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 زیر لینک روی و روشن را خود اینترنت انجمن دیدن برای. است شده آماده 98 رمان این اثر در

 :کنید کلیک

http://forum.roman98.com/ 

 :خالصه

قه همه چیز را ای برای شروع، تنها یک جر کنی همه چیز آرام است، زمانی که آماده زمانی که فكر می

 .کند ور می شعله

 .شوند دختر و پسری آماده ازدواج می

 .برد ها دختر را به فكر فرو می اما روز مرگی

 خواهد زندگی شبیه مادرش داشته باشد؟ آیا می

 :مقدمه

ات همیشه به دنبال بهترین بودن، بهترین شدن یا به دنبال بهترین هستی. مفهوم  در سراسر زندگی

هرکسی متفاوت است؛ شاید برای تو برای دیگر بدترین باشد، شاید پشیمان شوی. بهترین برای 

 !شاید نه
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 به نام خدا

 علی

 ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی

 !تو بمان و دگران، وای به حال دگران

زند؛  میماند. همه چیز سر درون این مرد را فریاد  به مرد شكست خورده درون قاب آینه خیره می

محاسنی بلند شده، موهای پریشان، زیر چشمانی گود رفته، کمری شكسته و هرچیزی که در سی و 

فهمد! این که  تواند خم کند، در او نمایان است. از کجا خورده نمی چهار سالگی قامت یک مرد را می

ن گرفت، چه بر حال و روز زار خودش را که دید محكم دهان به دندا !چرا پس زده شد را هم نفهمید

اش باال رفته.  داد که فشار عصبی اش هشدار می فهمد! نبض تند روی شقیقه سر خودش آورده، نمی

 .کرد؟ یادش نمی آمد برای بیمارانش در این زمان چه دارویی تجویز می

 .چشمانش به سوزش افتاد، چنگی به موهای پریشانش زد، تحقیر شدن برایش طعم مرگ داشت

در عمرش به کسی بدی کرده؟ آخر این چه روزگاریست که داشت؟ حالش از حال زار  فهمید، آیا نمی

خودش، بهم خورد، سرش را عقب انداخت و به سقف خانه خیره شد و چشمانش را بست. اما شوری 

اش، نابودی آرزوهایش، این همه سال انتظارش، همه و همه  اش، مردانگی چشمانش، قلب شكسته

 .در آوردندبألخره او را از پای 

گر گرفته با حجمی بغض در گلو، رو به روی آینهِ قدی دیوار روی دو زانو افتاد، هق اول را که زد 

های دستش را روی زانوانش گره کرد.  هایش را بهم فشرد. مشت نگذاشت ناله دوم را سر دهد. دندان

ش را جلوی دهانش ا به خودش آمد، گنگ سرش به طرفین تكان داد. نباید بشكند، مشت گره کرده

گرفت؛ محكم بر دهانش کوبید، دردش به حدی بود که چشمانش را محكم فشرد. مهم نبود،فقط 

 :اش غرید خواست نشكند، بلند در تنهایی می

ساکت شو، ساکت شو، چه به روز خودت آوردی؟ بلند شو خودت را جمع کن. سنگین نفسی سر داد، -

اش ترسان پایین لغزید. نفس محكمی بیرون  با بی تاب از گونه اش اما لجباز تر از او بود و قطره اشک

کشید،  وقفه با دهانی باز نفس می داد، سریع از جایش پرید و به سمت درب خروجی رفت. بی

نشیند، شلنگ  دود و کنار استخر حیاط می ترسید قطره دوم اشک بریزد. سریع به حیاط ویال می می

کند، این خنكی برایش  یرد و کمی از حرارت بدنش افت میگ اب درون استخر را روی صورتش می

 :خوشایند است. از خدایش کمک می خواهد
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 .خدایا، نذار بشكنم-

کند. از  هدف شروع به حرکت می زند، آرام و بی اش بیرون می خیزد و آهسته از خانه ویالیی بر می

گذرد. درمزرعه زنان و  می های کاه گلی قرمز رنگ های تنگ و باریک سنگی، از میان خانه کوچه

ها،  های ریز جوشان در کوچه کودکان در زیر آفتاب مالیم تیر ماه مشغول کارند. طبعیت بكر، چشمه

ها و قیل و قال بازی کودکان در مزرعه،  ها، سر و صدای خبر چینی کالغ صدای جیک، جیک گنجشک

 .کمی فقط کمی روحش را به آرامش دعوت کرد

 علی

 د سر بیان فراقزبان خامه ندار

 وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق

 دریغ مدت عمرم که بر امید وصال

زنان روستا که در حال چیدن خرمن بودند با تعجب دست به شالِ کمر، ایستاده به علی خیره ماندند. 

ی ها آرام سالم کردند و علی بدون نگاه به آن نثار علی می« سالم آقای دکتر»هرکدام با صدای بلند 

رویی پاسخ دهد، پیرزن و   دانست که اگر با خوش علی می .شد کرد و از کنار مزارع رد می می

آوردند و برای پرسیدن هزاران درد و بیماری وقت او را  اش هجوم می پیرمردهای روستا به سمت

اب پچ گویان متعجب از حال علی، اسب گیرند، به همین روی آرام به راهش ادامه داد و زنان پچ می

 :غیبت را در حال دروی خرمن پهن کردند. مش رجب سوار بر االغ کمی دورتر، سالم بلندی کرد

آمدی آقاجان! چشم ما روشن شد، بعد از یک هفته باألخره شما رو دیدیم!  سالم آقای دکتر، خوش-

آقای دکتر چه بی سرو صدایید اگر ماشین پارک شده توی حیاط ویالتون نبود آقاجان، فكر 

 .کردیم اینجا باشید نمی

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

گمان فكر کرد مصیبتی بر سرش  و روز علی، بی  مش رجب رها کرد، مش رجب با تعجب از این حال

هدفش ادامه  زیر، به راه بی  لخ کنان سر به پرسی از کنارش رد شده است. علی لخ  آمده که بی احوال

دانست که علی غرورش شكسته بود؟ علی سرش پر بود از سؤال و در اول تمام  داد. چه کسی می

