
www.taakroman.ir  

 
  

 
a 

  

 نام رمان این بود زندگی 

 ک رمانکاربر انجمن ت جزی هاشمی سادات سمیه

 

 

 

 

 

  



www.taakroman.ir  

 
  

 
b 

  

 نام رمان این بود زندگی 

 ک رمانکاربر انجمن ت جزی هاشمی سادات سمیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است شده اماده تک رمان درسایت کتاب این

www.taakroman.ir 

 

 شناسنامه کتاب:

 

 عاشقانه اجتماعي، دسته بندی:

 زندگي بود اينثر: نام ا

 رمان کاربر تک جزی هاشمی سادات سميه نويسنده:نام 

 .SARISA.طراح: 

 SOSANO.Oکپيست:



www.taakroman.ir  

 
  

 
3 

  

 نام رمان این بود زندگی 

 ک رمانکاربر انجمن ت جزی هاشمی سادات سمیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای برای شروع، تنها يك جرقه همه چيز آرام است، زمانی كه آماده كنیمیزماني كه فكر 

كند.ور میهمه چيز را شعله  

شوند.دختر و پسری آماده ازدواج می  

برد.ها، دختر را به فكر فرو میاما روزمرگی  

 شبيه زندگِی مادرش داشته باشد؟ خواهد زندگیآيا می

 

 

  

:خالصه
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 به نام خدا

 رمان اين بود زندگی

 علي

 .چه تو با ما کردیما گذشتیم و گذشت آن

 .تو بمان و دگران وای به حال دگران

ماند! همه چیز، سِر درون اين مرد فرياد به مرد شكست خورده درون قاب آينه خیره می

زند. محاسنی بلند شده، موهای پريشان، زير چشمانی گود رفته، كمری شكسته، و هر می

 !تواند خم كند، در او نمايان استالگی قامت يك مرد را میچهار س و چیزی كه در سی

فهمد! اين كه چرا پس زده شد را هم نفهمید! حال روز زار خودش را كه از كجا خورده نمی

 !ديد محكم ل*ب به دندان گرفت! چه بر سر خودش آورده

ر اين زمان داد فشار عصبیش باال رفته، براي بیمارانش داش هشدار مینبض تند روی شقیقه

 !آمدكرد؟ يادش نمیچه دارويی تجويز می

هايش به سوزش افتاد و چنگی به موهای پريشانش زد. تحقیر شدن برايش طعم مرگ چشم

 .داشت

فهمید در عمرش به چه كسي بدی کرده! آخر اين چه روزگاريست كه داشت؟ حالش از نمی

انه خیره شد و چشمانش را حال زار خودش بهم خورد. سرش را عقب انداخت، به سقف خ

اش، نابودی آرزوهايش، اين همه سال اش، مردانگیبست؛ اما شوري چشمانش، قلب شكسته

 .انتظارش، همه و همه بالخره او را از پا درآوردند

روی آيینه قدی ديوار، روی دو زانو افتاد. گر گرفته با حجمی بزرگ از بغض در گلو، روبه

ها دستش را هايش را بهم فشرد! مشتله دوم را سر دهد. دندانهق اول را كه زد نگذاشت نا

روي زانوانش گره كرد. به خودش آمد، گنگ سرش به طرفین تكان داد؛ نبايد بشكند! مشت 

اش را جلوی دهانش گرفت و محكم بر دهانش كوبید. دردش به حدی بود كه گره كرده

 :د. بلند در تنهايیش غريدخواست نشكنچشمانش را محكم فشرد. مهم نبود، فقط مي

 .خفه شو، خفه شو، چه به روز خودت آوردی؟ احمق! بلند شو جمع كن خودت رو -

اش ترسان پايین تابی از گونهتر از او بود؛ با بیسنگین، نفسي سر داد. قطره اشكش اما لجباز

وقفه با بیرون داد، سريع از جايش پريد. به سمت درب خروجي رفت. بي لغزيد. نفس محكمی

دود. كنار ترسید قطره دوم اشك بريزد. سريع به حیاط ويال میکشید، میدهاني باز نفس می
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گیرد. كمی حرارت نشیند، شلنگ آب درون استخر را روی صورتش میاستخر حیاط می

 :خواهدكند، اين خنكی برايش خوشايند بود. از خدايش كمك میبدنش افت می

 

 .خدايا نذار بشكنم -

هدف شروع به حركت زند، آرام و بیاش بیرون میخیزد. آهسته از خانه وياليییبر م

 .كندمی

 

گذرد. در های كاه گلي قرمز رنگ میهای تنگ و باريك سنگی، از میان خانهاز كوچه

 .مزررعه زنان و كودكان در زير آفتاب ماليم تیر ماه مشغول كارند

 

ها، سر و صداي ها، صداي جیك جیك گنجشكههاي ريز جوشان در كوچطبعیت بكر، چشمه

ی بازي كودكان در مزرعه، كمي، فقط كمي روحش را به آرامش ها و همهمهخبر چیني كالغ

 .دعوت كرد

زنان روستا که در حال چیدن خرمن بودند، با تعجب دست به شال کمر، ايستاده به علی خیره 

 هاآن به نگاه بدون علی و کردندمی علی نثارِ 《دکتر آقای سالم》ماندند. هر کدام با صدای بلند،

 پاسخ رويیخوش با اگر که دانستمی علی. شدمی رد مزارع کنار از و کردمی سالمی آرام

یدن هزاران درد و پرس برای و آوردندمی هجوم سمتش به روستا پیرمردهای و پیرزن دهد،

پچ گويان ادامه داد، زنان پچگیرند، به همین روي آرام به راهش بیماری وقت او را می

متعجب از حال علی، اسباب غیبت را در حال درو خرمن پهن کردند. مش رجب سوار بر 

 .االغ کمی دورتر، سالم بلندی کرد

آمدی آقاجان. چشم ما روشن شد؛ بعد از يه هفته باالخره شما رو  سالم آقای دکتر، خوش -

ماشین پارک شده توی حیاط ويالتون نبود، فکر سر و صدايید؛ اگه ديديم! آقای دکتر چه بی

 .جا باشیدکرديم ايننمی

های علی دستی به محاسن نامرتب و بلندش کشید و به احترام سالمی داد و خود را از پرسش

گمان و روز علی، فکر کرد بی بعدی مش رجب رها کرد، مش رجب با تعجب از اين حال

 .رسی از کنارش رد شده استپ احوال مصیبتی بر سرش آمده که بی

 .هدفش ادامه دادزير به راِه بی لخ کنان و سر بهعلی لخ
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دانست که علی غرورش شکسته بود؟ علی سرش پر بود از سؤال و در اول تمام چه کسی می

 !هايش يک چرا وجود داشت؟سؤال

فکر کند در  شود کهرساند، بوی نان باعث میای را به مشامش مینسیم خنک، بوی نان تازه

 !يک هفته آيا غذا هم خورده است؟ اين

گويد: چه اهمیتی دارد، کاش مرگ به اندازد، در ذهنش میتفاوتی باال میای از بیشانه

 .آمدسراغم می

های ريز جوشان، همه نور خورشید، بوی نان تازه، نسیم خنک پیچیده شده در روستا، چشمه

همانند زندگی در جريان است، اما علی بد نارويی خورده و همه تصمیم بر آن داشتند به او بف

 .بود از اين زندگی

کرد که به ها را با لذت نگاه میآورد. چنان نانها را از تنور در میدخترک با احتیاط، نان

 .کندآرامی پهن می ای تمیز بهها را روی پارچهگمانش اثر هنری خلق کرده. آن

ای غمگین از سهراب ود. با حالی کوک، زير ل*ب ترانهاو سرخوش از تصمیم امروزش ب

 :خواندسپهری می

 کس تنها نيست،گويند هيچبيخودی می "

 

 چه کسی تنها نيست؟

 ...همه از هم دورند

 

 ...همه در جمع، ولی تنهايند

 " من که در ترديدم، تو چطور؟

مرد خوبیست و های دخترک آمد. خدا را شکر کرد و فکر کرد، حاجی لبخندی بر ل*ب

تر بود. به يک کند. هر چه باشد قاصدک از دخترانش هم کوچکگمان او را درک میبی

 .گیردمرتبه، با فرياد قاسم رشته افکارش پاره شد. ل*ب به دندان می

 گويد: نکنه حاجی همه چیز رو به قاسم گفته؟چیزی ذهنش می

گذرد؛ سجاد برادر چنین لعبتی میخیال بود که خواستگار پیرش از و دخترک زيبا چه خوش

 :زنددود، فرياد میکوچکش، از اتاق بیرون می

آبجی فرار کن، قاسم فهمیده زنگ زدی حاجی، بدو برو تو کوچه، حاجی همه چیزو به قاسم  -

 .گفته
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کند، حتی فکر افتد، کارش تمام است، سیخچه تنور را رها میلرزه به جان قاصدک می

آيد. با سرعت همچون يک دونده به سمت در ل تنور چه باليی سرشان میهای داخکند ناننمی

گلی بیرون کوبید و ناسزاگويان، از اتاق کاهدويد، قاسم در اتاق را محکم به ديوار میحیاط می

دود، های داخلش در حال سوختن بود میدم به سمت تنوری که نانآمد. بدون کفش، به يک

 :زندبرد و فرياد میه سمت قاصدک هجوم میی تنور را برداشته بسیخچه

کنم قاصدک. به حاجی گفتی گردن به گیره روزگارت رو مثل اين تنور سیاه می -

 !کشمتخوادت؟ قاصدک مینمی

های تنگ و اش يا خدا گويان، در کوچههای پارهدختر بیچاره با چشمانی بسته، با دمپايی

 .عرضه نیستنگام کتک زدن، قاسم ديگر معتاد بیداند هدويد. او خوب میباريِک سنگی می

های خرمايی قاصدک را از پشت سرش چشم به هم زدن گیس قاسم مانتد گرگی تیزپا، در يک

شود و قاسم با چشمانی پر از خون، گیرد. دختر با يک جیغ بلند نقش بر زمین میمی

 :گويدِکشد و میگیرد و فرياد میرحمانه دختر را به باد کتک میبی

ی عوضی! چه غلطی کردی؟ تو غلط کردی نمیخوايش! ده میلیون به خاطر توی دختره -

 .آشغال پول داده

 به مزارع سرِ  و هاخانه از همه. رسید مردم گوش به قاصدک《کردم غلط》ی صدای مظلومانه

 سیاه روزگار از خبر تنور، داخل سوخته هاینان سیاه دودهای دويدند؛ قاصدک سمت

 اهالی تکتک تن به که معتاد پسر تالفی ترس از اما شدند نزديک همه دادند،می را دخترک

 .کدام جرات نکردند نزديک شوند تا جلوی کتک زدن قاسم را بگیرندهیچ بود، خورده روستا

پشت مادرشان پنهانی در حال تماشا کردند، کودکان همها از دور قاسم را التماس میزن

کردند که چه کنند؟ همه ديده بودند که اگر کسی به قاسم تو بگويد، پا میپابهبودند. مردان 

کند و قاسم، اين وحشی صفت، از خواهرش هم مانند گرگی که به روزگار آن فرد را تباه می

 .زند هم انتقام خواهد گرفتگله می

سرعت های دختری، صدای همهمه، توجه علی را به سمت جمعیت جلب کرد! صدای التماس

درنگ سمت جمعیت رفت! جمعیت را شکافت و در میان آن پاهای علی را بیشتر کرد، بی

 پناهی را همه شلوغی و غوغا گنجشک بی
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شده بود و با سیخچه به بدترين شکل  وجدان تابیدههای نامردی بیهايش در چنگالديد که زلف

 .خورد، سريع خودش را به پسر رساندداشت کتک می

 سنگی ديوارهای سمت به را پسر 《کنیمی غلطی چه》گیرد و با ظه يقه پسر را میبه يک لح

پاچه نفهمید چه کسی به خودش چنین جراتی داده . قاسم دستپاشد بر ایهمهمه کند،می پرتاب

که به او حمله کند، محکم به ديوار برخورد کرد و گیج و منگ بر روی زمین پخش شد، علی 

 :اش خیره ماند، بر سر تماشاچیان فرياد زدپناه و چهره خونیبیبا نگرانی به دختر 

 !کنیدبه داد دختر برسید، چی رو تماشا می -

رود، پسرکی با پاهای بر*هنه به همه دور قاصدک را گرفتند. علی باالی سر قاصدک می

 .گريدگیرد و میدويد و او را در آغ*و*ش میسمت قاصدک می

و، نمیر، توروخدا مثل مامان بابا نمیر، قاصدک من از قاسم قاصدک آبجی، پاشو، پاش-

 .ترسم، نمیرمی

علی دستانش را مشت کرد، دلش به درد آمد، اين پسر پنج ساله از ترس مرگ خواهرش 

رفتند، علی جلوی پای يشان میداد. زنان روستا قربان صدقهداشت زودتر از او جان می

کرد. لبش پاره شده بود و دختر انگار از درد می قاصدک نشست، دخترک از درد فقط گريه

پناهی، سوز غريبی، ناله تنهايی! علی اش سوز بدی داشت، سوز بینالید. صدای گريهنمی

 :خواست نبض دست دختر را بگیرد که قاسم از جا خیز برداشته سمت علی، فرياد زنان گفت

 .کشمدست به ناموسم بزنی، امشب ويالت رو به آتیش می -

نوا چه مظلومانه به علی در سجده شکر نماز شبش، ياد غريبِی قاصدک افتاد. دخترک بی

 .فشردهای دخترک قلب علی را میکرد. ياد حرفالتماس می

 

آقای دکتر، جون هر کی دوست داری نذار من رو بده به حاجی، آقای دکتر به خدا من 》

کنم ام تباه بشه. آقای دکتر کنیزيتونو میهام بیسته. نذار آيندهخیلی درس خونم. تمام نمره

 《...اش هم سن منه. آقای دکترنذارين من رو نابود کنه. آقای دکتر حاجی نوه

آمد. های دخترک خواب از چشمانش ربوده بود، گیج شده بود، هیچ کاری از دستش برنمیقسم

کردند. کدام از اهالی ده، دخترک را حمايتی نمیسر درگمی علی بیشتر از اين بود که هیچ

ساله درآيد، ناراحت يا متعجب نبودند!  ونهکه قاصدک به عقد مردی شصتها از ايناصالً آن

ها، غرغرکنان، به قاصدک دِه هفتاد نفره اين امر عادی بود! علی ديد که پیرزنبرای آن 
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 :گفتندمی

خوای که کنی؟ آخه دختر از شوهر چی میجگر برادرت می به بخت خوبیه! چرا خون -

هاشم که رفتن پی زندگیشون! پس چه حاجی نداره؟ بیمه داره، ماشین و خونه هم داره! بچه

 !مرگته

ها تنها بار است، ولی آنها صحبت کرد و گفت اين اختالف سنی فاجعهبا آن هر چه علی

گفتند ها میانگاشتند. آندادند و پس ذهنشان دکتِر تهران نشین را شکم سیر میسری تکان می

 ها عادی است و چه اين امر در ده آن

 

داری  مرد پولاند و قاصدک شانس آورده که حاجی بسیار دخترانی که زن دوم مردی شده

 .دهد زندگی برادرانش را هم نجات دهدای که حاجی میتواند با مهريهاست و می

و بدترين درد برای علی اين بود که عمق فاجعه برايشان قابل درک نبود؛ همه اهالی تقريباً 

برگشته که شمارششان به انگشتان يک دست هم  ای بودند، اگر دختری بختافراد سالخورده

کرد و سن و سالش از هفده باالتر رفته بود و سید، اگر با پسری از اهالی ده ازدواج نمیرنمی

اش مانده بود، بايد هر خواستگاری از راه اصطالح اهالی ده بر روی دست خانواده به

کرد! علی پدر مادر بودن قاصدک اين گره را ده برابر کورتر میکرد و بیرسید قبول میمی

تواند چه کاری برای آن دانست میداشت، تسبیحش را به دست گرفت، نمیسر از سجده بر

ای ياد چهره زيبای دخترک افتاد، شرمنده شد از اين فکر. شرم داشت دختر انجام دهد! لحظه

که دستانش در زده بود در درگاه خداوند، از ايناز فکر کردن به دختری نوجوان، خجالت

يد، اصالً انگار هولی و اليی به دلش افتاده بود و تمرکز لرززمان پانسمان زخم دخترک می

پاچگی رفتارش در برابر درمان دخترک چه همه آشوب و دست دانست آنکافی نداشت! نمی

های برادر دادهای قاسم بوده، شايد هم گريهبود؟ فکر کرد شايد شلوغی مکان يا داد و بی

 .ان جادويی دخترساله قاصدک! يا حتی... فکر کرد شايد چشمپنج

نوا مانند دو ياد چشمان دخترک که افتاد بدنش گر گفت، شگرفی زيبا بود! چشمان دختر بی

ای علی را محو خود کرده بود و علی ای بود و همین چشمان زيبای قاصدک لحظهگوی شیشه

 .گونه به شادی خیره شده باشد بار اين اش و ياد نداشت حتی يکشرم داشت از اين خیرگی
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 نام رمان این بود زندگی 

 ک رمانکاربر انجمن ت جزی هاشمی سادات سمیه

ای اتفاقات صبح تا غروب نام شادی که در ذهنش تابید، دستانش از ذکر گفتن باز ماند! لحظه

توانست بدون ياد شادی هم به زندگی ادامه را پشت سر هم رديف کرد. پوزخندی زد، پس می

 .دهد

ید خواهد، قشد که شادی او را نمیهمه سال اگر آنی علی هشیار می گیر بود از شادی. ايندل

کرد.خشم گلويش را گرفت. زد و بند متصلش به شادی را پاره میوصلت خانوادگی را می

 :شکسته سر به آسمان گرفت و بلند گفتدل

وار به طور شاهزادهخدايا حق مادرم نبود التماس اون دختر رو بکنه. خدايا ديدی اون چه -

 .کرد، حق مادرم اون همه گريه نبودماها نگاه می

 :ن خودداری نداشت پس نالید، بلند نالیدديگر توا

 .يا زهرا، حقش بود من رو نخواد، ولی حقش نبود با خواری مادرمو نگاه کنه -

امان از چشمانش سرازير شد و ديگر گیری، اشک بیسرانجام پس از يک هفته بغض و دل

 .جا بر سر جانماز، خوابیدعلی جلوی ريختن اشکانش را نگرفت و همان

*** 

پشتش را برسی کشید و جامه نو پوشید! برای  تیغه تمیز کرد. موهای کم نش را سهمحاس

 .مهیا کرد خودش ناشتايی

داد. تصمیمش را گرفته بود، بس بود غم، بس بود زد و سرخوش در ويال جوالن میسوت می

رد، آمد. دنیا که به پايان نرسیده بود. تلفن همراهش را روشن کافسوس، بايد به خودش می

 ها، شماره شمار تعداد پیامبدون توجه به بی

 

 :زنان گفت مادرش را گرفت بوق اول که خورد مادرش جیغ

 .يا ابوالفضل، علی تويی مادر -

 :وار گفتعلی بلند خنديد و لوده

 .کنی! من که گفتم يه هفته گوشیم خاموشهسالم مادر من، چرا همچین می -

که صدای شاد علی را  ر کرد، دلش از غم آزاد شد هنگامیريزان خدا را شکزينت خانم اشک

 .شنید

 !درد و بالت به سرم بخوره پسرم، الهی دور اون صدات بگردم مادر -

 :جويانه و مهربان گفتعلی که مست شده بود از صدای مهربان مادرش، دل

م، مامان دونستی که ويالخدا نکنه مامان، حاللم کن، ببخش که باهات تماس نگرفتم، می -



www.taakroman.ir  

 
  

 
11 

  

 نام رمان این بود زندگی 

 ک رمانکاربر انجمن ت جزی هاشمی سادات سمیه

 .حالم خوبه، خیلی خوب

 :مادرش اشک ريزان گفت

 خوايی؟دورت بگردم مادر، خوبی؟ کم و کسری نداری؟ چیزی نمی -

 :علی دستی بر گلويش کشید. شرم داشت حرفش را بزند ولی با خجالت گفت

 .چرا دوتا خواسته دارم ازت -

 :زينت خانم هول کرده و عجول سريع گفت

 

 .خوای بگوهر چی میبگو قربونت برم  -

علی به پشت پنجره بزرگ حیاط رفت. چشمانش را بست، نفس عمیقی کشید که از شرم 

 :با دستانی لرزان، آرام گفت صدايش نلرزد

 .برام مادری کن، برو خواستگاری -

*** 

 شادی

 زمان: يک هفته قبل

 مکان: مطب متخصص تغذيه پريناز

 .تم که صدو شصتخوب عزيزم وزنت صد و دو کیلو شده! قد -

دانستم! پريناز کالفه بسته غیب گفت! اين را که خودم میاخم كرده لبي كج كردم؛ چشم

 :گويدکند، غرغرکنان میخودکارش را روی میزش پرت می

روز  گم اونکه بری آلمان اومدی پیشم چکاب، نميشادی دقیقاً دو سال پیش از اين -

کنی با خودت؟ اصالً تر شدی! چی کار میو چاقاوضاعت خوب بود ولي دختر بیست کیل

 حواست به خودت هست؟

تر شدنم، شرمگینم به خاطر حرفی که کند. شرمگینم، نه از برای چاقپريناز با اخم نگاهم می

 :خواهم گفت؛ شايد هم ترس از عكس العمل پريناز. مانتوام را به تن کردم، شرمنده گفتم

نامه لعنتی  کم کنم؟ پريناز به خدا دوساله همش درگیر پايان طوریخدا لعنتم کنه، حاال چه -

 م بودم. خودت دکترا
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 نام رمان این بود زندگی 

 ک رمانکاربر انجمن ت جزی هاشمی سادات سمیه

شاهدی دو ساله حتی تعطیالت ايران هم نیومدم، تقريبا هیچ تحركي نداشتم و فقط روي 

 .كردمم كار ميپايانامه

م؟ طور شروع به گفتن کندهد، بدجور بدخلق شده. حاال چهپريناز سری به تأسف تکان می

نويسد، دلهره دارم ام با اخم چیزی مینشینم. در دفترچه بیمهروی صندلی کنار میز پريناز می

دانم چرا هنوز اللم از گفتن تصمیمم! پريناز غرغرکنان که چگونه اصل حرفم را بگويیم، نمی

 :گويیدزير میسربه

دونم که و. میخوشگل بانو، دختر عموی عزيز، جاری عزيزتر از جان، ازم ناراحت نش -

کنی! اين ژنتیک وامونده چاقی، توی کل خانواده هست، ولی عزيزم ديگه هیچ احتیاطی نمی

به خودت بیا شادی، تو هنوز يه شکم نزايیده اين اوضاعته، به خدا زانوهات داغون میشه 

 !دختر

غر دادم، او هنوز داشت غرهای پريناز اصالً گوش نمیبه جهت اضطرابم تقريباً به حرف

دادم. کف دستم عرق کرده بود، صورتم گر گرفته تمام کرد و من از دلهره داشتم جان میمی

ی آورد و دفترچهکشم. پريناز سر باال میلرزيد. شست دستم را مرتب به انگشتانم میتنم مي

 :گويدپاشد و میدهد. لبخند به رويم میام را به دستم میبیمه

 

آزمايش خون کامل نوشتم تا ببینم چربی خون قندت با تیروئیدت توی بیا عزيز دلم، برات  -

کنیم. اولین کار اينه که باشگاه ثبت نام کنی، يه رژيم چه وضعیتیه. خوشگله، نترس حلش می

 .توپم بهت میدم، مکمل هم برات کنار گذاشتم

ر گوشم، آوری دگفت و من انگار جز صدای سوت عذاباو داشت نحوه اجرايی رژيمم را می

ام خیره ماندم، متوجه زير به دفترچه هايش برايم گنگ است، سر بهشنیدم. حرفچیزی نمی

کشد و شود. دستی به شال سفید رنگش میشدم سکوت کرده، با ترديد به چشمانم دقیق می

کند. انگار فهمید که اصل ماجرای آمدن من برای چیز ديگری است، چشمانش را باريک می

 :گويیداست، با ترديد می ر زرنگیپريناز دخت

فهمی دارم چی میگم! چه مرگته؟ ناراحت شدی گفتم شادی! چته؟ چرا ساکتی. اصالً می -

تر شدن؟ به خدا منظوری جنبه شدي! خانم آلمان رفته لوسقدر بیتر شدی؟ يعنی اينچرا چاق

 .نداشتم دردونه عمو فتاح

 :کالفه شده و دستپاچه گفتم

 .اومدم باهات حرف بزنمپريناز  -
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 نام رمان این بود زندگی 

 ک رمانکاربر انجمن ت جزی هاشمی سادات سمیه

 :باز نگاهم کرد، سری تکان داد و گفتبه چشمان پريناز خیره شدم. با تعجب و دهانی نیمه

شدم چرا تا نفر آخر صبر کردی بعد آهان، پس موضوع اضافه وزنت نیست! بايد متوجه می -

 .اومدی داخل

اه است با خود کلنجار هايی را که چند مبا دقت و موشکافانه انگار از چشمانم تمام حرف

شد نگفت و خودش کاش که می خواست در دو دقیقه بفهمد! ایروم تا به همه بگويم را میمی

 :فهمید. لبی کج کرد و گفتمی

 ...بگو عزيزم، چی شده؟ با علی حرفت شده! به خاطر عقدتون استرس -

 :رفش پريدمرشته کالمش را پاره کردم، با دستانم جلوی چشمانم را گرفتم، وسط ح

 .خوامپريناز من علی رو نمی -

 

 با درآورد، لرزه به را تنم صندلی، روی از پريناز یبارهيک برخاستن و گفتن《چی》صدای 

 :گفت و گرفت را سرش دستش دو با! شدم خیره او به ترس

يا خدا، چی میگی! تو ديونه شدی شادی؟! دو ساله نامزدين احمق! اين چه شوخی  -

 ...ايه، دختِر نفهم تو سی سالتابلحانه

 .حرفش را پايان نیافته گذاشتم

 .خوامشبه خدا نمی -

با دهانی باز دستانی روی سر، چشمانی گشاده، خیره به من فهمید که حرفم جدی است. 

زده به کف سرامیکی مطبش  ايستادم دستم را محکم به بند کیفم گرفتم، شرمگین و خجالت

 :چه در دلم بودم هر آنخیره شدم و گفت

تونم، خوام تو به خانواده بگی اين موضوع رو. من روشو ندارم. اصال نمیپريناز، می -

 بخاطر اين اومدم پیش تو؛ 

 

ترسم از درگیری، چون تو هم دختر عموی منی، هم زن داداش علی. پريناز كمكم كن می

وتا برادر؛ خیلي با خودم كلنجار ترسم از جدا شدن دخوری دوتا خواهر، میترسم از دلمی

 .رفتم ولی به خدا دلم با علی نیست

ام را باال داد. در پريناز جلو آمد، با يکی از دستانش، دستم را گرفت و با دست ديگرش چانه

 :چشمانش که باشرم نگاه کردم، آب لرزان را در ديدگانش ديدم، با آوايی خفه گفت
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 ک رمانکاربر انجمن ت جزی هاشمی سادات سمیه

 !علي دل بكني؟ آره خواي ازچی شده؟چه مرگته! تو مي -

 :آور آرام نالیدمگستاخانه و خجالت

 .دوِسش ندارم -

دستانش آرام کنار بدنش افتاد، کمی نگاهم کرد و بیمار گونه و آهسته به سمت در اتاقش رفت. 

 :اش گفتدر را باز کرد و با صدای گرفته به منشی

لطفی کن همسرم پايین سالمت عزيزم، باهات کاری ندارم؛ فقط يه  سحر جان برو به -

 .منتظرمه، بهش بگو شادی دختر عموم پیشمه، کمی صبر کنه میام

اش با خداحافظی از ما در مطب را بست و رفت و پريناز هنوز کنار در ايستاده بود. منشی

 !ل*ب به دندان گرفتم، خود من بیشتر از او گیج بودم

 :با دلخوری غريدم

 ونی از کی تا حاال ساکتی؟دمیشه پريناز يه حرفی بزنی، می -

 :ام انداختم و گفتمجوابم را نداد. عزم رفتن کردم. كیفم را بر شانه

خود بهت گفتم. خودم بايد اين موضوع رو به بقیه بگم. من دارم میرم، اصالً ببخشید بی -

 .شوهرت هم منتظرته. خداحافظ

را محکم گرفت، مرا به سمت تا حرفم تمام شد، مانند يک فرد ديوانه به سمتم آمد! بازويم 

وار اش عصبیزور روی کاناپه نشاندم! با انگشت اشاره مبلمان مطبش کشید و تقريباً به

 هايی که خودم از بر خطاب به من گفت، آن حرف

 :بودم

شناسی که؟ تا قیام قیامت خواد نگران شوهرم باشی، پسر عموها رو میخوشگل خانم، نمی -

 فهمی که چی میگم؟مونن، صداشون هم در نمیاد؛ میه زنشون میهم که بشه، چشم به را

 :میان حرفش پريدم

 !پريناز -

 :فرياد زد

حرف نزن شادی، چند لحظه خفه شو تا هضم کنم چه غلطی کردی! شادی تو ديونه شدی؟  -

خوامش! آره؟ علی چی کم داره احمق! چه مرگت شده که بعد از چند سال اومدی میگی نمی

 صداتر هم وجود تر و بیاين آرومشوهر از 
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 ک رمانکاربر انجمن ت جزی هاشمی سادات سمیه

 داره! شادي چه مرگت شده؟

 :دور تا دور خودش چرخید، رو به من غريد

تو دونی چیه؟ خاک بر سر علی که با همه جنگید تا بزارن بری آلمان دکترااصالً می -

بگیری، تف تو روت بیاد بی حیا، حق علی اينه؟ شادی به قرآن که مهربونی زيادش چشم تو 

 .کور کرده رو

زور از مبلمانش بلند کردم! شالم را از  اش که رسید پیکر چاق بدشگونم را بهبه اين جای گفته

همه خواری خفه نشوم. شرمگین بودم،  سرم کندم! روی مبل مطبش انداختم تا از گرمای اين

خود را شد كه گفت علی برای رفتنم به آلمان سنگ تمام گذاشته بود؛ اما دلیل نميدرست مي

ام خودم تصمیم بگیرم. دستم را به قرباني مصلحت خانواده كنم؛ پس حق داشتم، براي آينده

 :عالمت سکوت برايش باال بردم و گفتم

 !وايسا، تند نرو خانم دکتر، چه خبرته -

 :خور نگاهش كردم و گفتمتر بودم خیره شد. دلبا تعجب به مني كه از خود او برافروخته

دم به تو بگم که يعنی هم دوستمی هم دختر عموم! انتظار اين توهین كردناتو خیر سرم اوم -

دوني كه مني كه جلوت ايستادم كیم نداشتم! تو چته پريناز؟ من رو دست كم گرفتي انگار! مي

 ای که با يه احمق طرف نیستی؟گیري! االن متوجهديگه آره؟ خیلي علي رو دست باال مي

 .گرفت و پوزخندي زدپريناز چشمانش رنگ تعجب 

 :سرد گفتماهمیت به عكس العملش خونبي

دونم تمام پسر عموها دونم اين چهار سال که آلمان بودم رو مديون علیم، ميپريناز جان، می -

 . هاشون میدنجونشون رو واسه خانم

 :ام به لرزه افتاد و گفتمصدای نافر خنده

خوام، خوام، هیجان میعلي، پريناز من عشق میشه من دل ببندم به ها دلیل نمياما اين -

 .ها رو بهم ندادهخوام. پريناز علی هیچ کدوم اينتابی میبی

 :پريناز ناباورانه کمی جلو آمد و چشم ريز کرد و گفت

 !منظورت چیه -

ی سیاوش در نظرم آمد، سرم را به طرفین تکان دادم تا حواسم جمع شود. با ای چهرهلحظه

 :مالتماس گفت

انصاف! پريناز من کسی رو هام گوش بده، بعد قضاوتم کن بیتو رو خدا درست به حرف -

خوام. خوام، يه رفیق سرحال و شاد ميخوام که مثل پیرمردها نباشه، من يه دوست میمی
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پريناز، علی رفتارش مثل بابامه، اصال انگار خود بابامه. اوکی علی، نجیب، پاک، مهربون، 

ون اصالً عاشقی بلد نیست. درسته ما از بچگی به نام هم بوديم ولی هیچ وقت ياد اما پريناز ا

 !ای انجام داده باشهای يا رفتار عاشقانهندارم حرف عاشقانه

 :پريناز که با ناباوری خیره به من بود روی مبل نشست و گفت

نیومدی ايران،  تو خودت هیچ وقت نه نگفتی! شما از وقتی نامزد کردين، تو دو ساله تمام -

 آخه اين بدبخت کی

 

وقت کرد باهات يه رستوران بره! دوسال پیش که از آلمان اومدی برای تعطیالت، يادت  

رفته شب خواستگاری هم بابات هم مامانت جلوی همه گفتن درسته، از بچگی به نام هم 

 به رنگ بودين، اما هر چی شادی بگه جوابمونه! پس الل بودی اون موقع؟ شادي پس چرا

 ترها بگن! ها؟رنگ شدی، گفتی هر چی بزرگ

گفت، ولی من شادی دو سال پیش نیستم، يعنی در اصل شادی گفت، بدم راست میراست می

 .دو ماه پیش هم نیستم. آرام سر جايم نشستم

ريخت؛ دستمالی روی میز رو به رويم بود، برداشتم. صورت خیس عرق از رخسارم می

 :رمز هم شده بود را پاک کردم، آرام و معصومانه گفتمعرقم که مطمئنم ق

خوب چون همه گفتن بهتر از علی نیست، منم گفتم بله. تو هم جاي من بودي حتما همین  -

دادي؛ چون از اون طرف به خاطر رابطه بابا و عمو، از اين طرف به خاطر جوابو می

له دادنه، ولي پريناز به دلم موند وابستگي خاله و مامانم، من فکر کردم بهترين کار جواب ب

گیره، يه بار بگه عزيزم، يه بار ای دوبار باهام تماس میکه اين دوسال که نامزديم، وقتی هفته

 .شدهبگه خانمم، يا اصال بگه دلم برات تنگ

كنم اون هم فقط به جهت احترام بزرگترها راضي به وصلت شده. آدمي كه عاشقه احساس مي

گفت: سالم شادی زد میر سرده؟! توي اين دو سال طبق معمول كه زنگ میبه نظرت اين قد

گذره، پولی چیزی کم ندارين؟ خانم خوبین، عمه خوبه، شوهر عمه خوبه، آلمان خوش می

 جا چه خبر؟خوايین؟ اونچیزی نمی

 :جای حرفم که رسیدم زير گريه زدم، بلند فرياد زدمبه اين

ها رو ازم ودم؟! يا گزارشگر عمه بودم که يه نفس اينآخه مگه من شهردار آلمان ب -

داری، يه صاحبم موند يه پیام عاشقانه برام بفرسته، يه حرف خندهپرسید؟ به دل بیمی

هیجانی، سورپرايزی. بابا خبر مرگم منم دخترم، به عمرم نه با پسری بودم، نه رفت و آمدی 
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زد. خوب يه ها رو که بابامم میاين حرف انصاف تو به من میگي علي عالیه وليداشتم. بی

 !چیزی بايد بگه که فرق بین بابام و نامزدم باشه

کردم. پريناز کنارم نشست و در آغوشم گرفت. او بدتر از من شروع کرد به بلند گريه می

دانم تنها به دهد، ميروی نیست که حق به من می اش از ايندانستم گريهگريه کردن؛ می

 نازک استست که دختر عمويم دلجهت اين ا

 

و همیشه دل رحم و مهربان بوده. کمی که هر دو در آغ*و*ش هم گريه کرديم، دستی به  

 :جويانه گفتموهايم کشید و دل

جوری كني، فقط علی که ايننازكي شادي! داري اشتباه ميقدر تو دلقربونت برم، چرا اين -

طوری بودن دوران نامزدی! ايمان و محمد هم همین شون خجالتین؛ به خداها همهنیست، اين

طوری بود. خره علی که ديگه از هر دوتا برادرهاش خوايی از سودابه بپرس ايمان چهمی

بینی چه تره، برای همین خجالتیه! درست میشه به خدا، تو عقد کن میتر و سربه زيرمؤمن

 ش يعنی چی؟خوامبازی درنیار! نمی شیطونیه، ولی تو رو خدا بچه

 

 :گانه باال انداختم، دستان سفید و تپلم را در دست گرفت و گفتسرم را به نشانه نه بچه

رفتی تا بفهمه دوستش اش میدادی، قربون صدقهعزيزم خودت راه رو بهش نشون می -

 .فهموندی که دوس داری عاشقانه رفتار بکنهداری، بهش می

 :مرا منصرف کند، توبیخانه گفت خواستآمد و میپريناز که کوتاه نمی

 زدی؟آمیز بهش میقدر حرف محبتصبر کن ببینم، تو اصالً خودت چه -

 :با تعجب ابرويی باال انداختم و دلخور گفتم

پريناز ديوونه شدی! ديگه چی؟ به من چه ربطی داره که بگم! اون بايد نازمو بخره! اون  -

 !نشدم که خودم رو کوچیک کنمبر سر  قدر خاکبايد لوسم کنه، من اين

 :پريناز با ناباوری دستم را رها کرد و گفت

 !يعنی تو هیچ وقت بهش ابراز عالقه نکردی؟ -

چیزی هم بدهکار شدم! شالم را برداشتم و در میان بهت و  کالفه شده ايستادم، انگار يک

 .ويم را بگیردهق آماده رفتن شدم. پريناز ايستاد تا جلناباوری پريناز با اشک و هق

 .کنی شادی! ديونه صبر کن ببینیم چه غلطی بايد بکنیمچت شده يهو! چرا همچین می -
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 :دلخور دستش را پس زدم و گفتم

همینه، همیشه زن مقصره، همیشه زن بايد قربون صدقه بره؛ آره يه دفعه بهش پیام دادم،  -

دونی جواب چی دادم. میو نمیشد ای کاش دستم قلم می شده، کهسالم خوبی دلم برات تنگ

 .داد؟ آقا بعد يه روز تمام فرداش نوشت: سالم خسته نباشید ممنون، سالم برسونید، ياعلی

 :ام شدت گرفت و گفتمگريه

اصال تو بگو خجالتیه باشه، اما من از اين تیپ ضايعش بدم میاد؛ چیه شلوار گشاد و پیراهن  -

رفتارهاش و حرف زدنش شبیه پیرمردهاست، فقط کافیه  پوشه؟ بابابلند سايز بزرگ می آستین

هاش و فقر و فالکت يا مناطق جهادی خبر؟ دو ساعت پشت تلفن فقط از مريضبهش بگم چه

 .گیرم از گوشم کنارزنه، جوری که من تلفن و میحرف می

 :لجوجانه پا زمین كوبیدم و سربه زير گفتم

 

وش باشه. موهای سرش كه نصفشون ريخته! قشنگ اَه، حداقل يكم قیافه نداره تا دلم خ -

خوام مثل مامانم باشم. يه دوني چیه پريناز؟ من نمیمعلومه اهل کاشت مو نیست. اصال مي

 .هیچ هیجانی داشته باشم زندگی مستقیم و خطی، بی

 :پريناز ابرويی باال انداخت! با شگفتی به سر تا پايم خیره شد و گفت

ها ی خیلی فرق کردی! در تعجبم فقط چرا يه مرتبه به اين نتیجهنه! انگار آلمان بود -

 رسیدی؟

 

 :دلخور از نگاهش به سمت در مطبش رفتم و گفتم

ها! حتماً خوای بگی من گامبو رو چه به اين غلطدونم میمنظور نگاهتو فهمیدم پريناز، می -

من دختر حاج فتاحم،  ترم، حواست باشهخوای بگی اگه علی کچله منم از خرس قطبی چاقمی

 .خوام تماماصال گیريم هیچ كسي نیستم. من علی رو نمی

زنان سرعت پاهايم را زياد کردم و در زحمت و نفس بدون اجازه دادن به ادامه تحقیرهايش به

مطبش را محکم به هم کوبیدم. لعنت به اين چاقی، لعنت. من از کودکی چاق بودم مانند 

فرزند بودنم باعث شد که مادرم، مانند چاه  م، مانند مادرم؛ ولی تکهايعموهايم مانند خاله

سر و ته، هر چه پروتئین و ويتامین و کوفت و زهرمار بود در خندق باليی من بريزد! بی

اش به خاك مالیده شود. دکمه كنم كه پوزهمتنفرم از نگاه تحقیر آمیز پريناز؛ من كاري مي

ام از دانستم جنازهها بروم که مییر باال آمد! خواستم از پلهآسانسور را که زدم کمی با تأخ
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رويم با کردم که در باز شد و محمد روبههايم را پاک میرسد، داشتم اشکخستگی پايین نمی

 :تعجب نگاهم کرد و گفت

 سالم چی شده زن داداش! اتفاقی افتاده؟ پريناز کو؟ -

 :شدم و غريدمحرصی شده از کلمه زن داداش، داخل آسانسور 

 .خوبم، فقط ديگه به من نگین زن داداش، من شاديَم، دختر عموت -

 .و ناباوری محمد در آسانسور را بستم و در میان تعجب

*** 

شده. دقیقا اين سه روز خانه  سه روز است گفتگوهای من با پريناز، به خانواده دو طرف گفته

جز علی، به هر دری  عمو، بابا، مادرم، بهما تبديل به عزا خانه شده! سه روز است خاله، 

خواهم. اند، نمیاند تا من را راضی کنند كه منصرف شوم و تنها يک کالم از من شنیدهزده

دانم گذارد؛اما من میام پا پیش نمیپدر و مادرم از علی دلخور بودند که چرا، برای خوشنودی

اش ار من ندارد؛ اصالً همین زياد فهمیدگیاجب گاه رضايت بههست و هیچ ایعلی مرد فهمیده

آيم تا نگاه اندوهگین روم. دير میچیز است! زود به سر کار میتر از همهاعصاب خوردکن

اند؛ آن دو بینوا مرا در ام شدهپدر و مادرم را نبینم. پدرو مادرم که همان ابتدا تسلیم خواسته

اشک و شکستن من را ندارند؛ پس سكوت اند، تاب و توان ديدن شیشه بلورين بزرگ کرده

اند برای سخن مان آمدهكردند و باالخره بعد از سه روز، علی به همراه عمو و خاله به خانه

 :شکسته در اتاقم را زد و گفتپايانی؛ پدرم دل

 

 .بابا شادی، پاشو بیا حرف آخرت رو بزن -

مد؛ در اتاقم را باز کردم، پدرم زده از اين مرد مهربان، اشک به چشمانم آشرمنده و خجالت

 های من را ديد،که اشک

 

 

 

زده دستش را بو*س*ه زدم. هايش لرزيد! خجالتيک دست بر ديوار گرفت و مردانه شانه 

 :حق پدرم که من را مانند جواهری بزرگم کرده بود اين نبود؛ در آغوشم گرفت و گفت

گفتم زنش بشی؛ علی تیکه طال هم یخوايش، وگرنه هیچ وقت نمدونستم نمیبه خدا نمی-
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 .باشه، تو پاره تنمی، گور بابای علی

و من به خاطر مظلومیت پدرم نفس عمیقی همراه با گريه سر دادم. خدا را شکر کردم که 

حرف اول آخر اين خانه حرف من بود. پدرم که رفت رخسارم را آب زده و سرم را باال 

باشم. بايد به همه بفهمانم، حرف، حرف من است. خورده و اندوهگین گرفتم؛ نبايد شکست

زير سالمی دادم؛ خاله و عمو  شال روی سرم را مرتب کردم، آرام وارد سالن که شدم، سر به

زير آرام سالمی گفت؛ پدرم شکسته اما  بلند پاسخم را دادند، اما علی بدون نگاه به من سر به

 :مهربان، گفت

 .ار منبیا بابا قربونت برم، بیا کن -

چشمی گفتم، سر باال کردم و بدون هیچ نگرانی کنار پدرم نشستم؛ پا روی پا انداختم، مادرم 

که مانند اين کرد، بهام گريه میاش کشیده بود و در آغ*و*ش خالهاش را بر چهرهچادر رنگی

چسبید من مرده باشم! پشت چشمی نازک کردم، به علی که سرش به قالیچه سالن داشت می

یره شدم، خدايا اين کجا و سیاوش کجا! سیاوش بودنش پر از نورو انرژی بود، ولی علی خ

ای سر دادم. او از پیرمردها هم بدتر است! دانی كه حضور دارد! نفس کالفهاش نمیاگر نبینی

ها به گمانشان گوهر نايابی هستند؛ کرد که آنهای مادرم کالفه بودم، نبايد گريه میاز گريه

کشیده و دکتری علوم آزمايشگاهی را با همه زحمتبفهمند من برای خودم کسی هستم. اينبايد 

 :بهترين معدل در دانشگاه آلمان گرفتم. قرار نیست، شرمنده هیچ احدی باشم. عمو صدايم کرد

 شادی عمو -

 :هیچ شرمندگی گفتمگینم نگاه کردم، بیسربلند کرده به عموی اندوه

 جانم؟ -

 :گونه گفتنه و درخواستجوياعمو دل

 .عمو يه فرصت به خودتون بده، ده دقیقه برين توی اتاق با هم صحبت کنید -

 خواستم کوتاه بیايم تا نرم شوم، من حقکرده و به قالیچه ابريشم زير پايم خیره شدم. نمیاخم

 :خواهد داشته باشم، آرام و محکم گفتمدارم آن زندگی که دلم می

 .ط دختر عمو پسر عمو بمونیماجازه بدين فق -

سومی چیست! زانوهايم را خردانه جهانبه آنی خاله آمد جلوی پايیم نشست. اين رفتار بی

 گرفت و التماس وار 
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 :گفت

قربونت برم خاله جون، حرف زدن که ضرر نداره! اصالً بگو از ما بدی ديدی؟ ها! علی  -

 باهات بدخلقی کرده 

مون نکن ما دوتا خواه رو؛ عمريه همه حسرت منو عزيزم؟ دورت بگردم، رسوای فامیل

خورن، ما جونمون اگه به هم وصل نباشه، جدا از هم نیست؛ من اومدم مادرت رو می

 ام علیه، من که بد خواستگاری علی، چون بهترين بچه

 

 خواهرم رو نخواستم! چرا میگی نه؟ دلیل بگو عزيزکم؟

طور از باال به خاله خیره خور همانای سر دادم، دلرا بر هم گذاشتم و نفس کالفهچشمانم 

 :شدم و گفتم

کنم، من رو فدای خودتون نکنید. اين کارها چیه خاله، بلند شین لطفا! خاله خواهش می -

که چند سال ديگه با يه بچه تموم بشه! من نگفتم علي بده. جا تمومش کنیم، بهتر از اينهمین

هام رو گفتم، بین من گفتم من و علی هیچ نقطه مشترکی نداريم؛ ديگه چه دلیلی بیارم! حرف

 .ای نیستمن و اون دلبستگی

 :باره از جايم بلند شدم و گفتم يک به

 .با اجازه -

ای خاله تعادلش بهم دستان خاله هنوز بر دامنم بود که ايستادم؛ از اين شتاب ايستادنم لحظه

خواستم بند را پاره نش بر کف سالن خورد. شرمنده از اين رفتارم بودم، ولی میريخت و دستا

ای گفتم و سمت اتاقم رفتم؛ کنم. بدون توجه به خاله كه تقريبا روي زمین افتاده بود با اجازه

علی وقتی مادرش را خمیده بر زمین ديد سريع سمت مادرش دويد و در آغوشش گرفت، 

 :غرغرکنان گفت

خواد، کور بشم نبینم به خاطر من خواد يعنی نمیکنی! وقتی نمیچرا التماس میمامان  -

  .خودت رو خوار کنی. مادر من اجبار نیست خواستن. پاشو خاک پات بشم

*** 

توانم به مردی که بند پاره شد؛ تمام هدايا پس داده شد و پس گرفته شد و من آزاد شدم و می

قدی اتاقم وارسی  روی آينهام را، روبهانتو و شلوار تازهعالقه دارم فکر کنم. با دودلی م



www.taakroman.ir  

 
  

 
22 

  

 نام رمان این بود زندگی 

 ک رمانکاربر انجمن ت جزی هاشمی سادات سمیه

اش اين بود که کمی الغرتر نشانم تر از همیشه اما خوبیکردم؛ کمی تیره بود و کمی تنگمی

کردم؛ عطرهايم چیز را با وسواس گزينه میداد. وسواس عجیبی به جانم افتاده بود! همهمی

طرهای سیاوش! امروز براي حضورم در آزمايشگاه بو شده بودند، در برابر عانگار بی

آمد، بوی خوشش، دهم؛ آخر سیاوش هر زمان به آزمايشگاه میزيادي وسواس به خرج مي

گونه تند کرد. تپش قلبم امروز بازی درآورده بود، آنحداقل تا دوساعتی با دل من بازی می

 رنگ به شنیدم! کمی رژ بیزد که صدايش را میمی

 

 

 

رنگی درآيد؛ قدري که چشمانم از بیم زدم، با دلهره کمی مداد چشم در چشمانم کشیدم؛ آنلبان

خواهم در اين شرايط مادرم کج خلقی کند؛ لبخندي زدم، ديگر زمان تغییر بود. مانتوام را نمي

که رخصت شدت مذهبی است. همین ای سر دادم؛ مادرم بهمجدد وارسي كردم و نفس کالفه

اش ام با علی اجازههم بعد از نامزدیتم را اصالح کنم شبیه معجزه بود! البته آنداد صورمی

کند؟ از دست توفیقم شد! نام علی که در ذهنم تابید، دستانم از کار ايستاد؛ يعني علی چه می

کند! پوزخنده صدا داري دادن من برايش مهم است؟ يعنی تا بعد از ازدواج من، ازدواج می

ام در هم بضاعت است. چهرهر بیمارستان خیريه مشغول مداوای کودکان بیزدم. حتماً د

 !خورد از اين همه مثبت بودنرفت، حالم بهم می

تر دادم؛ لبی کج کردم و با دلهره به آينه خیره شدم. ام را بر سر کردم. کمی عقبمقنعه مشکی

هر بانوها زندگی کردن پدرم عصبانی نشود؟ آخ دختر حاج فتاح شکوهی بودن، يعنی مانند ش

و تنها محدوديتش برای من، نوع روابط و ظاهرم بود. لباس تنگ نپوش، بلند نخند، موهات 

انصاف نبودم حاج فتاح برای دختری که بعد معلوم نباشه، هر وقت شوهر کردی آرايش. بي

ردم، غول کاز بیست سال خداوند به او داده بود، مانند غول چراغ جادو بود! تا که اراده می

کرد. من همیشه هر چه برايم بشمار سه، از يک آرزو تا هزاران آرزو را برآورده می

خواستم داشتم، اما غول ما قواعد اجتماعی خودش را داشت. اما من از دو ماه قبل که می

قدرها هم نبايد دارای قواعد باشد و من چه احمق بودم که سیاوش را ديدم، پی بردم زندگی آن

کردم! مهمانی مجردی نرفتم، دوستان غیر از فامیل نداشتم و هنوز با ه اعتراضی نمیگاهیچ

كنم. دو نفر از همکاران خانم، در آزمايشگاه خانه سي سال سن با پدر و مادرم زندگي مي
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خانه  های دختران آزمايشگاه فهمیدم سیاوش همگونه که بین حرفمجردی دارند و اين

زمانی که آلمان منزل عمه بودم، از دوازده ماِه سال، مادرم هشت  مجردی دارد. آن وقت من

ای رفتم، هیچ برای خودم جوانی نکردم! کمی ريمل به چشمانم ماهش را آلمان بود! چشم غره

 :زدم، يک چشمک حواله آينه کردم، چرخی زدم و بلند گفتم

 .سالم زندگی! من آماده تغییرم -

جز گلی خانم در خانه نبود! پدرم کارخانه رفته بود و مادرم  کس بهاز اتاقم بیرون آمدم، هیچ

سفره حضرت رقیه منزل دايی عماد بود. به گلی خانم لیست غذايی رژيمم را دادم و سوار 

 !جای سفره حضرت رقیه، سفره شادی پهن است دانم امروز بهخودرو شدم، می

*** 

بودم که صدای مردانه و شوخش، در حال پوشیدن لباس مخصوص اتاق ايزوله آزمايشگاه 

کند. جان سپردم به صداي روح قلبم را از جا کند! خدا چه راحت با همکاران صحبت می

 .نوازش

 .های خودم آقايون خاصهای عزيز و جنتلمنسالم لیدی -

همه با خنده و شوخی پاسخش را دادند، چشمانم را بستم دمی گرفتم؛ خدايا چه اندازه اين مرد 

ام. سريع عینک ديد چه مانتوی شیکی خريدهآمد و میکاش زودتر میاست. ایخواستنی 

 مخصوص اتاق ايزوله را زدم و به سالن 

 

کنان پچداده بود و پچ رفتم تا ببینم قد رعنايش را؛ آرام گوشه در ايستادم، ديدمش کنار سحر لم

کند؟ مردد و بش نمی گاه خوشچهم سايیدم، چرا با من هی هايم را رویخنديدند. دندانباهم می

دانستم چطور اعالم حضور کنم. مینا و سعید که پشت میکروسکوپ در حال و دستپاچه نمی

 .ديدن نمونه بودن را خطاب قراردادم

ً ها من میرم اتاق ايزوله، شايد امروز بابام بیاد اينببخشید بچه -  .جا ،خبرم کنید لطفا

جوابم را دادن. سیاوش انگار صدايم را تازه شنید، با لبخند، از  ایمینا و سعید با لبخند و باشه

 :همان دور دستی بلند کرد و گفت

 .سالم خانم شکوهی خسته نباشید -

لبخندی خجولی زدم و سالم کردم؛ دستپاچه ماسک و عینکم را زدم و به سمت اتاق ايمنی 

بگیرم! چرا سیاوش در اين آزمايشگاه توانم با او گرم رفتم. لعنتی! از خودم متنفرم، چرا نمی

 زند؟فقط من را با فامیل صدا می
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کرد هر بار! تمام فکرم سیاوش بود و درد ام گیر میدر حین کار در اتاق ايزوله، بغض گلو

هم  دانست. با او ارتباطی نداشتم، ولی همواره چهره و لبخندهای زيبايش آناين بود که او نمی

كردم به بقیه، ولي دقیقاً چه مرگم شده آمد؛، شايد حسادت مينظرم می برای بقیه همکاران در

دانستم. شايد سیاوش ناخواسته من را دچار کرده بود به دردی که برايم مزه عسل را هم نمی

خواستم خواستم و هم نمیتلخ داشت. عسلی که دوستش داشتم، هم شیرين بود، هم تلخ! هم می

هم از نوع عشق! چه احمق بودم که فکر  گرفتار شوم. گرفتاری آنگونه ها اينمانند نوجوان

کردم، سی سالگی يعنی پختگی! در حقیقت پس ذهنم نوجوانی بودم، كه تازه طعم عشق و می

که دور تنم  دوست داشتن را فهمیده بود؛ دوست داشتن سیاوش انگار دستان تنومندی بود،

کند بند بند وجودم را! سیاوش بدون هیچی ، زنده میکه ببرد دمم راجايی اين تابید و بهمی

کشاند!سیاوش کبريتی سوی خودش می ريسمانی که به من داده باشد، دلم را شب و روز به

ای که تنها خودم را کرد. شعلهور میبود که دو ماه آزگار، با هر بار ديدنش تمام من را شعله

روی  ن بود و من برای او رسماً نبودم. از اينشد! او برای مکس آگاه نمیسوزاند و هیچمی

کس ارتباطی نداشتم. اما خدا نکند که کار من پژوهشی بود همواره اتاق ايزوله بودم و با هیچ

زد! رفتارم و حرکاتم همه با ديدم، بیهوده قلبم تند میای میکه يک دقیقه او را در گوشه

ای را هیچ زمانی نداشتم! آخ ! و من چنین تجربهديدکدام را نمی تشويش بود و او انگار هیچ

 دانست من به او مبتال شدم؟که، او نمیدرد بیش از اين

از اندازه بود  هايشان به نظرم بیشگرفت، گاهی شوخیاو با همه دختران آزمايشگاه گرم می

یستم، خیالم رسید، مؤدب، يک سالم کوتاه و تمام!حاال که دربند نام علی نو وقتی به من که می

تابم نکرد، نه کنم. خیانت به مردی که بیآسوده است که با فکر سیاوش خیانتی به علی نمی

دانم که يک سر و گردن که هیچ، صدها پله از ام کرد و نه مجنون شد. و من خوب میلیلی

کنم ديدم که او مرا نخواهد، پس بايد تالش نزديکان سیاوش باالتر هستم. ايرادی در خود نمی

 .او را به دست بیاورم

های شدم؛ به جوابام پايان يافته بود. از گرمای لباس ايزوله داشتم خفه میکار تحقیقاتي

آزمايش لبخندی زدم، کارم را عالی انجام داده بودم و جواب نمونه بدون خطا بود بود و من 

 کردم اين بود که سیاوشتنها به چیزی که فکر می

 

اق بیرون امدم به رختکن رفتم، مانتوام را تن کردم، چشمانم را بستم. خدايا ستايشم كند. از ات 

خوام بدونم مانتوام رو دوست داره يا نه؟ به دفتر رياست رفتم. جواب میشه ببینمش؟ می
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 :ها را روی میز جناب نیکو گذاشتم با لبخند از سر رضايت گفتنمونه

امیدوارم نتیجه خوبی  ات که خیلی شاده! قیافه خسته نباشي، بشین تا يه نگاهی بهش بندازم، -

 .گرفته باشی

خواست در دلش جا شوم، های روبروی میز پدر سیاوش بود نشستم. دلم میروی صندلی

رفتم که آقای خواستم فرياد بزنم، نامزديم به پايان رسیده، در ذهنم با خودم کلنجار میمی

 :باوری تکان دادنیکو، بلند آفرينی گفت. بامحبت سری به نا

 !ساله توی اين کارم کار بلدیآفرين دختر، تو کارت عالیه! اندازه منی که سی -

 :ام کشیدم و گفتمخحالت زده دستی به مقنعه مشکی

 . ...نفرمايید عمو جان، من حاال حاالها بايد به شما درس -

 .بیرون رفت حرفم نیمه ماند که سیاوش بدون در زدن وارد اتاق شد و روح من از سرم

 .سالم بابا -

کوبید. نفس در وار میبه احترامش شتابان ايستادم، نگاه کوتاهی به او انداختم. دلم ديوانه

کوتاه جذبش که سخاوتمندانه ای، پیراهن سفید آستینشده بود؛ چه تیپ فريبنده ام خفهس*ی*نه

تر وار توسی کتان چه مردانهاش را در معرض ديد قرار داده بود، با شلبازوان قوی و مردانه

های مانند مدل اش آن را بهشدهدست به پشت دادهکرده بود تیپش را؛ موهای بلند و يک

شده بود! اين پسر از زيبايی و اندام مردانه  فرانسوی کرده. ابروانش از من زيباتر اصالح

ن مرا کرده حتما! هیچ کم و کاستی نداشت. لعنتی! تند چشم از او گرفتم، اين مرد قصد جا

 :گیر مانند همیشه گفتدست و پاها سالمی کردم، او هم مردانه و نفسآرام، مانند بی

جايین. يه مرتبه اومدم داخل دونستم اينبه خانم شکوهی! حالتون چطوره؟ ببخشید، نمی -

 !اتاق، منشی نگفت توی اتاقین

 :م. پدرش مشتقانه صدايش کردشنديم نثارش کردسختی می کنمی که خودم هم بهخواهش می

خوام های شادی خانم رو ببین، فقط میخیلی خوب موقع اومدی بابا، بیا اين نمونه آزمايش -

 !بگی باريک هللا

روی من رد شد و اين اولین باری بود که از کنار زير ل**ب تشکری کردم، سیاوش از روبه

ای از بود برای قلبم؛ چشمانم را لحظهشود و چه خوش طبیبی جنبه، مِن بیمار، رد میمِن بی

های که نشان از شده را از پدرش گرفت و با اخم بوی عطر خوشش بستم. فهرست آزمايش

بافتم کنار او هايم داشت، آهسته روبروی صندلی من نشست و من در پندارم میتوجه به نوشته

 :تاده بودم، پدرش گفتها هنوز سر پا ايسرسد آن روز؟ من مانند منگبودن را. يعنی می

 .بشین بابا جان، پسرم از ادب بويی نبرده -
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 :ها برداشت و با شرمندگی گفتسیاوش که تازه متوجه من شده بود، سر از فرمول

 .شرمنده خانم شکوهی اصالً حواسم نبود! ببخشید راحت باشین -

 

ال حرارت سوختن فهمید سوختن يعنی چه؟ اصها داد؛ سیاوش میو دوباره سرش را به برگه

شد؟ او آتش بود و من پروانه، ترس داشتم بسوزم از بودنش. آرام از عشقش را متوجه مي

هايم نشستم، به پشت مبل تکیه داد و پا روی پا انداخت و با خیرگی و تعجب، مجذوب آزمايش

 :شده بود جناب نیکو خطاب به من گفت

خوام باهات قرارداد کاری ببندم. من ، میدخترم، محاله بذارم بری. قرار داد شش ماه کمه -

خوام حداقل دو سالی تونم بذارم از آزمايشگاهم بری. واسه خودت آزمايشگاه بزنی، مینمی

هات روی نمونه ای هستی؟ نمونه آزمايشجا باشی، اصالً دختر تو میدونی چه نابغهاين

هزاران گیر و گور داری. کور عالی بوده، تو االن بخوايی تنهايی آزمايشگاه بزنی  A شماره

 !میشه اين نبوغت

شد. دستان ها در حضور سیاوش زده میای زدم. چه خوب بود که اين حرفزده لبخند خجالت

های فهمیدم صدای نفس کشیدنزد تا میسفید تپلم را در هم گره زدم، کاش پدرش حرفی نمی

 :سیاوش چگونه است! با لبخند پاسخ دادم

ن عمو، ولی واقعاً بابا خیلی منتظره که اون آزمايشگاهی رو که برام خريده شما لطف داري -

دونید چه اندازه حساِسه که من امور کارخونه رو بدونم. رو، راه اندازی کنم، خودتون هم می

 .خوام ناامیدش کنمکه شغل بابا ربطی به تخصص من نداره، ولی من واقعاً نمی در صورتی

 :لبخندی زد و گفت جناب نیکو با مهربانی

ذارم از دونم دخترم، اتفاقاً يه ساعت پیش، من با بابات صحبت کردم، بهش گفتم نمیمی -

آزمايشگاه من بری. در مورد حقوق و مزايا هم حرف زدم، البته درمورد حقوق صحبت 

ادبیه، ولی گفت اين همه مال و ثروت بايد صاحب باال سرش کردن پیش حاج فتاح بزرگ بی

خوام راه و رسم کارخونه رو بهش بگم؛ گفتم به بچه داداشت ياد بده بذار اين دخترت ه. میباش

 برای من بمونه؟ که گفت ديشب نامزديتون رو بهم زدی باهاش آره بابا جان؟

درنگ سیاوش با شگفتی سر از برگه گرفت و تا پدر سیاوش اين را گفت به خدا که ديدم، بی

خسارم، وقتی نگاهمان به هم گره خورد صاف نشست و به به من خیره شد! گر گرفت ر

 :بافی و تعبیر نگاهش را نداشتم، خیلی عادی گفتمها خیره ماند! وقت خیالبرگه

بله عمو جان، اختالف سلیقه و تفکر بین ما زياد بود، هیچ پیوند عاطفی بین ما دوتا نبود.  -
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که نامزد بوديم من همش آلمان بودم و فقط اين وصلت تصمیم بزرگترها بود؛ اين دوسالی هم 

توی اين دو ماهی که برگشتم حس کردم، تصمیم اشتباه رو بايد پايان داد، وگرنه پسر عموم 

 .بسیار آدم محترمیه

همه درباره موضوعی به اين شخصی توضیح دادم؟ نگاه کوتاهی که به  دانم چرا ايننمی

های من و هايم داده! انگار تماماً به حرفکفشسیاوش انداختم ديدم که سیاوش چشمش را به 

خواست ما متوجه بشويم! فکر کردم بايد چند جفت کفش جديد داد، ولی نمیپدرش گوش می

 هايم خوشش آمده؟بخرم، يعنی سیاوش از کفش

 :به يك آن سیاوش که انگار جنی شد با پريشانی گفت

راهم هستند. فقط من اين تحقیقات رو  به های آزمايشگاه چشمببخشید من بايد برم، بچه -

 .برم خونه شب ببینم، با اجازهمی

 

سالمتی نثارش کرد و من به احترامش ايستادم و خداحافظی کردم  او را چه مي شد! پدرش به

و او انگار نشنید، يا نخواست بشنود! بدون پاسخ خارج شد. بند بند قلبم از هم گسست، 

جانم فکندی مرد؛ پريشان حال شدم و اين مرا بیشتر  به . آتشانصاف نگاهی! جوابی! رفتبی

ترها هر دو هفته دورهمی داشتند و من انگار زد . طبق سنت آزمايشگاه، جوانآتش می

گاه دعوت نشدم! آقای نیکو مرا از دوزخ بیرون کشید و به  کارمند اين آزمايشگاه نبودم! هیچ

 :خودم آورد

به خاطر تصمیمی که گرفتی نبايد ناراحت باشی. علی پسر  بابا جان چرا بغض کردی! -

هايی. ببخشید ناراحتت کردم، يه لیوان آب بخور خیلی آقا و خوبیه، ولی تو هم جز درجه يک

 .خوام که باعث ناراحتیت شدمبابا جان، صورتت قرمز شده. من معذرت می

ي را داشتم؟ اين كه غمگین نگاهش كردم، چرا دلخور بودم از سیاوش؟ انتظار چه چیز

ام جان به قربانم كند! با رفتنش زخمی بر گلويم سیاوش بعد از شنیدن بهم خوردن نامزدي

 .اش جگرم را سوزاندمحلیاش گلويم به خون افتاد. بیانگار زد! به خدا که با کم محلی

*** 

 .يک هفته بعد. روستا. علی. ادامه گفتگو تلفنی با مادرش

 :راه شنیده دوباره پرسیدد؛ انگار که فکر کند بیمادرم سکوت کرده بو

 چی گفتی مادر؟ برات چی کار کنم!؟ -

 :ام؛ برای آرامش دلش دوباره گفتمبلند خنديدم، مادرم به گمانش ديوانه شده
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امه مادر من. در حقم وچهار سالهزينت خانم برام برو خواستگاری. پیر شدم به و هللا، سی -

 !خواست برم براش خواستگاریام بايد ازم میاالن بچهکوتاهی کردی، وگرنه 

هوا کل کشید. گوشم از صدای کل کشیدنش به درد مادرم کمی سکوت کرد، يک مرتبه بی

آمد! گوشی تلفن را عقب گرفتم، باالخره حرفم را گفتم. عرق شرم از پیشانی پاک کردم و بلند 

 :دم و گفتمخنديدم؛ روی کاناپه جلوی تلوزيون خودم را ولو کر

ات باالخره مامان گوشم کر شد ، چیه؟ مِگه چی گفتم! خیلی کیف کردی پسر ترشیده -

 خواد زن بگیره؟می

 :تاب با خنده گفتمادرم بی

اس از غمت دغ دورت بگردم. بال گردونت بشه مامان، خوش خبر باشی مادر، يه هفته -

همه ر دلش اومد، به توی که اينسفید چطو گفتم اون شادی چشمکردم مادر جون؛ همش می

 . ...کنههواش رو داشتی نه بگه؟ دختره فکر می

خواستم نام شادی را بشنوم؛ نگذاشتم مادرم ادامه دهد، غرغرکنان از کور شدن شوقم نمی

 :گفتم

جوری حرف بزنی؛ اآلن يه بار مامان به و هللا درست نیست پشت سر اون بنده خدا اين -

 ديگه برای همیشه میگم، 

 

 

 .حرفی از نامزدی اولم نزنید، تموم شد. اون نخواست، منم نخواستم اذيت بشه تمام

 :مادرم هراسان گفت

ای الل بشه اين زبونم که برزخیت کرد. چشم کور بشه چشمم اگه دوباره حرفش رو بزنم؛  -

کی خوايی؟ کسی رو در نظر داری! به جون بابات هر خب حاال مادر بگو ببینم کی رو می

 گیرم.چي شد يهو تصمیم گرفتي مادر؟باشه يه روزه جواب مثبت برات می

 .راهش بگذارم به ای کردم، سر کیف آمدم دوباره، دلم نیامد چشمتک خنده

خدا چشمات رو نگه داره، يهويي نیست مادر من! ديگه وقتشه، خسته شدم از تنهايي؛ نه  -

و آبجی فريباست، انتخاب کن. البته از زن کس رو در نظر ندارم، هر کس پسند خودت هیچ

هام پريناز و سودابه هم کمک بگیر،خودتون تحقیق حسابی بکنید، بهم خبر بده؛ مامان داداش

کنم؛ فقط کن باشه کفايت میثروت و مال و تحصیالت برام مهم نیست، نجیب و خانم و زندگی

 .مامان يه چیزی
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 چی مادر؟ -

هايم امان دوباره به گیجگاهک دست گرفتم؛ نبض عصبانیت بیچشمانم را بستم سرم را با ي

حمله کرد. نفسی عمیق کشیدم؛ اگر شادی با من بد کرد، حداقل من بايد حرمت خاله و عمويم 

 :را داشته باشم، با کالفگی گفتم

 مامان فقط دختر از فامیل يا آشنايی که هم با ما رفت آمد داره هم عمو نباشه، باشه؟ -

داد، خوشنودی من هم در رضايت دانستم که جانش را برای شادی میکوت کرد. میمادرم س

 :خواست چه کنم؟ مادرم با صدايی بغض دار گفتپدر و مادرم بود، ولی وقتی او مرا نمی

چشم مامان، هر چی تو بخوايی عزيزم، قربونت برم که حريم و حرمت سرت میشه، حرف  -

 دوتا درخواست داری. حاال خواسته بعديت چیه؟ زنم؛ خوب گفتیفامیل و دوست نمی

همانطور که چشمانم بسته بود، ياد چشمان زيبای دخترک افتادم، دستم را گرد گوشی همراه 

و دلم در برابر زيبايی دخترک به لغزش افتاده، پس  دانستم دستمحکم کردم؛ خودم می

 .مردانه نبود به دخترک زيبا نزديک شوم

جا، ی عمو فتاح بفرستید اينابا بیايد روستا، يا يه نفر رو از طرف خیريهخوام بمامان می -

پاشیده بدبخت کمک کنید. اگه بتونید يه دختر رو با  خوام به يه خانواده از همدر اصل می

 برادراش از بدبختی نجات بدين، يه عمر

ن، اگر عاقل عزيزم اين موارد ناموسی رو نمیشه دخالت کرد! خودت با داداشش حرف بز -

ريزم به حسابت. اصالً کنه، هر چقدر پول خواست بهش بده. میباشه از خودت قبول می

 بیارش تهران ببريمش کمپ ترک اعتیاد ولی 

کنه. آب تو هاون ريختنه، اين پیرمرد نشد يه نفر ديگه. ای نداره؛ مطمئنم قبول نمیمادر فايده

يه نون و نوايی برسه تا دلت بخواد تو مرکز  خواد نون خور کم کنه و در قبلش بهاون می

اين كه شونزده سالشه، تو خود تهرون دختر ده ساله رو مجبور  خیريه از اين موارد هست

 .قدر پیچیده هست که نمیشه دخالت کردكنن، پسرم اين موارد اينمي

 :با نوای لرزان گفتم

 

وست ندارم حرفی برای دختر طفل خوام به خونشون برم، دتونم. يعنی نمیمامان من نمی -

معصوم دربیآد؛ مامان جون علی يه کاری بکن براش. من شماره مش رجب بزرگ ده رو 

 .تونی براش بکنی؛ خودم هم دارم راه میوفتم بیام تهرانمیدم، ببین چی کار می

 :مادرم که انگار تسلیم شد نفسی سر داد
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زنم رفتم توی کار دختر پیدا کردن. زنگ می باشه دردت به جونم، زود بیا پسرم که از حاال -

 .نوا يا نهی بیتونه کاری بکنه برای دخترهبابات ببینم می

*** 

 

 انتخاب همسر براي علي-دختر عموي علي-گاهروبروي دانش-چند روز بعد

 

 فاطمه

نده! طور به من خیره ماکردم؛ چرا اينو پايم را گم می زير نگاه پريناز داشتم از خجالت دست

فرحناز امروز با خواهرش به دانشگاه آمد و با پافشاری عجیبی من را دعوت به يک 

ها و نوشیدنی، آن هم زير درختان تنومند روبروی دانشگاه کردند. فرحناز همواره از درس

خورم، پريناز کرد! گرچه سوگند میگفت و هیچ چرايی اين دعوت را بیان نمیاستادانمان می

که من را زير نظر بگیرد، اما چرا؟ پريناز چنان خیره به من ود تنها برای اينخواهرش آمده ب

گذراند! عجیب اين بود که کرد و از نظر میبود که حتی يک لبخند کوچِک من را شکار می

گونه مدام ديدم که تشويشکرد! گاهی میتنها سکوت کرده بود و هیچ در بحث شرکت نمی

کند و انگار که منتظر تلفن کسی باشد، مدام به تلفنش یکش چادرش را بر سرش مرتب م

شد. باالخره تلفن شود. چند باری انگار خواست حرفی بزند، ولی به گمانم پشیمان ميخیره می

 :پريناز زنگ خورد و او رو به من با لبخند گفت

 .ونرسم خدمتتتون من چند لحظه تلفنم رو جواب بدم میخانم دانشمند جان، با اجازه -

چه پارک رفت کنمی نثارش کردم. پريناز به سمت حوضای زدم و خواهش میلبخند مؤدبانه

 :و آرام مشغول گفتگو شد. زمان را غنیمت شمرده، پر مانتوی فرحناز را گرفتم و گفتم

کردی خسیس خانم! چی شده که ها نمیکنیم؟ تو از اين غلطجا چی کار میمیشه بگی ما اين -

ه نبوده کالغه آورده، من و به آب میوه دعوت کردی! تو رو چه به اين مهربونی يهو محبتی ک

 ها! جون فاطمه بگو چه خبره؟ 

 

 کنه؟جوری نگاهم میخواهرت چرا اين

 :کنان گفتفرحناز خنده

ها چقدر شده میوهدونی پول اين آبات کنن! من خسیسم؟ میيعنی خاک بر اون سر گشنه -

ه. کی بود دو ماه پیش يه برگه آچار مفت و مسلم داد بهت بدون هیچ االن! نمکم کورت بکن
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ت رو. بعدشم خواهرم های بابا قوریداشتی! ای بگیره نمک فرحناز اون چشمچشم

های وزغیتو صورت جوری اومد دانشگاه، منم که زرتوزورت توی خونه از اون چشمهمین

 !چه شکلیه، حیف من اصالً زشتت، تعريف کردم، اونم خواست ببینتت نکبت خانم 

 .محکم به بازوی فرحناز زدم، آخ بلندی گفت

 !چته وحشی -

 :چشم ريز کردم، با تعجب گفتم

فرحناز! تو واقعاً خونتون باال شهره؟ عجب خسیسي هستی! ببین برای يه برگه پونصد  -

کنم. ت میای يه بار تو رو رستوران دانشگاه دعوای گرفتی! خوبه من هفتهتومانی چه معرکه

گندت بزنن آبروی بچه پولدارها رو بردی! بعدشم تو غلط کردی، خواهرت يهويی اومده! 

