدمشوارد کوچه شدم، د  فرز 
  یا بزند،  یفرمان بردارد، حرف  ی سرش را از رو کهین شدم؛ قبل از ا ینشسوار ماش

 :گفتم  یعنگاهم کند، سر

 .یدببخش ید،نباش ین عصبان توروخدا از م -

خودم گرفتم مثاًل  یچسباندم، کالسورم را با دودست جلو  ینرا به در ماش خودم
  یره برداشت و به من خ ینسرش را که از فرمان ماشزده فلک نواییب  ام،یده ترس

چشمش   یدیسف  یچشمانش و ُسرخ   یر ز  ینگاهم کرد. قلبم از گود  ینشد، اندوهگ
  ی آرام بود، ول ی؛کمتر از کم  یا یکم  قلبم، مثالً  یرددرد بگ یادزبه درد آمد، البته نه 

 :ناراحت گفت

که   یدمرو د یدختر مظلوم یه ییروستا یه یتو یت،خواستگار یامب کهینقبل از ا -
ازم کمک خواست که اجازه ندم  نوایاون ب  ید،دستم لرز یباشز یبخاطر چشما

ر کنه، اما من از ترس گناه دربرابر  وهش  یرمردپ  یه داداشش اون رو مجبور کنه که به  
.  یرهچشمشون هرز م  یبایی دربرابر ز  ردهام   یچون گاه   يين،دختر سرم رو انداختم پا

  یوفته، نگاه هرز ب یر نداشت که گ ین دختر دور کردم، اون دختر گناه خودم رو از او
خمار بود که بهم   قدر ینداشته باشمش. داداشش ا تونستمیاون دختر رو راحت م
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 ی تهران کلفت   یدختر رو ببر  ینا  ی،بهم بد  یرو جور کن  یرمردهپول پ  یتون   یگفت م
لذت بردن از   یبود برا یامح یز چ. همهیزی به حسابم بر یچیزیهر برج  مامانت،

خودم خلوت کردم،  ی نبودم، اون شب تا صبح با خدا یاون دختر، اما من عوض
نگاه   یک یبرا ستم نلرزهکنه تا د  یبمنص یبپاک و نج یازش خواستم که همسر

  ی برا  ید دستم لرز کنمی اعتراف م یخودش مرد باشه، ول یدمرد با  دونمی. میباز
ازدواج  خوامیم کمک خواستم، به مادرم گفتم ماون دختر. پس از بابا یهاچشم

 .تو یخواستگار یمتا که اومد کنم، اونم از خدا خواسته قبول کرد، 

 :چشمانم خيره شدو گفت به

پس بفهم  یده،قلبم لرز یده،تو دستم نلرز یاي از طرف خدا برام؛ براه هديه ي تو -
 .اندازه یت قلبم رو از کار مرفتار بچگانه  ینا

! من پاداش کردیاعتراف م یمبودم که داشت برا یبه پسر یرهخ باز یمه ن یدهان  با
د،  گناه؟ سرش را به سمت کوچه گرداناش بودم دربرابر دختركي بيپاكدامني

 :یدمپرس خردانهیب 

 شد؟  یاون دختر چ  -

 :تکان داد و گفت یسر حوصلهیت ب از من نداش یحرف  ینکه انتظار چن  انگار 

داده  یرمردرو که پ یداداش دختر. بهش پول یشتهران رفتم پ یامب کهین قبل از ا -
که بدون فشار فکر    یدمپول رو بهت م یندادم، گفتم ا یشتر هم ب یکمیبود دادم، 

 یکس  یشپ  یکلفت   ی. به برادره گفتم خواهرت رو برایو خواهرت رو نابود نکن  یکن
پولو   ی. داداشش با خوشحالشهب یخودش کس یبذار درس بخونه برا نفرست،

مهم   یول  یست،خواهرش مهم ن  ینده خوندم براش آ   یصشحر  یهاگرفت؛ تو چشم 



 

 
113

رمان  یککاربر انجمن   یجز یسادات هاشم یهرمان اين بود زندگي | سم  
 

 یریهشش خخواهر و برادرش هم تحت پو یاده،کمپ ترک اعت  یبود! اون پسر تو
 ین. ببکننیم یروستا زندگ  یتنها هاییرزن از پ یکی یشعموم دراومدن، االنم پ

هام گوش بده؛ من فقط خوب به حرف   یم،تو هست  ومهم من   یستاالن اون مهم ن
زدم که   یاگه حرف  ی،اگه رفتارم رو دوست ندار ی،اگه ازم ناراحت  خوامیازت م
نه اين كه يه مرتبه پسم   ی،بهم بگ قط . فینکن یمنبوده، خودت رو قا یندتخوشا

  ایه یچه بچه باز ینگرفته؟ آخه ا  یشبفهمم چرا خانم بازبزني! آخه من از کجا 
هاست، دختر بچه  یه! رفتارت شبشییمملکت م  ینپزشک ا  ی! مثاًل تو داریدرآورد

 .یخاموش کرد یوهست که گوش یزیچ  یهخوب مشخصه 

و آن دخترک را به پس ذهنم سپردم،   دمش   ینغمگ  یکم  یباروجهت آن دخترک ز  به
کنم. خوشحال بودم كه علي مرا محرم راز قرار داد، خوشحال   اش فکر تا بعد درباره 

بودم كه قلب علي برايم لرزيده و متعجب بودم چطور علي امروز با من اين همه  
اش به من را عالقه  ميزانصميمي شده! شايد احساس ترس از دست دادن من 

چشمانم  به یرهنده درآوردم، کالفه خام را به حالت شرمكرده! چهره  درونش زنده
 :گفت

به در بعدش   چسبییباهات حرف بزنم، از ترسم م خوامیتا دو کالم م یه حاال چ -
دعوا   یتوروخدا دعوام نکن! آخه من ک   یگیم  کنی،یم  ینهم چشمات رو برام همچ

 کردم؟

انداختم،  يينرا پاود، سرم درونش ب  یانگار ترس یبود ول ینغمگ چشمانش
به خنده وا نداشتش! صاف نشستم، کالسورم را   امی ساختگ   یتمظلوم  یم؟هاچشم

 :محکم فشردم و گفتم
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تلفنم رو   ینوقت، بعدشم من بخاطر ا یه  ید خوب زودتر گفتم که دعوام نکن -
نه؛ آخه نه   یاکه من زنگ بزنم   یستخاموش کردم، چون فکر کردم براتون مهم ن

فکر کردم،   جوریینا   ینهم  یبرا  دین،ینم  یامپ  یا  زنید،ی وقت شما زنگ نم  یچکه ه
 گیرین؟یاز من م یاصاًل سراغ  ینمگفتم بب

 :سکوت کرد و گفت یبه تأسف تکان داد، کم سری

 یابدم    یاممن پ  یدیمهلت م  یآخه دختر تو ک   یستی؟برام مهم ن  کنییچرا فکر م -
ساعت با هم حرف  یکها هم شب یدی،م یامساعت پ یکزنگ بزنم؟ رسمًا هر 

شغلم که خودت  کنم،یمه! بخدا منم به جهت درست مراعات مک  یعنی! زنیمیم
ت بودم، حاالچرا سرت رو  یفداره، تمام دو هفته قبل رو ش یچقدر گرفتار دونییم
 .به من نگاه کن فاطمه  ی؟انداخت  يينپا

. سرم را باال کردم و  بستیمخانم تنگش  یک شدم! قباًل  دمیرسمًا کشمش ب  آخ،
به چشمانم خجالت  یماز نگاه مستق یگر شدم، د یرهدر چشمان مهربانش خ

 هایمیبازبر سرم که به خاطر بچه  خاک  زد،ی حرف نم  یبا من رسم  یگر د  کشید،ینم
 یاز شرمندگ  یدختره! لب یاو گویدیاسمم م یبجا یگر و چرا چهار روز د چون یب 

 :بعد کل صورتم کرد و آرام گفت مانم وبه چش ینگاه  یدم،گز

وقت تا حاال   یچمن ه یمی،فرد زندگ ینترمهم یدیمرو د یگر که همد   یتو از روز -
نداشتم مردم و زنده   یکه ازت خبر  یشبرو به اندازه تو دوست نداشتم، از د  یکس

 .یترکم کن خواییشدم، فکر کردم م

شد. خدا لعنتم کند، مار بزند    ار یداشک گرد چشمش پد  یاحلقه  یدر کمال ناباور  و
گفت   ی! گفت دوستم دارد! آرینمبب  یداز دست رفت؛ ها! صبر کن  یطانیم،به افکار ش
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زده بودم  نکرده خجالت  ییبه من که مثاًل خدا  یره دوستت دارم! چشمان سرخش خ
 :خورده بود، مظلومانه گفت گره

تنهام، خواهش    م نکن منفقط ترک  ی،بگ   یهکاففقط    خوایییاز من م  یهر چ   یزمعز -
 .ترکم نکن کنمیم

  ی بود! اما رفتارش پسر یرانپسر و ینانداختم، ا یر ز شرمنده شدم که سر به  چنان
 :ييمرا گرفت و فقط توانستم بگو  یم! بغض گلودادی نشانش م  احساسیو ب   یسرد

 .قهر کنم قبلش خبر بدم یاهروقت خواستم دلخور بشم  یدم قول م ید،ببخش -

چرا احساس کردم او هم از  دانمینم یم؛گفت وهر دو سکوت کرده بود  ینیآفر او
 :گفت  یمرج یطانش شرفیب  یدوستت دارم، ول یممن انتظار دارد، بگو

 .کف  یبخوابونش تو -

 :فتمن گذشت، با خنده در صدا گ یکه به سکوت و مثاًل شرمندگ   کمی

  گیرهیبهم بگو، دلم م یدار یدختر، گفتم هر انتظار یشد یر چرا حاال سر به ز -
 .و من فقط گوش بدم یاالن ده روزه عادت کردم پشت سرهم حرف بزن  ی،ساکت 

حرف   یبرا  میرمیم  یدتازه وارد هم فهم  ینرسمًا خاک برآن سر زرزروام کنند، ا  یعنی
او ترس از دست دادن داشت، او اعتماد نشان از ترس بود،    یشهازدن. تمام حرف

او    یشاد  یست،ن  یخواستن  کردید شده بود. احساس منابوکه    یانفس نداشت    به
به سرعت دوباره به   یبود که چرا عل ذهنمکه مدام در   یکرده بود؛ و سؤال  یرانرا و

دوستش   یبود که کس  یندنبال ا  یازدواج فکر کرده. جوابش را اکنون درک کردم، عل
کج  وادارمش سرم را    کردم تا به خنده  نوایب  یاگربه   یه شته باشد. چشمانم را شبدا
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به چشمان   یره نکند خ یقول دهد کار بد خواهدیکه م یکودک  یهکردم و شب
 :گفتم  انشمهرب

 گین؟یهامو بگم شما هم ماگه من خواسته -

  ید اش گرفته باشد چشم از من گرفت، لبش را گزنگاهم کرد و انگار که خنده کمی
 :داشت گفت یاه ه خندکه ت  یلرزان  یشد، با صدا یرهرو خو به کوچه روبه 

 .یدهاتون رو بگخواسته ييدحاال شما بفرما یگم،بله منم م -

 :به خنده وادارمش گفتم کهینا برای

از خدام هم باشه   ین؟کم دار  یچ  ییرک کنم؟ خدامن چرا شما رو ت کهین اول از ا -
شده، از   یبم نص ییکم مو  ی،کم عاشق   یکم محبت   یکم حرف   یمهربون  ینبه ا یمرد
مشخصه   شدند،یجا م  یرشکه ده نفر ز  یگشاد شب خواستگارکت و شلوار    اون

 یزندگ  یتنها مرد جد ماش یدرو بدون ین! بعدش هم ایدهست یآدم دست و دلباز
کو خواستگار درست درمون، من کاًل   دم،یجوره از دستتون نم یچو ه یدمن هست

اونم خوشم   یم،تگارهفته اومد خواس یکبود که دوبار در  یمنفر خواستگار جد  یه
 .ازش اومدینم

 :با خنده گفتم ید،نپرس یسؤال شد،  یرههول کرده در چشمانم خ علی

 یدمن فقط حم  یقتشحق  یه؟چ  یاصرار برا  یه،ک  یگمخودم م  ید،توروخدا اصرار نکن -
که االن بچه سومش    یگهد  یچکسه  یافاطمه    یا  گفتیم تو خواستگارام مپسر عمه 

 .اردارهرو خانمش شکر خدا ب

خنده را رها کرد كه هر چه آب  یر چنان ت دمیک به  یشده بود که عل تمام حرفم
! چنان از ته دل  اش شدپالک شده  یب  ین،ماش یجلو یشهش یب دهان داشت، نص
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 ییکه رسوا کردمیکه به خنده افتادم، مدام به کوچه نگاه م خندیدیم
  یی د بلند بخندد؟ ابروتوانیم مرد هم یننشده باشم و فکر کردم ا هایمانیه همسا

 :باال دادم و گفتم

هامو  بعدشم من هنوز خواسته خندید،یبه خواستگارام م یست واال درست ن -
 .نگفتم

 یم تسل یشصدا یول دیدم،یاش را نمچهره کردم،یبه کوچه نگاه م هسینبهدست
 .شده بود

 ی،پروپا قرص نیبه ا یلحظه غبطه خوردم به خواستگار یک ید،شرمنده ببخش -
 .هات رو بگوحاال شما خواست 

به   یرفتم، دوباره به خنده افتاد. خوب سنگ  یشبرا یاکج کردم و چشم غره   لبی
 ی. سوار اسبشودینم یا شودیم یاهم مفت کنارم است،  یدستم افتاده، گنجشک 

اصاًل خوشم   یدنشلباس پوش  یت هم شده بودم؛ زمان، زمان تاختن بود، از وضع
انداختم و مظلومانه   یر ام را صاف کردم چشم زمقنعه شد،یاصالح م یدبا د،آمینم

 :گفتم

ون و چند دست کت  تا من براتون شلوارکت ید با هم خر یمبر یدبا کهین ا یش اول -
 .بخرم یکمردونه ش یراهنروز و پو شلوار به 

 :گفت  یدوحرفم پر  یانم تند

کتون راحت    یکت و شلوار و شلوارا  یاصاًل تو پوشم،ی اصاًل محاله، من کتون نم -
 ی؟بعد یستم،ن
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 ی به چشمانش که انگار پسر کنم،یزدم. اگر من ساربانم که رامت م پوزخندی
 :شدم و گفتم یرهکرده خ  یداتازه پ یسباب بازکوچک و شاد است که ا

فقط چون قول دادم اگه  ین،هام تموم شد، شما که قبول نکردفعاًل خواسته  -
چون االن بهم برخورد که  یدم،دارم هشدار م کنم،ی قبلش خبر م خواستم قهر کنم

 دلم خنک بشه خب؟  یکمتا فردا قهر باشم  ین اجازه بد ین،م رو رد کردخواسته

که خلع سالح شده باشند    یشده بود، مانند کسان  یجشد، انگار گ یقچشمانم دق در 
 :وا رفت و گفت

شما  یپاساژ برا یه ریمیهم ما ب یامچه دست به قهرت خوبه! باشه حاال شب م -
قول    یهم براي خودم کردم، بخاطر دل خانم؛ ول  یکار  یه  یوقت   یه  یدکنم، شا  یدخر
 .تنگ متنفرم یهامن از لباس دم،ینم

چشمانش،  یبا تعجب نگاهم کرد، اما شاد یدم،دستانم را بر هم کوب یخوشحال از 
 :بود، بدون فکر گفتم یاننما یشتر ب

 ین؟ از من دار یاچه خواسته خوب حاال شما -

ام را صاف دستش را جلو آورد و لبه مقنعه   هوای شد، ب   یکزد، در چشمانم بار  لبخند
برخدا، چه در سر دارد، انداختم، پناه  یر زلبم را به دندان گرفتم و سربه  ینکرد، شرمگ

 :تستوسترونش فعال شد؟ آرام گفت یخاک بر سر یهانکند هورمون 

 کهیندوم ا  یشه،نکرده زخم م  ییچون خدا  یری،لبتو گاز نگ  کهینام اخواسته   یناول -
 .ینهم یمعقد کن یگهماه د یکتا  یرمتا از بابات اجازه بگ یبهم کمک کن

 !و مظلوم آوردم یخدا! چه بر سر مرد خجالت  یا
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*** 

 شادي

. شب اول  زدمی و پا م دست  یبعج ینگذاشتم، در برزخ  همیپلک رو  دمیده سپ تا
ا بهم بودم؛ گرسنگي آن هم به جهت رژيم اعصابم ر  یراننبود، خودم و یکسقبر  

كرد، دوست داشتم توانستم درست تمركز كنم، مغزم درست كار نمي ريخته بود! نمي
آشپزخانه بروم و شيريني بخورم   بهشدم گريه كنم يا فرياد بزنم، مدام وسوسه مي

نستم دعوت امشب سياوش نشانه  داتا بهتر بتوانم درمورد سياوش فكر كنم؛ نمي
 ید با دانستمیداشت! نه م یچه معن یاوشدعوت س یدمخوبي است يا نه؟ نفهم

بود   ینکرده بود ا  یجمرا گ یشتر که ب  یزیرو شوم و چامروز صبح با او چگونه روبه 
کنم، متأسفانه   یابافینه! نوجوان نبودم که رؤ  یادارم    ییم در قلبش جادانستیکه نم
ود  خواستار هستند، اما خ  یاوشخانواده س فهمیدمیبودم که م لهسایس یدختر

 یک دو دل است!پس از برگشت از رستوران و تعجب پدر مادرم که چطور    یاوشس
 یشنهادکار و پ  بارهدروغ گفتم، گفتگو ما در  زده بهساعت نشده برگشتم، خجالت

 ین سردرگم ا و من کرد.  یاوشنثار س ییگفت و پدرم ناسزا   یبود، مادرم آهان  یکار
 .بودم یاوشپدرم نسبت به س حرمتییهمه ب 

پدر  پوشیدم،یرا که م یزولهبا دلهره به سركار رفتم. لباس مخصوص اتاق ا بحص
  یشگاه راهم باشد، با لبخند وارد سالن آزما  به  چشم  یسرمست و شاد انگار  یاوشس

 !کرد  یمکارکنان صدا  یهشد و بلند نزد بق

 .اتاقم لطفاً  یتو یابابا؟ ب یداوم یدخترم شاد -
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 یاز اندازه با من خودمان   یشرسمًا ب  یاوش، پدر سشدند  یرهبا تعجب به من خ  همه
و داشتم خودم را از دسترس   یدمکش  یروننشده بود؟ دستپاچه دستکش از دست ب

 :بلند گفت یها با پوزخنداز خانم یکیکه   کردمیهمکاران خارج م یدد

 .یاحضار شد ینور چشم -

همراهم را   یآمد گوش یادمآمدم،  یرونب یشگاهشتابان، از سالن آزما زدهخجالت
پچ بلند همکاران  پچ  یگرد کردم که صداجا گذاشتم، به سمت سالن عقب   یز م  یرو

 :که ترانه بلند به همه گفت  یستادما یاآمد، لحظه

  ی قابزرگ شد، توپول خانم شد عروس آ یداماد شکوه  یاوشها باالخره سبچه -
کله   یکاره! واال منم اگه بابااومده، شد همه   یستخدا شانس بده، سه ماه ن یکو،ن

 .نبودم یرانگنده داشتم، االن ا

 توانستمیبروم نه م توانستمینه م یستادم،شوک زده پشت در ا یدمرا که شن این
 :از پسرها گفت یکیخنده همه آمد  یبرگردم صدا

معروفه! آخه   یواسه خودش کل است،ینست سرش شاخ ا یر بدبخت خ  یاوشس -
 یدوست دخترا یبگه زنمه! بابا هرک  ینستارو بذاره ا دختره ینعکس ا یچطور

 یاره، باال م یدن خند یدروغ ساله، بجا ین ا کنهیباشه، فکر م یدهرو د یاوشس
دختر   ینا ر با یر ز یاوشس یگمکجا! من که م  یمدل دختر ینکجا و همچ  یاوشس

و بع بع   يينکه بخاطر پول باباش سرش و بندازه پا   ینه امگ ره،ی وزن نم ینسنگ
 .کنه
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 انصاف یداشتم؟ چه ب  یمگر من چه مشکل لرزید،یتنم گرفته شد، دستانم م تمام
متأهل و مهربان بود،   یکه زن   یالبار بلندتر بود. ل ینا یشانهاخنده  یبودند! صدا

 :بلند گفت

  یکو ن یوان عروسشون بشه، آقاکه بخ! از کجا معلوم  ینزشته بابا خاله زنک نباش -
  ی آروم ینبعدشم دختر به ا گیره،یم یلش تحو یلیخ یهشاد یبابا یقچون رف

انصافًا  گین؟یم طوریینبه کار ماها داره که پشت سرش ا یکار چ یخانم یبی،نج
رفتار کنه که  یجور یدیند بار یک انصافا  یمخه، آخه ب  یلیکارش خ  یتو یشاد

  ینداره، بعدش هم ک  یکار یچکسبا ه یره،آروم م یادمآروم بچه پولدار بزنه؟ 
 یشگاه آزما  یادکه م  یگاه   یاوشمن توجه کردم س  یاوش؟س  یکنه برا   یدلبر  یدیند

هاتون  حرف  اید،کردهیلسرتون تحص یر بابا خ  کنه،یم یم شادي اصاًل خودش رو قا
 .ستمسخره یلیخ

 :گفتبود   تر یاافاده  یشگاهکه از همه در آزما  فرانک

 دونه، ی ماها رو در حد خودش نم  گیره،یجوش نزن، اون اگه با ماها گرم نم   یزمعز -
خانم، ما   یالافتاده! همچين با غرور راه ميره انگار كيه! بعدش ل  یلاز دماغ ف  یانگار

بود گفت  یقاط  یاوشس یدیخونه سامان مگه ند یپارت  زنیم،ی نم یندونسته حرف 
 . ...خترهد ینابا  دیداده که با یر بابام گ

 ی؟ خانم شکوه  -

با تعجب به   یشگاهستوده سرپرست آزما یوحشت به سمت صدا برگشتم! آقا با
درمورد خودم را بشنوم دستپاچه   یگراند  یهاشد و نگذاشت ادامه حرف   یرهمن خ
 :گفتم



 

 
122

رمان  یککاربر انجمن   یجز یسادات هاشم یهرمان اين بود زندگي | سم  
 

 !بله  -

 :ام نگاه کرد و گفتو شوک زده  یدهبه چشمان ترس ریزبین

 !یستادینچرا پشت در ا ؟یشکوه افتاده خانم  یاتفاق  -

باال انداختم، دگر توان حرف زدن   یهمکارانم فقط سر یرهایکرده از تحق  بغض
شدند.    یرهبه من خ  یده شدم، همه با تعجب و ترس  یشگاهداخل آزما  یعنداشتم، سر

را جمع کردم، من  یلم. وسامردمیم یر بدنم رو به انفجار بود، داشتم از تحق یدما
 یدههمه دست از کار کش مانم،ی خراب شده نم ین در ا یگر د یقهدق یک  یاحمق حت 

 :بودند. فرانك بلند گفت

 . ...یجان اتفاق  یشاد -

 :یدمکش  یاداجازه دهم باقي حرفش را بزند فر کهین ا بدون

که از    ییپام رو تو جا   یچوقته یگه برم، و د خوامی! من فقط میفتادهن ینه اتفاق  -
 .ینن نذارم، شما راحت باشظاهر همکارشون رو قضاوت کن یرو

 یدمکه شن  رفتمیشد. داشتم سمت در م یر چطور احمقانه اشکانم سراز نفهمیدم
 :ستوده وارد سالن شد و گفت یآقا

هاتون  حرف دادیبود داشت گوش م یستادهناراحت شد! پشت در ا ینگفت  یچ  -
 .رو

همه  گفتن  یوا یصدا یدمکه شن  یحرف  ینز سالن خارج شدم و آخرسرعت ا به
به سمت   یعبه سمت آبدارخانه رفتم، مستخدم نبود در را بستم! سر  یرشدهبود. تحق

! هاانصافیام را آب زدم تا رنگ پست شدن از صورتم برود، ب آب رفتم، چهره یر ش
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دستانم را   یدم؛که شن  ییهاحرف  از گرگرفته بود تمام بدنم   آمد،ینفسم تند باال م
جگرسوز.  یستدرد یخوار شد،یتمام نم امیهردهانم گرفتم هرچه کردم گ یجلو

گفتگوها   ینتمرکز کنم، ا توانستمی. نمیدملم دادم تا بفهمم چه شن ییشوبه ظرف 
کند!   یاجبار از من خواستگار  ها گفته قرار است بهبه آن  یاوشداشت؟ س  یچه معن

له د پچن دیدمیم اشیکه در صفحه مجاز  یآخر چرا اجبار! حداقل از تمام دختران 
 یدارم! چاق  یستودن  یوقار دار،یشهر یاخانواده ی،عال یالتباالتر بودم! من تحص 

ام، ه شده؟ چانه را چ  یاوشبه خاطرش کنارم زند؛ پس س  یکه کس  یستن  یزیمن چ
حالم خوب   یدم،کش  یقعم  سچند نف  کردند،یهمه گزگز م  یمکف دستانم، کف پاها

  یلم ل کردم، لعنت به رژيم؛ با دستان لرزان وساام را با دستم کنترلرزش آرواره   نبود،
  یجلو  یکون  یرفته و با اجازه وارد شدم. آقا  یریترا برداشتم، آرام به سمت دفتر مد

 .از من استقبال کرد ییروبا خوش و یستادا یمپا

 !نگران شدم یکرد  یر د ین،دخترم بش یاب-

که با   ننشسته بودم داشتم، هنوز  یبیعج یجهبه سمت مبل رفتم، سرگ یااجازه  با
 :یدتعجب پرس

 !یکرد  یهچرا صورتت قرمزه! گر ی؟برداشت  یفدخترم، چرا ک یریم ییجا -

 :حرف بزنم، کوتاه گفتم توانستمنمی

 .خدمتتون یگمم ييد،شما امرتون رو بفرما -

 یاپرونده  یز م یشود که خم شدم از رو یقکج کرد و خواست در چشمانم دق  لب
ام بخواند، او چنان سرخوش بود که  را از چهره  یخوار خواستمیبردارم، نم

 :به حال زارم گفت اهمیتیب 
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 خوش گذشت دخترم؟ یشبد -

شده ماند؛ شام دستم خشک  یم،روروبه  یز شده بودم به سمت م که خم  طور همان
 :شده گفتم یشخندر یلم دادم و با لبخند یبه صندل ! یشبد

 .ممنون -

  یام انگار خواند که حال خوشاز چهره یاوش در سبود! پ جایییچه پاسخ ب  این
 یر پ وشیاپدرش بود! س یهچقدر شب یاوشو من فكر كردم چهره س یستادندارم، ا

بسته   نشست،  یمرو مبل روبه  یبه رو یکو جناب ن شود؟یم یجذاب  ین شود به ا
 .در دست داشت تعارف کرد یسکویتیب

 !یدهبخور دخترم رنگت پر -

 :و مهربان گفت یمانهگذاشت، صم  یز م ی به را روجع برداشتم،به رسم ادب  ایتکه

انگار   یا ی؟دار یدننباهات حرف بزنم، االن حوصله ش یاوشدرباره س خوامیم -
 ی؟ندار یحال مساعد

کردم،  یبود، توان نگاه به او را نداشتم، با انگشتان دستم باز يينپا سرم
 :گفتم  یر زبود، سربه یتگارخواس  فکرم  یناول  یحدس بزنم، ول یشاز پ  توانستمینم

 .یدمگوش م  ييدبفرما -

 :گفت  راستیکبود   یدادر آن هو یکه سرخوش   ییصدا با

 .کنم  یخواستگار یاوشس یتو رو برا خوامیمن م -

سه ماه  کهین بود؛ با ا یدهرا مشت کردم، چه بد موقع زمان گفتنش رس دستانم
 یاوشبا تعجب به پدر سخوردم که چنان جا  یبودم، ول یروز ینراه چن به چشم
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وت با من، مرا به سک  یاوشرفتار سرد س یشگاه کارکنان آزما  یها ماندم! حرف  یرهخ
 :به اصرار گفت یاوشواداشت و پدر س

رفتارت، متانتت، وقارت، بهم ثابت کرد که   جاینا  یاومد  یدختر حاج فتاح از وقت  -
 یشی؟عروس من م ی،پسرم هست  یبرا یتو زن مناسب

  یاوشس یشدختر حاج فتاح که آرزو یدم،گز  یزده لبگر گرفته بود. خجالت  رتموص
سکوتم را که  یاوش. پدر سیاوشسر جنگ داشت با س یحاج فتاح انگار یبود، ول

 :و گفت یدشرم دخترانه؛ بلند خند  یگذاشت پا  یدد

جان   یبرم، شاد  یهحاش  یستمها بلد نگفتم، من مثل شما جون  ییهو  یکشرمنده   -
  ینی راست و حس خوامیکنم، م  یاز پدرت خواستگار یاوشس یتورو برا خوامیم
 یاوش؟درمورد س هینظرت چ یبگ 

من شود!   از آن  یاوشمن، س  یاز سو  یتالش  یچشتاب بدون ه  ینبه ا  شدی نم  باورم
داشتم  یمبه آرزو یاما انگار یست،ن یاوشخواسته س ینا دانستمیم کهینبا ا

خانواده   یفتگیش یزه! کاماًل انگکردیمشتاقانه نگاهم م یداً پدرش شد رسیدم؛یم
را روان  هایلی بودن، آب دهان خ فتاحفرزند حاج د، تک آشکار بو یمبرا یکوجناب ن

صدا   یکجذاب و خاص، من را هم مشتاق کرده؟ دلم که  یاوش. اما سکندیم
شد   یزهانگو برجسته بودن،  یراییهمه گ که با آن  یکس  کرد،ی را طلب م یاوشس

 :گفتم  یر زرا مدفون کردم، سربه  یاقمبگذرم، اما اشت  یشپ  یساده و خط   یاز آن زندگ 

 یرنده گ یمپدرم معمواًل تصم کنم،ینم یموارد دخالت  ینا یمن تو یقتشحق -
 .هستند

 .کرد  یپافشار یکون آقای
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 دلت با تو هم یم،که ما مشتاق  قدریینقدر بدونم که ا ینهم یبله درسته، ول -
کندن پاشنه در خونه حاج    یپام کنم برا  یکه کفش آهن  یههست، برام کاف  یاوشس

 .فتاح

از بابت پدرم   یالمنفسم برگشت، خ بر لبم آمد، اعتماد به  یحرفش، لبخند  ین ا با
که مدام   یکون ینه. سر باال کردم و به دستان آقا یاوشراحت شد، اما از س یکم

 :ماندم، آرام گفتم یرهخ شدیو باز م خوردیدرهم گره م

 یه؟ن چنظر آقا پسرتو -

 :کرد و گفت  یمصلحت  یاخورده در هم ثابت ماند، سرفه  دستانش گره پنجه

 .زنمینم یکه حرف   یاوشمن بدون اجازه س -

سرد بود! بدون ترس و دلهره    ینچن  یاوش! پس چرا رفتار سشودیچه! مگر م  یعنی
 :گفتم  یر زسربه 

همکارها و  یهاپچ وصلت داشته باشن، از پچ ینبه ا یاعالقه کنمیمن فکر نم -
هست خواسته خانواده  یامتوجه شدم اگر خواسته یشبشونرفتار شام د

 .یستن یاوشمحترمتون هستش و نظر آقا س

شده    اش از سرفه سرخ مرتبه به سرفه افتاد، چهره   یکشد و    یرهتعجب به من خ  با
خورد و من   یدستش دادم، کم  و به  ردمآو  یزشم  یاز رو  یآب  یوانبود. دستپاچه ل

چند   یکون یآقا دانم؛ی هست که من نم یانم ینا یزیبه او متوجه بودم چ یرهخ
 :را هموار کرد و گفت یشصدا ید،کش  یقنفس عم

 یی کسا  ینامطمئن باش، ا  یدیشن  یهمکارها حرف   یپچ پچ ها  یوندخترم اگر از م -
  یاوشس  یشب. رفتار دیشونتگاربره خواس  یاوشکه س  کننیهستن که خدا خدا م 
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. دخترم ترسمیم  یمتاهل  یاز زندگ   یگهدلهره داره م  یبوده که کم  ینهم به جهت ا
  ی روابط راحت   کهینا   ورمهستش، منظ  یاجتماع   یلی پسر خ  یاوشس  دونییخودت م

که اطرافشن   یناییتمام ا یم،با دختر و پسرها داره، من و مادرش به شدت نگرانش
 ی خوش یهرچ  یاوشس کنیمی . من و مادرش فکر میاوشهس ت یفقط بخاطر موقع

  یچ جان بدون ه یشاد یره،سروسامون بگ یشزندگ یگهد یدکرده بسه، با   یو جون 
پسرم  یدن! دیروندخترها بکشم ب ینا یناز ب وپسرم ر  خوامیمن م یپنهون کار

  یخوش یمن بهش گفتم هر چ  ت؛یسن یند جورواجور برام خوشا یهر روز با دخترا
اما   یست،رو هدفمند کن؛ اون مخالف ازدواج با تو ن یتزندگ یه،کاف  یکرد  یهودهب

که   یباهوش هست   قدر ینتو ا  یممخالف ازدواجه. من و مادرش و خواهرش معتقد
 .یاطرافش رو تار کن دخترایتمام 

 :یدشد و پرس تر یک چشمانم بار در 

نظر خودت  ونمبد خوامیرم رو گفتم، تنها مپس یقتجان من تمام حق یشاد -
 یه؟چ

در گلو انداخته، دلشاد بودم، دلم نمي خواست  یکرد که باد  یفاز من تعر چنان
فكر كنم كه دور و ور سياوش تا چه اندازه شلوغ است؛ در دلم شکرستان به پا کردم، 

حسادت بود! خدا را   یدرباره من تنها از رو یشگاهکارکنان آزما  یپس صبحت ها
 یر زازدواج بود، سربه  چالششنداشت و  یمشکل من با یاوشسپاس کردم که س

 :فتمگ

 .یدبا پدرم صحبت کن -

شور و هيجاني را که در  خواستمیصاف کردم. نم یبر لبان پدرش آمد. گردن  لبخند
 :را صاف کردم و گفتم یموجودم است پدرش آگاه شود، صدا
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  یگه م ددار  یميه موردي هست كه بايد خدمتتون بگم، بنده تصم یکو جناب ن -
امروز   قدر ینا گردم،یبرنم جاینا گهیبدم. با اجازه شما د یانرو پا یمونهمکار

 .هاشون من رو رنجوندن که محاله برگردمكارمندهاي شما با حرف 

 :و گفتم ايستادم

 .با اجازه -

 :و گفت یستادبا تعجب ا یاوشس پدر 

  یارم رمپدرشو دگفتن!   یچ  ی؛بر یبا دلخور ذارمیغلط کردن حرف زدن! من نم -
 فقط بگو کدوم بودن؟

انداخته    یشانبرا  یسمانیر  کهین بر لب داشتم، مطمئن بودم بدون ا  لبخند  ایستاده
  ید ها بر گردن انداختن و اين خانواده گوش به فرمان من هستند؛ پس با باشم، آن

 :گفتم  یر زتاخت. سربه 

کسته شده من شاز  یحرمت  یزده شده درسته در حضور من نبوده، ول یهاحرف  -
 .پهن کردم یاشم که فکر کنن تورب ییجا خوامیهمکارها و من نم یونم

 :گفت  ینخشمگ پدرش

 بابا جان تو بگو كي بوده؟  -

 :را به نشانه سکوت باال بردم و گفتم دستم

نرفته  یکه با دلخور  ینبه جهت ا یول مونمینم جاینا یگهمن د ین،نش یعصب -
 یچشم داشت   یچانجام دادم، بدون ه  یمهرو که تا ن  یشینمونه آزما  خوامیباشم، م
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ادامه راهش رو به خودتوگ بسپارم، درضمن ممنونم که من رو مثل دختر خودتون  
 .با اجازه ین،دونست

توان راه رفتن نداشت، هنوز تمام   یمپاها یحرکت کردم، ول یسمت در خروج  به
اما من با   تن را بداندلت رفکه ع  کردیمدام اصرار م یکوجناب ن کرد؛یبدنم گزگز م

 .آمدم یرونب یخداحافظ  یک

تن برخورد کردم و در   یک به  مرتبهیک زدم؛  یرونب یشگاهتند از در آزما زیر سربه 
  ین است و من اکنون در ا یاوششدم. س یار عطرش هش یاز بو  یهاز ثان یکسر
 فرز پابود!  یاوشس یدند خواستمیکه نم  یزیتنها چ امیختهچهره بهم ر یتوضع

کردم و با سر    یکنم. سالم  آرام او باعث شد سر باال یدببخش یوصدا یدمپس کش
زمان تند و پرشتاب گذشت که پس از رفتن  ینا قدر ینپاسخ داد و زود رفت! ا

بودم! چرا   یستادهخشک زده ا  یشگاهآزما  ی درب خروج  ی هنوز جلو یاوشس
با هم   یشبدما  هست یادشاز من جدا شد!  یالعملعکس یچ بدون ه یاوشس

سالم دربان را   یرفتم. صدا رکینگدر پا ینمبه سمت ماش یع سر یم؟شام خورد
 یاوشس  یتوان جواب نداشتم. چشمانم به سوزش افتاده بود، کم محل  یول  یدم،شن

ام بسيار و خواستگاري پدرش مرا سردرگم كرده بود؛ روحيه   شکستیمرا در خودم م
را باز کردم، خودم   یندر ماش یند بب را امیهگر  یکس  خواستمیحساس شده بود! نم 

بودم! و باالخره مانند داغ  یرهخ یرامونمو گنگ به پ یجانداختم گ دلیصن یرا رو
فرمان چسباندم،   یبلند شد؛ سرم را رو  امیهگر یافتاد. صدا امیهبه گر اییده د

محکم به ام چانه لرزید،یم یهاز شدت گر یمهاشانه کوبیدم،یم یممحکم به پاها
بود  یدابخت، پ ینبه ا ین. نفروددستانم انگار کرخت شده ب خورد،یم یمهادندان

 یرانندگ   توانمینم  دانستمی بود که م  یبه شکل  امیجهقند خونم افتاده. احساس سرگ
 ی تاکس یستگاهشدم، به سمت ا یادهکنم؛ با همان چهره سراسر اشک، از خودرو پ
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کرد، آن قدر حالم بد بود که جوابش را    یم صدا یچند بار ینگرفتم، نگهبان پارک
حالت تهوع به   یم،. لعنت به رژکردندیبه من با تعجب نگاه م  رهگذرانندادم. 