رساند، بوی نان باعث  ای را به مشامش می هایش یک چرا وجود داشت. نسیم خنک بوی نان تازه سؤال

اندازد، پس  تفاوتی باال می ز بیای ا یک هفته آیا غذا هم خورده؟ شانه شود فكر کند که در این می
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نور زیبای خورشید، بوی نان تازه، « آمد! چه اهمیتی دارد، کاش مرگ به سراغم می»گوید:  ذهنش می

های ریز جوشان، همه و همه تصمیم بر آن داشتند به او  نسیم خنک پیچیده شده در روستا، چشمه

 .د نامردی خورده بودبفهمانند زندگی در جریان است، اما علی از این زندگی ب

کند که به گمانش  ها را با خوشحالی نگاه می آورد و چنان نان ها را از تنور درمی دخترک با احتیاط، نان

کند؛ او سرخوش از تصمیم  آرامی پهن می  ای تمیز به ها را روی پارچه اثر هنری خلق کرده است. آن

 :کرد سپهری را زمزمه می ای غمگین از سهراب امروزش بود، با کِیفی کوک، ترانه

 کس تنها نیست، چه کسی تنها نیست؟  گویند هیچ خودی می بی-

 ... همه از هم دورند

 ... همه در جمع ولی تنهایند

 من که در تردیدم، تو چطور

گمان او را  لبخندی بر لبان دخترک آمد، خدا را شكر کرد و فكر کرد که حاجی مرد خوبی است و بی

تر بود، به یک مرتبه با فریاد قاسم شیشه  باشد قاصدک از دخترانش هم کوچک کند، هر چه درک می

گیرد، پس ذهنش  خیالی بر سرش هوار شد. رشته افكارش دود و تباه شد. دهان به دندان می  خوش

خیال بود که خواستگار   و دخترک زیبا چه خوش« نكنه حاجی همچیزو به قاسم گفته؟»گوید:  می

 :زند دود، فریاد می اش از اتاق بیرون می گذرد؛ سجاد برادر کوچک ی میپیرش از چنین لعبت

 .آبجی فرار کن، قاسم فهمیده به حاجی. بدو برو توی کوچه، حاجی همه چیز رو به قاسم گفته-

کند  کند، حتی فكر نمی افتد، کارش تمام است، سیخ چه تنور را رها می لرزه به جان قاصدک می

دوید،  آید. باسرعت همچون یک دونده به سمت در حیاط می بالیی سرشان میهای داخل تنور چه  نان

پرد. بدون کفش، به  گلی بیرون می کوبید و ناسزا گویان، از اتاق کاه قاسم در اتاق را محكم به دیوار می

دود، سیخ چه تنور را برداشته به  های داخلش در حال سوختن بود می دم به سمت تنوری که نان  یک

 :زند برد و فریاد می اصدک هجوم میسمت ق

کنم قاصدک، به حاجی گفتی گردن به گیره نمیخوادت؟ قاصدک  روزگار تو مثل این تنور سیاه می-

 کشمت می

های تنگ باریک سنگی  اش یا خدا گویان در کوچه های پاره چاره با چشمانی بسته، با دمپایی دختر بی

 دوید می
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ها و سر مزارع به سمت قاصدک  گوش مردم رسید، همه از خانه صدای مظلومانه غلط کردم قاصدک به

داد. همه نزدیک  های سوخته داخل تنور، خبر از روزگار سیاه دخترک را می دویدند؛ دود سیاه نان

کدام جرعت نكردند   تک اهالی روستا خورده بود، هیچ  شدند اما از ترس تالفی پسر که به تن تک

کردند و کودکان  ها از دور التماس قاسم را می قاسم را بگیرند؛ زن نزدیک شوند تا جلوی کتک زدن

کردند که چه کنند؟ همه دیده  پا می  پشت مادرشان پنهانی در حال تماشا بودند. مردان پا به  هم

کند و قاسم خواهرش را همچون  بودند که اگر کسی به قاسم تو بگوید، روزگار آن فرد را تباه می

 .گرفت ه انتقام میگرگی که به گله زد

های دختری، سرعت پاهای  صدای هم همه، توجه علی را به سمت جمعیت جلب کرد! صدای التماس

درنگ سمت جمعیت رفت. جمعیت را شكافت، در دل جمعیت گنجشک  علی را بیشتر کرد و بی

چه به شده بود و با سیخ  وجدان تابیده های نامردی بی هایش در چنگال پناهی را دید که زلف بی

 .خورد، سریع خودش را به پسر رساند بدترین شكل داشت کتک می

گویان پسر را به سمت دیوارهای سنگی پرتاب « کنی چه غلطی می»گیرد  به یک لحظه یقه پسر را می

ای بر پاشد، قاسم دست پاچه نفهمید چه کسی به خودش چنین جرعتی داده که به  کند. هم همه می

یوار برخورد کرد و گیج و منگ بر روی زمین پخش شد. علی با نگرانی به او حمله کند، محكم به د

 :کنان فریاد زد  اش خیره ماند، بر سر تماشاچیان و هلهله پناه و چهره خونی دختر بی

 !کنید به داد دختر برسید، چیو تماشا می-

هنه و بر رود، پسرکی پا بر همه جرعت کرده گرد قاصدک را گرفتند. علی باالی سر قاصدک می

 :گرید گیرد و می سرزنان قاصدک را در حصار دستانش می

 .ترسم، نمیر قاصدک آبجی، پاشو، پاشو، نمیر، تو رو خدا مثل مامان بابا نمیر. قاصدک من از قاسم می-

ساله از ترس مرگ خواهرش داشت زودتر  5علی مشت دستش را گره زد، دلش به درد آمد، این پسر 

علی جلوی پای قاصدک نشست،  .رفتن ستا قربان صدقه این مادر مردها میداد، زنان رو جان می

اش  نالید. صدای گریه کرد، دهانش پاره شده بود و دختر انگار از درد نمی دخترک از درد فقط گریه می

پناهی، سوز غریبی، ناله تنهایی! علی خواست نبض دست دختر را بگیرد که  سوز بدی داشت، سوز بی