خواد خواستگاری بکنه. جون من زود باش بگو چه قدر من رو زير نظر داره انگار میاين

 .قدر با ادب و محترم باهات حرف زدم جلوی خواهرت دارم باال میارمخبره تا نیومده؛ اين

خواست کسی اش را جلوی دهانش گرفت، انگار نمیایيز خنديد و پر مقنعه سرمهفرحناز ر

 :ببیند. آرام گفت

فاطمه خنگ بازی در نیاری ها، ببین يعنی سوژه دارم درحد تیم ملی. خره زن عموم با پسر  -

عموم اون طرف توی ماشین دويست شیش سیاهه. بعد از اون ماشین پرايد، دارن تو رو 

 .خره من تو رو معرفی کردم، براي پسر عموی دكترم پسندند.می

 :شوکه شده از حرفش لبخند بر لبانم خشکید. فرحناز سری تکان داد و گفت

ای برات گرفتم. دارم از حسادت کبود میشم، يعنی خاک تو دونی چه لقمهوای فاطمه نمی -

يعنی هر آپشنی سر خر شانست! افتادی تو شیشه عسل، اونم چه عسلی، عسل علی! فاطمه 

واسه شوهر بخوايی داره. به ماشینش نگاه نکن، عموم رو توپ تکونش نمیده؛ وضعش از 

بابای منم توپ تره؛ پسر عموم دکتر، آدم حسابی، مؤمن، مهربون، باادب، بچه مذهبی، الهی 

زنه همچین دلم میره براش کنم، لبخند میکه قربونش برم، خجالتی. يعنی وقتی سالمش می

 .قدر كه اين بچه خجالتیهاين

کرد که رنگش پريد و چشمانش گشاد شد، هول کرده تر میهايش من را شوکهداشت با حرف

 :گفت

وای يا خدا پريناز داره میاد! ببین بفهِم پته رو به آب دادم، جیگرم رو در میاره. ببین همین  -

های . حاال هم بیا چرندياتقدر بگم اآلن اومدن فقط ببیننت، اگه پسنديدن پريناز حاال میگه

 .دانشگاه رو محترمانه ادامه بديم

ا زير نظر دارد، ام دويد. تا خواستم به خیابان نگاه کنم و ببینم چه کسی من رخون به رخساره
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پريناز شاد و سرخوش چادرش را دور کمر گرفته آمد. خواهرش را از کنار من به کناری 

 هول داد و به جهت حفظ شخصیت ،مثالً 

 

 

 :محترمانه به فرحناز گفت

 .خوام با فاطمه خانم حرف بزنمفرحناز جون اون طرف بشین عزيزم می -

 روز خواستگاري-فاطمه-چند روز بعد

ای، يا روح مادربزرگ خدا راه اين بودم که ماری، عقربی، سوسک مرده به همواره چشم

طور که هول خیز همانهبیامرزم دستم را محکم بگیرد و به زير کابینت بکشد! س*ی*ن

کردم، ديدم را پاک میقدر تاريك بود كه هیچ نميهولکی و با ترس سرامیک زير کابینت آن

کرد و با خونسردی تاريخ داروها را های اولیه را تمیز میبه مادرم که داشت جعبه کمک

 :خواند، گفتممی

پله داره! حاال مجبور نبوديم، مامان آخه خواستگار چی کار به زير کابینت يا انباری زير  -

خواب خودت و بابا  همه کابینت ها رو بريزيم بیرون و دوباره تمیز کنیم! خدا وکیلی آِخه اتاق

چه ربطی داشت؟ ديروز کامل خونه تکونی کرديم! به خدا مظلوم گیر كشیدي. آخه من بايد يه 

 .رو خیلی بزرگش کردين جونی داشته باشم شب يه چايی بیارم، به خدا که اين خواستگاری

های اولیه مادرم بلند خنديد. در کابینت را باز کرد، دستمالی به کف کابینت کشید، جعبه کمک

 :را برجايش گذاشت. دستمال را چند بار تکان داد و غرغر کرد

 .وای الهی آدم محتاج اوالد نشه -

طور که چشم والدم. همانای رفتم، اوالد! االن در اين خانه من تنها ابرای خودم چشم غره

ريز کرده بودم و سرم را باال گرفته بودم تا دستم به آخرين سرامیک زير کابینت برسد تا 

انگار بايد  خیال که انگار نهقلوهای بینکرده گردی نماند؛ زبانم را درآوردم برای آن سهخدای

ند. وظیفه اوالد بودن تکانی، پیش از مراسم خواستگاری خودی نشان دهدر اين رزمايش خانه

اشان را برای مامان ای سه بار شايد هم بیشتر بود. آن هم فقط اسباب گشنگیها تنها هفتهآن

زنان دستم را سريع از زير آن آورند.کارم که تمام شد، نفسام میمرده خانم و پدر ننه

شتم و يا علی خانه بیرون کشیدم. وای چقدر ترسناک بود. دست بر کف آشپزخانه گذاتاريک

کشم پیشکش سطل آشغالش قدر کثیف شده بود که خجالت میاَه دستمال آنگويان ايستادم. اَه
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 :کنم! به مادرم که به سالن رفته بود گفتم

 . مرده میدم ِمامان کاری نداری برم دوش بگیرم؟ بوی سگ -

گذارندم. هوم عالی شده، دستی به کمر گذاشتم و سراسر آشپزخانه را از نظر  صدايی نیامد،

ام هنوز برای خودم تمام نشده بود که زند. الهی قربان دستانم... قربان صدقهجا برق میهمه

مادرم انگشت شست  مادرم جیغی کشید و ذلیل نشی حواله من کرد. چاالک به سالن رفتم؛

بود؛ کی  پیچید؛ چهارپايه بزرگ چوبی هم کنار دستشپايش را گرفته بود و دور خود می

همه زرنگ! تند کنارش  راستی جن هستند يا وردی بلدن اين و برگشت، مادرها به انبار رفت

 .نشستم

 !الهی بمیرم چی شد مامان -

 :اش بود را پس زد و غرغر کرددستم که مثالً برای تسلی روی شانه

 

 .ت پامکنی. از دست تو حواسم پرت شد چهارپايه رو گذاشتم روی شسچقدر غرغر می -

ها! من غرغر کردم! به مادرم خیره ماندم. عینک قاب مشکیش را خانم معلم باال زد و ايستاد 

 :کارانه گفتو زير ل**ب طلب

 .کن سريعمن ديگه توان ندارم میرم حمام، بعدشم برم بخوابم، لوستر رو پاک -

ای به انگشت سريع از جايش بلند شد، خیلی راحت جوری که من شک دارم اصالً چهارپايه

 :پايش برخورد کرده باشد به سمت حمام رفت و گفت

الکرسی رو هم در بیار. اول ديوار پشتش و بعد پشت قاب رو بعد خود قاب رو تمیز قاب آيه -

خبر حرف جا بیجا با اون مادر مرده از همهکن. اتاق کتابخونه يادت نره شب قراره بری اون

 .خوام برق بزنندپريزها يادت نره، می بزنی. ديگه خودت تمیزش کن، کلید

همه کار را چگونه انجام دهم.  و رفت. وا رفته میان سالن خانه ايستادم و فكر كردم تا شب اين

سرم را باال کردم و به لوستر  کردم،باز بود و به رفتن مادرم نگاه میطور که دهانم نیمههمان

های لوستتر ه ماندم. گرد را که روی کريستالهای کوچکی از آن آويزان بودند خیرکه فرشته

 :ديدم، رو ترش کردم و غر زدم

 .الهی پات بشکنه خواستگار -

*** 

ام گنده شده! بس که سه ام؛ به گمانم کلهکردم؟ شک کردهمدام سر خود را در آيینه نگاه می

انداختند ای من میديدند، نگاهی به سرتاپام من را میروز گذشته تا کنون هر کدام از خانواده
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 :گفتنددادند، پچ پچ گويان میکردند و سری تکان میو نوچ نوچی می

 !اندگندهها خیلی کلهعجب شانسی داره اين دختر! اين -

 !شنومام کلمه شانس را میيست که از خانوادهکنم. اين دومین دفعهشانس! تعجب می

شود؟ پوزخندی مند میستم! به من عالقهکشم، يعنی زيبا هدستی به رخسارم جلوی آيینه می

گويید، کاری کن با نگاه اول عاشقت زنم! انگار من نبايد انتخابش کنم! بس که مادرم میمی

گويید شب خواستگاری خیلی مهم است. مهر از شب شود! مادرم میشود! آخر مگر می

گويید مگر نپسندم، میگويیم شايد به مادرم که می افتد!خواستگاری به دل پسرو دختر می

 !شود؟ پسر شکوهی بزرگ آمده، شانس آوردیمی

ام از کلمه شانس استفاده کردند، برای آينه زبانی درآوردم، فکر کردم دفعه اولی که خانواده 

 :زمانی بود که کنکور رتبه دورقمی قبول شدم، خواهر و برادرانم گفتند

 !ها شانس آوردی فاطمه -

ها بوده! بس که مادرم قبل از کنکور حرص خورد و گفتند، دعای خیر آنمادرو پدرم هم می

 :گفت

دختر بشین سر درست کنکور داری. چرا همش پای تلويزيونی! چرا همش با دختر  -

 .گینعموهات توی اتاق چرنديات می

 

 هايم چیز عجیبیام، موفقیتبله کنکور را گفتند شانس آوردم، حتمی! ولی بقیه مراحل زندگی

رفتم همیشه شاگرد اول بودم، نبوده؛ يعنی حداقل شانس نبوده؛ برای نمونه مدرسه که می

خواهی شاگرد اول شوی؟ يا خواهر و گفتند: پدر و مادرت معلم است، نمیهايم میهمکالسی

گفتند: ما گفتند، کار مهمی نیست ما هم شاگرد اولیم؛ و صد البته پدر و مادرم میبرادرانم می

گفتند! به انتخاب رشته فرهنگی هستیم بیا و شاگرد اول هم نشو! خوب حتما راست میهر دو 

کردم بايد دبیر ای انتخاب میدبیرستان که رسیدم، طبق آيین خانواده دانشمند هر رشته

مان بود. داشتم خورم، مدير مدرسهشدم! و تنها کسی که اعتقاد داشت من به درد تجربی میمی

های رو هوا وارد اتاقم شد. خوشحال و سرحال کفشزدم که خواهرم بیم میم را شخزندگانی

 :فرشی نقره آيش را آورده بود. ابرويی باال انداختم و ل*ب کج کردم

 .خواد در بزنی بفرما توسالم زهرا جون، راحت باش! نمی -

لنچ کرد و های رو فرشی را جلوی پايیم گذاشت، خواهرم خنديد و زبانی برايم درآورد، کفش

 :گفت
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ت يه جوره! سلیقه که نداری، خودم بايد به فکرت ی چادر رنگیهاها رو بپوش با گلاين -

 !باشم. عمداً پاشنه صاف آوردم زيادی دراز نشونت نده

ای اسبیم را شروع کردم به پیچیدن. تک خندهلبخندی زدم بدون اهمیت به زهرا موهای دم

 :کردم و گفتم

شما  که شما قدت صد و شصتا هست، دلیل اين نیست که من درازم،عزيز جون، اين -

 !کوتاهی

 :کمر گفت به خواهرم حرصی در آينه قدی اتاقم به من خیره شد و دست

گنده گیرت اومده، برای چقدر تو پرويی! بیا و خوبی کن، حاال قرار نیست يه خواستگار کله -

مون يه مدرسه زير م کسايی هستیم ها، همهمن قیافه بگیری! فکر نکنی ما برای خودمون ک

 .دستمونه

 :گنده! خواهرم پاسخی که نشنید گفتکله و پوزخندی زدم، موهايم را محکم پشت سرم بستم،

و هفت سالته، تو رو خدا سبک سری در نیاری. لطفاً يه امشب به روی اون  عزيزم بیست -

 .ذرهسالمتی بگ فلک زده نیار، آتیش خونه تويی تا به

ای سر دادم؛ روسری بر سر کردم و دامن بلندم را تنظیم کردم؛ مچی آستین بلوزم نفس کالفه

 .تر کشیدم، غرغرکنان از در اتاقم خارج شدمرا پايین

کنم؛ بعدش هم زهرا تو کنید. مگه من چی کار میتونه! هی چپ و راست، آبرو آبرو میچه -

تو که میدونی از دمپايی رو فرشی بیزارم، برای  پاهات کوچیکه پاهام داغون میشه، اصالً 

 چی آوردی؟

به سالن پذيرايی رفتم، همه به جز زن برادرانم و مادرم دورتادور نشسته بودند و پدرم 

گفتند يا از حسرت و تعجب نچ نچ ها مدام يا آفرين میگفت از نتايج تحقیقاتش و آنبرايشان می

که ما خانواده فرهنگی هستیم، چنین خواستگاری آمده! اينگويید به خاطر کردند؛ مادرم میمی

ام و پريناز خواهرش از اخالقم خوششان البد، ولی فرحناز گفت: ]زن عمويش از چهره

آمده.[ خواهرم پشت سرم آمد و دستم را گرفت و به صورتم نگاه کرد. لونچش را آويزان کرد 

 :و بلند خطاب به مادرم گفت

 

 !يه کرمی چیزی به صورتش بزنم، يکم رنگ و رو بیادخوای می مامان، -

همه سالن سرشان به سمت ما برگشت؛ مادرم مانند فنر از آشپزخانه بیرون پريد و چادر 

ش را دور کمرش محکم گرفت و چشمی برای خواهرم ريز کرد و اشاره به دامادمان رنگی
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 :کرد و آرام غر زد

ها هم مثل خودمون قید و کاره همین امشب! اونديگه چی! عمرش آرايش نکرده، حاال يه  -

 !بند دارن. شما الزم نكرده جلوي شوهرت از اين پیشنهادها بدي

زده از حرف زهرا، نزد شوهرش، به آشپزخانه رفتم. در آشپزخانه که رفتم، گوشه خجالت

 دادند!ن میگفتند و سری تکاای میکنان با اکراه خدا شانس بدهپچبرادرهايم پچ آشپزخانه زن

ها معلم بودند. حتما شوهرهايشان هم احتماالً بايد معلم باشد چه مرگشان بود. خب هر دوی آن

برادرانم را صدا زد تا به سالن پذيرايی بروند و من چايی بردن را تمرين  ديگر! خواهرم، زن

 !کنم

دهم است که چای های روفرشی زهرا انگشتان پاهايم را له کرده بود؛ دقیقاً اين بار کفش

کند، کجی میچیز امروز به من دهن کنم! همهريختن و راه رفتن با سینی چای را تمرين می

دانم مادرم چه اصراری دارد تر! نمیافتاد؛ فاجعه از اين عظیمام از سرم میمدام چادر رنگی

از چايی  دانم! هیئت بازرسی هر بارتر جلوه دهد، من که چادر سر کردن نمیمن را خانم

گرفت! شوهر خواهرم، آقای معلم هم دم درآورده بود. او هم به گروه آوردنم ايراد می

 :گفتآوردم خواهرم میايرادگیران از من پیوسته بود. هر بار که چايی می

ها لک بری؛ چرا چای کمرنگه! وای دور يکی از فنجونببین يه امشب آبروی بابا رو می -

 .ون يکی سرريز شدهافتاده. آخ نگاه کن، ا

ريختم، شدم دوباره چايی بیاورم! در آشپزخانه، همان طور که چايی در سینی میو ناچار می

ام را بوسید و لبخند زد و با يک دست هم چادرم را گرفته بودم. پدرم به آشپزخانه آمد، پیشانی

 :مهربانانه گفت

نیستن. از سرشون زياد باشی!  تها اون خواستگارای قبلیبابا باشخصیت باشی ها، اين -

دونی که چقدر تحقیق کردم اين سه نمیگم كه تو ايرادي داري خدايي نكرده، اما خودت می

 !روز، پسره هیچ ايرادی نداره، مؤدب باهاش حرف بزنی بابا جان، دختر عموهات نیستن ها

كمي شر و  بر خدا! من فقط كمي آن هم کردم و سر به زير چشمی گفتم. پناهلبی کج می

 .شیطان هستم

*** 

گوشی همراهم روی میز ناهارخوری بود. برداشتم، چند پیام از طرف دختر عموهايم آمده 

 .بود

مو جريان را برايشان خواستند موبهها میمردند! آنلبخندی زدم، داشتن از فضولی می
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ت خوابم انداختم و ای انداختم، خودم را روی تخبگويیم. به اتاقم رفتم، چادر و کفش را گوشه

گذاشتند. در گروه دختر های خنده میها شکلکنوشتم و آنتعريف کردم برايشان؛ من می

ام را گذاشتم ماشاهللا. بس که پدرم تعريف کرد و مادرم گفت عموها اسم خواستگار نديده

خانه آموزش ماشاهللا. برای دختر عموهايم گفتم، پدرم سه روز هر زمان که از وزارت

رفته پی تحقیق از آقای ماشاهللا و پدرش يعنی ماشاهللا خان. شده، میرورش تعطیل میپ

 جور که پدرم از آب اين

 

و دستگاه ثروتی دارد، البته ماشاهللا.  روان دهانش آشکار بود. ماشاهللا خان پدر ماشاهللا، بد دم

عجله نکنید، همچین  دادند. ای به خشکی شانس! برايشان گفتمدختر عموهايم هم پیام می

و دستگاه ماشاهللا خان چیزی جز نامش  برگشته، اين دم شانسی هم نیاوردم؛ از بخت من بخت

خواهد و شود! پدرم گفت ماشاهللا برايش گفته که از مال ماشاهللا خان ريالی نمینصیبم نمی

عموهايم نوشتند، خواهد خودش زندگی را بسازد. دختر خبر دفن و کفن من بیايید انشاهلل، می

خاک بر سر شانست. برايشان گفتم که شازده پسر گفته برادرانش در کارخانه پدرش مشغول 

خواهد آپارتمانی در مرکز شهر ای دارند، اما شازده میهستند؛ و هر کدام در باال شهر خانه

 :گفتای بخرد! دختر عموی کوچکم کرايه کند تا زمانی که بتواند خودش با پول خودش خانه

ً بر خدا پیر میشی، به خاطر اسباب توف توی اين شانس! پناه -  .کشی حتما

گفت باز مادرم، ها را میتر آخر! برايشان نوشتم پدرم که اينهر کدام گفتند بچه از اين مثب

 :بخاطر اين خوداتکايی گفت

 .باشهپیدا میشه، شیر مادرش حاللش  جوری کماکبر. پسر اينماشاهللا هزار هللا -

گويند، آفرين! گويید، خواهر و برادرانم مدام میبرايشان نوشتم؛ البته ماشاهللا را فقط مادرم می

 .گذاشتم آفرينو من حس کردم آفرين اسمی زنانه است و گرنه اسمش را می

با خنده برای دختر عموهايم تايپ کردم؛ دختر عموهای عزيزم، هر آفرينی که از اين 

انداختند. د، سری به تأسف برای من تکان می دادند و نوچ نوچ راه میآمقلوها درمیسه

 .بست بس که به پیشانی زدند و گفتند: خدا شانس بدهشان پینهپیشانی

 :همه دختر عموهايم با هم گفتند

 !به خشکی شانس؛ با سر رفتی تو خوشبختی دکتر -

 نامزدی داشته که از قرار معلوم برايشان با خنده نوشتم: چه شانسی دسته اول که نیست، قبالً 

 :شان به پايان رسیده؛ دختر عمو فريبا گفتدختر عمويش بوده و هفته پیش نامزدی دوساله
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ذاشت يک هفته يعنی توف توی احساسات پسره، دختر عموش رو که نابود کرده، می-

 .رفت پی زنگذشت بعد میمی

و ديدار با خانواده و آمد  از چند روز رفتای باال انداختم؛ برايشان نوشتم پدرم بعد شانه

شکوهی، تصمیم گرفت که امشب مراسم خواستگاری انجام شود. ازدواجی کامالً سنتی! و من 

ام شود، قربان صدقهشود، مدام سر راهم سبز میگمان کسی عاشقم میکردم، بیفکر می

 .ها هم برايم نوشتندای هیچ! آنرود! خودکشی؛ نامهمی

 .یاقت، حقا که حمید اليقت بودلبی -

 

*** 

 

کرد؛ ام را بیشتر میهای بی سر و ته مادر و پدرم نثار خواستگاران دلهرهصدای تعارف

کردم، ازدواج به اين و فکر می روی صندلی غذا خوری، میان آشپزخانه نشسته بودم

به خیالم بعد  سرعت! آخر يک مرتبه بدون شناخت قبلي. ازدواج در سن من عجیب نبود، اما

کنم. حس خوبی به اين خواستگار داشتم شايد چون او هم پزشک از اتمام درسم ازدواج می

ام کشیدم. بود. هنوز که نديده بودمش، ولی به پدرم و تحقیقاتش اطمینان داشتم. دستی به چانه

 چشم ريز کردم و فکر کردم ازدواج يعنی چه؟ يعنی زندگی مادرم يا خواهرم؟ زندگی با

مردی همچون پدرم! برادرانم! اگر زنی باشم هم چون خواهر و مادرم حتما بعد از ازدواج 

خورد و سريع بايد بیدار شوم، آب کتری را جوش بیاورم و هروز صبح زود ساعتم زنگ می

چايی دم کنم! و بعد بساط صبحانه را روی میز وسط آشپزخانه بچینم. حتما بايد قبل از صدا 

کنم طور که پیاز ناهار ظهر را سرخ میل ناهار ظهر را آماده کنم؛ همانکردن شوهر وساي

کنم، او با اخم تمام سر میز بايد از آشپزخانه صدايش بزنم و همانطور که برنج را آب کش می

که صبح شده و مجبور است سر کار برود من صبحانه بیايید و من فکر کنم حتمی مقصر اين

خورد برنج را دم بگذارم و نفس راحتی بکشم و سريع ه میبايد باشم! زمانی که صبحان

ای نان و پنیر برای خودم بگیرم و در حین خوردن لیست مواد غذايی که تمام شده را لقمه

بنويسم؛ او صبحانه خورده تشکری کند و برود دنبال کارش. شايد هم بگويید، چیزی 

آيد لبخند ژکوندی تحويلش هنوز خوابم می کهخوای؟ يا مثالً بگويید، من رفتم و من با ايننمی

دهم و خداحافظی کنم. بعد هم سريع بساط صبحانه را جمع کنم و دستمالی بکشم؛ غذای پخته 

 شده را درون فر خاموش بگذارم و يادم باشد گاز و برق را نگاه کنم که خاموش است؟
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رم و سريع از خانه ای سر کنم و بیسکويیت ساقه طاليی در کیفم بگذاهول هولکی مقنعه

بیرون بزنم. يا دانشگاه بروم بعدها سرکار، عصر برگرديم و من بايد با لبخند برايش میز غذا 

پهن کنم و او که انگار کوهی کنده با اکراه سر سفره بیايید و لبی کج کند و بگويید: ]يکم 

م را یخشکه غذا، ساالد درست نکردی؟[ و من چشمی بر هم بگذارم و عصبانیت و خستگ

پشت چشمانم پنهانم کنم و بگويیم: ]شرمنده[. بعد سفره ناهار عصرگاهی را جمع کرده، 

ها را بشويیم تا همسر چرت عصرگاهی بزند و بعد از شستن ظرف حتما بايد به مادر و ظرف

خواهرم زنگ بزنم. جويای حالشان شوم و بعد خسته و کالفه تلوزيونی روشن کنم، تابیف 

هايم بپزم تا همه تا در مهمانی گرديم ياد بگیرم،خانم آشپز به خانه بر می استراناگوف از

شود؛ سرحال به سراغ بگويیند: ]چه کد بانو چه خانه دار![ تنگ غروب حضرت آقا بیدار می

کند و من بعد از سرويس دادن میوه و چايی! بساط رود و با همکارانش چت میموبايلش می

ز دوساعت تمیزکاری خسته و کوفته جنازه خود را بر روی تخت شام را پهن کنم و بعد ا

خوابم رها کنم و همسرم که خواب عصر گاهی رفته پای تلوزيون سرحال بنشیند تا ديروقت، 

شود! و من که فردا صبح که خواست بیدار شود برای من اخمی کند که چقدر زود صبح می

خواب ساعت کوک کنم که فردا زودتر بیدار کند قبل در حالی که پاهايم از درد ذوق ذوق می

شوم که نان تازه هم بخرم و فکر کنم تمام زندگی زنان شاغل همین است تا پیر شويم؛ حتما تا 

 ام بايد قد و نیم قد بزرگ کنم، فرزندانم. فرزند فرزندانم را و من همیشه حرص پیری

 

 

مادری هستم غرغر و و زنی هستم بخورم که آدم شوند فرزندانم و حتما وقتی آدم شدند، من 

 !همیشه خسته برای شوهرم. و در آخر اين بود زندگی

 :کردم که صدای بلند پدرم از سالن پذيرايی آمددر چرنديات ذهني خودم شنا می

 .فاطمه جان بابا چايی بیار -

پرتی در ها، ايستاده و با حواسپاچه هول کرده چادر بر سر انداختم و مانند منگدست

 :آشپزخانه فرياد زدم

 .چشم مامان، اآلن میام خدمتتون -

ام بود، خدای من چه گفتم؟ صدای خنده ريز زن و مردی و پدر و مادرم نشان از آبروی رفته

پدرم من را صدا كرد و گفتم مامان! اول كار چه دسته گل زيبايي به آب دادم! مادرم از سالن 
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 :پذيرايی مهربانانه مانند همیشه گفت

 .دخترم چايی بیار عزيزم -

الکرسی خواندم و هفت استکان چايی ام بیشتر شد. آيهبا رسوايی که به بار آورده بودم، دلهره

های بلور، يکی پولکی اصفهانی و ديگری قند يزدی دست ريختم. قندانمرتب و آراسته يک

ام را *نههايی که انگار داشت س*یای گذاشتم؛ زير ل**ب با نفسرا درون سینی نقره

کرد، صلواتی بر محمد و آل محمد و هفت جد آباد سادات فرستادم تا سوراخ می سوراخ

کاری نکنم. قدم شمار به سالن بزرگ آپارتمانمان رفتم؛ نفسی بیرون دادم، خود را خراب

سرد نشان دادم و سالم کردم، تمام سرها به سمت من برگشت. همه با لبخند نگاهم خون

جز مادرم که دلهره تمام چشمانش را گرفته بود. مادر است ديگر. همه پاسخ  كردند بهمي

که سرم را نجیبانه مانند اسب زير بیاندازم و برای تخس کردن چايی سالمم را دادند، قبل اين

ای که از او بروم، خواستگارم را که کنار پدرش نشسته بود، از نظر گذراندم و اولین ويژگی

اش بود. جلو رفتم همه بجز توسی گشاد، کم مويی سرش و سر به زيریو شلوار  ديدم کت

رسد! باادب بابا بفرمايید! يک چايی است ديگر، عجله نکنید به همه می پدرم ايستادن. ای

بفرمايیدی حواله کردم و اول به سمت زنی تپل که يک دماغ و چشم از او پیدا بود رفتم. چايی 

م گفتم. او دستش را از زير چادر مشکیش در آورد و بلند آمدی آراکه گرفتم جلويش خوش

 :گفت

اکبر خانم دانشمند، چه قرص قمريه، چشم نزنمش، دست فرحناز جونم درد نکنه با هزار هللا -

 !انتخاب کردن همچین عروسکی

خواستم سینی چايی به هوا پرت کنم، چادرم بی اندازم و که میطوریقند در دلم آب شد، به

یان يک ر*ق*ص بندری بروم؛ اما شأن خانواده دانشمند را حفظ کرده و تشکر كردم؛ همان م

 :هوا گفتخواستم چايی را تعارف به مادرم کنم که مادرم دستپاچه شد و بی

 .قربونتون برم خانم شکوهی، کنیزتونه -

از مادرم. اند! آن از من اين مادرم چه گفت؟ نه انگار خانواده دانشمند امروز حسابي دستپاچه

و يک! مثالً خواست سنگ تمام بگذارد در تعارف خانم دبیر،  هم در قرن بیست کنیز! آن

رسماً من را با خاک يکسان کرد! از تعجب راهم را کج کردم سمت پدر خواستگار، خانم 

 :ای ريز کرده و گفتشکوهی خنده

 

 .اختیار دارين، عزيز ماست. انشاهلل میشه خانم خونه علی آقا -
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های سیاسی بودند و چايی را بین پدرم و آقای شکوهی تقسیم کردم. مردها سخت مشغول بحث

با تشکر چايی برداشتند! به سمت شازده خواستگار رفتم که در صندلی تکی کنار پدرش 

داد و گاهی هم سري به نشانه هايشان را گوش میداده و حرف طرفی لم نشسته بود و يک

داد. چايی را که جلويش گرفتم بدون نگاه به من، در حال تأيید ان ميهايشان تكتايید حرف

های پدرم بود، تشکری سرسری کرد و به پدرش گفت: حرف شما هم درسته. چنان حرف

ها را در چشمانش فروکنم! کامالً خواست قندانام شد که دلم میايش مايه سرخوردگیتوجهبی

ان صدقه که نداشتم، ولی حداقل با نگاه تشکر من را نديد گرفت! انتظار چشمک يا قرب

ای نه پدرم![ اما نشد؛ خواست بلند بگويم: ]هی آقا! خواستگاری من آمدهکرد. دلم میمی

چشمی گرد کردم و مثل االغی که خسته از زندگانی بود، آرام با دماغی سوخته به کنار مادرم 

زدم؛ باز خدا خیر دهد به خانم  رفتم و نشستم؛ مادرم از من تشکر کرد و من هم لبخند

 :ام؛ خانم شکوهی پرسیدسوخته شکوهی، صدای ماشاهللا گفتنش، مرهمی بود بر دماغ

ها شدی. دانشگاه هم چادری هستی اکبر چقدر چادر بهت میاد! ماشاهللا شبیه فرشتههزار هللا -

 دخترم؟

فیانه جلوی دانشگاه ديده بود، دانستم که من را مخجا شدم. اين را خوب میکمی سر جايم جابه

 :راستش را گفتم

 .نه حاج خانم چادری نیستم ولی کالً مقید به حجابم -

ای زير ل**ب گفت و به پسرش که محجوبانه، چايی را جلوی لبش برد، لبخندی زد و ماشاهلل

کم وگو بود. کمحواسش به گل قالی بود و انگار در اين جهان نبود نگاه کرد؛ مادرم گرم گفت

دلواپسی از چهره مادرم به دور شد و خانم شکوهی ديگر قربان صدقه من نرفت! رسماً ديگر 

توانستم فیضی كرده و هويج مجلس بودم. چنان در مرکز ديد خانم شکوهی بودم که نمی

 :شدم. خدايی نکرده يک مرتبه پدرش گفتاش را ورانداز کنم. حتما که رسوا میشازده

 .ه حرف اصلی رو بزنیمخوب با اجازه ديگ -

ها قبالً زير چادر دور سرم را محکم کردم و لبی گزيدم. پدرش توضیح داد تمام حرف سر به

وگو کنیم. و من شدم سوگلي پس اجازه خواست که ما با هم خصوصی گفت شده، با پدرم گفته

 .انجمن

بوديم و او چشم به  روی هم نشستهخانه روبهچند دقیقه بعد من و خواستگار در اتاق کتاب

زند. چادرم را دور کتابخانه بزرگ پدرم داده بود! متعجب به اين فكر كردم، چرا حرفی نمی

دستی میوه را روی میز تر دادم، كه مثال دلرباتر به نظر برسم؛ خم شدم پیشام عقبشال آبی
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 :جلوتر گذاشتم و گفتم

 .بفرمايید میوه -

ت و به جای دادن به من، چشم به میوها داد. ممنونی گفت ها گرفای چشم از کتابو او لحظه

زدگی باال پريد. آرام و هیچ حرفی شروع کرد به پوست گرفتن موز! ابروهايم از شگفت و بی

خیال و آسوده ايش، شروع کرد به قاچ کردن موز. چنان بیهای سبز گربهسرد با آن چشمخون

جان موز افتاد! محترمانه سکوت کردم تا موز تفاوت به بود که چنگالی برداشت و با بی

گاه حرف را آغاز کنیم. موز اول را که تماماً خورد! دستمالي برداشت خوردنش تمام شود، آن

دستی بر و دستش را پاک كرد. لبخندي زدم. حتما كه شروع شد، اما در كمال ناباوري، پیش

 روی پا گذاشت 

 

حماسه ديگر! با شگفتی مطمئن شدم که حتمی وهلوی بزرگ برداشت و آغاز کرد به يک 

کند! حالش کمبودهای ويتامین بدنش را خواسته يا ناخواسته، در منزل ما دارد جبران می

خوب بود؟ تا خواستم حرفي بزنم، مادرم در زد و سینی چايی نبات را پشت در به من داد؛ 

 و يواشكي به آن شکم اش را روی سرش جلوتر کشیدمادرم با چشمانی پرسشگر چادر رنگی

 :دريده نگاه کرد و گفت

 ها مادر چی گفتین؟ خوب پیش میره؟ -

 :ريز خنديدم و آرام گفتم

 .خورهاش هست مامان داره میوه میگشنه -

 :ای رفت و لبی گزيدغرهمادرم تعجب كرده، چشم

 .زشته مادر -

یقا انگار چشمان خودم گفت. چشماني كه دقاش گرفته بود؛ اين را چشمان زيبايش میخنده

بود؛ پس ذهنم ناخودآگاه فكر كردم من هم به زيبايي مادرم هستم؟ مادرم چشمکی زد و سريع 

طرف او برگشتم از چیزی که ديدم شوکه شدم؛ او  در را بست؛ وقتی در را بستم و به

ايی نبات خورد، به چزير می دانه سر به اش گذاشته بود و دانهدستیای انگور در پیشخوشه

طور هستن که مادرم چايی نبات آورده! دستپاچه شتابان خیره شدم. حتما همه خواستگارها اين

کم با خوردن چايی سر دل نگیرد! سینی چايی را روی چايی نبات را به آن رساندم تا دست

 :میز گذاشتم به چايی نگاه کرد گفت

 .ممنون -
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دانست برای چه کن میين انسان خانه خرابچه جمله تاثیر گذاري! ممنون! همین! اصالً ا

ای سر دادم. نه اين آقا بد گشنه هست. آمده! نشستم. استکان چايی را برداشت. نفس کالفه

 :ای مصلحتی کردم و گفتمسرفه

 !بفرمايید -

برد، خشک زده ماند! نگاه کوتاهی به من کرد و دستش که داشت چايی را به سمت لبانش می

 :لبخند شرمساری زد و گفت گاه به چايی!آن

 !شرمنده تعارف نکردم، شما بفرمايید -

 :مشتم را زير چادرم گره کردم. خدايا اين فرد ديوانه هست! لبم را کج کردم و آرام گفتم

ها نوش جونتون. منظورم چايی نبود، منظورم اين بود شما شروع کنید به صحبت؛ خواسته -

 .اتون رو بفرمايیدر آيندهو نگرشی که مد نظرتونه در مورد همس

 :ها خیره شد و گفتآهانی گفت و چايی را کمی چشید و نجیبانه به بقیه میوه

 .لطفاً شما شروع کنید -

دانم چرا ولی جا کردم، به پشت دستم نگاه کردم، نمیاز حرص کمی خودم را روی مبل جابه

همه به جانم افتاد، اين هايش را کف اتاق بريزم! دلهرهدندانمستعد بودم با پشت دست

 وار،زور آمده؟ سنگین و خانم خیالی. نکند بهبی

 

 :به دستانم نگاه کردم و گفتم 

کنم به معرفي خودم، البته شايد دختر عموتون فرحناز همه چیز با اجازه اتون من شروع می -

ست. فرزند ام هسالهرو درباره من گفته باشه، ولی مايلم خودم هم توضیح بدم؛ بیست هفت

تاشون با نفره هستم. خواهر برادرام با هم سه قلو هستن. هر سه آخر از يه خانواده شش

خوام انشاهلل همسرانشون و پدر و مادرم فرهنگی هستند. دانشجوی پزشکی هستم و می

دونید، اگر به تفاهم برسیم، دردسرهای زندگی با يه طور که میتخصص هم بگیرم. پس همون

 .پزشکی رو خواهید داشتدانشجويی 

ای از اخالقیاتم را برايش برشمردم تا انگشتان دستم را باال آوردم و به حالت شماره، نیمه

 :آمادگی ذهنی داشته باشد بدبخت

تر، حرفتر، شادتر، پراز نظر روحی کالً بین خواهر برادرام، خیلی پر جنب و جوش -

 .تر هستمبه اصطالح آتیش پاره عاشق دورهمی های فامیلی، عاشق مسافرت و کال

کردم، به کسری از ثانیه چشم باال کردم ببینم، طور که با چرندياتم ريز دلبری میهمان
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کند که از چیزی که ديدم جا خوردم، های من توجه میمشغول خوردن است، يا به حرف

کنم، نفهمید نگاهش می که قدر تند چشم پايین انداختم،کرد! آنداده بود و با لبخند نگاهم میلم

 :اجبار نیامده. به خضعوالتم ادامه دادم خوب شکر خدا به

بینید چادر سرم کردم االن، به جهت مادرم هستش. چون دوست داشتن مراسم که میاين -

های مذهبی و ماه رمضان، چادر سرم تر باشه؛ اما در کل چادری نیستم. بجز مراسمسنتی

هستید در خانواده کامالً مذهبی بزرگ شدم. اين رو و به اين جهت  کنم؛ البته در جرياننمی

گفتم که جسارتاً، مادرتون پرسیدن که چادری هستم يا نه! خوب اگه اين موضوع خیلی برای 

اتون چیه؟ که، انتظارات شما از همسر آيندهشما مهمه حتماً صادقانه بفرمايید؛ مورد ديگه اين

که کنید؟ يا اينکه وقتی عصبانی میشید چطور رفتار می. از اينکمی از خلقیات روحیتون بگید

 اهل رفت و آمدهای فامیلی هستین؟ اهل سفر و گشت و گذار چی؟

ها را که گفتم لرزش صدايم در گوشم پیچیده بود! نگاه و لبخندش به خودم عجیب بود. اين

د و خیلی خونسرد به استکان دمی بیرون دادم چشم باال کردم و به او که پاروی پا انداخته بو

ای برای صاف کردن صدايش کرد و شروع چای داخل سینی خیره شده بود نگاه کردم. سرفه

 :به صحبت کرد

ام بگم ما سه تون، منم توضیحاتی خدمتتون میدم. در مورد خانوادهممنون از توضیحات -

م مشغول به کار هستند. برادر و يه خواهر هستیم که همه ازدواج کردن. دو برادرم پیش پدر

رخونه عموم مشغول به کار هستند. البته فکر ام هستش، اون هم تو کادامادمون هم که پسرعمه

ای کامالً سنتی و مذهبی هستیم. زن ها رو به پدرتون توضیح دادم، ما خانوادهکنم تمام اين

له، چون قبالً شما برادرام و خواهرم همه چادری هستند؛ ولی حجاب شما از نظر من قابل قبو

 .تون ديده بودمرو روبروی دانشگاه

کرد تا نگاهم اين را که گفت لبخند زدم و چشمانم را به چشمانش دادم که داشت به من نگاه می

ای کرد مجدد خش را ديد شتابان چشم زير انداخت، حاجی يک نظر حالل است! باز سرفه

 :صدايش را گرفت و ادامه داد

 

دونم دونم چی بگم. نظری ندارم، فقط میام دارم، نمیظاری از همسر آيندهکه چه انتاين -

کنه؛ نه که آدم خود خواهی باشم. باالخره هر کس روحیات انسان خوبی باشه برام کفايت می

شخصی خودش رو داره. برای همین ذهنیت خاصی در مورد طرف مقابلم ندارم. درمورد 

ً اخالقیاتم، نمی  پدرتون تحقیقات کامل کردن. من بلد نیستم مثل شما دونم چی بگم، حتما
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بشمارم! شما خیلی راحت و کامل توضیح دادين، من واقعاً نمیدونم چه طور خودم رو براي 

شما توضیح بدم! اما من شماره تماس چندتا از دوستام رو میدم. خودتون تماس بگیرين، در 

 .مورد روحیات و اخالقم بپرسین

 :مردک خل است انگاري! سريع گفتم دوستانت به من چه!

نه نیازی نیست؛ منظورم از روابط اجتماعی نیست، اون مورد و پدرم تحقیق کردن. بیشتر  -

 .درمورد روحیات شخصی خواستم بدونم

 :دوباره گفت

 خوايین شماره دوستام رو بدم؟دونم اخالقم چطوره! میآخه من که نمی -

 :حرصم گرفت اخم کرده گفتم

 .نوننه مم -

صداست! سخت است! گندش بزنن، فکر کنم، فردی آرام و بیقدر يعنی معرفی خودش اين

توانم خاموش باشم، شوم حتما؛ من در طی روز پنج دقیقه نمیکنم کنارش، پیر میوای دغ می

گرا گرا و دروناش کنار من خوانده است که! فكر كردم اصالً فردی برونبدبخت فاتحه

 :هوا گفتمدانم چرا بیشناسمش، نمیحرصی شدم از اين که نمیسازگاری دارند؟ 

 .چايی بفرمايید سرد شد -

 :اين را که گفتم جان گرفت، بدبخت چايی نخورده! نگاه کوتاهی به من کرد و گفت

 خوريد؟خودتون نمی -

 :بخور بدبخت! مؤدبانه گفتم

 .نه نوش جان من چايی دوست ندارم -

 :که از چايی بچشد گفتمت دهانش برد، اما پیش از اينچايی را سريع برداشت و س

ام در زندگی کمبودی جايی که در توانم هست اجازه نمیدم همسر آيندهاز لحاظ مالی تا اون -

احساس بکنه؛ ولی موردی هست که برام ارزشمنده و قصد ترکش رو ندارم. من عضو جهاد 

کجای اين کشور بايد برم خدمت. دلم پزشکی هستم و ماهی يه بار در سال معلوم نیست 

خواد همسرم درک بکنه و مانع خدمت رسانیم نشه. اگه با اين موضوع مشکلی دارين، می

 .همین االن بگین

 !اي گفتم و اين شد پايان صحبت مادرسته
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*** 

 شادي

مان ديدم، مان را باز کردم و اولین چیزی را که در حیاط خانهبا ريموت در بزرگ خانه

اشین بزرگ سیاه عمو بود! يعنی چه شده! قلبم انگار از کار افتاد! نکند اتفاقی افتاده! با م

سرعت وارد حیاط خانه شدم. هراسان، تند از ماشین پیاده شدم. اکبر آقا که کنار استخِر خانه 

 :داد بلند سالم کردهای شمعدانی را آب میداشت گلدان

 .سالم دخترم خسته نباشی -

دانم پاسخی دادم يا نه! به تندی به سمت امارت رفتم. حتما اتفاقي کرده بودم که نمیچنان هول 

کدام از خويشاوندان به ديدار پدر و مادرم نیامده بودن؛ پدر و  افتاده. در اين دو هفته هیچ

مادرم هم نه به مهمانی رفته بودن نه باکسی ارتباط داشتن. هول و وال به جانم افتاد. مادرم دو 

مان سری نزده. بار هم به مرکز خیريه خانوادگی فته است افسرده و آرام است؛ او حتی يکه

کرد، يا خدا! تا سريع درون امارت شدم و از صدايی که شنیدم قلبم به درد آمد. مادرم گريه می

 :گفتخواستم پا تند کنم سمت سالن صدای خاله را شنیدم که می

خواهر، تو رو خدا يه فرصت ديگه به خودمون بديم ، دارم تو رو روح مامان بابا لج نکن  -

 .کنم از دوريتدغ می

 :ديوانه شده خاله، فرصتی دوباره برای من و علی! صدای عمو پايم را کندتر کرد

زنم، داداش نذار بند برادری پاره بشه، تو بگو باشه. اگه مشکل شاديه من باهاش حرف می -

 .قط نگو نهکنم، فش میبه روح بابا راضی

ام دمید. تنم گرگرفت. آمده بودن برای التماس! صدای گريه مادرم و خون به رخساره

 :ها اعصابم را بهم ريخت؛ وارد سالن شدم، بدون سالم غريدمهای آنخواهش

جا تا تن اين دوتا پیرمرد پیرزن و جا چه خبره! خاله! عمو! اين درسته اومدين ايناين -

دونید فشار خون داره! عمو چطوری نم رو به گريه انداختید؟ نميبلرزونید! چرا ماما

دونن نامزدی ما تموم شده ،پس دوباره خوايین من رو راضی کنید وقتی همه میمی

 . ...التماس

 :زير غريد پدرم آرام و سر به

 .بشین بابا -

بايد از حق  کمر گذاشتم، به حرصی از اين برادر دوستی پدرم پرخشم جلوی عمو رفتم. دست

 :پدر و مادر پیرم دفاع کنم، چشم ريز کردم و غريدم

خواد تمومش بکنه! به کی بگم من برای چی بشینم بابا؟ ما که تمومش کرديم عمو انگار نمی -
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 . ...خوعلی رو نمی

 .با فرياد مادرم و خنده ريز خاله و چشمان درخشان خوشحال عمو الل شدم

 .ی بکنه برای فردا ظهر بريم نامزدی علیشادی، عمو اومده ما رو راض -

ام سیلی محکمی زد! از درد صورتم به سمت مادرم برگشت، کسی به رخسارهبه يک آن

اش را آهنگ سوتی در گوشم پیچید. مادرم چه گفت! خنده زيرزيرکی خاله زير چادر رنگی

 که ديدم سر برگرداندم تا ببینم چه کسی بر 

 

های بیرون ريخته خاله يا دست عمو که جلوی آخ، نکند دندانکس نبود! گوش من زد. هیچ

خورم ها نبودند، پدرم بود! سوگند میاش را گرفته بود، در صورت من زدند! نه نه! آنخنده

اش بر قالی ابريشمی وسط سالن بود که به من سیلی زد! آخ زدهکه پدرم بود، نگاه خجالت

تکان دادم و به مادرم که اشک درون چشمش حلقه ها سری کمرش را شکستم؛ مانند گیج منگ

 .بسته بود خیره ماندم! علی نامزد کرده! به اين سرعت! خودم نخواستمش اما

کند؛ با صدای لرزان و پشیمان شان ديگر مغزشان کار نمیمغزیخردها برای توجیه سبکبی

 :گفتم

 .آهان ببخشید، اشتباه متوجه شدم -

تر از ويران شدن من لذت ببرد؟ توانست کمی نامحسوسنامرد نمیبه خاله نگاه کردم، خاله 

 :دستپاچه گفتم

 .مبارکه، انشا... خوشبخت بشن -

کس جوابم را نداد؛ دست و پايم انگار از شرمساری میان جمعیت به سمت اتاقم دويدند و  هیچ

اقم! مادر و پدرم را جانم وسط سالن ايستاده بوديم و پايی نداشتم برای رفتن به اتمن و پیکر بی

 !شکستم

شدم، صدای ای گفتم تا به اتاقم بروم؛ از کنار خاله که داشتم رد میام با اجازهاز سرافکندگی

 :بلند عمو من را خورد کرد

ها. من از بابات قول گرفتم عمو جون حتماً فردا ظهر برای مراسم نامزدی بیا تاالر فرهنگی -

 .تو رو راضی کنم

دانم چشمی گفتم يا نگفتم. تنها ان تحقیر شدم که آتشی به جانم افکندند؛ نمیاحساس کردم چن

جانی بودم که بوی تعفن حقارت تمام اتاق را گرفته که به اتاقم رسیدم الشه بیدانم، هنگامیمی

 .بود
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ام را از سر درآورم؛ دمای بدنم پر و بال گنگ میان اتاق ايستاده بودم، توان نداشتم حتی مقنعه

ام. آخ! پیکرم درد زد از گرما؛ تنم کوفته بود از لگدهايی که خودم به شخصیتم خودم زدهیم

 .دارد

که در بزند در را محکم باز دانم چه مدت زمان میان اتاق ايستاده بودم که مادرم بدون ايننمی

شدت عصبانی  کرد و در چهارچوب در ايستاد! صورت تپلش قرمز شده بود اين يعنی به

کشید. به سر تا پای من تنديس حقارت میان اتاق نگاه های تند و پشت سر هم می. نفساست

 :کرد. برای اين که خودم را عادی نشان دهم گفتم

 جانم مامان جان؟ -

ای پرت کرد، دستش را در هوا تاب داد و اش را به گوشهبه يک آن وارد اتاق شد و روسری

 :گفت

 !نشده باشم، گويا هنوز از شوک لباستون هم عوض نکردينالیزابت خانم مزاحم وقتتون  -

 :ام؛ جلوتر رفتم تا آرامش کنم، شرمنده گفتمدانست من خرد شدهخدايا مادرم شکسته بود و نمی

 . ...مامان من -

 :نگذاشت حرفم را بگويیم، دستش را روی کمرش گذاشت و با ناله گفت

 . ...آخ! خارم کردی دختر -

لقه بست، آرام به سمت تختم رفت. ناخوش احوال روی تخت نشست و با اشک در چشمانم ح

 :بغض گفت

ساله بود. دقیقاً بیست سال انتظار بچه  بیست سالم بود که شوهر کردم با پسری که بیست -

هات و زن عموهات زايید. عمهبچگی خواهرم پشت سر هم میکشیدم، توی اون بیست سال بی

شون حتی يه طعنه نزدن بهم تا جلوی بابات خار بشم! کم حرفی زايیدند، اما هیچ کدوممی

شد! بعد بیست سال خدا تو اش نمینبود! فتاح پسر بزرگ حاج علی بزرگ خاندان، زنش بچه

ساله دارمت اين اولین باری بود که از خدا خواستم که که سیرو به ما داد، حاال بعد از اين

 .سرت به سنگ بخوره که از منیت بیافتی

 :میان حرفش پريدم

 . ...مامان به خدا -

 :فرياد کشید

ساله، من حرف نزن، بذار من حرف بزنم دلم سبک بشه، هفتاد سالمه و تو يه علف بچه سی -

رو خار و ذلیل کردی! مثل يه احمق پريدی وسط مجلس، چشم و ابرو اومدی که التماسم رو 
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 .خوامنکنید من علی رو نمی

 :سرش زدمادرم با دو دست بر 

، اصالً کی تو رو خواست؟ فکر کردی برای علی زن قحطه هان! ديدی بر سر من ای خاک -

خاله و عموت چطور ريشخندت کردن؟ ديدی چطور خوار و ذلیل شدی يا خودت و زدی به 

خريت؟ تقصیر خودمه، يه دختر لوس و خودخواه تربیت کردم که يه ارزن شعور نداره. مرده 

های واموندت ننوشته بود رو ببرن که ازش چی بیرون اومده! تو اون کتابشور اون دانشگاه 

سنگین کنی، ببینی ماجرا چیه، بعد سلیطه بازی در  که وقتی وارد يه جايی میشی، اول سبک

 .همه هزينه درست کرديم ای دستمون بشکنه اين بیاری؟ اگر ننوشته که

 :لبی کوچک کرد و گفت اش کشید ومادرم پوزخندی زد و دستی به پیشانی

خواهِی نامزدی  ات و عموت اومده بودن دعوتخواستت، خالهکس نمی نترس خانم هیچ -

ام در اصل اومده بود عکِس دختره رو نشون ما بده تا من و بابات هعلی، ولی خواهر ذلیل شد

 .رو بشکنه

! خواستم جلو بروم که لرزيد، هفتاد ساله بود، ولی پیرش کردم انگار امشبدستان مادرم می

 :فرياد زد

خوام سکته کنم از دستت؛ دردم از اين نیست که علی رو نخواستی، به من دست نزن که می -

بینی؛ مرد مثل علی کمه، که الهی کور بشم نبینم نه که درد نباشه ها نه خودت تاوانش رو می

مون رو به هر سگی خونهخوايش اجباری نیست؛ آخه ديگه در ام پشیمون بشه. وقتی نمیبچه

قدر خودخواه و خود همه دارايی بابات رو ببینه بازه؛ من دردم از اينه که چرا اين که اين

 کنی انگار همه نوکرتن، ها؟بینی، چرا يجوری به بقیه نگاه میبزرگ

طور نبودم، من تنها عجله کردم، از ترس ناراحتی پدر و مادرم عجله کردم. نه من اين

 :گذاشترامش کنم نمیخواستم آ

 . ...مامان بخدا -

 :تر جیغ کشیدمادرم عصبی

حرف نزن، بذار يکه بار به خودت بیارمت تا غريبه نزِن توی دهنت؛ گوش بده خانم دکتر،  -

شرفت که کم به حقش مادری نکردم، نذاشت ی بیبذار بگم برای علی چه دختری ديدن. خاله

ل نشم. رفته چند روزه يه دختری برای علی پیدا کرده که با يه ماه بگذره تا خوار و ذلیل فامی

 اش رو گرفته بود آورده بود که عکس سربلندی تبلت گلناز نوه
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دونی کردن رو نشونم بده، میدختره رو با علی که کنار هم توی بازار داشتن حلقه انتخاب می

معرفتم کی رنه خواهر بیای گرفته! وگخواست دقیق نشونم بده چه تیکهچرا تبلت؟ چون می

و  ها بود؟ ولی حاال اهلش شده بود؛ چون آتیشش زدیبازیو اين قرتی اهل عکس گرفتن

بهونه پس زدی. اون هم عکس گرفته بود و اومد آتیشم زد! آخه من موندم اين رو بی پسرش

، وقتی پاشکسته به اين سرعت توی اين چند روز دختره رو از کجا پیدا کردند؟ هی روزگار

معرفتم قدر خوشگل میشه! خواهر بیاکبر مگه دختری اينها خشکم زد! هللاديدمش مثل منگ

 دونی چه دختری برای علی نشون کرده؟نمی

آمد از رخسارم. مادرم انگار در شد و پايین میباز بود؛ خواری عرق می از تعجب دهانم نیمه

 :زدحرف میحال خود نبود سر پايین انداخته بود و با خود 

اولین باری که عکس دختره رو ديدم چشم و ابروش خار شد رفت توی چشمم! توی اون  -

کنه! انگار دوتا الماس عکس وامونده، معلوم بود چه چشمايی داره. رنگش آدم رو جادو می

اش گذاشتند! من که زنم دهنم آب افتاد! ابروی مشکی پهن و يه دست، های واموندهتوی چشم

ها و لبش عروسکی! يکم آرايش قاعده گونه ها آهويی، دماغ بهبه چه بلندی، چشمها مژه

نداشت بگم با رنگ و لعاب صورتش رو جادويی کرده! ای بشکنه پات زينت که چه عروسی 

گیرت اومد! به قدش نگاه کردم که تا شونه های علی بود، چه بلند باال! چه اندام خوشگلی 

هاشون رو ببینیم. ات رفته بوديم لباسود که توی آلمان با عمهداشت! عین اون دخترهايی ب

عکس  قاعده بود! آخه مگه میشه؟ هی به چیزش به مانکن نبود، تیغ بود تو چشمای من؛ همه

ام و الل موندم. گفتند قدش نگاه کردم و خاله و عموت تیکه انداختن. ديدن زيادی خیره عکس

فهمی يعنی چی؟ يعنی فهمیدن که من شوکه شدم از می به باباش رفته چشماش به مامانش.