راننده با تعجب   یرمردزرد؛ پ  یتاکس  یاضافه شد! دست بلند کردم برا  یماوقات سگ
 .یستادا

 .خانم یریکجا م -

 :گفتم  یعباز کردم و سر در 

 .لطفاً  یددرمانگاه برسون یهبه  آقا دربست؛ من رو  -

انگار نگران حالم شد، پس پرشتاب  یهرروبه عقب نگاه کرد، به  ی با دودل پیرمرد
گنگ نبود،    یمبرا یش! صداشدیحالم م یایداشت جو یانگار یرمردحرکت کرد؛ پ
 یست،ن  یفتهش  یاوشس  دادینشان م  یز چبود؛ احمق نبودم همه   یاوشتمام فکرم س

شده   امی ام و همه زندگ ان برگشته یر اما من چه؟ سه ماه است به اا!  چر   فهمیدمینم
 .اجباراگرچه به  خواهمیمن او را م یاوش،س

*** 

! شما  یشهش ی! فشارخونت ده رویهگرفتن خودکش  یمطور رژ ین دختر جوان، ا -
چاق   یده! چند سال طول کشینکارا خودتون رو بکش  ینبا ا خواینیها مجوون 

 .یباش بعد خوشگل یت! اول فکر سالمتیدوروزه الغر کن یدارحاال قصد  یبش

 کرد،ی سرم غرغر م ی مدام باال کرد،یکه در اوژانس داشت چکابم م  یمسن دکتر 
تر دراورژانس حال خرابم را خراب یرزنیپشت سرهم کودک و ناله پ یهگر  یصدا

لب بدون نگاه    یر ام نوشت و باز زدر دفترچه  یتامینع و. دکتر با اخم چند نوکردیم
 :به من غرغر کرد
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  یدوساعت   یکیبعد برو.    یرهپرستار فشارترو بگ  ینبش  یقهسرمت که تموم شد ده دق -
 .از جات بلند نشو یی،مهمون ما

 یمتخت کنار یرزنلب گفتم و دكتر سري به تاسف تكان داد و رفت؛ پ یر ز چشمی
 یرزنپ یحل! از لباس مکردیسرهم با عروسش غرغر م و پشت کردیناله م

 .کردیمدام ناله م  یرزناند، پتهران یهمانحدس زنم که م توانستمیم

 .آخ موردوم -

 یکم محل  یبود، دستش را برا  یدهپوش  یمشک   یهم که مانند او جامه بوم  عروسش
 :گفتیو م انداختیمادر شوهرش باال م 

 .یاتههمه باز ینااتو، ا یلمموخوم از بروم ف یست؛ن یچیته -

از پرستار تقاضا کردم  ریختند؛یبهم م یشتر ته بود، هم اعصابم را بام گرفخنده  هم
بخش داشت ام به جهت آرام کرده  بخوابم.چشمان ورم  یپرده دور مرا بکشد تا کم

اه کردم، نگ  حوصلهیکه تلفن همراه درون دستم به صدا درآمد. ب   رفتیبه خواب م
درمانگاهم  فهمیدیاگر مپدرم  کردم،  افرا ص یمشماره پدرم بود! با تعجب صدا

کودک و   یگرفتم تا صدا  یدهنه گوش ی.دست جلوکردیو چرا سکته م چونیب 
پاسخ   ینجنگ عروس و مادر شوهر درمانگاه به گوش پدرم نرسد؛ با خنده دروغ

 :دادم

 .یسالم بابا خوب  -

 :بدون جواب سالمم گفت آمدیم ی به نظرم برزخ  پدرم

 !فقط حرف کار رو زده یشب د یاوشس پسره یتو که گفت  یشاد -
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 :پدرم گفتم یعصب یکم  یتعجب از صدا با

 .خوب درسته، فقط درمورد کار حرف زد -

 :پرخشم گفت پدرم

قول و قراراتون    یخواسته؟ حتم  یزده اجازه خواستگارپس چرا باباش امروز زنگ  -
 .یره؟ به من راستش رو بگو شادآ  یدرو گذاشت

! من هنوز افتادیداشت م ی! به اين سرعت؟ چه اتفاق ی! خواستگارشنیدمیم چه
 :منگ بودم، آرام گفتم یاوشس یاز برخوردها

! شما به باباش  ینزده، چه قول و قرار یحرف  یشب بابا من دروغ نگفتم به من د -
 ین؟گفت  یچ 

 :محکم و قاطع گفت پدرم

دخترم گفتم    شناسمیساله م  ین پسره رو چند  ین بگم، من چون ا  یچ   خواستیی م -
 .ازدواج نداره یآمادگ 

آورد در چه  یادم( بلند، پرشتاب نشستم، سوزش سرم درون دستم ی)چ  یک با
 :پرده را کنار زدو با اخم گفت یمکنار دست  ییزن روستا هستم، یمکان 

 .دارم یمار ب بینییان نمجچه خبرته خانم  -

شود درمانگاه  گرفتم تا پدرم متوجه ن یلمموبا یتر به دهنه گوشرا محکم دستم
 .خطاب به عروسش باعث شد زن برود یرزنپ یهستم؛ صدا

 .شدوم یز چشمت عز  یششد پ یچ  یهو! یستن یچیمه یها تو که گفت  -
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  ييدم،سا همیدندان رو یتو عروس باال رفت از عصبان یرزنبحث پ  یصدا دوباره
اوش جنگ است بخاطر سي  یبا پدرم بجنگم که اگر بنا  خواستمی پدرم چه کرده! نم

 :لرزان به پدرم گفتم ییبا صدا جنگم،یم

 نه؟ ینگفت  ین نظر من رو بخوا کهین بابا شما بدون ا -

 :زد  یادسر جنگ داشت فر یکه انگار  پدرم

  یه  یدونم؛پسره رو م ینا یروبممن ز یگمم یگی؟م یدار یچ  دونییمتو اصاًل  -
و شکلش، نه  سر  نه یست؛ پسره درشان خوانواده ما ن ینا یقم،عمره با باباش رف

پسره به ضرب و ضورب پول  خوره؛یبه ما نم کدومیچهاش، هآداب معاشرت
اهل نمازو روزه   هباباش يه ليسانس گرفته، بعدشم قشنگ از سرو روش معلوم 

  یون و قل  یدختر بازه که عشقش فقط دورهم  یعوض  یه پسره    دونمیم  ی . وقت یستن
خورم   یدنینوش یحتم کشهیم که  یونمون، قلخونه  یچطور راهش بدم تو یهکش

طمع ثروت من و کردن، وگرنه پسره رو چه به   فقط یناا عقل،یب  یهست! دختره
مثل خودش خوبه،  یدخترا یو محجبه رفتن! پسره برا یلدختر اص یخواستگار
 .ایزادهیلاص یهنه تو که 

دک کو  یهگر  یقصد انفجار داشت، صدا  یجگاهمرا بستم، دوباره دخالت! گ  چشمانم
خفه    ییدخالت کنند، با صدااجازه دهم    توانستمیباالتر رفت، زبانم تند شد، دگر نم

 :گفتم

آهان االن چون تيپ و ظاهرش بر خالف شماست ما شديم نجيب زاده و هوري  -
روز و  چون به  کنید؟یقضاوت م جوریینبهشتي، اونا شدن كافر بلفطره! بابا چرا ا

باال رفته! توروخدا اگه جدا   یکس  یوار کرده، از د  ی! دزدیستمتمدنه درشان شما ن
  یدن کش  یون. آخه قلینداره بگ اییگهخالف د یاجتماع  هاییو دوست از ظاهرش 
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  یاوش س یبابا رفتارها یته؛مهربون و با شخص یلی پسر از نظر من خ ینشد جرم؛ ا
هم   یلیرفتارها خ یننسل من ا یهاجوان یو زشته، وگرنه برا یباز نظر شما ع

چه برسه طرز لباس  یست،ن یکی هاشون ! بابا نسل من و شما حرف یهاعاجتم
 ام؟یکه دارم راض  یسبک زندگ   ینمن از ا  کنیدی فکر م  النو معاشرتشون؛ ا  یدنپوش

 امینده آ  یبرا ینحرمتتون رو نگه داشتم، پس اجازه بد یول یستم،ن ینه بابا راض
به   ی، من دلم زندگ  باشماالح یهامثل جون خوامیمنم م یرم؛ بگ یمخودم تصم

  یاوشمبجز س  کیهر    یه؟چ  دونیدیدرمورد ثروتتون، اصاًل م  خواد؛یسبک شما رو نم
بهزاد از   بارهیک چطور    کنیدیفکر م  کنه؟یحساب مال شما رو م  یدمطمئن باش  یادب

چون گفتن، چرا مال حاج فتاح   خواستم؟یرو م یشاد یگفته من از بچگ   یسسوئ
اصطالح  که به  یآدم یه یمن رو به نامزد بار یک بابا شما  یبه؛غر یزندگ  یبره تو
محبت   یه تونستی شد! اصاًل نم یکه چ   یدیند ین،مؤمن بود درآورد یلیشما خ

بهم نگفت   بار یک  یول   یدمشنبودم و ند   یرانبهم بکنه، دوسال تموم من ا  یککوچ
داداشمه،  کردمیمدو سال فکر  یننگفت دوستم داره. ع بار یک یدلتنگم شده، حت 

  ئلمکه براتون قا  یخوام. بابا با احترام ینم یگهرو د یآدم ینبا همچ یمن زندگ 
 خوام،ی نم یمن آدم شکل عل یرین،بگ یمدوباره برام تصم ذارمی دفعه نم ینا یول

بابا   ید،گرفت  یممن خسته شدم ازبس برام تصم موندم،یم یبا عل  خواستمیاگه م
 .یرمبگ یمخودم تصم بار یک  ینبذار ی،استگارخو یانب ین لطفًا اجازه بد

 پر از تعجب شد  یشسکوت کرد، صدا یکم  پدرم

بوده! برات مهم  یگهشوهرت قبل از تو با صدتا دختر د یستتو برات مهم ن یعنی -
 . ...فهمییدختر م یره،ها راحت گرم بگشوهرت با زن یستن

 .ادامه دهد نگذاشتم
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دوران قبل ازدواجش مربوط به خودشه،   یهرکس یست،نه نه نه؛ بابا برام مهم ن -
برعکس   کنهیم  یخودش زندگ   یکه برا  یهچون آدم  یادخوشم م  یاوشبابا من از س
قربونتون    یدم،نفهم  یادن  یاز خوش  یچیو ه  کنمیم  یمردم زندگ   یبرا  یهمن که عمر

با  یگهد یمکه اگر نامزد کرد  یرمگیازش قول م یخواستگار یادب ینبرم اجازه بد
 .نباشه یدختر یچه

 :دهد، آرام گفت  ییر نظر مرا تغ   تواندیبود نم  یافتهانگار در  لرزید،ی م  یشصدا  پدرم

  یاوش کِفش باشه، ما با سازدواج کنه که هم   یبا کس  یدبا  یهرکس  یشی،م  یمونپش -
باشه مثل  کنم؛یباعث شدم دلت بشکنه قبول م بار یک اما چون  یم؛و آسمون ینزم
با افتخار  ی. وقت یستن یمرد زندگ  ینقبول، اما فکرات رو بکن، ا یی،خواینم یعل

  ذاره یو با غرور م گیرهیعکس م اجور جورو هایینامحرم تو مهمون  یبا دخترا
 .یستن یمرد تعهد دار یعنی ینن، مردم بب ینترنتا

 :سوخت، مهربانانه گفتم تنها عبادت و کار سخت کرده یبه حال پدرم که عمر دلم

 یگهچه بهتر که د ینترنت،ا یتو ذارهیرو م یز چه خاطر صداقتشه که همه ا بباب -
 ست؟یکارهچ فهمیدیمیکاه بود نم  یر ! خوب بود آب زشناسیمشیم

 .دربرابر من خلع سالح بود یرمزمزمه شد؛ پدر پ نوایییپدرم به حالت ب  صدای

رو    یاوشس  اگه  یستم،وقت بدون که پشتت ن   اون  ی،شاد  یشیم  یمون به خدا پش -
 ینبهتر ریزم،یپول به پاتون م یگمثل ر یباهاش خوش یتا وقت  یانتخاب کرد

 خوام ی همه مال و م ینا فرستمتون،یم یادور دن یهامسافرت  یدم،جهازم بهت م
  یه   یونم  یمن رو دار  توکن من مردم. چون  فکر    ی،شد  یموناگه پش   یکار؟ ول  یچ 

عمره به   یه یئت؟ببرمش ه یچطور پسره رو ینمن آخه ا کشی؛یم یقوم مذهب
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 یابروهاش از ابروها یر که ز  یشهم یداماد یهخودم  یبگرفتم، حاال نص  یرادهمه ا
 .یزترهدخترم تم

 یزاهد بود  اتیزندگان   یمبگو  خواستیهم فشردم، دلم م  یدندان رو   یتعصبان  از 
 :کنم، اما نگفتم، مهربانانه گفتم  یو عابد، چه شد؟ بگذار من زندگ 

  یمون که پش  بینیدیرو نم  یوقت روز یچه یدمطمئن باش یبابا قبول، ول  شهبا -
خودم بوده،  یشدم، دلم خوشه که از جوون  یموندرصد هم پش یکشده باشم، اگر 
  ین که ا  یممون ندارمحله یتو ییترها؛ بابا کم پسرهابزرگ  جایینه از دخالت ب 

که هروز   یپسرها  کنمیم  تخار اف  کین،یم  یئته  ی! شما هرسال توندگردیم  یپیت
! بابا یشنم  یئتمدست اندرکار ه  یشههستند، محرم که م  یو خوش گذرون   یتو پارت 

 .یرینجلوم رو نگ یرم،بگ یمتصم یمزندگ یبرا بار یک  یدبذار ینتورو به امام حس

 :آرام گفت یدوکش  یآه  پدرم

تمام  بهش بگو  یدخالت کردم، ول یبار  یگیراست م کنم،یباشه من دخالت نم -
 .نشم یلفام یش پاک کنه تا رسوا رو از صفحه یششرع یر غ هاییلم و فعکس 

 .چشم بابا -

تخت  یحرفم تمام نشده بود كه پدرم تلفن را بر رويم قطع كرد! سردرگم رو هنوز 
من  کهین ا یدن؟جنگ یاوشپدرم بر سر سداشتم، درست بود با  یدترد یدم؛دراز کش
رم قندم تمام شد، لبه تخت نشستم ما او چه؟ سدرش نبود ا  ی شک   خواهمیاو را م

  ی به شماره افتاده رو  توجهیو ب   دمهمراهم زنگ خورد. پرستار را صدا کر   یکه گوش
 :همراهم پاسخ دادم یگوش

 !الو -
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 .یاوشس یسکوت بود و بعد صدا اییه ثان چند

 !يين، کجاسالم -

سوزش   یدم،کش  یرونب  سرم از دستم  ارادهیبه گمانم خوابم، ب   یدمرا که شن  صدایش
 :! گرگرفت سراسر تنم، هول کرده گفتمیدارمسوزن به من فهماند ب یجا

 . ...پدرت یرون،اومدم ب یشگاهافتاده! من از آزما یاتفاق  یکو،سالم جناب ن -

وارد شدو بدون نگاه به من   یاخالق پرستار خوش یم،خواستم ادامه حرفم را بگو تا
 :گفت

چه وضعه!   ینا  یرم؟که فشارت رو بگ  ینقبل ا   یاریر بگفت خانم سرمت رو د  یک  -
 ی؟ راه انداخت   یچه مسخره باز یندستت خون افتاده، ا

 :گفتم  یاوشبه س یعکردم و سر  یخواه کرده از پرستار معذرت   هول

 .خدمتتون گیرمیمن تماس م یدببخش -

 :ید تعجب پرس با

 یمارستانی؟ب یی؟کجا -

 یاورد مان مرا از کاسه دربر درون دستش چشبا دستگاه فشا خواستیکه م  پرستار 
 :گفت  ییبا تندخو

 .زود قطع کن تلفنت رو یستمتو که ن یکار خانم ب -

 :گفتم  یاوشستند به  کردمیبختم را امتحان م یدمن سودجو با و

 .خدانگهدار گیرمیشرمنده حالم بد شد اومدم اورژانس سر چهارراه، تماس م -
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کرد و گفت    یسوزن سرم زد، غرغر  یجا  به   یو چسب  با اخم فشارم را گرفت  پرستار 
را برداشتم و   امیدست  یفام را مرتب کردم و کمقنعه یستادمروم. ا یبه حسابدار

که در   یادیز یتجمع یاندرمانگاه رفتم که درم یروندرمانگاه را دادم و به ب ینه هز
! آیدی مکه با سرعت به سمت اورژانس   یدمرا د یاوشدرمانگاه بودند، س یاطح

 کردم  یشخواب نبود؛ دستپاچه صدا یاخدا

 .یکون یآقا یکو،ن یآقا -

زد! او به خاطر من   ییلبخند آشنا  یدکه مرا د  یکرد و زمان   یبه اطراف نگاه   سردرگم
با  زد،یآمدم و او خودش را به من رساند نفس نفس م يينآمده؟ چند پله را پا 

 :یدمپرس یناباور

 کنید؟یم یکار چ جاین سالم شما ا -

 :! مؤدبانه گفتکشتیمهربان که مرا م یزد! از آن لبخندها لبخندی

ن هم گفت باحال نگهبا ینگه،پارک یتو ینتونماش یدمشده؟ خدا بد نده! د یچ  -
 کنید؟یکار م  یچ  جاینا ین،خراب رفت

 ایستادیم یزدم، دلم داشت از خوش یینمادندان  لبخند

 .ینام کردمنده فتاد، شر فشارم ا یلعنت  یمرژ ینبه خاطر ا -

 .طرف درب خروج نشانه رفت مؤدبانه دستش را به او

 .یاینبا من ب ینآوردم افتخار بد ینمن ماش-

 .به احترام تکان دادم یسر زدهشگفت

 .یشمسپاسگزارم ممنون م -
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قلبم داشت  یجانو من از ه یم؛رفت ینشبه سمت ماش رویادهپ یشلوغ  یانم در 
  یدفکر کردم که با خردانهیخودرواش که شدم ب  یکنزد. دادیم یست فرمان ا

با لبخند آقامنشانه در جلو را باز کرد و  یاوشعقب که س یا ینمجلو بنش یصندل
 :گفت

 .ييدبفرما -

! او سوار یجانبه احترام تکان دادم. لب و دهانم را به هم دوخته بودند از ه سری
 یشدر صدا یکم  یبود، با ناراحت کننده صحبت شد و باالخره راه افتاد و او شروع 

 :گفت

  ی ها گفتند، به خدا شرمنده از رورو بچه  یانرفتم جر  یشگاهخانم، من آزما  یشاد -
 .ها پشت سرتون زده شدحرف  ینا کشم،یا خجالت مشم

نه؟ چنان مهربانه و صادقانه حرف    یابار، جان بدهم    یناول  یبرا  ی،گفتن شاد  برای
 یرا به باز یفمانداختم، بند ک یر زام، سربه زده هم تو کردمیکه احساس م زدیم

 :گرفتم که گفت

 .یمباهم گپ بزن یکم  شاپیکاف   یه یمبر دینی اجازه م -

دوباره همان مرد   یاوشمحکم کردم، کاش خواب نباشم؛ س  یفمرا دور بند ک  دستانم
 .شد یشمهربان چند هفته پ

*** 

 سياوش



 

 
140

رمان  یککاربر انجمن   یجز یسادات هاشم یهرمان اين بود زندگي | سم  
 

 ین. تمام فکرم اکشمیام مجان قهوهور فنبه د یدست  شاپ،یکاف   یبه صندل دادهلم
کنم،   یاز دختر عذرخواه   یشگاهاست که چه طور به خاطر رفتار احمقانه کارکنان آزما

کارش به    یریآزاردهنده بود که به خاطر دلگ  یش کارکنان برا  یهاقدر حرف آن   یعنی
م، بعد را صاف کرد یمگلو  یابوده. با سرفه  تی! امروز چه روز نکبیدهاورژانس کش

زدم که  یاد چنان فر یشگاه زبان سرپرست آزماکارکنان از   یلق دهن  یان جر یدنشن
بود، من   ینامرد یراست رفته بودند. به  یابه گوشه یر زهمه کارکنان هر کدام سربه 

 یرازدار  هاآن دختر ندارم و حاال    ینبه ا  یاگفتم که عالقه  یدر عالم هپروت در مهمان 
  یم از تصم  چیکه ه  یدست چرخاندند به گوش دختربهدسترا    یمهانکردند و گفته

من و پدرم به جهت مردد بودنم  یدشد یلفظ  یریام خبر ندارد! آخ که درگخانواده
و   یدمکش  یقیکشاند! نفس عم  یلیرا به تعط  یشگاهدختر رسمًا آزما  یندر انتخاب ا

ب ام عذاته دختر نشس  ینا  یروکه من االن روبه   یلیسمت فنجان خم شدم، تنها دل
  ید . تردیستچ  یممتصم  دانمی خانواده است، وگرنه هنوز نم  یبوجدان و اصرار عج

ام خنده  کنمی. به دختر که نگاه میستدختر ن یندارم، هنوز هم خواسته من ا
  ی دختر را معرف  ینهمسرم شود! چگونه به دوستانم ا شودیشاهکار م گیرد،یم

 یکار  ینپدرش بوده که مرا مجبور به چن  یحساب بانک که تنها    فهمندیکنم؟ همه م
هزاران فرسنگ با دختر   یچه اجتماع  یظاهر  یدختر چه از رو ینا یاکرده. خدا
را   یباییالهه ز ینام اندارم، به پدرم قول داده یاام تفاوت دارد؛ اما چارهموردعالقه 

م آن پدر   همه از   امیحساب بانک   ین،خانه، ماش  نهبه ازدواج با خودم کنم وگر   یراض
روز زنده بمانم. پدرو مادرم مطمئن هستند   یک  توانمی ! و من بدون پول نمشودیم

 گویم یمن م یول کند،یم یمتأهل یدختر مرا دلگرم به زندگ  یکه نجابت و خانم
پدرم   که  یآمد شب یادم ام را وسوسه کرده. مال و ثروت و نفوذ حاج فتاح خانواده 

 :گفت  یدعوت کنم با خوشحالرستوران  ختر را بهد ینمرا مجبور کرد ا



 

 
141

رمان  یککاربر انجمن   یجز یسادات هاشم یهرمان اين بود زندگي | سم  
 

 یدختر دکتر ین مندش کن، بابا ابابا، باهاش حرف بزن به خودت عالقه  ینآفر  -
. یحرف بزن   یباهاش خودمون   یستنن  یکارتعالف ب  یقایداره، باباش حاج فتاحه، رف
 یبخاطر خودته، آخه تا ک  کنمینباش اگر اجبارت م یر بعدش هم بابا از من دلگ

رو  یو خود شاد یشاد یبابا یترضا یوقت  ی؟باش یشگاهآزما ینا یتو خواییم
عمر هم خودت هم جدو آبادت از کنارت   یهپرچم حاج فتاح تا    یر ز  یبر  یدگرفتم با

 یهرچ  دونییخودت م یول یا،از مال دن یمبخورن. نه که ما هم کم داشته باش
 .دهیرو توپ تکون نم  یحاج  یظاهره، ول یمدار

 :ام زد و گفتبر شانه  یاوالد؛ پدرم دست   یک  ینحاج فتاح بود و هم  گفتیم  راست

احمق  یاوشفرشته، س یابونخ یتو یدهدخترش خر یبرا یشگاهآزما یه یحاج  -
 آروم و خوبه، چرند نگو چاقه،   یلی. دختره هم که خیهگوشه مال حاج  یه  یننباش ا

بده دور دوست   ، قولبابا کنییحله. قول بده که سربلندمون م یمرژ یهاون که با 
 .کشییخط م یپارت   یو هرچ  یقو رف

کنم،   ییر بود و من قول دادم که تغ یمطمئن کاف  ایینده آ  یک یبرا هاین همه ا و
 .یرمدختر را بپذ ینم که اتأهل به خودم دهم، قول داد یبرا  یقول دادم که فرصت 

دختر مرا به حال فراخواند؛   یسرفه مصلحت  یدر فکر فرورفته بودم که صدا چنان
است، او را   یبانداختم، عج یمزده روبروبه دختر خجالت یشستم، نگاه صاف ن

دست هم  اشیوهمآب  یوان! هنوز به لی بودم، نه خجالت  یدهمعمواًل خودپسند د
به  اشی پر از نگران  یاز نگاها یمکان  ینجهت حضور در چن اش به نزده بود. دلهره 

و کاست  کمیبود. من در شناخت دخترها ب  یانکاماًل نما اپشیکاف  یوار در و د
تاکنون   کرده،یلسال آلمان تحص  ینچند  کهیندختر با ا  ینتخصص دارم، مطمئنم ا

امزد اولش البته از ن  زنم،یم  یپسر هم نداشته! پس ذهنم پوزخنددوست   یک  یحت 
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 یز فضااش چگونه است. دختر چشم اخانواده یقهد سطح سلیفهم توانیهم م
زدم و با چشم به او   ی. لبخندشودیم یرهبه من خ یدم یکو  گیردیم شاپیکاف 

آمد که   یبندهچنان فر یشحرکت برا ینرا بنوشد، ا اشیوه ماشاره کردم که آب
 ختی کرد. عاشق کردنش کار س  یلب تشکر  یر از خجالت رنگ گرفت و ز  یشهاگونه

کاماًل دست نخورده    یول  دهد،یان منش  یچهره و رفتارش مقررات   کهین با ا  یست،ن
است!  یبه چند جمله عاشقانه دارد، اما نامرد یاز کردنش تنها ن یفتهمانده. ش

نت را از دختران قبل . اگر فقط ذهآیدیعشق م  گویدیمهم است؟ مادرم م  ی؟نامرد
دانم كار درست ! گيجم و نميیباش هدوست داشت توانییرا م یپاک کني، شاد
را  اشیوهماز آب یزده بود، کممن به خودش خجالت یرهنگاه خ چيست! او از 

همراهم بلند   یاز گوش یامکیپ یخواستم شروع به صحبت کنم که صدا ید،چش
بود،    یال دان  یشهانداختم. مانند هم  یامکپ به    یشد. به خاطر هدر دادن وقت نگاه 

پدرم   ش کنم،تمام ید هم گذاشتم. با یچشم بر رو ام؛شدهعوتبزرگ د یمهمان  یک
 .زدم  یالبه دان یامکپ  یک یع سر ی؟آخر تا به ک  گیید،یراست م

 .خوش باشين یستم،سالم من ن -

دختر داشت تمام حرکاتم را   شود، یشتر همراهم را خاموش کردم تا تمرکزم ب تلفن
چطور شروع به صحبت    دانمیبزنم اما من نم  یمنتظر بود تا حرف   گرفت،ینظر م  یر ز

 یبردم. دم امینیسمت ب حوصلگیی. فنجان را با ب یدمه صورتم کشب یکنم! دست 
 یدم،از قهوه چش یگذاشتم، کم  لبم یبود. فنجان را رو یعال یشگرفتم، هوم بو

آمد پدرم با حاج فتاح صحبت کرده. وعده   یادمکه به دهانم رفت،  یشتلخ
را نبرم و   پدرم یکرده که آبرو  یهگذاشته و مادرم مدام پشت تلفن گر  یخواستگار

 ین است حاضر به ا یتن دهم! به مادرم گفتم حاج فتاح مذهب یبه خواستگار
 :فت. مادرم گشودی وصلت نم
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 .سنگ مفت گنجشک مفت -

  ید توان مقابله با درخواست خانواده ندارم؛ شا کنمیام، احساس مکالفه  ام،خسته
! خواهدیم  ر ییدلم تغ  یگر خودم هم د  یدوسوسه شدم، شا  یدهاو تمج  یفهم از تعر

که تمام  دانمیدختر م یناست و با ازدواج با ا یجانسراسر ه یممجرد یزندگ 
خسته   یسرکار روم و شب با تن  صبح  یمرد معمول   یکمانند    توانمیم  یاآ   شود،یم

ام تمام شد، خانواده  یتمامش کنم، دوران مجرد ید! بادانمیبه خانه برگردم؟ نم 
گذاشتم؛ با لبخند    یز م یدختر شروع کنم. فنجان را رو ینبا ا توانمی اصرار دارند م

 :اش نگاه کردم و گفتمشده سرخ یدسف یابه چهره 

  یه  خوامیمن م کهین بعدش ا ینرو قبول کرد خب اول ممنون که دعوت من -
بعد   یشتر ب ییجهت آشنا یماول گپ بزن یناز شما بکنم، حاال بگ یدرخواست 

 یم؟ت رو بگم بعد گپ بزناول درخواس یادرخواستم رو بگم 

. هيچ! گیرمیاز چشمانش نم  یاحساس  یچشد. ه  یرهبه من خ  یزدگ   با شگفت  دختر 
 :فکر کرد و گفت یباال انداخت کم ییرواب

 .یشگاهبرگردم آزما ین لطفًا ازم نخوا یول  ید؛هر جور که راحت -

! کندیزدم. دختِر خودپسند چه اندازه مطمئن صحبت م یینمادندان لبخند
آور رها شوم. لحظه دلهره  یناز ا  تر یعهر چه سر  خواهمیم  یول  یم،سرگردانم چه بگو

 !دو، سه، حاال یک،شدم؛   یرهگرفتم و در چشمانش خ  ینفس

 کنی؟یبا من ازدواج م -

گفتم. راحت شدم، سبک شدم، هر چه بادا باد. دختر چنان متعجب شد که دو    آخ
ام گرفته بود. صحنه ماند؛ خنده  به من یرهدهانش گرفت و خ یدستش را جلو
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خم شدم. به چشمان   یکم  یز م یسرخوش رو یدمنشن که  یبود. پاسخ  یچسبدل
 .کنم  یشاغوا  یدبا  کردم،یم  یز خاص بودن خودم را تجو  ید زده و ناباورش با  تعجب

 کنید؟یازدواج نم  یعنی کنیدینگام م جوریین ا -

 یرهز من گرفت و به دستانش خگذاشت. چشم ا  یز م یر زد؛ دستانش را ز لبخندی
. یدفهم شدیتندش م یهاا از لرزش اندامش و نفسجا خورده بود ر  کهینشد؛ ا

 :شد و گفت  یرهبه چشمانم خ  یبه او ماندم. او سر باال کرد. کم  یرهسکوت کردم و خ

شوکه  قدر ینا گفتینیبعد م زدیمیفکر کنم اول گپ م ین،گفت یهویی یلیخ -
 .شدمینم

نثارم کرد.  یازده و او هم خنده خجالت یدمام گرفت. بلند خندش خنده حرف از 
 :شد و گفت یرهخنده من، محترمانه به من خ یانلبش را به دندان گرفت و م

 کردمی پدرتون فکر نم یو خواستگار یشگاهامروز پرسنل آزما یهابه جهت حرف  -
 .یدبه ازدواج با من داشته باش یلیتما

بدهم؟   یحاال چه پاسخ  ی،. لعنت یدنده در دهانم خشکتمام نشده خ حرفش
  ی صندل ی. خودم را روگذاردیم ییگوحساب دروغ به  یمهر چه بگو دانستمیم

 :جا کردم و گفتمجابه

دارم که وقتم   یادیز  یو مجاز  یقیمن ترس ازدواج دارم. من دوستان حق  یقتاً حق -
من به  یددارم. ترد یمخصش یبه زندگ  یو دلبستگ  گذرونمیباهاشون م یادرو ز

 یممجرد ی کاًل از زندگ   یدبا یگهد کنمیشماست. احساس م ی جهت خانواده سنت 
 .من یشخص گیدادن در مورد زند  یحدور بشم. پدرم گفتن کامل توض
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ابرو باال داده بود و محتاطانه   یککرده بود.    صاف  یرا به نگاهش دادم، گردن   نگاهم
 از  یدختر کم یتا چشمان از خود راض یدمم کشبه چشمان ی. دست کاویدیمن را م

در نگاهش باشد؟   ینیاندازه از خودب  ینا  شودیباعث م  یزیدور شود. چه چ  امیده د
 :پدرش؟ لبخند زدم و گفتم ییدارا

 یتمام قد حاضرم و به صورت خصوص جایندور. من ا یزیدبر  یدینشن یهر چ  -
. یناگر بله بگ  یام،ب  یًا به خواستگاررسم  ینو اگر اجازه بد  کنمیم   یازتون خواستگار

  وقت،یچ و ه  یمرو بساز  یگهدکه هم  کنیمیما و ما با هم تالش م  شیمیمن و شما م
 .ریمی. پس قدم به قدم جلو میمنکن یبتخر

چشمانش را کوچک کرد، لبش را جلو داد و فکر کرد. او در   یدرس  یانکه به پا  حرفم
اش ار ارباب منشانهمغرور بوده و حال رفت  و  یسخت و مقررات   یدختر  یشهنظرم هم

 :. او محترمانه به من لبخند زد و گفتکندیمن را کالفه م

 ذارنیم یشتر ب ییآشنا یبرا یااگر صالح دونستند جلسه  ید،با پدرم صحبت کن -
 .یادم  یشپ یچ  ینیمتا بب

*** 

 شادی

 

  یمدام روسرکه  دیدمی شاد و سرحال را م یاتاقم دختر یقد ینهآ  رویروبه 
 یتر مردتا به چشم مهربان بستیجور واجور م یهاعشقش را با مدل  یشکشیپ

جمالت عاشقانه پسر در ذهن دختر   یادآوریبه نظر برسد و    یباتر ز  یده،که تاکنون د
 !داشت یدختر تازگ  رایب  ینرنگ انار شوند و ا یشهاکه گونه   شدیباعث م
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ام زنده  یاوش! سیشاد   یعنیز خود من،  نبود ج   یدختر سرزنده و شاد کس  ینا  آری
شده احساس کنم   یزهانگ  هایشیبا مهربان   یاوشداده. س  یکرده، به من جان زندگ 

. او یدمنامم را فهم ی معنا یاوشو جذابم. من با س یباز ام،سالهیستب یدختر
امشب پدرم اجازه   رانجام! بله سامیده است که تا کنون د یمرد ینترخاص 

 !را داد، اما سخت یاوشسبه  یخواستگار

را گوشه اتاق پرت کردم،  امیماه کشمکش با پدرم، روسر یک ینشده از ا کالفه
  ی مان فکر کردم؛ چه روزها در خانه یبماه عج یک یناتاق به ا یانم یستادها

 !وشیاخانه کنار س یروندر ب یعاشق  یدر خانه داشتم و چه روزها یبدشگون 

زمان   یچبوده باشد، ه یریحجم از درگ ینم در خانه ما اندار  یاد امیتمام زندگ  در 
کرده    ید تهد یا کرده   یههمواره گر یا رفته باشد  یادمن رو به فر یندارم صدا یاد

 !باشم

 یکردم و جلو  حرمتییبه پدرم ب  یاوشچشمانم را بستم، من به خاطر س شرمنده
 یاوشول کند سشد پدرم قب  یزهانگ  یخودزن   ینزدم و ا  یدست به خودزن   یدگانشد

 .یدآ  یمبه خواستگار

من با   شود،ی! باورم نمکنمیاز آن شکسته نگاه م یادر کمد لباسم که گوشه به
پشت سرهم شکسته باشمش! آخ که پدرم مرا به جنون کشانده بود! او   یلگدها
سطح   یراست را قبول ندارد! پدرم به  یاییخودش دن یایکه جز دن  ستیریمرد پ

 .کندیم یوانهمرا د ینست و ابسته ا اشیفکر

  یاوش، دارد به ازدواج من با س یتپشت تلفن در اورژانس گفته بود که رضا پدرم
با پدرم  یخواستگار یبرا یاوشکه دوباره پدر س  یدروغ بود! روز بعد هنگام یول
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را گرفته و   یسترم هنوز آماده ازدواج ندخت کهین تماس گرفت، پدرم باز بهانه ا
 !مان را ندادها به خانهن اجازه ورود آ 

  یاوش و س  زدیم  یادمدام فر   آمد،یبه خانه م  یاوشبهانه تازه از س  یکهر روز با    او
و تنها  یستن یچو بند ه یددر ق یاوشس گفتیاو م خواند،یم یمرد عوض یکرا 

از   یاوشس  کردیچرا پدرم فکر م  دانمیگذاشته، نم  یشبه جهت پول اوست که پا پ
دارد  یخوب  یوضع مال یاوشپدر س ن،پدر م گفتمی است! هرچه م رییخانواده فق

 !کجا  یاوش ثروت ما کجا و ثروت پدر س گفتیو م زدی او پوزخند م

 گفتیم یاده بود با فرکرد  اشیدر محل زندگ  یاوشکه از س  یقاتیتحق یط  پدرم
 یبا دختران   یشههم  یاوشنکته که س  ینبه ا  یاوشس  یآپارتمان مجرد  هاییه همسا

بزرگ   یپدرم زنگ خطر یبرا یناند و اکردهاشاره  شودیم یدهرنگارنگ در محل د
با دختران به من گفته بود   اشینهشیاز ارتباط پ  یاوشمن نه، چون س  یبود؛ اما برا

جز من؛ اما  دهدینم یتاز آن دخترها اهم کدامیچبه ه یگر بود دگفته   یداوار و ش
به من ندارد و   یشیگرا  یچه  یاوشن است سکه مطمئ  کردیم  یپدرم مدام پافشار

اصاًل ظاهر   یاوشبه من وفادار نخواهد بود؛ چون س یاوشاگر با او ازدواج کنم س
 .پسنددیمرا نم

  یش در کمال صداقت سوگند خورده بود که به من دل داده و ظاهرم برا  یاوشس  اما
  یچ ه  یگر که دگو نبود. او گفته بود  دروغ  یاوش س یبایاست و چشمان ز اهمیتیب 

ندارد و من صداقتش را در بستن صفحه   یمجرد یبه زندگ  اییدلبستگ 
شد که من باعث  ارشک  ین. او با ایدمهمه تعداد طرفدار فهمبا آن ینستاگرامشا

او به من گفته بود از   یستم،باشم و مانند کوه پشت سرش با  اشیهواخواه واقع
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شده من  اشی ا حال تمام هست چون از گذشته بوده ام یستن یماناش پشگذشته
 !مرد ینا یبرا دادمیکه جان م  یو من

 نیو مادرم ا  کردمیبه رفتن م   یدروز کارم شده بود جدال با پدرم، من مدام تهد  هر 
در کار من دخالت نکند، هرچه به   کردیو از پدرم درخواست م  کردیم یهگر  یانم

  یک که او   کردیام مدرک رو ماست، مد یروز و اجتماع به  یاو جوان  گفتمی پدرم م
 .کشاندیم نحرف پدرم مرا به جنو  یناست و ا یعوض

داده، بال درآوردم و به    یامپ  یاوشس  دادی همراهم بازنشان م  یگوش  یامکپ  صدای
تخت انداختم،   یهمراهم را برداشتم و خودم را رو  یسمت تخت خوابم رفتم، گوش

اش و در دل قربان صدقه  یدمرا د یاوشس یبایصفحه را که روشن کردم عکس ز
پدرم توبه جوان   یبرا ه،جدال به خاطرش درست بود همهینرفتم و مطمئنم که ا

 !ندارد یمفهوم

 .لب خواندم ر یرا ز پیامش

  یومدیانصاف چرا امروز ن یخانم؟ دلم برات تنگ شده، ب  یطورچه  یزم،سالم عز -
 کنی؟ یخودت رو پنهون م  بعدش  کنییام موابسته   جوریاست؟ینا  روی،یادهپ  یمبر

رو که   یتو فکرم اون کت و دامن ینمت،امشب بب یستخانم خوشگلم دل تو دلم ن
 چقدر دوستت دارم؟ ودمبهت گفته ب یت نه! راس یا پوشییم یدمبرات خر

ذوق  ی! مانند نوجوان یماه هزاران بار گفته بود یک یندل، در ا یز عز یبود گفته
با   یاوشنبود که س  یماه روز  یک  ینچسباندم. در اهمراهم را به قلبم    یکرده گوش

در   یدارمانهمان روز د یقاً ماه قبل دق یکتر نکند. مرا دلباخته یشهاگفته
 ی بدون آگاه  یول ینیمرا بب دیگر از من درخواست کرد که هم یاوشس شاپ،یکاف 

 نگمایخبردار شود ب  یاوشمن و س یدار د یانها؛ او گفت اگر پدرم از جرخانواده
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. او یمآشنا شو یشتر که من و خودش با هم ب  دهدیو اجازه نم کندیمخالفت م
ما هر روز با   یردبگ یاجازه خواستگارکه پدرش بتواند از پدرم   یگفته بود تا زمان 

داشتم  یدودل یاول کم ید . شایشترشناخت ب یبرا یمو گذار بپرداز ت هم به گش
او را بشناسم؛ اما    خواستمیداشته باشم مبا او    یپنهان   یدارهایقبول کردم تا د  یول

پدر  یبرا ینپدرش نگذاشتم و ا یشگاهکارکنان هرگز پا به آزما  حرمتییبه جهت ب 
 .بود یندآ خوش یار دل من بسساده

جا مشغول به کار شوم تا  چشم به راه بود که به کارخانه خودش بروم و آن  پدرم
  یلو ک  یکه حداقل س  یل کردم به زمان پدرم بازنشسته شود، من قبول کردم؛ اما موکو

  یمو از روند الغر کردیم یز از وزنم کم شده باشد، او هم پول فراوان به کارتم وار
 .نداشت یاوش و آمد من با س  فتاز ر  یاطالع  یچخرسند بود و ه یار بس

تا با هم به   گذاشتیقرار م یهر روز ساعت شش بامداد در بوستان  سیاوش
  ی هر زن   یاهای. او مرد رورفتیمیهم م  یسوارکوه و دوچرخه   یه گا  یم،برو  روییادهپ

به  سپردمیاطالعات دارد و من تمام قد گوش جان م یز چ است، او درباره همه 
و...  یماساژ الغر ی،مانند تب سوزن  یالغر  یننو یها! مدام از روش یشهاسخن

مدام به  را سفارش دهد، او  یباییجشن عقدمان لباس ز یتا برا کردیصحبت م
  ین و ورزش کردن مدام مرا تحس  یمدر رژ  امی به خاطر اراده قو  داد،یم  یمن دلگرم

 .کردیم

ام و هر روز با  کم کرده  یلوک  یستکه در مدت سه ماه ب  شودیباورش نم  گفتیم  او
او مرا   روییادهام! هر روز پس از پشده تر یخواستن گفتیم پروایش یب  یهانگاه

  ی و بعد من به باشگاه ورزش خوردیمیو با هم صبحانه م ردبیم یبه رستوران 
داشته   یریکردم تا وزنم کاهش چشمگیورزش خفه مو رسمًا خودم را در    رفتمیم
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  ی تا با هم به پاساژها کردیموثر بود! هر شب او درخواست م یراست باشد و به 
 !فاجعه یعنی  ینو ا یملباس برو یدخر یجور واجور برا

به   ییهابا دروغ یلشبانه را نداشتم و اوا یمهمان  یاماندن  یرونب اجازه شب من
شدت به من بدگمان شده بودند و من ناچار    پدر و مادرم به   رفتم،یم  یاوشس  یدار د

 ی اتا مادرم هر بار از عدم حضور من درخانه بهانه   ييمرا به مادرم بگو  یقتشدم حق
شدت تعجب کرد و مخالف ابتدا به    یاوشبا س  طمارتبا  یدن! مادرم پس از شنیاوردب

توانستم مادرم  یاوشن عکس سمن و نشان داد یهابود؛ اما بعد از قربان صدقه 
 .را متقاعد کنم

  یپ تا یعبودم که فراموش کردم جوابش را بدهم؛ سر یاوشغرق در فکر س چنان
 .کردم

شب!   یبرا  یختهکار سرمون ر  یکل  روی،یادهپ  یامب  شدی. نمیرسالم روز شما هم بخ -
لباس   ! یدیمرو د  یگههمد  یشبهم واقعًا دلت برام تنگ شده؟! آخه ما که د  بعدش 

دارم، فقط  یجانخاطر امشب ه به یلیهم خ . منیاوشآقا س یزهامشبمم سوپرا
  یرون مدت هر روز با هم ب  یند بفهمه ما ایبابا نبا  کنمیم  یدجان دوباره تاک  یاوشس

 !یمبود

کند!   یدلبر یمبرا هایشیام چشم به راه بودم با پ یجانهماه با  یک پس از  هنوز 
 .آورد یرونماز فکر ب یامکپ یصدا

 یشتر دلت برام تنگ نشده؟ پس من تو رو ب یشبتو از د یعنی انصاف،یب  یا -
 یر مگه از جونم س گی،یهم قربونت برم چند دفعه مدوست دارم خانم! بعدش 

دو چشم مواظبم، تو نگران نباش،  یودر بندازم؟ بازم ر  یشدم خودم رو با حاج 
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ات که پسر عمه   یارهبابات بهونه ب   ترسمینداد؟ م   میاپسره بهزاد بهت پ  یگهد  یراست 
 !نگرانه یلیخواستگارته، مامانم خ

 دانستیاگر م  یاوشبه خنده افتادم، س  یاوشجهت نام بهزاد و حساس شدن س  به
 :کردم  یپتا یع. سرآوردیرا نم یر قدر نام بهزاد پان دهمیجان م یشبرا

ام تموم شده! بابام به دروغ به بابات گفته که عمه  یشماه پ  یکهمون    یزم،نه عز -
ماشالل باباتم که   ین،تا شما دست از سر من بردار  یخواستگار  یبرا  یرانا  یادداره م

داد! بار اول که جواب ندادم،  یام... بعدشم اون بهزاد دوبار بهم پیستول کن ن
 ینشستمش، همچ  هم بالکش کردم، بعد زنگ زدم عمه، قشنگ بهزاد رو   وم دفعه د

که دوازده سال ازش کوچکترم  یکرده از من یبه عمه گفتم »بهزاد چه فکر
 یحرف خواستگار یگهکردن، ابدًا د  یسهماستشون رو ک یگهکرده!« د  یخواستگار