 :یز برداشته به سمت علی، فریاد زنان گفتقاسم از جا خ

 .کشم دست به ناموسم بزنی، امشب ویالتو به آتیش می-
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نوا چه مظلومانه به علی التماس  در سجده شكر نماز شبش، یاد غریبی قاصدک افتاد. دخترک بی

 :های دخترک قلب علی را میفشرد کرد، یاد حرف می

به حاجی بده. آقا دکتر به خدا من خیلی درس خونم تمام آقا دکتر، جون هرکی دوست داری نزار منو -

کنم نزار منو نابود کنه، آقا دکتر حاجی  ام تباه بشه، آقا دکتر کنیزیت رو می ام بیسته، نزار آینده نمره

 ...اش هم سن منه. آقا دکتر نوه

آمد،  های دخترک خواب از چشمانش ربوده بود. گیج شده بود و هیچ کاری از دستش برنمی قسم

ها  کردند. اصالً آن کدام از اهالی ده دخترک را حمایتی نمی  سردرگمی علی بیشتر از این بود که هیچ

ساله درآید، ناراحت یا متعجب نبودند! برای آن ده هفتاد   و نه  از اینكه قاصدک به عقد مردی شصت

 :فتندگ ها، غرغرکنان به قاصدک می نفره این امر عادی بود. علی دید که پیرزن

کنی؟ آخه دختر از شوهر چی میخوای که حاجی نداره؟  جگر برادرت می  به  بخت خوبیه، چرا خون-

 شان. پس چه مرگته؟ بیمه داره، ماشین و خونه هم داره و بچه هاشم که رفتن پی زندگی

ها تنها سری تكان  بار است، ولی آن  ها صحبت کرد، این اختالف سنی فاجعه هر چه علی با آن

گفتند این امر در ده  ها می انگاشتند. آن دادند و پس ذهنشان دکتر تهران نشین را شكم سیر می می

اند و قاصدک شانس آورده که حاجی  ها عادی است و چه بسیار دخترانی که زن دوم مردی شده آن

 .ددهد زندگی برادرانش را هم نجات ده ای که حاجی می تواند با مهریه داری است و می  مرد پول

و بدترین درد برای علی این بود که عمق فاجعه برایشان قابل درک نبود؛ همه اهالی تقریباً افراد 

برگشته که شمارشان به انگشتان   ترها که همه از این ده، اگر دختری بخت ای بودند، جوان سالخورده

ز هفده باالتر رفته کرد و سن و سالش ا رسید. اگر با پسری از اهالی ده ازدواج نمی یک دست هم نمی

رسید  اش مانده بود، باید هر خواستگاری از راه می اصطالح اهالی ده بر روی دست خانواده  بود و به

کرد. علی سر از سجده  پدر و مادر بودن قاصدک این گره را ده برابر کورتر می کرد و بی قبول می

ای یاد چهره زیبای  ر کند، لحظهتواند چه برای دخت دانست می برداشت، دست بر تسبیح گرفت. نمی

زده بود  دخترک افتاد و شرمنده شد از این فكر. شرم داشت از فكر کردن به دختری نوجوان، خجالت

لرزید، اصالً انگار هول و  و در درگاه خداوند از اینكه دستانش در زمان پانسمان زخم دخترک می

پاچگی رفتارش   همه آشوب و دست  نست آندا والیی به دلش افتاده بود و تمرکز کافی نداشت. نمی

دادهای قاسم؟ شاید هم  در برابر درمان دخترک چه بود؟ فكر کرد شاید شلوغی مكان؟ یا دادو بی

ی قاصدک؟ فكر کرد شاید چشمان جادوی دختر. یاد چشمان دخترک که  ساله های برادر پنج گریه
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مانند دو گوی از شیشه بود و همین   ا بهنو افتاد بدنش گر گفت، شگرف زیبا بود. چشمان دختر بی

گیش و یاد  ای علی را محو خود کرده بود. علی شرم داشت از این خیره چشمان زیبای قاصدک لحظه

 .گونه خیره شده باشد  بار به شادی این  نداشت حتی یک

ب را پشت ای اتفاقات صبح تا غرو نام شادی که در ذهنش تابید، دستانش از ذکر گفتن بازماند. لحظه

 .توانست بدون یاد شادی هم به زندگی ادامه دهد سرهم ردیف کرد و پوزخندی زد، پس می

خواهد قید وصلت  شد که شادی او را نمی همه سال اگر آنی علی هوشیار می  از شادی دل گیر بود، این

كسته سر به ش  خشم گلویش را گرفت، دل .کرد زد و بند متصلش به شادی را پاره می خانوادگی را می

 :آسمان گرفت و بلند گفت

خدایا حق مادرم نبود التماس اون دختر رو بكنه. خدایا دیدی اون چطور شاهزاده وار به ماها نگاه -

 .کرد، حق مادرم اون همه گریه نبود می

 :دیگر توان خود داری نداشت پس نالید، بلند نالید

 .ی مادرم رو نگاه کنهیا زهرا، حقش بود منو نخواد، ولی حقش نبود با خار-

امان از چشمانش سرازیر شد و دگر علی جلوی  سرانجام پس از یک هفته بغض و دل گیری، اشک بی

 .جا بر سر جانماز خوابید  ریختن اشكانش را نگرفت و همان

*** 

ی نو پوشید. برای خودش  پشتش را بُرِسی کشیدذو جامه  تیغه تمیز کرد، موهای کم  محاسنش را سه

داد. تصمیمش را گرفته بود؛ بس بود  زد و سرخوش در ویال جوالن می ای محیا کرد؛ سوت می ییناشتا

آمد، دنیا که به پایان نرسیده بود. تلفن همراهش را روشن  غم، بس بود افسوس، باید به خودش می

  جیغها، شماره مادرش را گرفت. بوق اول که خورد مادرش  شمار تعداد پیام کرد، بدون توجه به بی

 :زنان گفت

 یا ابوالفضل، علی تویی مادر-

 :وار گفت  علی بلند خندید و لوده

 .کنی؟ من که گفتم یک هفته گوشیم خاموشه چین می سالم مادر من، چرا هم-

 .که صدای شاد علی را شنید  ریزان خدا را شكر کرد، دلش از غم آزاد شد، هنگامی  زینت خانم اشک