قدری بهت بگم دختره خوشگله که طايفه شکوهی که هیچ هفت جد خوشگلی دختره! يعنی اين

 .و آباد شکوهی هم به اين خوشگلی نديده بودن! جون کندم تا گفتم مبارکه

 :ای کرد و ادامه دادمادرم تک خنده

 .سرها و دخترهای خاندان زيادهجا کردم! از سر همه پغلط بی -

ها میان اتاقم کرد! يعنی حقیقت دارد. علی! هنوز مانند احمقگفت و من را له میمادرم می

ايستاده بودم. علی دقیقاً غرورم را هدف گرفته بود و چه خوب من را در هم شکست! مادرم 

 :زدهنوز در دنیای خودش با فرش ابريشمی میان اتاقم حرف می

با افتخار گوشی موبايلش رو برداشت و زنگ زد مادر اون دختره! به مادر دختره  زينت -

گفت پیش خواهرمم که خواستین وعده ناهار فردا رو بگیريد؛ من که هنوز داغون خوشگلی 

گرفتم. پشت تلفن و نمی شکستای کاش دستم می دختره بودم، با اکراه گوشی رو گرفتم که
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ز ادب و احترام و سواد که نديده بودم به عمرم! مادر دختره چنان با ای ابرخوردم به يه حجمه

تونه اين جوری ادبش رو به رخ کرد که گوينده تلوزيونم نمیسرد صحبت میاحترام و خون

طور! بابات که گوشی رو قطع باريد! بابای دختره هم همینبکشه! سواد و ادب از کالمش می

کرد؛ اين طور محترم بودن و باادب شت مثل من فکر میکرد، ساکت موند. حتما اون هم دا

 ارزه به دوتا کارخونه و ملک و بودن می

 

اش چه خواهر و برادر و عروس و داماد با پدر و مادرش ات گفت خانوادهامالکش. خاله

 :ها خواستم تیکه بگیرم گفتمفرهنگین. از اون خانوادهای مذهبی. دستپاچه مثل دلقک

هبین، انگاری عروست چادری نبود؛ زينت زشت نیست دوتا عروست و اوا چطور مذ -

ام گفته دونی چی گفت. گفت علی بچهدخترت چادری هستن ولی زن علی چادری نباشه؟ می

آدم بايد انسان باشه، مهم فهمه و شعورشه، نه ظاهرش. خواهرم به اين جای حرفش که رسید 

 :مثل مار افعی چشماش برق زد و گفت

شناسی چه مذهبیه روش نمیشه دونی چه دلی بسته به دختره! علی رو که می، نمیخواهر -

 .لرزه وقتی کنار فاطمه هستنشون نمیده؛ ولی دستاش می

ام بیرون. دارم خفه میشم خواست التماسشون کنم بريد از خونهآب شدم رفتم تو زمین، دلم می

شون که تو ن که فردا بريم نامزدیها شروع کردن التماس کرداز اين همه خفت؛ عوضش اون

اومدی هنر نمايی کردی؛ ادب و تربیتت رو به رخ همه کشوندی و فهموندی که فقط هیکل 

 .گنده کردی

مادرم بلند شد. کاش خواب باشم، آرام و آهسته بدون نگاهی به مِن خیره سر، از اتاق بیرون 

 .کنمرفت؛ خدايا امروز خواب باشم خواهش می

*** 

 

 فاطمه

 

ای بود؛ تا خواستم ام را روی تخت خوابم انداختم. خدايا شکرت، جشن آبرومندانهتن خسته

ام! آرايش ملیح چه نفس راحتی بکشم در دم از جا پريدم. جلوی آينه رفتم. خدايا چقدر زيبا شده

ای برای خود فرستادم و با همان لباس نامزدی قرمز زيبا کرده بود چشمانم را! بو*س*ه

ی تخت خود را رها کردم. چه روز خوبی بود چه اندازه انرژی مثبت، همه از من رنگ رو
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برادران علی! مادر علي از قربان صدقه سنگ تمام گذاشت. علی  کردن، حتی زنتعريف می

و بیش سرش به کف سالن چسبیده بود از  که چادر سرم بود، کمکه به قسمت بانوان آمد، با اين

 :ی من را ديد يا نه! هر چه مادرش گفتخجالت. نفهمیدم که عل

 .نامزدت رو نگاه کن -

وجود که اما او تنها صورتش سرخ و سفید شد! چشمانم را بستم و نفس عمیقی کشیدم بااين

خانواده علی وضعیت مالی عالی داشتند اما از نظر ظاهری زياد تفاوتی با هم نداشتیم. هر دو 

حرکت، تنها ذکر صلوات نه؛ اين باشد که ماست و بی خانواده مذهبی بودند، اما نه منظورم

تقريباً تمام مجلس زنانه تا خرخره در ر*ق*ص غرق بودند! آخر کار جنازه دختر عموهايم 

از مجلس بیرون رفت، بس که رقصیدند و پی خواستگار در خانواده علی بودند! پِس ذهنم 

انگار دخترش نامزد پیشین  ر نهرقصید! انگااخمی به خاله علی کردم؛ پیرزن يه نفس می

بهتر. يعنی خوشگل است؟ اش شادی نیامده بود. چهها! دختر چشم درآمدهحرف علی بوده! چه

 قدر خوشگل شده باشم که کاش آن

 

گیرد؛ رود، حرصم میهمه بروند تعريفم را پیش شادی بکنند! آخ نام شادی که پس ذهنم می

 :ام پريدديم، يک مرتبه از زبان الل شدهروزی که برای آزمايش خون رفته بو

 ديگه رو تحمل کنید؟ ببخشید نامزد قبلیتون چطور دختری بودن که نتونستین هم -

 :جايیم مشخص بود پرخشم شده، اخمو به چشمانم خیره شد و گفتعلی که از سؤال بی

گاه بودند و ايشون دختر عمومه و بسیار دختر خوب و باشخصیتی هستند. ايشون نخبه دانش -

دكتراشون رو با معدل باال از معتبرترين دانشگاه آلمان گرفتند. پس فكر نكنید دختر عموم 

بستگي بین خوام، منم گفتم تمام. دلايرادي داشتند؛ تنها قسمِت ما به هم نبود. ايشون گفتن نمی

 .قدر زياد نبود كه اصرار بر ادامه باشهما اون

برايم تلخ بود! مشخص بود هواي خانواده.اش را دارد. از حرصم قدر حرفش دانم چرا ايننمی

گیری حمله ببرم. سرنگ دستش را بگیرم و درون چشم خواستم به سمت پرستار نمونهمی

رمانتیک! تر از علی کسی هست؟ ساکت، آرام، بیعلی کنم؛ اما نه گناه دارد؛ ای جان، مظلوم

د که علی به خواستگاريم آمده، او را تأيید کرد، يک هفته هر که شنی ای به قربانش. در اين

 . ...انشاهلل که

 باره باز شد! خواهر و و زن يک ام بهام ناتمام ماند که يک مرتبه در طويلهرؤيا بافی

برادرانم با جیغ و خنده وسط اتاقم پريدن! و من از ترس مانند االغی رم کرده از جايم پريدم. 
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شان زبانم بند آمده بود! خواهرم زهرا دستانش را باال برده بود و شوک زده از ورود ناگهانی

 :ام را تکان دادم و گفتمرقصید، زبان بندآمدهمثالً بندری می

 !چی شده -

 :رقصید، با خنده گفتدادن و زهرا میبرادرانم بلند خنده سر می زن

لفن بود؛ از وقتی اومديم خاک تو سرت فاطمه، پسر مردم رو به فنا دادی! بابای علی پشت ت -

 هاست؟کنه، زود باش زنگ بزن علی ببین چه جوریطور التماس بابا رو میداره همین

برادرانم دستم را کشیدند، من را وسط اتاق گذاشتن و با جیغ و خنده دورم يورتمه  زن

ادم و اخمی گفتند! سری به تأسف تکان داند! با هم زود باش زود باش میرفتند! ديوانه شدهمی

 :کردم و غريدم

ايد، چی شده آخه؟ من شماره يعنی بدبخت شاگردهای که زير دست شما هستن، به خدا ديونه -

موبايلش رو از کجا بیارم االن! اصالً برای چی بايد بهش زنگ بزنم؟ خوب يه نفرتون بگه 

 کار داشته؟بابای علی چی

 :صدا گفتندای متوقف شدند، همه با هم يک ها لحظهرم کرده

 !اش رو نداشته باشیدروغ گو. مگه میشه شماره -

 اش رو ندارم، آخه بگین چی شده؟باور کنید شماره -

کردن گوشی همراه در زهرا پرشتاب به سمت گوشی همراهم هجوم برد و از آنجايی که قفل

 خانه ما مفهومی نداشت کل موبايل من را زير و کرد

 :و با تعجب گفت

اش رو نداره! فاطمه شما يعنی توی اين يه هفته اصالً تلفنی حرف شمارهراست میگه  -

 !نزديد

 

ام کرد. آخر شماره بر سری حواله زديم! چرا؟ زهرا دستی بلند کرد، خاکبايد حرف می

خورد؟ زهرا از اتاقم سريع بیرون رفت. از گوشی همراهش پیش از نامزدی چه به دردم می

 :برادرم پرسیدم سهیال زن

 چی شده؟ -

سهیال و هستی بلند خنديدند دستم را گرفتند، روی تختم نشاندند. سهیال با لهجه اصفهانی غلیظ 

 :با هیجان گفت

خره بابای علی زنگ زدس بابا آ گفتس علی ازدون درخواست داره صیغه محرمیت بخونید  -
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لوم بود چندی بینشون تا که معذب نباشد، يعنی فاطمه خدا لعنتت کنه تو همون تاالر مع

 !خوادددوني خره چندي مياس، نميدستپاچه

 :علی! دستپاچه؟ با تعجب و دهانی باز گفتم

 ای! حاال بابا چی گفت؟وا؟ چه دستپاچه -

 :هستی خواست جوابم را دهد که زهرا داخل پريد و گفت

ست ات بابا گفت ما اصالً صیغه رو برای دوران نامزدی دربذارين من بگم، با اجازه -

دونیم. تازه بابا تاکید کرد که قرارمون همون شش ماه نامزدی بعدش يک ماه عقد و بعدش نمی

 .عروسی انشاهلل

ها را روز قبل نامزدي گفته بود! انگار كه قبول كرده بودند! پس چرا درخواست پدرم اين

 :محرمیت دادند؟ خواهرم، هستی را کنار زد کنارم نشست و با هیجان ادامه داد

تونند دوتايی سینما، رستوران، گردش برند ولي بابا گفت هر زمان دلتون خواست می -

ها رو با حضور حاج خانم يعني مامان علي برند اما حرف صیغه نزنید که محاله. مهموني

باباش هم گفت، علی از نجابتشه که اين درخواست رو داره. بابا هم گفت صیغه کنن، هم رو 

ای. پس بهتره نامزد بمونن تا نسبت به هم شناخت پیدا مسائل حاشیهشناسن و میرن توی نمی

کنند؛ بابا گفت کلی باباش دمغ شد، حاال هم شماره علی رو از بابا گرفتم زنگش بزن صدا رو 

میريم، وای مطمعنم پشت اون چهره بذار روی بلندگو ببینیم چی میگه! از فضولی داريم می

 .هخجالتی يه مرد پرحرارت و باحال

 :با تعجب و دلهره به خواهرم گفتم

 !بابا زشته! زنگ بزنم يه کاره چی بگم -

ام را ب*وسه زد تا دلم را نرم کند، آخر چطور بگويم علی به نظر مرد مذهبی خواهرم گونه

دانم شايد هم نه! خواهرم لجوجانه شود با او تماس بگیرم! نمیآيد، حتما که ناراحت میمی

 :گفت

دونی توی تاالر که يه لحظه صورتت رو ديد چطور دستپاچه شد. داشت ، نمیقربونت برم -

مردن. خواستم برم رفت تو ب*غل مامانش، يعنی همه فامیل از حسرت داشتن میبا سر می

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

 :خنديدم که به اشک افتاديم آخر سر با خنده گفتمقدر از حرف زهرا هر سه به خنده افتاديم، آن

 !کی؟ پس چرا من نفهمیدم هول کرده-

 :ای مستانه سر داد و من را چهارپا فرض کرد و گفتزهرا خنده
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آوردی. حاال فاطمه جونم ها رو درمیآخه تو که سرت پايین بود، ادای عروس نجیب -

شوهرهای ما که ديگه دوره خر کردن ما کنم. من که دوستت دارم، زنگ بزن، خواهش می

 .ازشون گذشته. بلکه هم يه فیضی ببريم کنار تو

 :ام زد و گفتزن برادرم روی شانه

 !میريم، ياال زنگ بزن مچلمون کردی، تو يه علف بچهخره داريم از فضولی می -

گاری جدی خنده امان گرفته بود، سرمان پر شده بود از بازيگوشي، قصد تماس نداشتم اما ان

ای گرفت، صدا را روی بودن در قصد پلیدشان! زهرا گوشی همراهم را برداشته شماره

 :بلندگو گذاشت، سريع بعد از دو بوق صدای علی پیچید

 !بله -

ام گرفته بود، هم دلهره داشتم. چابک وسط اتاق هول کرده گوشی همراه را گرفتم. هم خنده

گوشی همراه چسباندند و جلوی نفسشان را گرفتند که  ايستادم، آن سه هم سريع سرشان را به

 :نخندند. مهربانانه محترمانه گفتم

 سالم شبتون به خیر خوب هستین؟ -

 :انگار که ترديد داشته باشد پرسید

 علیک سالم شما؟ -

 :يعنی نشناخت! سريع هول کرده گفتم

 ام؛ خوب هستین علی آقا؟من فاطمه -

 :کمی سکوت کرد و گفت

 ا چطوره؟ خانواده خوبن؟ اتفاقی افتاده؟حال شم-

ای بود! آبرويم را جلوی دخترها برد! خواهرم اشاره کرد از الل بودن اين چه پرسش مسخره

 :شفا بگیريم و ادامه بدهم؛ گوشی را محکم به صورتم فشار دادم و گفتم

 .اشید بگمنه اتفاقی نیفتاده! شکر خدا همه خوبن؛ خواستم حالتون رو بپرسم و خسته نب -

 :کمی صبر کرد و گفت

ممنون از شما، لطف کردين تماس گرفتید. جسارتا من هنوز از پدرتون اجازه نگرفتم  -

 .تون رو داشته باشمشماره

ام تنم يه تکه مغزیدانم! ولی من از شرمندگی اين سبکسنگ روی يخ چه مفهومی دارد؟ نمی

 :يخ شد و سريع گفتم
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 .ببخشید خداحافظ -

برادرانم به هم ديگر نگاه  را که قطع کردم سکوت عجیبی در اتاق بود! خواهر و زنتلفن 

شده و  کردن و بدون هیچ واکنشی هر کدام ب*وسه خداحافظی بر گونه منی که خشک

ای گفتند و از اتاقم بیرون کردم زدند. هر کدام با اجازهرو نگاه میزده به ديوار روبه خجالت

سط اتاقم ايستاده بودم! شرمنده از رفتارم، بغض گلويم را گرفت. رفتند! و من هنوز و

 !رفتارش بسیار ناپسنديده بود

دستانم را جلوی صورتم گرفتم و آرام شروع کردم به گريه کردن! لحن سردش باعث شد که 

 فکر کنم، يک احمق 

 

س نامزدی، با احساس. روی تختم نشستم با همان لباام و دلم سرد شد از اين مرد بیدستپاچه

صدا گريه همان آرايشی که ديگر هیچ ذوقی برايش ندارم سرم را ب*غل گرفته بودم و بی

کردم. خواستم زير ل*ب ناسزای به علی بگويیم که صدای زنگ گوشی همراهم آمد، با می

 :فین فین به شماره ناشناس خیره شدم پاسخ دادم

 بله؟ -

 :و سرحال و در کمال ناباوری علی بود با صدای شاد

سالم فاطمه خانم، شرمنده قطع کردم اون موقع. االن زنگ زدم پدرتون اجازه گرفتم که  -

باهاتون تماس بگیرم. البته گفتم شماره شما رو برام پیامک کنن، بهشون حرفی نزدم شما 

 .باهام تماس گرفتین

 !ها

ل بود صدايش مانند يخ وارفته خودم را ولو کردم روی تخت. زبانم از تعجب و بغض ال

 :تعجبی شد

 شنوين؟فاطمه خانم صدام رو می -

 :با صدايی خش گرفته گفتم

 بله؟ -

 :کمی سکوت کرد و با شگفتی پرسید

 چرا صداتون گرفته؟ ازم ناراحت شدين؟ -

جايی بود؛ مثالً دختری تحصیل کرده، خواستم بگويم به تو چه؟ دکتری! ولی ديدم پرسش بی

ام؛ اما بد زخمی جلوی خواهر و زن برادرانم خوردم. پاک معهبال نسبت دکتر فردای جا
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آبرويم رفت. کدام گوری بودن ببینند، مرد باادبم نخست رخصت خواسته بعد تماس گرفته، با 

 :همان بغض مظلومانه گفتم

 .گريه کردم -

 :تند گفت

 خدا نکنه! چرا چی شده؟ -

آمد! از اين جیم به سراغم آمد. خوشهايم همه رديف از دهانم بیرون ريخت، شیطان ردندان

 :شد، بايد هولش داد. مظلومانه گفتمپسر خود به خود آبی گرم نمی

 .کنمکه احمق بودم و به شما زنگ زدم، گريه میاز اين -

 :دستپاچه صدايش شبیه داد بود انگاری

ط گفتم زنید، دور از جونتون. خدا شاهده خوشحال شدم، فقنه اين چه حرفیه که شما می -

حرمت باباتون يه وقت زير سؤال نره. شرمنده، بخاطر اين گريه کردين ببخشید واقعاً. من 

 .واقعاً قصد ناراحتی شما رو نداشتم

ام گرفته بود؛ تا دو دقیقه پیش ای به قربان مهربان مرد، چه اندازه فهمیده! چه باشعور! خنده

 :ین آوردم و گفتمنظرم چیز ديگری بود! صدايم را تا آخرين ولوم پاي

دادن ببینند اولین تلفن ما چطوريه؟ که شما زدين آخه خواهر و زن داداشام داشتن گوش می -

 نابودم کردين، آخه 

 

 !چطور دلتون اومد دلم رو بشکنید

طور ناباورانه آمد، حرفی نزد، اما بههمه لوس بودن باال میام از اينو روده داشت دل

 :زمینه خنده گفتخندد، صدايش مهربان شد و با پسصدا میبیاحساس کردم دارد 

دونستم دارن گوش میدن! اصالً حاال شما قطع کنید من وای خیلی بد شد که! شرمنده، نمی -

 .کنمدرستش می

و تا خواستم بگويیم چه گندی قرار است دوباره بزند، تلفن قطع شد! و من مطمئنم حتماً به 

دهید به دخترت بگويیم عزيزم بمیرم که گريه کردی! بگويید اجازه میزده تا  پدرم زنگ

 .ای در ذهنم زده شد. يک رگ خوابش را پیدا کردم، بايد بخندانمش تا مهربان شودجرقه

شود که پس از قطع تلفن، روبروی هم در رستوران سنتی چشم به راه غذا بوديم. باورم نمی

گ به خانه ما آمد و از پدرم اجازه گرفت که شب گل رز بزرنیم ساعت بعد با يک دسته

کنم تنهايی بیرون غذا بخوريم! و دست گلش میخی بود در مان با هم تنهايی، تأکید مینامزدی
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ها چادرهای رنگی سرشان را جلوی دهانشان گرفته بودند و برادرانم! آن چشم خواهر و زن

رود چطور ان ديدمش، از شگفتی يادم نمیمکه وسط سالن خانه خنديدند و من هنگامیريز می

قدر پیشنهاد رستوران رفتنش عجیب بود که جلوی همه به سمت اتاقم دويدم و دستپاچه شدم. آن

 :گفتم

 !کشه، میام االن، نريد ها چشم به راه باشیناآلن آماده میشم که بريم، طول نمی -

د که فهمیدم اصالً پدرم هنوز اجازه چنان صدای قهقهه برادر و پدرم و دامادمان در خانه پیچی

دان سنگی مادرم رفتم و نداده! چاالک شال آبی و مانتوی آبی بلند پوشیدم؛ آهسته سراغ سرمه

نامحسوس سرمه کشیدم تا تنها رنگی دهد به چشمانم. آرام و کمی مثالً محترمانه به سالن رفتم 

ام من را بوسید رم جلو آمد برای بدرقهو از پدرم اجازه خواستم، اين بار هم همه خنديدند! ماد

 :و زير گوشم گفت

ورپريده چرا چشماتو سرمه کشیدی؟ پسره بیچاره رو می خوايی آواره کنی! گفته باشم  -

 .بابات تا شش ماه راضی به عقد نمیشه ها

و مادرم چشمکی يواشکی به من زد؛ سريع بساط اسپند را برايمان دود کرد؛ و من تقريباً از 

اچگی به سمت کوچه پرواز کردم! در کمال ناباوری در ماشین را برايم باز کرد! پناه دستپ

برم به خود خدا! در ماشینش که نشستم بدون نگاه به من، به کوچٔه ما لبخندی زد و راه می

دويدند چیزی نديدم! خدا افتاد! هر چه به کوچه نگاه کردم، جز دو گربه که داشتند دنبال هم می

کرد، از مراسم نامزدی و ناهار ظهر. گاهی د! در طی مسیر مهربانانه تشکر میشفايش ده

هايش براي زد؛ و من نفهمیدم چرا خندهکرد و چشم می گرداند و به خیابان لبخند مینگاهم می

كوچه و خیابان است. هیچ دردی بدتر از کم عقلی نیست. اصال چرا بعد از نگاه کردن به من 

زند؟ از نگرانی به آينه ماشین نگاه کردم، نه شکر خدا، خالی زگیلی، به کوچه لبخند مي

 .جوشی، پیسی، به صورتم نیفتاده بود

*** 

کردم؛ سنگینی در رستوران سرم را مانند گربٔه خانگی پايین انداخته بودم و با دستانم بازی می

 نگاهش را بر روی 

 

سرم را که باال کردم به او نگاه  کردم. از من شرمندگي و خجالت بعید بود!خودم حس می

کنم، نامردی نکرد و به ديوارهای رستوران خیره شد! و من از شرمساری به انگشتان 

قواره و درازم خیره ماندم. فحشی زير ل**ب به او دادم؛ فکر کنم اولین هنر زندگیش به بی
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کنیم به خوردن تفاوتیش به اطرافیانش بود! خوراک که آمد تعارف کرد شروع رخ کشیدن بی

که کشنگی خودم را به غذا. غذا شامل پنج سیخ کباب در يک ديس بود و من اول به خاطر اين

سرد دو سیخ برای هم نیمه کمتر جلوی خودم گذاشتم؛ اما او خون رخش نکشم يک سیخ آن

خواست با او سردانه شروع به خوردن کرد! من اما دلم میخودش در بشقابش گذاشت و خون

 :زير مثالً دختری آرام و نجیبي هستم گفتم بزنم. آرام و سر به حرف

 .ممنون که من رو آوردين رستوران، خیلی خوشحالم کردين -

ای چنگالش در دهانش ماند و خیره به من شد! چشمانش رنگ لبخند گرفت با دهانی پر لحظه

به انگشتر نامزدی کنیمی گفت! همین؟ لبی کج کردم، کمی با کباب بازی کردم، خواهش می

 :تک نگین دستم لبخند زدم و گفتم

 .انگشتر نامزديمون، خیلی قشنگه، ممنون -

 :او بدون نگاه به من کبابی در دهانش گذاشت و گفت

 .مبارکتون باشه، توی دستتون خیلی قشنگه -

های اسلیمی زده دستی به شالم زدم، به در و ديوار رستوران که پر بود از نگارگریخجالت

خیره شدم، پناه برخدا! مگر دست من را ديده بود؟ ای موجود موزی! چشم که گرداندم به 

علی نگاه کنم، او را ديدم که مشغول نگاه به من است، نگاه مرا که بر خود ديد، سريع چشم 

پايین انداخت و مشغول خوردن شد؛ اما من موردی نداشتم او به من نگاه کند، اما انگار او 

ز نگاه به من! كمي كه گذشت در مورد دانشگاه و درسم پرسید. از خوشحالی فراری بود ا

ای ای که گذشت از صحنهنهايت شروع کردم به صحبت دربارٔه دانشگاه و درس؛ چند دقیقهبی

 ها را خورده بود و من هنوز نیمه سیخم دستزديدم شوکه ماندم. همه کبابکه وسط می

 :باب گرفتم که گفتنخورده بود! چشم از ديس خالی ک

 .فاطمه خانم -

 :از ذوق گفتم

 جانم؟ -

ام گرفته بود، هم دستپاچه اين را که گفتم آنی جا خورد و شروع کرد به سرفه کرد. هم خنده

های من خیره ماند و برايش دوغ ريختم و به او دادم و او الجرعه سر کشید. کمی به خنده

 .به من داد استغفرهللا زير ل*ب گفت و کلید ماشین را

 .لطفاً شما تشريف ببريد داخل ماشین تا من حساب کنم -

ای پاشکسته سمت ماشین رفتم، او از آداب و معاشرت بوي سرم را پايین انداختم و مانند گربه
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ام! من با نبرده؛ همه غذاها را خورد! او مرد بااحساسی نیست، حتی نفهمید من غذا نخورده

 کنم! براي همه انرژی در سرم، چه اين

 

شوم حتما کنار اين پیرمرد. درون ماشین، در ذهنم داشتم، صدمین بار پس ذهنم گفتم؛ پیر می

کشیدم تا جذبش کنم. يک مرتبه در عقب باز شد و علی های ريز و درشت برای علی مینقشه

اش بود! سوار ماشین دو پالستیک بزرگ غذا پشت صندلی عقب گذاشت! حتما برای خانواده

 :شد، با نگاهی کوتاه به چشمانم و بعد به خیابان گفت که

شما که اصالً شام نخوردين. درست نیست گشنه بمونید، کباب براتون گرفتم. حتماً خونه  -

رسیدين راحت بخوريد؛ چلو گوشت هم گرفتم، فردا از دانشگاه اومدين بخورين. برای 

خوردن ولي بنده خداها تو فکرشونه ما  خانواده خودم و شما هم غذا گرفتم. حتما تا االن شام

 .ها هم دوست داشتندچی خورديم. غذاش خوب بود شايد اون

 .يا علی اين مرد چه دل رحم است! من شرمنده شدم از قضاوتم در مورد اين مرد

*** 

 شادی

و بیش  روم. کمده روز است، صبح تا بعدازظهر آزمايشگاه و بعد از آن تا شب باشگاه می

گذرانند؛ می ای خواب خانه هستم! پدر و مادرم هم بیشتر زمانشان را بیرون از خانهتنها بر

انگار همه از هم گريزان شديم. خانه ما خانه ارواح شده بود، سکوت کامل؛ هر زمان در 

تر طور راحتگذراندم. پدر و مادرم هم انگار اينخانه بودم تمام وقت در را در اتاقم می

پرسد، نه گرفتند! نه کسی حالم را میحتی يک بار هم با من تماس نمی بودند. در طی روز

گیرد. رفتار احمقانه من جلوی خاله و عمو ضربه بدی به پدر و مادرم بود و سراغی می

دانم چرا ولی مانند نامزدی علی شوک بدی برای من. علی با اين کار تحقیرم کرد؛ نمی

 .اما امکانش نبود تاب بودم فاطمه را ببینم،ها بیاحمق

تنها حرفی که پس از نامزدی علی مادرم غیر مستقیم به من گفت زمانی بود که از جشن 

لنگان گلی  نامزدی علی برگشت. آن شب پدرم بدون هیچ سخنی به اتاقش رفت و مادرم لنگان

می خانم را صدا زد؛ سالمم را با سر پاسخ داد، گلی خانم چادر مادرم را گرفت. تشت آب ولر

داد. روبروی تلويزيون نشسته بودم اما همه و مال می آورد و پاهای دردمند مادرم را مشت

 :حواسم به مادرم بود، مادرم کمی ناله از درد پا کرد و گفت

دونی خانواده دختره چه آدم گلی نبودی ببینی چه مراسم نامزدی بود؛ چه برو بیايی! نمی -
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دونی چه زن فهمیده و با شخصیت. مامان دختره نمی هايی بودن! با ادب، محترم،حسابی

ريخت، مون ز*بون میقدر برای همهباشعوری بود. عین يه استاد مجلس تو مشتش بود. اين

نه انگار که مدير يه مدرسه هست! مامانه که هیچ؛ اوه اوه يه زن داداش اصفهانی داره 

گردوند! يعنی يه بلبل زبونی و میر دختره، از اون ز*بون بازای قهار، يعنی رسماً مجلس

دونی گلی آورد قشنگ. دختره رو تو دل طايفه شکوهی جا کرد! خدا شانس بده واال. نمیمی

گفت: ]قربون قدمدون. قدم رو اومدم هی میرفت راست میگفت چپ میچه خوش آمدی می

 [.چشم ما گذاشتید. سرتون سالمت باشه. ببخشید اگه چیزی کم و کسر هست

ای انتخاب دونید چه تیکهکرد. تعريف از اون دختره، به کل فامیل گفت. نمیدم شروع میبع

کرديد، هزار هللا اکبرش باشد، شکلش ماه شبی چهارده هست، اما اخالقش تک هست. گلی 

زد به جونم؛ تمام مجلس دوتا چشم شده بود، يه چشمشون به دختره گفت آتیش میاين را که می

 به من! منم از اول مجلس تا آخر مجلس بود يه چشمشون 

 

رقصیدم. گفتم گور پدر پاهام، بذار فکر کنن برام مهم نیست؛ ولی گلی از حق نگذريم، زن 

گفت؛ دختره ماه شب چهارده شده بود، اما يه ذره منیت نداشت! با همه داداشش راست می

 !شناسهساله من رو میبست انگار صد کرد، چنان خاله جون به نافم میاحوال پرسی می

 :مادرم پوزخندی زد، به من نگاهی کرد و گفت

تونه با يه اما گلی حسرت خوردم به اين تربیت و شعور، آدم سربلند میشه وقتی دخترش می -

جلسه همه رو شیفته خودش بکنه. علی که قشنگ اسیرش بود. وقتی اومد توی مجلس زنونه با 

شمش که به صورت دختره افتاد، دستپاچه شد. داشت با که دختره چادر سرش بود اما چاين

 .رفت توی ديوارسر می

وسايلم را جمع کردم و از اتاق ايزوله بیرون آمدم. کالفه از پرسنل آزمايشگاه خداحافظی 

کردم؛ شايد احمقانه باشد، اما ديگر دل و دماغ فکر کردن به سیاوش را هم نداشتم. دلم برای 

ديدمش و نه به من اهمیتی ام با علی، نه میبعد از بهم خوردن نامزدی سیاوشی لرزيده بود که

ام با علي اتفاقی بود؛ دانم شايد سردی برخورد سیاوش بعد از بهم خوردن نامزديداد؛ نمیمی

آيد ، اما كه از علي هیچ خوشم نمياش بعد از علی اتفاقی بود؟ شايد! با ايناما مهربانی خانواده

دن علی حماقت باشد. از نگهبان در آزمايشگاه که خداحافظی کردم، صدای ترسم پس زمي

 :کوب کردسیاوش من را میخ

 .خانم شکوهی -
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به آرامی سمت سیاوش برگشتم. با تعجب به سیاوشی که چشمش همه جا بود به جز من خیره 

 :شدم. متعجب پرسیدم

 سالم! بله؟ امری داشتین؟ -

 اش چه بود! پا بههمه دلهره در چهرهگی بود، ولی اينتیپ همیشسیاوش همان سیاوش خوش

 :کرد حرفی بزند اما خاموش بود؛ با تعجب پرسیدمپا می

 جناب فرهنگ فرمايشی داشتید؟ -

اش کرد. هوا به ساعتش نگاه کرد و باالخره چشم به من داد و من را محو گیرايی و زيبایبی

 :لبی گزيد و خیره به من گفت

 .ام امشب دعوتتون کنم به يه رستورانخواستم شمی -

ابرويی باال انداختم. چه گفت؟ نگهبان در ورودي سرش مشغول راديواش بود. پس يعني من 

ای به کنار دستم نگاه کردم. نه کسی نبود جز من. را دعوت به شام کرد! با من بود! لحظه

کرد؟ چه شده! بند نمی هايی دوستانه همکاران دعوتوقت من را به مهمانی آخر او که هیچ

کیفم را روی شانه صاف کردم و هر دو دستم را محکم به بند گره زدم تا لرزش دستانم را 

 .نفهمد

 ای همکارهاست؟ممنون از لطف شما. مناسبتش همون مهمانی دوره -

خورده اش انگار تراشچشمش را بست و دمی گرفت و من محو نگريستن جانان شدم. چهره

 نه و بود. خطوط چا

 

زد. يا من ريشش دلم را چنگ میکرد. تهاش نگارگری خدا بود انگار و من را ديوانه میگونه

باز کرد و آرام  راستی فريبنده بود! چشم ديدم يا بهکور بودم و کسی را دلرباتر از آن نمی

 :گفت

باشه، يه جور  ای نیست، تنها من و شما. يعنی اگه افتخار بدين قراری دوستانهمهمانی دوره -

 .آشنايی

 خواهد! او اهل نشستلبی گزيدم از هیجان. نفسم به شماره افتاد، چه شده؟ آشنايی با من را می

اش نشانه برجسته بودن من همه دلهره چهره و برخواست با دختران زيادی بود. پس اين

گرفتم، لبخند  ترام را محکماست؟ دختری نوجوان نبودم که هول کرده پاسخ دهم. کیف دستی

 :ای زدم و گفتممحترمانه

تون. اگه اجازه بدين با خانواده هماهنگ کنم. اگه جايی دعوت ممنون بابت دعوت خواهی -
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 .تون رو لطف کنیدگیرم خدمتتون، البته اگر شمارهنداشتیم تماس می

رم با تعجب به من خیره شد، انگار باورش نشد که درخواستش را رد کردم. خودم هم باو

گمان خواستم که درست فکر کنم! بیکه توانستم فعالً درخواستش را رد کنم! زمان می شدنمی

تر از من از ای گفت و پرشتابگرفتم؛ سر سری با تعجب شمارهبايد از پدرم اجازه می

شوره و سراسیمگی در درخواستش. همه دل آزمايشگاه بیرون رفت و من تعجب بودم از اين

وقفه تابی به عرق افتاده بودم. رژيم سخت و کار بیا به ماشینم رساندم. از بیچاالک خودم ر

فهمیدم دقیقاً چه اتفاقی افتاده؛ انگار خوابی ديده رساند. نمیآزمايشگاه، خون به مغزم نمی

باشی و ندانی اکنون هنوز بیداری يا خواب. درخواست سیاوش زمانی بود که من کامالً از 

کاغذی را از داشبورد ماشین در آوردم و عرق صورتم را ه بودم! دستمالسیاوش ناامید شد

گفتم و خشکاندم. ساعت چهار بعدازظهر بود و من تا شب بايد موضوع را به پدر و مادرم می

 .العملشان چیستدانستم عکسنمی

ای شود، يعنی به چشم سیاوش کنم امشب شب ويژهتاب بودم برای شب. احساس میبی

 م؟آمدمی

ام ساعت شش بعدازظهر بود، به سمت رختکن رفتم. برای امروز ورزش بس بود؛ خنده

خواستم تا قرار شب با سیاوش، ده کیلو کم کردم که میگرفته بود. امروز چنان ورزش می

ام به آيد و من تنها انگیزهگفتند بسیار کم کردن وزنم به چشم میکنم؛ دوستانم در باشگاه می

دانستم واکنش پدر و مادرم درباره دعوت سیاوش چیست؛ من د سیاوش بود. نمیچشم آمدنم نز

ساله تا کنون با هیچ مردی قرار شام نگذاشته بودم. شتابان به سمت خانه رفتم. دختری سی

داخل خانه که شدم، خودروی پدرم در حیاط امارت را ديدم. حتما مادرم هم خانه بايد باشد. 

انند همیشه خانه سر تا سر خاموشی بود، صدای قرآن خواندن مادرم آهسته وارد خانه شدم، م

های چرم سفید من را سمت سالن تلويزيون کشاند. آهسته وارد سالن شدم. پدرم روی مبل

ديد. مادرم مانند همیشه چادر و مقنعه و عینک به چشم راحتی پا دراز کرده بود و اخبار می

آمد گفت.  د. گلی خانم پشت سرم حضورم را خوشخوانروی سجاده نشسته بود و قرآن می

پدرم به عقب برگشت و مادرم نگاهی کرد. لبخندی زدم و بلند سالم کردم. هر دو آهسته پاسخ 

نگاهی به من کرد. جلوی پايش نشستم دادند و چشم از من گرفتند! سمت مادرم رفتم، نیم

کمی پس کشیدم. گونه زيبايش را  دستش را گرفتم عینکش را باال زد. مقنعه سفید نمازش را

 .ب*وسیدم

 .سالم مامانی -
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اش را. بس بود. دستش را دوباره سری تکان داد و چشم به قرآن داد! تاب نداشتم کم مهلی

 : لرزيد با بغضی در صدا گفتمبو*س*ه زدم، دستش می

 دادی؟عزيزم اگه جواب سالم واجب نبود حتما همین زير لبی هم جوابم رو نمی -

لرزيد. رحل قرآن را کنار گذاشت. اش میمادرم لبش را کج کرد تا بغضش نشکند. چانه

 :آغوشش را برايیم باز کرد، سر به دامانش گذاشتم و آرام با اشک گفتم

ات مال اين نبود که علی رو نخواستم. دونم دل شکستگیمامان ببخشید دلت رو شکستم. می -

دونم بدجور تو و بابا ادبیم به خاله و عمو. مییدونم که سرشکسته شدی به خاطر بمی

هاست. دورت بگردم، مغزی از جونشکستید به خاطر حماقتم؛ اما مادر من عجولی، بی

جوونی کردم، مادری کن من رو ببخش. راست میگی من خودخواهم ولی مامان، ديگه گذشت 

کی يه دونه. دردت به جونم عزيزم. خودم شرمنده شدم از اين رفتارم، مامانی تويی و همین ي

 . ...قهر نکن با من، من مغرو رو ببخش فدات بشم، خدا من رو مرگ

زمان گوشی  نگذاشت ادامه حرفم را بزنم، بلند اسمم را صدا زد و دستی بر سرم کشید، هم

 :همراه پدرم زنگ خورد. باالخره اشک از چشمان مادرم ريخت. سرم را بوسید و ناالن گفت

خواد رو ت رو نبینم، الهی اون زندگی که دلت میرم الهی، کور بشم پشیمونیقربونت ب -

ببینی. دلم با علی بود، ولی تموم شده مادر. ده روزه ديگه تموم شده، خیلی ازت ناراحت شدم 

ام کردی پیش خواهرم بخاطر رفتارت، ولی راست میگی گذشت. برای تو چون خجالت زده

دونی توی اين يه ماه چقدر خواستگار داشتی! اما صبر می هم شوهر قحط نیست مادر جون،

خوام دوباره شرمنده شادی بشم. يه خواد پیدا بشه. بابات میگه نمیکنیم اونی که دلت میمی

 .ام تو رو در وايسی با ما افتاد، ديگه بسهبار بچه

نار ما ايستاد، نشستم، چهره پیر مادرم را بو*س*ه زدم. اشکش را پاک کردم. پدرم با خنده ک

 :موهای يک دست سفیدش، از خنده درون چشمانش کم نکرد. با مهربانی گفت

زدم، برای کنید! نکنه شنیديد داشتم با خواستگار شادی حرف میچه خبرتونه؟ چرا گريه می -

همین مجلس گريه راه انداختید؟ بابا تا بیان و ببرنش خیلی ديگه هست. جمع کنید بساط گريه و 

 .ناله روآه و 

 :با تعجب به پدرم خیره شديم، مادرم چشمی ريز کرد و پرسید

 خواستگار؟ خیر باشه کی هست؟ -

 :پدرم با لبخند گفت

خواهرم صديقه بود. گفت اگه اجازه بدين بیايیم تهران شادی رو برای بهزاد خواستگاری  -
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ت، حتما داداش کنم! حقیقتش جا خوردم، هیچ وقت حرف بهزاد نبود. بهش گفتم درست نیس

ناراحت میشه. کلی دلیل آورد که چه ارتباطی داره، علی که رفته دنبال زندگی خودش. پس 

سردی میشه بین ما و داداش رضا. ناراحت شد، گفت يعنی ناراحتی نداره، گفتم خواهر دل

ی خوايی اجازه بدی بیايم خواستگاری؟ گفتم آخه فکر نکنم شادی دلش با ازدواج فامیلحتی نمی

باشه، گفت اجازه بده بیايیم با هم حرف بزنن خودش تصمیم بگیره بعدش هم جون بهزاد رو 

 قسم 

 

 !خواستهخورد که بهزاد از بچگی شادی رو می

راه نشنیده؟ انگار مادرم هم من و مادرم با دهانی نیمه باز خیره به پدرم بوديم، بهزاد! پدرم بی

 :مانند من شک کرده باشد پرسید

 حرفخواسته؟ از بچگی؟ بهزاد که دوازده سال از شادی بزرگتره! چه؟ شادی رو میبهزاد -

 !خوادها! چطور هیچ وقت نفهمیديم شادی رو می

قدر نام بهزاد برايم ای باال انداخت، چشم ريز کرد و ريزبین به من خیره شد. آنپدرم شانه

درون چشمم درحال رفت و آمد  ناآشنا است که تصور خاصی از او در ذهنم نیست! نگاه پدرم

 :بود! مادرم آنی به پدرم خیره شد و پدرم بدگمان گفت

 !ت به خاطر بهزاد بودشادی بهزاد به خودت گفته؟ به هم خوردن نامزدی -

 :لعنتی همین را کم داشتم سريع گفتم

جا بود به خدا که اصالً هیچ ربطی به بهزاد نداشت! آخه بابا مامان که هفت ماه سال و اون -

قدر رفت. اينوز بود و میاومد آلمان! چند رديد بهزاد سالی يکی_دوبار از سوئیس میمی

رفت خونه عمه ديدنش، اصالً من و بهزاد هیچ گرفتار درس بودم که مامان گاهی تنهايی می

وقت نیاز  وقت با هم صحبتی نداشتیم! به خدا من حتی شماره تلفنش رو ندارم. يعنی هیچ

؛ روی هم رفته توی اين چهار سال يه بار وقتی مامان آلمان نبود اومد خونه عمه که من نبوده

و آتیه خواهرش رفتیم آپارتمان خودم. اون بار دو روز هم بیشتر آلمان نبود، وقتی رفت منم 

 .برگشتم خونه عمه

 !ای کشید و مادرم آهانی گفت. همه به فکر فرو رفته بوديم. بهزادپدرم نفس آسوده

مانند اقوام هم نشناسمش؛  ام که شايد بهام بهزاد جا دارد؟ آن اندازه او را کم ديدهکجای انديشه

وقت در ذهن من  او مرد پخته و آرامی بود به نظر من همیشه زن گريز بود. اصالً او هیچ

سم را که صدا به سمت اتاقم رفتم. ابروهايم هنوز از تعجب باال بود. لباجايی نداشته. آرام و بی
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ای به ذهنم خورد، سیاوش! با شتاب به سمت سالن خانه دويدم. پدر و مادرم در آوردم. جرقه

ها ايستادم. مادرم با تعجب من آرام مشغول گفت و گو بودند. با هیجان روبروی هر دوی آن

 :گفت

 چی شده مادر؟ -

 :م تاب دادم و گفتمای از موی رها شده از گیسوانسر پايین انداختم و دستم را به شاخه

خواستم بگم يادم رفت، راستش پسر آقای نیکو امشب من رو برای شام ببخشید يه چیزی می -

 . ...دعوت کرده رستوران

 :حرفم را گفته نگفته پدرم فرياد زد

 !سیاوش -

 :با تعجب سری به مثبت تکان دادم. پدرم ايستاد و برزخی با پوزخندی گفت

 

 .خواد قرار بذارهده باهات میمرتیکه دخترباز...خور -

جان بود. خشمگین  به هايش در هم رفت. با ناباوری خیره به پدری بودم که انگار آتشاخم

 :گفت

جا کار کنی روی حساب اين بود شادی رو چه حسابی شام دعوتت کرده؟ من اگه گذاشتم اون -

 !ايهديگه کنه چپ نگاهت بکنه، اما انگار خبرایکه نامزد داری، جرات نمی

 :شنیدم. به مادرم ناباورانه نگاه کردم مادرم نگاهم را خواند و سريع گفتچه می

زنی. دخترت از گل پاکتره، ديونه وا فتاح خجالت بکش، داری در مورد شادی حرف می -

 .گفترفت که به ما نمیشدی؟ اگه زيرآبی می

 :زدوضوح آشکار شده بود فرياد  های گیجگاهش بهپدرم که رگ

باز چطوری به خودش اجازه داده همچین غلطی بکنه؟ پسر احمد نیکو  پس اون مرتیکه زن -

به دختربازی معروفه. روی چه حسابی به اين دختر که يه تار موهاش هم معلوم نیست، 

 پیشنهاد شام داده؟

د، آورهای پدرم دلم شکست. پدرم پیر بود و از روابط اجتماعی جوانان سر در نمیاز حرف

 :خواست کسی درباره سیاوش بد حرف بزند. با دلخوری گفتمدلخور نگاهش کردم؛ دلم نمی

پوشه دونید، قرار نیست هر کسی شیک میهای حاال چیزی نمیبابا شما از روابط جون -

 . ...گرده خوش مشربه، روابط اجتماعی عالیشیک می

 .پدرم حرفم را ناتمام با فريادش گذاشت
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وقت باره، اونکنی به من میگی نفهم، پسره حیضی از سر و صورتش مییخود متو بی -

 .زنی، پام بشکنه گفتم بردمت آزمايشگاه نیکوبرام آروغ روشن فکری می

شود که پدرم مخالف سیاوش باشد! صورتم گر گرفته بود از چنگ زدند بر گلويم، باورم نمی

ديدم، آرام به سمت اتاقم رفتم، دستانم را می شده بد دهانی به سیاوش. دنیا را برای خودم تمام

خواستم به پدرم کشیدم تا خشمم را کنترل کنم، نمیقدر عمیق نفس میمشت کردم. آن

تر محکم هول حرمتی کنم، به در اتاقم که رسیدم دست گیره در را با قدرت هر چه تمامبی

ته شد که تن خودم را هم دادم. صدای بسته شدن سفت در کل امارت پیچید. چنان محکم بس

کس نبايد لرزيدم؛ من از اين عمارت بیزارم، هیچلرزاند وسط اتاقم ايستاده بودم و به خود می

طور وسط اتاق ايستاده بودم و از بد سیاوش را بگويد؛ مادرم هول کرده به اتاقم آمد، همان

هايم کند و من هنوز نفس کشیدم، مادرم با تعجب در آغوشم کشید تا آراممهای تند میخشم نفس

 .از سر خشم بود

 کنی مادر؟بندی؟ چرا همچین میطوری میچته شادی! چرا در رو اين -

شد از عصبانیت. انگشتم را تهديد وار باال اش گذاشتم سرم داشت منفجر میدست به س*ی*نه

 :آوردم و گفتم

ش اين نیست برم رستوران، معنی خواممامان به بابا بگو اگه احترام گذاشتم و اومدم گفتم می -

که خودم چالق بودم و نتونستم برم. مامان به خدا اگر بخواين اذيتم کنید، مدام بگین با اين نرو 

 .تونم از خودم مراقبت کنمبا اون نرو، میرم، به خدا میرم. سی سالمه، می

 

ست لرزان و اش را تنگ کرد و به من با تعجب نگاه کرد دپريده گره روسریمادرم رنگ

 :اش را باال آورد دستم را گرفت با ناباواری گفتچروکیده

قربونت برم می خوايی ما رو تنها بذاری؟ ما که جز تو کسی رو نداريم مادر، تو رو خاک  -

قدر عصبانی نباش. بابات يه حرفی زد، تو چرا همچین شدی!؟ تمام بدنت داره آقا جون اين

 !لرزهمی

ريخت. ام میهايم بلند بود، عرق از تمام رخسارهدرم کشیدم هنوز نفسدستم را از دستان ما

شمردم تا آرام شوم و من پرشتاب به حمام اتاقم رفتم، دوش آب سرد را باز کردم، نفسم را می

هنوز با  ايستم. موهای سرم را خشک کردم ساعت هفت شب بود،تمام قد پشت سیاوش می

ه اين بخت، گوشی تلفنم را برداشتم تا قرار امشب را کنسل سیاوش تماس نگرفته بودم، لعنت ب

 .داردمکنم، صدای ضربه در اتاقم از اين کار باز می
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 بله؟ -

 :مادرم لبخند به ل*ب وارد شد و گفت

بچه نیستی  ش رو قبول کن بابات رو راضی کردمعزيزم هنوز آماده نشدی! درخواست شام -

و بابات باشه، بابا دلش  . هواست پی آبروی خودتکه جلوت رو بگیرم خوب و بد و بسنج

جنبه، ولی اگه فکر شناستش. میگه پسره سر گوشش مینیست چون پسر رفیقشه، خوب می

 .خواد بری، بروکنی دلت میمی

وار در آغوشش دستانم را جلوی دهانم گرفتم تا جیغ نکشم به سمت مادرم دويدم و ديوانه

 :ام زد و گفتانش را به گونهکشیدم. مادرم خنديد دست لرز

 هیچ وقت حرف رفتن نزن باشه؟ -

 :اش را ب*وسیدم و به سمت کمد لباس رفتم و گفتملبخند زدم گونه

تونه يه دختر سی ساله رو مدام امر و نهی بکنه. باالخره صبر آدمم مامان به بابا بگین نمی -

 .يه حدی داره

رفت. با خنده و بپر بپر گوشی همراهم را برداشتم  مادرم سری تکان داد و آرام از اتاق بیرون

 :و به سیاوش پیامک دادم

 .سالم شبتون بخیر. اگه هم چنان وعده شام برقرار هست آدرس بفرمايید برسم خدمتتون -

 .ای نکشید که پیامکش آمدبه چندثانیه

 .سالم و آدرس -

توی توسی، شال مشکی و خروش داشتم که برايم مهم نبود سردی پیامش. مان چنان جوش

تر کشیدم، زمان زمان دگرگونی بود؛ اينترنت پوشیدم، شالم سرم را کمی، تنها کمی پس

رسان نظرم را جلب گوشی همراهم را روشن کردم تا ايمیلم را چک کنم؛ يک پیام در پیام

 .ای ناشناس. قطعه شعری ارسال کرده بودکرد! شماره

 گوشٔه چشم بگردان و مقدر گردان -

 .ما که هستیم در اين دايرٔه سرگردان

با تعجب از شعر ارسالی فرد ناشناس، روی عکس پروفايل زدم و با ديدن عکس پروفايل 

 شوکه شدم؛ بهزاد! دستانم 

 

عکس پروفايل خیره  طور که گیج بهشده بود. بهزاد شماره من را از کجا آورده! همانخشک

 .بودم پیامی دوباره تايپ شد
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 اجازه میدي بهت نزديک بشم؟شادی  -

خواهد! موبايل از دستانم افتاد، دستم را جلوی دهانم گرفتم، بهزاد! اين ناشناس از من چه می

 :چگونه ممکن است به من فکر کند! صدای گلی خانم از پشت در من را به خود آورد

 .شادی خانم مادرتون میگه عجله کنید دير شد -

. بدون توجه به پیام بهزاد سريع از پدر و مادرم خداحافظی سريع گوشی همراهم را برداشتم

کردم؛ لعنت به اين بخت، حتما عمه با پدرم قطع رابطه خواهد کرد. در اين چند سال زندگی 

در آلمان، هر چند ماهی را که مادرم در آلمان نبود، در خانه عمه بودم. او و همسرش 

بهزاد چه مرگش شده! حتما مال پدرم عاشقش اند. اصالً هايی زيادی برای من کشیدهزحمت

ها هم که وضع مالی خوبی دارند! نزديک رستوران بودم و من هنوز از تعجب کرده؟ اما آن

پیام بهزاد بیرون نیامده بودم! بهزاد را پس ذهنم فرستادم. ماشین را در پارکینگ رستوران 

وران از شلوغی قیامتی به پا سرشناس تهران پارک کردم، به تندی وارد رستوران شدم، رست

بود! سر چرخاندم و سرانجام ديدمش؛ تپش قلبم باال رفت، او سر به زير سرگرم گوشی 

هايم که به او همراهش بود؛ نفسی از ته س*ی*نه کشیدم و آرام به سمت او رفتم. صدای گام

داد. نزديک که رسید ايستاد، لبخند کجی بر لبش بود؛ به سر تا پايم نگاه کرد و با سر سالم 

گمان قصد دارد من را امشب از دادم؛ خدای من چه تیپی، بیشدم، داشتم از هیجان جان می

وار و شلوار رسمی مشکی کروات قرمز، حالت مانکن هیجان به کام مرگ کشاند! کت

رويش که رسیدم، جلو آمد دستش را دراز کرد و کرد. به روبهام میاش داشت خفهايستاده

 :گفت

 .خوشحالم که اومدی، سالم -

ای کردم. ابرويی باال انداخت و دستی که و من با لبخند دستش را نديد گرفتم و سالم مؤدبانه

دراز بود را سمت صندلی برد و صندلی را جهت نشستن من پس کشید! خدای من چه 

ادوکلنش  يمان، بویمردم، آرام از کنارم که رد شد تفاوت قدیجنتلمنانه! داشتم از خوشی می

 رويم نشست و يکتلخی پدرم را از يادم برد؛ روی صندلی روبه اش، اوقاتاندام ورزيده

 :اش داد. لبخندی ماهرانه زد و گفتسويه لمی به صندلی

سورپرايز شدم، باهام دست ندادين! عجیبه شما آلمان چندين سال زندگی کردين؛ ولی  -

 !طور نشون نمیدهرفتارتون اين

شوره انداختم. چه اش به دلام کشیدم، کمی از خیرگی بیش از اندازهال مشکیدستی به ش

 :ای باال انداختم و گفتمکند! مؤدبانه شانهپروا تا مغز استخوان آدمی را نگاه میبی

 .ها هنوز هم به بعضی هاشون پايبندمها، سنتادبی ندونید. عادترفتار من رو حمل بر بی -
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 :روی میز خم شد و استادانه چشمانم را کاويد و گفتپوزخند صدا داری زد، 

 خوايین بگین که آلمان هم حجاب داشتین؟نمی -

 

خواست همه قید و بندی که به پايم بسته بودند. دلم می دانم چرا ولی شرمنده شدم، از ايننمی

 :بگويیم نه ولی ناچار گفتم

لمان بودن و خانواده، کالً مقید به ام کاردار سفارت ايران توی آبله؛ حقیقتش شوهر عمه -

 .طرز رفتار بودن. حاال حجابم نه مثل ايران مانتو شلوار باشه، ولی روسری همیشه سرم بود

کمرش را صاف کرد و مجدد به صندلی تکیه داد، دوباره پوزخندی زد و گارسون را صدا 

وانین خانواده احترام همه به ق زد! کمی پوزخندش برايم گران تمام شد؛ واقعاً چرا من اين

خدمت آمد و سفارش غذا را گرفت. میانمان سکوت بود. او چشمش به گذارم؟ پیشمی

کرد! از رفتار و سکوتش دستی خالی روبرويش بود انگار در جهان ديگری گشت میپیش

 :شد و من هنوز محو او بودم که سرباال کرد و پرسیدهیچ عايدم نمی

 ؟از کار با ما راضی هستین -

 .صحبتیلبخند زدم. شکر خدا شروع شد هم

 .بله فعالً که عالیه -

 :سری تکان داد و گفت

 تصمیتون برای کار چیه؟ -

توانم؛ ولی خوب جواب دانم که میتصمیمم که اين بود دل سیاوش را به دست آورم و من می

 .ديگری دادم

اهی دانشگاه... يا که بابا چند ماه ديگه تصمیم دارم که رزومه بفرستم پژوهشکده آزمايشگ -

 .برای خودم آزمايشگاه بزنه؛ ولی گرايشم بیشتر توی کارهای تحقیقاتی پژوهشیه

 :سری تکان داد، خیره به گل روی میز گفت

تون هم خیلی جسورانه کارتون توی آزمايشگاه حرف نداره. البته موضوع پايانامه دکتری -

 .ی با شما خیلی خوش حالیمهر حال ما از همکار هست. موفق باشید، به

تشکری کردم و او باز سکوت کرد، غذا را آوردند و مشغول خوردن شديم. او بیشتر با 

غذايش بازی می کرد و انگار حوصله حضور در رستوران را نداشت و من متنفر بودم از 

ت قدر با پرسنل آزمايشگاه بگو و بخند داشنگاه خیره دختران جوان بر روی سیاوش؛ او آن

انگیزی برای من است؛ اما تماماً داشت به سکوت کردم امشب حتماً شب خاطرهکه فکر می
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 !گذشتمی

ام را خوردم تشکر کردم. او چشم به من داد و دستی به کرواتش زد، با نصف سیخ جوجه

 :تعجب خیره به غذايم گفت

 خوريد؟ غذا خوب نبود؟چرا نمی -

 :صادقانه گفتمادبانه باشد. خواستم رفتارم بینمی

ام افزايش وزن شديدی پیدا کردم. نامهغذا عالی بود، اما من توی دو سال اخیر به خاطر پايان-

خوام برم پیش پرفسوری که تقريباً نزديک يه ماهه شروع به ورزش و رژيم کردم. فردا می

 خوام واقعاً ازم زير نظرش هستم و نمی

 

 .ناامید بشه

دارم؛  ام و فقط به جهت سیاوش است که قصد کاهش وزنودهو من نگفتم در عمرم چاق ب

نگاهی به چشمانم کرد، سری تکان داد و هیچ نظری در مورد حرفم نداد؛ يک آن ايستاد و 

 :گفت

 .تون با هم قدم بزنیمای میل ندارين تمايل داشته باشین تا ماشینپس اگه چیز ديگه -

کرد، سری به نشانه ادب تکان دادم و من در پمپاژ میاز هیجان قلبم انگار صد برابر بیشتر 

زديم، دستانم شانه قدم می به کنار مرد جذابم همگام از رستوران بیرون زديم. دقیقاً شانه

شد بفهمم يک جای لرزيد تا نزديکی ماشین سکوت کامل کرده بوديم! اين سکوت باعث میمی

ج فکر کردم چه مفهومی داشت شام امشب! کلید روی ماشینم که رسیديم گیلنگد. روبهکار می

 :ماشین را از کیفم درآوردم و با لرزش آشکار در صدا گفتم

 بابت شام مچکرم ولی واقعاً نفهمیدم علت دعوتتون چی بود؟ -

 :گام شديم که گفتهايش آرام شد ولی دوباره همکمی قدم

 .بذارين پای آشنايی بیشتر ممنونم بابت اين که قبول کردين تشريف بیارين، علتش رو -

 :کنار ماشینم رسیدم و گستاخانه گفتم

خواد، تازه اونم آشنايی در سکوت؟ واقعاً هیچ جناب نیکو همکار بودن که دعوت شام نمی -

 !متوجه قصد شما برای دعوت به اين شام نشدم

فتن آن چیز شده از پیش نر خواستم خودم را خورد شده و لهقفل مرکزی ماشینم را زدم، نمی

س*ی*نه اويی که دست در جیب شلوارش  به که در ذهنم بود نشان دهم. جسورانه س*ی*نه

 :کرد ايستادم و هوشمندانه گفتمکرده بود و از باال نگاهم می
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حقیقتاً فکر کردم به جهت پیشبرد کاری، يا پیشنهاد کاری قرار شام امشب رو گذاشتین! ولی  -

 !خب عجیب به سکوت گذشت

فه دستش را میان موهايش کشید و بعد به پس گردنش را لمس کرد. حرکتش مردانه بود و کال

 :دادم. انگار کوتاه گفتمن داشتم جان می

دونم اصالً درسته يا خواستم، درخواستی از شما کنم، ولی نمیمن، يعنی چطور بگم می -

 .خوام ... شب خوبی داشته باشیننه... معذرت می

داد، بچه چیز را به من نشان نمی رفت، لعنتی چه مرگش بود. رفتارش هیچ هايم در هماخم

نبودم اين رفتارش توهین بزرگی به من بود. دلخور خداحافظی کردم و سوار ماشین شدم، گند 

 .بزنند به اين شب

 

*** 

 فاطمه

م شود؛ روبروی کولر سالن پذيرايی ايستادم تا باد خنک به مغزم بخورد. شايد از باِد مغزم ک

 ام خواندهآن قدر درس

 

که زير چشمانم گود رفته! خانه در خاموشی کامل است؛ زمان امتحاناِت من رسماً حکومت 

دهم. کمر گردنی تاب می به آيد. حتی علی! دسترود، نه کسی مینظامی است، نه کسی می

 شود؟ساس میاحهمه بي آخ علی، خدا عاشقت کند که پدر من را در آوردی. مرد هم اين

زند تا بفهمم  خونم. اين مرد چرا هیچ حرکت شیدا واری از او سر نمی ِای به قربان دل

آيد اصالً چه ريختی اي به من دارد يا نه؟ از بعد از شب نامزدی نديده بودمش. يادم نمیعالقه

عکس  هايش از بیخرسانهای پیامکشیدم با او تصويری حرف بزنم. پروفايلبود! خجالت می

نداشت تا کمی حیضی کنم! به درون اتاقم رفتم، از اين همه جزوه میان اتاقم حالم دارد بهم 

کشم. بغض گلويم را آورم روی تختم دراز میها در میخورد؛ زبانی برای جزوه و کتابمی

 .آيد؛ خودم کردم که لعنت بر خودم بادخواهد. از خودم بدم میگیرد، دلم کمی هیجان میمی

ام مان با همین زبان الل شدهشوم؛ بعد از شام رستوران، جلوی در خانهخودم حرصی می از

 :گفتم

شرمنده من تا ده روز ديگه يه روز در میون امتحان دارم. خودتون هم در جريان هستین  -

های فامیلی يا گشت و گذار رو بذاريم برای امتحانات پايانی چقدر مهمه. اگه ممکنه، مهمونی
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 ک رمانکاربر انجمن ت جزی هاشمی سادات سمیه

کنم. ز اين ده روز. اگه کمتر تلفن کردم و جويايی حالتون شدم، از حاال عذرخواهی میبعد ا

 .شرمنده بايد تمرکز داشته باشم تا نمره برتر بگیرم

 :هايش ُسرخ شد و گفتآن کوه يخ هم گونه

دونید درسته برای درستون انجام بدين. چشم حتماً به مامان هم نه شما هر کاری صالح می -

ای ندارم. تون خواستهمانی رو بندازه بعد از امتحانات. خودم هم از شما جز سالمتیمیگم مه

 مواظب خودتون باشید. يا علی؛

و رفت. ای تیر غیب بخورد بر زبانم، فرحناز دختر عمويش گفته بود علي بسیار قانون مدار 

اصالً تماس  كردم تا اين حد. او چنان حرفم را جدی گرفته بود کهاست، اما من فكر نمي

جنبه بودم يا همه دخترها تاب بودم برای حرف زدن با او. من بیگرفت، اما من بینمی

كرد از گرفتم. اوايل تعجب ميهای گوناگون تماس میراه به بهانهاند؟ راه و بیگونهاين

چه ها عادت ندارد. پس با نامزدش دوسال گويد به اين جور تماسهاي زيادم. احساسم ميتماس

داد همیشه اش كنم، ولی کارش اجازه نمیگرفتم تا وابستهكرده! من مدام تماس ميغلطي مي

در دسترس باشد؛ ياد گرفته بودم در طی روز فقط پیام دهم و تنها هر شب اگر شیفت نبود با 

او تماس بگیرم تا کمی دلبری کنم. اما چه فايده، دلبری کردنم به جهت رسمی سخن گفتن او 

خورد؛ آخ چه دردی هم داشت؛ چنان رسمی است که انگار شد و محکم بر سرم میمیدستی 

جايش تا دلتان  زنم. نه شوخی، نه خنده، محترم و باادب؛ بهبا استاد دانشگاهم حرف می

خنديدم و های چرندم غش غش میکردم و از داستانها، هی زر زر میبخواهد من مانند لوده

خندد! کرد دارد میهايش معلوم میما گاهی خدايی نکرده صدای نفسداد، ااو تنها گوش می

بینم و دهد؟ آخر محبتی نمیام و به من رو نمیجنبهآورد! نکند فهمیده بیاما به روی من نمی

دهم. اگر يک عزيزم نثارم کند که چمدان بسته حتمی پشت در در روز شايد بیست پیامک می

کننده پیام باشد؛ روال پیام دادنم بار او شروع ! آخ نشد يکخانه مادرش نشسته به انتظارش

 :دهمگونه بود؛ پیش از نماز صبح پیام میاين

 .سالم صبح شما بخیر. توی نمازهاتون من رو هم دعا کنید روز خوبی داشته باشین انشاهلل -

 

 :بعد از نیم ساعت پاسخش اين بود

 .ياعلیسالم محتاجیم به دعا. درستون رو بخونید  -

داد پیامش را تغییر دادم و او حتی زحمت نمیهای متفاوتی میو دقیقاً هر سحرگاه من پیام

تر پیام تابکرد! ساعت هفت صبح بیبدهد. همان اولی را کپی کرده دوباره برايم ارسال می



www.taakroman.ir  

 
  

 
74 

  

 نام رمان این بود زندگی 

 ک رمانکاربر انجمن ت جزی هاشمی سادات سمیه

 :دادممی

خدا کمکم  ها خیلی سنگینه.خورم برم دانشگاه، درستون بخیر. دارم صبحانه میسالم صبح -

 .بکنه بابام منتظره من رو ببره دانشگاه با اجازه، ديگه خداحافظ

 .داد تا ساعت دوازده ظهرگرفت، او ولی جواب نمیام میخودم از پیامم خنده

 .سالم موفق باشید. حواستون رو جمع درس كنید. يا علی -

 :دادمعصر پیام می

ز کلی پرماجرا بود، شب اگه وقت سالم حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ امتحان امرو -

 .گیرمتون تماس میداشتید و اتاق عمل يا شیفت نبودين با اجازه

داد. الهی کرد و جواب نمیاين پیامم که رسماً سنگ روی يخ بود اصالً پیامش حساب نمی

کردم و برای بگردم، پیامِک مظلوم من! خالصه ساعت هشت شب، خیر سرم زرنگی می

 .دادمکردم و پیام میتماس با من نیوفتد دلبری میکه هزينه اين

 شده اجازه میدين تماس بگیرم؟ سالم شبتون بخیر. دلم خیلی براتون تنگ -

افتاد؛ و من هی چرند گرفت و هزينه تماس شکر خدا برای او میو چند دقیقه بعد تماس می

گويم کند و وقتی میم داغ میزنم که تلفنقدر حرف میدهد. گاهی اينگويیم او فقط گوش میمی

 :گويدخسته شدين از زياد حرف زدن من، مؤدبانه می

 .نه فعالً کاری ندارم -

 :گفتاگر هم کاری داشت می

 .شرمنده کاری پیش اومده با اجازه -

ام همین. نه ديگر خسته شدم در اين ده روز بس که گفتم همین! امشب بايد امتحانش کنم بیچاره

کردم گفتم درس دارم، او نبايد اين همه جدی بگیرد؛ من اين کچل بور را کرد! يک غلطی 

گويند فاطمه. گوشی همراهم را برداشتم لبی کج کردم، موهای بلند کنم به من میرام می

 :ام را پشت سرم فرستادم. ساعت شش بعد از ظهر بود، پیام دادمپريشاِن يک هفته شانه نشده

 .کنمم رو خاموش مید. ببخشید امتحان آخرم سنگینه. گوشیسالم عصر بخیر خسته نباشی -

کمی فکر کردم، نوچ؛ سريع متن را پاک کردم؛ نه اين فايده ندارد، بايد با مادرم هماهنگ 

 !چاره علیشوم. بشکنی در هوا زدم، يافتم؛ آخ! بی

*** 
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 داناي كل

د، خداوند را به خاطر از خستگی ديگر ناي ايستادن نداشت؛ توان و تاب از جانش رفته بو

سربلندی در اين جراحی سخت شکر کرد؛ بدون اين که گان اتاق عمل را دربیاورد دستی 

 :برای پرفسور بلند کرد و گفت

 .هام رو تعويض کنمرم اتاق استراحت لــباسپرفسور خسته نباشید، می-

حی را در گونه که پشت میز با لـباس جراحی آبی نشسته بود و شرح جراپرفسور همان

 :نوشت بدون نگاه به علی گفتکاغذی می

 .زنمبرو من خودم با همراهاش حرف می-

تر از آن بود که توان گفتمان با همراهان بیمار را آرام زير لـ*ـب تشکری کرد؛ علی خسته

و چهار ساعت نخوابیده بود، و داشته باشد؛ پس از در جانبی اتاق عمل بیرون رفت؛ بیست 

داشته بود و چشمان روشنش از ژانسی چندين ساعت در اتاق عمل سرپايش نگهاين عمل اور

 !خستگی به خون نشسته بود

که خودش آگاه باشد، نخستین کاری که کرد، پر شتاب به اتاق استراحت که رسید، بدون اين 

 !های فاطمه را بخواندبه سمت گوشی همراهش رفت تا پیام

آورد، رمز با يکدست، گان جراحی را از تنش در می طور کهدر کمدش را باز کرد، همان

همه عجول در رفتار بوده! هرچند خسته آمد کی اينگوشی همراهش را وارد کرد و يادش نمی

های گاه و که پیامک دانستبود ولی ياد فاطمه لــبخندی بر لـب علی کاشت، گرچه علی نمی

 !گاه فاطمه معتادش کرده استبی

اش کرد، نبود هیچ پیام يا تماسی فل گوشی همراهش اولین چیزی که شوکهپس از باز شدن ق

که خوابش  از سوی فاطمه بود! برای علی اين از محاالت بود، فاطمه از بامداد تا هنگامی

کرد! دلهره به جانش افتاد، زير اش را برای علی پیامک میببرد، ريز و درشت هر روزه

 :لـ*ـب نالید

 يا خدا چی شده؟-

که فکر کند يا کمی استراحت کند بعد تماس بگیرد، سريع شماره فاطمه را گرفت و در  ی آنب

کمال ناباوری تلفن همراه فاطمه خاموش بود! بدون معطلی تلفن منزل پدر فاطمه را گرفت، 

 :داد تا تمرکز کند، پس از چند بوق مادرش جواب داداش را ماساژ میبا يکدستش پیشانی

 بله؟-

 :تکه گفتکرده و تکه علی هول

 سالم شبتون به خیر خوب هستین؟-
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خانه ايستاده بود چشم مادر فاطمه برای فاطمه که با تعجب از تماس علی باالی سر تلفن

 :ای رفت، با مهربانی پاسخ علی را دادغره

 ...سالم پسرم، خسته نباشید، حال شما چطوره؟ خوبی مادر مامان خوبن بابا-

 :بردبار همیشگی نبود، میان حرف مادر فاطمه رفت و گفت علی که انگار علی

 

 همه خوبن، شرمنده ببخشید فاطمه خانم نیستند؟-

مادر فاطمه به فاطمه نگاه کرد، فاطمه از هیجان دست جلوی دهانش گرفته بود و باال و پايین 

 پريد، مادرش چشمانش را سمت آسمان کرد و به خاطر همکاری با دختر شیطان صفتشمی

 :از خدا معذرت خواست، خونسرد به علی گفت

 .چرا مادر هست اما خوابه-

علی چشمانش را بست و نفس راحتی کشید، میان تاريکی چشمانش، چهره زيبای فاطمه را 

باز کرد ديد که معصومانه خوابیده، بدنش به لرزه درآمد، لـ*ـبی گزيد استغفرهللا گفت و چشم 

شود! به خیالش که فاطمه بیمار شده انرژی هم مگر خسته می و فکر کرد، اين دختر شاد و پر

 :باشد گفت

 حالشون خوبه که انشاهلل؟-

مادر فاطمه که لـ*ـبخند بر لـ*ـبانش جا خوش کرده بود، سری به تأسف برای فاطمه که 

 :رقصید تکان داد و گفتداشت می

، چون فردا امتحان آخری ام رو پوست و استخون کردهبله مادر خوبه، اما امتحاناتش بچه-

آلو نباشم، اجازه بدين پسرم کنم تا فردا سر امتحان خواببود، گفت تلفنم رو خاموش می

 .بیدارش کنم

 :زبان، سريع گفتکه بدخواب شود اين زيبا روی شیرين علی دستپاچه از اين

 حانشونه؟گیرم، ساعت چند امتنخیر نیازی نیست، فردا بعد از امتحان باهاشون تماس می-

اش به علی نرسد! فاطمه سرمست بود مادر فاطمه دستی جلوی دهانش گرفت تا صدای خنده

 .از اين تماس علی

 .فردا ساعت نه امتحان آخرشه به امید خدا-

 :علی کالفه گفت

 .خدمت حاج آقا سالم برسونید، ببخشید مزاحم شدم خداحافظ-

تلفنش را که قطع کرد چشمانش را بست، از خستگی يکدستش را به کمد گذاشت تا تکیه دهد؛ 
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 :فکر کرد خستگی به تنش ماند، پس ذهنش گفت

 .شده بانوبخواب عزيزم شبت به خیر، دلم برات تنگ -

اش نشست، سر که برگرداند، چهره مهربان کرد که دستی بر شانهعلی در خیال خود سیر می

 :پرفسور را ديد، پرفسور سری به تأسف تکان داد و با يک تک خنده گفتو خسته 

 !چته علی؟ ايستاده خوابت برده-

 :هايش رنگ گرفت، شرمنده گفتزده گونهعلی خجالت

 .نه استاد، بیدارم-

ديد پرفسور لـ*ـبخندی زد و دوباره سری تکان داد، علی که خود را رسوا شده می

 .زبانی کردچرب

 

 .اقعاً خسته نباشید، من امروز خیلی از شما درس گرفتم، واقعاً که پنجه طاليیداستاد و-

پرفسور خسته روی تـ*ـخت خواب گوشه اتاق دراز کشید، ساعد دستش را روی چشمانش 

 :گذاشت و گفت

 !چی شده علی؟ خیلی فرق کردی-

 :علی در حال پوشیدن پیراهنش با تعجب پرسید

 ل از من ديديد؟چی شده استاد! خطايی توی عم-

داد، پرفسور صورتش را سمت ديوار کرد و نفسی کشید، خستگی توان حرف زدن به او نمی

 :زد گفتآرام در حالی که انگار داشت ُچرت می

های جوون پسند گوش شده، آهنگات خیلی عوض خیلی شنگول شدی چند وقته، روحیه-

 ...زنی، پیرمرد انگاری عاشقها هم خودت با خودت لـ*ـبخند میدی، بیشتر موقعمی

اش کشید و تیغهزده، دستی به صورت سهو بعد صدای خروپف! خوابش برد! علی خجالت

گويیند، فکر کرد شايد فاطمه او را ست که چند مدت است همه به او میفکر کرد، اين حرفی

 !جوان کرده، شايد هم عاشق

کرد، به خانواده سالمی کرد و با  حوصله ماشین را داخل عمارت پدريش پارکخسته و بی

هايش را درآورد روی خورد، لـ*ـباسشدت گرسنه بود، به مادرش گفت شام نمی اينکه به

تـ*ـخت دراز کشید اما نزديک نیم ساعت هرچه کرد تا خوابش ببرد نشد! ناچار از تـ*ـخت 

مه تماس گرفت، وباز دل به دريا زد، دوباره با گوشی همراه فاط بلند شد، ساعت ده شب بود،

 :گفتهم صدای منحوس زنی که می
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 .باشدمشترک مورد نظر در دسترس نمی-

تلفنش را روی تـ*ـخت  اينترنت گوشی همراهش را روشن کرد، نه از ظهر بازديدی نداشته!