 !نزنن؛ ناراحت نباش 

به بهزاد کردم، او دوباره دو روز بعد    یخما  یرادگیرمرا ارسال کردم، و در ذهن ا  پیام
 .داده بود یاماولش پ یاماز پ

 باهات حرف بزنم؟  دییاجازه م ی،سالم شاد -

  یبه غر یک  یشتر بد نبود؛ اما من حوصله او را نداشتم! من بهزاد را ب پیامش
 یریداده بود که با پدرم درگ یامپ یبهزاد زمان  یچارهتا پسر عمه! ب دانستمیم

از    یتپدر و مادرم به عمه زنگ زدم و با عصبان  یشتم، همان هنگام جلودا  یدیشد
 !ام ندهدیغبه من پ یگر او خواستم که از بهزاد بخواد د

 .دوباره آمد یامکپ یصدا

 !بانو  بینمتیقربون خانم مغرورم برم، م -
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  یاد همراهم نگاه کردم، االن آلمان بعدازظهر بود، به    یزدم، به ساعت گوش  لبخندی
کنم،  یگرفتم مهربانانه عذرخواه  یمماه تصم یکعمه بعد از  هاییم مهربان تما

 :شماره عمه را گرفتم عمه جواب داد

 !بله  -

 !ین؟سالم عمه جونم خوب -

از من  دانستمیتفاوت جواب سالمم را داد. م یب  یلیسکوت کرد و خ یکم  عمه
از او  یراه پاسخ هبمچش کهینرگباروار بدون ا یرو یناز ا یندلخور است، به هم

 :باشم گفتم

 یباهاتون حرف زدم، اله جوریین خدا من رو بکشه که اون روز ا یعمه اله -
کردم، توروخدا من رو    ی بودم سر شما خال یقربونتون برم به خدا از بابام عصبان 

دارم    یر پدر پ  یهعمه به خدا منم گرفتارم،    ید،کن  یاز پسر عمه هم عذرخواه   یدببخش
من رو  یبه خرج بدم، جون شاد هحوصل یداما با کنه؛یجوره درکم نم یچکه ه
مهربونم، عمه نمکتون    یزنگ زدم عمه   یتعصبان  یاحمقم که تو  یلی! من خیدببخش

 !بدم  قدر ینمن رو کور کنه که ا

 :مهربان است آرام گفت دانستمیسکوت کرد، م یکم  عمه

  یزه عمر آو   یه  گمیبهت م  یزیچ  یه!  یخون من  ! از یخانم تو بچه داداش من  یشاد -
 زنه،یم ینآدم رو زم یتمن با تکبر غرور برخورد نکن، کسیچگوشت کن، با ه

 !نگاه نکن یهاز باال به بق یشاد

تلفن را در دستانم محکم گرفتم، من مغرور نبودم، تنها آن روز برافروخته   گوشی
 :دادم و گفتم یرونب یبودم، نفس
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 !فکرم یب  قدر ینکه ا  یرمبم ینتون برم، الهچشم قربو -

چرا  دانمیکرد. نم  ی خداحافظ  یپرسام کرد و بعد از احوال حواله یخدا نکند عمه
  یگر نه؟ اصاًل چرا د یا بدانم بهزاد از دست من ناراحت است  خواستیدلم م یول

پدرم مرا    ییمال و دارا  یزدم، مشخص بود برا  ینزد! پوزخند یاز خواستگار  یحرف 
  یی ! ابروخواستهیم  یآن چرند چه بود گفت که مرا از بچگ   دانمیتنها نم  خواهد،یم

 کجا؟  یر کجا؟ آن بهزاد پ  یاوشباال انداختم س

*** 

 سياوش

 

  ید، هاتون رو تو هم کناخم  یکم  ین،لم بد  ینو به ماش  ینلطفا به ساعتتون نگاه کن -
 !دو، سه، ممنون یک،لطفًا،  ینن نخورتکو ید،چشم به راه یننشون بد 

خود برگشتم،   یزدم و به حالت عاد  یجوان بود لبخند قدردان   یعکاس که دختر  به
بود   یعروس  یشاد  یاراه بودم؟ آ بهواقعا چشم  یاشدم، آ   یرهخ  یشگاهبه در سالن آرا

سر دادم، به دسته گل روز جشن عقدم   یانفس كالفه  کشیدم؟یکه انتظارش را م
سه ماه است که  یمن و شاد کنمنمیر كردم! امروز روز عقد من است و باو  نگاه

 !یمنامزد هم هست

و همواره گوشزد   کندیم یتمغزم مرا اذ تیکیکدقيقا سه ماه است مدام ت و
 گوييم،ی هزاران بار به خود م یو روز شوم؟یخوشبخت م یکنار شاد   یاآ  کندیم
ا ! چشم بر هم گذاشتم تیدودل ینلعنت به ا یم؟هم درست یبرا  یمن و شاد یاآ 
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و   یماست کنار هم هست ماهچهار  یكنند، من و شاد  یاين افكار آشفته از من دور
 !فرمان شده به و گوش  یعمط یمن دختر یکم براآن دختر خودپسند دست 

تمام نگاهش طلب من دارد؛ اما  یتمام فکرش خوشحال کردن من است! شاد او
 یشاد یست؟ اش چمرد خواسته  یک  فهممی است؟ نم یام شاده من تمام خواست

بهتر  کنمیفکر م یگاه   زند،یاحمقانه به سرم م یفکرها یاما گاه  یست؛دختر خوب
 .ام کنددلباخته توانستیم یتر از شادسرزنده ی،از شاد

بوده؛   یارمدر اخت  هاینبهتر  یناز ا  یشچون پ  یست،ناب ن  یمبرا  یشاد  هایعاشقانه
من   یمن، دوستت دارم ها یهاه قربان صدق یست،ی دختر ساده و پاک  یا شادام
  ی عاد  یممن تکرار مکررات و سفارشات مادرم بود، برا  یهااما گفته  کند؛یم  تابشیب 

 !لرزدی و قلبم نم شومیفقط خوشحال م  یشهامن از گفتن دوستت دارم یبود؛ ول

 دهمیتاب نشان م  یهزاران بار مدام خودم را ب   شوم؟یتابش نم  یچرا ب   فهممنمی
كه او همسر من است اما دوباره زمان تنهاييم تيک تاک مغزم    آوردمیان مو به زب

 خرم، یگل م  یشهر روز برا  ام،یبه حس درون   توجهی! اما من ب كندیمدام توبيخم م
تا ملکه   ی،نامزد ینا یومن به  کنمیم بانیدر خانه حاج فتاح قر  یهر ماه گوسفند

ها را دلبسته من کرده و من  آن  تنها یم کارها ینذهنم شود اين وصلت؛ اما ا
 !دانمیو تعهد م یفهماندن را وظ یخود در کنار شاد یهمچنان برا

 یدختر بد یمن بود؛ اما شاد یبرا یازدواج اجبار یناگرچه ا یستمن انصافبی
را   ینماش  یدزدم، کل  یدور  گل گرفته  ینذهن من آشفته است! به دور ماش  یست،ن

را همواره با   یچرا شاد دانمی! نمیزارماز خودم بمن  یادستم محکم فشردم، خدا
به   یتمام معنا هستم ول بهآشغال  یک دانمی! مکنمیم یسه دختران قبل مقا

 !کشدی ناخودآگاه به ذهنم سرک م یظاهر یسهمقدساتم قسم مقا
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چرا   دانمیام! نمبه جانم افتاده، لعنت به ذهن آشفته  یرمگدوباره ور ذهن بهانه  آخ
 یمور ذهن منطق بتوانم آن دختر چاق و مغرور را قبول کنم!  شودی رم نمباو یچه

 یکم  دانمی! متوانمیچهار ماه است توانستم، پس باز هم م  کندیم  یمدام پافشار
و   دیدمیرا م  یاگر خودم شاد  یدمن است، شا  هیخوا  یاداز ز  یدام شاافسرده شده 

 !نداشتم یهمه چرند فکر ینا شدمیعاشقش م

که دو قدم راه   یآن دختر چاق   یبد نبود، چون شاد  یحالم کنار شاد  یشههم  چهاگر 
تا وزن   یلواالن تنها پنج ک ینبود، شاد یگر د افتادینفس مو به نفس رفتیم

دختر را  یناست، من ا یباورنکردن  یشاد یفاصله دارد! اراده پوالد اشیینها
به   یدهان کند! شادبه  ت نگشاو در پنج ماه توانست همه را ا کنم،یم ینتحس

او به جهت رژيم   گفتیكشيد تا توانست وزنش را كم كند! مادرش م  یشدت سخت 
شده؛ اما   حوصلهیخراب بود، ب  اشیسنگين مدام حال روح  یهاسخت و ورزش 

  ی آرام و مهربان بود؛ او برا  یدر برابر من دختر  یاو را نديدم! شاد  حوصلگییمن ب 
ور ذهن  یخوشدل یمن بود و من برا یعو کاست مط کمیو ب  یستمن مغرور ن

 .کنم  ترشیک زدم تا با آنچه عالقه دارم نزد یشاد یدست به دگرگون  یرادگیرم،ا

که داشت   یپول  همهیناز ا  خوردیدادم. حالم به هم م  ییر چرند ساده را تغ  یپت  آن
 ی،ور، پاکسازپدک  یکور،دادم، مان  اشیآشت   یشیآرا  یهابا سالن   کرد،ی و استفاده نم

کردم!    یشزنان است آشنا یژهلباس، استخر و هزار کوفت زهرمار که و یهامزون
 یو او هر بار با خجالت مانتو یدمررا خ مدلخواه یهامانتو و لباس یشمدام برا

 .خریدیمادرش را به جان م یهاو اخم کردی خاطر لبخند من تن م کوتاه را به 
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کند، با    یکند، بخندد، دلبر  یشکند، آرا  یدگیرسداده بودم به خودش  یاداو  به
با  اشیبود و روابط اجتماع  یخب سرشتش هنوز خجالت  یول یرد،دوستانم گرم بگ

 !من یعبود و مط یر چالش پذ یهم رفته شاد یرو ی! ولیفدوستانم هنوز ضع

راه  از سر بردارد با اک یام بردم و از او خواستم روسردوستانه یاو را به مهمان  وقتی
  یراد اما باز ور ذهنم به کت و شلوار بلندش و قد كوتاهش ا یرفت؛و خجالت پذ

را   یز به بعد باعث شد من همواره شاداز اون رو  یمو حرف دوستان لعنت  گرفتیم
 !کنم  یسهمقا یگر با دختران د

 :طعنه گفتندبه  یدوستانم در آن مهمان  وقتی

 یافهق یاوشس ی؛سرتر یلیتو خ یاوشپول باباش؟ س یا یبا خودش ازدواج کرد -
خاطر اين دختره  به  یه؟چ  ینا  یبود  هایپتو کجا و نامزدت کجا، بابا تو شاخ خوشت

 ی؟تا رو زدقيد اينس

در  یگر کردم و د  یداپ یلفظ  یریدر خود شکستم و آن روز با دوستانم درگ رسماً 
 ی هانگاهشده، آن شب    تنگ   های دورهم  یشرکت نکردم. آخ که دلم برا  های دورهم

خشنود  یکه از رقص من با دختران آن مهمان   دادیبه من نشان م یشاد ینغمگ
 !نکرد یاما اعتراض یست،ن

دوست    یمبرا  یاو ترس از دست دادن مرا دارد! درست است شاد  نمکیم  احساس
  یش ب  یدوست است و احساس  یکاو تنها    کنمیاست؛ اما تمام مدت حس م  یخوب 
 !دوست به او ندارم یکاز 

عقد خوانده شود، من تمام او را خواهم داشت   یغهکه ص  یهنگام گویدیم مادرم
شدت به من به  ی! شادیدشا دانمیآرام خواهد شد! نم یشانمذهن پر یگر و د
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سه ماه  ینبد؟ او تمام ا یا! خوب یستچ دانستمیوابسته شده و من حسم را نم
  یادم ! گونهینهم هممن  لبته ا بود، یدهبها خرگران یایهدا یم را برا مانینامزد

 یش را پ امی زده کرد، او روز تولدم خانه پدرطور روز تولد همه را شگفت چه  آیدیم
کرده بود، خانه ما شده    یمتگران ق  یهاپر از گل یزاینر از ورود من توسط شرکت د

شده بود و وصف تولدم در   یباالعاده زدوست و آشنا! انصافًا فوق  یبود محل عکاس
 !یچیدپ یلفام ممات

  یک در روز تولدم،  یپدر شاد یههد یم؛ز سنگ تمام حاج فتاح نگذر همه ا ینا با
باالتر بود پيشكشم شده بود، تا به من بفهماند خودم مدل  ینکه از ماش  ینماش

دوستم دارد و روز تولدم حاج فتاح از من درخواست کرد که به کارخانه روم تا فوت  
از اين درخواست شوكه و شاد شدند و    امدهدهد، همه خانوا  ادیو فن کار را به من  

خودش  یشگاهدر آزما یمن قبول کردم تا همه كاره كارخانه حاج فتاح شوم و شاد
تازه   یشگاهدر آزما یشاد یاستخاطر ربه امیه ماند؛ اما ور ذهن بهانه جو

کم در کنم و کماستفاده   یاز عشق شاد گفتیپدرم م زد،یمدام غر م اشیاندازراه
هم من  گفت؛یشوم تا کمتر از او نباشم، پدرم راست م یکاموال او شر از  ضیبع
بزرگش   یشگاهکه در آزما  یشجهت چند روز پ  یناز سرها بلند کنم به هم  یسر  یدبا

 :گفتم  یبودم به مزاح به شاد یدفرشته در حال بازد یاباندر خ

ارخونه  ک  ینه که تو یشگاه،آزما ييسهمه بدونن زنم ر یادمن خوشم نم یشاد -
 .امیخورآدم مفت کننی باباتم هستم فکر م

و   یكه حاج فتاح، شاد  یروز کرد! اما د  یاز من عذرخواه  دلیلیشرمنده شد و ب  او
را به جهت    یشگاهمادرش به دنبالم آمدند و مرا دفترخانه بردند و سه دنگ از آزما

 !دهدیجان م یمر برادخت  ینعقد به نامم زدند درک کردم ا یشکشپ
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البته    ید او خر  یبرا  یان برل  یطال  یسسرو  یک   یپاس قدردان   پدرم هم به  یرو  ینا  از 
  ها ینفرشته کجا و ا  یابان خ  یشگاهسه دنگ آزما  یجواهرات گران است، ول  ینکه ا
 !کجا

 یهم با خوشحال  یرو روبه   یشگاه،که كنار در سالن آرا  بردار یلمپسر و دختر جوان ف  به
اول   یروزها یاد! آمدند یماندم. به نظر دلباخته هم م یرهخ کردندیم صحبت

 ی را که برا هایییامافتادم؛ آن روزها بنا به عادت پ یمن و شاد  ییآشنا
 یو شاد کردمیارسال م مه یشاد ی برا فرستادمیم یشینمدختران پدوست

زود،  یلیخاست، به من دل داد!  یندخوشا یار بس یشبرا هایامپ ینمشخص بود ا
 یای به خودم، مدام جو اشیادیاز محبت ز کندیام مکالفه  یآسان! اما گاه  یلیخ

بعد از ازدواج    دانمیم  دهم،یحوصله به خرج م  کنمینم  ی! اما اعتراضشودیحالم م
و به  گذارمیاالن هم رامم است. چشم بر هم م ینکه هم  گرچها کنم،یرامش م

  یستم،که هنوز عاشقش ن  دانمیمن م دهم،ی سر م یآه بلند دهم،یم یهتک ینماش
اند که ساخته یشتر پ  یمها براقدر عاشقانهآن دانمیم یستم،ن تابشیکه ب   دانمیم

دختر خوب و   او کمرنگ است، اما کنارش خوشحالم!  یمبرا یشاد هاییمهربان 
 یرا! او مدام بدادندیجان م یشبرا یشام به خاطر مهرباناست، خانواده یمحبوب 

و انصافا حاج فتاح بعد از   گرفتیم یمتو گران ق یباز هاییشکشام پخانواده
با  یمانند پسرش با من برخورد کرد! حاج فتاح شب خواستگار یشب خواستگار

 !کردیبه من نگاه نم یاکراه حت 

 یالدیو م یتولد شمس یخ را تار یهاز من خواست که قبول کنم تعداد سکه مهر او
اول  یدآپارتمان قرار دهم، شا یکار شاخه گل و شش دنگ ه هز با چهارد یشاد

است و پس   یچه یمدر برابر خوشبخت یهمهر ینپدرم آرام گفت ا یشوکه شدم ول
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 ام،یژه همراه و   یزنگ گوش  یاز به گردن گرفتن من حاج فتاح مرا پسرم خواند. صدا
 :لبخند زدم و پاسخ دادم داد،یم ینشان از آماده شدن شاد

 !وس من، جانم نفس منم عر جان -

 :و گفت یدخند یز ر شادی

 !داماد من يينپا یامدارم م -

در باز شد  یستادم،ا یشگاه درب آرا یزدم تلفن همراهم را قطع کردم، جلو لبخندی
بردار دست به كار شدند. به جهت  آمد. دختر و پسر فيلم  یرونب  یدپوشمو دختر سف

ود اخم کردم، جلو رفتم دستش را اش آمده بچهره یکه رو  یحجاب صورت شاد
که از فرانسه    یشگریکه آرا  تهخوب شده بود، الب و حجابش را عقب زدم، یدمبوس

خوب    کارش  یدايش در ايران داده شود، بادعوت شود، پول هتل و اقامت يک هفته
 یاش شادبه چهره  پروایمی ام و نگاه ب باشد! در چشمانش خيره شدم به جهت بوسه

من  یعاد یهاشدم! او هنوز از ب*وسه  یانداخت، آخ که حرص نييسرش را پا
 کردی کوچک اعتراض م  یهابو**سه   ینبه ا  یل اوا  ید شا  اگرچه!  شودیزده مخجالت

 ی. لبخندشدیخاموش م  دید،یمرا که م  اما اخم  آوردیو بهانه محرم نبودنمان را م
فت و من در چشمان  گ  یدیادامه بد بردار یلماش گذاشتم فچانه  یر زدم، دست ز

 :شدم و گفتم یرهخ یشاد

 !یالعاده خوشگل شددختر تو فوق  -

را باز    ینگفت. دستش را گرفتم درب ماش  یانداخت و ممنون   يين سرش را پا  شادی
 :خودرو را که بستم با خنده گفتمدر  یم،شد ینکردم و سوار ماش



 

 
160

رمان  یککاربر انجمن   یجز یسادات هاشم یهرمان اين بود زندگي | سم  
 

 ینبا ا یمکشت  ی،نباش یقدر خجالت خونده بشه که ان یچهار کلمه عرب  ینا یمبر -
کالهمون تو    یباش یخجالت  قدر ین بعد از عقد ا یاگه بخوا یاخالقت! به خدا شاد 

 !که حقمه بگذرم  یزیکه از چ  یستمن یمن آدم ره،یهم م

 :گفت  یعکه ترس داشت ناراحت باشم سر  شادی

 !یستناراحت نشو شرمنده، دست خودم ن یدببخش -

من   یباشند! آر یخجالت  همهینخترانم اداز دوست  کدامیچه آیدی نم یادممن  و
اما بازتاب   یستخواسته من ن  یچه  یسهمقا  ینا  کنم،یم  یسهها مقارا با آن  یشاد

 !در ذهنم شودیم

.  یمرا گرفتم و به سمت باغ تاالر حرکت کرد یدست شاد یمشد یادهکه پ  ینماش از 
 بردارییلم در حال فچنان استقبال باشکوه بود که همه  راه ما بودند،به همه چشم 

. حاج فتاح و مادر یمآتش به سمت تاالر رفت یهاشعله  یانبودند، از م  یو عکاس
پر بود، مادرش   یدمادرش از اشک شا  هبه جهت خوش آمد جلو آمدند، نگا  یشاد

من بود، حاج  یفتهش گرفتمیمادرزن جان م یژهکه و  یرنگارنگ  یهابه جهت گل
ما  یرورش شاد بود پدر و مادرش که به روبه دخت یفتاح هم انگار از خوشحال

 :یدمغر یعاز ترس پدرش خواست دستم را رها کند که سر یشاد یستادندا

 !یدی؟فهم رم،یم کنمیول م یدستم رو ول کن -

با او صحبت کردم!    یعصب  طور ین چرا ا  یدمگفت و من نفهم  یآرام چشم   یچارهب  آن
باشم.  ینگهدار شاد یشهاضا کرد که همو از من تق یدما را بوس یحاج فتاح هر دو

بر سر سفره عقد برگزار شد، خوشحال   یخوانده شد و مراسم سنت  یتمحرم یغهص
پول خرج کرده بود.   یگمانند ر  احود، حاج فتمان بدر شان خانواده   یز بودم. همه چ
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زدم و فکر کردم   امیبه دختر مهربان و خجالت  یرا که برداشتم لبخند یحجاب شاد
است. از بلندگو خواننده جشن، مرا به قسمت مردانه فراخواند،   یست خوب او دو
با غرور    یزدم و اجازه خواستم به قسمت مردانه روم. شاد  یبه دست شاد  یابوسه

 :اش بود آرام گفتدر چهره كه  یو خوشحال

 !شهی برو عزيزم، فقط زود برگرد دلم تنگ م -

که درب سالن را باز کردم   یتم، زمان گفتم و از ميان جمعيت گذاش  یلبخند چشم با
محو چشمان  یاکه لحظه  یدمرا د یبروم پشت در دختر یرونکه از سالن زنانه ب
 :. دختر با لبخند گفتیستادمشوکه شده ا افسونگرش شدم! 

 !سالم آقا داماد مبارک باشه -

دست تکان داد و با خنده، سرش را   یکس   یمنتظر جوابم باشد برا کهین ا بدون
 :ب داد و گفتعق

 !یزم شما مردونه عز ینبر یدمآقا مامانتون رو د یعل -

من رد شد. مسخ چشمان و چهره   یبدون توجه به من شاد و سر حال از جلو و
 یعنی! یشوکه شدم! عل یدمکه د  یزیگذاشتم که از چ  یروندختر پا از در ب یبایز
 !بود یقدبلند نامزد عل یبایملکه ز ینا

*** 

 !خورییتو سرما م یادختر ب بره،یگلت رو باد م  دسته خانم خوشگلم، -

به او برسد! با  یمصدا شدیمانع م یسرخوش شاد هاییغو ج یک زبلند مو صدای
همراهمان   هایینماش شدیم،ی رد م هایناز وسط ماش ینچهار چراغ روشن ماش
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ش  گل عروسشده بود، دسته  یگریانگار دختر د یشاد زدند،یهمه بوق و دست م 
ما آمده بودند    یندنبال ماش  که  ییهاگرفته بود و همراه با مهمان  یرونب  ینرا از ماش
! گمانیب  کندیم ییر دختر تغ ینزدم، ا یتاز سر رضا ی. لبخندکردیم یخوشحال

لبخند   یپدرم و مادرم که سمت من در حال رد شدن بودند و از خوشحال یبرا
بودم، اگرچه اجبار بود اما   یز خودم راضتکان دادم. ا  یبر لب داشتند، دست   یترضا

گل را داخل خودرو   دسته یمرتبه شاد یکرا داشت!  امانوادهخ یارزش خوشحال
به   یمباال انداخت و مستق  ییکرده ابروگردنش را صاف    یلبخند  یچآورد و بدون ه

 یچه بود؟ به سمت شاد ی حالت مغرورانه برا ینکرد! تعجب کردم، انگاه   یابانخ
که   یقدق دیدم،را در حال گذر از کنارمان  یشو ش یستدو یروه کردم، خودنگا

چشم گرداندم   کنم،یم   یمتوجه باشم رانندگ   کهین بود و من بدون ا  یشدم راننده عل
را   یباآن دختر ز شد،ی رد م یعل ینطور که ماش! همان ینمرا دوباره بب یتا نامزد عل

 ین بوق ماش یه بود! صداالعادر فوق آورده، دخت یچه شانس ی عل ی لعنت  یدمش،د
 دانمیم اربابانه بر لب داشت، یپوزخند یداد! شاد انندگیحواسم را به ر  یکنار

با   یعل کنمیاما من فکر م خورد؛یحسرتش را م ی عل یالشپس ذهنش به خ
 دانمیرا م  ینباشد اگر يک ثانيه حسرت بخورد! ا  یداحمق با  یهمسر  ینداشتن چن

غرورش   صلتخ  یننگاه کرده و ا  یهش مرکز توجه بوده و از باال به بقتمام عمر   یشاد
است  یبعج یبه او بوده و نبايد از او ناراحت شوم؛ ول یگراند یادتوجه ز یجهنت

 !مهربان است یشهکه در برابر من هم

همه به   کوبییساعت رقص و پا یکو پس از  یمخانه حاج فتاح رفت به
دستم را محکم گرفت و مرا به سمت اتاقش   یجانهبا  یشاد رفتند!  یشانهاخانه

و   یستاددر را بست و وسط اتاقش ا یتاب  یبا ب  یمبرد، وارد اتاقش که شد
 :زد و گفت یرا باز کرد چرخ  یشهادست
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 طور شدم؟ چه  -

 :را گفتم یقتمن حق و

تو  ای،یگه نفر د یه! انگار یباش یشماه پ یشش یتو شاد شهی باورم نم -
 !بینمیدختر! به خدا انگار خواب م یاالعادهفوق 

افتاد، به سمتش رفتم او   یهمرتبه به گر یکدر چشمانم نگاه کرد و  یستادا شادی
 :یدممرد متأهل پرس  یک مانند    یانگو  یرا در آغوش گرفتم بوسه بر سرش زدم و تسل

 شده؟  یدل؟ چ  یز عز کنیی م یهچرا گر -

ام را د چشمان مهربانش تمام چهره بو  یختهاز چشمانش ر  یشرا باال کرد آرا  سرش
 :آرام لب زد ید،کاو

اومدم،   یامن با تو دوباره به دن  یاوشخاطر تو بود که وزنم رو کم کردم، سفقط به -
 یمرژ جور ینا گفتیبود، م یاز دستم عصبان  یممچقدر پرفسور رژ دونییخودت م

من  یاوشسهم به بدنت؛ اما  زنهیم یببه پوستت آسهم  یه،و ورزش خودکش
 !برام مهم نبود یز چ یچه  یگهد یام،به چشم تو ب خواستمیفقط م

 :بر چشمانش زدم و مهربانانه گفتم یااز تعجب باال انداختم بوسه ییابرو

همت   ین! ایبشم تو شروع کرده بود یتمن وارد زندگ کهیندلم قبل از ا یز عز -
 کاره بودم؟   یوسط چ  ینم، من اخودت بوده خان

 :فشرد و گفت امینهبست سرش را محکم به س را چشمانش

عاشقت    یدمد  یشگاهآزما  یتو رو تو  یو وقت   یرانکه برگشتم ا  یمن از روز  یاوشس -
 !بهم زدم یرو با عل  یمخاطر تو نامزدمن به یاوششدم، س
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 :شوکه شدم که بلند گفتم چنان

 !ی؟ چ  -

است!   یوانه دختر د  ین ا  شود،ی باورم نم  یافرو برد! خدا  امینهتر در سرا محکم  سرش
باشد که   ینکه نشان از ا  یدماز او ند یرفتار یچاست! من ه ی ! نشدن گویدیچه م

 :تر کرد و گفتام محکممرا بخواهد. دستانش را دور تنه 

فکر   ینتونستم به عل یگهد یدمتکه د  یمن از روز یاوشترکم نکن، س وقتیچ ه -
 !م کنباور  یاوشکنارم بمون، س  یشهکنم، توروخدا هم

دختر،   ینبه گوشم بود! چگونه ممکن است ا  یمانند ضربه محکم  یشهاحرف   این
زده باشد؟! را پس  آمدیخودشان م  یو هم سطح فکر  ییرا که به نظرم پسر آقا  یعل
. کردیم یهدر آغوشم گربه پنهان  یمانند گنجشک  یشاد یم،چه بگو دانستمینم
 :شدم و گفتم یرهخ  شمانشم به چآرام کردنش صورتش را در دستانم گرفت یبرا

! بذار بعدًا  یشهبگم، شوکه شدم، باورم نم یچ  دونمینم کنمیترکت نم  وقتیچ ه -
 !یهنه گر یهامشب شب شاد یزمعز یم،در موردش حرف بزن

بروم.  یرون خواست به ب اشک چشمانش را خشک کرد. یعسر یدیبا ببخش شادی
  ید نکردم و با اخم به او فهماندم که نبا  روم قبول  یرونکرد از اتاق ب  یهرچه پافشار

به سمتش رفتم، لباسش  یستاد،من خجالت بکشد، او کنار کمد لباسش ا یجلو
که   کندیم یبود و پول کار یتالیاییطراح ا یککار   یبود. لباس شاد یز انگشگفت

 .سر از تهران و خانه حاج فتاح دراورد یتالیادر ا یلباس

مرد متأهل  یک خواستمینبودم، م یدختر یچا همتعهد بودم و ب یبه شاد من
 !رسمیوفادرا باشم و حاال خوشحال بودم که با همسرم به آرامش م
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 یمزده بر جاخشک  یافتاد آن  یکرشسر دادم؛ اما چشمم که به پ یاز خوش نفسی
  یکرش بود، تمام پ ی بدبخت  یک. دیدمیم یمروکه روبه  یزیخدا! چ یاماندم، 

را داشت!  یشاد یلوییو هشت کچهل  یعاز کاهش وزن سر یناش یزیر یهاترک
شود مشغول   بممتوجه حال خرا کهینبدون ا یو شاد یدمبه صورتم کش یدست 
دختر   ینبا ا یدبا یاگرفتم! خدا یشد، حالت تهوع بد اشیلباس راحت  یدنپوش
 :گفتم  یپاچه و هول کرده به شاددست شدم،یم یوانهکنم؟! داشتم د  یزندگ 

 !برم خداحافظ  ید با من -

! شدیزدم، تمام تنم عرق کرده بود و سرم داشت منفجر م  یروناز درب اتاق ب  شتابان
که به   ییپاها یدر سالن خانه حاج فتاح نبود. صدا کسیچخدا را شکر کردم که ه

 یاطتر كردم تا خفه نشوم! از حكروات گردنم را شل  یدم،را شن ویددیسمت من م
 وار یوانهدختر، د یناز ا خوردیهم م هکرد و من حالم ب  یماصد یزدم شاد یرونب

 :زدیم یادشده بود فر یجزد، گ ینمبه پنجره ماش یسوار خودروام شدم، شاد

افتاده؟ تو رو  یاتفاق  یکس  یبگو، برا یزیچ یه یزمشده؟ عز یجان چ  یاوشس -
 !رو خاموش کن، باهام حرف بزن ینتقرآن ماش

خارج شدم،  یندادم از ماش یرونب یرا پس بزنم، نفساو  گونهین بود ا نامردی
 :همراهم نگاه کردم و گفتم یدر چشمانش نگاه کنم، به ساعت گوش توانستمینم

 !برم یدداد که پدربزرگم حالش بده با یامخواهرم پ -

 :گفت  هل کرده شادی

 !یامحاال صبر کن منم االن م ی؟رو خوند یامشپ یدستت نبود! ک  یتو که گوش -
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توجه به سخنش تا خواستم دوباره سوار خودروام شوم، دستم را گرفت و   ونبد
 :زدم یادناخودآگاه فر کشیدیداشت مرا به مرز جنون م یکینزد ینا

 !ولم کن به من دست نزن -

 یزیزدم از تنها چ یرونکرد، از خانه که ب  یمنيمه باز رها یاو شوکه شده با دهان  و
. با مشت  ینمرا به عنوان همسر بب یشاد توانمیبود که نم ینکه مطمئن بودم ا

 !یختبهم ر یز چ کرده بودم، اما همه  ییر من تغ کوبیدم،یفرمان ممحکم به 

*** 

 «ماه بعد  چند»

 《روانشناس خانم》

 

از شرم چشم از من  ید،نگاهم را فهم یشدم، معنا  یرهبه چشمان پسر خ دقیق
 یم پسر کامل برا  ینا  یتتمام  کرد!   نگاه  یوار را صاف کرد و به درو د  یشگرفت، صدا

  ید جد یهااو مانند هر بار با لباس  شوم،ی م یرهبه او خ تر یقدق یآشکار شده، کم
 یبکاماًل مرتب بود! عج  یش، موهارفته یشگاهنظر تازه به آرادار آمده، به مارک

دختر، او فقط خودش  یک یتفاوت است نسبت به نابود شدن زندگ  یپسر ب  ینا
 یجلسه آخر است، چشمانش چنان  ینکه گفتم ا  یدش مهم است! زمان خو یبرا

در  یعالمت نگران  یچآمده! ه یشد که انگار تازه از جشن یانشاد و سرحال نما
دختر را  ینو ا کندیهم نم  یتظاهر به ناراحت  ی! او حت شودینم یدهاش دچهره

رمز شده بود ق یهاز شدت گر اشینی. به دختر کنار دستش که بشکندیم یشتر ب
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در  یکر پ یک یباً بود؛ او تقر یدادر دختر هو یدشد ی لبخند زدم، تمام عالئم افسردگ 
 !یدهد یبحال حرکت است، به شدت اعتماد به نفسش آس

رنگ   ی،برق جوان   ی،که برق شاداب   ییهاچشم  یده،خم  یود رفته، گردن گ  یچشمان   زیر 
دختر  ینا یاز نابود هم صحبت جهت درد و دل، نشان  یکندارد. نداشتن  یدام

  دهد یخاطر ماندن پسر همه نشان م  مکررش در جلسات قبل به  یهادارد! التماس
 یهر کار هدخوای، دلم میدهد یبدختر لبه پرتگاه است، او به شدت آس ینا
 یشدختر امروز پ ینکه کار ا  دانمیدختر نابود نشود! م ینانجام دهم تا ا توانمیم

است و من تا كنون    یقربان   یکاو    دانمین او هستم چون م من تمام است؛ اما نگرا
صحبت  یمکرر با او خصوص یهاام! ساعتهمسر ديده  ینامرد  یهزاران قربان 

مدام حس نخواسته شدن دارد، هر بار از  یست،ن یباز کندمیکردم، او مدام حس 
يگران مهم ام نظر دبدنش را ببينم و نظرم را بگويم و هر بار من گفته  خواهدیمن م

و دقيقا هر بار دختر به گريه  ینيست، خودت بايد خودت را دوست داشته باش
 :گوييدیو م افتدیم

 !خورهیبهم م حالم از خودم -

نرمال است؛ اما اين پسر با    یو استعداد! دختر فرد  یالتهمه تحص  یناز ا  افسوس
مرتب کردم،  میز م یزوج را رو  ینتحقيرهايش نابودش كرده! پرونده پر از درد ا

 :گویمیو م شومیم یرهام حداالمکان مهربان باشد، به دختر خچهره کنمیم یسع

شده! لطفًا  یان با من هستش، نگفتم که آخر دندخترم من گفتم جلسه آخرتو -
 !یمخودت رو کنترل کن، اجازه بده ادامه بد

د و شال  لب تر کر  یبرداشت، کم یشجلو یز آب از م یوانل یک یدیبا ببخش دختر 
 یر مرتب کرد. پسر به دختر ز افتادیم یشهاشانه یداشت رو یباً سرش را که تقر
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ماند، او در  یره! به پنجره پشت سر من خدزنیم یو پوزخند کندینگاه م یچشم
مشخص است،  یز پسر همه چ این گرفتن دختر تبحر الزم را دارد! در چشمان   ید ند

 یندارد! آن هم بعد از هشت ماه! نمونه ا یدماما دختر هنوز ا ماندیاو با دختر نم
! شکندیها را مآن ییزودتر از روز جدا ییاحساس ترس جدا یدم،د یاددختر را ز

 :گویدیو م کندی دختر به چشمانم ملتمسانه نگاه م

 !ييدبفرما یندار یشنهادیشدم، شما هر پ یاحساسات  خوام،یمعذرت م -

ده تکان دادم و به پسر که از نگاه کردن به  خور دختر شکست یبه احترام برا سری
  یش ست برانش ینهمراهش آشکارا بود ا یکردن گوش یو بازرس  یوار در و د

 .است هشدار دادم اهمیتیب 

من از شما  ین،احوصله یب  یلینظر خ! بهیدهام دقت کنلطفًا به حرف  یکوجناب ن -
 !به جلسه  ینساعت تمرکزتون رو بد یمن کنمیخواهش م

 :گفت  یزبان مرتب کرد و با چرب یپالتواش را کم یقه پسر 

 !ييدمن در خدمت شما هستم امر بفرما -

با لبخند شروع به صحبت   طرفانهیت به پسر در خود نگه داشتم و ب را نسب  خشمم
 .کردم

که    ییهاجلسه پنجم هستش که در خدمت شما هستم، معمواًل زوج  ین خب ا -
جلسه هم    یههمون    یارنم  یفطرف دادگاه تشر  دارند و از   یدرخواست طالق توافق 

تا راه   جاین ا  ینآورد  یفجلسه تشر  یه  یاهفته  یباً اما خب شما تقر  یان؛به اجبار م
رو بدم  ييمنها یشنهادپ کهین ا ز بابت درک باالتون ممنوم، قبل ا ید،کن  یداپ یحل

با  جان تشکر کنم که شجاعت کردن و یاز شاد خوامیخدمتتون، اول از همه م
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باالخره به پدر و   یبود، ول  یموضوع براشون به شدت سخت و چالش ینا کهینا
 !طالق رو گفتند مادرشون علت

سخت   یشچه اندازه برا   دانمیم  کرد،یم  یزده با انگشتان دستش بازخجالت  دختر 
اما بايد   یستظاهرش مورد پسند همسرش ن ييدبوده که به پدر و مادرش بگو

 :ستوار ادامه دادم! اگفتیحقيقت را م

پدر و مادرتون سخته و   یبه شدت برا دونم،ی قدم بزرگ بود. م یه  ین به نظرم ا -
حداقل شما   ید،نبوده که شما به وجود آورده باش یمشکل ینا یول ی؛باور نکردن 

متعجب شدن و باورشون  یرادا ینا یدنها هم با شنمطمئنم اون یستی،متهم ن
دختر   یهروشون من روبه  مثلها هم حتما كه اونعلت طالق اين باشه،  شهینم
 . ...و  یباباهوش، ز ی،قو

 :و گفت  یدحرفم پر یانم یبرزخ  سر پ

 !نه من ینه،مشکل از ا یدخانم دکتر توجه کن -

 شرمیشدت ب پسر به  ینرا درون کفشم فرو بردم ا یمشدت خشم انگشتان پاها از 
را بروز ندهم،  امیم که برآشفتگ ماندم و در ذهنم تا ده شمرد یرهبود! به او خ

کمتر شکسته شدن دختر خطاب به پسر    یچشمانم را نرم و مهربان کردم و برا
 :گفتم

كه وزنشون    یهم زمان اون   ینش،بود  یدهشما قبل از ازدواج با چشم باز د  یکوجناب ن -
  باال بود! بله اين را هم چندين بار تاكيد كردين كه از طرف خانواده مجبور  یار بس
اين درخواست  تونستيدیرو قبول ندارم و شما م یازدواج اجبار کهین. با اینشد

رو رد كنيد؛ اما اين رو هم متوجه باشيد، به   جان  یخانواده به جهت ازدواج با شاد
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حتمًا و صد البته که اون  کردیدیهر حال شما اگر با فرد دلخواهتون هم ازدواج م
پس لطفًا انصاف    یستید،ل نه شما خودتون کامجور کبود، همون   یبیمعا  یهم دارا

از راه  کنیدیم یدکه مرتب تاک  یستن یزیچ ی! جناب نيكو، قد شادینبه خرج بد
  یشون ندارم چون قدش کوتاهه! بنظر من مشکل از ا یرفتن کنارش حال خوب 

شما   ین،جور وسواس لجباز گونه شد یهشما در رابطه با همسرتون دچار  یست،ن
 !ین گرا شدکمال  یار تم بسکه قبل بهتون گف  هاییلبه دل

 :گرفتم و ادامه دادم  یجمع کرد، دم یصندل یرو  یخود را کم پسر 

دختر  ینوگرنه ا ین،شد یتانتخاب شما نبوده، شما دچار حساس یچون شاد -
 یهم از نظر اخالق  یشوناز مردان جوانه، ا یلیخواسته خ بینم،یکه من م  یباییز

 !فرد کاماًل نرمال هستند یکبه نظر من  یباییهم زهم هوش و استعداد و 

و چشمان   رفتیم ی رو به ُسرخ  یاوشرخسار س آمدیکه از دهانم درم  یاکلمه   هر 
 :دادم و ادامه دادم یهتک یبه صندل  یکم  گرفت،یم یدرنگ ام یشاد

  تونمی مشما، پس من ن یت داشتند به جهت رضا یدیکاهش وزن شد  یه  یشونا -
شما ظاهرشون رو   یتبدست آوردن رضا یبدم تالش کنند برا دیشنهابهشون پ

به   دهی م یتاهم یشون ا یعنی  ینکار انجام شده، ا ینبدن، چون قباًل ا ییر تغ
همه   ینا خوادیم دیاراده فوال یک نظرم ! به ینهخواسته شما که واقعًا قابل تحس

نذاشته و  شما کم  یدختر برا ین ا یریدرو بپذ  ین ا یکوکاهش وزن! پس جناب ن
که شما مدنظرتون هست،    یبجز روابط اجتماع   ینطور که خودتون بارها گفتهمون

 و... نداره، درسته؟ یشکاک  ی،مثل بداخالق  یمشکل اخالق  یشاد

کج کرده بود و با اخم به من    یاش زده باشد، لبمحکم به آرواره   یکه انگار کس  پسر 
 .زدم یبه مثبت تکان داد، لبخند یبود و تنها سر یرهخ
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پوست  یها و شل شدگ در مورد ترک ی،از نظر ظاهر  یدتونخاطر تائ ممنون به  -
ندارند،    یمشکل  یچانجام دادند و ه  یباییز  یهاشش ماهه که عمل  یشونبدنشون ا

و   یبابدن ز یکتمام شده و کاماًل بدنشون  یباً هم تقر یشوندرمان یزر مراحل ل یحت 
  یل وقت تما یچ از شب عقد ه عدشما ب گنیجان م یکه شاد جور ین نرماله، ا