 !پسرم، الهی دور اون صدات برم مادردرد و بالت به سرم بخوره -

 :علی که سرخوش شده بود از صدای مهربان مادرش، دل جویانه و مهربان گفت
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دونستی که ویالم. مامان حالم خوبه،  خدا نكنه مامان، حاللم کن. ببخش که باهات تماس نگرفتم، می-

 .خیلی خوب

 :مادرش اشک ریزان گفت

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

 :علی دستی بر گلویش کشید، شرم داشت حرفش را بزند ولی با خجالت گفت

 .چرا دوتا خواسته ازت دارم مادرم-

 :زینت خانم هول کرده و عجول سریع گفت

 .خوایی بگو بگو قربونت برم هرچی می-

ه از شرم صدایش علی به پشت پنجره بزرگ حیاط رفت، چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید ک

 :نلرزد، با دستانی لرزان، آرام گفت

 .برام مادری کن، برو خواستگاری-

 ** 

 شادی

 یک هفته قبل

 مكان: مطب متخصص تغذیه پریناز

 . خب عزیزم وزنت صد و دو کیلو شده، قدتم که صد و شصت-

کالفه خودکارش پریناز  !دانستم بسته غیب گفت. این را که خودم می  اخم کرده لبی کج کردم؛ چشم

 :گویید کند، غرغرکنان می را روی میزش پرت می

شادی دقیقاً دو سال پیش از اینكه بری آلمان اومدی پیشم چكاب، نمی گم اون روز اوضاعت خوب -

 کنی با خودت؟ اصالً حواست به خودت هست؟ تر شدی! چی کار می بود ولی دختر بیست کیلو چاق

تر شدنم. شرمگینم به خاطر حرفی که خواهم  مگینم، نه از برای چاقکند، شر پریناز با اخم نگاهم می

 :گفت، شاید هم ترس از عكس العمل پریناز. مانتوام را به تن کردم، شرمنده گفتم

نامه لعنتی دکترام   خدا لعنتم کنه، حاال چطوری کم کنم. پریناز به خدا دوساله همش درگیر پایان-

طیالت ایران هم نیومدم و تقریبا هیچ تحرکی نداشتم ، فقط بودم، خودت شاهدی دوساله حتی تع

 .کردم ام کار می روی پایانامه

دهد. بدجور بدخلق شده، حاال چطور شروع به گفتن کنم؟ روی  پریناز سری به تأسف تكان می
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 نویسد. دلهره دارم که چگونه ام با اخم چیزی می نشینم و در دفترچه بیمه صندلی کنار میز پریناز می

زیر   دانم چرا هنوز اللم از گفتن تصمیمم! پریناز غر غر کنان سر به اصل حرفم را بگویم، نمی

 :گویید می

دونم که این ژنتیک وا  می .خوشگل بانو، دختر عموی عزیز، جاری عزیز تر از جان، ازم ناراحت نشو-

به خودت بیا شادی، تو کنی!  اس، ولی عزیزم دیگه هیچ احتیاطی نمی ی چاقی، تو کل خانواده مونده

 .شه دختر هنوز یه شكم نزاییده این اوضاعته، به خدا زانوهات داغون می

کرد و من  دادم، او هنوز داشت غر غر می های پریناز اصالً گوش نمی به جهت اضطرابم تقریباً به حرف

زد. شست دادم. کف دستم عرق کرده، صورتم گر گرفته و تمام تنم می لر از دلهره داشتم جان می

دهد،  ام را به دستم می کند و دفترچه بیمه کشم، پریناز سر باال می دستم را مرتب به انگشتانم می

 :گوید پاشد و می لبخند به رویم می

بیا عزیز دلم، برات آزمایش خون کامل نوشتم تا ببینم چربی خون تو قندت با تیروئیدت توی چه -

لین کار اینكه باشگاه ثبت نام کنی، یه رژیم توپم بهت کنیم؛ او وضعیتیه. خوشگله، نترس حلش می

 ...دم، مكملم برات کنار گذاشتم می

آوری در گوشم، چیزی   گفت و من انگار جز صدای سوت عذاب او داشت نحوه اجرایی رژیمم را می

ام خیره ماندم و متوجه شدم سكوت  زیر به دفترچه  هایش برایم گنگ است، سر به شنیدم. حرف نمی

کشد و چشمانش را باریک  شود و دستی به شال سفید رنگش می رده، با تردید به چشمانم دقیق میک

است، با   کند. انگار فهمید که اصل ماجرای آمدن من برای چیز دیگری است، پریناز دختر زرنگی می

 :گویید تردید می

تر  حت شدی گفتم چرا چاقگم! چه مرگته؟ نارا فهمی دارم چی می شادی، چته؟ چرا ساکتی؟ اصالً می-

ی  تر شدن؟به خدا منظوری نداشتم دردونه جنبه شدی! خانم آلمان رفته لوس شدی؟ یعنی انقدر بی

 .عمو فتاح

 :کالفه شده و دست پاچه گفتم

 .پریناز اومدم باهات حرف بزنم-

 :تباز نگاهم کرد، سری تكان داد و گف  به چشمان پریناز خیره شدم. با تعجب و دهانی نیمه

شدم چرا تا نفر آخر صبر کردی، بعد داخل  آهان، پس موضوع اضافه وزنت نیست! باید متوجه می-
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 .اومدی

روم تا به  هایی را که چند ماه است با خود کلنجار می با دقت و موشكافانه انگار از چشمانم تمام حرف

فهمید. لبی کج  دش میشد نگفت و خو کاش که می  خواست در دو دقیقه بفهمد. ای همه بگویم را می

 :کرد و گفت

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

 :بند را پاره کردم با دستانم جلوی چشمانم را گرفتم، وسط حرفش پریدم

 .خوام پریناز من علی رو نمی-

ورد. با ترس به او خیره باره پریناز از روی صندلی، تنم را به لرزه درآ  صدای چی گفتن و برخاستن یک

 :شدم، با دو دستش سرش را گرفت و گفت

ایه، دخترِ نفهم تو  گی؟ تو دیونه شدی شادی. دوساله نامزدین، این چه شوخی ابلهانه یا خدا، چی می-