اش را از تنش تقصیرش کرد، زيرپوش دوبندهپرت کرد و يک لعنتی نثار گوشی همراه بی

 .تابی دختر زيبا درآيدبه دوش آب سردی سپرد تا شايد از بی خودش را درآورد،

با هراس از خواب پريد، تمام پیکرش عرق کرده بود، صدای نفس، نفس زدنش کل اتاق را 

پر کرده بود، با عجله گوشی همراهش را از میز کنار تـ*ـخت برداشت؛ صفحه گوشی 

ح بود و هنوز فاطمه پیغامی همراهش را روشن کرد، يک لعنتی بلند گفت؛ ساعت شش صب

 !ای پرت کردنداده بود؛ از عصبانیت گوشی همراهش را محکم به گوشه

اش دستی به صورتش کشید، اين شب لعنتی تماماً با کابوس و دلهره گذشت؛ زيرپوش دوبنده

کامالً از عرق خیس شده بود، چشمانش را بست، سرش را به تـ*ـخت تکیه داد؛ هنوز تنش 

اما بی تابیش برای فاطمه، رنگش رخسارش را پرانده بود؛ علی زير لـ*ـب خسته بود، 

 .غرغر کرد

 عزيزم کجايی؟-

سالم نمازش را که گفت، گوشی همراهش را که کنار جانماز گذاشته بود، برداشت و نگاهی 

 کرد؛ خیر هیچ پیامی 

 

 

بود، به فاطمه بگويید  دانست تلفن فاطمه خاموش است و به مادر فاطمه گفتهنبود، با اينکه می

 !بعد از آزمونش تماس بگیرد اما بد اسیر فاطمه شده بود؛ طاقت نیاورد و پیغام داد

 .سالم کجايید؟ لطفاً باهام تماس بگیريد-

 .فکری خوره جانش شده بود

کنه بی احساسم؟ نکنه مثل شادی ازم خسته شده؟ نکنه از نکنه منو نمی خواد؟ نکنه فکر می-

 دستش بدم؟

گفت، سرش را میان دو دستش گرفته تابید و هذيان میها ايستاد، گرد خودش میمانند ديوانه

تابید، به ساعتش نگاه کرد، هفت صبح شده بود؛ بلند يک بود و هزاران نکند گرد سرش می

جوره جلو ها هیچها از شب گذشته با او لج کرده بودند، عقربهلعنتی گفت، انگار ساعت

کری به سرش زد؛ به خیالش فکرش احمقانه بود، ولی حداقل از تپش قلبش کاسته رفتند، فنمی

 .شنیدکم صدای فاطمه را می شد، دستمی
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خورد؛ از ترس وسوسه فاطمه کالفه و خمار گونه کنار پدر و مادرش گرد میز، ناشتايی می

داده بود تا  که تا ظهر طاقت نیاورد و به علی زنگ بزند گوشی همراهش را به مادرشاين 

اش را بگیرد اما از ديشب شايد نزديک ده بار التماس مادرش را کرده بود تا جلوی وسوسه

اش انداخت و يک نوچ حوالهپس بگیرد و با علی تماس بگیرد، اما مادرش ابرو باال می

 .کردمی

ای برايش فاطمه به حرف زدن با علی نیاز داشت، درست است که شايد علی عاشقانه

 .داد برای فاطمه ارزشمند بودهايش گوش میکه با احترام به حرفساخت، اما همیننمی

فاطمه لیوان شیر را نیمه خورد و بخت خودش را دوباره امتحان کرد، چشمانش را کوچک، 

 :لـ*ـبانش را غنچه، گردنش را کج کرد و به مادرش گفت

 دی؟م رو میمامان موبايل-

ه بیشتر همانند گربه دست و پا گیر زير آپارتمانشان بود نگاه مادرش خیره به چهره فاطمه ک

 :ای گفتای بلند سر داد، پدر فاطمه با تک خندهکرد و خنده

 !کشی؟پدرسوخته تو که اراده نداری، واسه چی برای اون مادر مرده نقشه می-

 فاطمه لـ*ـب پايینش را برگردانده، سرش را روی میز گذاشت، خجالت کشید از حرف

 !پدرش

تلفن پدر فاطمه به صدا درآمد، همه با تعجب به گوشی همراه روی میز خیره شدند و در کمال 

 :تعجب پدر فاطمه گفت

 !ات صلوات! فاطمه، علیبر پدر پدرسوخته-

 !اش کوبید، ساعت هفت صبح، علیفاطمه دستپاچه از جا پريد، مادرش بر گونه

 :فاطمه ترسان باال و پايین پريد و گفت

 .بابا بگو خوابه-

 .پدر فاطمه اخمی کرد و دکمه اتصال را زد

 

 .سالم علی آقا صبح عالی بخیر-

 :علی میان اتاقش با صدايی لرزان و صورتی سرخ از عصبانیت، شرمنده گفت

 سالم حاج اقا شرمنده سر صبح مزاحم شدم، حال شما خوبه خانواده خوبن؟-

شده بود خیره  مرغ بزرگاندازه تخممانش به پدر فاطمه لـ*ـبخندی زد و به دخترش که چش

 .شد
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 ...سالمت باشی علی آقا همه خوبن، شما-

 :علی دستپاچه گفت

بريد وزارت خونه و بیدار هستید تماس دونستم االن تشريف میشرمنده مزاحم شدم، چون می-

 ...گرفتم، توروخدا ببخشید

 ...کنم امرتون رو بفرمايید علیخواهش می-

 .نگذاشت پدر فاطمه حرف بزندعلی باز 

شرمنده من اين هفته کالً استراحتم، کاری ندارم، گفتم اگه اجازه بدين بیام دنبال فاطمه خانم -

 !ببرمش دانشگاه از اونطرفم بريم ناهار بیرون البته با اجازه شما

 :پدر فاطمه متوجه صدای لرزان و عصبی علی شد، سريع گفت

 .دم بهشست، االن گوشی رو میجامشکلی نیست خودش هم اين-

پدر فاطمه چشمی ريز کرد و سری به تأسف برای فاطمه تکان داد و تلفن همراهش را سمت 

 :فاطمه گرفت و آرام گفت

 .لرزه! عصبانیه، درست باهاش حرف بزنصداش داره می-

**** 

 فاطمه

 

ن بور چشم رنگی با تعجب به پدرم خیره شدم، علی آشفته بود! اصالً چیزی وجود دارد که آ

کند؛ تلفن را سرخوش از پدرم گرفتم و آرام کم مو را عصبانی کند؟ پدرم حتمی اشتباه می

 :شده به دهانم گفتمجلوی دو جفت چشم دوخته

 !سالم، صبحتون بخیر-

 :صدای نفس بلندش از آن سمت تلفن آمد! کمی سکوت کرد و با صدای لرزان گفت

 .اهات حرف بزنملطفاً برو توی اتاقت می خوام ب-

 :زده پرسیدمها! اين لحن صحبت از دکتر بعید بود؟ شگفت

 !بله-

 :تر گفتاين بار خشمگین

 

 .برو توی اتاقت-

صاف ايستادم، لبی گزديم، خوب اوضاع خراب بود؛ مانند مار بیماری آرام از جلوی چشمان 
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راه سخن گفتن من باشد بهچشمپدرو مادرم به اتاقم خزيدم، در اتاقم را که بستم، بدون اينکه 

 :گفت

 !چرا گوشیت از ديروز ظهر تا حاال خاموشه-

شد که فرياد نشود، کامالً خودم را سختی داشت مهار میبه جهت صدای خشمگینش که به

 :که شد توف سرباال! مظلومانه گفتمراه قربان صدقه بودم، اينبهباختم؛ من بدشانس چشم

 ...آخه درس داش-

 :که اجازه دهد حرفی بزنم فرياد زدبدون اين

 مگه روزای ديگه درس نداشتی؟ يه مرتبه از ديروز درس خون شدی؟ چی شده؟-

کردم چه شد! سکوت کردم که دوباره لحن برخوردش بسیار سردو عصبی بود، چه فکر می

 :فرياد زد

 جواب منو بده! بازيت گرفته؟ -

گمان کارمان به بحث طوالنی کردم، بیشدت آشفته بود و احساس میساکت ماندم، او به

 :تر گفتانجامد، برافروختهمی

 زنی؟چرا حرف نمی-

 :اين بار مظلومانه گفتم

 .زنید، ببخشید، توروخدا آروم باشیداخه من هرچی بگم شما داد می-

ام گرفت، اما جلوی دهانم را گرفتم، او دوباره نفسی بلند کشیدوکمی فقط خطی بودم، خندههفت

 :ی مهربانانه گفتکم

چی رو ببخشم! من کی داد زدم؟ فقط يکم بلند حرف زدم؛ خوب حاال بگو چرا ديروز تا حاال -

خودتو از من بی خبر گذاشتی؟ میدونی وقتی بعد از پنج ساعت از اتاق عمل اومدم بیرون 

 ديدم هیچ سراغی ازم نگرفتی چه فکری کردم؟

ام بايد بروی سراغ نامزد سوم! به گمانت مردهلبم را کج کردم، نه چه فکری کردی؟ حتمی 

 :خبری؛ به همان روش مظلومانه گفتممردم از بیمیرد بگويید عشقم داشتم میواال... می

 .ايد، بگیرين بخوابیناله قربونتون برم، خسته نباشید، چه عمل سنگینی بوده، حتماً که خسته-

گويند فاطمه به چرخ تا ن به من میسکوت کرد، انگار استغفرهللا زير ل*ب گفت، ای جا

 :ببازی، کوچه علی چپی بودم برای خودم، اين بار مهربانه گفت

خدا نکنه، خوابم نمیاد، لطفاً حاضر شو میام دنبالت باهم حرف بزنیم، سر راه می رسونمت -

 .دانشگاه

و کند، مانند کودکی تخس آخ که رگ خوابش را پیدا کردم، قربان صدقه خلع صالحش می
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 :پشیمان گفتم

پوشم میام پايین، فقط حرص نخوريد سه ساعت ديگه امتحانمه، ولی چشم عزيزم االن می-

 .تورو خدا

اين ر اکه گفتم يک ال اله اال هللٔا گفت و تلفن را قطع کرد؛ به هوا پريدم و يک بشکن زدم، 

 رفتارش که عاشقانه 

 

شپزخانه دويدم و به پدرم که داشت با نبود، اما يک حرکتی باالخره نشان داد؛ چاالک به آ

 :خنديد گفتممادرم بلند می

بابا اين موبايلتون، مامان موبايلمو بده داره میاد دنبالم، من برم، دير برم حتمی با تیر مستقیمم -

 .می زنتم

 :مادرم خنديد و پدرم ابرويی باال انداخت نوک دماغم را کشیدو گفت

 .د نامزد باشیدمن روی حرفم هستم، شیش ماه باي-

 :با آخی نوک دماغم را گرفتم و با تعجب گفتم

 !وا بابا کی حرف عقد زد-

 :ای باال انداخت و گفتپدرم شانه

 .من حرفمو زدم عقد بی عقد تمام-

صدا تند سوار فرز وارد کوچه شدم، ديدمش سرش روی فرمان ماشین بود! آرام و بی

فرمان بردارد، حرفی بزند، يا نگاهم کند، سريع ماشینش شدم؛ قبل از اينکه سرش را از روی 

 :گفتم

 .توروخدا از من عصبانی نباشید، ببخشید-

ام، خودم را به در ماشین چسباندم، کالسورم را با دودست جلوی خودم گرفتم مثالً ترسیده

زده سرش را که از فرمان ماشین برداشت و به من خیره شد، اندوهگین نگاهم نوای فلکبی

لبم از گودی زير چشمانش و ُسرخی سفیدی چشمش به درد آمد، البته نه زياد درد کرد، ق

 :بگیرد قلبم، مثالً کمی يا کمتر از کمی؛ آرام بود، ولی ناراحت گفت

قبل از اينکه بیام خواستگاريت، توی يه روستايی يه دختر مظلومی رو ديدم که بخاطر -

خواست که اجازه ندم داداشش اونو مجبور  چشمای زيباش دستم لرزيد، اون بی نوا ازم کمک

کنه که به يه پیرمرد شوهر کنه، اما من از ترس گناه دربرابردختر سرمو انداختم پايین، چون 

گاهی مردها دربرابر زيبايی چشمشون هرز میره، خودمو از اون دختر دور کردم، اون دختر 
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تونستم داشته باشمش، داداشش  گناهی نداشت که گیر نگاه هرز بیوفته، اون دخترو راحت می

انقدر خمار بود که بهم گفت، می تونی پول پیرمرده رو جور کنی بهم بدی، اين دخترو ببری 

تهران کلفتی مامانت، هر برج يچیزی به حسابم بريزی، همه چیز محیا بود برای لذت بردن 

کردم، ازش اون شب تا صبح با خدای خودم خلوت  از اون دختر، اما من عوضی نبودم، 

خواستم که همسری پاک و نجیب نصیبم کنه تا دستم نلرزه برای يک نگاه زيبا، میدونم مرد 

کنم دستم لرزيد برای چشمهای اون دختر، پس از بابام بايد خودش مرد باشه، ولی اعتراف می

تا که  کمک خواستم،به مادرم گفتم می خوام ازدواج کنم، اونم از خدا خواسته قبول کرد،

 .ومديم خواستگاری توا

 :به چشمانم خیره شدو گفت

تويه هديه اي از طرف خدا برام؛ برای تو دستم نلرزيده، قلبم لرزيده، پس بفهم اين رفتار بچه -

 .گانه ات قلبمو از کار می اندازه

کرد! من پاداش پاكدامني اش باز خیره به پسری بودم که داشت برايم اعتراف میبا دهانی نیمه

 ربرابر دختركيبودم د

 

 :خردانه پرسیدمبي گناه؟ سرش را به سمت کوچه گرداند، بی 

 اون دختر چی شد؟-

 :حوصله سری تکان دادو گفتانگار که انتظار چنین حرفی از من نداشت بی

قبل از اين که بیام تهران رفتم پیش داداش دختر، بهش پولی رو که پیرمرد داده بود دادم،  -

، گفتم اين پولو بهت می دم که بدون فشار فکر کنی و خواهرتو نابود يکمی هم بیشتر دادم

به برادره گفتم خواهرتو برای کلفتی پیش کسی نفرست، بذار درس بخونه برای خودش  نکنی،

های حريصش خوندم براش آينده کسی بشه، داداشش با خوشحالی پولو گرفت؛ تو چشم

ی کمپ ترک اعتیاده، خواهرو برادرش هم خواهرش مهم نیست، ولی مهم بود! اون پسر تو

های تنهای روستا زندگی تحت پوشش خیريه عموم دراومدن، االنم پیش يکی از پیرزن

کنند، ببین االن اون مهم نیست مهم من وتو هستیم، خوب به حرف هام گوش بده؛ من فقط می

که خوشايندت  ازت می خوام اگه ازم ناراحتی، اگه رفتارمو دوست نداری، اگه حرفی زدم

نبوده، خودتو قايم نکنی، فقط بهم بگی، نه اين كه يه مرتبه پسم بزني! آخه من از کجا بفهمم 

چرا خانم بازيش گرفته؟ آخه اين چه بچه بازيی درآوردی! مثالً تو داری پزشک اين مملکت 

هاست، خوب مشخصه يچیزی هست که گوشیو خاموش می شی! رفتارت شبیه دختر بچه
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 .کردی

ه جهت آن دخترک زيبا رو کمی غمگین شدم و ان دخترک را به پس ذهنم سپردم، تا بعد ب

اش فکر کنم. خوشحال بودم كه علي مرا محرم راز قرار داد، خوشحال بودم كه قلب درباره

علي برايم لرزيده و متعجب بودم چطور علي امروزبا من اين همه صمیمي شده! شايد 

ام را به حالت عالقه اش به من را درونش زنده كرده! چهره احساس ترس از دادن من میزان

 :شرمنده درآوردم، کالفه خیره به چشمانم گفت

چسبی به در بعدشم چشماتو برام حاال چیه تا دوکالم میخوام باهات حرف بزنم، از ترسم می-

 کنی، می گی توروخدا دعوام نکن! آخه من کی دعوا کردم؟همچین می

هايم!؟ ولی انگار ترسی درونش بود، سرم را پايین انداختم، چشم چشمانش غمگین بود

 :ام به خنده وا نداشتش! صاف نشستم، کالسورم را محکم فشردم و گفتممظلومیت ساختگی

خوب زودتر گفتم که دعوام نکنید يوقت، بعدشم من بخاطر اين تلفنم رو خاموش کردم، چون -

زنید، نم يا نه؛ آخه نکه هیچ وقت شما زنگ نمیفکر کردم براتون مهم نیست که من زنگ بز

 يا پیام نمی دين، برای همین اينجوری فکر کردم، گفتم ببینم اصالً سراغی از من می گیرين؟

 :سری به تأسف تکان داد، کمی سکوت کردو گفت

کنی برام مهم نیستی؟ آخه دختر تو کی مهلت می دی من پیام بدم يا زنگ بزنم، چرا فکر می-

 ً زنیم! يعنی کمه! بخدا ها هم يک ساعت باهم حرف می هر يک ساعت پیام می دی، شبرسما

کنم، شغلم که خودت میدونی چقدر گرفتاری داره، تمام دو منم به جهت درست مراعات می

 .هفته قبل رو شیفت بودم، حاالچرا سرتو پايین انداختی؟ به من نگاه کن فاطمه

بست. سرم را باال کردمو در چشمان يک خانم تنگش می آخ، رسماً کشمش بی دم شدم! قبالً 

 مهربانش خیره شدم، 

 

زد، کشید، ديگر با من رسمی حرف نمیديگر از نگاه مستقیم به چشمانم خجالت نمی

گويید: وچرا چهار روز ديگر بجای اسمم میچونهايم بیبازیبرسرم که به خاطر بچهخاک

 :، نگاهی به چشمانم و بعد کل صورتم کرد و آرام گفتاوی دختره...لبی از شرمندگی گزديم

تو از روزی که همديگرو ديديم مهمترين فرد زندگیمی، من هیچ وقت تا حاال کسی رو به -

اندازه تو دوست نداشتم، از ديشب که ازت خبری نداشتم مردمو زنده شدم، فکر کردم می 

 .خوايی ترکم کنی

چشمش پديدار شد، خدا لعنتم کند، مار بزند به افکار ای اشک گرد و در کمال ناباوری حلقه
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شیطانیم، از دست رفت؛ ها! صبر کنید ببینم! گفت دوستم دارد! آری گفت دوستت دارم! 

خورده بود، مظلومانه زده بودم گرهچشمان سرخش خیره به من که مثالً خدايی نکرده خجالت

 :گفت

کنم ط ترکم نکن من تنهام، خواهش میعزيزم هرچی ازمن می خوايی فقط کافیه بگی، فق-

 .ترکم نکن

زير انداختم، اين پسر ويران بود! اما رفتارش پسری سردی و چنان شرمنده شدم که سربه

 :داد! بغض گلويم را گرفت وفقط توانستم بگويیماحساس نشانش میبی

 .ببخشید، قول میدم هروقت خواستم دلخور بشم يا قهر کنم قبلش خبر بدم-

دانم چرا احساس کردم او هم از من انتظار رينی گفت وهر دو سکوت کرده بوديم؛ نمیاو آف

 :دارد، بگويیم دوستت دارم، ولی بی شرف شیطان رجیم گفت

 .بخوابونش توی کف-

 :کمی که به سکوت و مثالً شرمندگی من گذشت، با خنده در صدا گفت

بهم بگو، دلم می گیره ساکتی، االن  چرا حاال سر به زير شدی دختر، گفتم هر انتظاری داری-

 .ده روزه عادت کردم، پشت سرهم حرف بزنی و من فقط گوش بدم

میرم برای حرف می يعنی رسماً خاک برآن سر زرزروام کنند، اين تازه وارد هم فهمید،

نفس هايش نشان از ترس بود، او ترس از دست دادن داشت، او اعتمادبهزدن؛ تمام حرف

کرد خواستنی نیست، شادی او را ويران کرده بود؛ و نابود شده بود، احساس می نداشت يا که

سؤالی که مدام در ذهنم بود که چرا علی به سرعت دوباره به ازدواج فکر کرده، جوابش را 

ای اکنون درک کردم، علی دنبال اين بود که کسی دوستش داشته باشد؛ چشمانم را شبیه گربه

خواهد قول دهد کار ه وادارمش سرم را کج کردم و شبیه کودکی که مینوا کردم تا به خندبی

 :بدی نکند خیره به چشمان مهربانش گفتم

 اگه من خواسته هامو بگم شما هم میگین؟-

اش گرفته باشد چشم از من گرفت، لبش را گزيد و به کوچه کمی نگاهم کرد و انگار که خنده

 :ای داشت گفتخندهروبرو خیره شد، با صدای لرزانی که ته 

 .بله منم میگم، حاال شما بفرمايید خواسته هاتونو بگید-

 :برای اينکه به خنده وادارمش گفتم

 

اول از اينکه من چرا شمارو ترک کنم؟ خدايی چی کم دارين، از خدام هم باشه مردی به اين -
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وار گشاد مهربونی کم حرفی کم محبتی کم عاشقی، کم مويی نصیبم شده، از اون کت و شل

خصه آدم دست و دلبازی هستید! بعدشم شدند، مششب خواستگاری که ده نفر زيرش جا می

دم، کو اينو بدونید شما تنها مرد جدی زندگی من هستید و هیچ جوره از دستتون نمی

خواستگار درست درمون، من کالً يه نفر خواستگار جديم بود که دوبار در يک هفته اومد 

 .خوشم نمی اومد ازش خواستگاريم، اونم

 :با خنده گفتم سؤالی نپرسید، علی هول کرده در چشمانم خیره شد،

توروخدا اصرار نکنید، خودم میگم کیه، اصرار برای چیه؟ حقیقتش من فقط حمید پسر -

گفت يا فاطمه يا هیچکس ديگه که االن بچه سومش رو خانمش شکر ام تو خواستگارام میعمه

 .خدا بارداره

دم چنان تیر خنده را رها کرد كه هر چه آب د*ه*ان داشت، شده بود که علی به يکتمام حرفم

خنديد که به خنده افتادم، اش شد! چنان از ته دل میبی پالک شده نصیب شیشه جلوی ماشین،

هايمان نشده باشم و فکر کردم اين مرد هم کردم که رسوايی همسايهمدام به کوچه نگاه می

 :لند بخندد؟ ابرويی باال دادم و گفتمتواند بمی

 .خنديد، بعدشم من هنوز خواسته هامو نگفتمواال درست نیست به خواستگارام می-

 .شده بودديدم، ولی صدايش تسلیماش را نمیکردم، چهرهس*ی*نه به کوچه نگاه میبهدست

، حاال شما شرمنده ببخشید، يک لحظه غبطه خوردم به خواستگاری به اين پروپا قرصی-

 .خواست هاتو بگو

ای برايش رفتم، دوباره به خنده افتاد، خوب سنگی به دستم افتاده لبی کج کرد مو چشم غره

شود، سوار اسبی هم شده بودم، زمان، زمان شود يا نمی،گنجشکی هم مفت کنارم است، يا می

ام را شد، مقنعهمیآمد، بايد اصالح تاختن بود، از وضعیت لباس پوشیدنش اصالً خوشم نمی

 :صاف کردم چشم زير انداختم و مظلومانه گفتم

اولیش اينکه بايد بريم باهم خريد تا من براتون شلوارکتون و چند دست کت و شلوار به روز -

 .وپیرهن مردونه شیک بخرم

 :تند میان حرفم پريدو گفت

کتون راحت نیستم،  پوشم، اصالً توی کت و شلوار و شلوارایاصالً محاله، من کتون نمی-

 بعدی؟

کنم، به چشمانش که انگار پسری کوچک و شاد پوزخندی زدم اگر من ساربانم که رامت می

 :است که اسبابازی تازه پیداکرده خیره شدم و گفتم

فعالً خواسته هام تموم شد، شما که قبول نکردين، فقط چون قول دادم اگه خواستم قهر کنم -
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دار می دم، چون االن بهم برخورد که خواستمو رد کردين، اجازه کنم، دارم هشقبلش خبر می

 بدين تا فردا قهر باشم يکم دلم خنک بشه خوب؟

در چشمانم دقیق شد، انگار گیج شده بود، مانند کسانی که خلع صالح شده باشند وارفت و 

 :گفت

خريد کنم، چه دست به قهرت خوبه! باشه حاال شب میام با هم میريم يه پاساژ برای شما -

های تنگ دم، من از لباسيوقتی يکارايم براي خودم کردم، بخاطر دل خانم؛ ولی قول نمی

 متنفرم

 

از خوشحالی دستانم را برهم کوبیدم، با تعجب نگاهم کرد، اما شادی چشمانش، بیشتر نمايان 

 :بود، بدون فکر گفتم

 ای از من دارين؟خوب حاال شما چه خواسته-

ام را صاف کرد، هوا دستش را جلو آورد و لبه مقنعهمانم باريک شد، بیلبخند زد، در چش

برخدا، چه در سر دارد، نکند زير انداختم، پناهشرمگین لبم را به دندان گرفتم و سربه

 :های خاکبرسری تستوسترونش فعال شد؟ آرام و اغوا گرانه گفتهورمون

يی نکرده زخم میشه، دوم اينکه بهم کمک ام اينکه لبتو گاز نگیری، چون خدااولین خواسته-

 .کنی تا از بابات اجازه بگیرم تا يک ماه ديگه عقد کنیم همین

 !و من در میان نا باوري فكر كردم! يا خدا! چه بر سر مرد خجالتی و مظلوم آوردم

 شادي*

 

زدم، شب اول قبر کسی وپا میهم نگذاشتم، در برزخی عجیب دستدم پلک رویتا سپیده

نبود، خودم ويران بودم؛ گرسنگي آن هم به جهت رژيم اعصابم را بهم ريخته بود! نمي 

توانستم درست تمركز كنم، مغزم درست كار نمي كرد، دوست داشتم گريه كنم يا فرياد بزنم، 

آشپزخانه بروم و شیريني بخورم تا بهتر بتوانم درمورد سیاوش فكر  مدام وسوسه مي شدم به

كنم؛ نمي دانستم دعوت امشب سیاوش نشانه خوبي است يانه؟ نه فهمیدم دعوت سیاوش چه 

دانستم بايد امروز صبح با او چگونه روبرو شوم و چیزی که بیشتر مرا معنی داشت! نه می

ر قلبش جايی دارم يا نه! نوجوان نبودم که رؤيابافی دانستم دگیج کرده بود اين بود که نمی

فهمیدم خانواده سیاوش خواستار هستند، اما خود ساله بودم که میکنم، متأسفانه دختری سی

سیاوش دو دل است!پس از برگشت از رستوران و تعجب پدر مادرم که چطور يک ساعت 
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کار و پیشنهاد کاری بود، مادرم  دروغ گفتم، گفتگو ما دربارهزده بهنشده برگشتم، خجالت

حرمتی پدرم نسبت به همه بیآهانی گفت و پدرم ناسزايی نثار سیاوش کرد؛ و من سردرگم اين

 .سیاوش بودم

پوشیدم، پدر سیاوش صبح با دلهره به سركار رفتم. لباس مخصوص اتاق ايزوله را که می

الن آزمايشگاه شد و بلند نزد بقیه راهم باشد، با لبخند وارد سبهسرمست و شاد انگاری چشم

 !کارکنان صدايم کرد

- ً  .دخترم شادی اومدی بابا؟ بیا توی اتاقم لطفا

ازاندازه با من خودمانی نشده بود؟ همه با تعجب به من خیره شدند، پدر سیاوش رسماً بیش

دستپاچه دستکش از دست بیرون کشیدم و داشتم خودم را از دسترس ديد همکاران خارج 

 :ها با پوزخندی بلند گفتکردم که يکی از خانممی

 .نور چشمی احضار شدی-

زده شتابان، از سالن آزمايشگاه بیرون آمدم، يادم آمد گوشی همراهم را روی میز جا خجالت

ای ايستادم که پچ بلند همکاران آمد، لحظهگرد کردم که صدای پچگذاشتم، به سمت سالن عقب

 :ترانه بلند به همه گفت

ها باالخره سیاوش داماد شکوهی بزرگ شد، توپول خانم شد عروس آقای نیکو، خدا بچه-

 شانس بده، سه ماه نیست

 

 .اومده، شد همه کاره! واال منم اگه بابای کله گنده داشتم، االن ايران نبودم 

ای توانستم برگردم صدتوانستم بروم نه میاين را که شنیدم شوک زده پشت در ايستادم، نه می

 :خنده همه آمد يکی از پسرها گفت

سیاوش بدبخت خیر سرش شاخ اينستاس، واسه خودش کلی معروفه! آخه چطوری عکس  -

اين دختره رو بذاره اينستا بگه زنمه! بابا هرکی دوست دخترای سیاوشو ديده باشه، فکر 

ی کجا! من میکنه اين دروغ ساله، بجای خنديدن باال میاره، سیاوش کجا و همچین مدل دختر

ره، مگه اين که بخاطر پول باباش سرش که میگم سیاوش زير بار اين دختر سنگین وزن نمی

 .و بندازه پايین و بگه بعععع

انصاف بودند! صدای لرزيد، مگر من چه مشکلی داشتم؟ چه بیتمام تنم گرفته شد، دستانم می

 :بان بود، بلند گفتهايشان اين بار بلندتر بود، لیال که زنی متأهل و مهرخنده

زشته بابا خاله زنک نباشین،! از کجا معلوم که بخوان عروسشون بشه، آقای نیکو چون -
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رفیق بابای شاديه خیلی تحويلش میگیره، بعدشم دختر به اين آرومی نجیبی، خانمی چیکار به 

بی کار ماها داره که پشت سرش اينطوری میگین؟ انصافاً شادی توی کارش خیلی مخه، آخه 

انصافا يکبار ديدين جوری رفتار کنه که بچه پولدار بزنه؟ آروم میاد آروم میره، با هیچکس 

کاری نداره، بعدشم کی ديدين دلبری کنه برای سیاوش؟ من توجه کرده سیاوش گاهی که میاد 

آزمايشگاه شادي اصالً خودشو قايم می کنه، بابا خیر سرتون تحصیلکرده ايد، حرف هاتون 

 .ره اسخیلی مسخ

 :تر بود گفتایفرانک که از همه در آزمايشگاه افاده

عزيزم جوش نزن، اون اگه با ماها گرم نمیگیره، ما هارو در حد خودش نمیدونه، انگاری -

از دماغ فیل افتاده! همچین با غرور راه میره انگار كیه! بعدش لیال خانم، ما ندونسته حرفی 

يدی سیاوش قاطی بود گفت بابام گیر داده که بايد با اين زنیم، پارتی خونه سامان مگه ندنمی

 ...دختره

 خانم شکوهی-

با وحشت به سمت صدا برگشتم! آقای ستوده سرپرست آزمايشگاه با تعجب به من خیره شدو 

 :های ديگران درمورد خودم را بشنوم دستپاچه گفتمنگذاشت ادامه حرف

 !بله-

 :م نگاه کردو گفتاريز بین به چشمان ترسیده و شوک زده

 !اتفاقی افتاده خانم شکوهی؟ چرا پشت در ايستادين-

بغض کرده از تحقیرهای همکارانم فقط سری باال انداختم، دگر توان حرف زدن نداشتم، 

سريع داخل آزمايشگاه شدم، همه با تعجب و ترسیده به من خیره شدن، دمای بدنم رو به 

سايلم را جمع کردم، من احمق حتی يک دقیقه ديگر در مردم وانفجار بود، داشتم از تحقیر می

 :مانم، همه دست از کار کشیده بودن، فرانك بلند گفتاين خراب شده نمی

 ...شادی جان اتفاقی-

 

 :بدون اينکه اجازه دهم باقي حرفش را بزنندفرياد کشیدم

ز روی ظاهر نه اتفاقی نیوفتاده! من فقط میخوام برم، وديگه هیچوقت پامو توجايی که ا-

 .همکارشونو قضاوت کنن نذارم، شما راحت باشین

رفتم که شنیدم اقای ستوده وارد نفهمیدم چطور احمقانه اشکانم سرازير شد. داشتم سمت در می

 :سالن شدو گفت
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 .داد حرف هاتونوچی گفتین ناراحت شد! پشت در ايستاده بود داشت گوش می-

فی که شنیدم صدای وای گفتن همه بود. تحقیرشده به سرعت از سالن خارج شدم و آخرين حر

ام را به سمت آبدارخانه رفتم، مستخدم نبود در را بستم! سريع به سمت شیر آب رفتم، چهره

آمد، گرگرفته بود ها! نفسم تند باال میانصافآب زدم تا رنگ پست شدن از صورتم برود، بی

ام تمام ی دهانم گرفتم هرچه کردم گريههايی که شنیدم؛ دستانم را جلوتمام بدنم از حرف

توانستم شويی لم دادم تا بفهمم چه شنیدم نمیشد، خواری درديست جگرسوز. به ظرفنمی

اجبار از من ها گفته قرار است بهتمرکز کنم، اين گفتگوها چه معنی داشت؟ سیاوش به آن

ديدم اش میفحه مجازیخواستگاری کند! آخر چرا اجبار! حداقل از تمام دخترانی که در ص

دار، وقاری ستودنی دارم! چاقی ای ريشهچند پله باالتر بودم! من تحصیالت عالیه، خانواده

ام، کف من چیزی نیست که کسی به خاطرش کنارم زند؛ پس سیاوش را چه شده؟ چانه

لرزش  کردند، چند نفس عمیق کشیدم، حالم خوب نبود،دستانم، کف پاهايم همه گزگز می

ام را با دستم کنترل کردم، لعنت به رژيم؛ با دستان لرزان وسايلم را برداشتم، آرام به روارهآ

رويی از سمت دفتر مديريت رفته و با اجازه وارد شدم. آقای نیکو جلوی پايم ايستاد و با خوش

 .من استقبال کرد

 !بیا دخترم به شین، دير کردی نگران شدم-

 :، سرگیجه عجیبی داشتم، هنوز ننشسته بودم که با تعجب پرسیدای به سمت مبل رفتمبا اجازه

 !جايی میری دخترم، چرا کیف برداشتی؟ چرا صورتت قرمزه! گريه کردی-

 :توانستم حرف بزنم، کوتاه گفتمنمی

 

 .شما امرتونو بفرمايید، میگم خدمتتون-

ای بردارم، پروندهل*ب کج کرد و خواست در چشمانم دقیق شود که خم شدم از روی میز 

اهمیت به حال زارم ام بخواند، او چنان سرخوش بود که بیخواستم خواری را از چهرهنمی

 :گفت

 !ديشب خوش گذشت دخترم -

به  شده ماند؛ شام ديشب!رويم، دستم خشکشده بودم به سمت میز روبههمانطور که خم

 :صندلی لم دادم و با لبخندی ريشخند شده گفتم

 .ممنون-

ام انگار خواند که حال خوشی ندارم، ايستاد و جايی بود! پدر سیاوش از چهرهاين چه پاسخ بی
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شود؟ من فكر كردم چهره سیاوش چقدر شبیه پدرش بود! سیاوش پیر شود به اين جذابی می

  جناب نیکو به روی مبل روبرويم نشست،

 

 .بسته بیسکويتی در دست داشت تعارف کرد

 !پريدهبخور دخترم رنگت -

 :جعبه را روی میز گذاشت، صمیمانه و مهربان گفت ای به رسم ادب برداشتم،تکه

میخوام درباره سیاوش باهات حرف بزنم، االن حوصله شنیدن داری؟ يا انگار حال مساعدی -

 نداری؟

توانستم از پیش سرم پايین بود، توان نگاه به او را نداشتم، با انگشتان دستم بازی کردم، نمی

 :زير گفتمدس بزنم، ولی اولین فکرم خواستگاری بود، سربهح

 .دمبفرمايید گوش می-

 :راست گفتبا صدايی که سرخوشی در آن هويدا بود يک

 .من میخوام تورو برای سیاوش خواستگاری کنم-

راه چنین بهدستانم را مشت کردم، چه بد موقع زمان گفتنش رسیده بود؛ با اينکه سه ماه چشم

های کارکنان ودم، ولی چنان جا خوردم که با تعجب به پدر سیاوش خیره ماندم! حرفروزی ب

 :آزمايشگاه رفتار سرد سیاوش با من، مرا به سکوت واداشت و پدر سیاوش به اصرار گفت

دختر حاج فتاح از وقتی اومدی اينجا رفتارت متانتت، وقارت، بهم ثابت کرد که تو زن -

 روس من میشی؟مناسبی برای پسرم هستی، ع

زده، لبی گزيدم، دختر حاج فتاح که آرزويش سیاوش بود، ولی صورتم گرگرفته بود، خجالت

حاج فتاح انگاری سر جنگ داشت با سیاوش، پدر سیاوش سکوتم را که ديد گذاشت پای شرم 

 :دخترانه؛ بلند خنديد و گفت

رم، شادی جان میخوام تورو ها بلد نیستم، حاشیه بشرمنده يک هويی گفتم، من مثل شما جون-

برای سیاوش از پدرت خواستگاری کنم، می خوام راست و حسینی بگی نظرت چیه درمورد 

 سیاوش؟

من شود! بااينکه شد به اين شتاب بدون هیچ تالشی از سوی من، سیاوش از آنباورم نمی

پدرش شديداً رسیدم؛ دانستم اين خواسته سیاوش نیست، اما انگاری به آرزويم داشتم میمی

فرزند انگیزه شیفتگی خانواده جناب نیکو برايم آشکار بود، تک کرد! کامالً مشتاقانه نگاهم می

کند، اما سیاوش جذاب و خاص، من را هم ها را روان میحاج فتاح بودن، آب د*ه*ان خیلی
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سته همه گیرايی و برجکرد، کسی که با آنمشتاق کرده؟ دلم که يک صدا سیاوش را طلب می

بودن، انگیزه شد از آن زندگی ساده و خطی پیش بگذرم، اما اشتیاقم را مدفون کردم، 

 :زير گفتمسربه

 .کنم، پدرم معموالً تصمیم گیرنده هستندحقیقتش من توی اين موارد دخالتی نمی-

 .آقای نیکو پافشاری کرد

دلت با سیاوش هست، برام قدری که ما مشتاقیم، تو همبله درسته، ولی همین قدر بدونم که اين-

 .کافیه که کفش آهنی پام کنم، برای کندن پاشنه در خونه حاج فتاح

نفسم برگشت، خیالم از بابت پدرم کمی راحت شد، با اين حرفش، لبخندی بر لبم آمد، اعتمادبه

خورد و باز سرباال کردم و به دستان آقای نیکو که مدام درهم گره می اما از سیاوش نه 

 :د خیره ماندم، آرام گفتمشمی

 

 نظر آقا پسرتون چیه؟-

 :ای مصلحتی کرد و گفتخورده در هم ثابت ماند، سرفهپنجه دستانش گره

 .زنممن بدون اجازه سیاوش که حرفی نمی-

زير شود! پس چرا رفتار سیاوش چنین سرد بود! بدون ترس دلهره سربهيعنی چه! مگر می

 :گفتم

های همکارها و رفتار شام پچای به اين وصلت داشته باشن، از پچعالقهکنم من فکر نمی-

ای هست خواسته خانواده محترمتون هستش ونظر آقا ديشبش ون متوجه شدم اگر خواسته

 .سیاوش نیست

شده بود، اش از سرفه سرخبا تعجب به من خیره شد و يک مرتبه به سرفه افتاد، چهره

یزش آوردم و به دستش دادم، کمی خورد و من خیره به او دستپاچه لیوان آبی از روی م

دانم؛ آقای نیکو چند نفس عمیق کشید، صدايش متوجه بودم چیزی اين میان هست که من نمی

 :را هموار کرد و گفت

دخترم اگر از میون پچ پچ های همکارها حرفی شنیدی مطمعن باش، اينا کسايی هستند که -

خدا خدا میکنن که سیاوش بره خواستگاريشون، رفتار ديشب سیاوش هم به جهت اين بوده که 

ترسم، دخترم خودت میدونی سیاوش پسر خیلی کمی دلهره داره میگه از زندگی متاهلی می

اينکه روابط راحتی با دختر پسرها داره، من و مادرش به شدت  اجتماعی هستش، منظورم

کنیم نگرانشیم، تمام اينايی که اطرافشن فقط بخاطر موقعیت سیاوشه، من و مادرش فکر می
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سیاوش هرچی خوشی و جونی کرده بسه، بايد ديگه زندگیش سروسامون بگیره، شادی جان 

اين دخترها بکشم بیرون! ديدن پسرم هر بدون هیچ پنهون کاری من میخوام پسرمو از بین 

روز با دخترای جورواجور برام خوشايند نیست؛ من بهش گفتم هر چی خوشی بیهوده کردی 

کافیه، زندگیتو هدفمند کن؛ اون مخالف ازدواج با تو نیست، اما مخالف ازدواجه، منو مادرش 

 .تار کنی و خواهرش معتقديم تو انقدر باهوش هستی که تمام دخترای اطرافشو

 :تر شد و پرسیددر چشمانم باريک

 شادی جان من تمام حقیقت پسرم و گفتم، تنها میخوام بدونم نظر خودت چیه؟-

چنان از من تعريف کرد که بادی در گلو انداخته، دلشاد بودم، دلم نمي خواست فكر كنم كه 

پس صبحت های دورو ور سیاوش تا چه اندازه شلوغ است؛ در دلم شکرستان به پا کردم، 

کارکنان آزمايشگاه درباره من تنها از روی حسادت بود! خدا را سپاس کردم که سیاوش با من 

 :زير گفتممشکلی نداشت چالشش ازدواج بود، سربه

 .با پدرم صحبت کنید-

خواستم شورو هیجاني را که دروجودم لبخند بر لبان پدرش آمد، گردنی صاف کردم، نمی

 :صدايم را صاف کردم و گفتماست پدرش آگاه شود، 

جناب نیکو يه موردي هست كه بايد خدمتتون بگم، بنده تصمیم دارم ديگه همکاريمونو به -

گردم، انقدر امروز كارمندهاي شما با حرف هاشون پايان بدم، با اجازه شما ديگه اينجا برنمی

 .من و رنجوندن که محاله برگردم

 :ايستادم و گفتم

 

 .با اجازه -

 :یاوش با تعجب ايستاد و گفتپدر س

زارم با دلخوری بری؛ چی گفتن! پدرشو درمیارم فقط بگو غلط کردن حرف زدن،! من نمی-

 کدوم بودن؟

ها ايستاده لبخند بر ل**ب داشتم، مطمئن بودم بدون اينکه ريسمانی برايشان انداخته باشم، آن

 :زير گفتمپس بايد تاخت، سربهبر گردن انداختن و اين خانواده گوش به فرمان من هستند؛ 

های زده شده، درسته در حضور من نبوده، ولی حرمتی از من شکسته شده میون حرف-

 .همکارها و من نمیخوام جايی باشم که فکر کنن توری پهن کردم

 :پدرش خشمگین گفت
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 بابا جان تو بگو كي بوده؟-

 :دستم را به نشانه سکوت باال بردمو گفتم -

مو نم ولی به جهت اين که با دلخوری نرفته باشم، میخوام ن ديگه اينجا نمیعصبی نشین، م-

نمونه آزمايشی رو که تا نیمه انجام دادم، بدون هیچ چشم داشتی ادامه راهشو به خودتوت 

 .بسپارم، درضمن ممنونم که منو مثل دختر خودتون دونستین، با اجازه

راه رفتن نداشت، هنوز تمام بدنم گزگز  به سمت در خروجی حرکت کردم، ولی پاهايم توان

کرد که علت رفتن را بداند اما من با يک خداحافظی کرد؛ جناب نیکو مدام اصرار میمی

 .بیرون آمدم

تن برخورد کردم و در کسری از مرتبه به يکزير تند از در آزمايشگاه بیرون زدم؛ يکسربه

کنون در اين وضعیت چهره بهم ثانیه از بوی عطرش هشیار شدم، سیاوش است و من ا

خواستم ديدن سیاوش بود! فرز پا پسگرد کردم صدای ببخشید آرام ام تنها چیزی که نمیريخته

او باعث شد سرباال کنم، سالمی کرد مو با سر پاسخ داد و زود رفت! انقدر اين زمان تند و 

خشک زده پرشتاب گذشت که پس از رفتن سیاوش هنوز جلوی درب خروجی آزمايشگاه 

العملی از من جدا شد! يادش هست ما ديشب باهم ايستاده بودم! چرا سیاوش بدون هیچ عکس

شام خورديم؟ سريع به سمت ماشینم در پارکینگ ر فتم؛ صدای سالم دربان را شنیدم، ولی 

شکست توان جواب نداشتم؛ چشمانم به سوزش افتاده بود، کم محلی سیاوش مرا در خودم می

خواستم ي پدرش مرا سردرگم كرده بود؛ روحیه ام بسیار حساس شده بود! نمیو خواستگار

ام را ببیند در ماشین را باز کردم، خودم را روی صندلی انداختم گیج و گنگ به کسی گريه

ام بلند شد؛ سرم ام افتاد؛ صدای گريهای به گريهپیرامونم خیره بودم! و باالخره مانند داغ ديده

ام لرزيد، چانههايم از شدت گريه میکوبیدم، شانهسباندم، محکم به پاهايم میرا روی فرمان چ

خورد، دستانم انگار کرخت شده بود، نفرين به اين بخت، پیدا بود قند هايم میمحکم به دندان

توانم رانندگی کنم؛ با همان دانستم نمیام به شکلی بود که میخونم افتاده؛ احساس سرگیجه

اشک، از خودرو پیاده شدم، به سمت ايستگاه تاکسی رفتم، نگهبان پارکینگ چهره سراسر 

چند باری صدايم کرد، آن قدر حالم بد بود که جوابش را ندادم؛ رهگذران به من با تعجب نگاه 

 کردند، لعنت به رژيم، حالت تهوع به اوقات سگیم اضافه شد! دست بلند کردم برای تاکسی می

 

 .با تعجب ايستادزرد؛ پیرمرد راننده 

 .کجا میری خانم-
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 :در باز کردمو سريع گفتم

- ً  .آقا دربست؛ منو به يه درمانگاه برسونید لطفا

هرروی انگار نگران حالم شد، پس پرشتاب حرکت پیرمرد با دودلی به عقب نگاه کرد، به

یاوش شد! صدايش برايم گنگ نبود، تمام فکرم سکرد؛ پیرمرد انگاری داشت جويايی حالم می

فهمیدم چرا! اما من چه؟ سه داد سیاوش شیفته نیست، نمیچیز نشان میبود؛ احمق نبودم همه

 .اجبارخواهم اگرچه بهام شده سیاوش، من او را میام و همه زندگیماه است به ايران برگشته

 

*** 

 ها میدختر جوان، اين طور رژيم گرفتن خودکشیه! فشارخونت ده روی شیشه! شما جون-

خوايین با اين کارا خودتو نو بکشین! چند سال طول کشیده چاق بشی حاال قصد داری، 

 .دوروزه الغر کنی! اول فکر سالمتیت باش بعد خوشگلی

کرد، صدای کرد، مدام باالی سرم غرغر میدکتر مسنی که در اوژانس داشت چکابم می

کرد، دکتر با تر میخراب گريه پشت سرهم کودک و ناله پیرزنی دراورژانس حال خرابم را

 :ام نوشت و باز زير ل**ب بدون نگاه به من غرغر کرداخم چند نوع ويتامین در دفترچه

سرمت که تموم شد ده دقیقه بشین پرستار فشارتو بگیره بعد برو، يکی دوساعتی مهمون -

 .مايی، از جات بلند نشو

ت؛ پیرزنی تخت کناريم ناله چشمی زير ل**ب گفتم و دكتر سري به تاسف تكان داد و رف

توانستم حدس زنم کرد! از لباس محلی پیرزن میکرد و پشت سرهم با عروسش غرغرمیمی

 .کرداند، پیرزن مدام ناله میکه میهمان تهران

 .آخ موردوم-

عروسش هم که مانند او جامه بومی مشکی پوشیده بود، دستش را برای کم محلی مادر 

 :گفتمی انداخت وشوهرش باال می

 .هیچت نیست؛ مو خوم از بروم فیلم اتو، اينا همه بازياته-

ريختند؛ از پرستار تقاضا کردم پرده دور ام گرفته بود، هم اعصابم را بیشتر بهم میهم خنده

رفت که بخش داشت به خواب میام به جهت آرامکردهمرا بکشد تا کمی بخوابم.چشمان ورم

حوصله نگاه کردم، شماره پدرم بود! با تعجب ا درآمد، بیتلفن همراه درون دستم به صد

کرد، دست وچرا سکته میچونفهمید درمانگاهم بیصدايم را صاف کردم، پدرم اگر می

جلوی دهنه گوشی گرفتم تا صدای کودک و جنگ عروس و مادر شوهر درمانگاه به گوش 
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 :پدرم نرسد؛ با خنده دروغین پاسخ دادم

 .سالم بابا خوبی-

 

 :آمد بدون جواب سالمم گفتپدرم به نظرم برزخی می

 !شادی تو که گفتی پسره سیاوش ديشب فقط حرف کارو زده-

 :با تعجب از صدای کمی عصبی پدرم گفتم

 .خوب درسته، فقط درمورد کار حرف زد-

 :پدرم پرخشم گفت

نو گذاشتید زده اجازه خواستگاری خواسته؟ حتمی قول و قراراتوپس چرا باباش امروز زنگ-

 .آره؟ به من راستشو بگو شادی

افتاد! من هنوز از شنیدم! خواستگاری! به اين سرعت؟ چه اتفاقی داشت میچه می

 :برخوردهای سیاوش منگ بودم، آرام گفتم

 بابا من دروغ نگفتم به من ديشب حرفی نزده، چه قول و قراری! شما به باباش چی گفتین؟-

 :پدرم محکم و قاطع گفت

شناسم گفتم دخترم آمادگی خواستی چی بگم، من چون اين پسره رو چندين ساله میمی-

 .ازدواج نداره

 با يک )چی( بلند، پرشتاب نشستم، سوزش سرم درون دستم يادم آورد در چه مکانی هستم،

 :زن روستايی کنار دستیم پرده را کنار زدو با اخم گفت

 .بینی بیمار دارمجان نمیچه خبرته خانم-

تر به دهنه گوشی موبايلم گرفتم تا پدرم متوجه نشود درمانگاه هستم؛ صدای دستم را محکم

 .پیرزن خطاب به عروسش باعث شد زن برود

 .ها تو که گفتی هیچیم نیست! يهو چی شد پیش چشمت عزيز شدوم-

هم سايیدم، پدرم چه دوباره صدای بحث پیرزن و عروس باال رفت از عصبانیت دندان روی

جنگم، با صدايی خواستم با پدرم بجنگم که اگر بنای جنگ است بخاطر سیاوش میده! نمیکر

 :لرزان به پدرم گفتم

 بابا شما بدون اينکه نظر منو بخوايین گفتین نه؟-

 :پدرم که انگاری سر جنگ داشت فرياد زد

ه با باباش تو اصالً میدونی چی داری می گی؟ میگم من زيروبم اين پسره رو میدونم؛ يه عمر-
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رفیقم، اين پسره درشان خوانواده ما نیست؛ نه سرو شکلش، نه آداب معاشرت هاش، 

هیچکدوم به ما نمیخوره؛ پسره به ضربو ضورب پول باباش يه لیسانس گرفته، بعدشم قشنگ 

از سرو روش معلوِم اهل نمازو روزه نیست، وقتی میدونم پسره يه عوضی دختر بازه که 

و قلیون کشِی چطور راهش بدم توی خونه آمون، قلیون که میکشه عشقش فقط دورهمی 

حتمی نوشیدنی خورم هست! دختريه بی عقل، اينا فقط طمع ثروت من و کردن، وگرنه پسره 

و محجبه رفتن! پسره برای دخترای مثل خودش خوبه، نه رو چه به خواستگاری دختر اصیل

 .ایزادهتو که يه اصیل

ره دخالت! گیجگاهم قصد انفجار داشت، صدای گريه کودک باالتر چشمانم را بستم، دوبا

 رفت، زبانم تند شد، دگر 

 

 :توانستم اجازه دهم دخالت کنند، با صدايی خفه گفتمنمی

آهان االن چون تیپ و ظاهرش بر خالف شماست ما شديم نجیب زاده وهوري بهشتي، اونا -

روز و متمدنه درشان شما کنید؟ چون بهجوری قضاوت میشدن كافر بلفطره! بابا چرا اين

های نیست! دزدی کرده، از ديوار کسی باال رفته! توروخدا اگه جدا از ظاهرش و دوستی

اجتماعی خالف ديگه ای داره بگین، آخه قلیون کشیدن شد جرم؛ اين پسر از نظر من خیلی 

وگرنه برای مهربون و با شخصیته؛ بابا رفتارهای سیاوش از نظر شما عیب و زشته، 

اين رفتارها خیلی هم اجتماعِی! بابا نسل من و شما حرف هاشون يکی  های نسل منجوان

کنید من از اين سبک نیست، چه به رسه طرز لباس پوشیدن و معاشرتشون؛ االن فکر می

ام؟ نه بابا راضی نیستم، ولی حرمتتونو نگه داشتم، پس اجازه بدين زندگی که دارم راضی

های حاال باشم، من دلم زندگی به ام خودم تصمیم بگیرم؛ منم میخوام مثل جونبرای آينده

سبک شمارو نمی خواد؛ درمورد ثروت تون، اصالً میدونید چیه؟ هر کی بجز سیاوشم بیاد 

باره بهزاد از سوئیس گفته کنید چطور يکمطمئن باشید حساب مال شما رو میکنه؟ فکر می

تم؟ چون گفتن، چرا مال حاج فتاح بره توی زندگی غريبه؛ خواسمن از بچگی شادی رو می

اصطالح شما خیلی مؤمن بود درآور دين، ديدين بابا شما يکبار منو به نامزدی يه آدمی که به

که چی شد! اصالً نمی تونست يه محبت کوچیک بهم بکنه، دوسال تموم من ايران نبودم و 

يکبار نگفت دوستم داره، عین دوسال فکر  نديدمش ولی يکبار بهم نگفت دلتنگم شده، حتی

کردم داداشمه، من زندگی با همچین آدمی رو ديگه نمی خوام، بابا با احترامی که براتون می

قاعلم ولی اين دفعه نمیذارم دوباره برام تصمیم بگیرين، من آدم شکل علی نمیخوام، اگه 
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م گرفتید، بابا لطفاً اجازه بدين خواستم با علی می موندم، من خسته شدم ازبس برام تصمیمی

 .بیان خواستگاری، بذارين يکبار خودم تصمیم بگیرم

 پدرم کمی سکوت کرد، صدايش پر از تعجب شد

يعنی تو برات مهم نیست شوهرت قبل از تو با صدتا دختر ديِگ بوده! برات مهم نیست -

 ...فهمیها راحت گرم به گیره، دختر میشوهرت با زن

 .ه دهدنگذاشتم ادام

نه نه نه؛ بابا برام مهم نیست، هرکسی دوران قبل ازدواجش مربوط به خودشه، بابا من از -

آيد چون آدمیه که برای خودش زندگی میکنه برعکس من که عمريه برای سیاوش خوشم می

کنم و هیچی از خوشی دنیا نفهمیدم، قربونتون برم اجازه بدين بیاد مردم زندگی می

 .گیرم که اگر نامزد کرديم ديگه با هیچ دختری نباشهول میخواستگاری ازش ق

 :تواند نظر مرا تغییر دهد، آرام گفتلرزيد، انگار دريافته بود نمیپدرم صدايش می

کفوش باشه، ما با سیاوش زمین و پشیمون میشی، هرکسی بايد باکسی ازدواج کنه هم-

 کنم؛ باشه مثل علی نمی خوايی،میبار باعث شدم دلت بشکنه قبول آسمونیم؛ اما چون يک

قبول، اما فکر اتو بکن، اين مرد زندگی نیست، وقتی باافتخار با دخترای نامحرم تو مهمونی 

های جورواجور عکس میگیرو و با غرور میذاره اينترنت مردم ببینند، يعنی مرد تعهد داری 

 نیست؛

 

 :وخت، مهربانانه گفتمدلم به حال پدرم که عمری تنها عبادت و کار سخت کرده س

شناسیمش! بابا به خاطر صداقت شه که همچیزو میذاره توی اينترنت، چه بهتر که ديگه می-

 فهمیديم چیکاره اس؟خوب بود زير آبکار بود نمی

 صدای پدرم به حالت زمزمه شد؛ پدر پیرم دربرابر من خلع صالح بود

یستم، اگه سیاوش و انتخاب کردی تا به خدا پشیمون میشی شادی، اون وقت بدون که پشتت ن-