پس  دونهیم ینتوه یکرو  ینا یو شاد یدداشته باش یکه با هم خلوت   یننداشت
 !یدارتباط بد ین به ا یکه فرصت   ید ندار یلیکه شما اصاًل تما  یدقبول کن

را باال برد و   یشجلو نشست صدا یبرزخ  ید،حرفم پر یانم گستاخ دوباره  پسر 
 :گفت

قابل تحمل بود برام، من   یر اصاًل غ  شوکه شدم،  یدمکه د  یفعه اولخانم دکتر من د -
نکردم، گفتم دختره گناه  یاحترام یبهش ب  یذوقم خورده، دلسرد شدم، ول یتو

که چرا   کردیمدام خودش اصرار م یقدر پاپيچم نشه، ولداره، با احترام گفتم ان
 ینا خوامیتم مبعدشم من نگف گم،منم مجبور شدم بهش ب شمی نم یکبهش نزد

رابطمون تموم بشه، درخواست طالق از جانب خودش بود! اتفاقًا هزار بار بخاطر  
 یریم،بگ  یجشن عروس  تونیمیم  یم،با هم ادامه بد  تونیمیمبهش گفتم،    یرشپدر پ

  یچه یم،دوتا همخونه با هم باش یاسقف؛ اما فقط مثل دوتا دوست  یک یر ز یمبر
  ی و رفت آمدم سرک بکشه، پس منم از خود گذشتگ  هامرابطه یتو رهاجازه ندا 

اون رو به  تونمیکنم که نم  کار ی چ  یداالن من با یستم،کردم، تمامًا من مقصر ن
  یلیتما یچبرام نداره، ه ی بگم اصاًل جاذبه زنانگ  یبه ک  ینم،همسر بب یکعنوان 

از پوست   یحتما کل  جراحی،  یغت  یر پول خرج کرد رفته ز  یبهش ندارم؟ بله درسته کل
 خواد یم یچه طور ینبدنش رو کندن تا صاف و صوفش کنن، آخه من موندم ا

متاسفانه از چشم من    یدختر، ول  ینبهتر  یشونا  دار بشه؟ خانم دکتر اصالً فردا بچه 
ترحم   یبا اکراه و از رو یدرو داشته باشم چرا با هاینبهتر تونمیم یافتادن، وقت 
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اش خانواده  یكردم و نذاشتم تا دوماه   یگذشتگ   اين همه از خود  نباهاش بمونم؟ م
 !باشم یر ام درگباعث شد مدام با خانواده یشاد یرابطمون بفهمن ول یاز سرد

! کالفه گرفتی داشت عزت نفس دختر را دوباره هدف م شرمیی با کمال ب  پسر 
  یاوش س یهااز حرف  یشاد یست،ن یمرد مرد زندگ  ینشدم؛ بهانه پشت بهانه، ا

حرف  یانسکوت کرده! م یشاد کهیناز ا یزارمرفت، ب یباندر گر ر یشتسرش ب
 :گفتم  یاوشس

 ی هاحرف   ید،تر هم صحبت کنآرام  یکم  ین،خونسرد باش  یکو،جناب ن   یناجازه بد -
نکرده که از خانواده شما  یاصال کار اشتباه  ی! شادکنهیرو حل نم یزیچ یتکرار

 .کنه  خودتون رو حل ینکمک گرفته تا بتونه مشکل ب

 :گفت  یبار با نترس ینا شادی

 ینآقا داره دم از ا ینا یول دم؛یخانم دکتر وسط حرفتون پر خوامیمعذرت م -
  یشون که ااش شدم، اول از اون خودش و خانواده   ینب  یریکه من باعث درگ  زنهیم

  ی هم من وقت  بودن، بعدش یر مدام با پدرشون درگ هدفییو ب  یخاطر عالف قباًل به 
 !دهنم یاش بکوبه توخانواده  یحق نداشتند جلو یشوناشون گفتم، انواده به خا

 .باال رفت یاوشپر خشم س صدای

 !دختره از خود مچكر هدفم،یمن عالف و ب  -

 :بلند گفتم کشیدیصدايش را باال برد! کار داشت به جنجال م شادی

 !یدلطفًا آروم باش -
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 یالـب گفت. تک سرفه  ر یز یچشم یبه مثبت تکان داد و شاد  یسر سیاوش
 :کردم )پسر طماع( با لبخند گفتم  یادداشتبرداشتم و در برگه  کردم، خودکارم را

 اشیه که تمام مهر  ینجان گفته بود  یکه به شاد  یدنکته رو هم اضافه کن  ینالبته ا -
خانم با  یکه شاد  جاستینا یبو عج یدرو ببخشه تا شما با هم همخونه بمون

که   شمی م  یادآور بدند و  رو انجام    کار ین قبول کردند ا  یالتو تحصهمه کماالت    ینا
 یموقع امضاء کردن شاد یاتفاق  ورتو خوب به ص یدشما تا محضرخونه هم رفت

 !شنیکار م  ینخانم، عموشون بر حسب اتفاق محضر خونه بودن و مانع از ا

ز خودگذشته فرو رفت، چه خود را ا  یدر صندل  یشتر بار پسر خودش را باخت و ب  این
اش مهريه یكند شاد  یزده بود تا كار ی! او به هر دریبکارفر یپسره  دادینشان م

 ی بار دوم وقت   یبرا  یرا ببخشد. به دختر که چشمانش خمار غم بود لبخند زدم، شاد
درباره   یچپسر کتک خورد و پسر ه ینا ز شد ا اشیهمهر یدنمانع از بخش  یشعمو

 :ست و گفتجلوتر نش یگرفته کم  یجان  یبار شاد ینا گوید،ی رفتارها نم ینا

که چرا اومدم   یدعلت پرس  یهام رو ببخشم، وقت بله درسته عموم اجازه نداد سکه  -
هام رو ببخشم تا دوست داشتنم رو  محضر که سکه یممحضرخونه گفتم ما اومد

بهش ثابت کنم، البته که عموم قانع نشد و با پدرم تماس گرفت. درسته همون  
پسرش بودم   یچون نامزد قبل یالمخ به دل گرفتم چون به  ینهاز عموم ک موقع

که واقعًا عموم    فهممی االن م  یبا اطالع دادن به بابام اون رو داغون کنه؛ ول  خوادیم
 ی اين آقا حق نداشت بعد از بيرون اومدن از محضر تو یکرد. ول  یدر حقم پدر

معلوم   رسيدین موقع بابام نمسر و صورتم بزنه، اگر همو یماشين، با مشت تو 
 !آوردیسرم م ییت چه بالیاز عصبان نبود
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قدر عجز  چند جلسه مشاوره آن  ینگفتم، در ا  ینیدر دلم آفر یشجاعت شاد  ینا از 
پرتش کنم؛   یرونرا کرده بود که چندبار آماده بودم از دفتر به ب یاوشو التماس س
 :گفتم  به او زدم و یشده، لبخند تر یقو یاما حاال کم

 .كنهی نيكو رو توجيه نم یآقا هاییكتک كار  یبله! هيچ دليل -

 :گفتم  یگفت و به زمين نگاه كرد، خطاب به شاد  «ییزير لب انگار »برو بابا   سياوش

عنوان  یچ  یلفام یاختالفتون رو برا یجان بجز پدر و مادرت علت اصل یشاد -
 ین؟کرد

 :گفتنگاه کرد و با ترس   یاوشبه س یرچشمیز شادی

 !ینامرد -

  یاد فر  یبلند شد و خطاب به شاد  یشاز جا  یاد با فر  یبرزخ   یدرا که شن   ینا  سیاوش
 :زد

 !کردم؟  یبه تو نامرد یمن ک  ی،تو غلط کرد -

  ینمن مطمئن بودم ا یاييدشد با چشمانم فهماندم کوتاه ن یرهبه من خ شادی
 :زد یادو فر یستادا یشاد گیردیدگر پا نم یزندگ 

 یمرد یچه دونی،یرو خودتم خوب م ین و ا ییبه تمام معنا یوضع یه تو  -
 یکه کل  یاونم من ی،نامرد یعنی ین! اکنهی خاطر ظاهرش ول نمناموسش رو به 

دور   یعوض  یهاظاهرم زحمت كشيدم و خرج کردم و االن شکر خدا از دوست  یبرا
 یمدام تو  اين كه  ی،کرد  ینامرد  یو ورت ظاهرم بهتره پس سر من داد نزن نگو ک 
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 یداره يا ه  یدختره چه خوشگله، بازيگره عجب هيكل یكوچه و خيابون ميگ 
 !یهخودش بدعهد یشكنقبلت رو سر من مي یعوض یدوست دخترها

 یرا از شاد یادهاییفر ینقدم جلو برداشت؛ انگار انتظار چن یک با خشم  سیاوش
 :و هشدار دادم یستادمنداشت. پرشتاب ا

 !ید رو جمع کنحواستون  یکوجناب ن -

بار بود در   یننخست  یکه برا  یو به شاد  کشیدیم  ییتند پرصدا  یهانفس  سیاوش
بار سوم    یمستعد بود برا  یاوششد! س  یرهخ  کرد،ینگاه م  یممستق  یاوشچشمان س

 :گفتم  یعدست به کار احمقانه بزند سر

 .کنمیصداتون م یدباش یرونجان چند لحظه ب یشاد -

اش که به جهت درد معده  یآخ   یاوش،تند س  یها، نفسرفت  یرونشتابان ب  شادی
 یی داشت که به او ینمرا بر ا لرزید،یگردنش، دستانش که م  یگفت، برافروختگ 

 :یمبگو کندیهنوز با خشم نگاه م یشاد یخال یجاکه به؛  

 !ینیدبش یکوجناب ن -

 یشبرا  یآب   یوانبود به حرفم گوش داد، ل  یاناش نمادر چهره  یت عصبان  کهینبا ا  او
تر که شد بدون  خودم برگشتم. آرام  یگذاشتم و سرجا  یشروروبه  یز م  یبه رو  یختمر

اطالع دهد وارد اتاق شود.   یگفتم به شاد  امیتوجه به سياوش، با تلفن به منش
دختر  ینا یاخدا یدم،در چشمانش د را یمانیکه وارد شد دوباره حس پش  یشاد
بار گفتم   ینبه او داده باز وابسته اوست! چند  یاوشکه س  اییخوار   همهینبا اچرا  

طور که پدر و مادرش از  است، به او گفتم همان ییحسش فقط ترس از تنها ینا
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غصه دق نکردن خودش هم تنها نخواهد ماند؛ اما خب مشخصًا او هنوز ترس از  
 :آخر را زدم آرام نشست و من حرف یرا دارد! شاد سیاوشدست دادن 

 یقاض یو برا دمیرو م امیینها یشنهادمن پ یز عز یو شاد یکوخب جناب ن -
با   تونید ینم یگهمشخصًا د یعنیکه اگر مجدد مراجعه کردين دادگاه،   نویسمیم

 !یدهم بمون

  ین ب یز و ر یدندجلوتر کش یخود را از صندل یزمان با هم کمهم یو شاد سیاوش
 :ها گفتمآن یبه هردو  یشدند. با لبخند یرهبه دهانم خ

  ید رو تحمل کن  یگر همد   یداگه تونست  ین،ببر  یفمسافرت سه روزه تشر  یهشما به   -
وجود داره كه  ییپس هنوز راها یومد،ن یشپ ینتونب یناراحت  یا یلفظ  یو دعوا

 !رابطه کاماًل اشتباهه ینطالق نگيريد، اگه نه، به نظرم ادامه ا

 :یدغر یاوشر چشمانش زده شد و سد یِدَرخشش شادی

  یچی ساعتم باشم، حالم بده! باهاش از ه  یه کنارش    تونمینم  گمیمن م  ی؟چ   یعنی -
باهاش برو مسافرت! اين بود پيشنهاد   گینیوقت شما ماون  برم؛یلذت نم

 ی؟چ  یماگر نر ینماتون! اصاًل ببويژه 

 :باال انداختم و گفتم یشبرا یاگذاشتم و شانه  یز م یدرون دستم را رو خودکار 

 !ینجدا بش یدادگاه و توافق  ینفردا بر ینهم دتونییم یچی،ه -

 :گفت  یعلبخند بر لبانش آمد و سر سیاوش

 !پرداخت کنم اییه مهر یدكه من نبا  ینرو هم به اين دختر بگ ین خب پس ا -

 :شدم و گفتم یرهبار به چشمانش خ ینباال انداختم ا ابرویی
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 !یدرو پرداخت کن  یهنصف مهر  یدشرع و عرف باشما طبق قانون  -

بلند    یشبا خشم از جا  یاوشخود که س  یایبود و در دن  يينغمگين سرش پا  شادی
 :رفتن از در اتاقم گفت  یرونشد و در حال ب

  ی اين امور دخالت نكنيد، شاد  یو تو  یسیدبنو  یقاض  یبهتره شما گزارشتون رو برا -
 رو اشیهاگه مهر بینه،ی رنگ منم نم یول دمی رو نبخشه طالقش نم اشیهمهر

 !کنم که ببخشه  کار ی چ  دونمیوگرنه م رم،یببخشه آبرومندانه کنار م

مانند هر بار  یقاً رفت و در را محکم پشت سرش بست، او دق یروناز اتاق ب برزخی
 :خم شد و گفت یکم  یز م یآمد رو یزمم یجلو یدهترس یکرده بود! شاد   یدتهد

بگه که من   یلهمه فام به  خوادیخانم دکتر؟ اون م کار ی چ  خوامیم یهمن مهر -
 !نابودم کنه خوادیآشغاله م یهندارم اون  یتجذاب یچه

و با لبخند   یستادمبود. ا  یاتشنقطه ح اشیراییدختر گ یک یبرا گفت؛یم راست
 :به او گفتم

 یدنبا کنمیم یحتنص اما دخترم یستم؛ن یرندهگ یممن تصم اتیهدرمورد مهر -
تاه اومد؛ حداقلش تمام کادوها و اون سه  راحت کو  یپست   یهاآدم  ینهمچ  یجلو

جان اون  یشاد ین. ببیرکه پدرت گرفته رو ازش بگ  ینیبا ماش یشگاهدنگ آزما
 !کن  ستفادهعجله داره طالقت بده، اما تو خونسرد از حقت ا یلیخ

 :زد و گفت یپوزخند شادی

هفت و   شهینصفش م  یده،خر  یلیاردرو پدرم پونزده م  یشگاهآزماخانم دکتر اون   -
پنجاه تاس که طبق قانون   یصد من سه هزار و س یهاکه به نام اونه، سکه  یمن

و   ینبا اون ماش یلیارد،هشت م شهیم یباً هزارو ششصد تا که تقر شهینصفش م



 

 
178

رمان  یککاربر انجمن   یجز یسادات هاشم یهرمان اين بود زندگي | سم  
 

خانم دكتر توروخدا   کنه،یبازم اون سود م یدمکه براش خر یگرون  یهاساعت
 كار؟یچ  خوامیزمايشگاه م عصبانيش نكنيد من همه جوره باختم، ماشين و آ 

*** 

 《ماه بعد چند》

 (یشاد)

 

نزن، درمورد  یلیاردمن حرف از م یحاج فتاح، پس جلو گنیبه من م یکون ینبب -
اما  یست؛ن یچندرغاز برام پول ینپس ا کنم،یمن فقط حساب م یلیاردبعد از م

ره يه آبم  رو بخو امهیریهخ یهاکه حق بچه  ییپسر نکبت تو دارا ینا یادزورم م
خودت تا   گمیم  یزیچ   یه   ینبب  یرم،که مالم رو پس بگ  یسادمروش، پس محکم وا

و دادگاه پس   یسحاج فتاح حقش رو با پل  ی،سالم بود  یس  یقتهش رو بخون، رف
 رفته؟  یادتبزنه  ینمزم خواستیکه م  یاکبر رب  یاننکنه جر یکو! نگیرهینم

- ... . 

 !گفتم  یشد چ فهم  یر ش یالل انگار  یکها بار -

- ... . 

 . ...یکهچندماه ما رو عالف کرده مرت یمقسم دادن ندار  یگهنه د -

 ام گرفته بود،پدرم را کامل بشنوم، خنده  یتر به در فشردم تا صدارا محکم گوشم
! شودی آماده نم یهم بر سر کس  یلساعت هفت بامداد آخر عزرائ یست؟ پدرم ک

 آمد؛ یم  یریمرد خ  یشهودم، به نظرم پدرم همب  یده زمان ند  یچپدرم را ه  ی رو  ینا
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که پس   یاوشکرده بود، نام س  یاهس  را  یاوشچند ماه روزگار خانواده س  یندر ا  یول
پدرم گفت به نامرد   ماند،ینم یمبرا یاجز انزجار از آن نامرد خاطره  افتدیهنم مذ

 یم،گرفتپس   یمو حقم را گرفت! هرچه داده بود یستادپس محکم ا دهم،ی باج نم
 :زد  یادفر  تر ی پدرم عصب  یمبود  یدهچشم و رو خر  یآن ب   یکه برا  یجز چند ساعت به

 ی جشن  ینپسرت همچ  یل مفت داشتم که برامگه ما   ی،بوده که پس بد  اتیفهوظ -
 !یرم؟بگ

- ... . 

 !رو گرفتم یجشن عقد و نامزد یهاآره خوب کردم تمام خسارت -

- ... . 

رو پس گرفتم، مالم بود، مال حاج فتاح، مال    ینو ماش  اه یشگبله که سه دنگ آزما  -
 یاقتل یببخشم که پسرت حت  یخودم به کس کهین! مگه امونهیحاج فتاح م

  تونه ینم یکس  دم؟یباج م یمن به کس یالشبه خ غیرتتیبخششم نداره، پسر ب 
  اون  یگه! نه دیدچه چسب تمال مف یها یمال حاج فتاح و بخوره بعدم بگه، ها

براش   یسکه سفارش دادم از سوئ  ییهااون ساعت   یدهفکر کرده زرنگه، د  وجودیب 
 !کنم  یبگم گم کردم تا هاپول یگفته بذار الک   یلیاردهنج محداقل دور و ور پ یارنب

- ... . 

پول   یدبا یرو بفروش یشگاهتشده آزما به من قسم نده گم شده،  یکو،ن ینبب -
 !یها رو بدساعت

- ... . 
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  یه گوشت گرگ رو خام خورده، تو که   یده،بگو حاج فتاح تو بازار گرگ دربهش  -
 !یجوجه روغن

- ... . 

 . ...ات با ترس و لرزقدر ارزش نداره که زن و بچه ها اناون ساعت کوین ینبب -

 :و گفت یدپدرم بلند خند یرا ز ید؛از گفته پدرم ترس یاوشپدر س انگار 

 !ینفرآ  گم،یم یشد چ   یتحال یها انگار -

- ... . 

  یکه کن پسرت رو تا سرش به باد نرفته، بهش بگو مرت  یهشخوشگل توج  اللیک بار -
ها پول ساعت  ! شمیم  خیالشیبرش نداره ب   یابواما    ید؛درسته چندماهه طالق گرفت

 !تمام یدتا آخر ع  یارهها رو برداره بخود ساعت  یارو، 

  یده ! گوشم همچنان به در اتاقم چسببلند گفت  یتلفن را قطع کرد و چند ناسزا  پدرم
 :زد یممرتبه بلند صدا یکبود که 

 یکرد  یلو پکر رو که تعط در یب  یشگاهبلند شو بابا لنگ ظهر شد، اون آزما یشاد -
 !یختهکارخونه هزارتا کار سرم ر  یمحداقلش بلند شو بر

برداشتم را    امییمانتو  ییو رو  یفهول کرده شال، ک  یعشد. سر  یخدا دوباره عصب  یا
خونش به جوش   دانمی م یدم،و پرشتاب در را باز کردم، به سمت آشپزخانه دو

! پدرم چند ماه  کندیم یدستش دهم دوباره سر من خال یاآمده. حتما اگر بهانه
روز هم اجازه نداده بود   یک حتیچند ماه  یندر ا یست،ن یشینپدر پ یگر است د

 ید با گفتیستراحت نداشتم، پدرم مم اجازه اها هجمعه  یدر خانه بمانم، حت 
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چنان  کردمیچرا پدرم اين همه تغییر كرد! اعتراض که م دانمی کاسب شوم، نم
نداشت، مدام    یدار نازم خر  یگر د  آمد،یکه تمام ستون خانه به لرزه درم  زدیم  یادفر

 :زند یسرکوفت م

ل  پو یهنرت رو نشون بده، هرچ  یاالبسه!  یو مفت چرخ  یمفت خور یگهد -
 !یاریدوبرابرش رو درب یدخرجت کردم حاال با

 یادباشم، کار ز یقو خواهدیطور که پدرم مگرفتم همان   یادمن در اين چند ماه  و
هر  کنم،یکم دارم مانند خود حاج فتاح فکر منجات داد و من کم یمرا از افسردگ 

دختر  ک یمن  خواهدیاو م کنمیکر مبزرگ شدن ف یبرا یشتریب هاییده روز به ا
  پرسم یو من هر روز از خودم م یستمن ه آن دختر ناز پرورد یگر باشم و من د یقو

 چه شد كه پدرم اين همه تغییر كرد؟ 

 :رفتم و گفتم ییناشتا یز سمت م یعکرده سر  هل

 کشی؟یچرا داد م شم،یجونم بابا تازه هفت صبحه االن آماده م -

سر    ییبود و استکان چا  یستادهخانه اکنار مادرم در آشپز   یدهپوش  و شلوار   کت  پدرم
در گلو انداخت و   یام بادهل کرده یادهایشطور از فرچه یدمرا که د کشید،یم

گرفتم و در دهانم چپاندم،   یر لقمه نان پن یکتکان داد. هل كرده  یتاز رضا یسر
پدر و مادرم باعث  خنده  یتم که صداریخیم ییخودم چا یدستپاچه داشتم برا

ها نگاه کنم. پدرم  آن یگشاد شده از تعجب به هر دو  یپر چشمان  ین شد با دها
 یمبه تأسف با خنده برا یو مادرم سر تاباندیبه دور دست م یحو تسب خندیدیم

 :دادیتکان م

 خندید؟ یشده! چرا م یچ  -
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 :اش را خورد و با اخم گفتخنده  پدرم

يه هميشه دورت دهنت، چ یرو ببند نصفش رفته تو صاحابتی ب  یموها ین ا -
 !کارخونه  یمبر یدبجنب دختر، ظهر شد با یاالريخته! ِد 

 .رفتم  ییشوظرف   ینکسمت س  یحرف پدرم چنان چندشم شد که با حالت وازدگ   از 

*** 

گذاشتم   یمموها یرا رو امیآفتاب  ینکدم، عکر   یمتنظ ینهدست دور رژلبم را در آ  با
 ی چشم  یر پدرم ز  فهمیدمیا باال زدم. مر   ینماش  یجلو  ینهتر به نظر برسم، آ تا جذاب

  یگر د ی شده بود؛ ول یر گپدرم اگر بداخالق و سخت خندد،یو م کندی به من نگاه م
 امیع هنوز هم در روابط اجتما ی! ولگرفتنمی یراددر مورد نوع پوششم ا یچه
افسرده خودپسند نبودم، بلد بودم  یاما من آن شاد کرد؛یو غرغر م شدیم یرتیغ
نفر کارگر   یصدو س یاندازمدر کارخانه راه ب ید ر آمد باشم، بلد شده بودم فاز جدکا

را در حد    مبزنم، بلد شده بودم سطح خوداستخدام کنم، بلد شده بودم چانه    یدجد
ها حرف بزنم،  با آن یاورمب يينپدرم پا یریهخ یانکارکنان و کارگران و مددجو

من گرگ شده بودم و   یها کسب کنم. آراز آن  یکنم و تجربه زندگ   یهبخندم، گر
! پدرم خواستیطور که پدرم منمن بلد شده بودم بعد از طالق سرپا بايستم، هما

 !دهکر   یدر حقم پدر هایشیریبا سختگ

  یش است! پ رحمیی ام گرفت، واقعا که پدرم مرد ب نگاه کردم، خنده  یمهاناخن  به
به سالن   یمهاناخن یکور مان ید تمد یاز نوروز هرچه التماس كردم، اجازه نداد برا

کارخانه    یدسر فاز جد  یش باالهمراه خود  شبیمه بروم و مجبورم کرد تا ن  یشیآرا
برگردد  یاز دب  یالهفته تمام صبر کنم تا ژ دو ید حاال با یكج كردم، لعنت   یباشم! لب
ست نوروز ا  شدیباورم نم  کنمیچپ نگاه مرا مرتب کند. به پدرم چپ   یمهاو ناخن 
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 یگاریتازه من، رسمًا از من ب یقرف یناش بروم، او من ناچارم با پدرم به کارخانه 
آوردم  بیرون یفمرسان دستم را از کسر دادم و کرم آب ی! نفس کالفه بلندکشدیم

 یف روزه تمام شد! ح یستکردم، چقدر پول بابتش دادم ب یکج دهن  یملمبه ر
 یجور زدم،یلب با ادا و اطوار آرام غر م یر ز د،بر یرا تا طاق آسمان باال م یمهامژه

 :که پدرم متوجه شود گفتم

 ینم ماش یآخه وقت  یگه،! کهنه شده دپوشمیرو م هایکتون   ینماهه دارم هم یک -
سوخت   یشگاه آزما یاز دستگاها یکی کهین خاطر ابه  یرونب یکشه پام م یر رو از ز

ساعت    یک هر روز    کنهیمجبورم مو    دونهی بعدش ناحق و ناروا من رو مسئولش م
بخرم،  یو برگردم، نبايد حداقل پول بده چهار جفت کتون  گاه یشبرم آزما یادهپ
 !سرم تک فرزند حاج فتاحم  یر نپوشم؟ آبروم رفت تو محل به خدا، خ  یتکرا  قدر ینا

 :به غرغرم ادامه دادم یکج درآوردم با دهن یفهمراهم را از ک گوشی

 گهیم همش برام بخره، یدجد یگوش  یه کنمیرم التماس مچهار ماهه دا یاخدا -
  ی از منه! حاال انگار پول مفت   تر یک ش  یلشکارخونه موبا   یمگه چشه! بابا به خدا منش

 ی هر چ   یست،تو حسابم ن  یاهپول س  یه  یشگاهمآزما  یر سرم مد  یر ! خخوامیازش م
دارم شب و روز  پناه برخدا خوبه  اوف فتاح! اوف  یتو حساب حاج  رهیم یارمدرم

تا بابا   ییدنبالش بدوام گدا هایبچه دبستان  ینهر هفته ع یدبا یول کنم،یجون م
بده برم رنگ موهام رو عوض   یلیونسه م گمیماهه م یکبده! االن  یالجون دو ر

فرشته رو دور   یابونخ  یشگر جون آرا یالژ یگرونه. رفتم با خفت و خار  گهیکنم، م
 كشه،یبرام سوت م یکردم پونصد تومن! تازه حاج   یداپجا ارزون  یهگشتم   م،زد

پونصد تومن چيه  دونمیمگه پول علف خرسه؟ حاال من نم گهیپونصد تومن! م
بخر ده   یرنگ مو مشک  یهبرو  گهیراه مدام م یراه ب  یبه حسابم؟ ه  ريزهیكه نم
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! یگ موهات رو عوض کنرن  یبر  ینخوا  یه   یگهخانم سرت بذاره، د  یتومن بده گل
بگه؟    یسر من رو رنگ بکنه؟! آدم دردش رو به ک   یحرفش درد نداره؟ گل  یلیخداوک

روز نه    یهبرم کارخونه، به دلم موند  یپاشم با حاج  ید هر روز با یدمون،از ع ینما یاب
 !صبح از خواب پاشم واال

  یک کارخانه تاباند و   یابانو فرمان را به سمت خ ید پدرم بلند خند یم غرغرها میان
مرا سرپا نگه  یبه قربانت حاج فتاح که تو بود یام کرد! اسپرده یسوخته قرت پدر 

شده بود و او از من    یابنا   هایش،یدنناز کش  یش،هاخنده   امیی بعد از جدا  ی،داشت 
ساخته بود!  یسازپول ینماش یکرسمًا  مروز،از دوساعت بعد از امضا طالقم تا ا

 :یدکش  یادسرم فر یامده ن يينفترخانه پاد یهاطور هنوز از پله چه  رودینم یادم

انگار باباش مرده!  ینم،جمع کن خودت رو بب ی،راه انداخت  یهچته دوباره زر زر گر -
  یک   یکه بفهم  ینداد  یه! کرای؟کرد  یلرو تعط  یشگاه سرکار! چند روزه آزما  یمبر   یاال

 یریبگ دیاتا  یرو بهم بد یشگاهآزما یهکرا   ید ماهم با ینز همساعته، ا یکساعتم 
که خاک    یشگاهتو آزما یختمر یلیاردم یاردلیم ی،نکن یلشتعط یهر وقت خواست 

 بخوره؟ 

 یزدگ دفترخانه با شگفت  یهاپله  یاناست چنان از رفتار پدرم شوکه شدم که م  یادم
 :زد  یادپدرم فر یستادم،ا

بره بدو   یادت یکه عاشق   یدینکش یظهر شد! گشنگ  یاالِد؟  یسادیوا یچ  یبرا -
 !نمیبب

در خرج و مخارجم  هایریسختگ امیمحدود شدن حساب بانک  گفت،یم راست
 یتالش کنم، واقعًا پدرم مرا ساخت، پدرم به مادرم گفته بود وقت  یدآورد با یادم
  ی و برا   یستوروزن کم کند مشخص است فرد به درد بخ  یلوبتوانند پنجاه ک  یکس
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خنده پدرم مرا    یزم. صداسای را دوباره م  یساخته شده است و من شاد  هایسخت 
و با خنده    یدمبه حال فراخواند دستم را پر از کرم کردم و محکم به صورت پدرم کش

 :گفتم

 !یسمبه پدر مهربون خس یمهم تقد ین ا -

 هاییشدن، رگفت و شروع کرد با پشت دست صورتش را پاک کر   یآه بلند  پدرم
 :تر شدند غرغرکنان گفتبراق یدشسف

 یاریبهونه ب خواییاگه م یبه صورتم، گفته باشم شاد مالیی م یه چآشغاال ینا -
! یکورخوند  یبزن   یغمبه صورت شما زدم تموم شد تا ت  کهینکرمم به جهت ا  یو بگ 

 !دمیبهت نم یشیآرا یلوسا یبرا یپاپاس یه یبهشتمن تا آخر ارد

 :درآوردم و گفتم یپدرم زبان  یبرا یدمخند بلند

که   دمی بابا قول م ی؟ آورد یر حاج فتاح برده مفت گ یسی،سخ  یلی به خدا که خ -
جون من   یزم،تا برج دو پول نخوام فقط توروخدا عمه منتظره پول به حسابش بر

م تا کرم دور چش  یزیپول به حساب عمه بر  کنمیاس التماست مهفته  یکبابا االن  
 !کنییامروز فردا م یاز آلمان برام بفرسته، ه 

 :ردم و ادامه دادمرا ناالن ک یمصدا

که به نامته، اون   یشگاهآزما یهاخوانکارت  خوای،یاز جونم م یچ  یآخه حاج  -
  یه خدمتت  یارهنقد رو م یهاکه شب به شب پول   یشگاهمدار چلغوز آزماصندوق 

 !یگرفت   یریباره بگو بابا اس

 یم،که شد   با بوق پدرم نگهبان در کارخانه را باز کرد وارد محوطه  یدیم،نه رسکارخا  به
 :گفت  احساسیب  یلیپدرم خ
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بزن دور  ینپول کرم دور چشم بدم! وازل یلیونم یشمن پول مفت ندارم ش -
 !هم بهتره یلیهات خچشم

شدم،   یادهپ  ینشدم. از ماش  یام گرفته بود هم حرصبه دندان گرفتم، هم خنده   لب
  یدم کوب  ینزم یرا مانند کودکان رو یمچشمانم گذاشتم، پاها یرا رو یآفتاب  ینکع

 :و گفتم

 !یلیبابا خ یبد یلیخ -

را با آن   یحشکه تسب  یبا دست  رفتیطور که به سمت دفتر کارخانه مهمان  پدرم
 :کرد و گفت  یماشاره به موها چرخاندیم

الف بچه خون به   یه طور چه یها رو! استغفرالل، آخر عمرد بپوش اون واموند -
موهات رو رنگ چلغوز   رییم دمیل مفت مبدم که پو یلی! آره خکنهیم یگرمج

مانتو؟   یاسمشم گذاشت  پوشییکه م  یهچ دکمهی ! آخه اون پارچه ب کنییمرغ م
 ی ج دختر خلو چل حا  گنیم  خندنیچهارتا نگهبان دارن پشت سرم م  ینبخدا هم

 !ینزم کوبهیاش نداره که پا معقل تو کله

  ی به آبدارچ  یدم،ترکارش رسمن به دف یهاپدرم و خنده  یشگیهم یغرغرها با
پدرم   یخاطر غرغرهارا به اشیشگی ساکن کارخانه سالم کردم و خنده هم یدجد

 یصدا رفتمیطور که داشتم به اتاقش مگرفتم، همان  یدهنسبت به خودم ناد 
 .یدمرا از پشت سر شن یدختر

 !سالم خانم -

  ی ا و قاسم آبدارچ هجز نگهبانسرم را به عقب برگرداندم، همه به یعتعجب سر با
زده  و خجالت یر زرا کنار قاسم سربه یبودند! به اطراف نگاه کردم که دختر یلتعط
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که مرا جذب خودش    یزیچ  ینجلو که رفتم دختر سرش را باال کرد و اول  یکم  یدم،د
 باز یمهچشمانش دهانم را ن برنگ دختر بود! رنگ جذا ید چشمان طوسکر 

 :گذاشت، قاسم تند گفت

با برادر   یداجازه داد ع  یبده حاج   یرشخواهرمه از روستا اومده، خدا خ  ینخانم ا -
 !کارخونه بمونه  یشمپ یادب یکمکوچ

و   اش گذاشتمشانه  یشدم دست رو یکباز به دختر نزد یمهن یلبخند و دهان  با
 :گفتم

 !یپاره، خوش اومد یشآت یدار ییهاسالم خوشگل خانم، چه چشم -

 :انداخت و گفت صورتش گل یر زبهسر  دختر 

 !کجا بود  یخانم جان خوشگل زنیدی م یچه حرف  -

افتادم که دستش را گرفتم و بدو بدو به اتاق   یجانچشمانش به ه یدناز د چنان
 :اتاق پدرم شدم و گفتمو با شور وارد  یدمشپدرم همراه خودم کش

 . ...بابا نگاه کن خواهر قاسم چقدر خوشگ -

تنم را وسط اتاق بزرگ پدرم   ییسالم مرد آشنا یتمام نشده بود که صدا حرفم
و با تعجب    یستادهکه به احترامم ا  یکس  یدن کرد، آرام سر برگرداندم و از د  یخکوبم

 .شده شوکه شدم یرهبه من خ

*** 

 《قبل چندماه》

 (یعل)



 

 
188

رمان  یککاربر انجمن   یجز یسادات هاشم یهرمان اين بود زندگي | سم  
 

 

دارن! االن چهار ماهه دارم خودم رو به  یفزرنگ تشر  یلیشما خ یبابا یگهنه د -
 یشتا ش یکیهحرف من  گهیم یم،عقد کن یناجازه بد گمیم زنمیم یشآب و آت

به رفت و آمد من يا   ینيستم، هيچ ايراد انصافی! ب یستدر کار ن یماه نشه عقد
مرتبه محبتشون گل  یهانصافيه یب  اين واقعا یبا هم گردش رفتنمون نداره؛ ول

  ی جهاد یمبا ت مخوایماه م یه یمن برا یگه هفته د دوننیم ی وقت  یقاً و دق کنهیم
هفته عقد  ینا خوادیاگه دلتون م گهیم یستم،ماه تهران ن یهبرم مرز و دقيقا تا 

هم   طوريش فرض کرده؟ من همين  یشما من رو چ  یبابا ین! فاطمه خانم ایدکن
! كنهی زرنگ شما خون به دلم م  یوقت بابايه ماه بيام ديدنت، اون   تونممیم نداغون

 !دستم ازت کوتاهه  یوقت   کنم،ی هم گفتم من اصاًل عقد نم  تونزرنگ  یفاطمه، به بابا

 :خنده گفت  یانم  کرد،ی روان م  یمهادر رگ  یشتریبلند خنده فاطمه خون ب  صدای

كه حرف    یمماه زودتر عقد کن یهگلم خواست   یبابا یومده،به شما ن یاصاًل خوب  -
ه! مگه هزار دفعه پيشم باشيد يا ن كنهیم  یزمين نمونه! حاال چه فرق  یشما رو

شده؟ حرف زدن كه   یخب پس چ   ی،نگفتيد كاش عقد كنيم راحت باهام حرف بزن 
ر  قدان یمهربون  ین! بابام به ایهست  ینداره! اصال شما داماد بد یکیو نزد یدور

 یشعقد کنم، آخ یستمن یاصاًل من خودم راض ی؟بگ  جوریینا یددوستت داره، با
 !دلم خنک شد

صحبت با   یبرا  یزمان مناسب  بستم،یرا با عجله م  یمارستانب  لباس فرم  هایدکمه
 :زدم و گفتم یرا قطع کنم، پوزخند یارتباط تلفن خواستیفاطمه نبود؛ اما دلم نم

  ی؟ از دستم قسر در بر  ذارمیم  یشما، فکر کرد  یدار  فیبانمک تشر   یلیهه! خهه  -
رو سرت  یمعقد کن یبخوا که بهت کردم تا از بابات   یاون همه التماس یمن تا تالف 
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عقد   یستمماه تهران ن یه من  ینالزم نکرده مهربون بش یستم،کنت ن  ول  یارمدرن
 !گيرش اومده  یداماد گل ينهم بابات از خداش باشه همچبعدش  یم،کن

 :و گفتم یدمخند تهدیدآمیز 

 . ...خدا به دادت یمفقط فاطمه عقد کن -

خنده   یاند. صدارا به اورژانس آورده ار یمکه ب  دادی نشان م یمارستانب یجپ صدای
تمرکزم را بهم او  کردم،ی تلفن را قطع م یدبا کردی را سست م یمبلند فاطمه پاها

 :بزنم با خنده گفت ی. تا خواستم حرف ریختیم

بدو برو دکتر که  ی،کن یدمخدا چقدر دوستم داره نذاشت تهد ینآخ جون بب -
 !منتظرته یضتمر

 :باز کردم و با عجله گفتم  را یلمکمد وسا  سریع

وروجک    ینبا ا  یاز تو برسم که پدرم رو درآورد  یکه من حساب   یاون روز  رسهیم -
 !هاتیباز

 :گانه کرد و گفترا بچه  یشصدا فاطمه

 !یهست  یتو نامزد بد -

 :گفتم  سریع

بعد، درضمن بازم شرمنده وسط شام مجبور  یحرفت باشه برا ینباشه جواب ا -
 !یزمعز کنمیجبران م ارستانیمب یامشدم ب

 :مهربانانه گفت فاطمه
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 !ینبه کارتون برس ینو بر  ینبسم الل بگ کنمیقربونت برم، درک م -

همراه را در کمدم گذاشتم و پرشتاب به سمت   یشتابان گوش یخداحافظ  یک با
برسم  یمار جلو آمد و تا به تخت ب یمار با پرونده ب  یعپرستار سر یدم،اورژانس دو

 :شرح حال را گفتنصف 

. یدهد یموتور تصادف کرده، آرنجش ضربه بد یهده ساله، دختر، با  یمار ب -
خوبه،  یشاست، حال عمومآماده یرادولوژ یهاعکس ینکه فرمود جور همون

طور که هاش کمتر شده، همون شده، ناله  یقهفته، مسکن تزر یفشارش ده رو
 !یماتاق عمل را آماده کرد یناحتمال داد

 یش کرده بود که تمام آرا یهقدر گرآن  نوايشیمادر ب  یدمسر دخترک رس یباال
بود، دختر اما به جهت مسکن خواب بود. با   آمده  یشهاگونه  یچشمش تا رو

 :بلند گفتم یدم،تمرکز عکسش را د

 !اتاق عمل آماده باشه یعسر ییخانم بابا -

  ی رفت. قصد رفتن برا  یانجام امور ادار  یگفت و مادرش شتابان برا   یچشم  پرستار 
 کوب یخرا م  یمپا  یزن   یهآشنا همراه با گر  ییآماده شدن به اتاق عمل را کردم که صدا

 کرد

 یونهبه خدا که د ی؟بود سر خودت آورد  یی چه بال یننگام کن خانمم، آخه ا -
 !جان نگاهم کن یتا! آنیشد

تباه متوجه اشرا به    یتابود! احساس کردم نام آن  یشوهر شاد یاوش،س  یصدا  صدا
  ی ست. تا خواستم پرده را کنار بزنم و برا یشاد یمدختر عمو یهگر  یه،شدم و گر

 !بود درون سرم یخیزن ناآشنا، م یروم، صدا یاوشکمک نزد س
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وقت  شدم که خبر مرگم برات شام پختم، اون یونه شدم، د یونهآره سياوش من د -
چقدر دورغ   یادف تو روت برستوران! تو  یخانمت رفت   یها خبر رسوندن با شادبچه

  یلی دروغگو؟ من خرم که گول حرفات رو خوردم خ یفرمتن یآخه؟ تو از شاد
طالقش   دییهر شب قول م کنم،یم یات زندگ ! االن دو ماهه تو خونه یآشغال

باشه   ی،باباش شد یهاخام پول  دونمی! میبا اون عوض رییاما دوباره م ی؛بد
 کجا؟  یپدر مادر کجا و شاد  یبدبخت ب   یتایخه آنولم کن بذار برم، آ   یستن  یحرف 

 بميرم؟  یچرا نذاشت 

زن ناشناس درد داشت که چشمانم را بستم،   یها! چنان حرف شنیدمی خدا چه م  یا
تشابه    یباشد و نام شاد  یاوشس  یمرد تنها مانند صدا  یپس ذهنم دعا کردم صدا

باعث شد دستم  وشیاس یز . دعا كردم اصال خواب باشم که حرف تعفن برانگیاسم
 .را به لبه تخت دخترک بگذارم

 یر تر از تو از کجا گقربون شکل ماهت بره، آخه من بهتر از تو، خوشگل یاوشس -
پشت تلفن التماسم رو  یسرم کنم؟ به خدا کل یاون وبال گردنمه، چه خاک  یارم؟ب