 ...سی سالت

 .حرفش را پایان نیافته گذاشتم

 .خوامش به خدا نمی-

ره به من فهمید حرفم جدی است. ایستادم با دهانی باز و دستانی روی سر، چشمانی گشاده، خی

زده به کف سرامیكی مطبش خیره شدم و هر   دستم را محكم به بند کیفم گرفتم و شرمگین و خجالت

 .آنچه در دلم بود را گفتم

تونم، بخاطر این اومدم  خوام تو به خانواده این موضوع رو بگی. من روش رو ندارم اصال نمی پریناز، می-

ترسم از درگیری،  و هم دختر عموی منی و هم زن داداش علی. پریناز کمكم کن میپیش تو چون ت

ترسم از جدا شدن دو تا برادر؛ خیلی با خودم کلنجار رفتم ولی  ترسم از دلخوری دوتا خواهر، می می

 .به خدا دلم با علی نیست

داد. در چشمانش که  ام را باال پریناز جلو آمد، با یک دستش دستم را گرفت، با دست دیگرش چانه

 :باشرم نگاه کردم، آب لرزان را در دیدگانش دیدم. با آوایی خفه گفت

 ?خوایی از علی دل بكنی، آره چی شده؟ تو می-

 :آور آرام نالیدم  گستاخانه و خجالت

 .دوستش ندارم-
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فت و در را دستانش آرام کنار بدنش افتاد، کمی نگاهم کرد. بیمار گونه و آهسته به سمت در اتاقش ر

 :اش گفت باز کرد و با صدای گرفته به منشی

سالمت عزیزم، باهات کاری ندارم. فقط یه لطفی کن همسرم پایین منتظرمه، بهش   سحر جان برو به-

 .بگو شادی دختر عمو پیشمه، کمی صبر کنه میام

ه بود. زبان به اش با خداحافظی از ما در مطب را بست و رفت و پریناز هنوز کنار در ایستاد منشی

 :دندان گرفتم، خود من بیشتر از او گیج بودم! با دلخوری غریدم

 دونی از کی تا حاال ساکتی؟ شه پریناز یه حرفی بزنی، می می-

 :ام انداختم و گفتم جوابم را نداد، عزم رفتن کردم و کیفم را بر شانه

رم، شوهرتم  یه بگم؛ من دارم میخود بهت گفتم، خودم باید این موضوع را به بق اصالً ببخشید بی-

 .منتظرته خداحافظ

تا حرفم تمام شد، مانند یک فرد دیوانه به سمتم آمد. بازویم را محكم گرفت و مرا به سمت مبلمان 

اش عصبی وار خطاب به من گفت،  زور روی کاناپه نشاندم. با انگشت اشاره  مطبش کشید و تقریباً به

 :مهایی که خودم از بر بود آن حرف

شناسی که؟ تا قیام قیامتم که بشه،  خواد نگران شوهرم باشی، پسر عموها رو می خوشگل خانم، نمی-

 گم؟ فهمی که چی می مونن و صداشونم در نمیاد. می چشم به راه زنشون می

 .میان حرفش پریدم

 !پریناز-

 :فریاد زد

تو دیونه شدی، آره؟ حرف نزن شادی، چند لحظه ساکت شو تا هضم کنم چه غلطی کردی. شادی -

تر  خوامش! شوهر از این آروم گی نمی علی چی کم داره. چه مرگت شده که بعد از چند سال اومدی می

 صداتر هم وجود داره؟ و بی

 :دور تا دور خودش چرخید، رو به من غرید

حق  دونی چیه؟ خاک بر سر علی که با همه جنگید تا بذران بری آلمان دکترا تو بگیری. اصالً می -

 !علی اینه؟ شادی به قرآن که مهربونی زیادش چشم تو کور کرده

زور از مبلمانش بلند کردم و شالم را از سرم   اش که رسید پیكر چاق بد شگونم را به به این جای گفته

همه خواری خفه نشوم، شرمگین بودم؛ درست  کندم. به روی مبل مطبش انداختم تا از گرمای این
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شد که خود را قربانی  فتنم به آلمان سنگ تمام گذاشته بود، اما دلیل نمیگفت علی برای ر می

ام خودم تصمیم بگیرم. دستم را به عالمت سكوت  مصلحت خانواده کنم. پس حق داشتم، برای آینده

 :برایش باال بردم و گفتم

 !یكم استپ کن. تند نرو خانم دکتر، چه خبرته-

 :تر بودم خیره شد، دل خور نگاهش کردم و گفتم ختهبا تعجب به منی که از خود او بر افرو

خیر سرم اومدم به تو بگم که یعنی هم دوستمی هم دختر عموم، انتظار این توهین کردنات رو -

ام دیگه  دونی که منی که جلوت ایستادم کی نداشتم! چته پریناز؟ انگار، من و دست کم گرفتی. می

 گیری آره؟ خیلی علی رو دست باال می

 :اهمیت به عكس العملش خونسرد گفتم ناز چشمانش رنگ تعجب گرفت، پوزخندی زد، بیپری

دونم تمام پسر عموها  ام، می دونم این چهار سال که آلمان بودم رو مدیون علی پریناز جان، می-

 . دن هاشون می جونشون رو واسه خانم

 :ام به لرزه افتاد و گفتم صدای نافرخنده

تابی  خوام، بی خوام، هیجان می شه من به علی دل ببندم. پریناز من عشق می اما این ها دلیل نمی-

 .ها رو بهم نداده خوام، پریناز، علی هیچكدوم این می

 :پریناز ناباورانه کمی جلو آمد و چشم ریز کرد و گفت

 منظورت چیه؟-

شود. با التماس ای سیاوش در نظرم آمد، سرم را به طرفین تكان دادم تا حواسم جمع  ای چهره لحظه

 :گفتم

خوام که  انصاف. پریناز من کسی رو می هام گوش بده، بعد قضاوتم کن بی تو رو خدا درست به حرف-

خوام. پریناز، علی رفتارش  خوام، یه رفیق سرحال و شاد می مثل پیرمردها نباشه، من یه دوست می

بون. اما پریناز اون اصالً عاشقی بلد اوکی، علی نجیب، پاک، مهر .مثل بابامه، اصال انگار خود بابامه