های ريزم، بهترين جهازم بهت میدم، مسافرتوقتی باهاش خوشی مثل ريگ پول به پاتون می

دور دنیا میفرستمتون، اين همه مال و میخوام چی کار؟ ولی اگه پشیمون شدی، فکرکن من 

رو چطوری ببرمش کشی؛ من آخه اين پسره مردم، چون تو منو داری میون يه قوم مذهبی می

هیئت؟ يه عمره به همه ايراد گرفتم، حاال نصیب خودم يه دامادی میشه که زير ابروهاش 

 .ازابروهايی دخترم تمیز تره

ات زاهد بودی و عابد، چه خواست بگويیم زندگانیهم فشردم، دلم میاز عصبانیت دندان روی
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 :شد؟ بگذار من زندگی کنم، اما نگفتم، مهربانانه گفتم

بینید که پشیمون شده باشم، اگر باشه بابا قبول، ولی مطمئن باشید هیچ وقت روزی رو نمی-

جای يک درصد هم پشیمون شدم، دلم خوشه که از جونی خودم بوده، نه از دخالت بی

گردند! شما هرسال توی ترها؛ بابا کم پسرهايی توی محله آمون نداريم که اين تیپی میبزرگ

کنم پسرهای که هروز تو پارتی و خوش گذرونی هستند، محرم که ر میهیئت میگین، افتخا

میشه دست اندکار هیئتم میشن! بابا تورو به امام حسین بذاريد يکبار برای زندگیم تصمیم 

 .بگیرم، جلومو نگیرين

 :پدرم آهی کشیدو آرام گفت

عکس و  کنم، راست میگی يبار دخالت کردم، ولی بهش بگو تمامباشه من دخالت نمی-

 .اش پاک کنه تا رسوای فامیل نشمهای غیر شرعیشو از صفحهفیلم

 ...چشم بابا-

هنوز حرفم تمام نشده بود كه پدرم تلفن را بر رويم قطع كرد! سردرگم روی تخت دراز 

خواهم کشیدم؛ ترديد داشتم، درست بود با پدرم بر سر سیاوش جنگیدن؟ اينکه من او را می

چه؟ سرم قندم تمام شد، لبه تخت نشستم که گوشی همراهم زنگ  شکی درش نبود اما او

 :توجه به شماره افتاده روی گوشی همراهم پاسخ دادمخورد، پرستار را صدا کردم و بی

 !الو-

 .ای سکوت بود و بعد صدای سیاوشچند ثانیه

 !سالم، کجايین-

کشیدم، سوزش جای اراده سرم از دستم بیرون صدايش را که شنیدم به گمانم خوابم، بی

 :سوزن به من فهماند بیدارم! گرگرفت سراسر تنم، هول کرده گفتم

 

 ...سالم جناب نیکو، اتفاقی افتاده! من از آزمايشگاه اومدم بیرون، پدرت-

 :اخالقی وارد شدو بدون نگاه به من گفتتا خواستم ادامه حرفم را بگويم، پرستار خوش

ين که فشارتو بگیرم؟ اين چه وضعه! دستت خون افتاده، کی گفت خانم سرمتو در بیاری قبل ا

 اين چه مسخره بازی راه انداختی؟

 :خواهی کردم و سريع به سیاوش گفتمهول کرده از پرستار معذرت

 .گیرم خدمتتونببخشید من تماس می-

 :با تعجب پرسید



www.taakroman.ir  

 
  

 
100 

  

 نام رمان این بود زندگی 

 ک رمانکاربر انجمن ت جزی هاشمی سادات سمیه

 کجايی؟ بیمارستانی؟-

مرا از کاسه دربیاورد تندخويی  خواست با دستگاه فشار درون دستش چشمانپرستار که می

 :گفت

 .خانم بیکار تو که نیستم زود قطع کن تلفن تو-

 :کردم تند به سیاوش گفتمو من سود جو بايد بختم را امتحان می

 .گیرم خدا نگهدارشرمنده حالم بد شد اومدم اورژانس سر چهارراه، تماس می-

رم زد، غرغری کرد و گفت به جای سوزن سپرستار با اخم فشارم را گرفت و چسبی به

ام را برداشتم و هزينه درمانگاه را ام را مرتب کردم کیف دستیحسابداری روم، ايستادم مقنعه

دادم و به بیرون درمانگاه رفتم که درمیان جمعیت زيادی که در حیاط درمانگاه بودند، 

دستپاچه صدايش  آيد! خدايا خواب نبود؛سیاوش را ديدم که با سرعت به سمت اورژانس می

 کردم

 .آقای نیکو، آقای نیکو-

سردرگم به اطراف نگاهی کرد و زمانی که مرا ديد لبخند آشنايی زد! او به خاطر من آمده؟ 

 :زد، با ناباوری پرسیدمچند پله را پايین آمدم و او خودش را به من رساند نفس نفس می

 کنید؟سالم شما اينجا چیکار می-

 :کشت! مؤدبانه گفتخندهای مهربان که مرا میلبخندی زد! از آن لب

چی شده؟ خدا بد نده! ديدم ماشینتون توی پارکینگِ، نگهبان هم گفت باحال خراب رفتین، -

 .!کنیداينجا چی کار می

 ايستادنمايی زدم، دلم داشت از خوشی میلبخند دندان

 .ام کردينبه خاطر اين رژيم لعنتی فشارم افتاد، شرمنده-

 .طرف درب خروج نشانه رفتمؤدبانه دستش را بهاو 

 .من ماشین آوردم افتخار بدين با من بیايین-

 .زده سری به احترام تکان دادمشگفت

 .سپاسگزارم ممنون میشم-

 

رو به سمت ماشینش رفتیم؛ و من از هیجان قلبم داشت فرمان ايست در میان شلوغی پیاده

دانه فکر کردم که بايد، صندلی جلو بنشینم يا عقب خرداد. نزديک خودرواش که شدم بیمی

 :که سیاوش آقامنشانه در جلو را باز کرد و بالبخند گفت
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 .بفرمايید-

سری به احترام تکان دادم، ل**ب و دهانم را به هم دوخته بودند از هیجان، او سوار شد و 

 ايشکننده صحبت بود، با ناراحتی کمی در صدباالخره راه افتاد و او شروع

ها گفتند، به خدا شرمنده از روی شما خجالت شادی خانم، من آزمايشگاه رفتم جريان و بچه-

 .ها پشت سرتون زده شدکشم، اين حرفمی

زد که برای گفتن شادی، برای اولین بار، جان بدهم يا نه؟ چنان مهربانه و صادقانه حرف می

 :کیفم را به بازی گرفتم که گفت زير انداختم، بندام، سربهکردم توهم زدهاحساس می

 .شاپ کمی باهم گپ بزنیماجازه میدين بريم يه کافی-

دستانم را دور بند کیفم محکم کردم، کاش خواب نباشم؛ سیاوش دوباره همان مرد مهربان چند 

 .هفته پیش شد

 

**** 

 

 

 سیاوش*

 

م فکرم اين است که چه کشم، تماام میشاپ، دستی به دور فنجان قهوهداده به صندلی کافیلم

قدر طور به خاطر رفتار احمقانه کارکنان آزمايشگاه از دختر عذرخواهی کنم، يعنی آن

های کارکنان برايش آزاردهنده بود که به خاطر دلگیری کارش به اورژانس کشیده! حرف

لقی ای گلويم را صاف کردم، بعد شنیدن جريان دهنامروز چه روز نکبتی بوده؛ با سرفه

زير به ارکنان از زبان سرپرست آزمايشگاه چنان فرياد زدم که همه کارکنان هر کدام سربهک

ای راستی نامردی بود، من در عالم هپروت در مهمانی گفتم که عالقهای رفته بودند؛ بهگوشه

دست چرخاندند به بهها رازداری نکردندو گفت هايم را دستبه اين دختر ندارم و حاال آن

ام خبر ندارد! آخ که درگیری لفظی شديد من و پدرم ری که هچ از تصمیم خانوادهگوش دخت

به جهت مردد بودنم در انتخاب اين دختر رسماً آزمايشگاه را به تعطیلی کشاند! نفس عمیقی 

ام عذاب کشیدم و سمت فنجان خم شدم، تنها دلیلی که من االن روبروی اين دختر نشسته

دانم تصمیمم چیست، ترديد دارم، واده است، وگرنه هنوز نمیوجدان و اصرار عجیب خان

گیرد، شاهکار ام میکنم خندههنوز هم خواسته من اين دختر نیست. به دختر که نگاه می
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فهمند که تنها شود همسرم شود! چگونه به دوستانم اين دختر را معرفی کنم؟ همه میمی

 کاری کرده، خدايا حساب بانکی پدرش بوده که مرا مجبور به چنین 

 

ام تفاوت اين دختر چه از روی ظاهری چه اجتماعی هزاران فرسنگ با دختر موردعالقه

ام اين الهه زيبايی را راضی به ازدواج با خودم کنم ای ندارم، به پدرم قول دادهدارد؛ اما چاره

توانم يک یشود! و من بدون پول نموگرنه خانه، ماشین، حساب بانکیم همه از آن پدرم می

روز زنده بمانم. پدرو مادرم مطمئن هستند که نجابت و خانمی دخترمرا دلگرم به زندگی 

ام را وسوسه کرده. گويیم مال و ثروت و نفوذ حاج فتاح خانوادهکند، ولی من میمتأهلی می

 :يادم آمد شبی که پدرم مرا مجبور کرد اين دختر را به رستوران دعوت کنم با خوشحالی گفت

 

مندش کن، بابا اين دختر دکتری داره، باباش آفرين بابا، باهاش حرف بزن به خودت عالقه-

حاج فتاحه، رفیقای عالف بیکارت نیستن باهاش خودمونی حرف بزنی، بعدشم بابا از من 

کنم بخاطر خودته، آخه تا کی می خوايی توی اين آزمايشگاه دلگیر نباش اگر اجبارت می

بابای شادی و خود شادی رو گرفتم بايد بری زير پرچم حاج فتاح تا يه  باشی؟ وقتی رضايت

عمر هم خودت هم جدو آبادت از کنارت بخورن، نکه ماهم کم داشته باشیم از مال دنیا، ولی 

 .دهخودت میدونی هرچی داريم ظاهره، ولی حاجی رو توپ تکون نمی

 :ام زدو گفتبه بر شانه گفت حاج فتاح بودو همین يک اوالد؛ پدرم دستیراست می

حاجی يه آزمايشگاه برای دخترش خريده توی خیابون فرشته، سیاوش احمق نباش اين يه -

اونکه با يه رژيم حله،  گوشه مال حاجیه، دختره هم که خیلی آرومو خوبه، چرند نگو چاقه،

 .کشیط میکنی بابا، قول بده دور دوست و رفیق و هرچی پارتی خقول بده که سربلندمون می

ای مطمعن کافی بود، ومن قول دادم که تغییر کنم، قول دادم که ها برای يک آيندهو همه اين

 .فرصتی برای تأهل به خودم دهم، قول دادم که اين دختر را بپذيرم

چنان در فکر فرورفته بودم که صدای سرفه مصلحتی دختر مرا به حال فراخواند؛ صاف 

زده روبرويم انداختم، عجیب است، او را معموالً خودپسند ديده تنشستم، نگاهی به دختر خجال

اش به جهت حضور اش دست هم نزده بود، دلهرهبودم، نه خجالتی! هنوز به لیوان آب میوه

شاپ کامالً نمايان بود؛ من در اش به دروديوار کافیدر چنین مکانی از نگاهای پر از نگرانی

دارم، مطمئنم اين دختر بااينکه چندين سال آلمان  کم و کاست تخصصشناخت دخترها بی

زنم، البته از پسر هم نداشته! پس ذهنم پوزخندی میکرده، تاکنون حتی يک دوستتحصیل
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اش چگونه است؛ دختر چشم از فضای توان فهمید سطح سلیقه خانوادهنامزد اولش هم می

و با چشم به او اشاره کردم که  شود لبخندی زدمگیرد و يکدمی به من خیره میشاپ میکافی

هايش از خجالت رنگ نان فريبنده آمد که گونهاش را بنوشد، اين حرکت برايش چآب میوه

گرفت و زير ل**ب تشکری کرد؛ عاشق کردنش کار سختی نیست، بااينکه چهره و رفتارش 

به چند جمله دهد، ولی کامالً دست نخورده مانده، شیفته کردنش تنها نیاز مقرراتی نشان می

آيد اگر فقط گويید عشق میعاشقانه دارد، اما نامردی است! نامردی؟ مهم است؟ مادرم می

توانی دوست داشته باشی! گیجم نمي دانم كار ذهنت را از دختران قبل پا کني، شادی را می

اش را چشید، زده بود، کمی از آب میوهدرست چیست! او از نگاه خیره من به خودش خجالت

 واستم شروع به صحبت کنم که صدای پیامکی از گوشی همراهم خ

 

بلند شد، به خاطر هدر دادن وقت نگاهی به پیامک انداختم، مانند همیشه دانیال بود، يک 

گويید، پدرم راست می هم گذاشتم، بايد تمامش کنم،ام؛ چشم بر رویشدهمهمانی بزرگ دعوت

 .ل زدمآخر تا به کی؟ سريع يک پیامک به دانیا

 .سالم من نیستم، خوش باشین-

دختر داشت تمام حرکاتم را زير نظر  تلفن همراهم را خاموش کردم تا تمرکزم بیشتر شود،

دانم چطور شروع به صحبت کنم! دستی به گرفت، منتظر بود تا حرفی بزنم اما من نمیمی

، هوم بويش عالی ام بردم، دمی گرفتمحوصلگی سمت بینیصورتم کشیدم، فنجان را با بی

بود، فنجان را روی لبم گذاشتم، کمی از قهوه چشیدم، تلخیش که به دهانم رفت، يادم آمد پدرم 

با حاج فتاح صحبت کرده، وعده خواستگاری گذاشته و مادرم مدام پشت تلفن گريه کرده که 

حاضر به  آبروی پدرم را نبرم و به خواستگاری تن دهم! به مادرم گفتم حاج فتاح مذهبی است

کنم ام، احساس میام، کالفهشود، مادرم گفت: سنگ مفت گنجشک مفت. خستهاين وصلت نمی

توان مقابله با درخواست خانواده ندارم؛ شايد هم از تعريف و تمجیدها وسوسه شدم، شايدم 

خواهد! زندگی مجرديم سراسر هیجان است و با ازدواج با اين خودم هم ديگر دلم تغییر می

توانم مانند يک مرد معمولی صبح سرکار روم و شب با شود، آيا میدانم که تمام میمی دختر

ام دانم! بايد تمامش کنم، دوران مجردی تمام شد، خانوادهتنی خسته به خانه برگردم؟ نمی

توانم با اين دختر شروع کنم؛ فنجان را روی میز گذاشتم؛ با لبخند به اصرار دارند می

 :اش نگاه کردم و گفتمشدهسرخای سفید چهره

و قبول کردين بعدش اينکه من میخوام يه درخواستی از شما خوب اول ممنون که دعوت من-
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بکنم، حاال بگین اول گپ بزنیم جهت آشنايی بیشتر بعد درخواستمو بگم يا اول درخواست رو 

 بگم بعد گپ بزنیم؟

گیرم. هیچ! ابرويی باال چشمانش نمیزدگی به من خیره شد. هیچ احساسی از  دختر با شگفت

 :انداخت کمی فکر کرد و گفت

 .هر جور که راحتید؛ ولی لطفاً ازم نخواين برگردم آزمايشگاه -

کند! سرگردانم چه نمايی زدم. دختِر خودپسند چه اندازه مطمئن صحبت میلبخند دندان

رها شوم. نفسی گرفتم در آور تر از اين لحظه دلهرهخواهم هر چه سريعبگويیم، ولی می

 !چشمانش ريزبین شدم؛ يک، دو، سه، حاال

 کنی؟با من ازدواج می -

آخ گفتم. راحت شدم، سبک شدم، هر چه بادا باد. دختر چنان متعجب شد که دو دستش را 

چسبی بود. پاسخی که ام گرفته بود. صحنه دلجلوی دهانش گرفت و خیره به من ماند؛ خنده

زده و ناباورش بايد خاص بودن  ی میز کمی خم شدم. به چشمان تعجبنشنیدم سرخوش رو

 .کردم، بايد اغوايش کنمخودم را تجويز می

 کنید؟کنید يعنی ازدواج نمیجوری نگام میاين -

که جا لبخندی زد؛ دستانش را زير میز گذاشت. چشم از من گرفت و به دستانش خیره شد؛ اين

شد فهمید. سکوت کردم و خیره به او های تندش می، نفسخورده بود را از لرزش اندامش

      ماندم. او سر باال کرد کمی به چشمانم 

 

 :خیره شد و گفت

 .شدمقدر شوکه نمیگفتین اينزديم بعد میخیلی يه هويی گفتین، فکر کنم اول گپ می -

ش را به دندان گرفت ای شد. لبزده ام گرفت. بلند خنديدم او هم خنده خجالتاز حرف اش خنده

 :و میان خنده من، محترمانه به من خیره شد و گفت

کردم تمايلی به های امروز پرسنل آزمايشگاه و خواستگاری پدرتون فکر نمیبه جهت حرف -

 .ازدواج با من داشته باشید

 دانستم هر چه بگويمحرفش تمام نشده خنده در دهانم خشکید. لعنتی، حاال چه پاسخی بدهم؟ می

 :جا کردم و گفتمگذارد. خودم را روی صندلی جابهگويی میحساب دروغ به

حقیقتاً من ترس ازدواج دارم. من دوستان حقیقی و مجازی زيادی دارم که وقتم رو زياد  -

م دارم. ترديد من به جهت خانواده گذرونم و دلبستگی باالخره به زندگی شخصیباهاشون می
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م دور بشم. پدرم گفتن کامل ديگه بايد کالً از زندگی مجردی کنمسنتی شماست. احساس می

 .توضیح دادن در مورد زندگی شخصی من

کرده بود. يک ابرو باال داده بود و محتاطانه من را  نگاهم را به نگاهش دادم، گردنی صاف

چه ام دور شود. کاويد. دستی به چشمانم کشیدم تا چشمان از خود راضی دختر کمی از ديدهمی

شود اين اندازه از خودبینی در نگاهش باشد؟ دارايی پدرش؟ لبخند زدم و چیزی باعث می

 :گفتم

جا تمام قد حاضرم و به صورت خصوصی ازتون هر چی شنیدين بريزيد دور. من اين -

کنم و اگر اجازه بدين رسماً به خواستگاری بیام، اگر بله بگین. من و شما خواستگاری می

وقت، تخريب نکنیم. پس قدم ديگه رو بسازيم و هیچکنیم که همما با هم تالش می شینیم ما ومی

 .به قدم جلو میريم

حرفم که به پايان رسید چشمانش را کوچک کرد، لبش را جلو داد و فکر کرد. او در نظرم 

اش من را کالفه همیشه دختری سخت و مقرراتی و مغرور بوده و حال رفتار ارباب منشانه

 :د. او محترمانه به من لبخند زد و گفتکنمی

ذارن تا ببینیم چی ای برای آشنايی بیشتر میبا پدرم صحبت کنید، اگر صالح دونستند جلسه -

 .پیش میاد

 

*** 

 《شادی《

کشِی عشقش ديدم که مدام روسری پیشاتاقم دختری شاد و سرحال را می قدیروی آينه روبه

نظر تر مردی که تاکنون ديده، زيباتر بهچشم مهربان بست تا بههای جور واجور میرا با مدل

هايش رنگ انار شد که گونهبرسد و يادآوری جمالت عاشقانه پسر در ذهن دختر باعث می

ن برای دختر تازگی داشت! آری اين دختر سرزنده و شاد کسی نبود جز خود من، شوند و اي

هايش انگیزه ام کرده، به من جان زندگی داده، سیاوش با مهربانیيعنی شادی! سیاوش زنده

ام، زيبا و جذابم. من با سیاوش معنای نامم را فهمیدم. او سالهشده احساس کنم دختری بیست

 ست ترين مردیخاص
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ام. بله سرانجام، امشب پدرم اجازه خواستگاری به سیاوش را داد؛ اما سخت! که تا کنون ديده

ام را گوشه اتاق پرت کردم. ايستاده میان يک ماه کشمکش با پدرم، روسریکالفه شده از اين 

مان فکر کردم. چه روزهای بدشگونی در خانه داشتم و يک ماِه عجیب در خانه اتاق به اين

ام ياد ندارم در خانه ما اين وزهای عاشقی در بیرون خانه، کنار سیاوش! در تمام زندگیچه ر

واره حجم از درگیری بوده باشد. هیچ زمان ياد ندارم صدای من، رو به فرياد رفته باشد يا هم

خاطر سیاوش به پدرم گريه کرده يا تهديد کرده باشم. شرمنده چشمانم را بستم. من به

خودزنی زدم و اين خودزنی انگیزه شد پدرم قبول دم و جلوی ديدگانش دست بهحرمتی کربی

کنم. ای از آن شکسته نگاه میدِر کمد لباسم که گوشه م آيد. بهکند سیاوش به خواستگاری

شود که من با لگدهای پشت سرهم، شکسته باشمش. آخ که پدرم مرا به جنون باورم نمی

راستی سطح که جز دنیای خودش دنیايی را قبول ندارد. پدرم بهست کشانده بود. او مرد پیری

کند. پدرم پشت تلفن در اورژانس گفته بود که اش بسته است و اين مرا ديوانه میفکری

رضايت دارد به ازدواج من با سیاوش؛ ولی دروغ بود. روز بعد هنگامی که دوباره پدر 

که دخترم هنوز آماده م باز بهانه اينسیاوش برای خواستگاری با پدرم تماس گرفت، پدر

مان را نداد. او هر روز با يک بهانه تازه ها به خانهازدواج نیست را گرفته و اجازه ورود آن

خواند. او زد و سیاوش را يک مرد عوضی میآمد. مدام فرياد میاز سیاوش، به خانه می

دانم اوست که پا پیش گذاشته. نمیجهت پول گفت سیاوش در قید و بند هیچ نیست و تنها بهمی

گفتم، پدر من! پدر سیاوش . هرچه میستکرد سیاوش از خانواده فقیریچرا پدرم فکر می

ثروت ما کجا و ثروت پدر سیاوش »گفت وضع مالی خوبی دارد، او پوزخند می زد و می

 «!کجا؟

های گفت، همسايهمی اش کرده بود با فريادپدرم طی تحقیقاتی که از سیاوش در محل زندگی

آپارتمان مجردی سیاوش به اين نکته که سیاوش همیشه با دخترانی رنگارنگ در محل ديده 

اند و اين برای پدرم زنگ خطری بزرگ بود؛ اما برای من نه! چون کردهشود اشاره می

کدام یچاش با دختران به من گفته بود و شیداوار گفته بود ديگر به هسیاوش از ارتباط پیشینه

کرد که مطمئن است سیاوش دهد جز من؛ اما پدرم مدام پافشاری میاز آن دخترها اهمیت نمی

گرايشی به من ندارد و اگر با او ازدواج کنم سیاوش به من وفادار نخواهد بود؛ چون  هیچ

پسند؛ اما سیاوش در کمال صداقت سوگند خورده بود که به من سیاوش اصالً ظاهر مرا نمی

گو نبود. او گفته بود اهمیت است و چشمان زيبای سیاوش دروغداده و ظاهرم برايش بی دل

ای به زندگی مجردی ندارد و من صداقتش را در بستن صفحه بستگیکه ديگر هیچ دل

همه تعداد طرفدار فهمیدم. او با اين کارش باعث شد که من هواخواه  اينستاگرامش با آن
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اش پشیمان نیست ه پشت سرش بايستم، او به من گفته بود از گذشتهاش باشم و مانند کوواقعی

دادم برای اين مرد! اش شده من و منی که جان میچون از گذشته بوده؛ اما حال تمام هستی

کردم و مادرم اين میان گريه هر روز کارم شده بود جدال با پدرم. من مدام تهديد به رفتن می

گفتم او کرد در کار من دخالت نکند. هر چه به پدرم میکرد و از پدرم درخواست میمی

کرد که او يک عوضی است و اين حرف جوانی بروز و اجتماعی است، مدام مدرک رو می

داد سیاوش پیام داده. کشاند. صدای پیامک گوشی همراهم باز نشان میپدرم مرا به جنون می

م را برداشتم و خودم را روی تخت بال در آوردم و به سمت تخت خوابم رفتم. گوشی همراه

 انداختم. صفحه را که 

 

همه  اش رفتم. مطمئنم که اينروشن کردم عکس زيبای سیاوش را ديدم و در دل قربان صدقه

 !خاطرش درست بوده؛ اما برای پدرم توبه جوان، مفهومی نداردجدال به

 .پیامش را زير ل*ب خواندم

انصاف چرا امروز نیومدی بريم برات تنگ شده! بیطوری خانوم؟ دلم سالم عزيزم. چه -

کنی؟ خانوم خوشگلم! کنی بعدش خودت رو پنهون میم میجورياست؟ وابستهروی؟ اينپیاده

پوشی يا دل تو دلم نیست امشب ببینمت. تو فکرم که اون کت و دامنی رو که برات خريدم می

 قدر دوستت دارم؟نه؟ راستی بهت گفته بودم چه

بودی عزيز دلم! در اين يک ماه هزاران بار گفته بودی. مانند نوجوانی ذوق کرده، گفته 

هايش مرا ماه روزی نبود که سیاوش با گفته يک گوشی همراهم را به قلبم چسباندم. در اين

شاپ، سیاوش از من تر نکند. يک ماه قبل، دقیقاً همان روز ديدارمان در کافیباختهدل

ها. او گفت اگر پدرم از جريان ديگر را ببینیم؛ ولی بدون آگاهی خانوادهدرخواست کرد که هم

دهد که من و خودش کند و اجازه نمیگمان مخالفت میديدار من و سیاوش خبردار شود بی

تر آشنا شويم. او گفته بود تا زمانی که پدرش بتواند از پدرم اجازه خواستگاری باهم بیش

تر. شايد اول کمی دودلی و گذار بپردازيم برای شناخت بیششت بگیرد ما هر روز باهم به گ

خواستم او را بشناسم؛ اما به داشتم؛ ولی قبول کردم تا ديدارهای پنهانی با او داشته باشم. می

دل من گاه پدرش نگذاشتم و اين برای پدر سادهآزمايشحرمتی کارکنان هرگز پا بهجهت بی

جا مشغول به کار راه بود که به کارخانه خودش بروم و آنشم بهآيند بود. پدرم چبسیار خوش

کیلو از شوم تا پدرم بازنشسته شود. من قبول کردم؛ اما موکول کردم به زمانی که حداقل سی

کرد و از روند الغريم بسیار خرسند وزنم کم شده باشد. او هم پول فروان به کارتم واريز می
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 .مد من با سیاوش نداشتو آبود و هیچ اطالعی از رفت 

روی برويم. دهگذاشت تا با هم به پیاسیاوش هر روز ساعت شش بامداد، در بوستانی قرار می

چیز  بود. او درباره همه رفتیم. او مرد روياهای هر زنیسواری هم میگاهی کوه و دوچرخه

های نوين وشهايش. مدام از رسپردم به سخناطالعات دارد و من تمام قد، گوِش جان می

کرد تا برای جشن عقدمان لباس الغری مانند تب سوزنی، ماساژ الغری و... صحبت می

ام در رژيم و خاطر اراده قویداد. بهگرمی میزيبايی را سفارش دهد. او مدام به من دل

شود که در مدت سه ماه بیست گفت باورش نمیکرد. او میورزش کردن مدام مرا تحسین می

ام! هر روز پس از تر شدهگفت خواستنیپروايش میهای بیام و هر روز با نگاهکردهکیلو کم 

خورديم و بعد من به باشگاه برد و با هم صبحانه میروی او مرا به رستورانی میپیاده

کردم تا وزنم کاهش چشمگیری داشته رفتم. رسماً خودم را در ورزش خفه میورزشی می

کرد تا باهم به پاساژهای جور واجور د! هر شب او درخواست میراستی مؤثر بوباشد. به

برای خريد لباس برويم و اين يعنی فاجعه! من اجازه شب بیرون ماندن يا مهمانی شبانه را 

من بدگمان  شدت به رفتم. پدر و مادرم بههايی به ديدار سیاوش مینداشتم و اوايل با دروغ

 را به مادرم شده بودند و من ناچار شدم حقیقت 

 

 

ای بیاورد. مادرم پس از شنیدن بگويم تا مادرم هر بار از عدم حضور من درخانه بهانه

های من و شدت تعجب کرد و مخالف بود؛ اما بعد از قربان صدقهارتباطم با سیاوش ابتدا به 

 نشان دادن عکس سیاوش توانستم مادرم را متقاعد کنم. چنان غرق در فکر سیاوش بودم که

 .فراموش کردم جوابش را بدهم. سريع تايپ کردم

روی. کلی کار سرمون ريخته برای شب! شد بیام پیادهنمی سالم، روز شما هم بخیر. -

م هم ديگه رو ديدم! لباس امشبم، واقعاً دلت برام تنگ شده؟! آخه ما که ديشب همبعدش

 سورپرايزه آقا سیاوش

کنم بابا نبايد بفهمه ما فقط سیاوش جان دوباره تأکید می خاطر امشب هیجان دارم؛منم خیلی به

 !اين مدت هر روز با هم بیرون بوديم

هايش برايم دلبری کند. صدای پیامک، راه بودم با پیامهنوز پس از يک ماه با هیجان چشم به

 .از فکر بیرونم آورد

بیشتر دوست دارم  انصاف! يعنی تو از ديشب دلت برام تنگ نشده؟ پس من تو روبی ای -
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گی؟ مگه از جونم سیر شدم خودم رو با حاجی در هم قربونت برم چند دفعه میخانوم! بعدش

بندازم؟ بازم روی دو چشم مواظبم. تو نگران نباش! راستی ديگه پسره بهزاد بهت پیام نداد؟ 

 !ات خواستگارته. مامانم خیلی نگرانهترسم بابات بهونه بیاره که پسر عمهمی

دانست برايش جان خنده افتادم. سیاوش اگر میجهت نام بهزاد و حساس شدن سیاوش بهبه

 :آورد. سريع تايپ کردمقدر نام بهزاد پیر را نمیدهم، آنمی

م داره میاد نه عزيزم. همون يک ماه پیش تموم شده! بابام به دروغ به بابات گفته که عمه -

سر من بردارين. ماشاّللاه باباتم که ول کن نیست. ايران برای خواستگاری، تا شما دست از 

هم بالکش کردم. بعد  م اون بهزاد دو بار بهم پیام داد. بار اول که جواب ندادم، دفعه دومبعدش

بهزاد چه فکری کرده از » زنگ زدم عمه، قشنگ بهزاد رو شستمش. همچین به عمه گفتم:

ديگه ماستشون رو کیسه کردن. ابداً « ه؟منی که دوازده سال ازش کوچکترم خواستگاری کرد

 !ديگه حرف خواستگاری نزدن. ناراحت نباش

پیام را ارسال کردم و در ذهِن ايرادگیرم، اخمی به بهزاد کردم. او دوباره دو روز بعد از پیام 

 :اولش پیام داده بود

 دی باهات حرف بزنم؟سالم شادی. اجازه می -

دانستم تا پسر تر يک غريبه میرا نداشتم! من بهزاد را بیشپیامش بد نبود؛ اما من حوصله او 

چاره بهزاد زمانی پیام داده بود که با پدرم درگیری شديدی داشتم. همان هنگام جلوی عمه. بی

پدر و مادرم به عمه زنگ زدم و با عصبانیت از او خواستم که از بهزاد بخواد ديگر به من 

 .پیغام ندهد

 .دصدای پیامک دوباره آم

 .بینمت بانوقربون خانوم مغرورم برم! می -

ياد تمام لبخندی زدم. به ساعت گوشی همراهم نگاه کردم. اآلن آلمان بعدازظهر بود. به

های عمه بعد از يک ماه تصمیم گرفتم مهربانانه عذرخواهی کنم. شماره عمه را مهربانی

 :گرفتم عمه جواب داد

 بله؟ -

 

 !سالم عمه جونم، خوبین؟ -

خور است، دانستم از من دلتفاوت، جواب سالمم را داد. میعمه کمی سکوت کرد و خیلی بی

 :راه پاسخی از او باشم گفتمبه که چشمباروار بدون اينبه همین از اين روی رگ
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جوری باهاتون حرف زدم! الهی قربونتون عمه الهی خدا من رو بکشه که اون روز اين -

عصبانی بودم سِر شما خالی کردم. توروخدا من رو ببخشید. از پسرعمه خدا از بابام برم! به

کنه؛ م نمیجوره درکخدا منم گرفتارم. يه پدر پیر دارم که هیچهم عذرخواهی کنید. عمه! به

اما بايد حوصله به خرج بدم. جون شادی، من رو ببخشید. من خیلی احمقم که توی عصبانیت 

 .قدر بدمنمکتون من رو کور کنه که اين ی مهربونم! عمهزنگ زدم. عمه

 :دانستم مهربان است. آرام گفتعمه کمی سکوت کرد، می

گم يه عمر آويزه گوشت چیزی بهت می شادی خانوم! تو بچه داداش منی. از خون منی! يه -

زنه. شادی از باال به منیت آدم رو زمین می« کس با تکبر غرور برخورد نکنبا هیچ»کن 

 !اه نکنبقیه نگ

گوشی تلفن را در دستانم محکم گرفتم. من مغرور نبودم. تنها آن روز برافروخته بودم. نفسی 

 :بیرون دادم و گفتم

 !قدر بی فکرمچشم قربونتون برم. الهی بمیرم که اين -

دانم چرا ولی دلم پرسی خداحافظی کرد. نمیام کرد و بعد از احوالعمه خدا نکندی حواله

نم بهزاد از دست من ناراحت است يا نه! اصالً چرا ديگر حرفی از خواست بدامی

خواهد، تنها خواستگاری نزد؟ پوزخندی زدم. مشخص بود برای مال و دارايی پدرم مرا می

خواسته! ابرويی باال انداختم سیاوش کجا؟ دانم آن چرند چه بود گفت که مرا از بچگی مینمی

 آن بهزاِد پیر کجا؟

*** 

 《سیاوش》

هاتون رو تو هم کنید. نشون بدين تون نگاه کنین و به ماشین لم بدين. کمی اخملطفا به ساعت -

 .راهید. تکون نخورين لطفاً! يک، دو، سه، ممنونچشم به

دِر سالن به عکاس که دختری جوان بود لبخند قدردانی زدم و به حالت عادی خود برگشتم، به

راه بودم؟ آيا شادی عروسی بود که انتظارش را به گاه خیره شدم. آيا واقعا چشمآرايش

دستٔه گِل روِز جشن عقدم، نگاه كردم. امروز روز عقد ای سر دادم. بهکشیدم؟ نفس كالفهمی

کنم من و شادی سه ماه است که نامزِد هم هستیم. دقیقا سه ماه است مدام من است و باور نمی

شوم؟ کند آيا کنار شادی خوشبخت میزد میوشکند و همواره گتیک مغزم مرا اذيت میتیک

گويم، آيا من و شادی برای هم درستیم؟ لعنت به اين دودلی! و روزی هزاران بار به خود می

چشم بر هم گذاشتم تا اين افكار آشفته از من دوری كنند. من و شادی چهار ماه است کنار هم 
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فرمان شده. او تمام به مطیع و گوش کم برای من دختری هستیم و آن دختر خودپسند، دست 

ام حال کردن من است. شادی تمام نگاهش طلب من دارد؛ اما من تمام خواستهفکرش خوش

ست؛ اما گاهی فکرهای اش چیست؟ شادی دختر خوبیفهمم يک مرد خواستهشادی است؟ نمی

 ادی تر از شکنم بهتر از شادی، سرزندهزند. گاهی فکر میاحمقانه به سرم می

 

ها از اين، بهترينهای شادی برايم ناب نیست؛ چون پیش ام کند. عاشقانهباختهتوانست دلمی

های من و دوستت صدقهايست. قرباننخوردهدر اختیارم بوده؛ اما شادی دختر بکر و دست

م های من تکرار مکررات و سفارشات مادرم بود. برايکند؛ اما گفتهتابش میهای من، بیدارم

لرزد! شوم و قلبم نمیش فقط خوشحال میهایعادی بود؛ ولی من از گفتن دوستت دارم

دهم و به زبان تاب نشان میشوم! هزاران بار مدام خودم را بیفهمم که چرا بی تابش نمینمی

كند! تاک مغزم مدام توبیخم میم تیکآورم كه او همسر من است؛ اما دوباره زمان تنهاييمی

خرم و هر ماه گوسفندی در خانه ام، هر روز برايش گل میتوجه به حس درونیبی اما من

کارهايم کنم به يومن اين نامزدی، تا ملکه ذهنم شود اين وصلت؛ اما اين فتاح قربانی میحاج

چنان برای خود در کنار شادی ماندن را وظیفه و تعهد بسته من کرده و من همها را دلتنها آن

انصاف نیستم، اگرچه اين ازدواج اجباری برای من بود؛ اما شادی دختر بدی بیدانو. می

دور ماشین گل گرفته دوری زدم. کلید ماشین را دستم محکم نیست، ذهن من آشفته است! به

واره با دختران قبل مقايسه دانم چرا شادی را همزارم! نمیفشردم. خدايا من از خودم بی

تمام معنا هستم؛ ولی به مقدساتم قسم، مقايسه ظاهری ناخودآگاه ال بهدانم يک آشغکنم! میمی

دانم ام! نمیگیرم به جانم افتاده. لعنت به ذهن آشفتهکشد. آخ دوباره ذهن بهانهبه ذهنم سرک می

شود که بتوانم آن دختر چاق و مغرور را قبول کنم. ذهن منطقیم مدام چرا هیچ باورم نمی

ام شايد دانم کمی افسرده شدهتوانم! میر ماه است توانستم، پس باز هم میکند چهاپافشاری می

همه چرند  شدم اينديدم و عاشقش میاز زياِد خواهی من است. شايد اگر خودم شادی را می

فکری نداشتم! اگرچه همیشه حالم کنار شادی بد نبود؛ چون شادی آن دختر چاقی که دو قدم 

اش افتاد ديگر نبود. شادی االن تنها پنج کیلو تا وزن نهايیمی نفسرفت و به نفسراه می

کنم، او در فاصله دارد! اراده پوالدی شادی باورنکردنی است، من اين دختر را تحسین می

د*ه*ان کند! شادی به شدت سختی كشید تا توانست وزنش به  ماه توانست همه را انگشتپنج

اش های سنگین مدام حال روحیت رژيم سخت و ورزشگفت او به جهرا كم كند. مادرش می

حوصلگی او را نديدم! شادی در برابر من دختری آرام حوصله شده؛ اما من بیخراب بود. بی
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خوشی وکاست، مطیع من بود و من برای دلکمو مهربان بود. او برای من مغرور نبود و بی

ترش کنم. آن چه عالقه دارم نزديکآنور ذهن ايرادگیرم، دست به دگرگونی شادی زدم تا با 

همه پولی که داشت و استفاده خورد از اينتیپ چرند ساده را تغیر دادم. حالم به هم می

های لباس، اش دادم، مانیکور، پدکور، پاکسازی، مزونهای آرايشی آشتیبا سالن کرد.نمی

ام برايش مانتو و استخر و هزار کوفت زهرمار که ويژه زنان است آشنايش کردم! مد

خاطر لبخند من تن های دلخواهم را خريدم و او هر بار با خجالت مانتوی کوتاه را بهلباس

او ياد داده بودم به خودش رسیدگی کند. خريد. بههای مادرش را به جان میکرد و اخممی

تی بود آرايش کند، بخندد، دلبری کند، با دوستانم گرم بگیرد؛ ولی خوب سرشتش هنوز خجال

اش با دوستانم هنوز ضعیف! ولی روی هم رفته شادی چالش پذير بود و و روابط اجتماعی

ام بردم و از او خواستم روسری از سر بردارد با مطیع من! وقتی او را به مهمانی دوستانه

گرفت. اکراه و خجالت پذيرفت؛ اما باز در ذهنم به کت و شلوار بلندش و قد كوتاهش ايراد می

واره شادی را با دختران ديگر بعد باعث شد من همام از آن روز بهدوستان لعنتی حرف

 !مقايسه کنم

 

 :طعنه گفتندوقتی دوستانم در آن مهمانی به 

با خودش ازدواج کردی يا پول باباش؟ سیاوش تو خیلی سرتری! سیاوش قیافه تو کجا و  -

خاطر اين دختره، قید اينستا رو ه؟ بهها بودی، اين چینامزدت کجا؟! بابا تو شاخ خوشتیپ

 زدی؟

ها رسماً در خود شکستم و آن روز با دوستانم درگیری لفظی پیدا کردم و ديگر در دورهمی

های غمگین شادی به شده بود. آن شب نگاه ها تنگشرکت نکردم. آخ که دلم برای دورهمی

د نیست؛ اما اعتراضی داد که از ر*ق*ص من با دختران آن مهمانی خشنومن نشان می

کنم او ترس از دست دادن مرا دارد. درست است شادی برايم دوست خوبی نکرد! احساس می

کنم او تنها يک دوست است و احساسی بیش از يک دوست به او است؛ اما تمام مدت حس می

يگر گويد هنگامی که صیغه عقد خوانده شود، من تمام او را خواهم داشت و دندارم! مادرم می

شدت به من وابسته شده بود و من حسم دانم شايد! شادی به ذهن پريشانم آرام خواهد شد. نمی

بها مان را برايم هدايای گراندانستم چیست. خوب يا بد؟ او تمام اين سه ماه نامزدیرا نمی

، او زده کردطور روز تولد همه را شگفتآيد چهگونه! يادم میهم همینخريده بود، البته من

قیمت های گرانا پیش از ورود من، توسط شرکت ديزاينر پر از گلام رروز تولدم خانه پدری
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العاده زيبا شده بود و کرده بود. خانه ما شده بود محل عکاسی دوست و آشنا! انصافاً فوق

 فتاح نگذريم. هديه پدر شادیهمه از سنگ تمام حاجوصف تولدم در تمام فامیل پیچید. با اين 

كشم شده بود، تا به من باالتر بود پیشدر روز تولدم، يک ماشین که از ماشین خودم مدل 

فتاح از من درخواست کرد که به کارخانه روم تا بفهماند دوستم دارد. روز تولدم حاج

ام از اين درخواست شوكه و شاد شدند. من قبول فن کار را به من ياد دهد. همه خانوادهوفوت

گاه خودش ماند؛ اما در ذهن فتاح شوم و شادی در آزمايشكاره كارخانه حاجمهکردم تا ه

زد. پدرم اش مدام غر میاندازیگاه تازه راهخاطر رياست شادی، در آزمايشام بهجويهبهانه

کم در بعضی از اموال او شريک شوم تا کمتر از او گفت از عشق شادی استفاده کنم و کممی

جهت چند روز پیش که همینهم بايد سری از سرها بلند کنم، بهگفت، منت مینباشم. پدرم راس

 :در آزمايشگاه بزرگش در خیابان فرشته در حال بازديد بودم به مزاح به شادی گفتم

شادی من خوشم نمیاد همه بدونن زنم رئیس آزمايشگاهه، نه که توی کارخونه باباتم هستم  -

 .امخوریکنن آدم مفتفکر می

فتاح، شادی و مادرش به دلیل از من عذرخواهی کرد! اما ديروز كه حاجاو شرمنده شد و بی

کش عقد به نامم دنبالم آمدند و مرا دفترخانه بردند و سه دنگ از آزمايشگاه را به جهت پیش

پاس قدردانی يک روی پدر هم بهدهد. از اين زدند درک کردم اين دختر برايم جان می

برلیان برای او خريد البته که اين جواهرات گران است؛ ولی سه دنگ  سرويس طالی

 ها کجا؟آزمايشگاه خیابان فرشته کجا و اين

حالی روی هم با خوشبردار که كنار در سالن آرايشگاه، روبهبه پسر و دختر جوان فیلم

نايی من و آمدند. ياد روزهای اول آشکردند خیره ماندم. به نظر دلباختٔه هم میصحبت می

فرستادم دختران پیشینم میهايی را که برای دوستعادت پیامشادی افتادم. آن روزها بنا به

 ها برايش کردم و شادی مشخص بود اين پیامبرای شادی هم ارسال می

 

کرد از ام میمن دل داد. خیلی زود و خیلی آسان! اما گاهی کالفهبسیار خوشايند است. به

کنم حوصله به خرج شد! اما اعتراضی نمیه خودم. مدام جويای حالم میاش بمحبت زيادی

کنم؛ اگرچه که همین االن هم رامم است. چشم دانستم بعد از ازدواج رامش میدادم. میمی

دانم که هنوز عاشقش دهم. من میدهم. آِه بلندی سر میگذارم و به ماشین تکیه میبرهم می

اند که ها برايم پیشتر ساختهقدر عاشقانهدانم آننیستم، میتابش دانم که بینیستم، می

ست. حالم! او دختر خوبی و محبوبیهای شادی برايم کمرنگ است؛ اما کنارش خوشمهربانی
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های زيبا کشام پیشهدادند! او مدام برای خانوادام به خاطر مهربانیش برايش جان میخانواده

فتاح بعد از شب خواستگاری، مانند پسرش با من برخورد اجگرفت. انصافاً حقیمت میو گران

کرد. او از من خواست که قبول فتاح شب خواستگاری با اکراه حتی به من نگاه نمیکرد. حاج

کنم تعداد سکه مهريه را تاريخ تولد شمسی و میالدی شادی، با چهارده هزار شاخه گل و 

ه شدم؛ ولی پدرم آرام گفت اين مهريه در دنگ يک آپارتمان قرار دهم. شايد اول شوکشش

فتاح مرا پسرم خواند. صدای برابر خوشبختیم هیچ است و پس از به گردن گرفتن من حاج

 :داد. لبخند زدم و پاسخ دادمام، نشان از آماده شدن شادی می ويژه ِزنگ گوشی همراه

 !جانم عروس من؟! جانم نفس من؟ -

 :شادی ريز خنديد و گفت

 !میام پايین داماد مندارم  -

گاه ايستادم. در باز شد و دختر لبخندی زدم تلفن همراهم را قطع کردم. جلوی درِب آرايش

جهت حجاب، صورت سفیدپوشی بیرون آمد. دختر و پسر فیلمبردار دست به كار شدند. به

اش آمده بود اخم کردم. جلو رفتم. دستش را ب*وسیدم و حجابش را شادی که روی چهره

قب زدم. خوب شده بود؛ البته که آرايشگری که از فرانسه دعوت شود، پول هتل و اقامت ع

ايش در ايران داده شود، بايد کارش خوب باشد! در چشمانش خیره شدم به جهت يک هفته

اش شادی سرش را پايین انداخت. آخ که حرصی شدم! او پروايم به چهرهام و نگاه بیب*وسه

های وسهشود. اگرچه شايد اوايل به اين ب*زده میادی من خجالتهای عهنوز از ب*وسه

ديد، خاموش آورد؛ اما اخم مرا که میمان را میکرد و بهانه محرم نبودنکوچک اعتراض می

بردار ادامه بديدی گفت. من در چشماِن اش گذاشتم. فیلمشد. لبخندی زدم. دست زير چانهمی

 :شادی خیره شدم و گفتم

 !العاده خوشگل شدیو فوقدختر ت -

شادی سرش را پايین انداخت و ممنونی گفت. دستش را گرفتم. درِب ماشین را باز کردم و 

 :سوار ماشین شديم. در خودرو را که بستم با خنده گفتم

م با اين اخالقت. قدر خجالتی نباشی. کشتیبريم اين چهار کلمه عربی خونده بشه که اين -

ره. من آدمی قدر خجالتی باشی کالهمون تو هم میبخوای بعد از عقد اينخدا شادی اگه به

 !نیستم که از چیزی که حقمه بگذرم

 :شادی که ترس داشت ناراحت باشم، سريع گفت

 !ببخشید ناراحت نشو! شرمنده، دست خودم نیست -
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ها ادی را با آنهمه خجالتی باشند. آری من شدخترانم اينکدام از دوستآيد هیچو من يادم نمی

 .شود در ذهنمی من نیست اما بازتاب میکنم. اين مقايسه هیچ خواستهمقايسه می

از ماشین که پیاده شديم دست شادی را گرفتم و به سمت باغ تاالر حرکت کرديم. همه 

برداری و عکاسی بودند. از راه ما بودند. چنان استقبال باشکوه بود که همه در حال فیلمبهچشم

جهت خوش آمد جلو آمدند. های آتش به سمت تاالر رفتیم. حاج فتاح و مادر شادی بهیان شعلهم

های رنگارنگی که ويژه مادرزن نگاه مادرش از اشک شادی پر بود. مادرش به جهت گل

گرفتم شیفته من بود. حاج فتاح هم انگار از خوشحالی دخترش شاد بود پدر و مادرش جان می

 :ما ايستادند شادی از ترس پدرش خواست دستم را رها کند که سريع غريدم رويهکه به روبه

 !رم، فهمیدی؟کنم میدستم رو ول کنی ول می -

طور عصبی با او صحبت کردم. حاج فتاح آن بیچاره آرام چشمی گفت و من نفهمیدم چرا اين

یغه محرمیت دار شادی باشم. صهر دوی ما را بوسید و از من تقاضا کرد که همیشه نگه

حال بودم. همه چیز در شأن خوانده شد و مراسم سنتی بر سر سفره عقد برگزار شد. خوش

فتاح مانند ريگ پول خرج کرده بود. حجاب شادی را که برداشتم لبخندی مان بود. حاجخانواده

 ام زدم و فکر کردم او دوست خوبی است. از بلندگو خواننده جشن،به دختر مهربان و خجالتی

ای به دست شادی زدم و اجازه خواستم به قسمت مرا به قسمت مردانه فراخواند. ب*وسه

 :اش بود آرام گفتمردانه روم. شادی با غرور و خوشحالی كه در چهره

 !شهبرو عزيزم. فقط زود برگرد دلم تنگ می -

که از سالن با لبخند چشمی گفتم و از میان جمعیت گذاشتم. زمانی که درب سالن را باز کردم 

. شوکه ای محو چشمان افسونگرش شدم!زنانه بیرون بروم پشت در دختری را ديدم که لحظه

 :شده ايستادم. دختر با لبخند گفت

 !سالم آقا داماد، مبارک باشه -

که منتظر جوابم باشد برای کسی دست تکان داد و با خنده، سرش را عقب داد و بدون اين

 :گفت

 !ون رو ديدم برين شما مردونه عزيزمعلی آقا؟! مامانت -

من، شاد و سر حال از جلوی من رد شد. مسخ چشمان و چهره زيبای دختر، و بدون توجه به

پا از در بیرون گذاشتم. از چیزی که ديدم شوکه شدم. علی! يعنی اين ملکه زيبای قدبلند نامزد 

 .علی بود



www.taakroman.ir  

 
  

 
116 

  

 نام رمان این بود زندگی 

 ک رمانکاربر انجمن ت جزی هاشمی سادات سمیه

*** 

 !خوریتر بیا تو سرما میبره. دخگلت رو باد می خانوم خوشگلم؟ دسته -

شد صدايم به او برسد. با چهار چراغ های سرخوش شادی مانع میصدای بلند موزيک و جیغ

زدند. مان همه بوق و دست میهای همراه. ماشینشديمها رد میروشن ماشین از وسط ماشین

بود و همراه گل عروسش را از ماشین بیرون گرفته شادی انگار دختر ديگری شده بود. دسته 

کرد. لبخندی از سر رضايت زدم. هايی که دنبال ماشین ما آمده بودند خوشحالی میبا مهمان

گمان. برای پدرم و مادرم که سمت من در حال رد شدن بودند و از کند بیاين دختر تغییر می

خوشحالی لبخند رضايت بر ل**ب داشتند، دستی تکان دادم. از خودم راضی بودم؛ اگرچه 

 اجبار 

 

گل را داخل خودرو آورد  مرتبه شادی دستهام را داشت. يکبود اما ارزش خوشحالی خانواده

کرد! کرده ابرويی باال انداخت و مستقیم به خیابان نگاه و بدون هیچ لبخندی گردنش را صاف 

تعجب کردم، اين حالت مغرورانه برای چه بود؟ به سمت شادی نگاه کردم. خودروی دويست 

که شیش را در حال گذر از کنارمان ديدم. دقیق که شدم راننده علی بود و من بدون اين و

طور که ماشین کنم، چشم گرداندم تا نامزد علی را دوباره ببینم. همانمتوجه باشم رانندگی می

العاده بود! شد، آن دختر زيبا را ديدم. لعنتی علی چه شانسی آورده. دختر فوقعلی رد می

وق ماشین کناری حواسم را به رانندگی داد. شادی پوزخندی اربابانه بر ل**ب صدای ب

کنم علی با خورد؛ اما من فکر میدانم پس ذهنش به خیال علی حسرتش را میداشت. می

دانم شادی، تمام داشتن چنین لعبتی احمق بايد باشد اگر يک ثانیه حسرت بخورد. اين را می

اال به بقیه نگاه کرده و اين خصلت غرورش نتیجه توجه زياد عمرش مرکز توجه بوده و از ب

ديگران به او بوده. نبايد از او ناراحت شوم؛ ولی عجیب است که در برابر من همیشه مهربان 

 !است

هايشان رفتند. کوبی همه به خانهفتاح رفتیم و پس از يک ساعت ر*ق*ص و پایبه خانه حاج

تابی و مرا به سمت اتاقش برد. وارد اتاقش که شديم با بی شادی باهیجان دستم را محکم گرفت

 :هايش را باز کرد. چرخی زد و گفتدر را بست و وسط اتاقش ايستاد و دست

 طور شدم؟چه -

 :و من حقیقت را گفتم

ای دختر! العادهای! تو فوقشه تو شادی شیش ماه پیش باشی! انگار يه نفر ديگهباورم نمی -
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 !بینمواب میبه خدا انگار خ

مرتبه به گريه افتاد. به سمتش رفتم او را در شادی ايستاد در چشمانم نگاه کرد و يک

 :گويان مانند يک مرد متأهل پرسیدمآغ*و*ش گرفتم بو*س*ه بر سرش زدم و تسلی

 کنی عزيز دلم؟ چی شده؟چرا گريه می -

ام را کاويد، آرام مام چهرهسرش را باال کرد آرايش از چشمانش ريخته بود چشمان مهربانش ت

 :ل**ب زد

خاطر تو بود که وزنم رو کم کردم. سیاوش من با تو دوباره به دنیا اومدم. خودت فقط به -

جور رژيم و ورزش گفت اينقدر پرفسور رژيمم از دستم عصبانی بود. میدونی چهمی

خواستم به چشم تو میزنه هم به بدنت؛ اما سیاوش من فقط خودکشیه، هم به پوستت آسیب می

 !بیام. ديگه هیچ چیز برام مهم نبود

 :ای بر چشمانش زدم و مهربانانه گفتمابرويی از تعجب باال انداختم بو*س*ه

که من وارد زندگیت بشم تو شروع کرده بودی! اين همت خودت بوده عزيز دلم قبل از اين -

 خانوم. من اين وسط چی کاره بودم؟

 :ام فشرد و گفتا محکم به س*ی*نهچشمانش را بست سرش ر

گاه ديدم عاشقت شدم. سیاوش من از روزی که برگشتم ايران و وقتی تو رو توی آزمايش -

 خاطر تو سیاوش من به

 

 .نامزديم رو با علی بهم زدم

 :چنان شوکه شدم که بلند گفتم

 !چی؟ -

دختر ديوانه است. چه  شود، اينام فرو برد. خدايا باورم نمیتر در س*ی*نهسرش را محکم

گويد؟! نشدنی است! من هیچ رفتاری از او نديدم که نشان از اين باشد که مرا بخواهد. می

 :تر کرد و گفتام محکمدستانش را دور تنه

. وقت ترکم نکن. سیاوش من از روزی که ديدمت ديگه نتونستم به علی فکر کنمهیچ -

 !کن توروخدا همیشه کنارم بمون، سیاوش باورم

هايش مانند ضربه محکمی به گوشم بود. چگونه ممکن است اين دختر علی را که اين حرف

دانستم چه بگويم. زده باشد؟ نمیآمد را پسبه نظرم پسر آقايی و هم سطح فکری خودشان می

کرد. برای آرام کردنش صورتش را در شادی مانند گنجشکی به پنهان در آغوشم گريه می
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 :ه چشمانش خیره شدم و گفتمدستانم گرفتم ب

دونم چی بگم، شوکه شدم، باورم نمیشه! بذار بعداً درموردش کنم. نمیوقت ترکت نمیهیچ -

 !حرف بزنیم. عزيزم؟! امشب شب شاديه نه گريه

شادی با ببخشیدی سريع اشک چشمانش را خشک کرد و اجازه خواست تا لباس عروس از 

اتاق بیرون روم قبول نکردم و با اخم به او فهماندم که . هرچه پافشاری کرد از تن درآورد

انگیز لباسش شگفت .نبايد جلوی من خجالت بکشد. او کنار کمد لباسش ايستاد. به سمتش رفتم

کند که لباسی در ايتالیا سر از ، کار يک طراح ايتالیايی بود و پول کاری میبود، لباس شادی

اش کنار اسش را باز کردم و آرام بند لباسش را از شانهتهران خانه حاج فتاح درآورد! زيپ لب

زدم لباس که بر زمین افتاد. آب دهانم را فرو دادم. چهار ماه بود، من به شادی متعهد بودم و 

خواستم يک مرد متأهل وفادار باشم و حاال خوشحال بودم که با با هیچ دختری نبودم، می

 !رسمهمسرم به آرامش می

زده بر جايم ماندم. يا خدا! ر دادم؛ اما چشمم که به پیکرش افتاد، آنی خشکنفسی از خوشی س

های ريزی ناشی از کاهش ديدم يک بدبختی بود. تمام پیکرش ترکرويم میچیزی که روبه

ام انگار که و هشت کیلويِی شادی را داشت. شکمش را که ديدم آروارهوزن سريع چهل 

ند! شکِم شادی مانند يک پارچه کهنه چروکیده، آويزان بود! باره باز مايک شکسته باشد، به

ام بود و هیچ احساسی به او که زن من است و ترين صحنه زندگیزنهماين صحنه حال به

که رويم ايستاده به من دست نداد. دستی به صورتم کشیدم و شادی بدون اينعريان روبه

اش شد. حالت تهوع بدی گرفتم. خدايا بايد متوجه حال خرابم شود مشغول پوشیدن لباس راحتی

 :کرده به شادی گفتمپاچه و هولشدم. دستبا اين دختر زندگی کنم؟! داشتم ديوانه می

 !من بايد برم، خداحافظ -

شد. خداراشکر شتابان از اتاق بیرون زدم. تمام تنم عرق کرده بود و سرم داشت منفجر می

دويد را فتاح نبود. صدای پاهايی که به سمت من میکس در سالن خانه حاجکردم که هیچ

تر كردم تا خفه نشوم. از حیاط بیرون زدم. شادی صدايم کرد. من شنیدم. كروات گردنم را شل

 وار سوار خودروم شدم. خورد از اين دختر. ديوانههم میحالم به

 

 :زدپنجره ماشینم زد. گیج شده بود و فرياد می شادی به

ن! چی شده؟ عزيزم يه چیزی بگو! برای کسی اتفاقی افتاده؟ تو رو قرآن، سیاوش جا -

 !ت رو خاموش کن، باهام حرف بزنماشین
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توانستم گونه او را پس بزنم. نفسی بیرون دادم و از ماشین خارج شدم. نمینامردی بود که اين

 :م نگاه کردم و گفتمساعت گوشی همراهدر چشمانش نگاه کنم. به

 !پیام داد که پدر بزرگم حالش بده، بايد برم خواهرم -

 :کرده، گفتشادی هول

 !تو که گوشی دستت نبود! ِکی پیامش رو خوندی؟ حاال صبر کن، منم االن میام -

ش، تا خواستم دوباره سوار خودروم شوم، دستم را گرفت و اين نزديکی بدون توجه به سخن

 :رياد زدمکشید. ناخودآگاه فداشت مرا به مرز جنون می

 !ولم کن! به من دست نزن -

باز، رهايم کرد. از خانه که بیرون زدم از تنها چیزی که مطمئن و او شوکه شده با دهانی نیمه

کوبیدم. فرمان میتوانم شادی را به عنوان همسر ببینم. با مشت محکم به بودم، اين بود که نمی

 !چیز بهم ريختمن تغییر کرده بودم؛ اما همه

*** 

 《چند ماه بعد》

 《خانم روانشناس》

مید. از شرم چشم از من گرفت. صدايش چشمان پسر خیره شدم. معنای نگاهم را فه دقیق به

را صاف کرد و به در و ديوار نگاه کرد. تمامیت اين پسر کامل برايم آشکار شده. کمی 

نظر تازه به دار آمده. بهمارکهای جديِد شوم. او مانند هربار بالباستر به او خیره میدقیق

تفاوت است نسبت به نابود شدن آرايشگاه رفته. موهايش کامالً مرتب بود! عجیب اين پسر بی

زندگی يک دختر. او فقط خودش برای خودش مهم است. زمانی که گفتم اين جلسه آخر است، 

چ عالمت نگرانی چشمانش چنانی شاد و سرحال نمايان شد که انگار تازه از جشنی آمده. هی

کند و اين دختر را بیشتر هم نمیشود. او حتی تظاهر به ناراحتیاش ديده نمیدر چهره

اش از شدت گريه قرمز شده بود، لبخند زدم. تمام شکند. به دختر کنار دستش که بینیمی

عالئم افسردگی شديد در دختر هويدا بود. او تقريباً يک پیکر درحال حرکت است. به شدت 

 .!عتماد به نفسش آسیب ديدها

ش برق شادابی، برق جوانی، رنگ امید هایش گود رفته، گردنش خمیده و چشمزير چشمان

های صحبت جهت دردودل، نشان از نابودی اين دختر دارد. التماسندارد. نداشتن يک هم

ه است. ی پرتگادهد اين دختر لبهخاطر ماندن پسر، همه نشان میمکررش در جلسات قبل به

 توانم انجام خواهد هر کاری میاو به شدت آسیب ديده!دلم می



www.taakroman.ir  

 
  

 
120 

  

 نام رمان این بود زندگی 

 ک رمانکاربر انجمن ت جزی هاشمی سادات سمیه

 

دانم که کار اين دختر، امروز پیش من تمام است؛ اما نگران دهم تا اين دختر نابود نشود. می

ام. ست و من تا كنون هزاران قربانِی هوس همسر را ديدهدانم او يک قربانیاو هستم چون می

کند زيبا نیست. مدام حس خصوصی صحبت کردم. او مدام حس میهای مکرر با او ساعت

خواهد بدنش را ببینم و نظرم را بگويم و هر بار من نخواسته شدن را دارد. هر بار از من می

ام نظر ديگران مهم نیست. خودت بايد خودت را دوست داشته باشی و دقیقاً هربار دختر گفته

 :گويدافتد و میبه گريه می

 «!خورهز خودم بهم میحالم ا»

افسوس از اين همه تحصیالت و استعداد! دختر فردی نرمال است؛ اما اين پسر با تحقیرهايش 

ام کنم چهرهام. سعی مینابودش كرده. پرونده پر از درد اين زوج را روی میزم مرتب کرده

 :گويمشوم و میحداالمکان مهربان باشد. به دختر خیره می

جلسه آخرتون بامن هستش، نگفتم که آخر دنیا شده! لطفاً خودت رو کنترل  دخترم! من گفتم -

 !کن، اجازه بده ادامه بديم

دختر باببخشیدی يک لیوان آب از میز جلويش برداشت. کمی ل**ب تر کرد و شال سرش را 

کند و افتاد مرتب کرد. پسر به دختر زير چشمی نگاه میهايش میکه تقريباً داشت روی شانه

زند. به پنجره پشِت سر من خیره ماند. او در، نديدگرفتن دختر تبحر الزم را زخندی میپو

ماند؛ اما دختر هنوز امید دارد. در چشمان اين پسر همه.چیز مشخص است. او با دختر نمی

دارد، آن هم بعد از هشت ماه. نمونه اين دختر را زياد ديدم. احساس ترس جدايی زودتر از 

 :گويدشکند. دختر به چشمانم ملتمسانه نگاه می کند و میها را میروز جدايی، آن

 .خوام. احساساتی شدم. شما هر پیشنهادی دارين، بفرمايیدمعذرت می -

خورده تکان دادم و به پسر که از نگاه کردن به در و سری به احترام برای دختر شکست

اهمیت است، ست برايش بیش آشکارا بود، اين نشديوار و بازرسی کردن گوشی همراه

 :هشدار دادم

اين. من از شما خواهش نظر خیلی بی حوصلههام دقت کنید! بهجناب نیکو! لطفاً به حرف -

 .ساعت تمرکزتون رو بدين به جلسهکنم نیممی

 :زبانی گفتپسر يقه پالتوئش را کمی مرتب کرد و باچرب

 .من در خدمت شما هستم، امر بفرمايید -

 :طرفانه، بالبخند شروع به صحبت کردمسبت به پسر در خود نگه داشتم و بیخشمم را ن
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هايی که درخواست خوب. اين جلسه پنجم هستش که در خدمت شما هستم. معموالً زوج -

طالق توافقی دارند و از طرف دادگاه تشريف میارن همون يه جلسه هم به اجبار میان؛ اما 

جا تا راه حلی پیدا کنید. بابت درک تشريف آوردين اينای يه جلسه خوب شما تقريباً هفته

خوام از شادی که پیشنهاد نهايیم رو بدم خدمتتون، اول از همه میباالتون ممنونم. قبل از اين

که اين موضوع براشون به شدت سخت و چالشی جان، تشکر کنم که شجاعت کردن و با اين

 !ق رو گفتندبود؛ ولی باالخره به پدر و مادرشون علت طال

 

دانم چه اندازه برايش سخت بوده که به کرد. میزده با انگشتان دستش بازی میدختر خجالت

گفت. استوار پدر و مادرش بگويید ظاهرش مورد پسند همسرش نیست؛ اما بايد حقیقت را می

 :ادامه دادم

سخته و باور نکردنی؛ دونم به شدت برای پدر و مادرتون نظرم اين يه قدم بزرگ بود. میبه -