که گفته امون شک نکنه برم دنبالش! من  رابطه  یباباش از سرد  کهینا  یکرد که برا
خاطر خانواده خودم و   رون فقط به یب برمشی بار اون رو م یکبودم چند شب 

  ی ازش، وقت  خورهیحالم بهم م زنم،یبه جون مادرم بهش دستم نم یخودش! ول
اما مجبورم! شدم همه کاره   خوامشیبه خدا نم  یتاكنارشم همش فكر توام، آن

درآمد داشته باشم تا  ید آخه بانصفش مال منه، من  یشگاهمباباش، آزماکارخونه 
 ی با پول ک  یسبا هم پار یمهفته رفت یک کنییفکر م مسافرت،خوشگلم رو ببرم 

اون  کنییمونديم؟! فکر م یطوراون هتل گرون قيمت چه ی لندن تو یبود؟ تو
دارم همه  یدشا یخب با پول بابا  یه؟با پول ک  یدمكه برات خر  یشش یستدو
تو   که  یبود، همون روز ینهم اول همعزيزم، قرارمون  ! آنيتاکنمیبرات م یکار
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از اجبار باهاشم، تو هم قبول   یول خوامیرو نم یبهت گفتم شاد یدمتد یپارت 
شدم،  یيه ازدواج اجبار یقربان  دونیی. خودت میو سکوت کن یباهام باش یکرد

 !بگيرم یپس بايد سهمم رو از اين عقد زور

 :دادادامه  یحانهو وق یفکث  سیاوش

دختره خنگ اصاًل بهم شک  ینا یومده،دورت بگردم، چند ماهه که صدات درن -
. توروخدا  رهی اگه شک کنه دودمانم به باد م ریزه،یپول پام م یگنکرده، مثل ر

 !برم یتوشگلقربون اون خ یاوش،س یتاینکن آن جوریینا

 :دار شد و گفتدختر بغض صدای

چرا طالقش  یاگه دوستم دار یستیاج نهمش چرته! تو مرد ازدو یغلط کرد -
ام؟ كو پس دروغگو؟  ام شو، بعدش خانم خونه بيا همخونه  یيادته گفت  دی؟ینم

تا تو   رمیو م ذارمتی به خدا م یندارم ول یببين سياوش درسته من کس و کار
رامين  یمهمون  یتو توبره،هم از  خورییتو هم از آخور م یاهات،و ملکه رو یبمون 

 .زدییطور دخترها رو ديد مديدم چه 

 یاوش س یدر خواب هستم که صدا کردمیاس مشده بودم که احس یجگ  قدر آن
 .بروم یشد پرده را کنار بزنم و به تخت بغل  یزهانگ

مگه بد    دم؟یآخه من تو رو به اون دخترها ترجيح م  كنی؟یم  ی چرا بد قلق   یتاآن -
  یله بر سرم کنم، تو که بدپ یچه خاک  کمر شکنه، آخه  اشیهبابا مهر گذشته تا حاال؟ 

 !ینبود

 :ده را کنار بزنم، اما خودم را کنترل کردم، پشت پرده بلند گفتمبردم پر  دست

 !یارینب یفلحظه تشر یک یکوجناب ن -
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از نگاه   یشپرده را کنار زد و پ یعاد یلیخ  یاوشحرف زدنشان قطع شد، س صدای
 :جا خورده گفت یالحظهجانم گفت، چشمش به من که افتاد  یکبه من 

 !جایندکتر! شما، ا یسالم آقا -

دستش که جلو آمد با اکراه دست    رفت،یم  يين باال و پا  یاز برآشفتگ   امینه س  قفسه
 :دادم و گفتم

  یدمافتاده؟ صداتون رو شن یخدا بد نده اتفاق  کنم،یکار م  یمارستان ب ینمن ا -
 !نگران شدم

گاه شود تا  آ  خواستی شد انگار م  ینب  یز شمانم رجمله از دهانم درآمد به چ  ینا  تا
ام گذاشت و  مرتبه دستش را بر شانه یکام، شده  یشچه اندازه متوجه گفتگوها

 :هول کرده گفت کرد،یبرد، او داشت مرا از آن قسمت دور م یگر مرا سمت د

ممنونم از احوال   جا،ین آوردمش ا ینهم  یفشارش افتاده برا یخواهرم کم -
 !یتونپرس

پرستار مرا از  یبزنم که صدا ی! خواستم حرف دهانش حالم را بهم زد یدنینوش بوی
 :نجات داد یوانکنار ح

 !اتاق عمل ييدشد بفرما یاوک  یز چ دکتر همه -

خودش و آن دختر ناآشنا بد بود که  یهادهانش و صحبت یحالم از بو قدر آن
 :گفتم  یعسر

 !کنیی م یحواست باشه چه غلط  یاوشس -
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دهد شتابان از كنارش دور شدم، چند بار صدايم   یاجازه دهم پاسخ   کهین ون ابد  و
  ید بودم، کار درست چه بود؟ با  یجكرد اما بدون جواب به سمت اتاق عمل رفتم. گ

  ی تنگ اطالع دهم؟ خدايا! او از من متنفر است، حتمًا که به پندارش چشم    یبه شاد
 دانستمی بود، م  یاوشل سذهنم مشغو دم،  فرستای لب م  یر ! همواره صلوات زکنمیم

 یکار  یناول  یدمعمل را داشته باشم. به اتاق عمل که رس  یبرا  یتمرکز کاف   توانمینم
که کردم با مسئول قسمت اورژانس تماس گرفتم و از او تقاضا کردم که علت  

تلفن زنگ   یدمو آن زن را متوجه شود. گان اتاق عمل را که پوش یاوشمراجعه س
 یواری جا کنار تلفن دکه از شوک همان   یدممسئول اورژانس شناز    ییهاخورد و حرف 

 .نشستم ینزم یرو

اومده،  ییدارو یتنوزده ساله، به جهت مسموم ییصفا یتاآن یمار جناب دکتر، ب -
بوده    یگفتن مشخصًا خودکش  یفتپزشک ش  یول  گنیکه خودشون م  طور ینالبته ا

قا که همراهشه گفت خانممه نه. اون آرو بترسو  یانبوده که اطراف یدر حد یول
 !همسرش باشه  رسهینظر نمبه   یول

*** 

کوه پر    رفت،یکوه م  یبه باال یاوشدوان همراه سخوش حال و شاد دوان شادی
به او  یاوشو س خواندیآواز م یاز شادمان  یزيبا! شاد یهابود از سبزه و گل

آن دوتا چه اندازه عاشق هم  که  فهمیدیم  دیدیصحنه را م ینهر که ا خندید،یم
  ی آن شاد  یکرها کرد و به    را  یدست شاد  یاوشس  یدندهستند! به نوک کوه که رس

توانست دستش   یکوه غلت خورد، شاد  يينتعادلش را از دست داد و به سمت پا
را صدا زد و از   یاوشس یچفت کند، شاد  یاوشس یپا یر در نوک کوه ز یرا به سنگ 

 یکر شده بود! هرچه شاد  یشهاگوش  یاوشما انگار س؛ ااو درخواست کمک کرد
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سنگ  کهینتا ا کردیکوه نگاه م  یرامونبه پ خیالیبیبا  یاوشس کرد،یالتماس م
 !کوه افتاد  يين بلند به پا یغیبا ج یکنده شد و شاد

عرق کرده و    یده،کرد. ترس  یدارماز خواب ب  یانخدا گو  یا همراهم    یبلند گوش  صدای
پشت    یشدم! صدا  یره نامجهول بود خ  یمکان   یمدور اتاقم که انگار برا رتاناالن به دو

 یتلفن را پاسخ دهم، هراسان گوش یدهمراهم به من فهماند که با یسر هم گوش
 .را جواب دادم

 !الو -

 :گفت  یناشناس صدای

 طوره؟ آقا حال شما چه یسالم عل -

بود    یختهخواب بهم ر  دن یاز د  امیقدر اوضاع روح هم آشنا بود، هم ناآشنا! آن   صدا
 :زنان گفتمکه نفس

 شما؟  ید قربان شما، ببخش -

 :گفت  یعسر ناشناس

بزرگ   ییمن دا ین،آقا بد موقع مزاحم شدم مشخصه خواب بود یشرمنده عل -
 !فاطمه هستم، حاج اصغر

 :گفتم  یعسر شرمنده

برده  وقت اتاق عمل بودم تازه خوابم    یر تا د  یشبد  یدجان! ببخش  ییحال شما دا -
 ین؟داشت یجان امر ییبود! جانم دا

 :معذب گفت یفاطمه کم دایی
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 .بود گفتم از شما بپرسم  یمورد  یه  یبه خدا قصد دخالت ندارم؛ ول  یدببخش  ییدا -

 جان؟  ییجانم دا -

 :تر گفتاصغر آرام  حاج

ام، شما امروز با شوهرش اومده دفترخونه  یت نباشه دختر عموجسار  یقتشحق -
گفتن   یدش با نام پدرش حدس زدم دختر عموتون باشن؛ اما وقت من از اسم خو

تعداد سکه مطمئن  یدنبه شوهرشون اومدن، با د اشونیهکل مهر  یدنبخش یبرا
 !شماست یشدم دختر عمو

 :بلند گفتم کند؟یچه م یفکث  یاوشس یدم،تخت خواب پر یرو از 

 ی؟ چ  یبرا یهمهر یدنبخش  ی؟چ  -

 :فاطمه هول کرده گفت دایی

 ییمن به شوهرم! دا یه گفت هد  یچ  ی برا یدمجان، من پرس ییول نکن داه -
خودم قصد دخالت   یهابا بچه ینندار یخانواده شما خانواده ما هم هستن، فرق 

 یلیهاش و کل صورتش قرمز بود، مشخص بود خندارم؛ اما دختر عموت چشم
وت باشه، که سرم خل  یانب یگهندارم گفتم دو ساعت د ييتکرده! من آشنا  یهگر
که خوب، اگه   دونهیآقا قربون دستت به باباش خبر بده، اگه که باباشم م یعل
 !دختر گناه داره ینا دونهینم

شماره   یندر فهرست مخاطب یعکردم تلفن را قطع کردم، سر  یتشکر هپاچدست
درست نبود،   کار یننظرم آمد اقطع کردم، به یده آن ترس یکعمو را گرفتم به 

  یش شماره پدرم را گرفتم و برا  یعدر برابر من شرمنده شود. سر  یمعمو  خواستمینم
  یان عمو را در جر  یشاد   یدند  از دادم تند خود را به دفترخانه برساند و پس    یحتوض
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متوجه نشود من پدرم    ینشان دهد و شاد  یر خود را غافلگ  یدکردم با   یدبگذارد؛ تاک
هم  خوشحال یغ چرا انگار كمگذاشتم! پدرم اول مقاومت كرد، درو  یانرا در جر
 :اما انصاف نبود! به پدرم دلخور گفتم آيد،یم یشكست شاد یشد كه بو

هزار بار  یباشه! بابا روز یشه دختر بددليل اين نميكه اون من رو نخواد اين  -
خاطر عمو و خاله برين    كه فاطمه قسمتم شده، پس شما هم به   كنمیخداروشكر م

 !فاطمه یدفترخونه داي

و مات دور  یجگفت و تلفن را قطع كرد. بعد از قطع کردن تلفن گ  یاباشه  پدرم
آن دو چه شد! رابطه عاشقانه   یداییپس آن همه ش چرخیدم،یخودم در اتاق م

 یاوشاز س  یدو تمج  یفشده بود نقل محفل خانواده! آن همه تعر  یو شاد  یاوشس
او  یست؛ن یمرد زندگ  ر پس ینا دانستمی! به خدا که مدانستمیپس چه بود؟ م

عمو گفته بود كه اين پسر   یپسران عالف خوشگل بود! فاطمه در مهمان   یهشب  یشتر ب
 دانمیكنم. خدا لعنتت كند سياوش، م  یكار  توانستمیچشمش ناپاک است؛ اما نم

را مجبور کرده  یشاد یمرا بگو یشبد یبه خانواده عمو ماجرا  کهینکه از ترس ا
 !نامرد ینبر ا وای، را ببخشد اشیهمهر

*** 

 《كل  دانای》

 《یاوشو س یعل یمارستانب یماه بعد از ماجرا یک》

 

 یبایدختر ز یساءداده و به م یدانشگاه لم یرواپ شلوغ روبه ش یکاف   یصندل به
 ینلبانش بود، بهزاد احساس کرد ا یبر رو یکج   یشده بود، لبخند یرهخ یلبنان 



 

 
198

رمان  یککاربر انجمن   یجز یسادات هاشم یهرمان اين بود زندگي | سم  
 

به او داده و  یزندگ  یهدر دانشكده روحاست با بودنش  یدختر سرزنده چند روز
بود  یجوان و مستعد ختر د یساءاز او خوشش آمده است! م یکم  یدفکر کرد شا

توانسته بود مقام  یبه تازگ  یساءدر دانشگاه برخوردار بود! م ییکه از هوش باال
بهزاد را هم به   یعنی را به دست آورد و البته توانسته بود نظر استادش  یاریاستاد
 یقاتشتحق  یهابرگه  نو، او پشت سر هم  یهاپر بود از آرمان  یساءجلب کند! م  خود
 کرد،یصحبت م یشو در مورد پروژه دانشگاه گذاشتیم یز م یرو زادبه یرا برا

! زدیتنها لبخند م یباً و تقر کردی نگاه م یزبینانه اما بهزاد صبور و خونسرد او را ر
در چهل و   یگر بهزاد احساس کرد د است، یو شاد یخب به نظرش دختر مهربان 

را   یو شاداب   یخوشحال  مبوداو ک  داد،یخانواده م  یلد تشکخو  یبرا  یدبا   یسه سالگ 
چانه زده بود و دختر  یر بر ز ی! بهزاد با حوصله دست کردیاحساس م اشیدر زندگ 

را پشت گوش زد و نگاه بهزاد را بر   اشیی خرما یموها یساءم کرد،ی را برانداز م
 یهااستادش از طرح کردیاو احساس م دید،یم یندآ خوش یار خودش بس یرو
که به هوش    یجهت است که بهزاد استاد  ین و به هم  مدهخوشش آ   اشیشنهادیپ

چشم بست و به   ی! بهزاد دمزندیپرآوازه است به او لبخند م یریسرشار و سختگ
بار گفته  ینمهزار  یداشتنش را داشت فکر کرد و پس ذهنش برا  یکه آرزو  یشاد

 . ...یسارو با م یاشده، شروع تازه  تمام یبود شاد

پوزش  یساءهنوز با وجدانش تمام نشده بود که تلفنش زنگ خورد. از م حرفش
که   یشادمان شد، عل یعل یدنرا پاسخ داد، بهزاد از د یریخواست و تماس تصو

ن داد و  تکا یدست  یشنشسته بود، برا یصندل یحوصله و دمغ رو یدر مطبش ب 
لبخند بر لب   میشهمانند ه  یشد که عل یار کرد، بهزاد هوش  یپرسشروع به احوال 

لب مشغول خواندن   یر ز یر،که سر به ز یساءبه م یندارد! بهزاد سرخوش نگاه 
 :گفت  یاش بود کرد و به علپروژه 
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! یتازه داماد باش  خورهی نم  یافت! به قیستیسرحال ن  یانگار  یی؟شده پسر دا  یچ  -
  یش دلت رو زد؟ نكنه ماه عسل آلمان پ یمتاهل ی،کرد  یتازه دوماهه عروس بابا

ات فقط خودش رو عمه گهیمامانم بهت خوش نگذشته! نگو آره كه بابام م
 ی؟اقدر کالفهنکرده! چه مرگته ان یتونقربون

 هایی حوصله شوخ  یدکش  یشبه موها یدست  یبلند سر داد و عل یاخنده  بهزاد
 :گفت  ینداشت، جد بهزاد را یشگیهم

نه آلمان   ی،اومد یمام رو وسط نکش، هنوز ازت دلخورم نه عروسعمه  یپا یالک  -
بخاطر   بوسمیمن و بابات رو خراب نکن من دستشم م  یونهم  یالک   ینمت،بب  یاومد

 !ده روز مزاحمتمون

 :مردانه کرد و گفت یاخنده  بهزاد

  یادیشده    ی! چه خبرا، چ یاه چاپلوس عم  یکه هنوزم همون عل  یدمباشه بابا فهم -
 ی؟ن کرداز م

 یبرا یشتریداد تا تمرکز ب یهتک یشروروبه یانههمراهش را به را یگوش علی
 .صحبت داشته باشد

 .زنگ زدم ازت کمک بخوام یقتشبهزاد حق -

 :سر داد و گفت یسرخوش دوباره خنده بلند بهزاد

گفته باشم، من از    ی؟آورد باال یچه گند  یلیشده دکتر! تو که بچه مثبت فام یچ  -
 !ها یوقتت رو تلف نکن یالک  یست،ن یمحال یارزن  یزن دار
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 یر ز یاکمک خواستن از بهزاد درست بود؟ بسم الل   یا به فکر فرو رفت، آ  یکم  علی
 :لب گفت و حرفش را زد

  یایی ب  یا  خوامیبه کمک داره، ازت م  یاجاحت   یست،بهزاد اوضاع عمو فتاح خوب ن -
 !یحالش بش یایجو یریباهاش تماس بگ یا یران،ا

 :شد و گفت  یرهخ یخم شد و به چهره ناراحت عل یز م یبا تعجب رو بهزاد

 یضه؟ فتاح چش شده؟ مر ییدا -

 :داد و گفت یرونب ینفس علی

عمو حالش بده، به کمک  گیرهیداره طالق م یداغونه، شاد یکه نه ول  یضمر -
 .داره یاجاحت

 :یدمتوجه شده با تعجب پرساحساس کرد اشتباه  بهزاد

 فتاح؟ ییدا یشاد یره؟ طالق بگ یشاد -

به مثبت تکان داد، بهزاد تعجب کرده به  یچشمانش را بر هم گذاشت و سر علی
انگار مکان و زمان  ید،را نفهم یمفهوم حرف عل یقاً نگاه کرد، دق یعل ینچهره غمگ

 :ادامه داد یدناز بهزاد نش یکه عکس العمل و پاسخ   یگنگ باشد، عل   یشبرا

که حرف بهم زدن   یهبنده، چند وقت   یکه عمو جونش به جون شاد  دونییبهزاد م -
 فهمییهام! مدراومده، عمو رسمًا کارخونه رو ول کرده سپرده به داداش  یعقد شاد

  یداش پكارخونه  یگهسرکار اصاًل د رفتی ها هم مجمعه  یبهزاد؟! عمو که حت 
 دونیی خودش رو باخته، تو نم رشخاطر طالق دخت ! بهزاد، عمو بدجور به شهینم

خورد عمو، کاماًل هم موضوع  ینبد زم جورایییه پسره کرد!  ینعمو چقدر خرج ا
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ام خاله   یشساعت پ  یهجدا بشن، حاال    خوانیم  اییهمهر  یچبدون ه  یتوافق   یه،جد
ش عموت که پسر نداره، حداقل تو برا ،یدگفت به دادمون برس یهزنگ زد با گر

هم گفتم به خاله  یقتشحرف بزن که از غصه دق نکنه، حق اهاشب یاکن ب  یپسر
 یهگر  یلی. خاله خکنهی بزنم بد برداشت م یهر حرف  یاداز من خوشش نم یشاد

كشه، ! بهزاد عذاب وجدان داره من رو ميیدکرد گفت همه فتاح رو تنها گذاشت
خاطر به  كنمیفكر م یچرا؛ ول دونمیظلم كردم نم یبه شاد كنمیهمش حس م

بخشم، من خدا خودم رو نمي  من بود كه سياوش رو انتخاب كرد! به  یاخالق كوفت 
شدم تا اين دختر با متاهل شدن مي یخيالب ی،بعد از شاد یبايد حداقل چند ماه 

دونم همه طفلک رو سركوب  چشم باز نفر جديد زندگيش رو انتخاب كنه، خودم مي
 .زد كردن كه چرا من رو پس

 :دهدیو با بغض ادامه م دهدیبه تاسف تكان م یسر علي

 .سهيم بوده باشم یاالن شاد یهگرفتار  یدرصد تو یهخدا من رو ببخشه اگه  -

همراهش نگاه كرد!   یدرون قاب گوش یکرد، گيج به تصوير غمگين عل   یماخ بهزاد
که   ییجاننداشت! تا آ  یبود همخوان  یدهکه شن  یزهاییانگار با چ یعل یهاحرف 

 یدو نفر  یهابود و مدام عکس  یاوشبه شدت عاشق س  یبهزاد اطالع داشت شاد
 یاوشباخته سچنان دل ی! شادکردیارسال م یلکل فام  یرا برا یاوشخودش و س

 یساءبه م یبار بهزاد حرف دلش را بزند، بهزاد نگاه  یکاجازه نداد  یبود که حت 
  ی حوصلگ   یب   یاز رو  ی. دست کردیت ماز شاگردانش صحب  یکیانداخت، او داشت با  

که با   یبشنود، شاد یحرف  یدر مورد شاد خواستیدلش نم ید؛کش  یشانیشبر پ
بهزاد با خودش را مسدود کرده بود   یراه ارتباط  هر  یجواب  یچبدون ه احترامییب 
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و به مادرش مغرورانه جواب رد داده بود ارزش خراب کردن روزش را داشت! نفس 
 :گفت  یداد و به عل یرونحوصله ب یب 

 یره؟ طالق بگ خوادیحاال چرا م -

 :جواب داد علی

دختر عمو  یهچند وقت باره،یاز سر و روش م یو پدرسوختگ  یشرف  یچرا نداره، ب  -
کرده؛ اما من دو ماه بعد از عقدش متوجه    یمتوجه شده که پسره انگار بهش نامرد

 یاوشخاطر سز خودش به همه رو ا یشدم پسره مشکل داره، نتونستم بگم، شاد
 !از حسادته کردیفکر م آوردمیرو م یاوشرونده، اسم س

در شرف طالق   حاال که یحت  یکه شاد  دانستینم ی! علیبود عل یالخوش خ چه
 ینا یبرا یرا شاد یندارد و موضوع بدعهد یاوشس یاز نامرد یاطالع  یچاست ه

کوتاه گفت و    یبهزاد آهان گفته.   یلکه عزت نفسش لگدمال نشود به دروغ به فام
انداخت،  یبشناسدش نگاه کوتاه  یشتر ب خواستیکه امروز دلش م یساءبه م

 :به شانسش زد و پس ذهنش گفت یپوزخند

 .تمام شد یساءنوز شروع نشده م ه -

 :بهزاد گفت یتوجه یو ب  یحوصلگ  یکالفه از ب   علی

 یدیاصاًل فهم نی؟کینگاه م یکجا رو دار  کنی،یم یبهزاد معلوم هست چه غلط  -
 گفتم؟  یچ 

  یت شد به کوه آتش فشان عصبان  یلتبد   یکه حال خوش امروزش با تماس عل  بهزاد
 :زد یادبلند فر  یشد، عصبان 
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به من چه   ی؟کنم؟ االن به من چه که بهم زنگ زد  یچه غلط   گییم  یدم،آره فهم -
 كه عذاب وجدانت يهو قلمبه شده ها؟ 

 :شاپ به او تذکر داد و بهزاد بلند گفت  یئول کاف بهزاد بلند بود که مس  یصدا  چنان

- I'm sorry (خواممعذرت مي) 

 :یدبا تعجب از بهزاد پرس میساء

 رتبه؟ م یز استاد همه چ -

تر کرد   یبرداشت و لب یز م یاز رو یدنینوش یبه مثبت تکان داد و کم یسر بهزاد
 :تر گفتآرام بار ین ا یعل یند،فرو نش یتا خشمش کم

عمو فتاح   گهی! خانواده عمو نابوده، بابام مگمی م یجان من گوش بده چ بهزاد،  -
! همش كنهیگش مبزر  یعمو ماجرا رو داره خيل کنه،یداره از غصه دخترش دق م

زنگ بزن حالش    یهاولين طالق فاميل نصيب دختر حاج فتاح شد. توروخدا    گهیم
حرفت رو همه   ییجورها  یه. بهزاد تو یمحالش رو نپرس یه رو بپرس، نامرد

کن حاج فتاح رو اون    ییدستته، راهنما یر دانشجو ز یکل  یلی،نابغه فام خونن،یم
 یلیکه عمو خ  دونییراه و چاه رو بهش بگو! م یه؟کار درست چ  دونهیاالن نم

رو  اشیهبهش بگو اجازه نده مهر ده،یدوستت داره و حتمًا به حرفت گوش م
 !تاوان بدن ید با هاوضیع جور ینببخشه، ا یشاد

 :گفت  یلب کج کرد و به عل بهزاد

 .دستت باشه یچند لحظه گوش -
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گفت که   یبا دستپاچگ  یساءبود که به م یعصبان  یعل یجا یچنان از توقع ب  بهزاد
با تعجب اما با   یساءبرود. م یبه مکان  تر یع هرچه سر یدآمده و با یشپ یمشکل

زد و   یرونشاپ ب ی. بهزاد از کاف کرد  یکوتاه   یگفت و خداحافظ   یریاحترام روز بخ
هرجور شده   یدبا زد،ینفس م تندپارک کنار دانشکده رفت. تند از  یسمت خلوت 

را سمت صورتش گرفت و بلند   یلشموبا داد؛ی را بروز م یتشعصبان جورییک 
 :زد یادفر

 یبه من چه که زنگ بزنم، به من چه که حالش رو بپرسم؟ به درک که شاد -
اجازه داد من حرفم رو  ییاصاًل مگه دا یه؟! ربطش به من چیرهبگطالق  خوادیم

  یش بهزاد بدبخت چند ماه پ یدرد و دلش! مگه کس یپا ینمبش  یدبزنم که حاال با
 یکشور کوفت   ینا  ید من تو یفهم  یغصه من رو خورد؟ اصاًل کس  یاصال کس  ید؟رو د

  ی و دخترش حت  یی! دایاون دختر خودخواه؟ عل یاحترام یاز ب  یدمچقدر درد کش
کرده بود   ینبه من ندادن، دختر خودخواه چنان به مامانم توه یاستگاراجازه خو

رفته به مامانم  یادش یهبود. چ یختنکه مامانم تا چند وقت کارش فقط اشک ر
 یخواستگار یکترمکه دوازده سال ازش کوچ  یاز من کردهفکر   یگفته بود بهزاد چ 

انم ارسال  مام یجونش رو برا یاوشسرفته چپ و راست عکس  یادشکرده؟ 
حالم بهم  یاز شاد قدر ین ا زده؟یم یاوشس یعنی یو هشتگ خوشبخت  کردیم
  یاره، ب یشماسمش رو پ یبه مامانم اجازه ندادم کس ینشکه بعد از توه  خورهیم

مثل اون خوشم اومد! احمق   یفکر کردم که از دختر خودخواه  یچ  دونمیاصاًل نم
 گرفتم،  یاحساسم رو به شاد یجلوخاطر تو ادم، اولش به بودم که بهش دل د

فتاح که  ییاش شدم، داوقته دلبسته یهم که خواستم بهش بگم كه خيلبعدش 
! االن زنگ  ستگاریخوا یامب ی اجازه نداد حت  زنیی م ینهسنگش رو به س یاالن دار
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شنگ،  مو ق ِی پسر دماغ عمل یهخاطر  بگم؟ بگم خوشحالم دخترت به یبزنم چ 
 !شده، آره؟ یدهپوزش به خاک مال

شد،   یره به بهزاد که اشک درون چشمانش حلقه بسته بود خ ینغمگ علی
بهزاد مغز   کردیاحمقانه فکر م یدواقعًا چرا با بهزاد تماس گرفته، شا دانستینم

 :شرمنده گفت یباشد، عل  تواندیم یمتفکر در همه موارد

 !ودانه بشرمنده بهزاد درخواستم احمق -

*** 

  ی ول گذاشت؛یشماره حاج فتاح م یبار بود که بهزاد دست رو یندهم یبرا این
به حاج   یدبا دانستینم کردی! هرچه فکر مکردی ارتباط نم یبرقرار یبرا یتالش

با   یگر د  ی،شاد  یرآمیز تحق  یجواب منف   یدنپس از شن  یقاً بهزاد دق  ييد،فتاح چه بگو
 یبه شاد اییبستگ دل  یچ ه یگر د گمانش، او به  نبود خانواده حاج فتاح در ارتباط 

شود؛  اشیی حال دا یایخوب است که جو یتندارد؛ اما فکر کرد به خاطر انسان
اما نيست؛  یدختر بد یقانع كردن خودش پس ذهنش گفته بود، شاد یبرا

اين را بايد گذاشت به حساب تک   شود،ی باعث دل شكستن م یرفتارهايش گاه 
  ی بار شماره حاج فتاح را گرفت که با صدا ینکرد و ا  اپپابه  یفرزند بودنش. کم

 .رو شدتعجب زده حاج فتاح روبه 

 طوره؟ ! حالت چهیسالم بهزاد پسرم خوب  -

کرد، حاج فتاح بدون    یپرساحوال  یطور معمولبه  لرزید یم یشآوا یکه کم  بهزاد
فردا به  یشادبپرسد بر حسب درد و دل گفت که قرار است  یپرسش بهزاد کهینا

 :ید زد و پرس اطالعییدفترخانه برود و امضا طالق را بزند، بهزاد خود را به ب 
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 یی؟شده مگه دا یچ  -

زده باشد خجالت  یشاونداننزد خو  یناز ا  یشدخترش ب  خواستیفتاح که نم  حاج
 :دروغ گفتبه 

 یخواست آدمش کنه ول یشاد یلیزار جا گرمه، خ! پسره سرش به هینامرد -
با  هایمهمون  یتو یشاد یشده که رسمًا جلو یحقدر وقپسره ان یگه، دنشد

 یدیم گيره، دبودن خانواده ما ايراد مي  ی! مدامم از مذهب یرقصهم یگهد یدخترها
مهر تو حالل کن جونت   دکن  یدگفتم دندون لغو با  شهیذره آب مام داره ذرهبچه
 !آزاد

 :به تأسف تکان داد و گفت یسر بهزاد

که   یفاتیتوص ینبا ا کنمینداشتم! اما تعجب م یناراحت شدم من اطالع  یلیخ -
  یستباز که به زنش وفادار نآدم عالقه یهرو به  یهچرا مهر کنیدیاز پسره م

 یهاآدم  جور ین! ایرینقدر بهش راحت بگاز شما انتظار نداشتم، ان  یی! دایدنبخش
مردم رو بدبخت   ین دخترهابر  نندبهشون سخت گرفت تا عالقه نک  یدرو با  یعوض
 !کنن

کند   یداپ ییدشوار رها یافسردگ  یندخترش از ا خواستیفتاح که تنها م حاج
را به جهت  یشگاهسه دونگ آزما یرا ببخشد و حت  یهمهر یبود که شاد یرفتهپذ

بود! بهزاد که سکوت  یدهبه او بخش ييدطالق را نگو یاصل یچرا یاوشس کهینا
 :بار بدون لرزش صدا گفت ین ا یدحاج فتاح را د
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به اون پسر اجازه   ینکارتون چه اندازه اشتباهه؟ شما دار  ینا دونیدیم ییدا -
 کهین ولو ا یرددختر رو بگ ینحق ا یدمن با یداز د ییکنه، دا  یبازباز عالقه دینیم
 !چاه یتو یزیدبر

 :گفت  یفتاح با درماندگ  حاج

فقط مونده خونه   یم،ادگاه صلح کردرو تو د یهوقت محضره! ما مهر یگهفردا د -
 !یهپسره که به نام شاد

 :کرد و بلند غرغر كرد گفت  یاخم بهزاد

کاله سر حاج فتاح    تونستینم یکس  یادمهشما! تا  ینشد جوریینچرا ا ییدا -
  یشگاه و سه دونگ آزما ینرج مراسم عقد، اون ماشکمش کادوها، خبذاره! دست 

سرشكسته   یطوراين كردمی اصال فكر نم  ی داي ین،اشم پس بدخونه  یرد،را پس بگ
اين همه بذل و بخشش   هخودتون رو نشون بدين! مگه خطا از طرف شما بوده ك

 كنيد؟یم

  اش نشسته بود و به همسرش که با اشک در سالن خانه  یصندل  یفتاح رو حاج
 :شد و گفت یرهخ ینغمگ خواندیقرآن م

 همهین ا  خوره؟یچندرغاز به چه دردم م  ینا  بهزاد  ینه پسرم خطا از ما نيست؛ ول -
دخترم آزاد  خوامیکار؟ من فقط مچه خوامیسرش به جهنم م یکادو بخوره تو

 ین به خدا شده پوست و استخون، نابود شده، ا یدیرو ند یبشه، بهزاد تو شاد
لب به غذاهم   یگهد یاون عوض هایین کم کرده، حاال هم به جهت نامردهمه وز

 یتموم بشه! شاد یعسر خوامیدرست کنم، م یددردسر جد خوامینم زنه،ینم
روانپزشک، فقط با   یشپ برمشیمدام م کنه،یم یهگر شینهیام همش مبچه
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  ی چه خاک   دونمیکرده! نم  یلرو هم تعط  یشگاه! آزمابرهیخوابش م  یقو  ییهاقرص 
مورد    ین ا  یتو  گنیکنه، همه م  ييمراهنما  ذارهی نم  جلو پا    کسیچ ه  یزم، به سرم بر
 كردیم یفخر فروش یزياد یشاد گنیكه م  رسهی! به گوشم مکنیمیدخالت نم

  یشوهرم خوشگله، حاال هم خودش بايد تاوان بده، من حرف ديگران برام ارزش
  ار دست و دلم به ک شه،یچشمم داره آب م یه، دخترم جلونداره! دخترم برام مهم

ام سر کارخونه  ییچه بال  یست ونه معلوم نخ  ینشستم تو هایرزنمثل پ ره،ینم
 !آمده

 :افتاد و گفت یهبه گر یرمردو پ ید لرز یشصدا بارهیک فتاح به   حاج

زور قرص   ام االن بهجگر گوشه  یوقت  خورهیهمه مال چه بدردم م ین بهزاد بابا ا -
بيان ببينن ديگه دخترم  یلشرف نابودش کرده، فام یاون ب  یده، اتاقش خواب یتو
 گهیمدام بهمون م ینيست! شاد  رفتیكه با اعتماد به نفس راه م   یون دخترا

فکر   خوره،یرو م یگرانحسرت د شهم گیره،یم یرادمن زشتم؟ مدام از خودش ا
 !رو لعنتش كنه یاوشش بهترن! خدا سهمه از خود کنهیم

ا ت یشاد شدیحاج فتاح قلبش به درد آمد، باورش نم یدرماندگ  یدناز شن بهزاد
 .حد شکسته باشد ینا

شما حق   یحق داره؛ ول یقدر نااميدين؟ شادها رو! چرا اين حرف ین ا یدنزن ییدا -
و بذل و   ینک از شما حساب با ینداريد درمونده باشيد! شما پدرشين، االن شاد

مال شما به درد   یخواد كه حقش رو بگيره! دايبخشش نمي خواد، االن يه بابا مي
  ین مال شما به درد ا  دین،یم  یلنه تحصی هز  ین ارتا بچه رو دارکه هز   خورهیم  ینا
 ها یهمه زندگ  یی! دادینیم ینکه حقوق هزاران کارگر رو کارمند رو دار  خورهیم
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شکل مشکالت  ینبه بهتر یکه بتون   ینهمهم ا پولیچه ب مشکالت داره، چه پولدار 
 !یایرو از پسش بر ب

 :، بهزاد مستحکم و دلسوزانه گفتبهزاد شد ییهافتاح دلش گرم حرف  حاج

 کنید؟ یبدم قبول م یشنهادیمن اگه پ ییدا -

 :گفت  یشد با خوشحال یاندر چشمانش نما یدیفتاح که انگار برق ام حاج

پام بذار، من احساسات دخترم كورم  یجلو  یراه  یهبگو بهزاد جان، حداقل تو  -
 !كرده

خاطر دخترش باشد و به  استوار  یشهبه حاج فتاح گفت که مانند هم بهزاد
نشود، بهزاد از او خواست که چند نفر را استخدام کند تا شب و روز   یاحساسات 
و سه    ینخرج مراسم و ماش  یا ام هداکنند که تم  یدباشند و او را تهد  یاوشدنبال س

فتاح نخندد که عجب مال  ج حا یشبه ر یاوشرا برگرداند تا س یشگاهدونگ آزما
تازه گرفت و گفت که راه    یبهزاد جان   یهاج فتاح انگار با حرف را خوردم. حا   یرمردپ

کرده   یرحمو خاطر نشان کرد که اگر تا کنون دل  داندیرا خوب م  یاوشترساندن س
که حاج فتاح    یدحاج فتاح فهم یدوار ام یبوده. بهزاد از صدا یخاطر شاد هفقط ب
گفتمان کند! بهزاد که   یشاد  یدرباره   یشتر ب  تواندیدارد و م  یزهانگ  یک  به  یاز فقط ن

کرد    یمؤکدا پافشار  داد،یداشت به شاگردش آموزش م  یانگار در مقام استاد تمام
تنها باشد و او را مجبور   یساعت اجازه ندهد شاد  یک  یحت   ییپس از جدا  یدکه با

را مجبور کند  یدر هفته شاد یگاه  یکند در کارخانه مشغول به کار شود و حت 
  ید خودش در کارخانه بماند تا طعم تالش را بچشد و باز تاک شب در کنار  یفتش

 :یدحاج فتاح مردد پرس نکند، یکرد که دلرحم
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 ی؟ دلسردتر بشه چ  هامیریاگه ناراحت بشه، اگه از سختگ -

 :تر گفتمصمم بهزاد

 شما،   یخاطر ناراحت   هم به   یشتر ب  بره،یرو به سر م  ی اون االن دوران افسردگ   ییدا -
  ید فعاله، مطمئن باش یشگاه کارخونه و آزما  یکه تو  ینشما خوشحال نه یبب یوقت 

هر  یت توبه شد یداره، ول یادیبد ز یهااگر چه اخالق یشاد یی! دادهیانجام م
چقدر  یدیندرسش د یطور که توهمون ،نفر اول باشه خوادیباشه دلش م یکار

 !موفق بود

جازه ندهد فرد افسرده  کند و ا یبه حاج فتاح گفت در حق دخترش پدر او
و حق به   های شود. بهزاد به حاج فتاح گفت که در برابر خودپسند خاصیتییب 

  یک را  یبه خرج ندهد و شاد یوزدلس یچ مستحکم باشد و ه یشاد هاییجانب
را محدود و   یشاد ینه دختر، او از حاج فتاح خواست که حساب بانک  یندپسر بب

 ی پا  یر ز  ینماش  یرا کم کند و حت   یدور و ور شاد  یادمختلف امکانات ز  یهابه بهانه 
کار کردن   یزهانگ یشهادست آوردن خواستهبه  یبرا یتا شاد یردرا از او بگ یشاد

 :داشته باشد و در آخر به حاج فتاح مهربانانه گفت

  ین ! اجازه بدیریدرو نگ یششاداب یجلو یول ید؛محدودش کن یاز نظر مال ییدا -
بگرده، به سر و شكل و تيپش ايراد نگيريد، بذارين   وادیخکه دلش م  یجوراون

ه خواهرم  چندين بار ب  یست،بچه ن یگههرجور دوست داره لباس بپوشه! اون د
 یشاد ی! دايكنيدیم دشمحدو یاز نظر ظاهر یآلمان گفته بود كه شما خيل یتو

 ید شا  یا  یر ناظم سختگ  یهو مثل    یدفقط در حقش لطف کن  دونه،یحد خودش رو م
بهش  یست،فقط حول هوش عمارت باباش ن یادن یننشونش بد رحمیاستاد ب  یه

 ین،ازار رو نشون بدب رحمیی. بهش ب یستحرف حرف خودش ن یننشون بد



 

 
211

رمان  یککاربر انجمن   یجز یسادات هاشم یهرمان اين بود زندگي | سم  
 

! شهیکشورش م  یبرا یدفرد مف یه یچ،ه  شهیکه افسرده که نم  بینیدی وقت ماون
آشنا بشه که حسرت   ییهاتا با آدم  یریهمرکز خ  ینشبار ببر  یه  یاوقتشه هفته  یگهد

 !شما بذاره یجا پا یشاد یدکن  یکار  ییدا خورن،ی رو م یتشموقع

*** 

 《حال زمان》

 (بهزاد)

 

بزن دور  ینپول کرم دور چشم بدم! وازل یلیونم یشمن پول مفت ندارم ش -
 !هم بهتره یلیهات خچشم

که   ییبه سمت پنجره رفتم و به دا آمد،یاز محوطه کارخانه م ییبلند دا صدای
  یز دور چشم تجو  ینوازل  یچه کس  یلبخند زدم، برا  آمدیغرغرکنان به سمت دفتر م

 یرون ب یدختر یی،دا ینمتوجه شدم که از ماش یود آن ام گرفته ب! خندهکرد؟یم
را بچگانه به   یشمحکم پاها ختر نگاه کردم، انگار که نشناسمش، د یزبینآمد! ت

 !بود یخدا! شناختمش آن دختر شاد یا کرد،یو بابا بابا م کوبیدیم ینزم

کم کرده؛   یادیوزن ز  دانستمیبودم م  یدهرا ند   یسال بود شاد  یکبود!    ینکردن   باور 
 یب! دختر قدکوتاه من، عجینمبب خواستیبودم نه دلم م یدهاما نه عکسش را د

بلندش!   یهاخنده  یدنش، شده بود! او چقدر فرق کرده بود! طرز لباس پوش یباز
تند   یمهاکرد، باعث شد نفسیگانه داشت با پدرش صحبت مه بچهرفتارش ک
که من از   یدختر ینبود؛ اما ا ارزشیامر ب  یکمهم نبود،  اشیمن چاق  یشود! برا
 !من ی... خدایدمپنجره د
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  ی غرغرها ی! صدافهممی را نم یتاب  یب  ینا یو سه سالم است و معناچهل  لعنتی
زد و خوش   یاند، عمو وارد شد، به من لبخندوارد دفتر شده  دادینشان م یشاد

 :آمد گفت

 .کردم  یر د یدبهزاد جان؟ ببخش یچه طور -

به چشمانم مردانه   یم،کرده بود  یشبرا د های پرسدادم، احوال یست رفته د جلو
 :گوشم آرام گفت  یر مرا محکم در آغوش گرفت، ز ییمرتبه دا یکنگاه کرد و 