ای یا رفتار  نیست، درسته ما از بچگی به نام هم بودیم ولی هیچ وقت یاد ندارم حرف عاشقانه

 !ای انجام داده باشه عاشقانه

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

تو دوساله تمام ایران نیومدی. آخه این تو خودت هیچ وقت نه نگفتی، شما از وقتی نامزد کردین -
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بدبخت کی وقت کرد باهات یه رستوران بره! دوسال پیش که از آلمان اومدی برای تعطیالت، یادت 

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

رنگ شدی، گفتی هر   به  شادی پس چرا رنگهرچی شادی بگه جوابمونه. پس الل بودی اون موقع؟ 

 ترها بگن! ها؟ چی بزرگ

گفت، ولی من شادی دو سال پیش نیستم، یعنی در اصل شادی دو ماه  گفت. بدم راست می راست می

دستمالی روی میز رو به رویم  .ریخت پیش هم نیستم. آرام سر جایم نشستم و عرق از رخسارم می

رقم که مطمئنم قرمز هم شده بود را پاک کردم، آرام و معصومانه بود را برداشتم و صورت خیس ع

 :گفتم

خب چون همه گفتن بهتر از علی نیست، منم گفتم بله. تو جای من بودی حتما همین جواب رو -

دادی چون از اون طرف به خاطر ارتباط بابا و عمو، از این طرف به خاطر وابستگی خاله و مامانم.  می

ن کار جواب بله دادنه؛ ولی پریناز به دلم موند که این دو سال که نامزدیم، وقتی من فكر کردم بهتری

  گیره یه بار بگه عزیزم. یه بار بگه خانمم، یا اصال بگه دلم برات تنگ ای دوبار باهام تماس می هفته

کنم اونم فقط به جهت احترام بزرگترها راضی به وصلت شده. آدمی که عاشقه به  شده. احساس می

سالم شادی خانم »گفت:  زد می نظرت این قدر سرده؟ توی این دوسال طبق معمول که زنگ می

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

 «خوایین؟ اون جا چه خبر؟ نمی

 :به اینجای حرفم که رسیدم زیر گریه زدم، بلند فریاد زدم

پرسید! به دل  ر آلمان یا گزارشگر عمه بودم، که یه نفس اینا ها رو ازم میآخه مگه من شهردا-

داری، یه هیجانی، سورپرایزی؛ بابا خبر   صاحبم موند یه پیام عاشقانه بهم فرسته، یه حرف خنده بی

زد؛ خوب  گی علی عالیه ولی این حرف ها رو که بابامم می انصاف تو به من می مرگم منم دخترم. بی

 !زی باید بگه که فرق بین بابا و نامزدم باشهچی  یک

کردم و پریناز کنارم نشست. او بدتر از من شروع کرد به گریه  داده بودم، بلند گریه می  از دست  دل

دانم تنها به جهت این است  دهد، می روی نیست که حق به من می  اش از این دانستم گریه کردن. می

  .یشه دل رحم و مهربان بودهنازک است و هم  که دختر عمویم دل

جوری نیست،   کنی، فقط علی که این قربونت برم، شادی چرا این قدر تو دل نازکی؟ داری اشتباه می-
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خوایی از  طوری بودن. می  اشون خجالتین؛ به خدا ایمان و محمدم دوران نامزدی همین ها همه این

برادرهاش مؤمن تر و سربه زیرتره، برای  سودابه بپرس ایمان چطوری بود؛ علی که دیگه از هر دوتا

بازی   بینی چه شیطونیه، ولی تور خدا بچه شه به خدا، تو عقد کن می همین خجالتیه! درست می

 خوامش یعنی چی؟ درنیار! نمی

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

رفتی تا بفهمه دوستش داری. بهش  اش می دادی، قربون صدقه نشون میعزیزم خودت راه رو بهش -

 .میفهموندی که دوست داری عاشقانه رفتار کنه

 :خواست مرا منصرف کند و توبیخانه گفت آمد، می پریناز که کوتاه نمی

 زدی؟ آمیز بهش می  صبر کن ببینم، تو اصالً خودت چقدر حرف محبت-

 :و دل خور گفتمبا تعجب ابرویی باال انداختم 

بر سر نشدم که خودم   پریناز دیونه شدی، دیگه چی؟ به من چه ربطی داره که بگم. من انقدر خاک-

 !رو کوچیک کنم

 :پریناز با ناباوری دستم را رها کرد و گفت

 یعنی تو هیچ وقت بهش ابراز عالقه نكردی؟-

رداشتم و در میان بهت و ناباوری چیزی هم بدهكار شدم. شالم را ب  کالفه شده ایستادم، انگار یک

 :هق آماده رفتن شدم. پریناز ایستاد تا جلویم را بگیرد  پریناز با اشک و هق

 !کنی شادی، دیوونه صبر کن ببینیم چه غلطی باید بكنیم چین می  یهو چت شده؟ چرا هم-

 :دل خور دستش را پس زدم و گفتم

سالم »صدقه بره. آره یه دفعه بهش پیام دادم  همینه، همیشه زن مقصره و همیشه زن باید قربون-

دونی چی جواب داد؟ آقا بعد  دادم. می شد و نمی ای کاش دستم قلم می  که« شده خوبی دلم برات تنگ

 «.سالم خسته نباشید ممنون. سالم برسونید، یا علی»یک روز تمام فرداش نوشت 

 :ام شدت گرفت و گفتم گریه

  اش بدم میاد. چیه شلوار گشاد و پیراهن آستین اما من از این تیپ ضایعاصال تو بگو خجالتیه باشه، -

پوشه؟ بابا رفتاراش و حرف زدنش شبیه پیرمردهاست، فقط کافیه بهش بگم چه  بلندِ سایز بزرگ می

زنه. جوری  هاش و فقر و فالکت یا مناطق جهادی حرف می  خبر؟ دو ساعت پشت تلفن فقط از مریض



    98سمیه سادات هاشمی جزی کاربر انجمن رمان  |رمان این بود زندگی 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         17 

 

 .گیرم وشم کنار میکه من تلفن و از گ

 :لجوجانه پا زمین کوبیدم و سر به زیر گفتم

اه، حداقل یكم قیافه نداره تا دلم خوش باشه. موهای سرش که نصفشون ریخته، قشنگ معلومه اهل -