ها هم وجود آورده باشید. حداقل شما متهم نیستی. مطمئنم اونولی اين مشکلی نبوده که شما به

ها هم شه علت طالق اين باشه. حتماً كه اونبا شنیدن اين ايراد متعجب شدن و باورشون نمی

 . ...روشون يه دختر قوی، باهوش، زيبا ومثل من روبه

 :حرفم پريد و گفتپسر برزخی میان 

 !خانوم دکتر! توجه کنید مشکل از اينه، نه من -

شرم بود! به او شدت بیاز شدت خشم انگشتان پايم را درون کفش، فرو بردم. اين پسر به 

ام را بروز ندهم. چشمانم را نرم و مهربان خیره ماندم و در ذهنم تا ده شمردم که آشفتگی

 :تر خطاب به پسر گفتمتر شکسته شدن دخکردم و برای کم

هم زمانی كه وزنشون بسیار جناب نیکو! شما قبل از ازدواج، با چشم باز ديده بودينش، اون -

که باال بود! بله اين رو هم چندين بار تاكید كردين كه از طرف خانواده مجبور شدين. با اين

به جهت ازدواج با  تونستید اين درخواست خانوادهازدواج اجباری رو قبول ندارم و شما می

خواهتون شادی جان رو رد كنید؛ اما اين رو هم متوجه باشید. به هر حال شما اگر با فرد دل

جور که شما کرديد حتماً و صد البته که اون هم دارای معايبی بود. همونهم ازدواج می

ست که خودتون کامل نیستید. پس لطفاً انصاف به خرج بدين! جناب نیكو! قد شادی چیزی نی

نظر من کنید از راه رفتن کنارش حال خوبی ندارم چون قدش کوتاهه! بهمرتب تأکید می

جور وسواس لجبازگونه شدين! مشکل از ايشون نیست، شما در رابطه با همسرتون دچار يه

 !گرا شدينهايی که قبل بهتون گفتم، بسیار کمالشما به دلیل
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 :گرفتم و ادامه دادم پسر خود را کمی روی صندلی جمع کرد. دمی

چون شادی انتخاب شما نبوده، شما دچار حساسیت شدين، وگرنه اين دختر زيبايی که من  -

بین؛ خواسته خیلی از مردان جوانه. ايشون هم از نظر اخالقی هم هوش و استعداد و هم ممی

 !زيبايی به نظر من يک فرد کامالً نرمال هستند

رفت و چشمان شادی سار سیاوش رو به ُسرخی میمد رخآای که از دهانم در میهر کلمه

 :گرفت. کمی به صندلی تکیه دادم و ادامه دادمرنگ امید می

تونم بهشون پیشنهاد ايشون يه کاهش وزن شديدی داشتند به جهت رضايت شما، پس من نمی -

اين  دست آوردن رضايت شما ظاهرشون رو تغیر ب*دن؛ چون قبالً بدم تالش کنند برای به

نظرم ی شما که واقعاً قابل تحسینه! بهده به خواستهکار انجام شده. اين يعنی ايشون اهمیت می

خواد اين همه کاهش وزن. پس جناب نیکو، اين رو بپذيريد اين دختر يک اراده فوالدی می

جز روابط اجتماعی که شما طور که خودتون بارها گفتین بهبرای شما کم نذاشته و همون

 ظرتون هست، شادی مشکل اخالقی مثل بداخالقی، شکاکی و... نداره، درسته؟مدن

اش زده باشد، لبی کج کرده بود و با اخم به من خیره بود پسر که انگار کسی محکم به آرواره

 و تنها سری به مثبت 

 

 .. لبخندی زدمتکان داد

دگی پوست بدنشون ها و شل شخاطر تأيیدتون. از نظر ظاهری، درمورد ترکممنون به -

های زيبايی انجام دادند و هیچ مشکلی ندارند؛ حتٰی مراحل لیزر ايشون شش ماهه که عمل

جور که شادی هم تقريباً تمام شده و کامالً بدنشون يک ب*دن زيبا و نرماله. اين شوندرمانی

شید و شادی گن شما بعد از شب عقد هیچ وقت تمايل نداشتین که با هم خلوتی داشته باجان می

دونه پس قبول کنید که شما اصالً تمايلی نداريد که فرصتی به اين اين رو يک توهین می

 !ارتباط بديد

 :پسر گستاخ دوباره میان حرفم پريد. برزخی جلو نشست صدايش را باال برد و گفت

توی خانوم دکتر! من دفعه اولی که ديدم، شوکه شدم. اصالً غیر قابل تحمل بود برام، من  -

احترامی نکردم. گفتم دختره گناه داره. با احترام گفتم ذوقم خورده! دلسرد شدم؛ ولی بهش بی

شم، منم مجبور کرد که چرا بهش نزديک نمیقدر پاپیچم نشه؛ولی مدام خودش اصرار میاين

خوام اين رابطمون تموم بشه، درخواست طالق از جانب شدم بهش بگم. بعدشم من نگفتم می

تونیم تونیم با هم ادامه بديم. میخاطر پدر پیرش بهش گفتم، میود! اتفاقاً هزار بار بهخودش ب
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جشن عروسی بگیريم، بريم زير يک سقف؛ اما فقط مثل دوتا دوست يا دوتا همخونه با هم 

هام و رفت آمدم سرک بکشه، پس منم از خود گذشتگی باشیم. هیچ اجازه نداره توی رابطه

تونم اون رو به عنوان يک کار کنم که نمیمقصر نیستم. اآلن من بايد چی کردم. تماماً من

همسر ببینم؟! به کی بگم اصالً جاذبه زنانگی برام نداره؟ هیچ تمايلی بهش ندارم. بله! درسته 

کلی پول خرج کرده، رفته زير تیغ جراحی! حتما کلی از پوست بدنش رو کندند تا صاف و 

دکتر اصالً ايشون  دار بشه؟ خانمخواد فردا بچهاين چه طوری میصوفش کنن. آخه من موندم 

ها رو داشته باشم چرا تونم بهترينبهترين دختر؛ ولی متاسفانه از چشم من افتادن. وقتی می

بايد با اکراه و از روی ترحم باهاش بمونم؟ من اين همه از خود گذشتگی كردم و نذاشتم تا دو 

ام درگیر ابطمون بفهمن؛ ولی شادی باعث شد مدام با خانوادهاش از سردی رماهی خانواده

 .باشم

گرفت. کالفه شدم. بهانه شرمی داشت عزت نفس دختر را دوباره هدف میپسر باکمال بی

های سیاوش سرش بیشتر در گريبان پشت بهانه! اين مرد، مرد زندگی نیست. شادی از حرف

 :میان حرف سیاوش گفتمکه شادی سکوت کرده! زارم از اينرفت. بی

های تکراری تر صحبت کنید. حرفاجازه بدين جناب نیکو! خونسرد باشین و کمی آروم -

کنه! شادی اصالً کار اشتباهی نکرده که از خانواده شما کمک گرفته تا چیزی رو حل نمی

 .بتونه مشکل بین خودتون رو حل کنه

 :بار با نترسی گفتشادی اين

زنه که نوم دکتر که وسط حرفتون پريدم؛ ولی اين آقا داره دم از اين میخوام خامعذرت می -

خاطر عالفی و که ايشون قبالً بهاش شدم. اول از اونمن باعث درگیری بین خودش و خانواده

اشون گفتم، ايشون حق هم من وقتی به خانوادههدفی مدام با پدرشون درگیر بودن، بعدشبی

 !بکوبه توی دهنم اشنداشتند جلوی خانواده

 .صدای پر خشم سیاوش باال رفت

 

 !ی از خود متشكرهدفم؟ دخترهمن عالف و بی -

 :کشید! بلند گفتمشادی صدايش را باال برد. کار داشت به جنجال می

 !لطفاً آروم باشید -

ای کردم. خودکارم سیاوش سری به مثبت تکان داد و شادی چشمی زير لـب گفت. تک سرفه

 :تم و در برگه يادداشت کردم )پسر طماع(. بالبخند گفتمرا برداش
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اش رو ببخشه البته اين نکته رو هم اضافه کنید که به شادی جان گفته بودين که تمام مهريه -

جاست که شادی خانوم با اين همه کماالت و خونه بمونید و عجیب اينتا شما با هم هم

شم که شما تا محضرخونه هم رفتید د و يادآور میکار رو انجام بدنتحصیالت، قبول کردند اين

صورت اتفاقی موقع امضاء کردن شادی خانوم، عموشون بر حسب اتفاق محضر و خوب به

 !شنخونه بودن و مانع از اين کار می

اين بار پسر خودش را باخت و بیشتر در صندلی فرو رفت. چه خود را از خودگذشته نشان 

اش را ببخشد. به به هر دری زده بود تا كاری كند شادی مهريه کار! اوداد. پسر فريبمی

دختر که چشمانش خمار غم بود، لبخند زدم. شادی برای بار دوم وقتی عمويش مانع از 

گويد. اش شد از اين پسر کتک خورد و پسر هیچ درباره اين رفتارها نمیبخشیدن مهريه

 :تبار شادی جانی گرفته، کمی جلوتر نشست و گفاين

هام رو ببخشم. وقتی علت پرسید که چرا اومدم محضر بله درسته عموم اجازه نداد سکه -

هام رو ببخشم تا دوست داشتنم رو بهش ثابت کنم؛ البته خونه گفتم، ما اومديم محضر که سکه

که عموم قانع نشد و با پدرم تماس گرفت. درسته همون موقع از عموم کینه به دل گرفتم؛ 

خواد با اطالع دادن به بابام اون رو داغون لم، چون نامزد قبلی پسرش بودم میخیاچون به

فهمم که واقعاً عموم در حقم پدری کرد. ولی اين آقا حق نداشت بعد از کنه؛ ولی اآلن می

بیرون اومدن از محضر توی ماشین، با مشت توی سر و صورتم بزنه! اگر همون موقع بابام 

 !آوردعصبانیت چه باليی سرم می رسید معلوم نبود ازنمی

قدر عجز و التماس از اين شجاعت شادی، در دلم آفرينی گفتم. در اين چند جلسه مشاوره آن

تر سیاوش را کرده بود که چند بار آماده بودم از دفتر به بیرون پرتش کنم؛ اما حاال کمی قوی

 :شده بود. لبخندی به او زدم و گفتم

 .كنههای آقای نیكو رو توجیه نمیكاریبله! هیچ دلیلی، كتک  -

 :خطاب به شادی گفتم سیاوش زير ل*ب انگار برو بابايی گفت و به زمین نگاه كرد.

جز پدر و مادرت، علت اصلی اختالفتون رو برای فامیل رو چی عنوان شادی جان به -

 کردين؟

 :شادی زيرچشمی به سیاوش نگاه کرد و باترس گفت

 !خ**يا*نت -

 :اين را که شنید برزخی با فرياد از جايش بلند شد و خطاب به شادی فرياد زدسیاوش 

 تو غلط کردی! من ِکی به تو خیانت کردم؟ -
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شادی به من خیره شد. با چشمانم فهماندم کوتاه نیايد. من مطمئن بودم اين زندگی ديگر پا 

 گیرد. شادی ايستاد نمی

 

 :و فرياد زد

دونی! هیچ مردی ناموسش رو ی و اين رو خودتم خوب میتو يه عوضی به تمام معناي -

کنه! اين يعنی خ**يا*نت. اونم منی که کلی برای ظاهرم زحمت خاطر ظاهرش ول نمیبه

های عوضی دور و ورت ظاهرم بهتره، پس كشیدم و خرج کردم و اآلن شکر خدا از دوست

گی دختره چه و خیابون می كه مدام توی كوچهسر من داد نزن، نگو ِکی خیانت کردی! اين

ت رو سر من خوشگله، بازيگره، عجب هیكلی داره يا هی دوست دخترهای عوضی قبل

 !شكنی، خودش خیانتهمي

سیاوش باخشم يک قدم جلو برداشت. انگار انتظار چنین فريادهايی را از شادی نداشت. پر 

 :شتاب ايستادم و هشدار دادم

 .دجناب نیکو! حواستون رو جمع کنی -

کشید و به شادی که برای نخستین بار بود در چشمان های تند پرصدايی میسیاوش نفس

کرد، خیره شد. سیاوش مستعد بود برای بار سوم، دست به کار سیاوش مستقیم نگاه می

 :ای بزند. سريع گفتماحمقانه

 .کنمشادی جان! چند لحظه بیرون باشید، صداتون می -

اش گفت، های تند سیاوش، آخی که به جهت درد معدهفسشادی شتابان بیرون رفت. ن

جای خالی لرزيد؛ مرا بر اين داشت که به اويی که بهبرافروختگی گردنش و دستانش که می

 :کند، بگويمشادی هنوز باخشم نگاه می

 .جناب نیکو! بشینید -

اش نمايان بود به حرفم گوش داد. لیوان آبی برايش ريختم. به که عصبانیت در چهرهاو با اين

تر که شد بدون توجه به سیاوش، رويش گذاشتم و سرجای خودم برگشتم. آرامروی میز روبه

ام گفتم، به شادی اطالع دهد که وارد اتاق شود. شادی که وارد شد دوباره با تلفن به منشی

ای که سیاوش به همه خواریمانی را در چشمانش ديدم. خدايا ! اين دختر چرا با اينحس پشی

ست. به او گفتم او داده باز وابسته اوست؟! چندين بار گفتم اين حسش فقط ترس از تنهايی

طور که پدر و مادرش از غصه دق نکردن خودش هم تنها نخواهد ماند؛ اما خوب همان

ست دادن سیاوش را دارد! شادی آرام نشست و من حرف آخر را مشخصاً او هنوز ترس از د
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 :زدم

نويسم که و برای قاضی می دمم رو میخوب جناب نیکو و شادی عزيز! من پیشنهاد نهايی -

 !تونید با هم بمونیداگر مجدد مراجعه کردين دادگاه، يعنی مشخصاً ديگه نمی

جلوتر کشیدند و ريز بین به دهانم خیره  زمان باهم کمی خود را از صندلیسیاوش و شادی هم

 :ها گفتمشدند. با لبخندی، به هر دوی آن

رو تحمل کنید و  شما به يه مسافرت سه روزه تشريف ببرين، اگر که تونستید همديگه -

دعوای لفظی يا ناراحتی بینتون پیش نیومد، پس هنوز راهايی وجود داره كه طالق نگیريد؛ 

 !اين رابطه، کامالً اشتباهه نظرم ادامهاگر نه به

 :شادی درخششی در چشمانش زده شد و سیاوش غريد

چیزی تونم کنارش يه ساعتم باشم، حالم بد میشه! باهاش از هیچگم نمیيعنی چی؟ من می -

 وقت برم؛ اونلذت نمی

 

 ؟اتون؟ اصالً ببینم اگه نريم چیگین باهاش برو مسافرت؟! اين بود پیشنهاد ويژهشما می

 :ای برايش باال انداختم و گفتمخودکار درون دستم را روی میز گذاشتم و شانه

 !تونید همین فردا برين دادگاه و توافقی جدا بشینهیچی. می -

 :سیاوش لبخند بر لبانش آمد و سريع گفت

 !ای پرداخت کنمخوب پس اين رو هم به اين دختر بگین كه من نبايد مهريه -

 :م اين بار به چشمانش خیره شدم و گفتمابرويی باال انداخت

 !شما طبق قانون شرع و عرف، بايد نصف مهريه رو پرداخت کنید -

شادی غمگین سرش پايین و در دنیای خود بود که سیاوش باخشم از جايش بلند شد و در حال 

 :بیرون رفتن از در اتاقم، گفت

امور دخالت نكنید. شادی بهتره شما گزارشتون رو برای قاضی بنويسید و توی اين  -

اش ذو ببخشه بینه. اگه مهريهدم؛ ولی رنگ منم نمیاش رو نبخشه طالقش نمیمهريه

 !کار کنم که ببخشهدونم چیرم؛ وگرنه میآبرومندانه کنار می

برزخی از اتاق بیرون رفت و در را محکم، پشت سرش بست. او دقیقاً مانند هر بار تهديد 

 :ده، جلوی میزم آمد روی میز کمی خم شد و گفتکرده بود! شادی ترسی

خواد به همه فامیل بگه که من هیچ جذابیتی کار خانوم دکتر؟ اون میخوام چیمن مهريه می -

 !خواد نابودم کنهندارم. اون يه آشغاله! می
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 :اش نقطه حیاتش بود. ايستادم و با لبخند به او گفتمگفت. برای يک دختر گیرايیراست می

کنم نبايد جلوی همچین ات من تصمیم گیرنده نیستم؛ اما دخترم! نصیحت میرمورد مهريهد -

های پستی راحت کوتاه اومد. حداقلش تمام کادوها و اون سه دنگ آزمايشگاه با ماشینی که ادم

پدرت گرفته رو ازش بگیر، ببین شادی جان! اون خیلی عجله داره طالقت بده؛ اما تو 

 !تفاده کنخونسرد از حقت اس

 :شادی پوزخندی زد و گفت

شه هفت و نیم که به خانوم دکتر؛ اون آزمايشگاه رو پدرم پونزده میلیارد خريده. نصفش می -

شه، هزارو های من سه هزار و سیصد پنجاه تاست که طبق قانون نصفش مینام اونه. سکه

ی گرونی که براش خريدم هاشه هشت میلیارد. با اون ماشین و ساعتششصد تا که تقريباً می

کنه. خانوم دكتر! توروخدا عصبانیش نكنید من همه جوره باختم! ماشین و بازم اون سود می

 !كار؟خوام چیآزمايشگاه می

*** 

 《چند ماه بعد》

 《شادی》

 

گن حاج فتاح، پس جلوی من حرف از میلیارد نزن. در مورِد بعد، بعد ببین نیکو! به من می -

کنم! پس اين چندرغاز برام پولی نیست؛ اما زورم میاد اين پسر فقط حساب میاز میلیارد من 

امه رو بخوره يه آبم روش، پس محکم وايسادم که های خیريهپوفیوز تو دارايی که حق بچه

گم خودت تا تهش رو بخون. رفیق سی سالم بودی. حاج مالم رو پس بگیرم. ببین يه چیزی می

خواست گیره! نیکو؟! نکنه جريان اکبر ربی که میادگاه پس نمیو دفتاح حقش رو با پلیس 

 زمینم بزنه يادت رفته؟

- ... . 

 .هللا؛ انگاری شیر فهم شدی چی گفتمها باريک -

- ... . 

 . ...نه ديگه قسم دادن نداريم، چند ماه ما رو عالف کرده مرتیکه -

ت؟ پدرم کیسام گرفته بود.نوم. خندهتر به در فشردم تا صدای پدرم را کامل بشگوشم را محکم

شود! اين روی پدرم را هیچ ساعت هفت بامداد، آخر عزرائیل هم بر سر کسی آماده نمی

آمد؛ ولی در اين چند ماه، روزگار نظرم پدر همیشه مرد خیهری میزمان نديده بودم. به
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انزجار از آن نامرد افتد جز خانواده سیاوش را سیاه کرده بود. نام سیاوش که پس ذهنم می

دهم، پس محکم ايستاد و حقم را گرفت! ماند. پدرم گفت به نامرد باج نمیای برايم نمیخاطره

چشم و رو خريده بوديم. پدرم جز چند ساعتی که برای آن بیهرچه داده بوديم پس گرفتیم، به

 :تر فرياد زدعصبی

 !چین جشنی بگیرم؟رای پسرت همات بوده که پس بدی! مگه مال مفت داشتم که بوظیفه -

- ... . 

 !های جشن عقد و نامزدی رو گرفتمآره! خوب کردم تموم خسارت -

- ... . 

رو پس گرفتم. مالم بود. مال حاج فتاح، مال حاج فتاح و ماشین  گاهبله که سه دنگ آزمايش -

ره. پسر که خودم به کسی ببخشم که پسرت حتٰی لیاقت بخششم ندامونه! مگه اينمی

تونه مال حاج فتاح و بخوره بعدم بگه، دم؟ کسی نمیغیرتت، به خیالش من به کسی باج میبی

هايی وجود فکر کرده زرنگه، ديده اون ساعتهای های مال مفت چه چسبید! نه ديگه اون بی

که سفارش دادم از سوئیس براش بیارن حداقل دوروبر پنج میلیارده، گفته بذار الکی بگم گم 

 !کردم تا هاپولی کنم

- ... . 

ها رو ببین نیکو، به من قسم نده که گم شده! شده آزمايشگاهت رو بفروشی بايد پول ساعت -

 !بدی

- ... . 

بهش بگو حاج فتاح تو بازار گرگ دريده، گوشت گرگ رو خام خورده تو که يه جوجه  -

 !روغنی

- ... . 

 . ...ات با ترس و لرزکه زن و بچهقدر ارزش نداره ها آنببین نیکو اون ساعت -

 

 :انگار پدر سیاوش، از گفته پدرم ترسید؛ زيرا پدرم بلند خنديد و گفت

 !گم. آفرينها انگاری حالیت شد چی می -

- ... . 

ش کن پسرت رو تا سرش به باد نرفته. بهش بگو مرتیکه! درسته هللا! خوشگل توجیهباريک -

ها رو يا خود پول ساعت شم!خیالش میو برش نداره بیچند ماهه طالق گرفتید؛ اما ياب
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 !ها رو برداره بیاره تا آخر عید. تمومساعت

چنان به در اتاقم چسبیده بود که يک پدرم تلفن را قطع کرد و چند ناسزای بلند گفت. گوشم هم

 :مرتبه بلند صدايم زد

پکر رو که تعطیل کردی،  در وشادی؟! بلند شو بابا! لنگ ظهر شد. اون آزمايشگاه بی -

 !حداقلش بلند شو بريم کارخونه هزارتا کار سرم ريخته

ام را برداشتم و پر کرده، شال، کیف و رويی مانتويیيا خدا! دوباره عصبی شد. سريع هول

دانم خونش به جوش آمده. حتماً اگر سمت آشپزخانه دويدم. میشتاب در را باز کردم. به

کند! پدرم چند ماه است ديگر پدر پیشین نیست. باره سر من خالی میای دستش دهم، دوبهانه

ها هم اجازه در اين چند ماه، حتٰی يک روز هم اجازه نداده بود در خانه بمانم. حتی جمعه

دانم چرا پدرم اين همه تغییر كرده. گفت بايد کاسب شوم! نمیاستراحت نداشتم. پدرم می

آمد. ديگر نازم زد که تمام ستون خانه به لرزه درمییکردم چنان فرياد ماعتراض که می

 :زندخريدار نداشت. مدام سرکوفت می

ديگه مفت خوری و مفت چرخی، بسه! ياال هنرت رو نشون بده. هرچی پول خرجت کردم  -

 !حاال بايد دو برابرش رو در بیاری

شم. کار زياد مرا از خواهد قوی باطور که پدرم میو من در اين چند ماه ياد گرفتم، همان

های بیشتری کنم. هر روز به ايدهکم مانندخود حاج فتاح فکر میافسردگی نجات داد و من کم

خواهد من يک دختر قوی باشم و من ديگر آن دختر ناز کنم. او میبرای بزرگ شدن، فکر می

کرده، ! هولپرسم چه شد كه پدرم اين همه تغییر كردپرورده نیستم. من هر روز از خودم می

 :سريع سمت میز ناشتايی رفتم و گفتم

 کشی؟شم. چرا داد میجونم بابا؟ تازه هفت صبحه. اآلن آماده می -

کشید. و شلوار پوشیده، کنار مادرم در آشپزخانه ايستاده بود و استکان چايی سر می پدرم کت

و سری از رضايت  ام، بادی در گلو انداختطور از فريادهايش هول کردهمرا ديد که چه

پاچه داشتم برای خودم كرده يک لقمه نان پنیر گرفتم و در دهانم چپاندم. دستتکان داد. هول

ريختم که صدای خنده پدر و مادرم باعث شد، با دهانی پر چشمانی گشاد شده از چايی می

مادرم سری  تاباند وخنديد و تسبیح به دور دست میها نگاه کنم. پدرم میتعجب به هر دوی آن

 :دادبه تأسف با خنده، برايم تکان می

 خنديد؟چی شده! چرا می -

 :اش را خورد و با اخم گفتپدرم خنده
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صاحابت رو ببند. نصفش رفته توی دهنت. چیه همیشه دورت ريخته؟! ِد ياال اين موهای بی -

 !بجنب دختر. ظهر شد بايد بريم کارخونه

 .شويی رفتمسمت سینک ظرفبا حالت وازدگی، بهاز حرف پدرم چنان چندشم شد که 

*** 

تر ام را روی موهايم گذاشتم تا جذاببا دست دور رژ لبم را در آينه تنظیم کردم. عینک آفتابی

کند و فهمیدم پدرم زير چشمی به من نگاه میجلوی ماشین را باال زدم. می به نظر برسم. آينه

ر شده بود؛ ولی ديگر هیچ درمورد نوع پوششم ايراد گیخندد. پدرم اگر بداخالق و سختمی

اما من آن  کرد؛شد و غرغر میام غیرتی میگرفت. ولی هنوز هم در روابط اجتماعینمی

شادی افسرده خودپسند نبودم. بلد بودم کار آمد باشم، بلد شده بودم فاز جديد در کارخانه راه 

بزنم. بلد شده بودم سطح . بلد شده بودم چانه بیاندازم و سیصد نفر کارگر جديد استخدام کنم

ها حرف بزنم، خودم را در حد کارکنان و کارگران و مددجويان خیريه پدرم پايین بیاورم با آن

ها کسب کنم: آری من گرگ شده بودم و من بلد شده بخندم، گريه کنم و تجربه زندگی از آن

هايش در خواست! پدرم با سختگیریم میطور که پدربودم بعد از طالق سرپا بايستم. همان

 !حقم پدری کرده

ست. پیش از نوروز هرچه رحمیام گرفت. واقعاً که پدرم مرد بیهايم نگاه کردم. خندهبه ناخن

هايم به سالن آرايشی بروم و مجبورم التماس كردم، اجازه نداد که برای تمديد مانیکور ناخن

ر فاز جديد کارخانه باشم. لبی كج كردم. لعنتی! حاال شب همراه خودش باالی سکرد تا نیمه

چپ هايم را مرتب کند. به پدرم چپبايد دو هفته تمام صبر کنم تا ژيال از دبی برگردد و ناخن

اش بروم. اين رفیق شد نوروز است و من ناچارم با پدرم به کارخانهکنم باورم نمینگاه می

رسان دستم را از . نفس کالفه بلندی سر دادم و کرم آبکشدگاری میتازه من، رسماً از من بی

روزه تمام شد! حیف  کجی کردم. چقدر پول بابتش دادم. بیستکیفم بیرون آوردم به ريملم دهن

زدم. جوری که برد. زير ل*ب با ادا و اطوار آرام غر میهايم را تا طاق آسمان باال میمژه

 :پدرم متوجه شود گفتم

پوشم! کهنه شده ديگه. آخه وقتی ماشینم رو از زير پام ها رو میم همین کتونیماهه داريک  -

گاه سوخت بعدش ناحق و ناروا من که يکی از دستگاهای آزمايشخاطر اينکشه بیرون بهمی

گاه و برگردم. کنه هر روز يک ساعت پیاده برم آزمايشدونه و مجبورم میرو مسئولش می

قدر تکرای نپوشم؟ آبروم رفت تو محل به ار جفت کتونی بخرم تا ايننبايد حداقل پول بده چه
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 !خیر سرم تک فرزند حاج فتاحم خدا

 :کجی به غرغرم ادامه دادمگوشی همراهم را از کیف درآوردم با دهن

گه مگه چشه! همش می کنم يه گوشی جديد برام بخره،خدايا! چهار ماهه دارم التماس می -

خوام! تر از منه! حاال انگار پول مفتی ازش میکارخونه، موبايلش شیکبابا به خدا منشی 

ره تو حساب گاهم. يه پول سیاه تو حسابم نیست. هر چی در میارم میخیر سرم مدير آزمايش

کنم؛ ولی بايد هر هفته حاجی فتاح! اوف اوف پناه بر خدا! خوبه دارم شب و روز جون می

گم سه َوم برم گدايی تا بابا جون، دو لایر بده! االن يک ماهه میها دنبالش بِدَ عین بچه دبستانی

گه گرونه. رفتم با خفت و خواری ژيال جون، میلیون بده، برم رنگ موهام رو عوض کنم، می

 آرايشگر 

 

خیابون فرشته، رو دور زدم. گشتم يه جا ارزون پیدا کردم پونصد تومن! تازه حاجی برام 

دونم پونصد تومن گه مگه پول علف خرسه! حاال من نمی! میكشه، پونصد تومنسوت می

گه برو يه رنگ مو مشکی بخر ده تومن، راه مدام میريزه به حسابم؟ هی راه بیچیه كه نمی

بده گلی خانوم سرت بذاره. ديگه هی نخوای بری رنگ موهات رو عوض کنی! خدا وکیلی 

دردش رو به کی بگه؟ بیا اينم از  حرفش درد نداره که گلی سر من رو رنگ بکنه! آدم

هر روز بايد پاشم با حاجی برم کارخونه. به دلم موند يه روز نه صبح از خواب  عیدمون

 !پاشم، واال

میان غرغرهايم، پدرم بلند خنديد و فرمان را به سمت خیابان کارخانه تاباند و يک پدرسوخته 

بودی مرا سرپا نگه داشتی! بعد از ام کرد. ای به قربانت حاج فتاح که تو قرتی سپرده

هايش، ناياب شده بود و او از من از دوساعت بعد از امضا هايش، ناز کشیدنام، خندهجدايی

طور هنوز از رود چهسازی ساخته بود. يادم نمیطالقم تا امروز، رسماً يک ماشین پول

 :های دفترخانه خانه پايین نیامده سرم فرياد کشیدپله

ره زر زر گريه راه انداختی؟! جمع کن خودت رو ببینم. انگار باباش مرده! ياال چته دوبا -

گاه رو تعطیل کردی! کرايه ندادی که بفهمی يک ساعتم، يک بريم سرکار. چند روزه آزمايش

ساعته. از همین ماهم بايد کرايه آزمايشگاه رو بهم بدی تا ياد بگیری هر وقت خواستی 

 لیارد ريختم تو آزمايشگاه که خاک بخوره؟تعطیلش نکنی. میلیارد می

زدگی ايستادم. های دفترخانه با شگفتيادم است چنان از رفتار پدرم شوکه شدم که میان پله

 :پدرم فرياد زد
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 !برای چی وايسادی؟ ِد ياال ظهر شد! گشنگی نکشیدی که عاشقی يادت بره، بدو ببینم -

ها در خرج و مخارجم يادم آورد بايد گیریام سختگفت. محدود شدن حساب بانکیراست می

تالش کنم. واقعاً پدرم مرا ساخت. پدرم به مادرم گفته بود وقتی کسی بتوانند پنجاه کیلو وزن 

ها ساخته شده است و من شادی را ست و برای سختیکم کند، مشخص است فرد بدرد بخوری

ستم را پر از کرم کردم و محکم به سازم. صدای خنده پدرم مرا به حال فراخواند. ددوباره می

 :صورت پدرم کشیدم و با خنده گفتم

 !هم تقديم به پدر مهربون خسیسماين -

های سفیدش پدرم آه بلندی گفت و شروع کرد با پشت دست صورتش را پاک کردن. ريش

 :تر شدند. غرغرکنان گفتبراق

خوای بهونه بیاری و بگی میمالی به صورتم؟! گفته باشم شادی اگه اين آشغاال چیه می -

که به صورت شما زدم تموم شد تا تیغم بزنی، کورخوندی! من تا آخر کرمم به جهت اين

 !دمارديبهشت يه پاپاسی برای وسايل آرايشی بهت نمی

 :بلند خنديدم. برای پدرم زبانی درآوردم و گفتم

دم که تا برجِ دو، ول میبه خدا که خیلی خسیسی. حاج فتاح برده مفت گیر آوردی؟ بابا ق -

س پول نخوام؛ فقط توروخدا عمه منتظره پول به حسابش بريزم. جون من بابا؛ االن يک هفته

کنم پول به حساب عمه بريزی تا کرم دور چشم از آلمان برام بفرسته، هی امروز التماست می

 !کنیفردا می

 :صدايم را ناالن کردم و ادامه دادم

 

دار های آزمايشگاه که به نامته! اون صندوقخوانخوای؟ کارتونم میآخه حاجی، چی از ج -

های نقد رو میاره خدمتت. يه باره بگو بابا اسیری گاهم که شب به شب پولچلغوز آزمايش

 !گرفتی

به کارخانه رسیديم، با بوق پدرم نگهبان در کارخانه را باز کرد وارد محوطه که شديم، پدرم 

 :احساس گفتخیلی بی

هم هات، خیلیمن پول مفت ندارم شیش ملیون پول کرم دور چشم بدم. وازلین بزن دور چشم -

 !بهتره

ام گرفته بود، هم حرصی شدم. از ماشین پیاده شدم و عینک ل**ب به دندان گرفتم. هم خنده

 :آفتابی را روی چشمانم گذاشتم. پاهايم را مانند کودکان روی زمین کوبیدم و گفتم
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 !ی بابا! خیلیخیلی بد -

چرخاند رفت با دستی که تسبیحش را با آن میطور که به سمت دفتر کارخانه میپدرم همان

 :اشاره به موهايم کرد و گفت

طور يه الف بچه خون به جیگرم ِد بپوش اون واموندها رو! استغفرهللا، آخر عمری چه -

کنی! آخه گ چلغوز مرغ میری موهات رو رندم میکنه! آره خیلی بدم که پول مفت میمی

پوشی اسمشم گذاشتی مانتو؟ بخدا همین چهارتا نگهبان دارن دکمه چیه که میاون پارچه بی

 !کوبه زمیناش نداره که پا میچل حاجی عقل تو کلهوگن دختر خلخندن میپشت سرم می

د ساکن های من به دفترکارش رسیدم. به آبدارچی جديبا غرغرهای همیشگی پدرم و خنده

خاطر غرغرهای پدرم نسبت به خودم ناديده اش را بهکارخانه سالم کردم و خنده همیشگی

 .رفتم صدای دختری را از پشت سر شنیدمطور که داشتم به اتاقش میگرفتم. همان

 .سالم خانوم -

ها و قاسم آبدارچی تعطیل جز نگهبانبا تعجب سريع سرم را به عقب برگرداندم. همه به

زده ديدم. کمی جلو زير و خجالتد! به اطراف نگاه کردم که دختری را کنار قاسم سربهبودن

رنگ که رفتم دختر سرش را باال کرد و اولین چیزی که مرا جذب خودش کرد چشمان طوسی

 :باز گذاشت. قاسم تند گفتدختر بود. رنگ جذاب چشمانش دهانم را نیمه

. خدا خیرش بده. حاجی اجازه داد عید با برادر خانوم! اين خواهرمه از روستا اومده -

 !کوچیکم بیاد پیشم کارخونه بمونه

 :اش گذاشتم و گفتمبا لبخند و دهانی نیمه باز به دختر نزديک شدم دست روی شانه

 !هايی داری آتیش پاره. خوش اومدیسالم خوشگل خانوم. چه چشم -

 :زير صورتش گل انداخت و گفتبهدختر سر

 !زنید خانوم جان! خوشگلی کجا بود؟ی میچه حرف -

چنان از ديدن چشمانش به هیجان افتادم که دستش را گرفتم و بدو بدو به اتاق پدرم همراه 

 :خودم کشیدمش و با شور وارد اتاق پدرم شدم و گفتم

 

 . ...بابا نگاه کن خواهر قاسم چقدر خوشگ -

را وسط اتاق بزرگ پدرم میخکوب کرد.  حرفم تمام نشده بود که صدای سالم مرد آشنايی تنم

آرام سر برگرداندم و از ديدن کسی که به احترامم ايستاده و با تعجب به من خیره شده، شوکه 

 .شدم
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*** 

 《چندماه قبل《

 《علی》

نه ديگه بابای شما خیلی زرنگ تشريف دارن! االن چهار ماهه دارم خودم رو به آب و  -

گه حرف من يکیه تا شیش ماه نشه عقدی در کار عقد کنیم، میگم اجازه بدين زنم میآتیش می

انصاف نیستم. هیچ ايرادی به رفت آمد من يا با هم گردش رفتنمون نداره؛ ولی اين نیست! بی

دونن هفته ديگه من برای يه کنه و دقیقاً وقتی میانصافیه يه مرتبه محبتشون گل میواقعا بی

خواد گه اگه دلتون میرز و دقیقا تا يه ماه تهران نیستم، میخوام با تیم جهادی برم مماه می

اين هفته عقد کنید! فاطمه خانوم؟ اين بابای شما، من رو چی فرض کرده؟ من 

وقت بابای زرنگ شما خون به دلم تونم يه ماه بیام ديدنت، اونهم داغونم. نمیطوريشهمین

 !کنم، وقتی دستم ازت کوتاههالً عقد نمیهم گفتم من اصكنه! فاطمه؟ به بابای زرنگتونمی

 :کرد. میان خنده گفتهايم روان میصدای بلند خنده فاطمه، خون بیشتری در رگ

اصالً خوبی به شما نیومده. بابای گلم خواست يه ماه زودتر عقد کنیم كه حرف شما روی  -

گفتید كاش عقد كنیم زمین نمونه! حاال چه فرقی میكنه پیشم باشید يا نه! مگه هزار دفعه ن

راحت باهام حرف بزنی؟ خوب پس چی شده؟ حرف زدن كه دوری و نزديکی نداره! اصال 

جوری بگی؟ اصالً قدر دوستت داره. بايد اينشما داماد بدی هستی! بابام به اين مهربونی اِن

 !من خودم راضی نیستم عقد کنم. آخیش دلم خنک شد

بستم. زمان مناسبی برای صحبت با فاطمه نبود؛ عجله می های لباس فرم بیمارستان را بادکمه

 :خواست ارتباط تلفنی را قطع کنم. پوزخندی زدم و گفتماما دلم نمی

ذارم از دستم قسر در بری؟ من تا هه! خیلی بانمک تشريف داری شما. فکر کردی میهه -

کنت  و سرت درنیارم ولتالفی اون همه التماسی که بهت کردم تا از بابات بخوای عقد کنیم ر

هم بابات از خداش  نیستم. الزم نکرده مهربون بشی، من يه ماه تهران نیستم عقد کنیم. بعدش

 !باشه همچین داماد گلی گیرش اومده

 :تهديدآمیز خنديدم و گفتم

 . ...فقط فاطمه عقد کنیم خدا به دادت -

اند. صدای خنده بلند فاطمه آورده داد که بیمار را به اورژانسصدای پیج بیمارستان نشان می
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ريخت تا خواستم کردم. او تمرکزم را بهم میکرد بايد تلفن را قطع میپاهايم را سست می

 :حرفی بزنم با خنده گفت

 

 !آخ جون ببین خدا چقدر دوستم داره نذاشت تهديدم کنی. بدو برو دکتر که مريضت منتظرته -

 :جله گفتمسريع کمد وسايلم را باز کردم و با ع

رسه اون روزی که من حسابی از تو برسم که پدرم رو درآوردی با اين وروجک می -

 !هاتبازی

 :گانه کرد و گفتفاطمه صدايش را بچه

 !تو نامزد بدی هستی -

 :سريع گفتم

باشه جواب اين حرفت باشه برای بعد. درضمن بازم شرمنده وسط شام مجبور شدم بیام  -

 !کنم عزيزمبیمارستان جبران می

 :فاطمه مهربانانه گفت

 !هللا بگین و برين به کارتون برسینکنم. بسمقربونت برم. درک می -

با يک خداحافظی، شتابان گوشی همراه را درکمدم گذاشتم و پر شتاب به سمت اورژانس 

دويدم. پرستار سريع با پرونده بیمار جلو آمد و تا به تخت بیمار برسم، نصف شرح حال را 

 :تگف

جور که بیمار ده ساله. دختر. با يه موتور تصادف کرده، آرنجش ضربه بدی ديده. همون -

س. حال عمومیش خوبه. فشارش ده روی هفته. مسکن های رادولوژی آمادهفرمودين عکس

 !طور که احتمال دادين اتاق عمل را آماده کرديمهاش کمتر شده. همونتزريق شده. ناله

قدر گريه کرده بود که تمام آرايش چشمش تا نوايش، آنیدم. مادر بیباالی سر دخترک رس

هايش آمده بود. دختر اما، به جهت مسکن خواب بود. با تمرکز عکسش را ديدم. روی گونه

 :بلند گفتم

 !خانوم بابايی؟ سريع اتاق عمل آماده باشه -

رفتن برای آماده  پرستار چشمی گفت و مادرش شتابان برای انجام امور اداری رفت. قصد

 .شدن به اتاق عمل را کردم که صدايی آشنا همراه با گريه زنی پايم را میخکوب کرد

نگام کن خانومم! آخه اين چه باليی بود سر خودت آوردی؟ به خدا که ديونه شدی! آنیتا جان  -

 !نگاهم کن
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متوجه شدم و اشتباه صدا صدای سیاوش، شوهر شادی بود! احساس کردم نام آنیتا را به 

ست. تا خواستم پرده را کنار بزنم و برای کمک نزد سیاوش گريه، گريه دختر عمويم شادی

 !روم، صدای زن ناآشنا، میخی بود درون سرم

آره سیاوش! من ديوونه شدم. ديوونه شدم که خبر مرگم، برات شام پختم، لباس خوشگل  -

ها خبر رسوندن با شادی خانومت رفتی بچهوقت پوشیدم تا بیايی شب رو با هم بگذرونیم، اون

گو؟ من خرم که رستوران! تف تو روت بیاد چقدر دروغ آخه؟ تو از شادی متنفری دروغ

کنم، هر شب قول ات زندگی میگول حرفات رو خوردم! خیلی آشغالی! االن دو ماهه تو خونه

های باباش شدی! لدونم خام پوری با اون عوضی. میدی طالقش بدی؛ اما دوباره میمی

آخه آنیتای بدبخت بی پدر مادر کجا و شادی کجا؟ چرا  باشه حرفی نیست!ولم کن بذار برم

 نذاشتی بمیرم؟

های زن ناشناس درد داشت که چشمانم را بستم. پس شنیدم؟ خیانت؟! چنان حرفيا خدا چه می

 ذهنم دعا کردم 

 

تشابه اسمی. دعا كردم اصال خواب  صدای مرد تنها مانند صدای سیاوش باشد و نام شادی

 .باشم که حرف تعفن برانگیز سیاوش باعث شد دستم را به لبه تخت دخترک بگذارم

تر از تو از کجا گیر بیارم؟ سیاوش قربون شکل ماهت بره. آخه من بهتر از تو، خوشگل -

که برای ايناون وبال گردنمه، چه خاکی سرم کنم؟ به خدا کلی پشت تلفن التماسم رو کرد که 

مون شک نکنه برم دنبالش! من که گفته بودم چند شب يک بار اون رو باباش از سردی رابطه

خاطر خانواده خودم و خودش! ولی به جون مادرم بهش دستم برمش بیرون فقط بهمی

خوامش؛ اما خوره ازش. وقتی كنارشم همش فكر توام. آنیتا به خدا نمیزنم، حالم بهم مینمی

گاهم نصفش مال منه. من آخه بايد درآمد کاره کارخونه باباش، آزمايشم! شدم همهمجبور

کنی يک هفته رفتیم با هم پاريس، با پول کی داشته باشم تا خوشگلم رو ببرم مسافرت. فکر می

کنی اون دويست شیش طوری مونديم؟! فکر میبود؟ توی لندن توی اون هتل گرون قیمت چه

کنم! آنیتا پول کیه؟ خوب با پول بابای شادی دارم همه کاری برات میكه برات خريدم، با 

هم اول همین بود، همون روزی که تو پارتی ديدمت بهت گفتم شادی رو  عزيزم؟ قرارمون

دونی خوام ولی از اجبار باهاشم، تو هم قبول کردی باهام باشی و سکوت کنی. خودت مینمی

 !بايد سهمم رو از اين عقد زوری بگیرمقربانی يه ازدواج اجباری شدم، پس 

 :سیاوش کثیف و وقیحانه ادامه داد



www.taakroman.ir  

 
  

 
137 

  

 نام رمان این بود زندگی 

 ک رمانکاربر انجمن ت جزی هاشمی سادات سمیه

دورت بگردم! چند ماهه که صدات در نیومده. اين دختره خنگ اصالً بهم شک نکرده، مثل  -

جوری نکن آنیتای ره. توروخدا اينريزه؛ اگه شک کنه دودمانم به باد میريگ پول پام می

 !رمسیاوش! قربون اون خوشگلیت ب

 :دار شد و گفتصدای دختر بغض

دی؟ يادته غلط کردی همش چرته! تو مرد ازدواج نیستی اگه دوستم داری چرا طالقش نمی -

گو؟ ببین سیاوش درسته من کس و م؟ كو پس دروغم شو، بعدش خانم خونهگفتی بیا همخونه

روياهات. تو هم از آخور رم تا تو بمونی و ملکه ذارمت و میکاری ندارم ولی به خدا می

 .زدیطور دخترها رو ديد میخوری هم از توبره. توی مهمونی رامین، ديدم چهمی

کردم در خواب هستم که صدای سیاوش انگیزه شد پرده قدر گیج شده بودم که احساس میآن

 .را کنار بزنم و به تخت بغلی بروم

دم؟ مگه بد گذشته تا دخترها ترجیح میكنی؟ آخه من تو رو به اون آنیتا چرا بد قلقی می -

 !ش کمر شکنه. آخه چه خاکی بر سرم کنم؟ تو که بدپیله نبودیبابا مهريه حاال؟

 :دست بردم پرده را کنار بزنم؛ اما خودم را کنترل کردم. پشت پرده بلند گفتم

 !جناب نیکو يک لحظه تشريف بیارين -

پرده را کنار زد و پیش از نگاه به من  صدای حرف زدنشان قطع شد. سیاوش خیلی عادی

 :ای جا خورده گفتيک جانم گفت. چشمش به من که افتاد لحظه

 !جا؟سالم آقای دکتر! شما؟ اين -

 

رفت، دستش که جلو آمد با اکراه دست دادم و ام از برآشفتگی باال و پايین میقفسه س*ی*نه

 :گفتم

 !اتفاقی افتاده؟ صداتون رو شنیدم نگران شدم کنم. خدا بد ندهمن اين بیمارستان کار می -

خواست آگاه شود تا چه اندازه تا اين جمله از دهانم درآمد به چشمانم ريزبین شد انگار می

ام گذاشت و مرا سمت ديگر برد. او . يک مرتبه دستش را بر شانهاممتوجه گفتگوهايش شده

 :کرده، گفتکرد. هولداشت مرا از آن قسمت دور می

 !جا. ممنونم از احوال پرسیتونخواهرم کمی فشارش افتاده برای همین آوردمش اين -

بوی نوشیدنی دهانش حالم را بهم زد. خواستم حرفی بزنم که صدای پرستار مرا از کنار 

 :حیوان نجات داد

 !چیز اوکی شد. بفرمايید اتاق عمل دکتر همه -
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 :آن دختر ناآشنا بد بود که سريع گفتم های خودش وقدر حالم از بوی دهانش و صحبتآن

 !کنیسیاوش حواست باشه چه غلطی می -

که اجازه دهم پاسخی دهد، شتابان از كنارش دور شدم. چند بار صدايم كرد؛ اما و بدون اين

بدون جواب به سمت اتاق عمل رفتم. گیج بودم. کار درست چه بود؟ بايد به شادی اطالع 

کنم! همواره صلوات تنگی مینفر است، حتماً که به پندارش چشم دهم؟ خدايا! او از من مت

توانم تمرکز کافی برای دانستم نمیفرستادم. ذهنم مشغول سیاوش بود. میزير ل**ب می

عمل را داشته باشم. به اتاق عمل که رسیدم، اولین کاری که کردم با مسئول قسمت اورژانس 

مراجعه سیاوش و آن زن را متوجه شود. آن اتاق  تماس گرفتم و از او تقاضا کردم که علت

هايی از مسئول اورژانس شنیدم که از شوک، عمل را که پوشیدم تلفن زنگ خورد و حرف

 .جا کنار تلفن ديواری روی زمین نشستمهمان

طور جناب دکتر! بیمار آنیتا صفايی نوزده ساله، به جهت مسمومیت دارويی اومده، البته اين -

گن؛ ولی پزشک شیفت گفتن مشخصاً خودکشی بوده. ولی در حدی بوده که می که خودشون

 !رسه همسرش باشهنظر نمیاطرافیان و بترسونه اون آقا که همراهشه گفت خانوممه ولی به

*** 

رفت کوه پر بود از سبزه و دوان همراه سیاوش به باالی کوه میشادی خوش حال و شاد دوان

خنديد. هر که اين صحنه را خواند و سیاوش به او میدمانی آواز میهای زيبا! شادی از شاگل

فهمید که آن دوتا چه اندازه عاشق هم هستند! به نوک کوه که رسیدند سیاوش دست ديد میمی

شادی را رها کرد و به يک آن شادی تعادلش را از دست داد و به سمت پايین کوه غلت 

ر نوک کوه زير پای سیاوش چفت کند. شادی خورد. شادی توانست دستش را به سنگی د

هايش کر شده بود. سیاوش را صدا زد و از او درخواست کمک کرد؛ اما انگار سیاوش گوش

که سنگ کرد تا اينخیالی به پیرامون کوه نگاه میکرد، سیاوش با بیهرچه شادی التماس می

 .کنده شد و شادی با جیغی بلند به پايین کوه افتاد

صدای بلند گوشی همراهم، يا خدا گويان از خواب بیدارم کرد. ترسیده، عرق کرده و ناالن به 

 دورتادور اتاقم که 

 

انگار برايم مکانی نامجهول بود خیره شدم! صدای پشت سرهم گوشی همراهم به من فهماند 

 .که بايد تلفن را پاسخ دهم. هراسان گوشی را جواب دادم

 الو؟ -
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 :فتصدای ناشناسی گ

 طوره؟سالم علی آقا. حال شما چه -

ام از ديدن خواب بهم ريخته بود که قدر اوضاع روحیصدا هم آشنا بود هم ناآشنا. آن

 :زنان گفتمنفس

 قربان شما، ببخشید شما؟ -

 :ناشناس سريع گفت

شرمنده علی آقا، بد موقع مزاحم شدم مشخصه خواب بودين. من دايی بزرگ فاطمه هستم،  -

 !صغرحاج ا

 :شرمنده سريع گفتم

حال شما دايی جان. ببخشید ديشب تا دير وقت اتاق عمل بودم تازه خوابم برده بود. جانم  -

 دايی جان؟ امری داشتین؟

 :دايی فاطمه کمی معذب گفت

 .دايی ببخشید بخدا قصد دخالت ندارم؛ ولی يه موردی بود گفتم از شما بپرسم -

 جانم دايی جان؟ -

 :تر گفتحاج اصغر آرام

م. من از اسم حقیقتش جسارت نباشه دختر عموی شما امروز با شوهرش اومده دفترخونه -

خودش با نام پدرش حدس زدم دختر عموتون باشن؛ اما وقتی گفتن برای بخشیدن کل 

 !شون به شوهرشون اومدن، با ديدن تعداد سکه مطمئن شدم دختر عموی شماستمهريه

 :کند؟ بلند گفتمیاوش کثیف، چه میاز روی تخت خواب پريدم. س

 چی؟ بخشیدن مهريه برای چی؟ -

 :دايی فاطمه هول کرده گفت

هول نکن دايی جان. من پرسیدم برای چی، گفت هديه من به شوهرم! دايی خانواده شما  -

های خودم قصد دخالت ندارم؛ اما دختر عموت خانواده ما هم هستن، فرقی ندارين با بچه

صورتش قرمز بود. مشخص بود خیلی گريه کرده! من آشنايیت ندارم گفتم دو هاش و کل چشم

ساعت ديگه بیان که سرم خلوت باشه. علی آقا قربون دستت به باباش خبر بده، اگه که باباشم 

 !دونه اين دختر گناه دارهدونه که خوب، اگه نمیمی

ین شماره عمو را گرفتم پاچه تشکری کردم تلفن را قطع کردم. سريع در فهرست مخاطبدست

خواستم عمويم در برابر کار درست نبود، نمینظرم آمد اينبه يک آن ترسیده قطع کردم. به
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من شرمنده شود. سريع شماره پدرم را گرفتم و برايش توضیح دادمتند خود را به دفترخانه 

 برساند و پس از ديدن شادی عمو را در جريان بگذارد. تأکید 

 

را غافلگیر نشان دهد و شادی متوجه نشود من پدرم را در جريان گذاشتم.  کردم بايد خود

آيد؛ هم شد كه بوی شكست شادی می پدرم اول مقاومت ككر. دروغ چرا انگار كمی خوشحال

 :خور گفتماما انصاف نبود. به پدرم دل

ر خداروشكر شه دختر بدی باشه! بابا روزی هزار باكه اون من رو نخواد دلیل اين نمياين -

 !ی دايی فاطمهخاطر عمو و خاله برين دفترخونهكنم كه فاطمه قسمتم شده، پس شما هم بهمی

ای گفت و تلفن را قطع كرد. بعد از قطع کردن تلفن گیج و مات دور خودم در اتاق پدرم باشه

نقل چرخیدم. پس آن همه شیدايی آن دو چه شد؟! رابطه عاشقانه سیاوش و شادی شده بود می

دانستم! به خدا که محفل خانواده! آن همه تعريف و تمجید از سیاوش پس چه بود؟ می

دانستم اين پسر مرد زندگی نیست؛ او بیشتر شبیه پسران عالف خوشگل بود! فاطمه در می

توانستم كاری كنم. خدا لعنتت مهمانی عمو گفته بود كه اين پسر چشمش ناپاک است؛ اما نمی

که به خانواده عمو ماجرای ديشب را بگويم شادی را دانم که از ترس اينكند سیاوش. می

 !اش را ببخشد. وای بر اين نامردمجبور کرده مهريه

 

 《دانای كل《**

 《يک ماه بعد از ماجرای بیمارستان علی و سیاوش》

روی دانشگاه، لمی داده و به میساء دختر زيبای لبنانی خیره به صندلی کافی شاپ شلوغ روبه

شده بود. لبخندی کجی بر روی لبانش بود. بهزاد احساس کرد اين دختر سرزنده چند روزی 

است با بودنش در دانشكده روحیه زندگی به او داده و فکر کرد شايد کمی از او خوشش آمده 

دختر جوان و مستعدی بود که از هوش بااليی در دانشگاه برخوردار بود. میساء است! میساء 

به تازگی توانسته بود مقام استادياری را به دست آورد و البته توانسته بود نظر استادش يعنی 

های های نو. او پشت سر هم برگهبهزاد را هم به خود جلب کند. میساء پر بود از آرمان

کرد؛ گذاشت و درمورد پروژه دانشگاهیش صحبت میزاد روی میز میتحقیاتش را برای به

زد. خوب کرد و تقريباً تنها لبخند میاما بهزاد صبور و خونسرد او را ريزبینانه نگاه می

نظرش دختر مهربانی و شادی است. بهزاد احساس کرد ديگر در چهل و سه سالگی بايد به
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اش احساس بود خوشحالی و شادابی را در زندگیداد. او کمبرای خود تشکیل خانواده می

کرد. میساء کرد. بهزاد با حوصله دستی بر زير چانه زده بود و دختر را برانداز میمی

ديد. آيند میاش را پشت گوش زد و نگاه بهزاد را بر روی خودش بسیار خوشموهای خرمايی

ه و به همین جهت است که نهاديش خوشش آمدهای پیشکرد استادش از طرحاو احساس می

زند. بهزاد دمی بهزاد استادی که به هوش سرشار و سختگیری پرآوازه است به او لبخند می

چشم بست و به شادی که آرزوی داشتنش را داشت فکر کرد و پس ذهنش برای هزارمین بار 

 . ...ای رو با میساشده، شروع تازه گفته بود شادی تمام

مام نشده بود که تلفنش زنگ خورد از میساء پوزش خواست و حرفش هنوز با وجدانش ت

حوصله و تماس تصويری را پاسخ داد. بهزاد از ديدن علی شادمان شد. علی که در مطبش بی

 دمغ روی صندلی نشسته بود، برايش دستی تکان 

 

پرسی کرد. بهزاد هوشیار شد که علی مانند همیشه لبخند بر ل*ب داد و شروع به احوال

اش ارد. بهزاد سرخوش نگاهی به میساء که سر به زير، زير ل**ب مشغول خواندن پروژهند

 :بود کرد و به علی گفت

خوره تازه داماد باشی! بابا تازه چی شده پسر دايی؟ انگاری سرحال نیستی! به قیافت نمی -

 دوماه عروسی کردی، متاهلی دلت رو زد؟ نكنه ماه عسل آلمان پیش مامانم بهت خوش

قدر ات فقط خودش رو قربونیتون نکرده! چه مرگته اينگه عمهنگذشته! نگو آره كه بابام می

 ای؟کالفه

های همیشگی بهزاد ای بلند سر داد و علی دستی به موهايش کشید. حوصله شوخیبهزاد خنده

 :را نداشت. جدی گفت

نه آلمان اومدی  م رو وسط نکش. هنوز ازت دلخورم نه عروسیم اومدی،الکی پای عمه -

بوسم بخاطر ده روز ببینمت، الکی میونه من و بابات رو خراب نکن من دستشم می

 !مزاحمتمون

 :ای مردانه کرد و گفتبهزاد خنده

ای! چه خبرا؟ چی شده يادی از من باشه بابا فهمیدم که هنوزم همون علی چاپلوس عمه -

 کردی؟

کیه داد تا تمرکز بیشتری برای صحبت داشته رويش تعلی گوشی همراهش را به رايانه روبه

 .باشد
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 !بهزاد حقیقتش زنگ زدم ازت کمک بخوام -

 :بهزاد سرخوش دوباره خنده بلندی سر داد و گفت

چی شده دکت؟ر! تو که بچه مثبت فامیلی چه گندی باال آوردی؟ گفته باشم، من از زن داری  -

 !هاارزنی حالیم نیست، الکی وقتت رو تلف نکنی

ای زير ل*ب هللالی کمی به فکر فرو رفت، آيا کمک خواستن از بهزاد درست بود؟ بسمع

 :گفت و حرفش را زد

خوام يا بیای ايران، يا بهزاد اوضاع عمو فتاح خوب نیست. احتیاج به کمک داره. ازت می -

 *!باهاش تماس بگیری، جويای حالش بشی

 :ت علی خیره شد و گفتبهزاد با تعجب روی میز خم شد و به چهره ناراح

 دايی فتاح چش شده؟ مريضه؟ -

 :علی نفسی بیرون داد و گفت

گیره ، عمو حالش بده. به کمک احتیاج مريض که نه؛ ولی داغونه! شادی داره طالق می -

 .داره

 :بهزاد احساس کرد اشتباه متوجه شده با تعجب پرسید

 شادی طالق بگیره؟ شادِی دايی فتاح؟ -

برهم گذاشت و سری به مثبت تکان داد. بهزاد تعجب کرده، به چهره  علی چشمانش را

غمگین علی نگاه کرد. دقیقاً مفهوم حرف علی را نفهمید. انگار مکان و زمان برايش گنگ 

 :باشد. علی که عکس العمل و پاسخی از بهزاد نشنید، ادامه داد

ه حرف بهم زدن عقد شادی دونی که عمو جونش به جون شادی بنده، چند وقتیه کبهزاد می -

 دراومده، عمو رسماً 

 

رفت ها هم میفهمی بهزاد؟ عمو که حتی جمعههام! میکارخونه رو ول کرده سپرده به داداش

خاطر طالق دخترش شه! بهزاد! عمو بدجور بهسرکار، اصالً ديگه كارخونه پیداش نمی

جورايی بد زمین خورد يه دونی عمو چقدر خرج اين پسره کرد!خودش رو باخته. تو نمی

خوان جدا بشن، حاال يه ساعت ای میعمو. کامالً هم موضوع جديه، توافقی بدون هیچ مهريه

ام زنگ زد با گريه گفت به دادمون برسید! عموت که پسر نداره، حداقل تو براش پیش خاله

شادی از من هم گفتم  پسری کن بیا باهاش حرف بزن که از غصه دق نکنه. حقیقتش به خاله

کنه، خاله خیلی گريه کرد گفت همه فتاح رو تنها خوشش نمیاد هر حرفی بزنم بد برداشت می
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كنم به شادی ظلم كردم . همش حس میكشهگذاشتید. بهزاد عذاب وجدان داره من رو مي

خاطر اخالق كوفتی من بود كه سیاوش رو انتخاب كرد. كنم بهدونم چرا؛ ولی فكر مینمی

خیال متاهل شدن بخشم، من بايد حداقل چند ماهی بعد از شادی، بیخودم رو نمي خدابه

دونم همه طفلک شدم تا اين دختر با چشم باز نفر جديد زندگیش رو انتخاب كنه. خودم ميمي

 .رو سركوب كردن كه چرا من رو پس زد

 :دهددهد و با بغض ادامه میعلي سری به تاسف تكان می

 .شه اگه يه درصد توی گرفتاريه االن شادی، سهیم بوده باشمخدا من رو ببخ -

بهزاد اخمی کرد. گیج به تصوير غمگین علی درون قاب گوشی همراهش نگاه كرد. 

جايی که بهزاد اطالع خوانی نداشت. تا آنهای علی انگار با چیزهايی که شنیده بود همحرف

دو نفری خودش و سیاوش را برای های داشت شادی به شدت عاشق سیاوش بود و مدام عکس

باخته سیاوش بود که حتی اجازه نداد يک بار بهزاد کرد. شادی چنان دلکل فامیل ارسال می

حرف دلش را بزند. بهزاد نگاهی به میساء انداخت. او داشت با يکی از شاگردانش صحبت 

د شادی خواست درمورحوصلگی بر پیشانیش کشید. دلش نمیکرد. دستی از روی بیمی

حرفی بشنود. شادی که با بی احترامی بدون هیچ جوابی هر راه ارتباطی بهزاد با خودش را 

مسدود کرده بود و به مادرش مغرورانه جواب رد داده بود، ارزش خراب کردن روزش را 

 :حوصله بیرون داد و به علی گفتداشت؟! نفسی بی

 خواد طالق بگیره؟حاال چرا می -

 :علی جواب داد

باره، چند وقتیه دختر عمو متوجه چرا نداره! بی شرفی و پدرسوختگی از سر روش می -

شده که پسره انگار بهش خیانت کرده؛ اما من دو ماه بعد از عقدش متوجه شدم پسره، هرز 

خاطر سیاوش رونده، اسم سیاوش رو پره. نتونستم بگم. شادی همه رو از خودش بهمی

 !ادتهکرد از حسآوردم، فکر میمی

دانست که شادی حتی حاال که در شرف طالق است هیچ چه خوش خیال بود علی. علی نمی

اطالعی از خیانت سیاوش ندارد و موضوع خیانت را شادی برای اين که عزت نفسش لگد 

مال نشود به دروغ به فامیل گفته. بهزاد آهانی کوتاه گفت و به میساء که امروز دلش 

 :نگاه کوتاهی انداخت. پوزخندی به شانسش زد و پس ذهنش گفت خواست بیشتر بشناسدشمی

 .هنوز شروع نشده، میساء تمام شد -
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 :توجهی بهزاد گفتحوصلگی و بیعلی کالفه از بی

 کنی؟ اصالً فهمیدی چی گفتم؟کنی؟ کجا رو داری نگاه میبهزاد! معلوم هست چه غلطی می -

يل شد، به کوه آتش فشان عصبانیت شد. بهزاد که حال خوش امروزش با تماس علی تبد

 :عصبانی بلند فرياد زد

گی چه غلطی کنم؟ االن به من چه که بهم زنگ زدی؟ به من چه كه عذاب آره فهمیدم. می -

 وجدانت يهو قلمبه شده؟ ها؟

 :چنان صدای بهزاد بلند بود که مسئول کافی شاپ به او تذکر داد و بهزاد بلند گفت

- I'm sorry (خوامت ميمعذر) 

 :میساء با تعجب از بهزاد پرسید

 چیز مرتبه؟استاد! همه -

بهزاد سری به مثبت تکان داد و کمی نوشیدنی از روی میز برداشت و لبی تر کرد. تا خشمش 

 :تر گفتبار آرامکمی فرو نشیند، علی اين

فتاح داره از گه عمو گم! خانواده عمو نابوده، بابام میبهزاد؟ جان من گوش بده چی می -

گه اولین كنه! همش میکنه. عمو ماجرا رو داره خیلی بزرگش میغصه دخترش دق می

طالق فامیل، نصیب دختر حاج فتاح شد. توروخدا يه زنگ بزن حالش رو بپرس. نامرديه 

خونن. نابغه فامیلی، کلی دانشجو حالش رو نپرسیم( بهزاد تو يه جورهايی حرفت رو همه می

دونه کار درست چیه! راه و چاه رو راهنمايی کن حاج فتاح رو. اون االن نمیزير دستته، 

ده، بهش بگو اجازه دونی که عمو خیلی دوستت داره و حتماً به حرفت گوش میبهش بگو! می

 !ها بايد تاوان ب*دنجور عوضیاش رو شادی ببخشه، ايننده مهريه

 :بهزاد ل**ب کج کرد و به علی گفت

 .وشی دستت باشهچند لحظه گ -

پاچگی گفت که مشکلی جای علی عصبانی بود که به میساء با دستبهزاد چنان از توقع بی

تر به مکانی برود. میساء باتعجب اما با احترام روز بخیری گفت پیش آمده و بايد هرچه سريع

و خداحافظی کوتاهی کرد. بهزاد از کافی شاپ بیرون زد و سمت خلوتی از پارک کنار 

داد؛ جوری عصبانیتش را بروز میزد. بايد هرجور شده يککده رفت. تند تند نفس مینشدا

 :موبايلش را سمت صورتش گرفت و بلند فرياد زد

خواد طالق به من چه که زنگ بزنم؟! به من چه که حالش رو بپرسم؟ به درک که شادی می -

م رو بزنم که حاال بايد بشینم بگیره! ربطش به من چیه؟ اصالً مگه دايی اجازه داد من حرف

پای درد و دلش!؟ مگه کسی بهزاد بدبخت چند ماه پیش رو ديد؟ اصال کسی غصه من رو 
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احترامی اون خورد؟ اصالً کسی فهمید من توی اين کشور کوفتی چقدر درد کشیدم از بی

ی دختر خودخواه؟ علی! دايی و دخترش حتی اجازه خواستگاری به من ندادن! دختره

دخواه چنان به مامانم توهین کرده بود که مامانم تا چند وقت کارش فقط اشک ريختن بود. خو

چیه يادش رفته به مامانم گفته بود بهزاد چی فکر کرده از منی که دوازده سال ازش 

 کوچیک.ترم خواستگاری کرده؟ يادش رفته چپ و 

 

وشبختی، يعنی راست عکس سیاوش جونش رو برای مامانم ارسال می کرد و هشتگ خ

خوره که بعد از توهینش به مامانم اجازه ندادم قدر از شادی حالم بهم میزد؟ اينسیاوش می

دونم چی فکر کردم که از دختر خودخواهی مثل اون کسی اسمش رو پیشم بیاره. اصالً نمی

خاطر تو جلوی احساسم رو به شادی خوشم اومد! احمق بودم که بهش دل دادم. اولش به

اش شدم، دايی فتاح که االن داری بستههم که خواستم بهش بگم كه خیلی وقته دلبعدش تم،گرف

زنی اجازه نداد حتی بیام خواستگاری! االن زنگ بزنم چی بگم؟ سنگش رو به س*ی*نه می

خاطر يه پسر دماغ عملی، مو قشنگ پوزش به خاک مالیده شده، حالم دخترت بهبگم خوش

 !آره؟

دانست واقعاً ه بهزاد که اشک درون چشمانش حلقه بسته بود خیره شد. نمیعلی، غمگین ب

کرد بهزاد مغز متفکر در همه مواردی چرا با بهزاد تماس گرفته. شايد احمقانه فکر می

 :تواند باشد. علی شرمنده گفتمی

 !شرمنده بهزاد، درخواستم احمقانه بود -

*** 

گذاشت؛ ولی تالشی برای وی شماره حاج فتاح میاين برای دهمین بار بود که بهزاد دست ر

دانست بايد به حاج فتاح چه بگويد. بهزاد کرد نمیکر.! هرچه فکر میبرقراری ارتباط نمی

دقیقاً پس از شنیدن جواب منفی تحقیرآمیز شادی، ديگر با خانواده حاج فتاح در ارتباط نبود. 