 یزی چ  یگه از اون دختر لوس د  یبدون   خوامیم  ی ولنگو    یبه شاد  یاد،داره م  یشاد -
 یهسخت یلیتوام! اون دختر خ یون نمونده، دوباره ساختمش، همه رو مد یباق 

 !یهمه سخت  ینسربلندم کرد، دم نزد از ا

رفت و من   یزشرا بوسه زدم. او به پشت م ییشانه دا یدم،کش  یاز راحت  نفسی
مشغول  یمان روزها که در خانه پدر بد به جانم افتاده بود! مانند هم یادلهره

 کردمیخود را از خانه دور م  یعو سر  گرفتمیگر م  یدنشمن با د  خواندن درس بود و
 دیدمیرا که م یشاد دلیلیب  یول چرا دانمینکرده باشم، نم یبه عل اییتا نامرد
ام، دستانم زدهشگفت یدم،کش یدگانم! دستانم را بر دافتادیجانم مبه آتش 

 یشاد  یدندر برابر د  یدبا  ستمدانینشستم، نم  هایاز صندل  یکی  ی! آرام رولرزیدیم
همراه   یشاد بارهیککه به   رفتمینشان دهم! با خود کلنجار م یالعملچه عکس 

دختر  یکبودم، او  یدهقاسم به اتاق آمد، خواهر قاسم را در بدو ورودم د خواهر 
 یمدام به شاد نواینزد. دختر ب  یحرف  بود كه جز سالم با من یخجالت  ییروستا

 :گفتیم

 !خانم جان زشته! آخ خانم جان دستم درد گرفت -
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بلند   یدست دختر را محکم گرفت و با صدا یستادهاتاق ا یانسرخوش م شادی
 :و گفت ید خند

 . ...بابا نگاه کن خواهر قاسم چقدر خوشگ -

کم ا، من شاهکارم، دستو بلند سالم کردم! خداي یستادمو احمقانه ا دستپاچه
  ی و ناباور  ید! او آرام به سمت من برگشت و با شگفت حرفش تمام شو  گذاشتمیم

سالم کرد پس   یبا ناباور کردم،یبه او نگاه م تر یره خ ی شد و من لعنت  یرهبه من خ
 :ذهنم فرياد زدم

 !ایستهیبه من نگاه نکن قلبم داره م طور ینا یشاد -

و  آهسته جل زد،یم یرونشده بود که انگار داشت ب چنان بزرگ یبایش ز چشمان
 :گذاشتم و گفتم  یشهاشانه  یدستانم را رو یحرف  یا یفکر  یچرفتم بدون ه

 ی؟دختر چقدر خوشگل شد یی؟تو ینا یشاد -

بر  یابوسه شودیبود که فکر کردم، م یرهباز به من خ یمهن یبا دهان  چنان
همه   ینبگذارم، ا  یصورت شاد  یدم تا روگذاشت؟ دستم را آرام باال بر   اشیشانیپ

 یکه صدا  ست،یشاد  یبادختر ز  ینباور کنم ا  خواستمیبود! م  یکاف   یسال خوددار
 :من خجوالنه لبخند زد و گفت  هب  یشاد  یرم،باعث شد فکرم را پس بگ  ییسرفه دا

 ین؟ اومد ی! ک یخوش اومد -

 شدیشدم، کاش م یرهبرداشتم، به چشمانش خ یشهااکراه دستانم را از شانه با
 :! آرام گفتممشیر در آغوش بگ

 ی؟اومد دنبالم؛ خبر نداشت  ییدا یدم،رس  یشبد -
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به  امیبوده که در طول زندگ  یاجمله ترینیطوالن  ینپس ذهنم فکر کردم، ا و
من انگار دنبال راه چاره بود تا از من فرار  یرهام! او دستپاچه از نگاه خگفته  یشاد

 ی خجالت زده کرد و مرا ب گذاشتم او را   یشهاشانه  ی دست رومن  کهین کند، ا
 :و بلند گفت یدکش  درشدست دختر را سمت پ یاتر! با خنده تاب

 ین؟دنبالش فرودگاه! پس چرا نگفت ینبابا شما رفت -

 :گفت  یبه شاد تفاوتیبود ب   یکه مشغول گرفتن شماره تلفن  دایی

 کنی،ینفس پول بده پول بده م  یه  جاینصبحم که تا خود ا  ی،خواب بود  یشبد -
 !وقت کردم بگم؟ یک 

و با چشم و ابرو به من  ید گفت و لبش را گز  یبلند یاعتراض بابا یاز رو شادی
شروع به صحبت با تلفنش کرد!   یتفاوت به من و شاد یب  ییاشاره کرد، اما دا

 تفاوتِی یب که    یمانند گذشته نبود. شاد  یگر د  یفرق کرده بود، او نسبت به شاد  ییدا
بود که چه اندازه اضطراب دارد  ار اش آشکرو کرد سمت من! چهره ید،پدرش را د

 :و گفت یدبه شالش کش یدست  ینشان دهد، شاد تفاوتیخود را ب  خواهدیو م

 یست؟ ن ییدختر چشماش جادو ینپسرعمه به نظرت ا  -

 پرسید ی م یلیفام یپرساحوال  یجارا به  سروته یسؤال ب  ینا کهین زدم، ا لبخندی
قرار دادمش. بدون نگاه به خواهر قاسم در چشمانش   یر تحت تأث کهین ا یعنی

 :شدم و آرام گفتم یرهخ

 !یشاد یخوشگل شد یلینظر من اينه كه تو خ -

 :یدپرس یبا شگفت  دید،یم یوانهد یکخودش  یروکه انگار روبه  شادی
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 عمه خوبه؟ شوهر عمه خوبن؟  -

قدر و آن  یرمشسفت در آغوشم بگ خواستیدلم مم ام گرفته بود، هخنده  هم
  یران بود من ا یداکه پ  طور ین کم شود؛ اما خب ا  امیتنگ از دل  یبفشارمش که کم

 ی جاکردم و به  یاش نگاه بانمک رخساره   یشقواعد باشم! به آرا  یبندپا   یدبودم و با
  يين ا پااز خجالت سرش ر  یشاد تم،را به نشانه مثبت بر هم گذاشپاسخ چشمانم 

. خواهر قاسم کردینگاه م  ینافتاده باشد به زم  ینزم  یرو  یزیانداخت و انگار که چ
رها کرد و   یدستش را از دست شاد  یعآمده بود، سر  یشپ  ییزده از فضاانگار شرم

 :گفت

 !داداشم یشخانم جان با اجازه برم پ -

از اتاق   یعرنداد و س  یتیگفت اما دخترک اهم  یرده به دخترک »نرو«اهل ک شادی
مانتواش را محکم به هم وصل کرد و به پدرش که  ییرو یهالبه یخاج شد، شاد

اتاق تنها  ینکرد، انگار ترس داشت با من در ا  یمشغول صحبت با تلفن بود نگاه 
  ی الغر شده باشد! دست   نیچن  یند اشویشدم، هنوز باورم نم   یرهبه او خ  یبماند! کم

 :شستم و گفتمن یصندل یرو  یدم،به کرواتم کش

 !دختر ینبش -

 :زده باشد، متعجب نگاهم کرد و گفت یلیبه او س یکه انگار کس  شادی

 ها؟  -

دختر  ینا کنم،یاشاره کردم؛ تعجب م یمروروبه  یزدم و با ابرو به صندل لبخندی
سر  یرو یشها و غرغرها اتاق داشت کارخانه را با خنده  یناز ورود به ا یشپ
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رنگ   یبه موها یباور بوده؟ دست  یرقابلاو غ یحد برا ین ا! حضورم تا گذاشتیم
 :به من نگاه کرد و گفت یبا اضطراب کم ید،اش کششده

 هم اومدن؟  عمه و شوهر عمه، اتيه جون ین؟ اومد خبر یچه ب  -

 :رد گفتمخودم را جلو خم کردم خونس کمی

 !نه تنها اومدم، دايي از اومدنم خبر داشت -

متوجه شود   کهینکار باعث شد بدون ا   ینکه ا  یدلبش کش  بر  یگفت و دست   آهانی
  توانستم یتندش م یهابودنش را در نفس یشانپخش شود، پر یرژ لبش کم

طور  جان گرفتم، همان  یدمدلهره نداشتم، او را که د  یگر من د  یبمتوجه شوم؛ اما عج
 :گفتم  کردمی نگاهش م یرهکه خ

 ی؟ صبحانه خورد -

 ی باال رفت، مانند گنجشک  یشمن تعجب کرد که ابروها بودن یاز خودمان  قدر آن
 :آرام گفت

 !بله خوردم -

 یارفته، تمام جمالتش تک کلمه  یادشگرفت، او انگار آداب و معاشرت   امخنده 
حضورم    دانمی! مکندی نم  یاحوال پرس  یچه  یده،سال ند  یک بود، نه انگار که من را  

دادم و  اییهتک یيش بوده، به صندل برا یهم با اين طرز رفتارم شوک عجيباين 
 :گفتم

 یزینخوردم، چ یروز هم دناهار و شام  یچ،امه... صبحانه که هگرسنه   یلیمن خ -
 ید؟بساطتون دار یتو
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 ییخواست جواب دهد که دا  کردیم  یطور که با انگشتان دستش بازهمان  شادی
 :گفت

  یه توش حتما  نداختییم ینگاه  یهآپارتمان رو پر کرده بودم،  یخچالمن  ییدا -
  یکینزد  ینرستوران هست هم  یه ! حاال اشکال نداره  شدیم  یداخوردن پ  یبرا  یزیچ

تابه سوخته  یماه  یتو کنهیبرات تخم مرغ درست م یف،اصغر کث گنیبهش م
حداقل  خوری،یباهاش م روهات که انگشت  ذارهیهم کنارش م یمو و ل یترش یه

 !دارهینگهت م یر س یچند ساعت 

 یو با شادمان  یستادگرفته باشد ا   یکه انگار جان   یشاد یدیم،بلند خند  ییو دا من
 :گفت

بزنم، شما هم   یسر  یهو کارخونه    یشگاهبه آزما  رمیپس من م  گه،یبابا راست م -
 !. نوش جونتون با اجازهینرستوران و برگرد ین با بابا بر

 ییت، ملتمسانه به دارف یکه انگار قصد داشت فرار کند به سمت در خروج   شادی
 :درجا ايستاد یكرد كه شاد  یمستحکمش كار ینگاه كردم! دايي با صدا

هم مونده با  ! همين یلهکل کارخونه تعط  آزمايشگاه، مثاًل نوروزه یالزم نکرده بر -
هم  چهارتا نگهبان تنهات بذارم برم! تو با بهزاد برو صبحانه بخورين، از اون طرف 

 !خونه یامر متهران، من ناها  ینبر

 :گرفت و گفت  یدرآورد و سمت شاد  یبشرا از ج کلیدش

 !ینمن بر ینبابا با ماش یاب -

را باال زدم و   یراهنمپ هایینآست یستادم،ا پرشتاب یی؛دا یشنهادگرفتم از پ  جان
 :گفتم
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 !ییپس با اجازه دا -

ت کردم، جلو رفتم با دس  یاشد که تک خنده  یرهچنان با تعجب به من خ شادی
 :خم شدم و گفتم یشبرا یبه در خروج کردم و محترمانه کم یااشاره

- lady first ( اول بانو) 

 ی گفت. از پدرش کوتاه خداحافظ   یممنون انداخت و  يين زده سرش را پاخجالت  او
لبخند زدم،   یککه چشمانش غرق در لذت بود   ییرفت، به دا یرونکرد و از اتاق ب

 !ارزیدی ند ملبخ ینقبل از سفرم به ا یتلخ 

*** 

 یی مانند ناآشنا! انگار به  ی! نه سؤالیپرس! نه احوالگفتی نم  یچکرده بود! ه  سکوت
داده بودم و چشم از   یهبودم که موظف است مرا به رستوران ببرد، به در خودرو تک

خواستنم را نشان   یدو من با کردیمعذبش م یشتر حرکتم ب ینا داشتم؛ی او برنم
 یبه خاطر شاد  یا روم،یم یبا شاد یاآمده بودم، پس  یر شادخاط. به دادمیم
 !مانمیم

کنار  یبا کارخانه فاصله نداشت، شاد یشتر ب یایقه پنج دق یفاصغر کث رستوران
 :به من نگاه کند گفت کهین پارک کرد و بدون ا یابانخ

 کنید؟ینگاهم م جوریین چرا ا -

 :بس بود، آرام گفتم یم پس خوددارام را پشت سر گذاشتزدم. من خانواده لبخند

 !شدهچون دلم برات تنگ   کنمی نگاهت م -
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زد و   یدروغين یكرد و مثال لبخند قدردان   یه من نگاه را که گفتم با تعجب ب این
کردم   صدایب  یا. خنده یدپر یرونب ینباشدش شتابان از ماش یده گز  یانگار که مار

 یسمش فقط رستوران بود نگاه کردم! شادکه ا  یاآمدم، به مغازه   يينو از خودرو پا
  یچاره . بیدمگز  یوارد رستوران شد. لب ندبز  یحرف  کهین معذب و دستپاچه بدون ا

 !برده یاداز خجالت ادب از  ی،شاد

ها در جز مگس  کسیچ و ه  یدمرا د  یها شادهجوم مگس  یانمغازه شدم از م  وارد
بود و سر  یستادها یار صندلکن  ینبود! شاد یفآن مغازه خواهان صبحانه اصغر کث

روپوشش   یدم؛را شن یمرد ييدبفرما یبه زير اخمانش را در هم فرو برده بود! صدا
 یمکان برا ین! از ایرمتهوع بگ حالت شدیچرک آلود بود که باعث م یااندازه  به
 یمبه موها  یهم نبود، دست   یاچاره   ینداشتم ول  اییصبحانه دونفره خوشنود  یناول

 :بلند گفتمو  یدمکش

 !لطفاً  یمروپرس ندو  -

شد، مرد مردد دستمال  یکی یشاد خورمیبه چشم گفتن مرد با من نم یاِ  صدای
 ینگاه کرد، بدون نظر خواه   ی شانه انداخت و به من پرسش  یحال به هم زنش را رو 

 :گفتم  یاز شاد

 !دو پرس با نون اضافه -

فتم و ر  یطرف شادم! بهبخور  یریس یها غذاپس از مدت خواستیمن دلم م و
 یشاد یدم،عقب کش یشکنارش را برا  یصندل یستادم،آن پشت سرش ا یکبه 

 :لب گفت یر چنان اخم داشت که ناخودآگاه ز

 !باشه -
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به پشت  یام باال رفت، شادخنده  یام گرفت که صداکلمه خنده  یناز ا چنان
 یش روروبه  یلصند ینشست. لبخند بر لب رو  یعمغازه نگاه کرد و سر خوانیشپ

 :آرام گفتم کرد،یجا جز من نگاه منشستم و به او که به همه 

  ی سپاسگزارم نه که بگ  یبگ  یدبا یدعقب کش یبرات صندل ییدختر خوب، اگه آقا -
 !باشه

  ی اش گرفته بود ولبه من کرد، انگار که خنده ینگاه  یچشم یر را که گفتم ز این
 :و آرام گفت یدگز  ی. لبکردیم یخوددار

 !درسته! يكم فكرم درگيره شرمنده  -

 :یدمنگاهش كردم و پرس سوالی

 شده؟ چرا فكرت درگيره؟ یچ  -

من جا خورده بود، واقعا ديگر حوصله مقدمه  ییاز اين همه صميمت يکهو شادي
 :باال انداخت و گفت یسر یرا نداشتم، شاد یچين

 !نيست یچيز خاص -

فكرش درگير من است،  دانمی م د؟زنینم ی دادم؛ چرا حرف  یهتک یبه صندل کالفه
اما حاال آرام   آورد؛یهايش پايين م نيم ساعت قبل داشت طاق كارخانه را با خنده 

باشد! به    یاز سخن گفتن با من فرار  خواهدیچرا مدام م  دانمیزير شده! نمو سربه 
 :اشاره کردم و گفتم یانمانم یدسف یز م

 !شده یاکه رنگش قهوه   یفهقدر کثنگاه کن ان  -
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حمامش کرده   یهشب یشتر رستوران که ب هاییکبه مثبت تکان داد! به سرام سری
 :کردم و پس ذهنم فکر کردم  یبود نگاه 

 !کردنه  یدلبر یبرا  یلوکس یعجب جا -

بودم، اجازه دادم تا با ورود   یاساکت بود و من مرد جا افتاده و پر حوصله او
کوچک که دورتادورش سوخته بود آورد و    یتابهمرد دو ماهكنار بيايد!   امیناگهان 
من گذاشت و  یرا برا یکیو نان کنارش بود،  یطور که عمو گفته بود ترشهمان
 :درآمد یشصدا ی! باالخره شادیشاد یکی

 !من گفتم صبحانه خوردم -

 یاکرد و رفت، خونسرد لبخند بر لب لقمه   یلب غرغر  یر ز  یبدون توجه به شاد  مرد
 :دهانش گرفتم و گفتم یرورا روبه  گرفتم، دستم  مروین

 !چسبهینم  ییلقمه بخور تا بتونم بخورم، تنها یه -

چرا  دانمیانگار نوک زبانش بود که نم خوامیسرش را باال کرد، کلمه نم شادی
دارد؟  یلقمه را در دهانش بگذارم! مگر اشکال ترسیدیحتما م ید؟داد نگو یحترج
بار   یناول  یگرفتم و برا  یاخودم لقمه  یحوصله برادستم گرفت، با    لقمه را از   یعسر

طور لقمه به  اش که خوب بود! او همانخوردم! اوم مزه  یمروبا ن یترش یمدر زندگ
. دادمیو من خود را مشغول خوردن نشان م  پاييدیمرا م  یچشم  یر ز  یدست گاه 

 یک  یهشب  یز م  یکه رو  یخوردن من همراه با سکوت گذشت، از جعبه دستمال کاغذ
 یدستمال برداشته و دست و صورتم را پاک کردم، کم یکبود  یموهبت اله

 :گفتم  یر زسربه  یو به شاد یدمکش  برا عق امیصندل

 من؟  یا کنییشما حساب م -
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بخورد،   ینبه زم یدمرسو گفت من که ت  یستادرا که گفتم چنان هول کرده ا این
 :که گفتم  یمخودرو شد رفت و حساب کرد! با هم سوار  یفشتابان نزد اصغر کث

 !یدبهم چسب یلیالحق خ یبود ول یفکث  کهین خوشم اومد با ا -

 :پرسيد   یفتدراه ب  کهین را زد و قبل از ا  ینتکان داد و دکمه روشن ماش  یفقط سر  او

 خب کجا ببرمتون؟  -

 :گفتم  لرزیدیو به او که دستانش مرا بستم  کمربندم

 !یقدر از من نترسهر جا که تو ان -

 :سرش را با تعجب سمتم چرخاند و گفت بارهیک  هب

 !ترسمیمن؟! من از شما نم  -

 :جان دادم، گفتم اشیچشمان آسمان  در 

 ی؟ قدر ساکت پس چرا ان ترسی،یاگه نم -

 :کرده گفت  هول

 !ین... خب... من... شوکه شدم از اومدنتون، همیعنیمن...  -

 :به تعجب تکان دادم و گفتم یکج کردم و سر  لبی

حرف بزن دق کردم از  یبسه، کم یگهشوکه شدن باز خوبه! خب بانو تعجب د -
 !سکوتت

تر است را که دوازده سال از من کوچک   یطور دخترسن بلد بودم چه یندر ا من
! یدمگفت که نفهم  یزیلب چ یر راه افتاد و ز یعه گفتم سرام را کدلداده کنم. جمله
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دهم و باز به  یهخواستم به در تک كردم،یصبر م یداما با خواستمی سکوتش را نم
  یم تصادف باعث شد که صاف بر جا رسو ت  یچیدشوم که به اتوبان پ یرهجانان خ

و  دمیترس یاز سرعتش کم یقتشبود، حق یادز یکم  اشیسرعت رانندگ  ینم،بنش
 :سن من بود، آرام بدون نگاه به او گفتم  یژگیو یناول یاطاحت

 !یزمعز یدار سرعت یلیآروم برو خ یکم -

محکم شد!  ینکه از دهانم خارج شد دستانش به دور فرمان ماش یزمعز کلمه
( را زد، ینآورد و دکمه سانروف )سقف متحرک ماش يينسرعتش را به شدت پا

قدر  حالم را سرحال آورد، سرعتش آن  یطر و باد بهارکامل باز شد و ع  ینسقف ماش
 .کم شده بود که کالفه شدم

شما همون صدتا    یستتا سرعت معقول ناتوبان با شصت   یتو  یزمجان عز  یشاد -
 !برو

 یمگیام گرفته بود چنان سرآسسرعت را باال برد، خنده  یگفت و کم  یچشم آرام
دستوراتم را انجام دهد تا خفه شوم! او کاماًل از حضور  خواستیداشت که فقط م

  یشه بود، من هم  هیدساکت د  یمرد  یشهمرا هم  یو رفتار من شوکه شده بود! شاد
 بودم، قلبم تاب نداشتنش را نداشت! دست سمت ضبط یفرار یاز حضور شاد

 یهاجز موج   یزیکند که چ  ییسکوت ما خودنما  یانم  یبردم تا آهنگ   ینصوت ماش
انگار چندبار خواست   پاييدیچشم مرا م یر دست آمدم نشد. او که داشت ز یوراد
فرما شد،    حکم  یانمانز باغ« م  رویدیمسکوت کرد و آهنگ »گل    یول  ييدبگو  یزیچ

 :یدمم پرسیدیتهران که رس یبه ورود

 ریم؟ین کجا مجا یشاد -
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 شدی حرف بزنم شوکه م توانمیام و مزنده  یمن موجود کهینکه انگار هنوز از ا  او
 :گفت  یبا دستپاچگ 

 !خونه خودمون برمتونیم -

را درون  ینسکوت کردم. ماشفقط  ییبه مثبت تکان دادم و تا خود خانه دا سری
 :کمربند را باز کرد و گفت  یعپارک کرد، سر ییخانه دا یاطح

 !داخل ييدبفرما -

 :کمربند را باز کنم گفتم  کهین ا بدون

 !ینچند لحظه بش یشاد -

 یرهخانه خ یاطصاف نشست و به ح یدکه دستش به دسته در بود، با ترد  شادی
همواره    یدهکه مرا د  یشوم. از زمان   یکو نزدبه ا  خواهدینم  یعنیرفتارش    ینشد، ا

مهم است! به  یشبرا مانیهنوز فاصله سن یدشا کند،یبا من برخورد م یبا دودل
 :لم دادم و گفتم یندر ماش یوارهد

 !یشاد -

  ی چشمانش را بست، دستانش را مشت کرد، نفس یالحظه ید را که شن صدایم
اهم همه خواستن بود و او همه نگاهش  به من نگاه کرد. من نگ   ینداد و غمگ  یرونب

بودم که عقب   یامدههمه راه ن  ینا  ییعن  توانستم؛ینخواستن! راهم سخت بود اما م
 .زدم ند صبورم؟ به چشمانش لبخ یبکشم و من گفته بودم مرد
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 خوایینم  یلفام  یهدر حد    یتو حت   کنی؟یسرد باهام برخورد م   قدر ینچرا ا  یشاد -
 یدن د  یمن برا  ی! شادکنهیم  یتتچته؟ اومدن من اذ  یادش  ی؟باهام هم کالم بش

 !فقط تو یران،تو اومدم ا

گذاشت و آرام   یشانیدست بر پ یککه تمام شد چشمانش را بست و   اممله ج
 :گفت

 !... نهیاخدا یوا -

 یفتم،ب امیاش در برابر خواستگاربرخورد گذشته یادشد که  یزهحرکتش انگ این
 :یدمغر یعصب ارهبیک لبخندم خشک شد به 

بابا و مامانم   یخاطرت تو رومن تو رو دوست دارم، به  یرفتار؟ شاد  ینا  یچ   یعنی -
خودت  یقهنوز من رو ال زنی؟یباهام حرف نم یوقت تو حت اون یستادم،ا

 دونی؟ینم

 ید ند ینمن ا یبار هر دو دستش را باال برد و رخسارش را پنهان کرد. لعنت  این
و دلخور  تر تابیانگار کم حوصله شده بودم! ب  خواستم،یا نمر  یکالفگ   ینگرفتن ا

 :گفتم

 !یشاد -

عمارت رفتم و با خدمتکار   یاطشدم، به ح  يينپا  یندلخور از ماش  یدمکه نشن  پاسخی
تر کردم و دست در را از گردنم شل یمکردم، کروات لعنت  یکوتاه   یپرساحوال ییدا
  یم برا  یپشت پنجره دست   ییدم، زن دابه سمت استخر رفتم. رو به عمارت کر   یبج

جنباند، سرم را به نه تکان دادم و او چشمانش را از  یو سرش را سوال تکان داد
حوصله کنم، اما رفتار   کهین ا  یعنی  ییحرکت زن دا  ینمحبت باز و بسته کرد؛ ا  یرو
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که به گمانم    کندیاز بدو ورودم سرد بوده! او چنان سرد با من برخورد م یشاد
پشت سرم آمد به سمتش برگشتم خودش را در  یشاد یهاگام  ی! صداامانهیگب

ماندم،   یره. چشم از او گرفتم و به استخر خآمدیبود و آرام به سمتم م  فتهآغوش گر 
 یجان سکوت کرده بود! احساس کردم اکنون قلبم از شدت ه یستاد،باالخره کنارم ا

 :باالخره گفت یماندم، شاد یرهاما خوددار به آب درون استخر خ ایستد؛یم

 !یخوش اومد یرانبه ا گیرم،ینم یدتمن ند -

! آهسته رو به او گرداندم و لبخند زدم، یآمد گفت جانم به قربانت باالخره خوش    آخ
 :آرام گفتم

 !گيره از اين رفتار سردتشدم، دلم مي یببخش عزيزم عصبان  -

 :و کلمه به کلمه گفتزده نبود، به چشمانم نگاه کرد بار خجالت  ینا او

! رفتاراتون  شناسمیچرا سردم؟ چون واقعًا شما رو در حد سالم گفتن م دونیدی م -
مرتبه،    یهو کم حرف بوده االن    یر گگوشه  یفرد  یادمهکه تا    یکس   ینحق بد  یبه،عج

خوشگل   گینیم  یبهام عج! بر کشیدیعقب م  یصندل  یبهمتحول شده! آره برام عج
اصاًل چرا به من   فهممی ! نمینران اومدیخاطرم ا  به گینیم که  یبهشدم! برام عج

وقت بهم ! ما هيچ زنیدیحرف م یمیچرا باهام صم کنمی! درک نمیزمعز گینیم
 !ذارينیهام مشونه یپدرم دست رو یجلو یطور صميمنزديک نبوديم كه اين

اگرچه د، خوب بو شودیگرفتم، همين كه با من همكالم م  اشیاز عطر نزديك دمی
 :شدم و گفتم یرهاش ختلخ! به رخساره 

  یک نذاشت بهت نزد  کسیچ ه  وقت یچاز رفتارم چون ه  کنییاگر تعجب م   یشاد -
از سالم   یشب گییروت بود! راست م  یبشم اسم کس  یکبشم. هربار خواستم نزد
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از   یادمه ی که از وقت   یپشتت بود و من یچون اسم عل  یمم نشدکالو خداحافظ هم 
 ی. شاددونستمیم  ردیشدن بهت رو نام  یکنزد  اومدهیخوشم م  یللوس فام  دختر 
كس پشت  حاال كه اسم هيچ ی،نشناخت  وقتیچ رو ه یستادمکه جلوت ا  یتو من

 !ین من رو بب یفرصت بده شاد ی،خوام من رو بشناسبندت نيست، مي

 .دادمیو من جان م لرزیدیم یشصدا یستادا  یمروه روبه کرد  بغض

 یقدر خواستناون  کنمی فکر نم  یران؟ا  ینمن اومد  یهخاطر چاصاًل به  ینم؟بب  رو  یچ  -
خاطر  رو بگم اگه به  ین! اینهمن رو بب یادبلند شه ب یاطرف دناز اون یباشم که کس

  ید بدون یدنم،د یناومد شناختینیکه م  یقبل یر آروم، درس خون، گوشه گ یشاد
 !درونش نابوده یول لوغهظاهرش ش یدجد یمرده، شاد یاون شاد

 :را رو به استخر کرد و ادامه داد صورتش

که به عمه گفت بهزاد   یاز اون شاد  نکن،  یر تو رو به مقدساتت قسم ذهنم رو درگ -
نمونده،   یچیکرده ه  یازم خواستگار یکرده با دوازده سال تفاوت سن   یچه فکر

دلش فقط  یدجد یشاد ینا گم،یکنم فقط م  یرو معرف  یدجد یاگه بخوام شاد
نه که شما رو    خوام،یهمراه نم  خوام،یمن پا نم  یعنی  فهمید؟ی! مخوادیم  ییتنها

شب   خوادی! من دلم میریدرو ازم نگ ييمتنها خوام،ی رو نم کسیچ نخوام، من ه
 خواد،یباشه، من دلم دوست داشتن نمپشت پلکم ن کسیچه خوابمیم یوقت 
 کهین کار کنه تا شب بدون ا خوادیفقط دلش م یزارهاز خودش ب یدجد یشاد

من خوابش ببره، من از خودم بيزارم،  یاز خستگ  وکرده   یچه غلط  یادب یادش
 !رو به قلبم راه بدم یكس  تونمینم

به من بود اشک در چشمانش حلقه بسته بود،   یره طور خاز من نگرفت همان  چشم
 ییزن دا  یدنس داما تر   یرم؛اشکش را نداشتم خواستم در آغوشش بگ  یدنطاقت د
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باال کردم و    یاش گذاشتم، قلبم به درد آمد، سرگونه   یرا داشتم دست باال برم و رو
چهار زانو  ینزم یبلند گفتم. چشمانش را بست، بغضش شکست و رو یآخ 

 ینش زانو زدم، دستش را در دستم فشردم. چشمانش را به چهره غمگنشست! جلو 
کارم   کشیدمیبود، پا پس م یرانمن و یبایزمن داد! شروع به زار زدن کرد، دختر 

 :اش گذاشتم و شروع به خواندن کردمچانه یر تمام بود، دست ز

ز ماه، من محال  تا ا ترمیوانه تو د یدار از ماه که ز د ینه حت  ینهکم! نه از آ   یستین -
 .به تماشا از ماه یشده راض یپلنگ  یتو قانع باشم، ک  یدار است به د

 :اش را فشردم و گفتمچانه یز آمشدن، التماس یدهبود ندبود انتظار بس  بس

بشم تا بگم   یکاجازه بده بهت نزد  کنمیفقط التماست م  یزم،نکن عز   یهگر  یشاد -
پيش چشمم  یشونت بدم، شادچرا دوستت دارم، بذار دوست داشتنم رو ن 

 !از تو نبوده، من رو از خودت نرون تر یكس خواستنهيچ

 یر چشمانش گذاشت، دست از ز یدو دستش را رو یکه تمام شد شاد حرفم
 :لب گفت یر ز یاش برداشتم. شادچانه

 !نه كنم،ی خواهش م -

شوم! چرا  یکشسخت بود اجازه دهد نزد یشچرا برا زدند،ی چنگ م یمگلو به
 :احساس به من ندارد! دست از چشمانش برداشت و گفت یاذره

 . ...من -

شانس!   ین زده شود؛ لعنت به ا یرف شادنگذاشت ح  ییخوش آمد زن دا صدایی
 :زدیم یمانداشت از در عمارت صدا ییزن دا
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! بلند شو ی؟نشست  ینزم یچرا رو یتو! شاد ييدبهزاد، مادر بفرما یخوش اومد -
 !مادر تعارف كن بيان داخل

به  یصورتش را از اشک پاک کرد و چشم یعسر یکردم، شاد  ییبه زن دا سالمی
 :با خنده گفت بار ینا یجلو بردم بلندش کنم که شاد مادرش گفت. دستم را

 !ها یرانه ا جاینا یریجناب پرفسور بهزاد بص -

را   یانمانم یز غم انگ یفضا یع سر دادم، او سر یاباال انداختم و تک خنده  ایشانه
اجازه دهم   یدکرد. پس ذهنم فكر كردم نبا یز و خودش را تم یستادداد. ا ییر تغ

 ید است، حال روزش خراب بود! با یکه جوابش منف   دانمیهد، مجوابم را حاال د
 :به سمت عمارت نشانه رفت و گفت  تشزنم تا مرا بشناسد. دس   یراهه چند روز به ب

 !کنیمیداخل، بعدًا با هم صحبت م ييدبفرما -

 :زدم و گفتم لبخندی

 !یعزيز! صبح كه تحويلم نگرفت  یليد یپس آداب معاشرت بلد -

باره    یکاما    گذرد؛یدر ذهنش چه م   دانمی به چشمانم نگاه کرد، نم  دی با ترد  شادی
 :با خنده گفت

 !بودم یدهرو ند یرمردهاکردن پ  یدلبر یول یه؛اتفاقًا آداب معاشرتم عال -

به فال   یبا من صحبت کرد؛ ول یچرا به شوخ  دانمیجان به قربانت بخند، نم ای
 :گفتمکردم و    یز ر یدوار گرفتم چشمانم را تهد  یکن

 بود؟  یک   یرمردمنظورت از پ -
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پنهان دارد، اما با خنده سمت عمارت رفت و   یمشخص بود در قلبش غم شادی
 :گفت

 !پيرمرد گمیم یبه ك  شينیمتوجه م ین،به خودتون بنداز ینهنگاه تو آ  یه -

خيره  یپيرمرد حرصم گرفت! دست در جيب به رفتن شاد یزدم، از كلمه  لبخند
 !یدمحداقل جواب رد نشن یماندم ول  یفکلشدم، حاال بالت

*** 

کرد! چشم که از خواب باز کردم،   یدار همراهم مرا از خواب ب یزنگ گوش صدای
 یوارید ینه آ  ینتخت، ا ینشدم، ا یقدق یرامونمبه پ ی! کمشناختمیمکان را نم

و   شدم، هوا گرگ یره که درون آن خواب بودم خ  یگنگ بود! به پنجره اتاق   یمبرا
خدا من  یانگاه کردم،  دستم یکجاست. به ساعت مچ   جاینآمد ا یادمبود!  یشم

لبه تخت نشستم تا بدنم به   یتا غروب خواب بودم! کم  سرهیکاز ساعت ده صبح  
 یز از کنار م  خورد،یهمراهم همچنان پا به جفت زنگ م  یعادت کند، گوش  یتموقع

صفحه بود، ارتباط    یخواهرم رو  یهکوچک کنار تخت برداشتمش، عکس خندان آت
 !خندان بود  همیشهوصل کردم، او مانند  را

 ی؟! خوب یخواب بود یسالم داداش -

 :لبخند زدم و گفتم  اشیده ژول  یمرا رها نکرده! به موها  یهخندان شد، حداقل آت  لبم

کرده! تو چه  یها رو قاط آره خواب بودم! بدنم ساعت یر،سالم صبحت به خ -
 ان؟مامان و بابا کج ی؟طور

خانه   یراییدوان به سمت پذگذاشت و دوان  یرونپا ب اشیختهرمهاز اتاق به  آتیه
 .رفتیم امیپدر
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االن  خونهیداره کتاب م یراییپذ یمامانم تو یاد،داره م یر بابا رفته فرودگاه وز -
 !دمشی نشونت م

 ی بلند شدم دست  یماز جا یدم،ترم پاشسال کوچک یستخواهر ب یبه رو لبخندی
مادرم  دانمیاتاق رفتم، م یو به سمت در خروج  یدمکش امیدهه لباس چروکب

مادرم که در  یر تصو یه با من خوب برخورد کند، آت شودیناچار م یندبرادرش را بب
گذشتم،   ییدا یطبقه باال هایق حال خواندن کتاب بود را نشانم داد، از راهرو اتا

 !وقتش نبودتم در بزنم اما حاال تعلل کردم خواس یکم  یدمکه رس  یبه اتاق شاد

با خنده   یهبه اطراف نگاه کرد و آت یامادرم سالم دادم و مادرم متعجب لحظه به
نازک کرد و  یگرفته؛ اما مادرم پشت چشم یریداد که تماس تصو یحتوض

 :ها به مادرم شوخ گفتمرفتن از پله  يينشد. در حال پا یقبه کتاب دق اهمیتیب 

ازمون گذشته قهر   یمن، من و شما سن   یز عز  خانم؟  یقهصد  ینام قهراالن مثاًل باه -
 !ترهاس مال جون

 :ید نگاه کرد و غر یرمبه تصو یحرص مادرم

ازم گذشته؟ ها   یسن  گییوقت به من م! اوناییریو دنبال معرکه گ  یشد  یر تو پ -
هم  باشن؟ انگار  یراتونملکه قبول کردند پذ ی؟شاهزاده افتاد  یبه دست و پا یهچ

 !ييتخونه دا یکه خوب مستقر شد

 .زد یمصدا ییپله دا يين کج کردم، خواستم جوابش را بدهم که از پا  یکرده لب  اخم

 زنی؟یبا مامانت حرف م ی؟شد یدار ب ییبهزاد دا -

هل کرده  یدبرادرش را شن یگفتم، مادرم که صدا  یاکردم و بله   ییبه دا سالمی
دادم   ییهمراهم را به دا  یگرفت. گوش  یهآترا از    یو گوش  یدکش  یشبه موها  یدست 
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کردند. به آشپزخانه   یگر و آن دو طبق معمول شروع به قربان صدقه رفتن همد
 یگل  ینشسته بود و برا یز پشت م یصندل یبه سر رو یچادر رنگ  ییرفتم، زن دا

 :یدمکردم و پرس  ی. سالمگفتیخانم از فوت و فن پختن فسنجان م

 کجاست؟  یشاد ییزن دا -

 :رفت و مهربان گفت  ییو به سمت سماور چا یستادا ییاد زن

 یا ! بیسره خواب  یهمادر! از صبح تا حاال  یدیاالن، خوب خواب یگهد یادم یشاد -
 .بخور بدنت ضعف کرد یزیمادر چ ینبش

 :رفتم و اخم کرده گفتم  یغذاخور یز م پشت

 رفته؟  یخاص یجا یشاد ممنون،  -

کج کرد!   یچشم به من نگاه و لب  یر ز  یابود لحظه  تنیخر  ییکه در حال چا  داییزن
 یکردم به شاد  یرا راض  ییاو و دا  یمهاها با تماسمشکلش چه بود! من که ساعت 

  یم را جلو ییچا ییدادارد؟ زن یشوم! زير چشم نگاه كردنش چه معن یکنزد
 :گذاشت و گفت

 .یگهاالن د یادم روی،یادهپ یکمپارک  رمینه! گفت م -

 ی. انگار انتظار نداشتم شادیدمکش  ییگفتم، دست به دور استکان چا  یهان آ   دلخور 
داد،  ییداخندان به آشپزخانه آمد و تلفنم را به زن  ییرود! دا ییبدون من جا 

ها تلفن کنم، آن یدارم و قصد دارم به شاد یاجحاال که به تلفنم احت یلعنت 
 ی. تلفن شادزدمیقدم م  طیاح نکه گذشت، درو  یقهگفتمانشان گل کرده! چند دق

که   دادمیجوالن م یاطهدف درون ح یخاموش بود و ساعت هشت شب بود! ب 
 :رفتم و بلند گفتم یعرق کرده و نفس زنان وارد خانه شد، به سمت شاد یشاد
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 چرا تلفنت خاموشه؟  ی؟شاد یاومد -

مرا    نگاه کرد تا که  یاطمتعجب به دورتادور ح  زدینفس مطور که نفسهمان  شادی
لبخند زنان   ید،کش  يينپا یرا کم اشیگرم کن ورزش   یپدست بلند کرد و ز ید،د

 :گفت

 شده؟  یزیاست، چتلفنم شارژ نداره خونه  یدین؟سالم، خوب خواب -

 .شدم یرهو در چشمانش خ یستادما یش روبه چه جهت دلخور روبه  دانمنمی

 .رفتیمیبا هم م کردییم یدارمنشده، ب یزینه چ -

 .به چشمانم نگاه کرد و به سمت عمارت رفت یزبینر یالحظه شادی

! ييهچه هوا دونیدینم یوا شین،یم یتنکنم اذ یدارتونگفتم ب ینخواب بود -
 !از هر روزش استفاده کرد یدتهران پونزده روزش بهشته، با

تفاوت    یه من ب نسبت ب  آمدی ها اخم کرده پشت سرش رفتم، خوشم نماحمق   مانند
 یاست در را باز کند و وارد عمارت شود که دستش را از پشت گرفتم. شادباشد. خو

 :یدبا تعجب به دستش و بعد به چهره درهم من نگاه کرد و پرس

 شده؟  یزیچ -

  یچ شدم، من آن همه طلب خواستن کردم و او انگار که ه یقچشمانش دق در 
 :گفتمفشردم و   ی! دستش را کمیوفتادهن یاتفاق 

 ی؟ازم دلخور -

 یگرشمچ دستش را با دست د ید،کش  یرونمتعجب دستش را از دستم ب دیشا
 :کرد و گفت  یز ماساژ داد! مگر محکم فشرده بودم! اخطارگونه چشمانش را ر یکم



 

 
234

رمان  یککاربر انجمن   یجز یسادات هاشم یهرمان اين بود زندگي | سم  
 

 یدتون رو باهام حفظ کنهم لطفًا فاصله از شما دلخور باشم؟! بعدش    یچ   ینه برا -
 !پرفسور  یمتا به مشکل نخور

کار مگر چه  یستادم؛خشک شده پشت در ا یا! لحظهوارد عمارت شد یعسر بعد 
 خواستمیشده و وارد عمارت شدم، نم  یانجام دادم! از کلمه پرفسور حرص   یاشتباه 

را   یبودم، جنگ با شاد یدهام جنگبا خانواده یشکست بخورم به حد کاف 
 فهميد؟تاب او بودم، چرا او نمي  یمن فقط ب  خواستمینم

شام آمد و کاماًل سکوت کرده بود.  یز به سر م یمختصربعد از گرفتن دوش  شادی
و هر بار به عمد او را مخاطب قرار   گفتمیم یئساز كشور سو یامن از دانشگاه و 