خوام مثل مامانم باشم، یه زندگی مستقیم و  کاشت مو نیست. پریناز، اصال می دونی چیه؟ من نمی

 .ه باشمهیچ هیجانی داشت خطی، بی

 :پریناز ابرویی باال انداخت، با شگفتی به سر تا پایم خیره شد و گفت

 ها رسیدی؟ نه، انگار آلمان بودی خیلی فرق کردی! در تعجبم فقط چرا یه مرتبه به این نتیجه-

 :دل خور از نگاهش به سمت در مطبش رفتم و گفتم

خوایی  ها، حتماً می گامبو رو چه به این غلطخوای بگی من  دونم می منظور نگاه تو فهمیدم پریناز، می-

ترم. حواست باشه من دختر حاج فتاحم، اصال گیرم هیچ  بگی اگه علی کچله منم از خرس قطبی چاق

 !تمام .خوام کسی نیستم من علی رو نمی

زنان سرعت پاهایم را زیاد کردم و در مطبش را   زحمت نفس بدون اجازه دادن به ادامه تحقیرهایش به

هایم،  حكم به هم کوبیدم. لعنت به این چاقی، لعنت. من از کودکی چاق بودم، مانند عموها و خالهم

سر و ته، هرچه پروتئین و   فرزند بودنم باعث شد که مادرم، مانند چاه بی  مانند مادرم. ولی تک

پریناز، من کاری ویتامین و کوفت و زهرمار بود در خندق بالیی من بریزد. متنفرم از نگاه تحقیر آمیز 

اش به خاک مالیده شود. دکمه آسانسور را که زدم کمی با تأخیر باال آمد! خواستم از  کنم که پوزه می

کردم که در  هایم را پاک می رسد، داشتم اشک ام از خستگی پایین می دانستم جنازه ها بروم که می پله

 :باز شد و محمد رو به رویم. با تعجب نگاهم کرد و گفت

 م زن داداش، چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ پریناز کو؟سال-

 :حرصی شده از کلمه زن داداش، داخل آسانسور شدم و غریدم

 .خوبم! فقط دیگه به من نگین زن داداش، من شادیم، دختر عموت-

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

*** 

ی ما  شده و دقیقا این سه رروز خانه  دو طرف گفتهسه روز است گفتگوهای من با پریناز به خانواده 

اند تا مرا  جز علی، به هر دری زده  تبدیل به عزا خانه شده. سه روز است خاله، عمو، بابا، مادرم، به

خواهم. پدر و مادرم از علی دلخور  اند؛ نمی راضی کنند که منصرف شوم و تنها یک کالم از من شنیده
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گاه   ایست و هیچ دانم علی مرد فهمیده گذارد؟ اما من می ام پا پیش نمی ودیبودند که چرا، برای خوشن

چیز است. زود   اش اعصاب خورد کن تر از همه گی اجبار من ندارد. اصالً همین زیاد فهمیده  رضایت به

ا آیم تا نگاه اندوهگین پدر و مادرم را نبینم. پدر و مادرم که همان ابتد روم، دیر می به سر کار می

اند و تاب و توان دیدن اشک  نوا مرا در شیشه بلورین بزرگ کرده اند، آن دو بی ام شده تسلیم خواسته

و شكستن مرا ندارند؛ پس سكوت کردند. باالخره بعد از سه روز، علی به همراه عمو و خاله به 

 :شكسته در اتاقم را زدو گفت  اند. برای سخن پایانی و پدرم دل مان آمده خانه

 .با شادی، پاشو بیا حرف آخرتو بزنبا-

زده از این مرد مهربان، اشک به چشمانم آمد و در اتاقم را باز کردم. پدرم که  شرمنده و خجالت

هایش لرزید. حق پدرم که مرا مانند  های مرا دید، یک دست بر دیوار گرفت و مردانه شانه اشک

 :گفت !جواهری بزرگم کرده بود، این نبود

گفتم زنش بشی. علی تیكه طال هم باشه، تو  خوایش، وگرنه هیچ وقت نمی دونستم نمی به خدا نمی-

 .پاره تنمی

و من به خاطر مظلومیت پدرم نفس عمیقی همراه با گریه سر دادم، خدا را شكر کردم که حرف اول 

  كستام را آب زده، سرم را باال گرفتم؛ نباید ش آخر این خانه حرف من بود. پدرم که رفت رخساره

خورده و اندوهگین باشم، باید به همه بفهمانم، حرف، حرف من است. شال روی سرم را مرتب کردم، 

زیر سالمی دادم. خاله و عمو بلند پاسخم را دادند، اما علی بدون نگاه   آرام وارد سالن که شدم، سر به

 :زیر آرام سالمی گفت و پدرم شكسته اما مهربان، گفت  به من سر به

 .ابا قربونت برم، بیا کنار منبیا ب-

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

که من مرده باشم!   مانند این  کرد. به ام گریه می اش کشیده بود و در کنار خاله اش را بر چهره رنگی

چسبید خیره شدم، خدایا این  ه سالن داشت میپشت چشمی نازک کردم، به علی که سرش به قالیچ

دانی که حضور  اش نمی سیاوش بودنش پر از نور و انرژی بود، ولی علی اگر نبینی !کجا و سیاوش کجا

های مادرم کالفه بودم، نباید گریه  ای سر دادم، او از پیرمردها هم بدتر است! از گریه دارد. نفس کالفه

همه   وهر نایابی هستند؛ باید بفهمند من برای خودم کسی هستم و اینها به گمانشان گ کرد که آن می

کشیده و دکتری علوم آزمایشگاهی را با بهترین معدل در دانشگاه آلمان گرفتم. قرار نیست،   زحمت

 :شرمنده هیچ احدی باشم، عمو صدایم کرد
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 .شادی عمو-

 :گفتمهیچ شرمندگی  سربلند کرده به عموی اندوهگینم نگاه کردم، بی

 جانم؟-

 :عمو دل جویانه و درخواست گونه گفت

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

دارم   خواستم کوتاه آیم تا نرم شوم. من حق کرده و به قالیچه ابریشم زیر پایم خیره شدم، نمی اخم