رد؛ اما فکر کرد به خاطر انسانیت خوب ای به شادی ندابستگیاو به گمانش ديگر هیچ دل

اش شود؛ برای قانع كردن خودش پس ذهنش گفته بود، شادی دختر است که جويای حال دايی

شود. اين را بايد گذاشت به حساب تک اما رفتارهايش گاهی باعث دل شكستن میبدی نیست؛ 

که با صدای تعجب زده  پا کرد و اين بار شماره حاج فتاح را گرفتفرزند بودنش. کمی پابه

 .رو شدحاج فتاح روبه

 طوره؟سالم بهزاد پسرم خوبی؟! حالت چه -
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که پرسی کرد. حاج فتاح بدون اينطور معمولی احوال لرزيد بهبهزاد که کمی آوايش می

بهزاد پرسشی بپرسد، بر حسب درد و دل گفت که قرار است شادی فردا به دفترخانه برود و 

 :اطالعی زد و پرسیدند. بهزاد خود را به بیامضا طالق را بز

 چی شده مگه دايی؟ -

دروغ زده باشد، به خواست دخترش بیش از اين نزد خويشاوندان خجالتحاج فتاح که نمی

 :گفت

خ**يا*نت! پسره سرش به هزار جا گرمه، خیلی شادی خواست آدمش کنه ولی نشد. ديگه  -

رقصه! ها با دخترهای ديگه میی شادی توی مهمونیقدر وقیح شده که رسماً جلوپسره اين

شه گفتم ذره آب میام داره ذرهگیره. ديديم بچهمدامم از مذهبی بودن خانواده ما ايراد مي

 !دندون لغو بايد کند مهر. تو حالل کن جونت آزاد

 :بهزاد سری به تأسف تکان داد و گفت

کنم با اين توصیفاتی که از پسره ب میخیلی ناراحت شدم. من اطالعی نداشتم! اما تعج -

باز که به زنش وفادار نیست بخشیدن! دايی از شما کنید چرا مهريه رو به يه آدم عالقهمی

های عوضی رو بايد بهشون سخت جور آدمقدر بهش راحت بگیرين! اينانتظار نداشتم که اين

 !گرفت تا عالقه نکنند برن دخترهای مردم رو بدبخت کنن

 

خواست دخترش از اين افسردگی دشوار رهايی پیدا کند پذيرفته بود که فتاح که تنها میحاج 

که سیاوش چرای اصلی جهت اينشادی مهريه را ببخشد و حتی سه دنگ آزمايشگاه را به

طالق را نگويد به او بخشیده بود. بهزاد که سکوت حاج فتاح را ديد اين بار بدون لرزش صدا 

 :گفت

دين باز نید اين کارتون چه اندازه اشتباهه؟ شما دارين به اون پسر اجازه میدودايی می -

 !که بريزيد توی چاهبازی کنه، دايی از ديد من بايد حق اين دختر رو بگیريد يا اينعالقه

 :حاج فتاح با درماندگی گفت

ه که به فردا ديگه وقت محضره! ما مهريه رو تو دادگاه صلح کرديم، فقط مونده خونه پسر -

 !نام شاديه

 :بهزاد اخمی کرد و بلند غرغر كرد گفت

تونست کاله سر حاج فتاح بذاره! دست جوری شدين شما؟! تا يادمه کسی نمیدايی چرا اين -

اشم کمش کادوها، خرج مراسم عقد، اون ماشین و سه دونگ آزمايشگاه را پس بگیريد. خونه
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ری سرشكسته خودتون رو نشون بدين! مگه خطا طوكردم اينپس بدين، دايی اصال فكر نمی

 كنید؟از طرف شما بوده كه اين همه بذل و بخشش می

خواند اش نشسته بود و به همسرش که با اشک قرآن میحاج فتاح روی صندلی در سالن خانه

 :غمگین خیره شد و گفت

همه کادو اينخوره؟ نه پسرم خطا از ما نیست؛ ولی بهزاد اين چندرغاز به چه دردم می -

خوام دخترم آزاد بشه، بهزاد تو کار؟ من فقط میخوام چهبخوره توی سرش به جهنم. می

شادی رو نديدی به خدا شده پوست و استخون، نابود شده، اين همه وزن کم کرده، حاال هم به 

خوام دردسر جديد درست زنه. نمیهای اون عوضی ديگه ل**ب به غذاهم نمیجهت خیانت

برمش پیش کنه. مدام میشینه گريه میام همش میخوام سريع تموم بشه! شادی بچهمیکنم، 

گاه رو هم تعطیل کرده! بره! آزمايشهايی قوی خوابش میپزشک. فقط با قرصروان

گن توی ذاره راهنمايیم کنه، همه میکس پا جلو نمیدونم چه خاکی به سرم بريزم! هیچنمی

كرد که گن شادی زيادی فخر فروشی میرسه كه میم! به گوشم میکنیاين مورد دخالت نمی

شوهرم خوشگله، حاال هم خودش بايد تاوان بده، من حرف ديگران برام ارزشی نداره! دخترم 

ها ره. مثل پیرزنشه، دست و دلم به کار نمیبرام مهمه، دخترم جلوی چشمم داره آب می

 !ام آمدهکارخونه نشستم توی خونه معلوم نیست چه باليی سر

 :باره صدايش لرزيد و پیرمرد به گريه افتاد و گفتيکحاج فتاح به 

زور قرص توی  ام االن بهخوره وقتی جگر گوشهدردم میهمه مال چه به بهزاد؟! بابا؟! اين -

اتاقش خوابیده؟! اون بی شرف نابودش کرده. فامیل بیان ببینن ديگه دخترم اون دختری كه با 

گه من زشتم؟ مدام از خودش ايراد رفت نیست! شادی مدام بهمون میاد به نفس راه میاعتم

کنه همه از خودش بهترن! خدا سیاوش خوره. فکر میگیره. همش حسرت ديگران رو میمی

 !رو لعنتش كنه

شد شادی تا اين حد شکسته بهزاد از شنیدن درماندگی حاج فتاح قلبش به درد آمد. باورش نمی

 .باشد

قدر ناامیدين؟ شادی حق داره؛ ولی شما حق نداريد ها رو! چرا ايندايی نزنید اين حرف -

 درمونده باشید! شما پدر 

 

خواد كه شین، االن شادی از شما حساب بانکی و بذل و بخشش نمي خواد، االن يه بابا مي

خوره که هزارتا بچه رو دارين هزينه تحصیل حقش رو بگیره! دايی مال شما به درد اين می
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دين! خوره که حقوق هزاران کارگر رو کارمند رو دارين میدين، مال شما به درد اين میمی

ها مشکالت داره، چه پولدار چه بی پول مهم اينه که بتونی به بهترين شکل گیدايی همه زند

 !مشکالت رو از پسش بر بیای

 :هايی بهزاد شد. بهزاد مستحکم و دلسوزانه گفتحاج فتاح دلش گرم حرف

 کنید؟دايی من اگه پیشنهادی بدم، قبول می -

 :وشحالی گفتحاج فتاح که انگار برق امیدی در چشمانش نمايان شد، باخ

 !بگو بهزاد جان، حداقل تو يه راهی جلوی پام بذار، من احساسات دخترم، كورم كرده -

خاطر دخترش احساساتی نشود. بهزاد به حاج فتاح گفت که مانند همیشه استوار باشد و به

بهزاد از او خواست که چند نفر را استخدام کند تا شب و روز دنبال سیاوش باشند و او را 

د کنند که تمام هدايا خرج مراسم و ماشین و سه دنگ آزمايشگاه را برگرداند تا سیاوش به تهدي

های بهزاد ريش حاج فتاح نخندد که عجب مال پیرمرد را خوردم. حاج فتاح انگار با حرف

داند و خاطر نشان کرد که اگر جانی تازه گرفت و گفت که راه ترساندن سیاوش را خوب می

خاطر شادی بوده. بهزاد از صدای امیدوار حاج فتاح فهمید که کرده فقط به تا کنون دل رحمی

ی شادی گفتمان کند! بهزاد که تواند بیشتر دربارهحاج فتاح فقط نیاز به يک انگیزه دارد و می

داد، مؤکدا پافشاری کرد که بايد پس انگار در مقام استاد تمامی داشت به شاگردش آموزش می

ساعت اجازه ندهد شادی تنها باشد و او را مجبور کند در کارخانه مشغول  از جدايی حتی يک

به کار شود و حتی گاهی در هفته شادی را مجبور کند شیفت شب در کنار خودش در 

کارخانه بماند تا طعم تالش را بچشد و باز تأکید کرد که دلرحمی نکند. حاج فتاح مردد 

 :پرسید

 هام دلسردتر بشه چی؟یاگه نارحت بشه، اگه از سختگیر -

 :تر گفتبهزاد مصمم

خاطر ناراحتی شما. وقتی تر هم بهبره. بیشدايی اون االن دوران افسردگی رو به سر می -

ده! دايی حالین که توی کارخونه و آزمايشگاه فعاله، مطمئن باشید انجام میببینه شما خوش

خواد نفر توی هر کاری باشه دلش میهای بد زيادی داره؛ ولی به شدت شادی اگر چه اخالق

 !طور که توی درسش ديدين چقدر موفق بوداول باشه. همون

خاصیتی شود. او به حاج فتاح گفت در حق دخترش پدری کند و اجازه ندهد فرد افسرده بی

های شادی مستحکم باشد و ها و حق به جانبیبهزاد به حاج فتاح گفت که در برابر خودپسندی

ی به خرج ندهد و شادی را يک پسر ببیند نه دختر. او از حاج فتاح خواست که هیچ دلسوز
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های مختلف امکانات زياد دوروبر شادی را کم کند و حساب بانکی شادی را محدود و به بهانه

هايش، دست آوردن خواستهحتی ماشین زير پای شادی را از او بگیرد تا شادی برای به

 :و در آخر به حاج فتاح مهربانانه گفت انگیزه کار کردن داشته باشد

جوری دايی از نظر مالی محدودش کنید؛ ولی جلوی شادابیش رو نگیريد! اجازه بدين اون -

خواد بگرده. به سر و شكل و تیپش ايراد نگیريد، بذارين هرجور دوست داره که دلش می

 لباس بپوشه! اون ديگه بچه نیست، چندين

 

كنید! دايی ن گفته بود كه شما خیلی از نظر ظاهری محدودش میبار به خواهرم توی آلما 

دونه، فقط در حقش لطف کنید و مثل يه ناظم سختگیر يا شايد يه شادی حد خودش رو می

رحم نشونش بدين. دنیا فقط هول هوش عمارت باباش نیست، بهش نشون بدين حرف استاد بی

بینید که افسرده که وقت می، اونحرف خودش نیست، بهش بی رحمی بازار و نشون بدين

ای يه بار ببرينش مرکز شه! ديگه وقتشه هفتهشه هیچ، يه فرد مفید برای کشورش مینمی

خورن، دايی کاری کنید شادی جا هايی آشنا بشه که حسرت موقعیتش رو میخیريه تا با آدم

 !پای شما بذاره

*** 

 《زمان حال》

 《بهزاد》

هات خیلی هم یون پول کرم دور چشم بدم! وازلین بزن دور چشممن پول مفت ندارم شیش مل -

 !بهتره

آمد. به سمت پنجره رفتم و به دايی که غرغرکنان به صدای بلند دايی از محوطه کارخانه می

ام گرفته کرد؟! خندهآمد لبخند زدم. برای چه کسی وازلین دور چشم تجويز میسمت دفتر می

ین دايی، دختری بیرون آمد! تیزبین نگاه کردم. انگار که بود آنی متوجه شدم که از ماش

کرد، يا خدا! کوبید و بابا بابا مینشناسمش، دختر محکم پاهايش را بچگانه به زمین می

 !شناختمش، آن دختر شادی بود

دانستم وزن زيادی کم کرده؛ اما نه باور نکردنی بود! يک سال بود شادی را نديده بودم می

خواست ببینم! دختر قدکوتاه من، عجیب زيبا شده بود! او چقدر بودم نه دلم می عکسش را ديده

گانه داشت با پدرش های بلندش! رفتارش که بچهفرق کرده بود. طرز لباس پوشیدنش، خنده
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ارزش اش مهم نبود. يک امر بیهايم تند شود. برای من چاقیکرد، باعث شد نفسصحبت می

 !ن از پنجره ديدم... خدای منبود؛ اما اين دختری که م

فهمم! صدای غرغرهای شادی نشان و سه سالم است و معنای اين بی تابی را نمیلعنتی چهل 

 :اند، عمو وارد شد، به من لبخندی زد و خوش آمد گفتداد وارد دفتر شدهمی

 .چه طوری بهزاد جان؟ ببخشید دير کردم -

ديشب کرده بوديم. به چشمانم مردانه نگاه کرد و يک ها را پرسیجلو رفته، دستی دادم. احوال

 :مرتبه دايی مرا محکم در آغ*و*ش گرفت. زير گوشم آرام گفت

خوام بدونی از اون دختر لوس ديگه چیزی باقی شادی داره میاد،.به شادی نگو؛ ولی می -

د. دم نزد نمونده. دوباره ساختمش، همه رو مديون توام! اون دختر خیلی سختیه, سربلندم کر

 !از اين همه سختی

ای بد نفسی از راحتی کشیدم. شانه دايی را بو*س*ه زدم، او به پشت میزش رفت و من دلهره

به جانم افتاده بود! مانند همان روزها که در خانه پدريم مشغول خواندن درس بود و من با 

به علی نکرده باشم.  ایکردم تا نامردیگرفتم و سريع خود را از خانه دور میديدنش گر می

 جانم به ديدم آتش دلیل شادی را که میدانم چرا؛ ولی بینمی

 

لرزيد! آرام روی يکی از ام. دستانم میزدهافتاد! دستانم را بر ديدگانم کشیدم. شگفتمی

العملی نشان دهم. با خود دانستم بايد در برابر ديدن شادی چه عکسها نشستم. نمیصندلی

باره شادی همراه خواهر قاسم به اتاق آمد. خواهر قاسم را در بدو يکرفتم که به میکلنجار 

ورودم ديده بودم، او يک دختر روستايی خجالتی بود كه جز سالم با من حرفی نزد. دختر 

 :گفتنوا مدام به شادی میبی

 !خانوم جان زشته! آخ خانوم جان دستم درد گرفت -

 :تاده دست دختر را محکم گرفت و با صدای بلند خنديد و گفتشادی سرخوش میان اتاق ايس

 . ...بابا نگاه کن خواهر قاسم چقدر خوشگ -

گذاشتم حرفش کم میپاچه و احمقانه ايستادم و بلند سالم کردم! خدايا! من شاهکارم! دستدست

لعنتی تمام شود. او آرام به سمت من برگشت و با شگفتی و ناباوری به من خیره شد و من 

 :کردم. با ناباوری سالم کرد. پس ذهنم فرياد زدمتر به او نگاه میخیره

 !ايستهطور به من نگاه نکن قلبم داره میشادی اين -

آهسته جلو رفتم بدون هیچ زد.چشمان زيبايش چنان بزرگ شده بود که انگار داشت بیرون می
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 :هايش گذاشتم و گفتمفکری يا حرفی دستانم را روی شانه

 شادی اين تويی؟ دختر چقدر خوشگل شدی؟ -

اش ای بر پیشانیشود بو*س*هچنان با دهانی نیمه باز به من خیره بود که فکر کردم. می

گذاشت؟ دستم را آرام باال بردم تا روی صورت شادی بگذارم، اين همه سال خودداری کافی 

سرفه دايی، باعث شد فکرم را ست، که صدای خواستم باور کنم اين دختر زيبا شادیبود! می

 :پس بگیرم. شادی به من خجوالنه لبخند زد و گفت

 خوش اومدی! کی اومدين؟ -

شد در آغ*و*ش هايش برداشتم. به چشمانش خیره شدم. کاش میاکراه دستانم را از شانهبا 

 :بگیرمش. آرام گفتم

 ديشب رسیدم. دايی اومد دنبالم. خبر نداشتی؟ -

ام! ام به شادی گفتهای بوده که در طول زندگیترين جملهردم، اين طوالنیو پس ذهنم فکر ک

که من دست پاچه از نگاه خیره من انگار دنبال راه چاره بود تا از من فرار کند. ايناو دست

ای دست دختر را تر! با خندههايش گذاشتم او را خجالت زده کرد و مرا بی تابروی شانه

 :د گفتسمت پدرش کشید و بلن

 بابا شما رفتین دنبالش فرودگاه؟! پس چرا نگفتین؟ -

 :تفاوت به شادی گفتدايی که مشغول گرفتن شماره تلفنی بود بی

کنی، کی وقت جا يه نفس پول بده پول بده میديشب خواب بودی، صبحم که تا خود اين -

 !کردم بگم؟

چشم و ابرو به من اشاره کرد؛  شادی از روی اعتراض بابای بلندی گفت و لبش را گزيد و با

تفاوت به من و شادی، شروع به صحبت با تلفنش کرد. دايی فرق کرده بود، او اما دايی بی

تفاوتی پدرش را ديد، رو کرد سمت من. نسبت به شادی ديگر مانند گذشته نبود. شادی که بی

 خواهد اش آشکار بود که چه اندازه اضطراب دارد و میچهره

 

 :تفاوت نشان دهد. شادی دستی به شالش کشید و گفتیخود را ب

 پسر عمه؟! به نظرت اين دختر چشماش جادويی نیست؟ -

که پرسید، يعنی اينپرسی فامیلی میجای احوالسروته را بهکه اين سؤال بیلبخندی زدم. اين

 :م گفتمامش. بدون نگاه به خواهر قاسم در چشمانش خیره شدم و آراتحت تأثیر قرار داده

 !نظر من اينه كه تو خیلی خوشگل شدی شادی -
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 :ديد، با شگفتی پرسیدروی خودش يک ديوانه میشادی که انگار روبه

 عمه خوبه؟ شوهر عمه خوبن؟ -

قدر بفشارمش که کمی خواست سفت در آغوشم بگیرمش و آندلم میام گرفته بود همهم خنده

که پیدا بود من ايران بودم و بايد پايبند قواعد باشم!  طورام کم شود؛ اما خوب اينتنگیاز دل

جای پاسخ چشمانم را به نشانه مثبت بر هم اش نگاهی کردم و بهبه آرايش بانمک رخساره

گذاشتم. شادی از خجالت سرش را پايین انداخت و انگار که چیزی روی زمین افتاده باشد به 

ه از فضايی پیش آمده بود، سريع دستش را از زدکرد. خواهر قاسم انگار شرمزمین نگاه می

 :دست شادی رها کرد و گفت

 !خانوم جان؟! با اجازه برم پیش داداشم -

ای گفت؛ اما دخترک اهمیتی نداد و سريع از اتاق خاج شد. «نرو»کرده به دخترک شادی هول

با  های رويی مانتواش را محکم به هم وصل کرد و به پدرش که مشغول صحبتشادی لبه

تلفن بود نگاهی کرد. انگار ترس داشت با من در اين اتاق تنها بماند! کمی به او خیره شدم، 

شود اين چنین الغر شده باشد! دستی به کرواتم کشیدم. روی صندلی نشستم و هنوز باورم نمی

 :گفتم

 !بشین دختر -

 :شادی که انگار کسی به او سیلی زده باشد، متعجب نگاهم کرد و گفت

 !ها؟ -

کنم. اين دختر پیش از رويم اشاره کردم. تعجب میلبخندی زدم و با ابرو به صندلی روبه

گذاشت. حضورم تا ها و غرغرهايش روی سر میورود به اين اتاق داشت کارخانه را با خنده

اش کشید. با اضطراب کمی به شدهاين حد برای او غیرقابل باور بوده؟ دستی به موهای رنگ 

 :ه کرد و گفتمن نگا

 هم اومدن؟ خبر اومدين؟ عمه و شوهر عمه، اتیه جونچه بی -

 :سرد گفتمکمی خودم را جلو خم کردم. خون

 !نه! تنها اومدم. دايي از اومدنم خبر داشت -

که متوجه شود رژ لبش کمی آهانی گفت و دستی بر لبش کشید که اين کار باعث شد، بدون اين

توانستم متوجه شوم؛ اما عجیب من ديگر های تندش میا در نفسپخش شود. پريشان بودنش ر

 :کردم گفتمطور که خیره نگاهش میدلهره نداشتم. او را که ديدم جان گرفتم. همان
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 صبحانه خوردی؟ -

 :قدر از خودمانی بودن من تعجب کرد که ابروهايش باال رفت. مانند گنجشکی آرام گفتآن

 !بله، خوردم -

ای بود. نه انگار . او انگار آداب و معاشرت يادش رفته، تمام جمالتش تک کلمهام گرفتخنده

هم با اين طرز  دانم حضورم اينکند! میپرسی نمیکه من را يک سال نديده. هیچ احوال

 :ای دادم و گفتمرفتارم شوک عجیبی برايش بوده. به صندلی تکیه

تون هم ديروز نخوردم، چیزی توی بساطمن خیلی گرسنمه، صبحانه که هیچ ناهار و شام -

 داريد؟

 :کرد خواست جواب دهد که دايی گفتطور که با انگشتان دستش بازی میشادی همان

نداختی توش حتماً يه چیزی دايی؟! من يخچال آپارتمان رو پر کرده بودم. يه نگاهی می -

گن نزديکی بهش میشد! حاال اشکال نداره يه رستوران هست همین برای خوردن پیدا می

کنه توی ماهی تابه سوخته يه ترشی و لیمو هم اصغر کثیف، برات تخم مرغ درست می

 !دارهخوری. حداقل چند ساعتی سیر نگهت میهات رو باهاش میذاره که انگشتکنارش می

 :من و دايی بلند خنديدم، شادی که انگار جانی گرفته باشد ايستاد و با شادمانی گفت

شگاه و کارخونه يه سری بزن، شما هم با بابا رم به آزمایگه، پس من میاست میبابا ر -

 !برين رستوران و برگردين. نوش جونتون، با اجازه

شادی که انگار قصد داشت فرار کند به سمت در خروجی رفت. ملتمسانه به دايی نگاه كردم. 

 :دايي با صدای مستحکمش كاری كرد كه شادی درجا ايستاد

هم مونده با چهارتا زم نکرده بری آزمايشگاه. مثالً نوروزه کل کارخونه تعطیله! همینال -

هم برين تهران، من نگهبان تنهات بذارم برم! تو با بهزاد برو صبحانه بخورين، از اون طرف

 !ناهار میام خونه

 :کلیدش را از جیبش درآورد و سمت شادی گرفت و گفت

 !بیا بابا با ماشین من برين -

 :های پیراهنم را باال زدم و گفتمجان گرفتم از پیشنهاد دايی. پرشتاب ايستادم، آستین

 !پس با اجازه دايی -

ای به در ای کردم. جلو رفتم با دست اشارهشادی چنان با تعجب به من خیره شد که تک خنده

 :خروج کردم و محترمانه کمی برايش خم شدم و گفتم

- lady first (اول بانو). 
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زده سرش را پايین انداخت و ممنونی گفت. از پدرش کوتاه خداحافظی کرد و از او خجالت

اتاق بیرون رفت. به دايی که چشمانش غرق در لذت بود يک لبخند زدم. تلخی قبل از سفرم 

 !ارزيدبه اين لبخند می

 

 

*** 

ناآشنايی بودم که  مانندپرسی، نه سؤالی! انگار به گفت. نه احوالسکوت کرده بود. هیچ نمی

داشتم. موظف است مرا به رستوران ببرد. به در خودرو تکیه داده بودم و چشم از او برنمی

خاطر شادی آمده دادم، بهکرد و من بايد خواستنم را نشان میاين حرکتم بیشتر معذبش می

 !مانمخاطر شادی میروم، يا بهبودم. پس يا با شادی می

ای بیشتر با کارخانه فاصله نداشت. شادی کنار خیابان پارک دقیقه رستوران اصغر کثیف پنج

 :که به من نگاه کند، گفتکرد و بدون اين

 کنید؟جوری نگاهم میچرا اين -

 :ام را پشت سر گذاشتم پس خودداری بس بود. آرام گفتملبخند زدم. من خانواده

 !شدهکنم چون دلم برات تنگ نگاهت می -

با تعجب به من نگاهی كرد و مثالً لبخند قدردانی دروغینی زد و انگار که اين را که گفتم 

صدا کردم و از خودرو پايین ای بیماری گزيده باشدش شتابان از ماشین بیرون پريد. خنده

پاچه بدون ای که اسمش فقط رستوران بود نگاه کردم. شادی معذب و دستآمدم. به مغازه

 .ران شد. لبی گزيدم. بیچاره شادی! از خجالت ادب از ياد بردهکه حرفی بزند، وارد رستواين

ها در آن مغازه کس جز مگسها، شادی را ديدم . هیچوارد مغازه شدم از میان هجوم مگس

خواهان صبحانه اصغر کثیف نبود! شادی کنار صندلی ايستاده بود و سر به زير اخمانش را 

ای چرک آلود بود اندازه را شنیدم. روپوشش به در هم فرو برده بود! صدای بفرمايید مردی

ای شد حالت تهوع بگیرم! از اين مکان برای اولین صبحانه دونفره خوشنودیکه باعث می

 :ای هم نبود. دستی به موهايم کشیدم و بلند گفتمنداشتم ولی چاره

-  ً  !دو پرس نیمرو لطفا

شد. مرد، مردد دستمال حال به هم  خورم شادی يکیصدای اِی به چشم گفتن مرد با من نمی

 :زنش را روی شانه انداخت و به من پرسشی نگاه کرد. بدون نظر خواهی از شادی گفتم

 !دو پرس با نون اضافه -



www.taakroman.ir  

 
  

 
155 

  

 نام رمان این بود زندگی 

 ک رمانکاربر انجمن ت جزی هاشمی سادات سمیه

طرف شادی رفتم و به يک آن ها غذای سیری بخورم. بهخواست پس از مدتو من دلم می

شادی چنان اخم داشت که پشت سرش ايستادم. صندلی کنارش را برايش عقب کشیدم، 

 :ناخودآگاه زير ل**ب گفت

 !باشه -

خوان مغازه ام باال رفت. شادی به پشت پیشام گرفت که صدای خندهچنان از اين کلمه خنده

رويش نشستم و به او که به نگاه کرد و سريع نشست. لبخند بر ل**ب روی صندلی روبه

 :کرد، آرام گفتمجا جز من نگاه میهمه

 !خوب، اگه آقايی برات صندلی عقب کشید بايد بگی سپاسگزارم نه که بگی باشه دختر -

اش گرفته بود؛ ولی خود داری اين را که گفتم زير چشمی نگاهی به من کرد. انگار که خنده

 :کرد. لبی گزيد و آرام گفتمی

 

 !درسته. يكم فكرم درگیره شرمنده -

 :سوالی نگاهش كردم و پرسیدم

 فكرت درگیره؟ چی شده؟ چرا -

هويی من جا خورده بود. واقعا ديگر حوصله مقدمه چینی را شادي از اين همه صمیمت يک

 :نداشتم. شادی سری باال انداخت و گفت

 !چیز خاصی نیست -

دانم فكرش درگیر من است. نیم ساعت زند؟ میکالفه به صندلی تکیه دادم؛ چرا حرفی نمی

زير شده! آورد،؛ اما حاال آرام و سربهايش پايین میقبل داشت طاق كارخانه را با خنده

مان اشاره خواهد از سخن گفتن با من فراری باشد! به میز سفید میاندانم چرا مدام مینمی

 :کردم و گفتم

 !ای شدهقدر کثیفه که رنگش قهوهنگاه کن! ان -

کرده بود، نگاهی های رستوران که بیشتر شبیه حمامش سری به مثبت تکان داد. به سرامیک

 :کردم و پس ذهنم فکر کردم

 .عجب جای لوکسی برای دلبری کردنه -

ام كنار ای بودم. اجازه دادم تا با ورود ناگهانیاو ساکت بود و من مرد جا افتاده و پر حوصله

طور که عمو گفته تابه کوچک که دورتادورش سوخته بود آورد و همانبیايد. مرد دو ماهی

ان کنارش بود. يکی را برای من گذاشت و يکی شادی. باآلخره شادی صدايش بود ترشی و ن
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 :درآمد

 .من گفتم صبحانه خوردم -

ای مرد بدون توجه به شادی زير ل**ب غرغری کرد و رفت. خونسرد لبخند بر ل**ب لقمه

 :روی دهانش گرفتم و گفتمنیمرو گرفتم. دستم را روبه

 !چسبهنهايی نمیيه لقمه بخور تا بتونم بخورم. ت -

دانم چرا ترجیح داد خوام انگار نوک زبانش بود که نمیشادی سرش را باال کرد. کلمه نمی

ترسید لقمه را در دهانش بگذارم. مگر اشکالی دارد؟ سريع لقمه از دستم نگويید. حتما می

رو ای گرفتم و برای اولین بار در زندگیم ترشی با نیمگرفت. باحوصله برای خودم لقمه

پايید و طور لقمه به دست گاهی زير چشمی مرا میاش که خوب بود! او همانخوردم. اوم مزه

دادم. خوردن من همراه با سکوت گذشت. از جعبه من خود را مشغول خوردن نشان می

دستمال کاغذی که روی میز شبیه يک موهبت الهی بود يک دستمال برداشته و دست و 

 :زير گفتمام را عقب کشیدم و به شادی سربهندلیصورتم را پاک کردم. کمی ص

 کنی يا من؟شما حساب می -

اين را که گفتم چنان هول کرده ايستاد و گفت من که ترسیدم به زمین بخورد. شتابان نزد 

 :اصغر کثیف رفت و حساب کرد. با هم سوار خودرو شديم که گفتم

 

 !بهم چسبید که کثیف بود؛ ولی الحق خیلیخوشم اومد. با اين -

 :که راه بیفتد، پرسیداو فقط سری تکان داد و دکمه روشن ماشین را زد و قبل از اين

 خوب، کجا ببرمتون؟ -

 :لرزيد گفتمکمربندم را بستم و به او که دستانش می

 !قدر از من نترسیهر جا که تو اِن -

 :باره سرش را با تعجب سمتم چرخاند و گفتيکبه 

 !ترسمنمی من؟! من از شما -

 :اش جان دادم، گفتمدر چشمان آسمانی

 قدر ساکتی؟ترسی، پس چرا اناگه نمی -

 :هول کرده گفت

 !من... يعنی... خوب... من... شوکه شدم از اومدنتون، همین -

 :لبی کج کردم و سری به تعجب تکان دادم و گفتم
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 !ق کردم از سکوتتشوکه شدن، باز خوبه! خب بانو تعجب ديگه بسه، کمی حرف بزن د -

داده کنم. تر است را دلطور دختری که دوازده سال از من کوچکمن در اين سن بلد بودم چه

ام را که گفتم سريع راه افتاد و زير ل*ب چیزی گفت که نفهمیدم. سکوتش را جمله

به  كردم. خواستم به در تکیه دهم و باز به جانان خیره شوم کهخواستم؛ اما بايد صبر مینمی

اش کمی اتوبان پیچید و ترس تصادف باعث شد که صاف بر جايم بنشینم. سرعت رانندگی

زياد بود. حقیقتش از سرعتش، کمی ترسیدم و احتیاط اولین ويژگی سن من بود. آرام بدون 

 :نگاه به او گفتم

 !کمی آروم برو، خیلی سرعت داری عزيزم -

دور فرمان ماشین محکم شد. سرعتش را به  کلمه عزيزم که از دهانم خارج شد، دستانش به

شدت پايین آورد و دکمه سانروف ]سقف متحرک ماشین[ را زد. سقف ماشین کامل باز شد و 

 .قدر کم شده بود که کالفه شدمعطر و باد بهاری حالم را سرحال آورد. سرعتش آن

 !ن صدتا بروتا سرعت معقول نیست، شما هموشادی جان؟! عزيزم؟! توی اتوبان با شصت -

د.چنان سرآسیمگی داشت که فقط ام گرفته بوآرام چشمی گفت و کمی سرعت را باال برد. خنده

خواست دستوراتم را انجام دهد تا خفه شوم. او کامالً از حضور و رفتار من شوکه شده می

شادی مرا همیشه مردی ساکت ديده بود، من همیشه از حضور شادی فراری بودم، قلبم بود.

ب نداشتنش را نداشت! دست سمت ضبط صوت ماشین بردم تا آهنگی میان سکوت ما تا

های راديو دست آمدم نشد. او که داشت زير چشم مرا خودنمايی کند که چیزی جز موج

رويد ز باغ پايید انگار چند بار خواست چیزی بگويد؛ ولی سکوت کرد و آهنگ گل میمی

 :ان که رسیديم پرسیدمفرما شد. به ورودی تهر میانمان حکم

 

 ريم؟شادی جان؟ کجا می -

شد، با توانم حرف بزنم شوکه میام و میکه من موجودی زندهاو که انگار هنوز از اين

 :پاچگی گفتدست

 !برمتون خونه خودمونمی -

سری به مثبت تکان دادم و تا خود خانه دايی فقط سکوت کردم. ماشین را درون حیاط خانه 

 :کرد. سريع کمربند را باز کرد و گفتدايی پارک 

 .بفرمايید داخل -

 :که کمربند را باز کنم گفتمبدون اين
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 !شادی؟ چند لحظه بشین -

شادی که دستش به دسته در بود با ترديد صاف نشست و به حیاط خانه خیره شد. اين رفتارش 

دودلی با من برخورد خواهد به او نزديک شوم. از زمانی که مرا ديده همواره با يعنی نمی

 :مان برايش مهم است. به ديواره در ماشین لم دادم و گفتمکند. شايد هنوز فاصله سنیمی

 !شادی -

ای چشمانش را بست. دستانش را مشت کرد، نفسی بیرون داد و صدايم را که شنید لحظه

اهم سخت غمگین به من نگاه کرد. من نگاهم همه خواستن بود و او همه نگاهش نخواستن! ر

توانستم؛ يعنی اين همه راه نیامده بودم که عقب بکشم و من گفته بودم مردی بود اما می

 .صبورم! به چشمانش لبخند زدم

خوای باهام هم کنی؟ تو حتی در حد يه فامیل نمیقدر سرد باهام برخورد میشادی چرا اين -

ديدن تو اومدم ايران، فقط  کنه؟ شادی من برایکالم بشی؟ شادی چته؟ اومدن من اذيتت می

 !تو

 :ام که تمام شد چشمانش را بست و يک دست بر پیشانی گذاشت و آرام گفتجمله

 !وای خدايا... نه -

ام بیفتم. لبخندم خشک اش دربرابر خواستگاریاين حرکتش انگیزه شد که ياد برخورد گذشته

 :باره عصبی غريدمشد به يک

خاطرت تو روی بابا و مامانم ايستادم، تو رو دوست دارم، بهيعنی چی اين رفتار؟ شادی من  -

 دونی؟زنی؟ هنوز من رو اليق خودت نمیوقت تو حتی باهام حرف نمیاون

سارش را پنهان کرد. لعنتی من اين نديد گرفتن اين اين بار هر دو دستش را باال برد و رخ

 :تر و دلخور گفتمبتاخواستم. انگار کم حوصله شده بودم! بیکالفگی را نمی

 !شادی -

پاسخی که نشنیدم دلخور از ماشین پايین شدم. به حیاط عمارت رفتم و با خدمتکار دايی 

تر کردم و دست در جیب به سمت پرسی کوتاهی کردم. کروات لعنتیم را از گردنم شلاحوال

سرش را دايی پشت پنجره دستی برايم تکان داد و استخر رفتم. رو به عمارت کردم. زن

 سؤالی جنباند. سرم را به نه تکان دادم و او چشمانش را از روی محبت 

 

که حوصله کن؛ اما رفتار شادی از بدو ورودم باز و بسته کرد. اين حرکت زن دايی يعنی اين

های شادی ام. صدای گامگانهکند که به گمانم بیسرد بوده! او چنان سرد با من برخورد می
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آمد. متش برگشتم خودش را در آغ*و*ش گرفته بود و آرام به سمتم میپشت سرم آمد به س

چشم از او گرفتم و به استخر خیره ماندم. باالخره کنارم ايستاد. سکوت کرده بود. احساس 

ايستد؛ اما خوددار به آب درون استخر خیره ماندم. شادی کردم اکنون قلبم از شدت هیجان می

 :باالخره گفت

 !گیرم. به ايران خوش اومدیمن نديدت نمی -

 :آمد گفتی! آهسته رو به او گرداندم و لبخند زدم، آرام گفتمآخ جانم به قربانت باالخره خوش 

 !گیره از اين رفتار سردتببخش عزيزم عصبانی شدم، دلم مي -

 :زده نبود. به چشمانم نگاه کرد و کلمه به کلمه گفتاو اين بار خجالت

شناسم! رفتاراتون عجیبه، چون واقعاً شما رو در حد سالم گفتن می دونید چرا سردم؟می -

گیر و کم حرف بوده االن يه مرتبه، متحول شده! آره حق بدين کسی که تا يادمه فردی گوشه

گین گین خوشگل شدم! برام عجیبه که میکشید! برام عجیبه میبرام عجیبه صندلی عقب می

کنم چرا باهام گین عزيزم! درک نمیاصالً چرا به من میفهمم خاطرم ايران اومدين! نمیبه

طور صمیمی جلوی پدرم دست وقت بهم نزديک نبوديم كه اينزنید! ما هیچصمیمی حرف می

 !ذارينهام میروی شونه

اگرچه تلخ! به شود خوب بود، كالم میاش گرفتم. همین كه با من همدمی از عطر نزديكی

 :گفتماش خیره شدم و سارهرخ

کس نذاشت بهت نزديک بشم. هربار وقت هیچکنی از رفتارم چون هیچشادی اگر تعجب می -

کالم نشديم گی بیش از سالم و خداحافظ همخواستم نزديک بشم اسم کسی روت بود. راست می

اومده نزديک چون اسم علی پشتت بود و منی که از وقتی يادمه از دختر لوس فامیل خوشم می

وقت نشناختی، حاال كه دونستم. شادی تو منی که جلوت ايستادم رو هیچو نامردی میشدن به ت

 !خوام من رو بشناسی، فرصت بده شادی من رو ببینكس پشت بندت نیست، مياسم هیچ

 .دادملرزيد و من جان میرويم ايستاد صدايش میبغض کرده روبه

قدر خواستی باشم که کنم اونن؟ فکر نمیخاطر چیه من اومدين ايراچی رو ببینم؟ اصالً به -

خاطر شادی آروم، درس طرف دنیا بلند شه بیاد من رو ببینه! اين رو بگم اگه بهکسی از اون

شناختین اومدين ديدنم، بدونید اون شادی مرده، شادی جديد خون، گوشه گیر قبلی که می

 !ظاهرش شلوغه ولی درونش نابوده

 :و ادامه دادصورتش را رو به استخر کرد 

از اون شادی که به عمه گفت بهزاد چه فکری  تو رو به مقدساتت قسم ذهنم رو درگیر نکن، -



www.taakroman.ir  

 
  

 
160 

  

 نام رمان این بود زندگی 

 ک رمانکاربر انجمن ت جزی هاشمی سادات سمیه

کرده با دوازده سال تفاوت سنی ازم خواستگاری کرده هیچی نمونده. اگه بخوام شادی جديد 

من پا فهمیديد؟ يعنی خواد! میگم، اين شادی جديد دلش فقط تنهايی میرو معرفی کنم فقط می

 خوام، نه که شما رو نخوام؛ من خوام، همراه نمینمی

 

کس خوابم هیچخواد شب وقتی میخوام، تنهايیم رو ازم نگیريد. من دلم میکس و نمیهیچ

زاره؛ فقط دلش خواد. شادی جديد از خودش بیپشت پلکم نباشه. من دلم دوست داشتن نمی

بیاد چه غلطی کرده و از خستگی خوابش ببره. من که يادش خواد کار کنه تا شب بدون اينمی

 !تونم كسی رو به قلبم راه بدمزارم. من نمیاز خودم بي

طور خیره به من بود اشک در چشمانش حلقه بسته بود. طاقت چشم از من نگرفت، همان

دايی را داشتم دست باال ديدن اشکش را نداشتم خواستم در آغوشش بگیرم؛ اما ترس ديدن زن

اش گذاشتم، قلبم به درد آمد. سری باال کردم و آخی بلند گفتم. چشمانش را م و روی گونهبر

يش زانو زدم. دستش را در دستم بست، بغضش شکست و روی زمین چهار زانو نشست! جلو

فشردم. چشمانش را به چهره غمگین من داد! شروع به زار زدن کرد. دختر زيبای من، 

اش گذاشتم و شروع به خواندن م، کارم تمام بود. دست زير چانهکشیدويران بود. پا پس می

 :کردم

ترم تا از ماه، من محال است به نیستی کم! نه از آينه نه حتی از ماه که ز ديدار تو ديوانه -

 .ديدار تو قانع باشم، کی پلنگی شده راضی به تماشا از ماه

 :اش را فشردم و گفتمآمیز چانهبس بود انتظار، بس بود نديده شدن. التماس

کنم اجازه بده بهت نزديک بشم تا بگم چرا دوستت شادی گريه نکن عزيزم! فقط التماست می -

تر از تو نبوده. كس خواستنی. بذار دوست داشتنم رو نشونت بدم. شادی پیش چشمم هیچدارم

 !من رو از خودت نرون

اش برداشتم. دست از زير چانه حرفم که تمام شد شادی دو دستش را روی چشمانش گذاشت.

 :شادی زير ل**ب گفت

 !كنم، نهخواهش می -

ای احساس زدند. چرا برايش سخت بود اجازه دهد نزديکش شوم؟! چرا ذرهبه گلويم چنگ می

 :به من ندارد؟! دست از چشمانش برداشت و گفت

 . ...من -
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اين شانس! زن دايی صدايی خوش آمد زن دايی، نگذاشت حرف شادی زده شود. لعنت به 

 :زدداشت از در عمارت صدايمان می

خوش اومدی بهزاد. مادر بفرمايید تو! شادی چرا روی زمین نشستی؟! بلند شو مادر!  -

 !تعارف كن بیان داخل

سالمی به زن دايی کردم. شادی سريع صورتش را از اشک پاک کرد و چشمی به مادرش 

 :بار با خنده گفتادی اينگفت. دستم را جلو بردم بلندش کنم که ش

 !هاجا ايرانهجناب پرفسور بهزاد بصیری! اين -

مان را تغییر داد.ا ای سر دادم. او سريع فضای غم انگیز میانای باال انداختم و تک خندهشانه

دانم يستاد و خودش را تمیز کرد. پس ذهنم فكر كردم نبايد اجازه دهم جوابم را حاال دهد. می

راهه زنم تا مرا بشناسد. نفی است. حال روزش خراب بود! بايد چند روز به بیکه جوابش م

 :دستش به سمت عمارت نشانه رفت و گفت

 !کنیمبفرمايید داخل، بعداً با هم صحبت می -

 

 :لبخندی زدم و گفتم

 !پس آداب معاشرت بلدی لیدی عزيز! صبح كه تحويلم نگرفتی -

گذرد؛ اما يک باره با خنده دانم در ذهنش چه می. نمیشادی با ترديد به چشمانم نگاه کرد

 :گفت

 !اتفاقاً آداب معاشرتم عالیه؛ ولی دلبری کردن پیرمردها رو نديده بودم -

دانم چرا به شوخی با من صحبت کرد؛ ولی به فال نیک گرفتم ای جان به قربانت بخند. نمی

 :چشمانم را تهديدوار ريز کردم و گفتم

 رمرد کی بود؟منظورت از پی -

 :شادی مشخص بود در قلبش غمی پنهان دارد، اما با خنده سمت عمارت رفت و گفت

 !گم پیرمردشین به كی میيه نگاه تو آينه به خودتون بندازين، متوجه می -

ی پیرمرد حرصم گرفت! دست در جیب به رفتن شادی خیره شدم. حاال لبخند زدم. از كلمه

 !جواب رد نشنیدم بالتکلیف ماندم ولی حداقل

*** 

صدای زنگ گوشی همراهم مرا از خواب بیدار کرد. چشم که از خواب باز کردم، مکان را 

شناختم! کمی به پیرامونم دقیق شدم. اين تخت، اين آينه ديواری برايم گنگ بود! به پنجره نمی



www.taakroman.ir  

 
  

 
162 

  

 نام رمان این بود زندگی 

 ک رمانکاربر انجمن ت جزی هاشمی سادات سمیه

ا کجاست. به جو میش بود! يادم آمد اين اتاقی که درون آن خواب بودم خیره شدم، هوا گرگ

سره تا غروب خواب بودم! ساعت مچی دستم نگاه کردم. يا خدا من از ساعت ده صبح يک

چنان پا به جفت زنگ کمی لبه تخت نشستم تا بدنم به موقعیت عادت کند. گوشی همراهم هم

خورد. از کنار میز کوچک کنار تخت برداشتمش. عکس خندان آتیه، خواهرم، روی می

 !ط را وصل کردم. او مانند همیشه خندان بودصفحه بود. ارتبا

 سالم داداشی خواب بودی! خوبی؟ -

 :اش لبخند زدم و گفتملبم خندان شد. حداقل آتیه مرا رها نکرده! به موهای ژولیده

کرده! تو چه طوری؟ مامان ها رو قاطی سالم صبحت به خیر، آره خواب بودم! بدنم ساعت -

 و بابا کجان؟

ام دوان به سمت پذيرايی خانه پدریاش پا بیرون گذاشت و دوانريختههمبهآتیه از اتاق 

 .رفتمی

خونه. االن نشونت بابا رفته فرودگاه وزير، داره میاد. مامانم توی پذيرايی داره کتاب می -

 !دمشمی

ترم پاشیدم. از جايم بلند شدم دستی به لباس لبخندی به روی خواهر بیست سال کوچک

دانم مادرم برادرش را ببیند ناچار ام کشیدم و به سمت در خروجی اتاق رفتم. میچروکیده

شود، با من خوب برخورد کند. آتیه تصوير مادرم که در حال خواندن کتاب بود را نشانم می

های طبقه باالی دايی گذشتم. به اتاق شادی که رسیدم کمی تعلل کردم . از راهرو اتاقداد

 !ما حاال وقتش نبودخواستم در بزنم؛ ا

ای به اطراف نگاه کرد و آسیه با خنده توضیح داد به مادرم سالم دادم و مادرم متعجب لحظه

اهمیت به کتاب دقیق شد. که تماس تصويری گرفته؛ اما مادرم پشت چشمی نازک کرد و بی

 ها به مادرم شوخ درحال پايین رفتن از پله

 

 :گفتم

يقه خانم؟ عزيز من! من و شما سنی ازمون گذشته قهر مال االن مثالً باهام قهرين صد -

 !ترهاسجوون

 :مادرم حرصی به تصويرم نگاه کرد و غريد

گی سنی ازم گذشته؟ ها چیه به وقت به من میای! اونتو پیر شدی و دنبال معرکه گیری -

دست و پای شاهزاده افتادی؟ ملکه قبول کردند پذيراتون باشن؟ انگار هم که خوب مستقر 



www.taakroman.ir  

 
  

 
163 

  

 نام رمان این بود زندگی 

 ک رمانکاربر انجمن ت جزی هاشمی سادات سمیه

 !شدی خونه دايیت

 .اخم کرده لبی کج کردم. خواستم جوابش را بدهم که از پايین پله، دايی صدايیم زد

 زنی؟د؟ دايی؟! بیدار شدی؟ با مامانت حرف میبهزا -

کرده دستی به مادرم که صدای برادرش را شنید هولای گفتم.سالمی به دايی کردم و بله

موهايش کشید و گوشی را از آتیه گرفت. گوشی همراهم را به دايی دادم و آن دو طبق معمول 

رفتم. زن دايی چادِر رنگی به سر ديگر کردند. به آشپزخانه شروع به قربان صدقه رفتن هم

گفت. وفن پختن فسنجان میروی صندلی پشت میز نشسته بود و برای گلی خانم از فوت

 :سالمی کردم و پرسیدم

 زن دايی؟ شادی کجاست؟ -

 :زن دايی ايستاد و به سمت سماور چايی رفت و مهربان گفت

سره خوابی! بیا بشین مادر اال يهشادی میاد ديگه االن. خوب خوابیدی مادر؟! از صبح تا ح -

 .چیزی بخور بدنت ضعف کرد

 :پشت میز غذا خوری رفتم و اخم کرده گفتم

 ممنون. شادی جای خاصی رفته؟ -

ای زير چشم به من نگاه و لبی کج کرد! مشکلش دايی که درحال چايی ريختن بود لحظهزن

کردم به شادی نزديک شوم! زير هايم او و دايی را راضی ها با تماسچه بود! من که ساعت

 :دايی چايی را جلويم گذاشت و گفتچشم نگاه كردنش چه معنی دارد؟ زن

 .روی، میاد االن ديگهرم پارک يکم پیادهنه! گفت می -

خور آهانی گفتم. دست به دور استکان چايی کشیدم. انگار انتظار نداشتم شادی بدون من دل

دايی داد. لعنتی حاال که به تلفنم نه آمد و تلفنم را به زنجايی رود! دايی خندان به آشپزخا

ها گفتمانشان گل کرده. چند دقیقه که گذشت، احتیاج دارم و قصد دارم به شادی تلفن کنم، آن

زدم، تلفن شادی خاموش بود و ساعت هشت شب بود! بی هدف درون درون حیاط قدم می

زنان وارد خانه شد. به سمت شادی رفتم و  دادم که شادی عرق کرده و نفسحیاط جوالن می

 :بلند گفتم

 اومدی شادی؟ چرا تلفنت خاموشه؟ -

زد متعجب به دورتادور حیاط نگاه کرد تا که مرا ديد. دست نفس میطور که نفسشادی همان

 :اش را کمی پايین کشید. لبخند زنان گفتکن ورزشیبلند کرد و زيپ گرم
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 اس، چیزی شده؟م شارژ نداره خونهسالم.خوب خوابیدين؟ تلفن -

 .رويش ايستادم و در چشمانش خیره شدمخور روبهدانم به چه جهت دلنمی

 .رفتیمکردی با هم مینه چیزی نشده. بیدارم می -

 .ای ريز بین به چشمانم نگاه کرد و به سمت عمارت رفتشادی لحظه

دونید چه هوايیه! تهران پونزده میشین. وای نخواب بودين گفتم بیدارتون نکنم، اذيت می -

 !روزش بهشته، بايد از هر روزش استفاده کرد

تفاوت باشد. خواست آمد نسبت به من بیها اخم کرده پشت سرش رفتم. خوشم نمیمانند احمق

در را باز کند و وارد عمارت شود که دستش را از پشت گرفتم. شادی باتعجب به دستش و 

 :اه کرد و پرسیدبعد به چهره درهم من نگ

 چیزی شده؟ -

در چشمانش دقیق شدم. من آن همه طلب خواستن کردم و او انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. 

 :دستش را کمی فشردم و گفتم

 ازم دل.خوری؟ -

شادی متعجب دستش را از دستم بیرون کشید. مچ دستش را با دست ديگرش کمی ماساژ داد. 

 :نه چشمانش را ريز کرد و گفتمگر محکم فشرده بودم؟! اخطارگو

تون رو باهام حفظ کنید تا به مشکل هم لطفاً فاصلهنه برای چی از شما دلخور باشم؟! بعدش -

 !نخوريم پروفسور

کار اشتباهی انجام ای خشک شده پشت در ايستادم؛ مگر چهبعد سريع وارد عمارت شد. لحظه

خواستم شکست بخورم به حد شدم. نمیدادم؟! از کلمه پروفسور حرصی شده و وارد عمارت 

خواستم من فقط بی تاب او بودم. چرا او ام جنگیده بودم. جنگ با شادی را نمیکافی با خانواده

 فهمید؟نمي

شادی بعد از گرفتن دوش مختصری، به سر میز شام آمد و کامالً سکوت کرده بود. من از 

دادم؛ اما او عمد او را مخاطب قرار می گفتم و هر بار بهدانشگاه و يا از كشور سوئیس می

داد. شادی انگار در عالم ديگری بود. گفت يا جواب کوتاهی میای آهانی میفقط تک جمله

که شادی به جمع ما بپیوندد تاکید کرده بود شادی دختری شاد و چند باری زن دايی قبل از اين

بینم همان دختر آرامی که می پیچید؛ اما اينپر انرژی شده و صدايش همه جای خانه می

شديم، ساکت و آرام! دايی شامش که تمام شد ست که گاهی در آلمان هم سفره میدختری

قدر در فکرهايش فرو رفته پیشنهاد داد که به همراه شادی به تهران گردی بروم؛ اما شادی آن
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 :بود که صدای پدرش را انگار نشنید. مادرش گفت

 بات چی گفت؟شادی! مادر! شنیدی با -

ای متعجب سر از بشقاب ساالدش بلند کرد و به همه ما نگاه کرد و با دهانی شادی لحظه

 :باز گفتنیمه

 چی؟! ها؟ نه ببخشید، جانم بابا؟ -

 

 :ای مصلحتی کرد و لبخندی کوتاه زد و گفتدايی سرفه

 !اگه سیر شدی با بهزاد برين بیرون گردش. سويیچ روی میزه -

 :در فكر بود، آرام گفت شادی كه هنوز

 .باشه مشکلی نیست. پس همگی آماده بشین بريم -

دايی به همديگر اين را که گفت انگشتان دستم را درون کف دستم مشت کردم. دايی و زن

 :دايی از پشت میز بلند شد و گفتخیره شدند. زن

های انقدر پذيرای مهمونی دايیت بازديد عید .از صبح تا حاالهم خوايیم بريم خونهما که می -

 !عید بودم که از پا و کمر افتادم. خودتون دوتا بريد مادرجون

ای شگفت زده به مادرش نگاه کرد. سری به مثبت تکان داد و دوباره سرش را شادی لحظه

ديگر نگاه گرم ساالدی که حتی يک قاشق از آن نخورده بود کرد. دايی و زن دايی به هم

بیرون رفتند. دستمالی از روی میز برداشتم. دستانم را تمیز کردم و به  کردن و از آشپزخانه

او که حتی متوجه نشد پدر و مادرش از آشپزخانه بیرون رفتند خیره ماندم. لم داده به صندلی 

چند ضربه به میز زدم. شادی گیج به من نگاه کرد و بعد به جای خالی پدر و مادرش. 

 :خونسرد گفتم

 کجايی دختر؟ -

کنی؛ اما ديدم حاال وقتش نیست. بشقاب ساالد واستم مزه پرانی کنم بگويم به من فکر میخ

 :اش داد. نفسی عمیق بیرون داد و گفتاش را پس زد و تکیه به صندلیدست نخورده

 !جاهمین -

 :ای زدم و گفتملبخند زدم و با يک دستم روی میز ضربه

 !رم آماده شم با هم بريم بیرونپس می -

 :ز جايم كه بلند شدم سريع گفتا

 !نه -
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 :متعجب پرسیدم

 خوای بريم تهران گردی؟چی نه؟ يعنی نمی -

 :شادی کالفه دستی به صورتش کشید و گفت

نظرم بهتره بريد عید ديدنی خونه اقوام. اآلن هر کجا برين همه دور هم منظورم اينه كه به -

 !گذرههستند، بهتون خوش می

 :ادم و گفتمسری به مثبت تکان د

 !گیخوبه باشه، پس آماده شو بريم هر جا که تو می -

 :به سمت خروجی آشپزخانه رفتم که او گفت

 

 .م. با بابا و مامانم تشريف ببريدمن... يعنی ببخشید يکم خسته -

خواهد دوری کند عصبانی نشوم. نفس چشم بر هم گذاشتم تا از اين که شادی از من می

يستادم و به پشت صندلی شادی رفتم، شادی هول کرده از جايش بلند شد و ای کشیدم. اکالفه

 :شال سرش را مرتب کرد؛ کمی سرم را خم کردم و گفتم

 خوای دوروبرت باشم؟ از من بدت میاد؟چی شده شادی جان؟! نمی -

 :پاچه بدون نگاه به من گفتشادی دست

 !م همیناين چه حرفیه من... فقط خسته -

 .گرفتم و سری به مثبت تکان دادم سرم را باال

ريم ديد و بازديد نوروز؛ اگر آهان خستگی خوبه. باشه برو استراحت کن فردا با هم می -

 .خوابت نبرد صدام کن بیام اتاقت از کامپیوترت استفاده کنم

ای با تريد ايستاد کمی فکر کرد و رفت که لحظهای گفت و از آشپزخانه داشت بیرون میباشه

 :گفت

 !كنم، آماده بشین بريم بیروناستراحت نمی -

 

*** 

خوش نبودم. نیاز داشتم به آپارتمان راه شادی بودم. از سر و وضعم دلبه کنار ماشین چشم 

دايی بروم. شادی از عمارت بیرون آمد. به چهره زيبای او لبخند زدم. هنوز باور ندارم اين 

اش پوشیده بود و آرايش ناچیزی در چهره روزیدختر زيبا شادی است! تیپ اسپرت به 

 :زير سمت ماشین آمد. به ماشین که رسید گفتنمايان بود. بدون نگاه به من سر به
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 .ببخشید معطل شديد، بريم -

ُکشد! گوشی شده بود دوباره از ديدارش، اين دختر مرا می با لبخند به کنارش رفتم نفسم تنگ

 :تمهمراهم را جلوی صورتش گرفتم و گف

جا خونه منه، دوست داری؟ خوشت میاد شادی خوام يه عکس نشونت بدم، اينشادی می -

 جان؟

 :عکس دقیق نگاه کرد. لبخند زد و گفتبه 

 !چه با صفا و خوشگله! شبیه كلبه است، مبارکتون باشه -

 :نفس راحتی کشیدم. در چشمانش خیره شدم و گفتم

 !خیلی خوشحالم که خوشت اومد -

ام تصور کردم. گوشی همراهم را درون جیبم اش شدم. او را عروس خانهسارهرخ خیره به

م. خواست سوار ماشین شود که تعلل مرا که ديد، با پاچه شده بود از خیرگیگذاشتم. دست

 :تعجب پرسید

 چیزی شده؟ چیزی جا گذاشتین؟ -

 

یرم. لبخند به دستم را درون جیب شلوارم مشت کردم که از شدت هیجان در آغوشش نگ

 :ايستد. به چشمانش نگاه کردم و گفتمصورتش پاشیدم تا بفهمد قلبم دارد از کار می

- (oh honey) اندازه زيبايیاوه عزيزم تو بی! 