 ی! شاددادیم یجواب کوتاه  یا گفتیم یآهان  یااما او فقط تک جمله  دادم؛یم
 یوندده جمع ما بپب  یشاد  کهینقبل از ا  ییزن دا  یبود. چندبار  یگریر عالم دانگار د

خانه   یهمه جا یششده و صدا  یشاد و پر انرژ یدختر یکرده بود شاد  یدتاک
در آلمان هم    یکه گاه   یستهمان دختر  بینمیکه م  یدختر آرام  یناما ا  پیچید؛یم

داد که به همراه   یشنهادد پشامش که تمام ش  ییساکت و آرام! دا  شدیم،یسفره م
 یفرو رفته بود که صدا یشقدر در فکرهاان یشاد بروم؛ اما یتهران گرد هب یشاد

 :مادرش گفت ید،پدرش را انگار نشن

 گفت؟  یبابات چ  یدیمادر! شن یشاد -

متعجب سر از بشقاب ساالدش بلند کرد و به همه ما نگاه کرد و با    یالحظه  شادی
 :باز گفت یمهن یدهان 

 جانم بابا؟  ید ! ها نه ببخشیچ  -

 :کوتاه زد و گفت  یو لبخند کرد  یمصلحت  یاسرفه  دایی
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 !یزه م یرو یچگردش، سو  یرونب ینبا بهزاد بر یشد یر اگه س -

 :كه هنوز در فكر بود، آرام گفت  شادی

 .یمبر ینآماده بش یپس همگ  یست،ن  یمشکل باشه -

به  ییداو زن ییرا که گفت انگشتان دستم را درون کف دستم مشت کردم، دا این
 :بلند شد و گفت یز از پشت م ییداشدند، زن یرهخ یگر همد

  یرایاز صبح تا حاال هم انقدر پذ ید،ع یدبازد ييتخونه دا یمبر خواييمیما که م -
 !مادرجون  یدکه از پا و کمر افتادم، خودتون دوتا بر  بودم یدع یهامهمون

به مثبت تکان داد و دوباره  یشگفت زده به مادرش نگاه کرد، سر یالحظه شادی
به   ییو زن دا  ییقاشق از آن نخورده بود کرد! دا  یک  یکه حت   یالدسرش را گرم سا

برداشتم،  یز م یاز رو یرفتند. دستمال یروننگاه کردن و از آشپزخانه ب یر همدگ
 یرون متوجه نشد پدر و مادرش از آشپزخانه ب  یکردم و به او که حت   یز دستانم را تم

به من نگاه   یجگ  یزدم. شاد  ز یچند ضربه به م  یماندم؛ لم داده به صندل  یرهرفتند خ
 :پدر و مادرش، خونسرد گفتم یخال یکرد و بعد به جا

 دختر؟ ییکجا -

  یست، حاال وقتش ن یدماما د کنی؟یبه من فکر م یمکنم بگو  یمزه پران  خواستم
 یقعم یداد، نفس اشیبه صندل یهاش را پس زد و تکبشقاب ساالد دست نخورده

 :داد و گفت یرونب

 !جاین هم -

 :زدم و گفتم یاضربه یز م یدستم رو یک زدم و با  لبخند
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 !یرون ب یمآماده شم با هم بر رمیپس م -

 :گفت  یعكه بلند شدم سر  یمجا از 

 !نه -

 :یدمپرس متعجب

 ی؟تهران گرد یمبر خوایی نم یعنینه؟  یچ  -

 :و گفت یدبه صورتش کش یکالفه دست   شادی

همه   ینخونه اقوام، االن هر کجا بر  دنیی د  یدع  یدمنظورم اينه كه بنظرم بهتره بر -
 !گذرهیدور هم هستند بهتون خوش م

 :به مثبت تکان دادم و گفتم سری

 !گییهر جا که تو م یمخوبه باشه پس آماده شو بر -

 :آشپزخانه رفتم که او گفت یسمت خروج  به

 .ام، با بابا و مامانم تشريف ببريدخسته  یکم یدببخش یعنیمن...  -

نشوم.   یکند عصبان   یدور  خواهدیم  از من  یکه شاد  ینم گذاشتم تا از ابر ه  چشم
هول کرده  یرفتم، شاد یشاد یايستادم و به پشت صندل یدم،کش  یانفس کالفه

 :سرم را خم کردم و گفتم یبلند شد و شال سرش را مرتب کرد؛ کم یشاز جا

 ؟یاددور و ورت باشم؟ از من بدت م خواییجان! نم یشده شاد یچ  -

 :فتدستپاچه بدون نگاه به من گ شادی

 !ینام هممن... فقط خسته یهچه حرف ینا -
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 .به مثبت تکان دادم یرا باال گرفتم و سر سرم

  ید و بازد یدد ریمیخوبه، باشه برو استراحت کن فردا با هم م  یآهان خستگ  -
 .استفاده کنم یوترتاتاقت از کامپ یامنوروز، اگر خوابت نبرد صدام کن ب

 یکم  یستادا  ید با تر  یاکه لحظه  رفتیم  یرون گفت و از آشپزخانه داشت ب  ایاشهب
 :فکر کرد و گفت

 !یرونب یمبر ینآماده بش كنم،ی استراحت نم -

*** 

داشتم به   یاز خوش نبودم، نبودم، از سر و وضعم دل   یراه شادبه  چشم    ینماش  کنار 
او لبخند زدم، هنوز   یبایز  ه چهرهآمد، ب  یروناز عمارت ب  یبروم. شاد  ییآپارتمان دا
  یش بود و آرا  یدهپوش یروزاسپرت به  یپاست. ت یشاد یبادختر ز ینباور ندارم ا

آمد، به    ینسمت ماش  یر زبود. بدون نگاه به من سر به    یاناش نمادر چهره  یزیناچ
 :گفت  یدکه رس  ینماش

 .یمبر ید،معطل شد  یدببخش -

دختر مرا  ینا یدارش،بود دوباره از دشده  لبخند به کنارش رفتم نفسم تنگ با
 :صورتش گرفتم و گفتم یهمراهم را جلو ی! گوشکشدیم

خوشت  ی؟خونه منه، دوست دار جاینعکس نشونت بدم، ا یه خوامیم یشاد -
 جان؟ یشاد یادم

 :نگاه کرد، لبخند زد و گفت یقعکس دق به

 !اشهچه با صفا و خوشگله، شبيه كلبه است. مبارکتون ب -
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 :شدم و گفتم  یرهدر چشمانش خ یدم،کش  یراحت  نفس

 !خوشحالم که خوشت اومد  یلیخ -

همراهم را درون   یام تصور کردم. گوش به رخسارش شدم، او را عروس خانه خیره
شود که تعلل   ینخواست سوار ماش ام،یرگیگذاشتم، دستپاچه شده بود از خ  یبمج

 :یدبا تعجب پرس یدمرا که د

 ین؟جا گذاشت یزیچ شده؟ یزیچ -

 یرم،در آغوشش نگ یجانشلوارم مشت کردم که از شدت ه یبرا درون ج دستم
اه  به چشمانش نگ ایستدیتا بفهمد قلبم دارد از کار م یدملبخند به صورتش پاش

 :کردم و گفتم

- (oh honey)  یباییز اندازهی اوه عزيزم تو ب! 

عد از تعجب چشمانش بزرگ  شد و ب  یرهبه چشمانم خ یزبینکه تمام شد ر  حرفم
که   دانستی! کاش مشودیمن نسبت به خودش متعجب م یفشد! چرا از تعر

 :شد و گفت یرهزده به من خام، ماتاو بوده  یسال است در آرزو ینچند

 مد نظرتونه؟  ییجا یاپارک  یمبر گمیممنون، م -

بل  لبخند قا یک یبود پاسخ حرف من! چرا جواب احساساتم را حت  ین ا چی؟
خشمم را فرو  کند،یم محلییاو رسمًا به من ب  گذرد؟یندانست! چه در سرش م

 :کردم، دستانم را باال گرفتم و گفتم  یشهپ یخوردم و بردبار
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امشب  یستاصاًل درست ن دراومدن، یر هام چروکن انگار از دهن شلباس  یزمعز -
  یمبا هم بر یهچانقدر نامرتب باشم، نظرت  رمیم یرونخانم خوشگل ب یهکه با 

 هام رو هم عوض کنم؟لباس یرمدوش مختصر بگ یه آپارتمانتون 

 :فکر کرد و گفت کمی

 !یم باشه بر -

بود. من مدام اشاره به   یر مشخصًا درگ تمامًا سکوت کرده بود، ذهنش یر مس در 
! و  کشاندی م راههیحرف را به ب  یا کرد،یسکوت م یا اما او  کردم؛یخواستنش م
 ی دختر چه در سر دارد! جلو ینا فهمیدمی تم در ذهن او بودم تا ممن آرزو داش

 :آپارتمانشان نگه داشت و گفت

 !جامینمن هم  یگهساعته د یه یر شما برو دوشت رو بگ -

 :یدمکردم و پرس  تعجب

 یای؟باال نم -

 :زد و گفت ایحوصله یب  لبخند

 .گردمیبرم جا زودبرم اون  یددارم فروشگاه سر کوچه با یکار  یهنه من  -

  ی خداحافظ   یکشدم و او با سرعت با    یادهپ  ینبه مثبت تکان دادم و از ماش  سری
! یمخانه با هم باش کینداشته که در  ینانرفت! فروشگاه؟ حاال! نکند به من اطم

 .ندارم ینانمن خودم هم به خودم اطم یقتاً باال انداختم، حق یاشانه
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  ی مرتب کردم و به گوش ینهآ  یاتم را جلوو شلوار و کروگرفتم، کت   یکوتاه   دوش
را بشنوم. ارتباط که وصل شد او   یشتلفن زدم، سکوت کردم تا صدا یشاد

 :گفت  احساسیب 

 !الو سالم -

از  تفاوتیجانم بهزاد جان. ب  گفتیاگر او به من م دادمیمن جان م و
 :سرحال گفتم اشاحساسییب 

 بانو؟  ییام کجامن آماده -

 :خونسرد گفت او

 .آپارتمان یجلو -

رساندم. او خندان مشغول گفتگو با تلفنش    يينگفتم و خودم را به پا  یاوک  چاالک
چرخاند   یمآمد و سرش را به رو یرونب یعزدم، سر نیماش یشهبه ش یابود تقه

 :شد و به مخاطبش گفت یدلبش ناپد یاش از روخنده 

 !خداحافظ   ینبگ یکرممنونم از تماستون، نوروز رو به خانواده محترم تب -

 یپت دانستمیباال انداخت، م ییبود ابرو یرهزده به من خکه شگفت  طور همان
 :ه دستانم را باال گرفتم و گفتممتعجبش کرده، دلبران امیرسم

 طوره؟ چه یپمت -

 :بار مهربانانه لبخند زد و گفت این

 !یندامادها شد یهپسر عمه! شب یهعال -
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 :و گفتم یدمر شدم اما مستانه بلند خند از کلمه پسر عمه دلخو کمی

 !هم از زبون تو اون  یزم،بود عز یریناز من ش یفچقدر تعر -

 :شد، آرام گفت یابنداد، لبخندش دوباره نا یپاسخ  او

 یم؟ خب کجا بر -

 :باال انداختم و گفتم ایشانه

با   ییاومدم، به نظرم بهتره دوتا یرانمن ا دونهیجز بابات نمبه  کسیچ خب ه -
همه ما رو با    شهیجالب م  یلیخ  کنمیترها، فکر مخونه بزرگ   یدنید  ید ع  یمهم بر
 !ینند هم بب

 :را که گفتم ترسان گفت این

 .یننه من و شما با هم اصاًل! فردا با بابا بر -

 :یدمدرهم کردم و پرس اخمی

 چرا؟  -

 :جواب داد یعسر شادی

! یلفام یدند یمبر یمپاش کارهیه ن شاد و خندا یی! من و شما دوتایرانها جاینا -
 کنن؟یفکر م  یچ  یهوقت بقاون

 .باال رفت یمصدا جبمتع

 یبکنند! شاد  خوادیدلشون م  یبه درک که هر فکر  کنن؟یفکر م  یکه چ   یچ   یعنی -
  یستی و تو حاضر ن یراناومدم ا یخاطر تو از اون طرف کره خاک من به  فهمییم
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 یجانبا تو بودن دارم از ه ین از خوشحالم یشاد ی؟چند ساعت کنارم باش یحت 
  یه در حد  یحت  کنی،ینم نتقلرو بهم م یاحساس یچاما تو با رفتارت ه میرم؛یم

بزن    ی حرف   یهمشکل کجاست؟ آخه    فهممی! نمکنیی پسر عمه هم باهام برخورد نم
 !غلط  یدرسته چ  یتا بفهمم چ 

 یحرف بزند، اما جلو  شد، چندبار خواست  یرهو شرمنده به من خ  یناندوهگ  شادی
نشد!    یدمعا  یزیپا کرد و جز سکوت چرف بزن پابهدهانش را گرفت. هرچه گفتم ح

 :را باز کرد و گفت یندختر چه در سر دارد؟ در ماش ینا

 ید؟کن  ی شما رانندگ  شهیم -

داشته؟! تعللم را که   رفتارش به او اخم کردم، چرا مرا در برزخ نگه  یناز ا متعجب
 :گفت  یدد

 !کنم  یرانندگ  تونمیمن اصاًل نم کنم،ی خواهش م -

بود  تابیسوار شد. دلم ب  حوصلهیسمت راننده نشستم، ب  یکج کردم و عصب   بل
را زدم و به او نگاه   ین! دکمه روشن ماشکردیارمغانم نم یزیجز سرما چ یو شاد

 :کردم، درمانده گفتم

تو رو به خدا   یاد؟ن بدت ماز م یزمعز شی؟یم یتاز حضورم اذ ی؟با من یناراحت  -
 !بهت بفهمونم دوستت دارم؟ یطورتم، چهمن عاشق یحرف بزن، شاد

 یوا یکچشمانش را گرفت و  یمرتبه با دستانش جلو یککه تمام شد   حرفم
او هرچه زودتر بفهمد  خواستمیچرا م دانمینم یم،هاشدم از حرف یمانگفت. پش

 ی! دست بر روشدیم  ینغمگ  یدلباختگ   ینکه من خواهانش هستم؛ اما چرا او از ا
 :گفتم  شمندانهچشمانش بود، خواه  یاش گذاشتم، هنوز دستانش جلوشانه
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 کنه؟یم یتت اذ یبهم بگو چ  -

ا اش ر چه کنم، شانه  دانستمی ! درمانده نمکندیم  یهمن او گر  ی خدا  یدلرز  اششانه
 :نوازش کردم و گفتم

 .مبکن یدبا یحرف بزن بفهمم چه غلط  یهان  -

 یچشمش برداشت و چندبار کلمه من... من... را گفت و حرف   یرا از جلو  دستانش
  یا است، خدا یاندرم یگریکس د  یپا کنمیبه جانم افتاد، احساس م ینزد! دودل

 :وگفتم یدمکوب  ینفرمان ماشدوباره نه به  

 آره؟ یتهتو زندگ یکس  ی؟د بگو چته شاد -

 :یدکش  یادفر  یهراب شد و با گرمانند آتشفشان بر سرم خ یبار شاد این

آقا بهزاد اگر   خوام،یرو نم   کسییچ ! صبحم گفتم من هیستن  کسییچ نه نه نه ه -
 . ...جواب من یهخواستگار یهات نشونه رفتار و حرف  ینا

 :دهانش گذاشتم و دستپاچه گفتم یترس دستم را رو از 

داغون بشم، نذار نابود    حرف نزن، نذار   یهتو رو به خدا اگه جوابت منف  ی،نگو شاد -
انصاف،    یکه اومدم ب   یستو چهار ساعت ن  یست بشم! بهم فرصت بده، من هنوز ب

 !حرف نزن یشاد ی،و پسم بزن  ینذار مثل دفعه قبل حرفم رو نشنو

. دست باال بردم و اشکش یددستم غلت  یز چشمش به رو ا  یبه من قطره اشک   خیره
 :آرام گفت یز آمرا پاک کردم، التماس

حرف خواستن نزن! چرا   کنمیالتماست م  کنم،ینکن، خواهش م  یازم خواستگار -
باز ول كن   ینزن  یحرف  یگهکه بهت بر بخوره و د  کنمیم یمحل یب  ی از صبح هرچ 
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کنارم   یکس  خوامیبگم من نم ی! چجوررهخویحالم داره از خودم بهم م ی؟نيست 
 یه خوامی عمه من نم ر پس دی؟یباشه؟ من صبح گفتم داغونم، پس چرا ادامه م

کنم. بذار بدون   یکشر هامیبه نفس اعتمادیب  هام،ی افسردگ  یرو تو یگهنفر د
رو خوشحال   یگهنفر د یه تونمیم دونمیکه نم   ینمقدر غمگبگم من ان یسیرودروا

و باارزش هستم که طرف مقابلم  یدوست داشتن قدر ینا دونمینه! اصاًل نم یاکنم 
 . ...شوهرم در کنار با من بودن احساس دونمیمن نم اپسم نزنه؟ به خد

بود و شرم  یانداخت، انگار موضوع  يينرا ناتمام گذاشت و سرش را پا حرفش
 :ب گفتمشده؟ متعج یوانه داشت از گفتنش، نکند او د

که   یهست  ی! تو همون شادشناسمتینم یگهتو چت شده؟ به خدا که د یشاد -
قدر اگه بهترين نباشم ان گفتیی! تو هميشه ممن از همه بهترم گفتیم یشههم

کم   یمگه چ  یوانه،دختر د ی؟شد اون شاد یبشم، پس چ  ینتا بهتر کنمیتالش م
 ی، کنارم باش مهمن آرزو ینکنه؟ شاد یکنارت احساس خوشبخت  یکه کس یدار
تو رو نخواد و پست بزنه! من  اتینده که همسر آ   ترسییم گییوقت تو ماون
 یكم دارم؟ شاد  یبه سرت اومده؟ توروخدا بهم بگو، چ   یته تو دختر! چ چ  فهممینم

 !یمهست بگو با هم حلش کن یمن عاشقتم، اگر مشکل

دن کرد. خواستم در آغوش کر   یهصورتش را با دو دست گرفت و شروع به گر  شادی
 :گفت  یعکه سر  یرمشبگ

حرف   باهات خواستمی ! من همون صبح مکنمینشو خواهش م یکبه من نزد -
پدر مادرت    یهامامان بابا گفتن با وجود مخالفت  یخواب بود  ی بزنم که نشد، وقت 

جواب   ینکه ا  یستغرورم ن  یخدا از رو  ی! پسر عمه به خداوند یمخواستگار  یاومد
 یکه زن   یدمخودم فهم منبدم،  یلمشترک تشک یزندگ  یه تونمیمن نم دم،یرو م
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من رو ببخش توروخدا ازم ناراحت   خوشبخت بشم، یکه بتونم کنار کس  یستمن
 !یهجواب من منف ینشو ول

  ین فرمان ماش در گوشم پيچيد، محکم چند بار به  یصداي سوت ممتد یا، خدا نه
بانيت گر گرفته بود! خواستم خواهش کنم، خواستم از او  ضربه زدم، صورتم از عص

آورد و   ام فشار به معده  یباره حالت تهوع بد یک بخواهم به من فرصت دهد که 
بود!  یچه کوفت  ینبا ناله اوق زدم، ا  ینرا باز کردم و کنار ماش ینمرتبه در ماش یک
 :گفت  و  یستادا یمرودستپاچه روبه  ید،دو یرونب یعسر یناز ماش یشاد

 شده؟   یشده؟ توروخدا بگو چ  یشده؟ چ  یچ  -

ام درد معده  تابید،یبه دور سرم م یادن یستم،سر پا با توانستمیبد بود، نم حالم
به دنبالم   یبه سمت آپارتمان رفتم. شاد یبه شاد یتگرفته بود! بدون اهم  یبد
 :اما من بدون نگاه به او گفتم یم؛رو یمارستانکه به ب  کردیمدام التماس م ید،دو

 !جوابم رو گرفتم ی،برو شاد -

دکمه  اهمیتیکه به آپارتمان برنگردم، ب  خواستیم یهالتماس کنان با گر او
نسور را زدم، دِر پنت هاوس را باز کردم، دوباره حالت تهوع به من هجوم آورد  آسا
ريح مرا  طور صرفتم، سنگدل چطور توانست اين  ییبه سمت دستشو یعسر

گذشت و من هنوز از درد شکم بلند بلند    وفای از رفتن آن ب  ی ساعت  یمنخواهد؟ ن
درد، سخت امانم   . دلمچرخیدیکمر دور تا دور حمام مبه  دست    کشیدم،ینفس م

! کت و یدمزنگ آپارتمان را شن یکه صدا  کردمیدرد ناله م بود، از دل یدهرا بر
شده بود!  یدهبه گند کش یمهاانداختم، تمام لباس  یاکرواتم را درآوردم و به گوشه

زنگ در پشت سر هم  یصدا یبه پشت در خانه را نداشتم ول فتنتوان ر  یچه
حال نزار مرا  یندر ا آمدیخوشم نم یچبود؛ ه یچرا که شادو  چونیب  آمد،یم
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در ! ناچار به طرف کردمی و از معده درد ناله م چرخیدمیمدام دور خودم م یندبب
در را باز کردم و   شکمم خم شده بودم، یکه رو  کردیقدر درد مام آن رفتم معده 

پشت سرش دو   گفت و  ییخدا یا یدمرا که د یدم،را د یچهره سراسر اشک شاد
بودند، اجازه ورود خواستند و من از درد شکم  یدهنفر که لباس اورژانس پوش

 .جا افتادمهمان

*** 

 !بهزاد جان، بهزاد مادر -

که دلواپس و نگران    یدم را د  ییداباز کردم و زنچشم    پیچیدیدر گوشم م  یزن   آوای
و شکر خدا کرد و آهسته کردم، او دست به آسمان برد  یبود! سالم یرهبه من خ

 :گفت  یشهآرام و مهربان مثل هم

 ی؟مادرجون بهتر -

کرده صورتم را سمت پنجره کردم،  ها بغض  به مثبت تکان دادم و مانند بچه   سری
زده بودم از  شرم  یدم،باالتر کش یافتادم! مالفه را کم یبه چه روز یبه خاطر شاد

 یمن احمق فكر كردم شادحاج فتاح را صدا کرد و  یی،. زن داامی پوشش یتوضع
دادم،  یهنشسته به تخت تک خیز  یمدرون اتاق وارد شد ن یعسر ییکجاست؟ دا

 :شکر خدا کرد و گفت ییدا

سرت گفت حمله  یکه اومد باال  ی! دکتریستن یزینگران نشو چ ی؟بهتر ییدا -
سرمت،   یکردن زدن تو  یقاط   یز ات، آرامبخش و چندتا چبوده زده به معده   یعصب
 طوره؟ حاال حالت چه  ی،چند ساعته خواب  االن
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  یره اتاق خ  یپاسخ دهم تنها به در ورود  توانستم یچنگ زده بود، نم  یمبه گلو   بغض
انگار که نگاهم را خواند به زن   یینه! دا یاهست  معرفتیب  یشاد ینمشدم تا بب

 یهرا توج یشاد ینخواهد جواب منف  ییرود، کاش دا یرونگفت که از اتاق ب  ییدا
 :چرخاند و گفت  یحنشست، تسب ییزن دا یصندل یند که حوصله نداشتم! روک

! چندتا کتاب یپرفسور سرشناس  یهبودمت تو    یدهند  یفقدر ضعان   وقتیچ پسر ه -
نکنه   یختی؟زود بهم ر  قدر ینچرا ا  فهممیوقت نم اون  یلیفام  یهتاج افتخار    ! ینوشت 

 یشهرجور شده راض  یتو که گفت   یری؟که نصف روز نشده جواب بله بگ  یاومده بود
  ی پس چ   کشم،یپا پس نم  یبشوم؛ ول  همنتظرم جواب ن   یتو که گفته بود  کنم،یم

 یی؟شد دا

نداشتم،   یجواب   یچانداختم، مگر من دل ندارم، مگر من غرور ندارم! ه  يين را پا  سرم
 یاز امت یالمقدر به خگران تمام شده بود، ان  یمبرا ی. جواب نه شادگفتیراست م

 یادماره آن صحنه که ! دوبدهدیبرو برگردد جواب مثبت م یب  یداشتم که شاد
بلند شد پشت    یینزدم و فقط سکوت کردم. دا  یدرد گرفت. حرف   یام کمآمد معده 

ستارگان و ماه از پشت پنجره مشخص بودند،    یباپنجره رفت، پرده را کنار زد و چه ز
 :و گفت یدکش  یقعم ینفس ییدا

که فکر   دادی نشون نم یرفتار یچهنوز داغون باشه! اصاًل ه یشاد کردمی فکر نم -
بهش    یشتر ب  یعوض شد! هر چ   یاز درون داغونه! اصاًل به کمک تو بود که شاد  یمکن

بود که فکر   یقدر شاد و پر انرژان زد؛یو لبخند م  گفتیچشم م آوردمیفشار م
 !کردهوجود رو فراموش   یب  یاوشاون س کردمیم

 :گفت  یر داد، سر به ز یهتک یوار به دش را دست دایی
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قصد ازدواج ندارم. بهزاد   گهی م یگهکرده که د  یدختر کار ینبا ا  شرفی اما اون ب  -
يه   یزندگ  كننیزنن فكر نممي یوجود دارند كه وقتي حرف  یوجود یب  یمردها

 .كنندختر رو تا ابد نابود مي

 :نگاهي خسته به من كرد و گفت دايي

هم از دستش ناراحتم؛ اما بهزاد بدون    داده، من  یکه بهت جواب منف   گفت  یشاد -
فکر خودشه، باور خودشه، سياوش اين  یمشکل شاد یستی،تو ن یمشکل شاد

 !به خودش نداره یدختر رو نابود كرده، اون هيچ اعتماد

 ینانی اطم  کسیچدختر به ه  ینچه بر سرش آورده که ا  یاوشچيست؟ س   منظورش
 یو تالف  ینمپست را بب یاوشس خواستیرا مشت کردم، دلم م تانمندارد؟ دس

 :گفتم  ییبه دا یانهدلجو یرم،را بگ یبه شاد ینامرد

برام گفته اون  یعل کشید،یچه اندازه عذاب م کنمیدرکتون م ییدا دونمیم -
 داره؟ یاون پسر چه ربطي به شاد یخيانت كرده؛ اما عالقه باز  یبه شاد یعوض

نشست، از  یصندل یزد به سمتم آمد و رو یپوزخند یکاال کرد و سرش را ب دایی
 :به تأسف تکان داد و گفت یسر ییتخت بلند شدم و لبه تخت نشستم، دا

دهنش رو پر از خون   زدمی وقت ماون کرد،یم یبه دخترم نامرد شرفیکاش ب  -
هم به خودش سخت   قدر ین ترم سر شکسته نبود، ا! اين همه هم دخکردمیم

 .گرفت كه من الل شدم  یاز شاد یابهونه یاون عوض  گرفت،ینم

 :گفتم  ییبه دا متعجب

 ی؟انبوده؟ چه بهونه  یموضوع مگه نامرد ی؟چ  یعنی -
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  ی عل یهاحرف  یعنیچه گفته بود؟  یبه نشانه نه تکان داد، پس عل یسر دایی
 :گفتم  ییدر هم رفت، به دا یمهاخمدروغ بوده؟ آخر چرا؟! ا

گفت دختره   یده،د  یمارستانب  یدختر تو  یهرو با    یاوشدش گفت سخو  یپس عل -
 یکرده بوده؟ گفت دختره تو  یخودکش دادهیرو طالق نم یشاد کهینبه خاطر ا

 !کردهیم یزندگ  یاوشبوده با س یشاد یهکه مهر  یاخونه 

 :بلند شد و گفت یشآن از جا یک شد و  یرهبه من خ یبا ناباور دایی

 !ی؟ چ  -

 :میدپرس متعجب

شدم! همه گفتن موضوع   یجمن گ  ین؟نبود  یانشما در جر  یعنیچتون شد؟    ییدا -
 !یدخبر ندار یچیبوده، شما که انگار از ه یبدعهد

  یان لب انگار هذ  یر نگاه کرد و ز  اشیجانش افتاد، به ساعت مچ به    انگار آتش  دایی
بلند   ییم! دارا تكرار كن یعل یها. دوباره از من خواست تا حرف گفتیمو ناسزا 

كرد! دايي بدون پاسخ دادن به سؤاالت من شتابان به سالن رفت!    ینثار عل  ییناسزا
چه  دانستمیبرداشتم و پوشيدم، نم یر لباس ز ی ت  یکدست جنباندم و از چمدانم 

  یتاز عصبان یدم،تلفن زدن د را در حال ییکه رفتم دا یراییشده؟ به سالن پذ
مرتبه شروع  یکگفت،   یبه عل یی، دوباره بلند ناسزااش برافروخته شده بودچهره

 :به صحبت کرد

خب بلندشو   یلی... خییکجا  گمی... عجب! میی... سالم کجاییکجا  یالو... عل -
 !گفتم... منتظرم  کهینما... هم یخونه  یاب یعسر
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برده؟ شايد  ییگفته؟ آبرو  ینکرده؟ دروغ  یچه کرده؟ رازدار یافتاد؟ عل یاتفاق  چه
! به ساعت  یست؟شدم! موضوع چ  یجگ  یا ناراحت شده كه من در جريانم! خدا  ییدا
 کجاست؟  یشب بود، اصاًل شاد یازدهنگاه کردم ساعت  یوارید

*** 

 (یشاد)

 

 خوایی اصاًل م مادر جون چند بار بگم حالش خوبه، کنییم  یهگر یهنوز دار -
 به خودش بدم؟ یگوش

 .ت با بهزاد ندارمصحب یکرده اشکانم را پاک کردم، رو  هول

 !شهیصدام رو بشنوه حالش بدتر م یه! اون از دستم عصبانخوادینه نه نم -

  یت بود بدون اهم  یپر از نگران   یشو صدا  زدی که انگار داشت با پدرم حرف م  مادرم
 :به حرف من گفت

 یعل یشاد ینخونه مادر، بهزاد هم همراهمونه. بب یایمم یمدار یدگوش کن شا -
 .رو آماده کنه   یراییخانم بگو بساط پذ یجا، به گلاون یادداره م

 :! جا خورده گفتمعلی

 ی؟چ  یعمو؟ برا یعل -

 :گفت  یعسر مادرم

 .خداحافظ  گم،یآره! حاال بعد بهت م -



 

 
251

رمان  یککاربر انجمن   یجز یسادات هاشم یهرمان اين بود زندگي | سم  
 

اتاقم رفتم، چشمانم،  یقد ینهآ  یشدم! جلو یرهدماغم به دور و ورم خ ینف ینف با
  یامده را ن چارهیدل بهزاد ب  کنمیفکر م باد کرده بود! آخ که یهام از گررخساره 

 ی! لبآیدیموقع شب م ین ا یدع یدبازد یبرا یبه فکر فرو رفتم، عل یشکستم. کم
 !تهم همراهش اس  کج کردم، حتما فاطمه

شد لب کج کنم و به فاطمه فکر کنم،  یزهکه انگ  یخت اتاقم نشستم، حست یلبه 
چشم   کنم،یآن دو حسادت م  یگ که به جهت زند   دانمیحس حسادت بود! خوب م

 یبرا یکه عل یآن دو حسادت دارد، ارزش و احترام یزندگ  یول یستمتنگ ن
 !دیدمیم یاوشبا س  یاهایمهمسرش قائل است من در رو

 یعل کند،یکه او را احترام م  یستفاطمه ن یبایبه جهت چهره ز یکه عل  دانممی
به من نشان داد که   اوشیست! آخ، س ی مرد واقع یکذاتش مردانه است، او 

  ی ظاهرش رفتارها یبود، شايد عل یاز دست دادن عل امیزندگ  یگمراه   ینتربزرگ 
بعد از   ی ول از او بكنم دلسردش باعث شد بعد از آمدنم به ايران و ديدن سياوش 

  ی عل  ی،به من نشان داد هرچه كه ندارد، مانند شرافت، نجابت، پاک  یاوشعقد س
 .دارد جایک همه را 

 یظاهر یتجذاب یر وفادار نبودم و اس یکه نجابت به خرج ندادم، به عل   شیمانمپ
 ظاهر او هم  شومیمتوجه م بینمیم یرا در مهمان  یشدم. آخ هر بار عل یاوشس
 ی بلد نبودم. عل یدکند؟ شا  ییر از او نخواستم که تغ وقت یچس چرا هکرده! پ  ییر تغ

حرف    یشتر ! بپوشدی م  رنگیک لباس    همتر شده! با فاط پس از ازدواجش انگار جوان
 !ندارد یترس یچجمع ه یانو از ابراز احترام به فاطمه م خنددی و م زندیم

ا خواستم خواب باشم و  هزار بار از خد ی بعد از شب عقدم تا کنون روز یقاً دق آخ
من از شب    یدم؛پرسوز کش  یباشم! چشم بستم و نفس  یشوم و هنوز نامزد عل  یدار ب
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بود. من پس از شب عقد   ینبزرگ شدنم سنگ  یشده بودم و بهان بزرگ عقد تا کنو
زن است و من مطمئنم اگر  گبزر  یهمرد سرما یککه نجابت   یدمفهم یاوشبا س

 .زدینامرد پسم نم یاوشمانند س گاهیچ او ه کردمی نم یپشت به عل

  ی هر چه برا کند،یم یپادشاه  یبشبه حال فاطمه که با وجود شوهر نج خوشا
و خاص است! اشک  یدجد یعل یکند، هرچه بخندد و ناز کند برا  یوهرش دلبرش

  ی وقت  گفتیم دید،یمرا که م یهاشنامرد خواه یاوشبه درون چشمانم آمد، س
اشک   یانم  هایوانه ! مانند دانمو بهتر از تو داشته باشم چرا کنارت بم  یباتر ز  توانمیم

مختلط و چند   هاییبود به مهمان   که دلش خوش  یاوشبلند کردم، س  یاتک خنده 
  ی برا یلیم یچ ه کردیم یدکه دور و ورش بودن مدام نامردانه تاک  صفتییدختر ب 

دستش هستند!  یر دختر ز یبایز ییبا من بودن ندارد، بهزاد که هزاران دانشجو
  یش چون بهترش برا یستخواهانم ن گفتیو مدام م بودکاره  یچه یاوشس

 .دارد یادسرشناس است، لب تر کند خواهان ز هست، بهزاد که پرفسور 

به من  گفتیو مظلومانه م شکستیوجود مدام مرا در خود م یکه آن ب  آخ
نکرد   یآخ اگر او به من نامرد ی،هر مرد یعیوفادارست و محروم است از حق طب

بهزاد   هاییمهربان   یادنابودم کرد!    یستمآلش ن   یدهمن همسر ا  کهیندانستن ا  یول
دوران   یاوشوش است، کم سیاافتادم، او هم مانند س  یشتا چند ساعت پ  از صبح

 !نکرد، کم ابراز عالقه نکرد؛ اما نتوانست با من بماند  یدلبر یمبرا ینامزد

به جهت پول پدرم   یاوشس فهمم،ی من گذاشته را نم یچرا بهزاد دست رو کهاین
من دگر   آیم،یچشم بهزاد نمرا مطمئنم بعد از عقد به    ینچه؟ اما ا  یبود، بهزاد برا

دانشگاه پر از  یک تحملم نکرد او که یاوشس یوقت ازدواج نخواهم كرد. وقت هيچ
به   یدست  کند؛یم یبه من نامرد ااطرافش هستند حتم یباجذاب و ز  یدخترها
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من به هم  یکر گفت حالش از پ  یاوشصاف صاف بود؛ اما س  یدم،پوست شکمم کش
چاق   یدارم، حتما بهزاد هم اگر روز یدیشد یاد چاق که استعد  دانمی! مخوردیم

 یدلبر یاوشس یچقدر برا خورد،یحالم از خودم به هم م زند؛یشوم مرا پس م
 !کردم

 یم،آ  یاوشرفتم تا به چشم س یشگاهمدام آرا یدم،و پوش یدمخر ییهالباس چه
چقدر خودم   بودم،  یر ! چه اندازه حقدادیپاسخم را م  محلییگرچه او با پوزخند و ب 

نشد  دادم،یاشقانه موقفه پيام ع یب  خريدم،ی را خوار کردم! مدام برايش هديه م
از  یدور كردم؛ اما او هيچ سراغ  وشخودم را از دسترس سيا یكه نشد! چند روز

اخمم مرا ترک   ینهست که با اول  یامه  یشقدر برامن نگرفت! آخ بهزاد مطمئنا ان
 .کندیم

خانم را صدا   یتا گل  یدم درم افتادم، هل کرده به سالن دوسفارش ما  یادلحظه    یک
به اتاقم رفتم،   یعآمده بود! سر ی زنگ خانه آمد! چه به سرعت عل یزنم که صدا

  یز چشمانم را تم  یر آمد ز  یگفتن عل  یالل  ی که صدا  یدمبلند پوش  ینآست  یکتون  یک
سرعت به سالن   و با یدمکردم رژم را با دستمال پاک كردم، شال سرم را جلوتر کش

ود اما تنها! از پشت سرش  آمده ب یدم،د  یراییسالن پذ یانرا م  یرفتم، عل  یراییپذ
 :سالم کردم

 !ینسالم پسر عمو سال نو مبارک، خوش اومد -

 یرهبه من خ یبود! آن  یشانیو پر ینگران  یاناش نماسمتم برگشت تمام چهره به
 :فتانداخت و گ یر محجوبانه سر به ز یشهشد و مثل هم

 یستند؟ شما هم مبارک، عمو و زن عمو ن یدطوره؟ عحال شما چه  -
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 یکم یاوشس کاشیمرد، ا ینافسوس خوردم به نجابت ا یدمرا که د رفتارش
 :بود! دستم را به سمت مبلمان نشانه رفتم و گفتم یبنج یمانند عل

 پس فاطمه خانم کجان؟ رسند،یتماس گرفتند االن م ینید،بش ييدبفرما -

طور که ان رفت، انگار نگران بود! هماناخم کرد و به سمت مبلم یکم علی
 :گفت  نشستیم

من   یقتشنگران شدم! حق  یلی! خجاینا  یامب  یععمو تماس گرفتن باهام گفتن سر -
 یاب یعگفتن سر  یقدر عصباومده بود، ان یش پ یعمل اورژانس یهبودم،  یمارستانب

طمه، دختر عمو  برم خونه دنبال فا   یدم، نرسافتاده باشه  یاتفاق   یدمخونمون که ترس
 افتاده؟ یاتفاق 

 :دهانم گرفتم و گفتم یچه شده؟ دستانم را جلو وای

 افتاده؟ یبهزاد اتفاق  یخدا نکنه برا یا -

 :یدتعجب کرده به چشمانم نگاه کرد و پرس علی

 یرانه؟ بهزاِد عمه؟ مگه ا -

هزاد را به تو سپردم، دستپاچه ب یاغلط کردم! خدا یابه جانم افتاد، خدا شورهدل
 :سمت تلفن خانه رفتم و گفتم

سرش، حتما   یامشب حالش بد بود اورژانس بردم باال یران،ا  یدهرس یشببله د -
 . ...براش یاتفاق 

پدرم نشان از آمدنشان داشت، تلفن  ینبوق ماش یتمام نشده بود که صدا حرفم
پشت سرم  یبود که عل یبا نگران م چنان رفتار  یدم،دو یاطرا رها کرده به سمت ح
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رساندم،   ینعمارت که پارک شد، خودم را با شتاب به ماش  یاطح  یانم  ینماش  ید،دو
  یره دست گ یعدر را باز کند سر تواندب کهین جلو نشسته بود، قبل از ا یبهزاد صندل

 :گفتم  یدهنفس به بهزاد رنگ پرو با نفس یدمدر را کش

 شده بهزاد؟ حالت خوبه؟  یچ  -

شدند، بهزاد  یادهپ ینبه چشمانم نگاه کرد، پدر و مادرم از ماش یبا ناباور هزادب
 :آمد و گفت يينپا

 ی؟! چته تو؟ نگران من شد یمن خوبم هان  -

 یبان پدرم آمد، به سمت پدرم که برگشتم گر یادفر یبزنم صدا یخواستم حرف  تا
و مادرم دست   یددو. بهزاد به سمتشان گفتیرا گرفته بود و بلند ناسزا م یعل

  یاد از ترس کرخ شده بود، پدرم فر  یکرممجسمه پ  یکو من مانند    کشیدی پدرم را م
 :زدیم

  یه با  یچرا نگفت  کنه؟یم ینامرد یبه شاد یاوشس یچرا به من نگفت  شرف،ی ب  -
 در ارتباطه؟ یدختر

که    یعل یشده؟ صدا یوانه پدرم د ید شا یست؟ که همسر من ن  یاوششده؟ س چه
 .بود در قلب من یخالص یر ده به احترام جواب پدرم را داد تتعجب کر 

شده بعد از چند   یآخه چ  ین،بود هاشیکارکثافت  یانعمو خودتون که در جر -
 . ...خدا عمو منبه  ین؟طالق گرفت  یچ  یاومده! عمو پس برا یادتونماه 

ن کنا  یهرم گرناتمام ماند با مشت پدرم بر دهانش! پدرم چه کرد؟! ماد حرفش
را به  یعل یده،افتاد و دستان پدرم را گرفته بود، بهزاد رنگ پر ینچادرش بر زم
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 یاد شوم؟ به سمت پدرم رفتم، پدرم فر یر برد! چه شده؟ باز قرار است تحق یکنار
 :زدیم

تا دختر  مونییوقت گنگ ماون شهیم یبه دختر عموت نامرد ی؟دار یرتتو غ -
کار داره چه   یاون عوض  یدی د  یکه نشست   یلع  یادروت ب  عموت بدبخت شه؟ تف به

 !یحرف نزد یام ولبچه یبا زندگ  کنهیم

که   فهمیدمینم یزیپدرم چ  یهاقدر از حرف چه کرده؟ آن یعل  لرزیدیم دستانم
را خراب   یاوشرابطه من و س یبه سرم زد که نکند عل یافکر احمقانه یالحظه

  یا خدا ماندم، یرهخ کردندیاه مکه متعجب به پدرم نگ یکرده؟ به بهزاد و عل 
 داد،ی پدرم را ماساژ م  هایهآهسته کنار پدرم نشستم، مادرم شان  یست؟موضوع چ