حرفم که تمام شد ريز بین به چشمانم خیره شد و بعد از تعجب چشمانش بزرگ شد. چرا از 

دانست که چندين سال است در آرزوی یشود؟! کاش متعريف من نسبت به خودش متعجب می

 :زده به من خیره شد و گفتام ماتاو بوده

 گم بريم پارک؟ يا جايی مدنظرتونه؟ممنون. می -

چی؟ اين بود پاسخ حرف من؟! چرا جواب احساساتم را حتی يک لبخند قابل ندانست؟! چه در 

وردم و بردباری پیشه کردم. کند. خشمم را فرو خمحلی میگذرد؟ او رسماً به من بیسرش می

 :دستانم را باال گرفتم و گفتم

اصالً درست نیست امشب که با يه  هام چروکن انگار از دهن شیر دراومدن،عزيزم! لباس -

رم انقدر نامرتب باشم، نظرت چیه با هم بريم آپارتمانتون يه دوش خانوم خوشگل بیرون می

 هام رو هم عوض کنم؟مختصر بگیرم لباس

 :ی فکر کرد و گفتکم
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 !باشه، بريم -

در مسیر تماماً سکوت کرده بود. ذهنش مشخصاً درگیر بود. من مدام اشاره به خواستنش 

کشاند! و من آرزو داشتم در ذهن راهه میکرد يا حرف را به بیکردم؛ اما او يا سکوت میمی

 :نگه داشت و گفتفهمیدم اين دختر چه در سر دارد! جلوی آپارتمانشان او بودم تا می

 !جامشما برو دوشت و بگیر يه ساعته ديگه من همین -

 :تعجب کردم و پرسیدم

 باال نمیای؟ -

 :ای زد و گفتحوصلهلبخند بی

 .گردمجا زود برمینه من يه کاری دارم، فروشگاه سر کوچه بايد برم اون -

ک خداحافظی رفت! سری به مثبت تکان دادم و از ماشین پیاده شدم و او با سرعت با ي

ای باال خانه با هم باشیم؟! شانه فروشگاه؟ حاال؟! نکند به من اطمینان نداشته که در يک

 .انداختم. حقیقتاً من خودم هم به خودم اطمینان ندارم

و شلوار و کرواتم را جلوی آينه مرتب کردم و به گوشی شادی تلفن دوش کوتاهی گرفتم. کت 

 :احساس گفترا بشنوم. ارتباط که وصل شد، او بی زدم. سکوت کردم تا صدايش

 .الو؟ سالم -

اش، سرحال احساسیتفاوت از بیگفت جانم بهزاد جان. بیدادم اگر او به من میو من جان می

 :گفتم

 ام، کجايی بانو؟من آماده -

 

 :او خونسرد گفت

 .جلوی آپارتمان -

ای به خندان مشغول گفتگو با تلفنش بود تقهچاالک اوکی گفتم و خودم را به پايین رساندم. او 

اش از روی لبش ناپديد شیشه ماشین زدم. سريع بیرون آمد و سرش را به رويم چرخاند خنده

 :شد و به مخاطبش گفت

 !ممنونم از تماستون. نوروز رو به خانواده محترم تبريک بگین، خداحافظ -

ام دانستم تیپ رسمی انداخت. میزده به من خیره بود ابرويی باالطور که شگفتهمان

 :متعجبش کرده. دلبرانه دستانم را باال گرفتم و گفتم

 طوره؟تیپم چه -



www.taakroman.ir  

 
  

 
169 

  

 نام رمان این بود زندگی 

 ک رمانکاربر انجمن ت جزی هاشمی سادات سمیه

 :اين بار مهربانانه لبخند زد و گفت

 !عالیه پسر عمه! شبیه دامادها شدين -

 :کمی از کلمه پسر عمه دلخور شدم؛ اما مستانه بلند خنديدم و گفتم

 !هم از ز*بون توبود عزيزم، اونچقدر تعريف از من شیرين  -

 :او پاسخی نداد. لبخندش دوباره ناياب شد. آرام گفت

 خوب، کجا بريم؟ -

 :ای باال انداختم و گفتمشانه

دونه من ايران اومدم، به نظرم بهتره دوتايی با هم بريم عید جز بابات نمیکس بهخوب هیچ -

 !شه همه ما رو با هم ببینندیکنم خیلی جالب مترها، فکر میديدنی خونه بزرگ

 :اين را که گفتم ترسان گفت

 .نه من و شما با هم اصالً! فردا با بابا برين -

 :اخمی درهم کردم و پرسیدم

 چرا؟ -

 :شادی سريع جواب داد

وقت بقیه کاره پاشیم بريم ديدن فامیل! اونجا ايرانه! من و شما دوتايی شاد و خندان يهاين -

 کنن؟چی فکر می

 .متعجب صدايم باال رفت

فهمی خواد بکنن! شادی میکنن؟ به درک که هر فکری دلشون میيعنی چی که چی فکر می -

خاطر تو از اون طرف کره خاکی اومدم ايران و تو حاضر نیستی حتی چند ساعت من به

رت میرم؛ اما تو با رفتاکنارم باشی؟ شادی من از خوشحالی با تو بودن دارم از هیجان می

کنی! کنی، حتی در حد يه پسر عمه هم باهام برخورد نمیهیچ احساسی رو بهم منتقل نمی

 !فهمم مشکل کجاست! آخه يه حرفی بزن تا بفهمم چی درسته و چی غلطنمی

شادی اندوهگین و شرمنده به من خیره شد. چند بار خواست حرف بزند؛ اما جلوی دهانش را 

 گرفت،. هرچه گفتم 

 

پا کرد و جز سکوت چیزی عايدم نشد! اين دختر چه در سر دارد؟ در ماشین بهحرف بزن پا

 :را باز کرد و گفت

 شه شما رانندگی کنید؟می -
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 :داشته؟ تعللم را که ديد گفت متعجب از اين رفتارش به او اخم کردم. چرا مرا در برزخ نگه

 !تونم رانندگی کنمکنم. من اصالً نمیخواهش می -

تاب بود و شادی حوصله سوار شد. دلم بیم و عصبی سمت راننده نشستم. بیل**ب کج کرد

کرد. دکمه روشن ماشین را زدم و به او نگاه کردم. درمانده جز سرما چیزی ارمغانم نمی

 :گفتم

شی؟ عزيزم از من بدت میاد؟ تو رو به خدا حرف ناراحتی که با منی؟ از حضورم اذيت می -

 !طوری بهت بفهمونم دوستت دارم؟هبزن! شادی من عاشقتم! چ

حرفم که تمام شد يک مرتبه با دستانش جلوی چشمانش را گرفت و يک وای گفت. پشیمان 

خواستم او هرچه زودتر بفهمد که من خواهانش هستم؛ اما دانم چرا مینمی هايم.شدم از حرف

هنوز دستانش جلوی اش گذاشتم. شد! دست بر روی شانهچرا او از اين دلباختگی غمگین می

 :چشمانش بود. خواهشمندانه گفتم

 کنه؟بهم بگو چی اذيتت می -

اش را نوازش کردم دانستم چه کنم. شانهکند؟! درمانده نمیاش لرزيد. خدايمن او گريه میشانه

 :و گفتم

 .هانی حرف بزن بفهمم چه غلطی بايد بکنم -

ن... من... را گفت و حرفی نزد! دستانش را از جلوی چشمش برداشت و چند بار کلمه م

کنم پای کس ديگری درمیان است. خدايا! دوباره نه! به دودلی به جانم افتاد. احساس می

 :فرمان ماشین کوبیدم وگفتم

 د بگو چته شادی؟ کسی تو زندگیته آره؟ -

 :اين بار شادی مانند آتشفشان بر سرم خراب شد و با گريه فرياد کشید

خوام، آقا بهزاد اگر اين رفتار و کسی رو نمیی نیست! صبحم گفتم من هیچکسنه نه نه هیچ -

 . ...ی خواستگاريه جواب منهات نشونهحرف

 :پاچه گفتماز ترس دستم را روی دهانش گذاشتم و دست

نگو شادی. تو رو به خدا اگه جوابت منفیه حرف نزن. نذار داغون بشم، نذار نابود بشم، بهم  -

و چهار ساعت نیست که اومدم بی انصاف! نذار مثل دفعه قبل هنوز بیست فرصت بده، من 

 !حرفم رو نشنوی و پسم بزنی. شادی حرف نزن

خیره به من قطره اشکی از چشمش به روی دستم غلتید دست باال بردم و اشکش را پاک 

 :آمیز، آرام گفتکردم. التماس

نم حرف خواستن نزن. چرا از صبح ککنم. التماست میازم خواستگاری نکن. خواهش می -
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کنم که بهت بر بخوره و ديگه حرفی نزنی باز ول كن نیستی؟! حالم داره هرچی بی محلی می

خوام کسی کنارم باشه؟ من صبح گفتم داغونم، خوره! چجوری بگم من نمیاز خودم بهم می

 خوام يه نفر ديگه رو دی؟ پسر عمه من نمیپس چرا ادامه می

 

قدر هام شريک کنم، بذار بدون رودربايستی بگم من اينهام، بی اعتماد به نفسیافسردگیتوی 

قدر دوست دونم اينتونم يه نفر ديگه رو خوشحال کنم يا نه! اصالً نمیدونم میغمگینم که نمی

دونم شوهرم در کنار با من داشتنی و باارزش هستم که طرف مقابلم پسم نزنه؟ به خدا من نمی

 . ...ن احساسبود

حرفش را ناتمام گذاشت و سرش را پايین انداخت. انگار موضوعی بود و شرم داشت از 

 :گفتنش. نکند او ديوانه شده؟ متعجب گفتم

گفت شناسمت! تو همون شادی هستی که همیشه میشادی تو چت شده؟ به خدا که ديگه نمی -

کنم تا بهترين بشم، قدر تالش میاين گفتی اگه بهترين نباشممن از همه بهترم! تو همیشه می

پس چی شد اون شادی؟ دختر ديوونه؟! مگه چی کم داری که کسی کنارت احساس 

ترسی که همسر گی میوقت تو میبختی نکنه؟ شادی من آرزومه کنارم باشی، اونخوش

وخدا فهمم چته تو دختر! چی به سرت اومده؟ تورات تو رو نخواد و پست بزنه! من نمیآينده

 !بهم بگو. چی كم دارم؟ شادی من عاشقتم؛ اگر مشکلی هست بگو با هم حلش کنیم

شادی صورتش را با دو دست گرفت و شروع به گريه کردن کرد. خواستم در آغ*و*ش 

 :بگیرمش که سريع گفت

خواستم باهات حرف بزنم که نشد، کنم! من همون صبح میبه من نزديک نشو خواهش می -

های پدر مادرت اومدی خواستگاريم! پسر دی مامان بابا گفتن با وجود مخالفتوقتی خواب بو

تونم يه زندگی دم، من نمیعمه به خداوندی خدا از روی غرورم نیست که اين جواب رو می

من  بخت بشم،مشترک تشکیل بدم. من خودم فهمیدم که زنی نیستم که بتونم کنار کسی خوش

 !ت نشو: ولی جواب من منفیهرو ببخش؛ توروخدا ازم ناراح

فرمان ماشین ضربه زدم.  نه خدايا! صداي سوت ممتدی در گوشم پیچید. محکم چند بار به

صورتم از عصبانیت گر گرفته بود! خواستم خواهش کنم، خواستم از او بخواهم به من 

ا باز ام فشار آورد و يک مرتبه در ماشین رفرصت دهد که يک باره حالت تهوع بدی به معده

کردم و کنار ماشین با ناله عوق زدم. اين چه کوفتی بود؟! شادی از ماشین سريع بیرون دويد. 

 :رويم ايستاد و گفتپاچه روبهدست
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 چی شده؟ چی شده؟ توروخدا بگو چی شده؟ -

ام درد بدی گرفته بود! تابید. معدهتوانستم سر پا بايستم. دنیا به دور سرم میحالم بد بود. نمی

کرد که به ون اهمیت به شادی به سمت آپاراتمان رفتم. شادی به دنبالم دويد. مدام التماس میبد

 :بیمارستان رويم؛ اما من بدون نگاه به او گفتم

 !برو شادی. جوابم رو گرفتم -

اهمیت دکمه آسانسور را زدم. خواست که به آپارتمان برنگردم. بیکنان با گريه میاو التماس

س را باز کردم. دوباره حالت تهوع به من هجوم آورد سريع به سمت دستشويی هاودِر پنت

وفا طور صريح مرا نخواهد؟ نیم ساعتی از رفتن آن بیررفت. سنگدل! چطور توانست اين

کمر دور تا دور حمام به کشیدم. دست گذشت و من هنوز از درد شکم بلند بلند نفس می

کردم که صدای زنگ درد ناله می ا بريده بود. از دلدرد، سخت امانم ر چرخیدم. دلمی

هايم به گند ای انداختم. تمام لباسآپارتمان را شنیدم! کت و کرواتم را درآوردم و به گوشه

 کشیده شده بود! 

 

چون آمد. بیهیچ توان رفتن به پشت در خانه را نداشتم؛ ولی صدای زنگ در پشت سر هم می

آمد در اين حال نزار مرا ببیند مدام دور خودم خوشم نمی و چرا که شادی بود؛ هیچ

کرد قدر درد میام آنکردم! ناچار به طرف در رفتم معدهچرخیدم و از معده درد ناله میمی

که روی شکمم خم شده بودم. در را باز کردم و چهره سراسر اشک شادی را ديدم. مرا که 

اس اورژانس پوشیده بودند، اجازه ورود ديد يا خدايی گفت و پشت سرش دو نفر که لب

 .جا افتادمخواستند و من از درد شکم همان

 

*** 

 !بهزاد جان! بهزاد مادر -

واپس و نگران به من دايی را ديدم که دلباز کردم و زنپیچید. چشم آوای زنی در گوشم می

ام و مهربان مثل خیره بود! سالمی آهسته کردم. او دست به آسمان برد و شکر خدا کرد و آر

 :همیشه، گفت

 مادرجون! بهتری؟ -

خاطر کرده صورتم را سمت پنجره کردم. بهها بغض سری به مثبت تکان دادم و مانند بچه
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ام. زده بودم از وضعیت پوششیشادی به چه روزی افتادم! مالفه را کمی باالتر کشیدم. شرم

که شادی کجاست. دايی سريع درون  زن دايی، حاج فتاح را صدا کرد و من احمق فكر كردم

 :خیز نشسته به تخت تکیه دادم. دايی شکر خدا کرد و گفت اتاق وارد شد نیم

دايی بهتری؟ نگران نشو چیزی نیست! دکتری که اومد باالی سرت گفت حمله عصبی بوده  -

ات، آرام.بخش و چندتا چیز قاطی کردن زدن توی سرمت. االن چند ساعته زده به معده

 طوره؟خوابی، حاال حالت چه

توانستم پاسخ دهم تنها به در ورودی اتاق خیره شدم تا ببینم بغض به گلويم چنگ زده بود. نمی

معرفت هست يا نه! دايی انگار که نگاهم را خواند به زن دايی گفت که از اتاق شادی بی

نداشتم. روی  بیرون رود. کاش دايی نخواهد جواب منفی شادی را توجیه کند که حوصله

 :صندلی زن دايی نشست. تسبیح چرخاند و گفت

 قدر ضعیف نديده بودمت، تو يه پروفسور سرشناسی! چندتا کتاب نوشتی!وقت اينپسر هیچ -

قدر زود بهم ريختی! نکنه اومده بودی که فهمم چرا اينوقت نمیتاج افتخار يه فامیلی اون

کنم، تو که گفته تی هرجور شده راضیش مینصف روز نشده جواب بله بگیری؟ تو که گف

 کشم، پس چی شد دايی؟بودی منتظرم جواب نه بشوم؛ ولی پا پس نمی

سرم را پايین انداختم. مگر من دل ندارم؟! مگر من غرور ندارم؟! هیچ جوابی نداشتم. راست 

که شادی قدر به خیالم امتیاز داشتم گفت. جواب نه شادی برايم گران تمام شده بود. آنمی

ام کمی درد گرفت. دهد. دوباره آن صحنه که يادم آمد، معدهبرو برگرد، جواب مثبت میبی

حرفی نزدم و فقط سکوت کردم. دايی بلند شد پشت پنجره رفت. پرده را کنار زد و چه زيبا 

 :ستارگان و ماه از پشت پنجره مشخص بودند. دايی نفسی عمیق کشید و گفت

 

 

نیم از داد که فکر کدی هنوز داغون باشه! اصالً هیچ رفتاری نشون نمیکردم شافکر نمی -

آوردم درون داغونه! اصالً به کمک تو بود که شادی عوض شد. هر چی بیشتر بهش فشار می

کردم اون سیاوش بی قدر شاد و پر انرژی بود که فکر میزد؛ آنگفت و لبخند میچشم می

 !وجود رو فراموش کرده

 :ا به ديوار تکیه داد. سر به زير گفتدايی دستش ر

گه قصد ازدواج ندارم. بهزاد مردهای شرف با اين دختر کاری کرده که ديگه میاما اون بی -

كنن زندگی يه دختر رو تا ابد نابود بی وجودی وجود دارند كه وقتي حرفی میزنن فكر نمی
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 .كننمي

 :دايي نگاهي خسته به من كرد و گفت

هم از دستش ناراحتم؛ اما بهزاد بدون مشکل  بهت جواب منفی داد.، منشادی گفت که  -

شادی تو نیستی. مشکل شادی فکر خودشه، باور خودشه، سیاوش اين دختر رو نابود كرده! 

 !اون هیچ اعتمادی به خودش نداره

کس اطمینانی ندارد؟ منظورش چیست؟ سیاوش چه بر سرش آورده که اين دختر به هیچ

خواست سیاوش پست را ببینم و تالفی خ**يا*نت به شادی را مشت کردم، دلم میدستانم را 

 :جويانه به دايی گفتمبگیرم. دل

کشید. علی برام گفته اون عوضی به شادی کنم چه اندازه عذاب میدونم دايی درکتون میمی -

 بازی اون پسر چه ربطي به شادی داره؟خیانت كرده؛ اما عالقه

ال کرد و يک پوزخندی زد به سمتم آمد و روی صندلی نشست. از تخت بلند دايی سرش را با

 :شدم و لبه تخت نشستم. دايی سری به تأسف تکان داد و گفت

کردم، زدم دهنش رو پر از خون میوقت میکرد، اونشرف به دخترم خیانت میکاش بی -

گرفت! اون عوضی قدر هم به خودش سخت نمیاين همه هم دخترم سر شکسته نبود! اين

 .ای از شادی گرفت كه من الل شدمبهونه

 :متعجب به دايی گفتم

 ای؟يعنی چی؟ موضوع مگه خیانت نبوده؟ چه بهونه -

های علی دروغ بوده؟ دايی سری به نشانه نه تکان داد. پس علی چه گفته بود؟ يعنی حرف

 :هايم در هم رفت. به دايی گفتمآخر چرا! اخم

خاطر فت، سیاوش رو با يه دختر توی بیمارستان ديده. گفت دختره بهپس علی خودش گ -

ای که مهريه داده خودکشی کرده بوده؟ گفت دختره توی خونهکه شادی رو طالق نمیاين

 !کردهشادی بوده با سیاوش زندگی می

 :دايی با ناباوری به من خیره شد و يک آن از جايش بلند شد و گفت

 !چی؟ -

 :متعجب پرسیدم

دايی چتون شد؟ يعنی شما در جريان نبودين؟ من گیج شدم! همه گفتن موضوع خیانت بوده،  -

 !شما که انگار از هیچی خبر نداريد
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اش نگاه کرد و زير ل*ب انگار هذيان و ناسزا جانش افتاد. به ساعت مچیبه  دايی انگار آتش

دايی بلند ناسزايی نثار علی  های علی را تكرار كنم!گفت. دوباره از من خواست تا حرفمی

كرد. دايي بدون پاسخ دادن به سؤاالت من، شتابان به سالن رفت. دست جنباندم و از چمدانم 

دانستم چه شده! به سالن پذيرايی که رفتم دايی را يک لباس زير برداشتم و پوشیدم. نمی

ه بلند ناسزايی به اش برافروخته شده بود. دوباردرحال تلفن زدن ديدم. از عصبانیت چهره

 :مرتبه شروع به صحبت کردعلی گفت. يک

گم کجايی... خیله خوب بلند شو سريع بیا الو... علی کجايی... سالم کجايی... عجب! می -

 !که گفتم... منتظرم ی ما... همینخونه

چه اتفاقی افتاد؟ علی چه کرده؟ راز داری نکرده؟ دروغی گفته؟ آبرويی برده؟ شايد دايی 

ناراحت شده كه من در جريانم! خدايا گیج شدم! موضوع چیست؟! به ساعت ديواری نگاه 

 کردم ساعت يازده شب بود. اصالً شادی کجاست؟

*** 

 《شادی》

خوای گوشی به کنی مادر جون؟ چند بار بگم حالش خوبه؟ اصالً میهنوز داری گريه می -

 خودش بدم؟

 .با بهزاد ندارمهولکرده اشکانم را پاک کردم. روی صحبت 

 !شهخواد! اون از دستم عصبانیه صدام رو بشنوه حالش بدتر مینه نه نمی -

زد و صدايش پر از نگرانی بود بدون اهمیت به مادرم که انگار داشت با پدرم حرف می

 :حرف من گفت

گوش کن شادی! داريم میايم خونه مادر، بهزاد هم همراهمونه، ببین شادی علی داره میاد  -

 .جا به گلی خانوم بگو بساط پذيرايی رو آماده کنهاون

 :علی؟! جا خورده گفتم

 علِی عمو؟ برای چی؟ -

 :مادرم سريع گفت

 .گم. خداحافظآره! حاال بعد بهت می -

ام از سارهقدی اتاقم رفتم. چشمانم، رخفین دماغم به دور و ورم خیره شدم. جلوی آينه با فین

چاره را نیامده شکستم. کمی به فکر فرو کنم دل بهزاد بیکه فکر میگريه باد کرده بود. آخ 
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هم همراهش  آيد؟! لبی کج کردم. حتما فاطمهرفتم. علی برای بازديد عید اين موقع شب می

ی تخت اتاقم نشستم. حسی که انگیزه شد ل**ب کج کنم و به فاطمه فکر کنم. حس است! لبه

تنگ نیستم؛ ولی کنم. چشم ت زندگی آن دو حسادت میدانم که به جهحسادت بود! خوب می

زندگی آن دو حسادت دارد. ارزش و احترامی که علی برای همسرش قائل است من در 

دانم که علی به جهت چهره زيبای فاطمه نیست که او را ديدم! میروياهايم با سیاوش می

آخ! سیاوش به من نشان داد ست! کند، علی ذاتش مردانه است. او يک مرد واقعیاحترام می

 ام از دست دادن علی ترين گمراهی زندگیکه بزرگ

 

بود،.شايد علی ظاهرش رفتارهای سردش باعث شد بعد از آمدنم به ايران و ديدن سیاوش دل 

از او بكنم ولی بعد از عقد سیاوش به من نشان داد هرچه كه ندارد، مانند شرافت، نجابت، 

دارد. پشیمانم که نجابت به خرج ندادم. به علی وفادار نبودم و اسیر  جاپاکی، علی همه را يک

شوم ظاهر او بینم متوجه میجذابیت ظاهری سیاوش شدم. آخ هر بار علی را در مهمانی می

وقت از او نخواستم که تغییر کند؟ شايد بلد نبودم. علی پس از تغییر کرده! پس چرا هیچ هم

پوشد! بیشتر حرف می زند و رنگ میبا فاطمه لباس يک تر شده!ازدواجش انگار جوان

خندد و از ابراز احترام به فاطمه میان جمع هیچ ترسی ندارد! آخ دقیقاً بعد از شب عقدم تا می

کنون روزی هزار بار از خدا خواستم خواب باشم و بیدار شوم و هنوز نامزد علی باشم! چشم 

شده بودم و بهای بزرگ شدنم د تا کنون بزرگبستم و نفسی پرسوز کشیدم. من از شب عق

سنگین بود. من پس از شب عقد با سیاوش فهمیدم که نجابت يک مرد سرمايه بزرگ زن است 

زد. خوشا به گاه مانند سیاوش نامرد پسم نمیکردم. او هیچو من مطمئنم اگر پشت به علی نمی

چه برای شوهرش دلبری کند. کند. هر حال فاطمه که با وجود شوهر نجیبش پادشاهی می

و خاص است! اشک به درون چشمانم آمد. سیاوش هرچه بخندد و ناز کند برای علی جديد 

توانم زيباتر لوندتر از تو داشته باشم چرا گفت وقتی میديد، میهای مرا که مینامرد، خواهش

که دلش خوش بود به ای بلند کردم، سیاوش ها میان اشک تک خندهکنارت بمانم! مانند ديوانه

کرد. عفتی که دور و ورش بودن مدام نامردانه تاکید میهای مختلط و چند دختر بیمهمانی

هیچ میلی برای با من بودن ندارد. بهزاد که هزاران دانشجويی زيبای دختر زير دستش 

 بهزاد گفت خواهانم نیست چون بهترش برايش هستهستند! سیاوش هیچ کاره بود و مدام می

 .که پروفسور سرشناس است، ل**ب تر کند خواهان زياد دارد

گفت به من وفادارست و شکست و مظلومانه میآخ که آن بی وجود مدام مرا در خود می
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که محروم است از حق طبیعی هر مردی. آخ اگر او به من خ**يا*نت نکرد ولی دانستن اين

های بهزاد از صبح تا چند ساعت پیش آلش نیستم نابودم کرد! ياد مهربانیمن همسر ايده

افتادم. او هم مانند سیاوش است. کم سیاوش دوران نامزدی برايم دلبری نکرد. کم ابراز عالقه 

فهمم. سیاوش که چرا بهزاد دست روی من گذاشته را نمینکرد؛ اما نتوانست با من بماند! اين

 آيمم بعد از عقد به چشم بهزاد نمیبه جهت پول پدرم بود، بهزاد برای چه؟ اما اين را مطمئن

وقت ازدواج نخواهم كرد. وقتی سیاوش تحملم نکرد او که يک دانشگاه پر از من دگر هیچ

کند. دستی به پوست شکمم کشیدم، دخترهای لوند و زيبا اطرافش هستند حتما به من خیانت می

دانم که استعداد یخورد! مصاف صاف بود؛ اما سیاوش گفت حالش از پیکر من به هم می

زند. حالم از خودم به هم چاقی شديدی دارم، حتما بهزاد هم اگر روزی چاق شوم مرا پس می

هايی خريدم و پوشیدم. مدام آرايشگاه رفتم خورد. چقدر برای سیاوش دلبری کردم چه لباسمی

ازه حقیر بودم. داد! چه اندمحلی پاسخم را میتا به چشم سیاوش آيم؛ گرچه او با پوزخند و بی

دادم؛ اما نشد وقفه پیام عاشقانه می. بیخريدمچقدر خودم را خوار کردم! مدام برايش هديه می

كه نشد! چند روزی خودم را از دسترس سیاوش دور كردم؛ اما او هیچ سراغی از من 

يک کند. قدر برايش محیا هست که با اولین اخمم مرا ترک مینگرفت! آخ بهزاد مطمئنا اغن

 هول کرده به سالن دويدم تا گلی  لحظه ياد سفارش مادرم افتادم

 

خانم را صدا زنم که صدای زنگ خانه آمد! چه به سرعت علی آمده بود! سريع به اتاقم رفتم، 

يک تونیک آستین بلند پوشیدم که صدای ياهلل گفتن علی آمد. زير چشمانم را تمیز کردم رژم 

علی را  سرم را جلوتر کشیدم و با سرعت به سالن پذيرايی رفتم را با دستمال پاک كردم. شال

 :میان سالن پذيرايی ديدم. آمده بود؛ اما تنها! از پشت سرش سالم کردم

 !سالم پسر عمو. سال نو مبارک. خوش اومدين -

اش نمايان نگرانی و پريشانی بود. آنی به من خیره شد و مثل به سمتم برگشت تمام چهره

 :وبانه سر به زير انداخت و گفتهمیشه محج

 طوره؟ عید شما هم مبارک. عمو و زن عمو نیستند؟حال شما چه -

کاش سیاوش کمی مانند علی، نجیب رفتارش را که ديدم افسوس خوردم به نجابت اين مرد. ای

 :بود! دستم را به سمت مبلمان نشانه رفتم و گفتم

 سند. پس فاطمه خانوم کجان؟ربفرمايید بشینید. تماس گرفتند. اآلن می -

 :نشست گفتطور که میعلی کمی اخم کرد و به سمت مبلمان رفت. انگار نگران بود! همان
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جا! خیلی نگران شدم. حقیقتش من بیمارستان عمو تماس گرفتن باهام گفتن سريع بیام اين -

خونمون که ترسیدم قدر عصبی گفتن سريع بیا بودم، يه عمل اورژانسی پیش اومده بود، اين

 اتفاقی افتاده باشه. نرسیدم برم خونه دنبال فاطمه. دختر عمو اتفاقی افتاده؟

 :وای چه شده؟! دستانم را جلوی دهانم گرفتم و گفتم

 يا خدا نکنه برای بهزاد اتفاقی افتاده؟ -

 :علی تعجب کرده به چشمانم نگاه کرد و پرسید

 بهزاِد عمه؟ مگه ايرانه؟ -

پاچه سمت تلفن جانم افتاد. خدايا غلط کردم. خدايا بهزاد را به تو سپردم. دست شوره بهدل

 :خانه رفتم و گفتم

بله ديشب رسیده ايران. امشب حالش بد بود اورژانس بردم باالی سرش. حتما اتفاقی  -

 . ...براش

کرده به  حرفم تمام نشده بود که صدای بوق ماشین پدرم نشان از آمدنشان داشت. تلفن را رها

چنان رفتارم با نگرانی بود که علی پشت سرم دويد، ماشین میان حیاط  سمت حیاط ددويد

عمارت که پارک شد، خودم را با شتاب به ماشین رساندم. بهزاد صندلی جلو نشسته بود. قبل 

نفس به بهزاد رنگ که بتواند در را باز کند سريع دست گیره در را کشیدم و با نفساز اين

 :ده گفتمپري

 چی شده بهزاد؟ حالت خوبه؟ -

بهزاد با ناباوری به چشمانم نگاه کرد. پدر و مادرم از ماشین پیاده شدند. بهزاد پايین آمد و 

 :گفت

 من خوبم هانی! چته تو؟ نگران من شدی؟ -

تا خواستم حرفی بزنم صدای فرياد پدرم آمد. به سمت پدرم که برگشتم گريبان علی را گرفته 

 بلند ناسزا بود و 

 

کشید و من مانند يک مجسمه پیکرم گفت. بهزاد به سمتشان دويد و مادرم دست پدرم را میمی

 :زداز ترس کرخ شده بود، پدرم فرياد می

کنه؟ چرا نگفتی با يه دختری شرف! چرا به من نگفتی سیاوش به شادی خ**يا*نت میبی -

 در ارتباطه؟

شايد پدرم ديوانه شده؟ صدای علی که تعجب کرده به چه شده؟ سیاوش که همسر من نیست؟ 
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 .احترام جواب پدرم را داد تیر خالصی بود در قلب من

هاش بودين، آخه چی شده بعد از چند ماه يادتون کاریعمو خودتون که در جريان کثافت -

 . ...خدا عمو مناومده! عمو پس برای چی طالق گرفتین؟ به

رم بر دهانش. پدرم چه کرد؟! مادرم گريه کنان چادرش بر حرفش ناتمام ماند با مشت پد

زمین افتاد و دستان پدرم را گرفته بود، بهزاد رنگ پريده. علی را به کناری برد! چه شده؟ 

 :زدباز قرار است تحقیر شوم؟ به سمت پدرم رفتم، پدرم فرياد می

ونی تا دختر عموت موقت گنگ میشه اونتو غیرت داری؟ به دختر عموت خ**يا*نت می -

کنه با زندگی کار میبدبخت شه؟ تف به روت بیاد علی که نشستی ديدی اون عوضی داره چه

 !ام ولی حرف نزدیبچه

ای فکر فهمیدم که لحظههای پدرم چیزی نمیقدر از حرفلرزيد علی چه کرده؟ آندستانم می

اب کرده! به بهزاد و علی که ای به سرم زد که نکند علی رابطه من و سیاوش را خراحمقانه

کردند خیره ماندم. خدايا موضوع چیست؟ آهسته کنار پدرم نشستم. متعجب به پدرم نگاه می

 :داد. آرام با چشمانی گريان، کنار پدرم ايستادم و گفتمهای پدرم را ماساژ میمادرم شانه

نزن آبروم رفت میون در  کار داری؟ بابا دادبابا توروخدا آبروم رو نبر! به علی بدبخت چی -

و همسايه. تو رو به خاک مادرت داد نکش. من رو بیش از اين خوار نکن. سیاوش چه غلطی 

 !ستکارهکرده؟ اين وسط علی چه

 :پدرم شروع کرد ناسزا گفتن

 !اين بی وجود ديده سیاوش با يه دختری، رو هم ريختن؛ ولی حرفی نزده به ما -

کرده؟ علی رتم بود در گوش من! سیاوش به من خ**يا*نت میحرف پدرم مانند سیلی به صو

کند؟ چشم بر هم گذاشتم. ياد حرف در گوشی سیاوش دانسته سیاوش به من خ**يا*نت میمی

 :در دفترخانه افتادم. سیاوش آن روز برای آخرين بار گفت

ه هیچ وقت بهت خ**يا*نت نکردم؛ اما وضعیت تو جوريه کشادی من دوستت داشتم، هیچ -

 .کنه. من رو ببخش، امیدوارم مردی بتونه باهات بمونهمردی ترغیب به خواستنت نمی

دانستم به که میآخ نامرد! چه کرد اين سخنش با من؟ او مرا نابود کرد؛ حتی با وجود اين

ها که ساعتها را زد، حتی با وجود اينگرفته اين حرف ای که از پدرم به دلخاطر کینه

کدام درمانی بر زخمی که بر روحم زد نشد. من فكر من صحبت کرد؛ ولی هیچمشاور با 

كرده! خدايا بینم او به من خیانت میهای سیاوش حقیقت است! حال ميكردم تمام حرفمی

های بهزاد به چشمم دروغ آيد! سیاوش سیاوش کاری کرد که ويران شوم و حتی محبت

 گفت من می
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باز  آور است! چشمدوباره بايد عمل کنم و اين برای هر مردی عذابشوم، دوباره چاق می

اين مرد از بامداد امروز  کرد خیره شدم.کردم و به بهزاد که غمگین و پرسشی نگاهم می

گاه نه در رفتارش بود نه در ای که هیچطور عجیبی به من محبت کرد. مهر ورزیتاکنون به

ارد؟ چرا؟! يادم نیست چه در حیاط گذشت و من چگونه نگاهش! يعنی واقعا او مرا دوست د

 .در سالن پذيرايی خانه نشسته بودم؛ ولی قسم خوردن علی قلبم را به درد آورد

شرفم اگه يه کالم از کردم شما در جريان هستید! بیعمو به فاطمه زهرا من فکر می -

ر اتفاقی اون شب توی هام دروغ باشه! يکی_ دو ماه بعد از عقد دخترعمو من به طوحرف

بیمارستان... عمل اورژانسی داشتم و خیلی اتفاقی شنیدم که سیاوش به اون دختر که به جهت 

اش و پول خاطر مهريهدم بهگفت، شادی رو طالق نمیخودکشی آورده بودش اورژانس می

ی! حتی ات نگه داشتی بدون هیچ تعهدگفت چرا دو ماهه من رو تو خونههم می باباش. دختره

وقتی گفت که با پول شما دختره رو برده پاريس نتونستم دووم بیارم رفتم بهش گفتم حواست 

خواستم کنی! عمو به خدا قسم تا صبح توی اتاق عمل بودم؛ وگرنه میباشه چه غلطی می

جوری توسط يه نفر ديگه در جريانتون بذارم که صبح دايِی فاطمه زنگ زد گفت دختر يه

خواد اش رو ببخشه.شک به جونم افتاد گفتم حتما ترسیده که من ديدمش میمهريهعموت اومده 

 !اش رو ببخشهشادی خانم رو گول بزنه تا مهريه

 :علی غمگین به من نگاه کرد و گفت

دختر عمو من بودم که بابام رو فرستادم بیاد جلوی امضاء شما رو بگیره. بابام گفت که شما  -

 تونستم نسبت به هم خونم بی تفاوت باشم. بعدشخالت کرده؛ اما نمیانگار دلخور شدين چرا د

هم که چند روز بعد خبر اختالف بین سیاوش و شما پیچید. من فکر کردم شما بابت همین 

 .جريان بوده که اختالف دارين

 :پدرم فرياد کشید

 . ...تو غلط -

 :شدم و گفتم سريع میان حرف پدرم پريدم و در چشمان پدرم اخطار گونه خیره

خاطر همین مورد طالق گرفتیم، بابام ناراحته چرا شما که فهمیدين درست حدس زدين. ما به -

که بدونه فامیل پشتشه، همین! شرمنده بابام هنوزم عصبانیه بهش نگفتین، فقط به جهت اين

 !الکی سر شما خالی کرد

خواستم خوار شدنم را دلیل نمیاخمی به پدرم کردم. پدرم واقعاً ديوانه شده؟ آبرويم رفت! 
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نخواسته شدنم را همه بدانند. پدرم که انگار از آسمان هفتم آتشفشان به روی زمین سقوط کرد. 

سرش را پايین انداخت. به بهزاد که نگاه کردم مشکوک به من و پدرم خیره شد. مادرم سمت 

رم را بوسید، در اين کرد و او نجیبانه بلند شد و دست پدعلی رفت و مدام عذرخواهی می

 :میان بهزاد ايستاد و گفت

 شادی چند لحظه میای بیرون؟ -

همه به ما خیره شدند! خدای من اين پسر ديوانه شده؟ شرم ندارد میان جمع؟! سکوت و تعجبم 

 :را که ديد بلند گفت

- Hurry up baby (عجله کن عزيزم) 

 

خواست؟! راه افتادم. چه از جانم میخجالت زده در میان تعجب علی سريع پشت سر بهزاد 

اين پسر خودش گفت قصد رفتن دارم. عزيزم عزيزمش چه بود؟ چرا اين گونه صمیمی 

کند که علی پیش خودش خیاالتی کند؟! نکند علت اصلی طالقم را بهزاد فهمیده صحبت می

 قصد دارد نابودم کند؟

پشت سرش اشکانم را پاک کردم. ها ايستاد. به حیاط عمارت رفتیم جلوتر از من روی پله

 :زند از حالش جويا شدمدستانم را در هم گره زدم تا لرزشش را نبیند. ديدم حرفی نمی

 !ام حالتون بهم خوردحالتون بهتر شد؟ من هنوز شرمنده -

کند. انگار عمق وجودم را با چشمان مهربانش به سمتم برگشت. نگاهش قلبم را از جا می

خواهم مانند علی ناب و نجیب. بهزاد برايم خاص بود؛ اما من مردی می بیند. سیاوش هممی

 :به رويم لبخند زد کمی سرش را پايین گرفت و خیره به من گفت

 !بینم حالم خوبه عزيزمتو رو که می -

 

*** 

 《بهزاد《

کرده سرش را آوری احساس من به مذاقش خوش نیامد! اخم شادی دوباره انگار، به زبان

رحم است! او که فهمم شادی چرا با من چنین بینداخت و چشم از من گرفت! نمیپايین ا

اش نیست! نفسی عمیق کشیدم تا خشمم را فروخورم. آرام آنچه ذهنم گويید کسی در زندگیمی

 :را درگیر کرده بود گفتم
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 پرسم، جان من راستش رو بگو. باشه؟شادی يه سؤال می -

 :تند گفتزده سر باال کرد و شادی تعجب

 چی رو راست بگم؟ -

دانم چرا چشمانش را روی خودم نگاهش که به نگاهم گره خورد همه پیکرم گر گرفت. نمی

تر انهساله هستم و بايد خودار و سهشوم. نه انگار که من مردی چهل پاچه میبینم دستمی

لبم با نگاهش پر مانند پسران نوجوان ق عمل کنم. چه بر سرم آورده بود عشق شادی که به

زد؟! دستی به پیشانیم کشیدم تا حواسم جمع شود. وقتی دايی در آپارتمان گفت شتاب می

عنوان قصد ازدواج ندارد هزاران فکر به سرم هیچ  سیاوش با شادی کاری کرده که شادی به

من توانست به گمان که شخصی بوده و شادی میهم بودم اين موضوع بیهر روی آگاهآمد به 

 :نگويد. شمرده گفتم

پرسم. جوابش با خودت، فشارت بذارم. فقط يه سؤال می خوام تحتببین شادی جان! من نمی -

جز علی در جريان کدوم بهجور که من فهمیدم قضیه خیانت سیاوش رو اصالً هیچببین اين

 . ...نبوديد

 :خواست میان حرفم را بگیرد که گفتم

 

ام که هر چی هست شما بدونم چی بین شما بوده، اين و متوجهخوام گوش بده. من نمی -

خوام ذارم. فقط شادی میخواين کسی بدونه؛ اوکی يه موضوع شخصیه و من احترام مینمی

 زده که ترس از ازدواج داری؟ای بهت بدونم اون عوضی ضربه

ندان گرفت و آنی انگار چیزی يادش بیوفتد اندوهگین به چشمانم خیره شد. لبش را زير د

های بلند عصبی کشید! پس دايی راست سرش را پايین انداخت. دستانش را مشت کرد و نفس

اش برم و گفت، موضوع تنها خ**يا*نت نبوده! يک قدم جلو رفتم خواستم دست زير چانهمی

ست و شايد من دانستم شادی عصبیدر چشمانش خیره شوم تا حقیقت ماجرا را بفهمم؛ اما می

 .کوتاه شوم ديوار

خوام بدونم تو من رو داری خوام فضولی کنم، فقط میدی؟ به خدا نمیها شادی؟ جواب نمی -

ترسی که من کنی؟ آره! شادی جان اون کاری کرده که تو آسیب ببینی و میبا اون مقايسه می

 هم همون آسیب رو به تو بزنم؟

 :اين را که گفتم شادی سرش را باال کرد و فرياد زد

گردی؟ مگه جوابت رو از من نگرفتی؟ چرا ولم خوای بهزاد؟ دنبال چی میچی از جونم می -
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کنی؟ بهزاد تو کار میجا چیخوای بری؟ خوب برو! پس االن اينکنی؟ مگه نگفتی مینمی

م کرده، تو اين خوای خوردم کنی؟ اون آشغال به اندازه کافی لهرو به خدا ولم کن! چرا می

 گی؟وسط چی می

 :خواستم دست جلو ببرم و در آغوشش بگیرم که دستش را به نشانه اخطار باال برد و گفت

اتون شکل همین. شما مردها هیچ ها رو هم درنیار که همهبه من نزديک نشو. ادای عاشق -

بینید و خوشحالی خودتون رو. احترام و ارزشی برای يه زن قائل نیستید، فقط خودتون رو می

 !کنیدارزش با زن برخورد میء بیزی باب میلتون نباشه. مثل يه شیفقط کافیه چی

هايش گیجی مرا که ديد ها چیست؟ در میان اشکيا خدا! چه بر سر شادی آمده؟ اين حرف

 :تر فرياد زدمظلومانه

بهزاد تو رو به خدا همین االن برو. نذار آوار بشم روی سرت که ديگه روی نگاه کردن  -

 .هايی زد كه بیشتر خورد شدمرو ندارم. من االن گیجم، داغونم، علی حرفتوی چشم بقیه 

چنان صدای فريادهايش همراه با گريه بلند بود که علی و دايی و زن دايی به درون حیاط 

گذاشت در آغوشش بگیرم؟! با مشت بر لرزيد. چرا نمیهای شادی از گريه میدويدند. شانه

خدايا تاب گريه شادی را ندارم. علی به کنارم آمد. زن دايی او . صبر خودم کوبیدمد*ه*ان بی

 :ام گذاشت و آرام گفترا در آغ*و*ش گرفت و علی دست بر شانه

بهزاد اذيتش نکن. معلومه داغونه. معلوم نیست اون عوضی چه باليی سرش آورده. يکم  -

ز جريان خیانت خبری کدوم احوصله به خرج بده. عمو قسم داد بین خودمون بمونه؛ اما هیچ

 !نداشتند

بردباری به خرج دهم؟! آخر تا به کی؟ زمانی که شادی دوباره سهم ديگری شد؟ به دايی 

ملتمسانه نگاه کردم. او شرمنده سری به نشانه تأسف تکان داد. خدايا راز اين خانواده چیست 

مانند شکست ها را در هم شکند! شادی از شدت گريه تواند آنکه بعد از طالق هم می

کرد؛ باران میها روی زمین نشسته بود و زن دايی داشت با گريه شادی را ب*وسه خورده

 کرد، نتوانستم سکوت کنم، گفته ام میاش داشت ديوانهاش شديدتر شد! گريهاما شادی گريه

 

ا روی ها روی زمین کنارش نشستم. دستانم رکند؟ مانند ديوانهبودم اين دختر مرا ديوانه می

زانوهايم می فشردم که يک وقت برای نوازش شادی تکان نخورند،.با صدايی لرزان کنار 

 :گوش شادی گفتم

رم که اذيت نشی؛ اما اجازه بده مثل يه دوست کنارت باشم،.اجازه بده رم عزيزم، میمی -
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نجه خاطرت خیلی شکبهت زنگ بزنم. اجازه بده باهات حرف بزنم. شادی! پسم نزن که من به

شدم. شادی توروخدا امیدم رو ناامید نکن، هر وقت خودت رو پیدا کردی بذار کنارت باشم 

ايستم. به شرافتم قسم که کنم. بهم نه نگو. شادی من تا هر وقت بگی پات میخواهش می

 !مونم، فقط من رو با اون عوضی مقايسه نكنمردونه می

نه شد. دايی جلو آمد. دست شادی را شدت گريه شادی کم شد. قطره اشک از چشمانم روا

کرد و آرام اشک گرفت و از زمین بلندش کرد. شادی شرمنده به چشمان اشک بارم نگاه می

کاش علی نبود، شايد شادی دلش ام را فشرد و بلندم کرد. ای ريخت. علی برادرانه شانهمی

 :خواست شکستنش را علی ببیند. علی برادرانه گفتنمی

 !. مرد حوصله کنخوددار باش -

 :مرتبه گفتدايی به علی نگاه کرد و يک

ات رو گرفتم. از کار و زندگی افتادی! حاللم علی امشب حسابی شرمنده تو شدم ناحق يقه -

 !کن عمو جان

 :زير گفت علی سر به

 !تر من هستید تو دهنمم بزنید حق دارينزنید عمو؟! شما بزرگاين چه حرفیه می -

ک کردم. بايد خجالت بکشم در اين سن گريه، گريبان گیرم شده؛ اما چه کنم اشک از چشمم پا

 :ای برای علی قائل بود گفتتاب افسرده بودن شادی را ندارم. دايی که انگار احترام ويژه

جز تو توی جا و باعث خیر باشی. علی بهام نکن. شايد قسمت بوده امشب بیايی اينشرمنده -

بزنیم، شايد اشتباه باشه، تو که بیرون بودی يه راهنمايی بکن! من و اين جمع هر کدوم حرفی 

هايی هم وقتمادر شادی دلمون با بهزاده، به خود شادی هم گفتم باد همیشه گندم نمیاره يه

خاک با خودش میاره، پس عاقالنه تصمیم بگیره. بی عجله؛ چون بهزاد تعريف کردن نداره و 

ترسم پشیمون بشه از جواب ی شادی ترس ازدواج داره؛ اما میمايه افتخارمونه؛ اما از طرف

 منفیش. تو که بی طرفی بگو برادری کن در حق شادی. فکر درست چیه؟

های عمو نسبت به خودم خوشحال شدم. شادی سر به زير اشک از چشم پاک کرد از تعريف

 :و ناباورانه با پدرش مخالفت نکرد. علی دستی دور کمرم انداخت و گفت

فرمايید چشم. من مثل يه برادر پیشنهادم رو عمو من به خدا قصد دخالت ندارم؛ ولی امر می -

طور که گم؛ ولی در اصل جواب با خود شادی خانوم هستش. خوب اول از همه اينمی

مشخصه دختر عمو احتیاج به کمک دارن. حاال اون کمک چه بهتر يه مشاور يا يه روانشناس 

خاطر گذشته هنوز ايشون آمادگی شروع يه هرحال گويا بهمیمی. بهباشه يا يه دوست ص
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زندگی جديد رو ندارن و به گفته خاله نسبت به تمام مردها بدبین شدند. اين که چه بر سر 

که وقتی هنوز از زندگی قبلی ترين مورد ايننظر من اشتباهدختر عمو گذشته بماند؛ اما به

کس بی عیب نیست و طرف رو درگیر کنن. به هر حال هیچذهنشون خالی نشده، يه نفر ديگه 

 مقابل هم انتظار سرحال و سرزندگی داره؛ اما 

 

هايی خوره؛ باالخره هم زن هم مرد کاستیبا روحیه منفی گذشته مطمئنا کار به مشکل می

 رو بشن. من ازای داشته باشن که صبورانه با مشکالت روبهدارند، بايد انقدر روحیه آماده

هاش خدا بهزاد دلش پاکه. من از چشمخوام لطفاً االن درمورد بهزاد تصمیم نگیريد! بهشما می

 .خدا با عجله همه چیز رو تموم نکنیدفهمم که چقدر دلبسته به اين ازدواجه، تورومی

 :علی به شادی نگاه کرد و گفت

ت و خوب باشه؛ اما کنه. شايد ظاهر درسشادی خانوم! خودخوری کردن چیزی رو دوا نمی -

شه که يه مرتبه از کوره در برين که اين برای آينده خیلی بده. برادرانه خودخوری باعث می

هاتون رو گم از کسی کمک بگیرين، يا حداقل پیش يه فرد مثل يه مشاور برين و حرفمی

 !اشیدزنه لطفاً عجول نبتون میبزنید. اين بدبینی شما به مردها به شدت ضربه به آينده

دانم چرا وقتی علی اين حرف را زد. چندبار نوک زبانم بود بگويیم تو که به دو هفته نمی

نکشیده اقدام به ازدواج کردی، شادی که چند ماه است جدا شده، چرا تجويزت برای ديگران 

است! اما خود داری کردم، شايد موضوع شادی و علی تفاوت داشته. به شادی نگاه کردم 

گفت، شادی به جهت اين که با علی رابطه خوبی ندارد مخالفت کند؛ اما با را میاحساس اين 

ناباوری، شادی با احترام به علی آهسته يک چشم گفت! متعجب از اين شدم که او اگر تا اين 

حد علی را قبول دارد چرا پسش زد! فکرهای بیمار را کنار زدم و از خوشحالی لبی به دندان 

 :به دور کمر شادی انداخت و گفتگرفتم. دايی دستی 

اس. به وهللا اگه طور که معلومه شادی هنوز زخم خوردهگه اينبهزاد جان! علی راست می -

دادم اين همه راه رو بیای که دخترم باعث بشه اشکت در بیاد. دونستم اجازه نمیمی

نظرم دور باشین از زنم. قبول کردنش با شما دوتا، بهاتم! خوب حاال من يه حرفی میشرمنده

قرار نیست تو بوق و کرنا کنید فامیل  ديگه رو بشناسینهم يه مدتی؛ اما در ارتباط باشید تا هم

کنید، همین که پدر و مادر دو طرف بدونن کافیه. شايد متوجه بشن شما دوتا باهم اختالل می

ال هستش که شما ايران خورين. باالخره چندين سهر دوتاتون به نتیجه رسیدين به درد هم نمی
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نظرم پیشنهادم پیشنهاد خوبیه نبودين و شايد روحیاتی باشه که هر دو ازشون خوشتون نیاد، به

 !ترين تصمیم رو بگیرينو امیدوارم توی اين مدت که با هم دورادور در ارتباطین عاقالنه

 

*** 

 دو ماه بعد

 《بهزاد》

جوری مظلوم نکن. جواب من رو بده؛ اون اينهاتم ببین برای من فیلم بازی نکن! چشم -

دختره چشم آبِی کی بود پشت سرت رد شد؟ اصالً روی چه حسابی يه لحظه نگاهش کردی؟! 

 ت روها؟ آقا بهزاد رو دست خوردی! مچ

 

 !گرفتم 

های بوستان ام را پشت سر انداختم. روی يکی از نیمکتکن ورزشیزنان کاله گرمنفس 

شد. اين دختر برای من حکم زندگی را داشت. به چشمان ريز بانم زدوده نمینشستم. خنده از ل

 :ی شادی خنديدم و گفتمشده و ل*ب کج شده

شادی جان! به خدا رهگذر بود آخه من کی نگاهش کردم! من موندم تو از کجا فهمیدی چشم  -

 مگه جرأت کنی عزيزم؟! تو که پدر من رو درآوردی! اصالً جوری میآبیه؟ شادی چرا اين

دارم به کسی نگاه کنم؟ صبر کن ببینم، دختر االن ايران بايد نیمه شب باشه مگه تو خواب 

 نداری؟

 :اش گرفته بود گرچه پشت چشمی نازک کرد و لبش را جلو داد. غرغر کنان گفتشادی خنده

ته. آقا وقت ببینم کاله سرم رفخوای بگیرم بخوابم حواسم بهت نباشه اوننه ديگه نشد، می -

جا تمام بهزاد خان برای هر کی پروفسوری، برای من نیستی! کور خوندی من از همین

ری پیاده روی؟ اين اعمالت رو زير نظر دارم؛ اصالً صبر کن ببینم تو واسه چی هر روز می

دونم، دوست داری بری توی خری که توی خونه بدويی؟ ِد میهمه دستگاه تردمیل، چرا نمی

آور داره ببینی به بهونه پیاده روی؟ آخ های طبیعی زنده چه بسا هیجانهپارک که صحن

جا فقط بايد اوامر حاج فتاح بزرگ و انجام بده و وقتم نداشته باشه سرش بیچاره شادی که اين

 .تر از من تو خواب ببینیرو بخارونه؛ ولی ببین برو از خدا بترس خوشگل

انداختند وانگهی با پیاده به من ديوانه، نگاهی عجیب میام باال رفته بود. عابران صدای خنده
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ام را نفس شادی برگشته. شادی خندهاين سنم دوست داشتم بلند بخندم. خوشحال بودم اعتماد به 

 :که ديد چشم برگرداند و گفت

رسیم آقا بهزاد! اصالً به ها؟ باشه به هم میآره ديگه بخند! يه کالم نگی بر منکرش لعنت؟  -

 کنی؟ن بگو پیرمرد، واسه چی اين همه ورزش میم

ام کند؛ اما دستش را خواندم. سر کیف بود و طور عصبیدانست چهام قطع شد، میخنده

 :اش کنم. با دستمال عرق صورتم را پاک کردم و گفتمزدههم بلد بودم شرمسرحال. خوب من

دوماه ديگه جواب مثبت به هم  دوباره گفتی پیرمرد؟ آره؟ باشه شادی خانوم باالخره که -

خوام يه پدر هم من میدم کیه؛ بعدشتون پیرمرد و نشون میحضوری خدمت وقتدی اونمی

 !قوی باشم، بايد ورزش کنم. اين کامالً ضروريه بانو

ای بلند سر دادم شادی از خجالت و شرم بلند يه بهزاد گفت. قلبم تپشش باال رفت. دوباره خنده

 :و گفتم

 !ن بهزاد؟ چی شد موش شدی شادی خانوم؟جا -

 :شادی اخم ساختگی کرد و گفت

 کنه؟دار شی؟ طفلک آخه کی با يه پیرمرد ازدواج میکو زن که بخوای بچه -

 :کنان گفتجیغاش جیغهای همیشگیخواستم پاسخش را دهم که يه مرتبه شادی مثل شوخی

اين چیه تنش بود؟ خدا مرگم بده! بهزاد وای! وای! اون زنه کی بود از پشت سرت رد شد؟!  -

 ری تو شرم نداری؟ می

 

ری پارک يه دل سیر... شی میگم به هوای ورزش بلند میورزش يا ... به بابام می

 !استغفرهللا

 .دانستم چطور ساکتش کنماش به نیمکت بوستان لم دادم. میهای همیشگیاهمیت به شوخیبی

شه یلی خوشگل شدی دختر؟ به نظرت کی قسمت میشادی رژ لبت ذو عوض کردی؟ خ -

 بیام ايران؟

های من لبی به شرم گزيد، دستپاچه دستی به لبش زد. همیشه همین بود. در برابر شوخی

 :شد. مانند هر روز و هربار تماسش گفتمخجالت زده می

برام  کنم. دلتشه اين انتظار؟ بابا تا دو ماه ديگه من دق میشادی جان کی تموم می -

 سوزم؟جا توی اين کشور غريب دارم تو تب تو میسوزه ايننمی

دوباره مثل همیشه شادی سکوت کرد. در اين دو ماه هر وقت طلب خواستن کردم، او سر به 
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زير و شرمگین شد. خجالت کشیدنش برايم لذت بخش بود. خواستم حرفم را ادامه بدهم که 

 :زير چشمی نگاه کرددو گفت

 !دختر خوشگل دوباره رد شد بهزاد يه -

کند. گوشی همراهم را به سمت گروه ورزشی خدايا اين دختر شیرين حتماً که مرا ديوانه می

 :ر*ق*صیدن چرخاندم و گفتممحلی بانوان که آن سمت پارک داشتند می

ای ندارن شن فايدههايی که از پشت سرم رد میشادی عزيزم بیا يه دل سیر نگاه کن. اين -

کنن؛ چیه گیر دادی شه ببین چه رقصی میاين گروه رو نگاه کن اصالً روح آدم باز می که!

 !به عابرهای پیاده

ام جیغ شادی، صدای خنده مرا هم باال برد. بلند شدم و قدم زنان به سمت خانهصدای جیغ

 :رفتم. گوشی همراه را به طرفم خودم گرفتم که شادی گفت

قهر خواستم يه خبر خوب بهت بدم. اصالً حیف من.ی؟ میدخیلی بدی! من رو حرص می -

 !قهر قهر

لبش را کودکانه جلو داد و صورتش را از من برگرداند، مثالً قهر کرده؟ نفسی عمیق کشیدم. 

دوری. توانم در دانستم چه کنم. رسماً درمانده بودم از اين های اين دختر نمیاز دست دلبری

دانستم تا به کی بايد منتظر باشم؟ اما همین يگر کم شده بود. نمیمقابله با نازهای اين دختر د

کرد. از بطری آبم يک جرعه آب دانستم شادی هم به من دلبسته شده صبورترم میکه می

 :خوردم و گفتم

 کنی؟قهر نکن لیدی! مگه من چی گفتم پشت چشم نازک می -

 :شادی لبخند مرموزی زد و گفت

ام، نه جونم من قهر کردم، فکر کردی از اين دخترهای لوس فرنگیپناه بر خدا! من کی  -

ها و رسم جوابت تلفنزنگ زدم بگم يکی_ دو روز در دسترس نیستم. خیلی گرفتارم، نمی

وقت نگران نشی. شما هم خوش باش اين دو های فدايت شومت رو بدم گفتم بدونی که يهپیام

 !روز! ديگه کسی نیست زير نظرت داشته باشه

 :گرفتار؟! با تعجب پرسیدم

کنی؟ شادی به خدا دوباره بخوای گرفتار چی؟ چی شده؟ واسه چی گوشیت رو خاموش می -

شم میام ايران. چشمم و ور دنیا از خودت بی خبر بذاری بلند میبازی دربیاری و من رو اين

 گیرم بندم دستت رو میروی همه چیز می
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 !کنمبرمت محضر عقدت میمی

 :از تعجب ابرو باال انداخت. موهايش را پشت گوشش زد و تهديدوار گفت شادی

 کنید؟کار رو میوقت شما به چه حقی اينچشم بابام روشن. ببخشد اون-

باريد ام را باز کردم. به چشمانش که شر بودن از او میکن ورزشیايستادم کمی زيپ گرم

 :هشدارگونه گفتم

کاره؟ کنی؟ االن من شدم چهها! داری رسماً بهم توهین میشادی ببین صبر منم حدی داره -

 !کاره خداحافظباشه من هیچ

 :کنان با خنده گفتاين را که گفتم التماس

کنم يه خبری بهت بدم. نه! ببخشید بهزاد جان قطع نکن. بدجنس نشو ديگه، مثالً دارم ناز می -

 !خیلی بدی، چرا انقدر کم حوصله شدی پیرمرد من؟

ام با شادی هیچ سخنی به رخسار زيبای شادی نگاه کردم. ياد روزهای اول ارتباط تلفنی بدون

افتادم؛ دو ماه قبل پس از برگشتم به سوئیس، چه اندازه سخت بود ارتباط گرفتن با او، همه 

ماند. شادی در فرودگاه اندوهگین به چشمانم نگاه کرد و اش میمطمئن بودند شادی روی گفته

کرد پا توانم فراموشش کنم؛ ولی علی مدام به من تأکید میاست که تا جايی که میاز من خو

کرد اين بود که شادی ام تمرکز کنم. چیزی که مرا ناامید میپس نکشم و روی انگیزه

کرد! شادی در تمام شناختم و اين مرا کالفه میترين دختری بود که مینفساعتماد بهبی

شده بود؛ ولی حال او باور نداشت که از بودن و خود پسندی شناخته  اش به ناز پروردهزندگی

ها پرسید واقعاً چرا به او شیفته شدم؟! آخ که چه روزها و شبديد من خواستنی است. مدام می

های عاشقانه گفتم تا باورم کند که دلم گرفتارش شده و چه روزهای که که برايش زمزمه

رفت و همان روزهای آغازين با حال سر هم نزد مشاور میسختی گذارند. او پشت شادی به

دم دانستم در ايران سپیدهگشت و من هر شب دقیقاً زمانی که میاشان برمیخراب به خانه

کردم تا از خواب بیدار شوم و با او تماس است و شادی نزد مشاورش رفته. ساعت کوک می

هش هستم، يا تنها با نگاهم، با کالمم کمی از اش دهم تا به او بفهمانم پنابگیرم تا دل داری

خواست شادی غمگین باشد سخت بود. دلم نمی دانستم کم کنم!هايش را که علتش را نمیگريه

گرفت و از من عذرخواهی جهت برآشفته باشد و غرغر کند. دايی گاهی تماس میيا گاهی بی

گفت بردباری کنم؛ اما من انه میمندهای شادی و هر بار خواهشکرد به جهت بداخالقیمی

دانم چه باليی سر ام بگذرم، پس حوصله کردم. نمینوجوانی ناپخته نبودم که زود از خواسته

گاه از او درباره سیاوش شادی آمده بود؛ اما او در نخستین تماس از من خواست که هیچ

ا به حرفش احترام گذاشتم اش را بدانم؛ امنپرسم و من با اينکه کنجکاو بودم علت اصلی جدايی
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ای گذشت و فکر کردم مهم خود شادی است نه زندگی خصوصی قبل او و سرانجام، چندهفته

چندی است که شادی سرحال و قبراق شده. ديگر به من اعتماد دارد.  ام نتیجه داد.تا شکیبايی

کنم! مدام از من می پرسد اگر از او خوشم نیايید چهکند. مدام از من نمیهايم را باور میحرف

 فهمیدم چرا انقدر روی ظاهر توجه داشت!پرسد! نمیام نمیهای مورد عالقهدرمورد استايل

اش، برای گفتم که ظاهر چه ارزشی دارد در برابر دل دريايیگرچه من هربار باحوصله می

 هايی گفتم، هزاران بار برايش آدماو از انسانیت می

 

کنند و هر بار با تعجب د نقص جسمانی همسرشان عاشقانه زندگی میرا مثال زدم که با وجو

ای در اوست که اين مقدار ترس به جانش افتاده! پرسیدم که مگر چه ناکارايیاز او می

داند که چه اندازه تالش کردم او را گفت، تنها سؤالم بود همین. خدا میوانگهی او هر بار می

هربان شده،. تأثیر مشاور و مهربانی و صبوری خودم را وابسته خودم کنم. حاال دگر او م

کشد دهد. مدام زيبايی خودش را به رخم میپرسد مدام برايم پیام میبینم او مدام حالم را میمی

که اين يعنی او همه به مانند همه دختران ظاهر خودش را دوست دارد؛ ولی هنوز حرفی از 

بودم مرد صبوری هستم. شادی با يکدست جلوی زند؛ اما من گفته جواب خواستگاری نمی

 :اش را گرفت و گفتسارهرخ

 !کشمکنی خجالت میجوری نگاهم میبهزاد چرا ساکتی؟! چرا اين -

 :ای بلند سر دادم و گفتمخنده

 زير، بگو ببینم خبر مهمت چیه؟آخ به قربون خجالتی بودنت بانو! حاال دختر سر به  -

 :گفت ای کشید وشادی خمیازه

که ببخشید خوابم گرفت. فقط خواستم اطالع بدم دو روزی در دسترس نیستم، به خاطر اين -

 !خیر. بایاز دستم عصبانی شدی. خبرم باشه برای بعد، صبح شما و شب من به

 :از اين رفتار عجیبش عصبی شده غريدم

گی چی شده میای؟ من کی عصبانی شدم؟! شادی ها چیه؟ يعنی چی!! مگه بچهلوس بازی -

 يا نه؟

 :مرتبه گفتشادی اول با تعجب به من نگاه کرد و بعد مانند کودکان لونچ کرد و يک

 !قهرم خداحافظ -

ام ايستادم. اين چه رفتاری روی خانهزده میان خیابان روبهبعد ارتباط را قطع کرد. شگفت

چند ساعت ديگر پس از به پايان  دانم کهام رفتم. میای باال انداختم و به سمت خانهبود؟! شانه
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گیرد. به خانه که رسیدم دوش سردی گرفتم و گاه دوباره تماس میرساندن کالسم در دانش

 :برای خودم شیری گرم کردم که صدای گوشی همراهم آمد. شماره خواهرم بود. جواب دادم

 طوری؟خیر! چهسالم بر خواهر عزيزم. روزت به-

 :پايین پريد و گفت کنان باال وجیغآتیه جیغ

تونیم بیايیم خواستگاری. داداشی شادی راضی داداشی! داداشی! دايی زنگ زد گفت می-

 . ...شده! هورا

شده میان آشپزخانه ايستاده بودم. توان سخن گفتن طور که لیوان شیر دستم بود، خشکهمان

 :کوب خودش ديد، با تعجب گفتشنیدم؟ آتیه که مرا میخنداشتم! چه می

 !گم. اصالً بیا از بابا بپرسشه؟ به خدا راست میبهزاد! فهمیدی چی گفتم؟ باورت نمی -

ام را بدهد! امکان ندارد! آتیه نشدنی بود که شادی دو ماه زودتر از موعد جواب خواستگاری

به سمت پدرم که در حال بستن يقه ديپلماتش بود دويد و تلفن را به او داد، جیغ جیغ کنان به 

اش را. پدرم مانند همیشه باحوصله و آرام سالمی م گفت که برايم توضیح دهد حقیقت گفتهپدر

 :کرد. آرام روی صندلی نشستم و گفتم

 

 اش گل کرده؟های مسخرهگه؟ باز شوخیبابا اين دختر چی می -

 :پدرم دستی به محاسنش کشید و گفت

البته دايیت گفت بايد بريم ايران  مبارکت باشه پسرم. دايیت قبول کرده بريم خواستگاری؛ -

 . ...های مهمی در مورد محل زندگی شما، تاريخ عقدصحبت

 :چنان خشمگین شدم که نگذاشتم پدرم ادامه دهد. يک وای بلند گفتم. پدرم با تعجب پرسید

 چی شده بابا؟ مشکلی هست؟ -

 :عصبی به پدرم غريدم

دونه وقت ارائه بتونم ايران برم. خودش می دونه تا دوماه ديگه محالهبابا شادی خودش می -

چیزم االن قاطی و نامه دکتری دانشجوهامه، کتابم به مرحله بین المللی رفته، انقدر همهپايان

 !تونم پام رو از سوئیس بیرون بذارمدرگیره يه درصد نمی

 :پدرم اول متعجب زده و بعد با خنده بلند گفت

جب دستت رو تو پوست گردو گذاشت، خب اشکالی بر پدر پدرسوخته شادی صلوات! ع -

ايه؟ ديگه خداروشکر خیالت راحته که جواب ريم باباجان. چه عجلهنداره دو ماه ديگه می

 . ...روی، االن که بیاددونه رفته پیادهشادی مثبته. مامانت هنوز نمی
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 :آنقدر برآشفته بودم که میان حرف پدرم سريع گفتم

نم؛ ولی شما هم به دايی زنگ بزنید بگین انصاف نیست حاال که پسرم بابا من بايد قطع ک -

 !تونه بیاد جواب مثبت بديننمی

ای بلند سر داد و خواست حرفی بزند که قطع کردم. سريع با شادی اهريمن صفت پدرم خنده

 :تماس گرفتم. بله کار خودش را کرده بود. تلفن همراهش را قطع کرده بود. پیامی دادم

دونم و تو! فکر کردی کوتاه میام زرنگ خانوم؟ ی به والی علی دستم بهت برسه من میشاد -

شی تونه ايران بیاد بذار حالش رو بگیرم! شادی خانوم! کور خوندی. بلند میگفتی دو ماه نمی

کنیم. بعدشم جا عقد میکنی بايد سر سفره عقد باشه میای سوئیس همینبا هر کی که فکر می

ب لوس ن، دختر زرنگ! اگه نیای ديگه اسم من رو نمیاری، فهمیدی دخترهبقیه برگرد

 نمک؟بی

ايستادم. عصبی دور خودم چرخیدم تا دو ماه ديگر من چگونه تاب آورم! لعنت به 

صورتم گر گرفته  رويم نگاه کردم.های شادی، مشتی آب به صورتم زدم به آينه روبهسرکشی

دانستم که ام کجا رفته بود؟! میام گرفته بود. صبر و حوصلههبود از هیجان. مرا چه شده؟ خند

مند شده، انتظار جواب مثبت را داشتم؛ اما بی انصاف گفته بود بعد از شادی به من عالقه

 :دهد. به آينه بلند خنديدم و گفتمشروع تعطیالت دانشگاهی من جواب قطعی می

 !بر پدر هر چه صبِر، لعنت -

 

 

 پايان

 

 《مم تقديم به دختران و پسران نجیب سرزمینمرمان دو》

 

 (انسان باشیم، بخاطر خودخواهی ديگران را نابود نکنیم، ياعلی)

 29/2/1399دوشنبه ظهر ساعت يک بعداز ظهر 

 سمیه سادات هاشمي جزي
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اين فايل در سايت تک رمان تايپ و منتشر شده است. هرگونه کپی برداری پيگرد قانونی 

 .دارد

taakroman.ir 

forum.taakroman.ir 