 :و گفتم  یستادمکنار پدرم ا  یانگر  یآرام با چشمان 

با داد نزن آبروم رفت  با ی؟دار کار ی بدبخت چ  یبابا توروخدا آبروم رو نبر! به عل -
خار نکن،   یناز ا  یشاک مادرت داد نکش، من رو بتو رو به خ  یه،در و همسا  یونم
 !ستکارهچه یوسط عل ینکرده؟ ا  یچه غلط  یاوشس

 :شروع کرد ناسزا گفتن پدرم

 !نزده به ما یحرف  یبوده ول ی،دختر یهبا  یاوشس  یدهوجود د یب  ینا -

 یبه من نامرد یاوشبود در گوش من! سبه صورتم  یلیپدرم مانند س  حرف
حرف   یادچشم بر هم گذاشتم،    کند؟یبه من نم  یاوشس  دانستهیم  یعل  کرده؟یم

 :بار گفت ینآخر یآن روز برا یاوشدر دفترخانه افتادم، س یاوشس یدر گوش
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  یه تو جور یتنکردم؛ اما وضع یبهت نامرد وقتیچمن دوستت داشتم، ه یشاد -
ونه بت  یمرد  یدوارممن رو ببخش! ام  کنه،یبه خواستنت نم  یبترغ  یمرد  یچکه ه

 .باهات بمونه

 که ینبا وجود ا یسخنش با من؟ او مرا نابود کرد، حت  یننامرد، چه کرد ا آخ
با وجود    یها را زد، حت حرف   ینگرفته ا  که از پدرم به دل  ایینهبه خاطر ک  دانستمیم
که بر   یبر زخم یدرمان  کدامیچ ه ید؛ ولها مشاور با من صحبت کر ساعت کهینا

سياوش حقيقت است! حال  هایف تمام حر  كردمیر مروحم زد نشد، من فك
  ی شوم و حت  یرانکرد که و  یکار  یاوش! خدايا سكردهیبينم او به من خيانت ممي

 شوم، یمن دوباره چاق م گفتیم یاوش! سیدبهزاد به چشمم دروغ آ  یهامحبت
بهزاد  باز کردم و به    آور است! چشمعذاب  یهر مرد  یبرا  یننم و اعمل ک  یددوباره با 
مرد از بامداد امروز تاکنون   ینشدم، ا یرهخ کردی نگاهم م پرسشیو  ینکه غمگ

نه در رفتارش بود نه در   گاهیچکه ه  اییبه من محبت کرد؟ مهر ورز  یبیطور عجبه
گذشت و   یاطچه در ح  یستن  یادمواقعا او مرا دوست دارد؟ چرا؟!    ینگاهش! يعن

قلبم را به   یعل وردنقسم خ  ی ه بودم؛ ولخانه نشست  یراییمن چگونه در سالن پذ
 .درد آورد

کالم   یهشرفم اگه    ی! ب یدهست  یانشما در جر  کردمیعمو به فاطمه زهرا من فکر م -
اون  یعقد دخترعمو من به طور اتفاق _ دو ماه بعد از یکیهام دروغ باشه! از حرف
به   یاوشه سک  یدمشن  یاتفاق   یلیداشتم و خ  ی... عمل اورژانسیمارستانب  یشب تو

رو طالق   یشاد گفت،یآورده بودش اورژانس م یاون دختر که به جهت خودکش
چرا دو ماهه من رو   گفتیهم م و پول باباش، دختره اشیهخاطر مهربه دمینم

گفت که با پول شما دختره    یوقت  ی! حت یتعهد یچ بدون ه یداشت  ات نگهتو خونه 
  ی بهش گفتم حواست باشه چه غلط  رفتم یارمنتونستم دووم ب یس رو برده پار
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 یجور  یه  خواستمیاتاق عمل بودم، وگرنه م   ی! عمو به خدا قسم تا صبح توکنییم
فاطمه زنگ زد گفت دختر  یِی بذارم که صبح دا یانتوندر جر یگهنفر د یهتوسط 

که من    یدهرو ببخشه، شک به جونم افتاد گفتم حتما ترس اشیه عموت اومده مهر
 !رو ببخشه اشیهخانم رو گول بزنه تا مهر یشاد خوادیم یدمشد

 :به من نگاه کرد و گفت ینغمگ علی

م بابا یره،امضاء شما رو بگ یجلو یاددختر عمو من بودم که بابام رو فرستادم ب -
نسبت به هم   تونستمیچرا دخالت کرده؛ اما نم ینگفت که شما انگار دلخور شد

و شما    یاوشس  یند روز بعد خبر اختالف ب هم که چنتفاوت باشم. بعدش    یخونم ب 
 .ینکه اختالف دار  ودهب یانجر  ینمن فکر کردم شما بابت هم یچید،پ

 :ید کش  یادفر پدرم

 . ...تو غلط  -

 :شدم و گفتم یرهو در چشمان پدرم اخطارگونه خ  یدمحرف پدرم پر یانم سریع

اراحته چرا شما  بابام ن  یم،مورد طالق گرفت  ینخاطر همما به    ین،درست حدس زد -
 ین، پشتشه هم یلبدون فام  کهینفقط به جهت ا ین،بهش نگفت یدینکه فهم

 !کرد  یسر شما خال یالک  یهشرمنده بابام هنوزم عصبان

خار شدنم   خواستمیرفت! نم   یمشده؟ آبرو  یوانه م واقعًا دبه پدرم کردم، پدر   اخمی
آسمان هفتم آتشفشان به نخواسته شدنم را همه بدانند، پدرم که انگار از  یلرا دل

انداخت. به بهزاد که نگاه کردم مشکوک به   يين سقوط کرد، سرش را پا ینزم یرو
و او  کردیم یو مدام عذرخواه  ترف ی شد، مادرم سمت عل یرهمن و پدرم خ

 :و گفت یستادبهزاد ا یانم یندر ا  ید،بلند شد و دست پدرم را بوس یبانهنج
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 یرون؟ب یایچند لحظه م  یشاد -

جمع!   یاندارد مشده؟ شرم ن یوانهپسر د ینمن ا یشدند! خدا یرهبه ما خ مهه
 :بلند گفت یدسکوت و تعجبم را که د

- Hurry up baby (یزمعجله کن عز) 

پشت سر بهزاد راه افتادم، چه از جانم  یعسر یتعجب عل یانزده در م خجالت
چه بود؟ چرا   یزمشعز یزم پسر خودش گفت قصد رفتن دارد، عز ین! اخواستیم
کند! نکند علت    یاالتیش خخود یشپ یکه عل  کندیصحبت م یمیگونه صم  ینا

 قصد دارد نابودم کند؟  یدهطالقم را بهزاد فهم یاصل

پشت سرش اشکانم را پاک    یستاد، ها اپله  یجلوتر از من رو  یمعمارت رفت  یاط ح  به
از حالش  زند ینم یحرف  یدم د یند،کردم، دستانم را در هم گره زدم تا لرزشش را نب

 :شدم یاجو

 !ام حالتون بهم خوردحالتون بهتر شد؟ من هنوز شرمنده  -

انگار عمق   کند،یچشمان مهربانش به سمتم برگشت، نگاهش قلبم را از جا م با
  ی مانند عل  خواهمیم  یخاص بود؛ اما من مرد  یمهم برا  یاوشس  بیند،ی وجودم را م
به من  یرهگرفت و خ  يينسرش را پا یزد کملبخند  یمبهزاد به رو یب،ناب و نج

 :گفت

 !یزم حالم خوبه عز بینمی تو رو که م -

*** 

 (بهزاد)
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کرده ! اخم یامداحساس من به مذاقش خوش ن یآوردوباره انگار، به زبان  شادی
 ین چرا با من چن یشاد فهممیانداخت و چشم از من گرفت! نم يينسرش را پا

تا  یدمکش  یقعم ی! نفسیستن اشیدر زندگ  یکس  گویدیاست! او که م رحمیب 
 :فتمکرده بود گ  یر خشمم را فروخورم، آرام آنچه ذهنم را درگ

 جان من راستش رو بگو باشه؟  پرسم،ی سؤال م یه یشاد -

 :زده سر باال کرد و تند گفتتعجب شادی

 رو راست بگم؟  یچ  -

چرا چشمانش را   دانمیگر گرفت! نم  یکرمکه به نگاهم گره خورد همه پ  نگاهش
ساله هستم    و سهچهل    ی! نه انگار که من مردشومیدستپاچه م  بینمیودم مخ  یرو

مانند پسران  که به   یتر عمل کنم! چه بر سرم آورده بود عشق شادانهخودار  ید و با
تا حواسم جمع  یدمکش  یشانیمبه پ دستی! زدی نوجوان قلبم با نگاهش پر شتاب م

 یچ ه به یکرده که شاد  یکار  یبا شاد یاوشپارتمان گفت سدر آ  یی دا یشود، وقت 
 ین آگاهم بودم ا یهر رو عنوان قصد ازدواج ندارد هزاران فکر به سرم آمد به 

 :شمرده گفتم  یدبه من نگو  توانستیم  یبوده و شاد  یکه شخص  گمانیموضوع ب 

 م،پرسی سؤال م یهفشارت بذارم، فقط  تحت  خوامیجان من نم یشاد ینبب -
رو اصاًل  یاوشس یبدعهد  یهقض یدمکه من فهم  جور ینا ینجوابش با خودت، بب 

 . ...یدنبود یاندر جر  یجز علبه  کدومیچه

 :که گفتم  یردحرفم را بگ یانم خواست
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  ی ام که هر چ رو متوجه ینشما بوده، ا ین ب یبدونم چ  خوامیگوش بده، من نم -
و من احترام  یهضوع شخصمو یه یبدونه، اوک  یکس خواینیهست شما نم

زده که ترس از بهت  یاضربه یبدونم اون عوض خوامیم یفقط شاد ذارم،یم
 ی؟ازدواج دار

دندان   یر شد، لبش را ز یره به چشمانم خ ین اندوهگ یوفتدب یادش یزیانگار چ آنی
 ی بلند عصب یهاانداخت. دستانش را مشت کرد و نفس يينگرفت و سرش را پا 

قدم جلو رفتم   یکنبوده!  یموضوع تنها نامرد گفت،یاست مر  یی! پس دایدکش
ماجرا را   یقتشوم تا حق یره اش برم و در چشمانش خچانه یر خواستم دست ز

 .کوتاه شوم  یوار من د یدو شا ستیعصب یشاد دانستمیبفهمم؛ اما م

بدونم تو    خوامیکنم، فقط م  یفضول  خوامی به خدا نم  دی؟یب نم جوا  ی؟ها شاد -
  یبکرده که تو آس  یجان اون کار یآره! شاد کنی؟یم یسهبا اون مقا یو دارمن ر 

 رو به تو بزنم؟  یب که من هم همون آس  ترسیی و م ینیبب

 :زد یادسرش را باال کرد و فر یرا که گفتم شاد این

 ی،مگه جوابت رو از من نگرفت   گردی؟یم  یدنبال چ بهزاد؟    خواییاز جونم م  یچ  -
 کار ی چ  جاینخب برو! پس االن ا ی،بر خواییم یمگه نگفت  کنی؟ی چرا ولم نم

اون آشغال به   ی؟خوردم کن خواییبهزاد تو رو به خدا ولم کن، چرا م کنی؟یم
 گی؟ی م یوسط چ  ینلهم کرده تو ا یاندازه کاف 

که دستش را به نشانه اخطار باال برد    یرمخواستم دست جلو ببرم و در آغوشش بگ
 :و گفت
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شما   ین،تون شکل همکه همه  یار ها رو هم درنعاشق ینشو، ادا یک به من نزد -
و    بینیدی فقط خودتون رو م  یستید،زن قائل ن  یه  یبرا  یاحترام و ارزش  یچمردها ه
 ارزشیب   ءیش  یهنباشه، مثل    یلتونباب م  یزیچ  یهخودتون رو، فقط کاف  یخوشحال

 !کنیدی با زن برخورد م

 یجیگ  یشهااشک یاندر م یست؟ ها چحرف  نیآمده؟ ا یخدا چه بر سر شاد یا
 :تر فرياد زدمظلومانه  یدمرا که د

نگاه  یرو یگهسرت که د یاالن برو، نذار آوار بشم رو ینبهزاد تو رو به خدا هم -
زد كه  ییهاحرف  یندارم، من االن گيجم، داغونم، علرو  یهچشم بق یکردن تو

 .بيشتر خورد شدم

به درون   ییو زن دا  ییو دا  یبلند بود که عل  یهبا گرهمراه    یادهایشفر  یصدا  چنان
در آغوشش   گذاشتی چرا نم لرزید،یم یهاز گر یشاد یها! شانه یدنددو یاطح
را ندارم،  یشاد یهتاب گر یاخدا یدم،خودم کوب صبر ی! با مشت بر دهان ب یرمبگ
گذاشت ام  دست بر شانه  یو عل گرفتاو را در آغوش   ییبه کنارم آمد، زن دا یعل

 :و آرام گفت

سرش   ییچه بال یاون عوض  یستنکن، معلومه داغونه، معلوم ن یتشبهزاد اذ -
  کدوم یچخودمون بمونه؛ اما ه ینحوصله به خرج بده. عمو قسم داد ب یکمآورده، 

 !نداشتند یخبر یبدعهد یانجر از 

به شد؟  یگریدوباره سهم د یکه شاد  یزمان  ی؟به خرج دهم! آخر تا به ک  بردباری
راز  یاخدا به نشانه تأسف تکان داد، یملتمسانه نگاه کردم، او شرمنده سر ییدا
از   یها را در هم شکند! شادآن  تواندیکه بعد از طالق هم م  یستخانواده چ ینا

داشت با  یین نشسته بود و زن دایزم یها روخوردهمانند شکست  یهشدت گر
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داشت   اشیهشد! گر  یدتر شد  اشیهگر  یداما شا  کرد؛یباران مرا بوسه    یشاد  یهگر
  کند؟ یم یوانهدختر مرا د یننتوانستم سکوت کنم. گفته بودم ا کرد،یم امیوانهد

که   فشردمیم یمزانوها یروکنارش نشستم، دستانم را   ینزم یرو هایوانه مانند د
 :گفتم  یلرزان کنار گوش شاد  ییتکان نخورند، با صدا  ینوازش شاد  یبرا  قتو   یک

دوست کنارت باشم،  یهاما اجازه بده مثل  ی؛نش یتکه اذ  رمیم یزم،عز رمیم -
 پسم نزن که من به  یاجازه بده بهت زنگ بزنم، اجازه بده باهات حرف بزنم، شاد

نکن! هر وقت خودت   یدرو ناام  یدمتوروخدا ام  یه شدم، شادشکنج  یلیخاطرت خ
من تا هر وقت    ینه نگو. شاد  مبه  کنم،یبذار کنارت باشم خواهش م  یکرد  یدارو پ

  ی فقط من رو با اون عوض  مونم،یبه شرافتم قسم که مردونه م  ایستم،یپات م  یبگ 
 !مقايسه نكن

جلو آمد، دست  ییکم شد! قطره اشک از چشمانم روانه شد، دا  یشاد یهگر  شدت
شرمنده به چشمان اشک بارم نگاه   یبلندش کرد. شاد ینرا گرفت و از زم یشاد

کاش   یام را فشرد و بلندم کرد. ابرادرانه شانه   یعل  ریخت،یو آرام اشک م   کردیم
برادرانه  یعل! یندبب یعل اشکستنش ر  خواستیدلش نم یشاد یدنبود! شا یعل

 :گفت

 !خوددار باش مرد حوصله کن -

 :مرتبه گفت یکنگاه کرد و  یبه عل دایی

 ی،افتاد  یفتم، از کار و زندگ رو گر   اتیقهشرمنده تو شدم ناحق    یامشب حساب   یعل -
 !حاللم کن عمو جان

 :گفت  یر ز سر به  علی
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 !ینحق دار  یدتو دهنمم بزن  یدتر من هستعمو! شما بزرگ   زنیدی م  یهچه حرف  ینا -

شده؛   یرمگ  یبانگر  یهسن گر ینخجالت بکشم در ا یداز چشمم پاک کردم، با اشک
 یبرا اییژه که انگار احترام و  ییرا ندارم. دا یاما چه کنم تاب افسرده بودن شاد

 :قائل بود گفت یعل

  ی عل ی،باش یر و باعث خ جاین ا یییاقسمت بوده امشب ب یدام نکن، شاشرمنده  -
 یبود  یروناشتباه باشه، تو که ب  یدشا  یم،بزن   یجمع هر کدوم حرف   ینا  یجز تو توبه
هم گفتم باد  یدلمون با بهزاده، به خود شاد یبکن، من و مادر شاد ییراهنما یه

 یمپس عاقالنه تصم یاره،هم خاک با خودش م ییهاوقت  یه یاره گندم نم  یشههم
  ی افتخارمونه؛ اما از طرف  یهکردن نداره و ما  یفعجله، چون بهزاد تعر یب  یره،بگ

 یتو که ب  یش،بشه از جواب منف یمونپش ترسمیترس ازدواج داره؛ اما م یشاد
 یه؟ کر درست چف ی،کن در حق شاد  یبگو برادر یطرف 

اشک از چشم   یر به زسر    یعمو نسبت به خودم خوشحال شدم، شاد  هاییفتعر  از 
 :دور کمرم انداخت و گفت  یدست   یپاک کرد و ناباورانه با پدرش مخالفت نکرد، عل

برادر  یهچشم، من مثل  فرماييدیامر م ی عمو من به خدا قصد دخالت ندارم، ول -
خانم هستش، خب اول از  یجواب با خود شاد در اصل یول گم؛یرو م یشنهادمپ

به کمک دارن، حاال اون کمک چه بهتر   یاجکه مشخصه دختر عمو احت  طور ین همه ا
خاطر   به  یابه هرحال گو  یمی،دوست صم یه  یا روانشناس باشه  یه  یا مشاور  یه

رو ندارن و به گفته خاله نسبت   یدجد  یزندگ   یهشروع    یآمادگ   یشونگذشته هنوز ا
نظر   ته بماند؛ اما به که چه بر سر دختر عمو گذش  ینشدند، ا ینمام مردها بدببه ت

  یه نشده،  یذهنشون خال یقبل یهنوز از زندگ  یوقت  کهین مورد ا ینترمن اشتباه
و طرف مقابل هم  یستن یبع یب  کسیچ کنن. به هر حال ه  یر درگ ور  یگهنفر د
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گذشته مطمئنا کار به مشکل    یمنف  یهداره؛ اما با روح یانتظار سرحال و سرزندگ 
 یاآماده یهانقدر روح یددارند، با هایییهم مرد کاست باالخره هم زن  خوره؛یم

لطفًا االن در   خوامیم  ارو بشن، من از شمداشته باشن که صبورانه با مشکالت روبه 
که   فهممیهاش م! به خدا بهزاد دلش پاکه، من از چشمیریدنگ  یممورد بهزاد تصم

 .یدتموم نکن رو  یز خدا با عجله همه چازدواجه، تورو   یندلبسته به اچقدر 

 :نگاه کرد و گفت یبه شاد علی

ظاهر درست و خوب   ید شا کنه،یرو دوا نم یزیکردن چ  یخانم خودخور یشاد -
  ینده آ  یبرا ینکه ا  ینمرتبه از کوره در بر یهکه   شهیباعث م یباشه؛ اما خودخور

  یه فرد مثل  یه یشحداقل پ یا یرین،کمک بگ  یاز کس مگیبده، برادرانه م یلیخ
شما به مردها به شدت ضربه به   ینیبدب ین ا ید،هاتون رو بزنو حرف  ین مشاور بر

 !ید لطفًا عجول نباش زنهیم تونینده آ 

تو که به   یمحرف را زد، چندبار نوک زبانم بود بگو ینا یعل یچرا وقت  دانمنمی
، چرا  که چند ماه است جدا شده  یشاد ی،اج کرداقدام به ازدو یدهدوهفته نکش

تفاوت    ی و عل  یموضوع شاد  یدکردم، شا  یاست! اما خوددار  یگراند  یبرا  یزتتجو
  یکه با عل  ینبه جهت ا  ی، شادگفتیرا م  یننگاه کردم احساس ا  یداشته. به شاد

  یک آهسته    یبا احترام به عل  یشاد  ی،ندارد مخالفت کند اما با ناباور  یرابطه خوب 
را قبول دارد چرا پسش    یحد عل  ینشدم که او اگر تا ا  ین چشم گفت! متعجب از ا

به  یدست  ییبه دندان گرفتم، دا یلب یرا کنار زدم و از خوشحال یمار ب یزد؟! فکرها
 :انداخت و گفت یشاد ر دور کم

اس، به هنوز زخم خورده  یکه معلومه شاد  طور ینا گهیراست م یبهزاد جان عل -
که دخترم باعث بشه    یایهمه راه رو ب ینا دادمیاجازه نم دونستمی م گهوالل ا
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قبول کردنش با شما   زنم،یم یحرف  یهاتم! خب حاال من شرمنده  یاد،اشکت در ب
رو  یگهدتا هم ید،اما در ارتباط باش ی؛مدت  یهاز هم  یندوتا. بنظرم دور باش

ه بشن شما دوتا باهم اختالل  وجمت  یلفام  ید تو بوق و کرنا کن  یستقرار ن  ین،بشناس
 یجه هر دوتاتون به نت یدشا یه،که پدر و مادر دو طرف بدونن کاف  ینهم کنید،یم

  ین نبود  یرانسال هستش که شما ا  ین باالخره چند  خورین،یبه درد هم نم  یدینرس
 یشنهادپ یشنهادمبنظرم پ یاد،باشه که هر دو ازشون خوشتون ن یاتیروح ایدو ش
 یم تصم  ینترعاقالنه   ینمدت که با هم دورادور در ارتباط  ینا  یتو  دوارمیو ام  یهخوب

 !یرین رو بگ

*** 

 ماه بعد  دو

 (بهزاد)

 

مظلوم نکن، جواب من رو   جوریینهاتم انکن، چشم  یباز یلم من ف یبرا ینبب -
 یه یچه حساب  یبود پشت سرت رد شد؟ اصاًل رو یک   ِی بده؛ اون دختره چشم آب 

 !مچت رو گرفتم ی،ها؟ آقا بهزاد رو دست خورد ی،کردلحظه نگاهش  

 های یمکتاز ن یکی یرا پشت سر انداختم، رو امی کن ورزشزنان کاله گرم  نفس
را  یمن حکم زندگ  یدختر برا  ینا شد،یبوستان نشستم، خنده از لبانم زدوده نم 

 :و گفتم یدمخند یشده و لب کج شده شاد یز داشت، به چشمان ر

نگاهش کردم؟! من موندم تو از کجا  یدا رهگذر بود آخه من ک ن به خجا یشاد -
تو که پدر من رو   یزم،عز کنییم جوریینچرا ا یشاد یه؟چشم آب یدیفهم
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 یراندختر االن ا ینم،نگاه کنم؟ صبر کن بب  ی! اصاًل مگه جرات دارم به کسیدرآورد
 ی؟شب باشه مگه تو خواب ندار یمهن یدبا

نازک کرد و لبش را جلو داد، غرغر  یگرچه پشت چشماش گرفته بود  خنده شادی
 :کنان گفت

کاله سرم   ینموقت بببخوابم حواسم بهت نباشه اون   یرمبگ  خوایینشد، م  یگهنه د -
من از  یکورخوند یستی،من ن یبرا یپرفسور یهر ک  یرفته، آقا بهزاد خان برا

هر روز   ی تو واسه چ  ینمنظر دارم؛ اصاًل صبر کن بب یر تمام اعمالت رو ز جاینهم
  یی؟ خونه بدو یکه تو  خرییچرا نم یلهمه دستگاه تردم ینا ی؟رو یادهپ رییم

زنده چه بسا   یعیطب یهاپارک که صحنه یتو یبر یدوست دار دونم،ید م
 ید فقط با جاینکه ا  یدشا یچارهآخ ب ی؟رو یادهبه بهونه پ ینیداره بب آور یجانه

  ین بب  یده و وقتم نداشته باشه سرش رو بخارونه؛ ولاوامر حاج فتاح بزرگ و انجام ب
 .ینیتر از من تو خواب بببترس خوشگل  ابرو از خد

 انداختند،یم  یبعج  ینگاه   یوانهبه من د  یادهام باال رفته بود عابران پخنده  صدای
نفس سنم دوست داشتم بلند بخندم، خوشحال بودم اعتماد به  ین با ا یوانگه
 :چشم برگرداند و گفت یدام را که دخنده  یبرگشته، شاد یشاد

آقا بهزاد،   رسیمیها؟ باشه به هم مبر منکرش لعنت    یکالم نگ   یهبخند،    یگه آره د -
 کنی؟ی همه ورزش م  ینا یواسه چ  یرمرد،اصاًل به من بگو پ

ام، سر کند؛ اما دستش را خوانده   امیطور عصبچه  دانستی، م قطع شد امخنده 
اش کنم، با دستمال عرق صورتم  زده هم بلد بودم شرم  خب من  بود و سرحال،  یفک

 :را پاک کردم و گفتم
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جواب مثبت  یگهخانم باالخره که دوماه د یآره؟ باشه شاد یرمردپ یدوباره گفت  -
هم بعدش  یه؛ک  دمیو نشون م یرمردتون پخدمت یوقت حضوراون دییبهم م
 !بانو یه،کاماًل ضرور  ینم، اورزش کن یدباشم، با یپدر قو یه خوامیمن م

 یابهزاد گفت، قلبم تپشش باال رفت، دوباره خنده   یهاز خجالت و شرم بلند    شادی
 :بلند سر دادم و گفتم

 !خانم یشاد یشد موش شد یجان بهزاد؟ چ  -

 :گفتکرد و    یاخم ساختگ  شادی

 کنه؟ یازدواج م یرمردپ یهبا  یطفلک آخه ک  ی،دار شبچه یکو زن که بخوا -

 یغج اشیشگی هم هاییمثل شوخ  یمرتبه شاد یهپاسخش را دهم که  خواستم
 :کنان گفت  یغج

تنش بود؟ خدا مرگم   یهچ ینبود از پشت سرت رد شد، ا یاون زنه ک  ی،وا ی،وا -
ورزش بلند   یبه هوا گمی... به بابام میاورزش  رییم ی؟بده، بهزاد تو شرم ندار

 !ستغفرالل... ایردل س یهپارک  رییم شییم

 دانستمیبوستان لم دادم، م یمکتبه ن اشیشگیهم هاییبه شوخ  اهمیتبی
 .چطور ساکتش کنم

قسمت   ی دختر؟ به نظرت ک  یخوشگل شد یلیخ ی؟رژ لبت رو عوض کرد یشاد -
 یران؟ا یامب شهیم

بود، در برابر   ینهم یشهبه لبش زد، هم یدستپاچه دست  ید،به شرم گز لبی
 :مانند هر روز و هربار تماسش گفتم شد،یلت زده ممن خجا هاییشوخ 



 

 
269

رمان  یککاربر انجمن   یجز یسادات هاشم یهرمان اين بود زندگي | سم  
 

دلت   کنم،یمن دق م  یگهدانتظار؟ بابا تا دو ماه    ینا  شهیتموم م  یجان ک   یشاد -
 سوزم؟یدارم تو تب تو م  یبکشور غر  ینا یتو جاین ا سوزهیبرام نم

دو ماه هر وقت طلب خواستن کردم،   ینسکوت کرد، در ا  یشاد  یشهمثل هم  دوباره
لذت بخش بود، خواستم  یمبرا یدنششد، خجالت کش ینو شرمگ یر زسر به  او

 :نگاه کرد و گفت یچشم یر حرفم را ادامه بدهم که ز

 !دختر خوشگل دوباره رد شد یهبهزاد  -

همراهم را به سمت   یگوش  کند،یم یوانهحتمًا که مرا د یریندختر ش ین ا خدایا
 :چرخاندم و گفتم  رقصیدنیداشتند مبانوان که آن سمت پارک    یمحل  یگروه ورزش

 اییدهفا  شنیکه از پشت سرم رد م  هایییننگاه کن، ا  یر دل س  یه  یاب  زمیعز  یشاد -
  کنن؛یم یچه رقص ینبب شهیگروه رو نگاه کن اصاًل روح آدم باز م  ینندارن که! ا

 !یادهپ یبه عابرها یداد یر گ  یهچ

زنان به  برد، بلند شدم و قدم  خنده مرا هم باال یصدا ی،شاد یغج یغج صدای
 :گفت  یهمراه را به طرفم خودم گرفتم که شاد یگوش  ام رفتم،سمت خانه 

 یفخبر خوب بهت بدم، اصاًل ح  یه  خواستمیم  دی؟یمن رو حرص م  ی،بد  یلیخ -
 !من، قهر قهر قهر

  یق عم یکرده؟ نفس  را کودکانه جلو داد و صورتش را از من برگرداند، مثاًل قهر  لبش
چه کنم، رسمًا درمانده بودم از   دانستمیدختر نم  ینا هاییاز دست دلبر یدم،کش

تا به    دانستمیکم شده بود، نم  یگر دختر د  ینا  یتوانم در مقابله با نازها  ی،دور  ینا
هم به من دلبسته شده  یشاد دانستمیکه م ینمنتظر باشم؟ اما هم یدبا یک 

 :آب خوردم و گفتم  جرعه یکآبم  یبطر از  کرد؛ی صبورترم م
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 کنی؟یگفتم پشت چشم نازک م  یمگه من چ  یدی،قهر نکن ل -

 :زد و گفت یلبخند مرموز شادی

! نه جونم  ام؟ی لوس فرنگ   ی دخترها  یناز ا  یقهر کردم، فکر کرد  ی پناه بر خدا من ک  -
جوابت  رسمیگرفتارم، نم  یلیخ یستم،_دو روز در دسترس نیکیمن زنگ زدم بگم 

شما   ی،وقت نگران نش  یهکه    یشومت رو بدم گفتم بدون   یتفدا  هاییام ها و پتلفن
 !نظرت داشته باشه یر ز یستن  یکس  یگهدو روز، د  ینهم خوش باش ا

 :یدم! با تعجب پرس گرفتار

به خدا   یشاد کنی؟ی رو خاموش م یتگوش  یشده؟ واسه چ  یچ  ی؟ گرفتار چ  -
 شمیبلند م  یخبر بذار  یخودت ب   از   یادن  ور ینو من رو ا  یاریدرب  یباز  یدوباره بخوا

محضر  برمتیم گیرمی دستت رو م بندمیم یز همه چ یچشمم رو رو یران،ا یامم
 !کنمیعقدت م

 :گفت  یدوار را پشت گوشش زد و تهد یشاز تعجب ابرو باال انداخت، موها  شادی

 کنید؟یرو م کار ین ا یوقت شما به چه حق چشم بابام روشن، ببخشد اون -

به چشمانش که شر بودن از او   را باز کردم، امی گرم کن ورزش  یپز یکم  ایستادم
 :هشدارگونه گفتم باریدیم

االن من  کنی؟یم ینرسمًا بهم توه یداره ها! دار یصبر منم حد ینبب یشاد -
 !خداحافظ  کارهیچکاره؟ باشه من هشدم چه

 :را که گفتم التماس کنان با خنده گفت این



 

 
271

رمان  یککاربر انجمن   یجز یسادات هاشم یهرمان اين بود زندگي | سم  
 

 یه کنمیمثاًل دارم ناز م یگه،ان قطع نکن، بدجنس نشو دبهزاد ج یدنه ببخش -
 !من؟ یرمردپ یچرا انقدر کم حوصله شد ی،بد یلیبهت بدم، خ یخبر

اول ارتباط   یروزها یادنگاه کردم،  یشاد یبایبه رخسار ز یسخن یچه بدون
چه اندازه سخت  یسدم؛ دو ماه قبل پس از برگشتم به سوئافتا  یبا شاد امیتلفن

در  یشاد  ماند،یاش مگفته  یرو  یرتباط گرفتن با او، همه مطمئن بودند شادبود ا
 توانم یکه م  ییبه چشمانم نگاه کرد و از من خواست که تا جا ینفرودگاه اندوهگ

 امیزه انگ یروپا پس نکشم و  کردیم یدمدام به من تأک یعل یفراموشش کنم، ول
 .تمرکز کنم

بود  یدختر ینتربه نفس اعتمادیب  یود که شادب ینا کردیم یدکه مرا ناام  چیزی
به ناز پرورده بودن   اشیدر تمام زندگ   ی! شادکردیمرا کالفه م  ینو ا  شناختمیکه م

  ی من خواستن یدحال او باور نداشت که از د یشده بود؛ ولشناخته  یو خود پسند
ها که شب  شدم! آخ که چه روزها و یفتهواقعًا چرا به او ش پرسیدیاست، مدام م

  ی عاشقانه گفتم تا باورم کند که دلم گرفتارش شده و چه روزها  یهازمزمه یشبرا
 یو همان روزها رفتی گذارند، او پشت سر هم نزد مشاور م  یسخت به یکه شاد

که  یزمان  یقاً و من هر شب دق گشتیاشان برمبا حال خراب به خانه  ینازآغ
نزد مشاورش رفته، ساعت کوک   یاست و شاد دمیدهسپ یرانستم در ادانیم
دهم تا به او   یشتا دل دار  یرمشوم و با او تماس بگ یدار تا از خواب ب کردمیم

را که علتش   هایشیهز گرا یتنها با نگاهم، با کالمم کم یابفهمانم پناهش هستم، 
 !کم کنم  دانستمیرا نم

شفته باشد برآ  جهتیب  یگاه   یاباشد  ینغمگ یشاد خواستیبود، دلم نم سخت
به جهت  کردیم ی و از من عذرخواه  گرفتیتماس م یگاه  ییو غرغر کند، دا
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 یکنم، اما من نوجوان   یبردبار  گفتیو هر بار خواهشمندانه م  یشاد  هاییبداخالق 
سر    ییچه بال  دانمینم   کردم؛ام بگذرم، پس حوصله  خته نبودم که زود از خواستهناپ

از او درباره  گاهیچ تماس از من خواست که ه نیآمده بود؛ اما او در نخست یشاد
را بدانم؛ اما به   اشیی جدا یکنجکاو بودم علت اصل  ینکهنپرسم و من با ا یاوشس

قبل   یخصوص یاست نه زندگ  یحرفش احترام گذاشتم و فکر کردم مهم خود شاد
 ی است که شاد  یداد؛ چند  یجهنت  امیباییگذشت تا شک  ایهفتهاو و سرانجام، چند

مدام از من    کند،یرا باور م  یمهاحال و قبراق شده، دگر به من اعتماد دارد، حرف سر 
مورد  هاییل! مدام از من درمورد استاکنمیچه م یاييدم ناگر از او خوش پرسدینم

 !پرسدیام نمعالقه 

 گفتمیگرچه من هربار با حوصله م  ظاهر توجه داشت!  یچرا انقدر رو فهمیدمنمی
 گفتم،یم یتاو از انسان یبرا اش،یاییدارد در برابر دل در یرزشکه ظاهر چه ا
همسرشان   یکه با وجود نقص جسمان   را مثال زدم ییهاآدم یشهزاران بار برا
 اییی که مگر چه ناکارا  پرسیدمی م اوو هر بار با تعجب از  کنندیم یعاشقانه زندگ 

تنها  گفت،یهر بار م او یمقدار ترس به جانش افتاده، وانگه یندر اوست که ا
که چه اندازه تالش کردم او را وابسته خودم کنم؛    داندیخدا م ین؛سؤالم بود هم

 ماو مدا  بینمیخودم را م  یو صبور  یمشاور و مهربان   یر  دگر او مهربان شده، تأثحاال
  کشدیخودش را به رخم م  یباییمدام ز  دهد،یم  یامپ  یممدام برا  پرسدیحالم را م

هنوز    یاو همه به مانند همه دختران ظاهر خودش را دوست دارد؛ ول  نییع  ینکه ا
 یهستم؟ شاد یاما من گفته بودم مرد صبور زند؛ینم یاز جواب خواستگار یحرف 
 :اش را گرفت و گفترخساره  یجلو یکدستبا 

 !کشمیخجالت م کنیینگاهم م جوریین ! چرا ایبهزاد چرا ساکت  -
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 :تمبلند سر دادم و گف ایخنده 

 یه؟ خبر مهمت چ  ینمبگو بب  یر زبودنت بانو، حاال دختر سر به    یآخ به قربون خجالت  -

 :و گفت یدکش  اییازهخم شادی

به  یستم،در دسترس ن یخوابم گرفت، فقط خواستم اطالع بدم دو روز یدببخش -
بعد، صبح شما و شب من   یخبرم باشه برا ی،شد یاز دستم عصبان  کهین خاطر ا

 !یبا یر به خ

 :یدمشده غر یعصب یبشرفتار عج ینا از 

 گییم یشدم! شاد یعصبان  یمن ک  ی؟ا! مگه بچه یچ  یعنی یه؟چ های لوس باز -
 نه؟   یاشده  یچ 

 :مرتبه گفت  یکاول با تعجب به من نگاه کرد و بعد مانند کودکان نچ کرد و    شادی

 !قهرم خداحافظ  -

چه    ین! ایستادمام اخانه   یروبه رو  یابانخ  یانزده مارتباط را قطع کرد، شگفت  بعد
که چند ساعت    دانمیام رفتم، مباال انداختم و به سمت خانه  یابود! شانه  یرفتار

به خانه که    گیرد؛یدانشگاه دوباره تماس مرساندن کالسم در    انیپس از به پا  یگر د
همراهم   یگوش  یگرم کردم که صدا  یریخودم ش  یگرفتم و برا  یدوش سرد  یدمرس

 :شماره خواهرم بود جواب دادمآمد، 

 ی؟چه طور یر روزت به خ یزم،سالم بر خواهر عز-

 :و گفت یدپر يينکنان باال و پا  یغج یغج آتیه
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 یشاد یداداش ی،خواستگار یاييمب تونیمیزنگ زد گفت م ییدا یاداشد ی،داداش-
 . ...شده! هورا یراض

بودم، توان   یستادهنه اآشپزخا  یانشده مدستم بود، خشک  یر ش  یوانکه ل  طور همان
با تعجب  یدخودش د یخکوبکه مرا م  یهآت شنیدم؟یسخن گفتن نداشتم! چه م

 :گفت

از بابا  یااصاًل ب گم،یبه خدا راست م شه؟یگفتم؟ باورت نم  یچ  یدیبهزاد فهم -
 !بپرس

را بده؟ امکان  امیدو ماه زودتر از موعد جواب خواستگار یبود که شاد نشدنی
و تلفن را به    یدبود دو  یپلماتشد  یقهبه سمت پدرم که در حال بستن    یهندارد! آت

اش را، گفته  یقتدهد حق یح توض یمکنان به پدرم گفت که برا  یغ ج یغاو داد، ج
 :نشستم و گفتم  یصندل  یآرام رو  ،کرد  یباحوصله و آرام سالم  یشهپدرم مانند هم

 کرده؟اش گل  مسخره هایی باز شوخ  گه؟یم یدختر چ  ین بابا ا -

 :و گفت یدبه محاسنش کش یدست  پدرم

 دیگفت با  ييتالبته دا ی،خواستگار یمقبول کرده بر ييتمبارکت باشه پسرم، دا -
 . ...عقد  یخشما، تار یدر مورد محل زندگ  یمهم یها صحبت یرانا یمبر

بلند گفتم، پدرم با   یوا یکشدم که نگذاشتم پدرم ادامه دهد،  ینخشمگ چنان
 :یدتعجب پرس

 هست؟  یشده بابا؟ مشکل یچ  -

 :یدمبه پدرم غر عصبی
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 دونهیبرم، خودش م  یرانمحاله بتونم ا  یگه تا دوماه د  دونهیخودش م  یبابا شاد -
رفته، انقدر   ی الملل ین دانشجوهامه، کتابم به مرحله ب یدکتر نامهیان وقت ارائه پا

 !بذارم یرونب یسپام رو از سوئ تونمیدرصد نم  یه یرهو درگ  یاالن قاط  یزمچهمه

 :اول متعجب زده و بعد با خنده بلند گفت پدرم

وات، عجب دستت رو تو پوست گردو گذاشت، خب  صل یبر پدر پدرسوخته شاد -
  یالت خداروشکر خ یگهد یه؟اباباجان چه عجله ریمیم یگهنداره دو ماه د یاشکال

 ...یاداالن که ب  وی،ر یاده رفته پ  دونهیمثبته، مامانت هنوز نم  یراحته که جواب شاد
. 

 :گفتم  یعحرف پدرم سر یانبرآشفته بودم که م آنقدر 

حاال   یستانصاف ن ینبگ یدزنگ بزن ییشما هم به دا یقطع کنم؛ ول یدبابا من با -
 !ین جواب مثبت بد یادب تونهی که پسرم نم

 یبا شاد  یعبزند که قطع کردم، سر یبلند سر داد و خواست حرف  یاخنده  پدرم
بله کار خودش را کرده بود، تلفن همراهش را قطع  صفت تماس گرفتم، یمناهر

 :دادم یامیکرده بود، پ

 یامکوتاه م  یو تو، فکر کرد دونمیدستم بهت برسه من م یعل  یبه وال یشاد -
خانم کور   یشاد  یرم،بذار حالش رو بگ  یادب  یرانا  تونهیدو ماه نم  یزرنگ خانم، گفت 

 یایسر سفره عقد باشه م یدبا کنییکه فکر م یک با هر  شیی بلند م ی،خوند
  یگه د یایدختر زرنگ، اگه ن ردن،برگ یهبعدشم بق کنیم،ی عقد م جاین هم یسسوئ

 نمک؟ یدختره لوس ب  یدیفهم یاری،اسم من رو نم
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من چگونه تاب آورم! لعنت به   یگر تا دو ماه د یدمدور خودم چرخ یعصب ایستادم
نگاه کردم، صورتم    یمروروبه   ینه صورتم زدم به آ آب به    یمشت   ی،شاد  هاییسرکش

ام کجا رفته  ام گرفته بود! صبر و حوصله! مرا چه شده؟ خندهیجانگر گرفته بود از ه
شده، انتظار جواب مثبت را داشتم؛ اما  مندبه من عالقه یکه شاد  دانستمیبود، م

  دهد، یم یمن جواب قطع یدانشگاه  یالتانصاف گفته بود بعد از شروع تعط یب 
 :و گفتم  یدمبلند خند  ینهبه آ 

 !بر پدر هر چه صبِر لعنت -

 

 پایان
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