 :گفتمخواهد داشته باشم، آرام و محكم  آن زندگی که دلم می

 .اجازه بدین فقط دختر عمو پسر عمو بمونیم-

سومی چیست؟ زانوهایم را گرفت و   خردانه جهان به آنی خاله آمد جلوی پایم نشست. این رفتار بی

 :التماس وار گفت

قربونت برم خاله جون، حرف زدن که ضرر نداره! اصالً بگو از ما بدی دیدی؟ علی باهات بد خلقی -

بگردم، ما دو تا خواهر رو رسوای فامیلمون نكن. عمریه همه حسرت من و مادرت کرده عزیزم؟ دورت 

خورن، ما جونمون اگه به هم وصل نباشه، جدا از هم نیست. من اومدم خواستگاری علی، چون  رو می

 گی؟ دلیل بگو عزیزکم؟ ام علیه، من که بد خواهرم رو نخواستم. چرا نه می بهترین بچه

ای سردادم، دلخور همان طور از باال به خاله خیره شدم و  تم و نفس کالفهچشمانم را برهم گذاش

 :گفتم

جا تمامش   کنم، منو فدای خودتون نكنید. همین این کارا چیه خاله، لطفا بلند شین! خاله خواهش می-

چ کنیم، بهتر از اینكه چند سال دیگه با یه بچه تموم بشه! من نگفتم علی بده، من گفتم من و علی هی

 .ای نیست هام رو گفتم، بین من و اون دلبستگی نقطه مشترکی نداریم. دیگه چه دلیلی بیارم؟ حرف

 :باره از جایم بلند شدم و گفتم  یک  به

 با اجازه-

ای خاله تعادلش بهم ریخت  ، از این شتاب ایستادنم لحظه دستان خاله هنوز بر دامنم بود که ایستادم

خواستم بند را پاره کنم. بدون  شرمنده از این رفتارم بودم، ولی میو دستانش بر کف سالن خورد. 

ای گفتم و سمت اتاقم رفتم؛ علی وقتی مادرش  توجه به خاله که تقریبا روی زمین افتاده بود با اجازه

 :را خمیده بر زمین دید سریع سمت مادرش دوید و غرغرکنان گفت
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خواد. کور بشم نبینم به خاطر من خودت رو  ی نمیخواد یعن کنی، وقتی نمی مامان چرا التماس می-

 !خار کنی، مادر من خواستن اجبار نیست. پاشو خاک پات بشم

*** 

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

کردم، کمی  ی قدی اتاقم وارسی می  ام را رو به روی آینه دارم فكر کنم. با دو دلی مانتو و شلوار تازه

داد. وسواس عجیبی  اش این بود که کمی الغرتر نشانم می تر از همیشه، اما خوبی تیره بود و کمی تنگ

کردم و عطرهایم در برار عطرهای سیاوش انگار  چیز را با وسواس گزینه می به جانم افتاده بود، همه

دهم؛ آخر سیاوش هر  ایشگاه زیادی وسواس به خرج میبو شده بودند. امروز برای حضورم در آزم بی

کرد. تپش قلبم امروز  آمد، بوی خوشش حداقل تا دو ساعتی با دل من بازی می زمان به آزمایشگاه می

رنگ به لبانم زدم و با  شنیدم. کمی رژ بی زد که صدایش را می گونه تند می  بازی درآورده بود، آن

خواهم در  رنگی در آید. نمی کشیدم؛ آن قدری که چشمانم از بی دلهره کمی مداد چشم در چشمانم

این شرایط مادرم کج خلقی کند. لبخندی زدم، دیگر زمان تغییر بود. مانتوام را مجدد وارسی کردم و 

داد صورتم را اصالح کنم  که رخست می  شدت مذهبی است، همین ای سر دادم؛ مادرم به نفس کالفه

اش توفیقم شد. نام علی که در ذهنم تابید،  هم بعد از نامزدیم با علی، اجازه  آن شبیه معجزه بود! البته

کند؟ از دست دادن من برایش مهم است؟ یعنی تا بعد از  دستانم از کار ایستاد. یعنی علی چه می

کند؟ پوزخنده صدا داری زدم، حتماً در بیمارستان خیریه مشغول مداوای  ازدواج من، ازدواج می

 .خورد ام در هم رفت، حالم از این همه مثبت بودن بهم می بضاعت است. چهره بی کودکان

تر دادم و لبی کج کردم. با دلهره به آینه خیره شدم، پدرم  ام را بر سر کردم، کمی عقب مقنعه مشكی

عصبانی نشود؟ آخ دختر حاج فتاح شكوهی بودن، یعنی مانند شهر بانوها زندگی کردن و تنها 

لباس تنگ نپوش، بلند نخند، موهات معلوم نباشه،  .برای من، نوع روابط و ظاهرم بودمحدودیتش 

انصاف نبودم حاج فتاح برای دختری که بعد از بیست سال خداوند به  بی .آرایش هروقت شوهر کردی

 کردم، غول برایم بشمار سه، از یک آرزو تا او داده بود، مانند غول چراغ جادو بود! تا که اراده می

خواستم داشتم، اما غول ما قواعد اجتماعی  کرد. من همیشه هرچه می هزاران آرزو را برآورده می

خودش را داشت. اما من از دو ماه قبل که سیاوش را دیدم، پی بردم زندگی آن قدرها هم نباید دارای 

، دوستان غیر کردم. مهمانی مجردی نرفتم گاه اعتراضی نمی  قواعد باشد و من چه احمق بودم که هیچ

از فامیل نداشتم و تا هنوز با سی سال سن با پدر و مادرم زندگی می کنم. هیچ برای خودم جوانی 
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 :چرخی زدم و بلند گفتم .نكردم. کمی ریمل به چشمانم زدم، یک چشمک حواله آینه کردم

 !سالم زندگی، من آماده تغییرم-

خانه نبود. پدرم کارخانه رفته بود و مادرم سفره  جز گلی خانم در  کس به  از اتاقم بیرون آمدم، هیچ

حضرت رقیه منزل دایی عمادم بود. به گلی خانم لیست غذایی رژیمم را دادم و سوار خودرو شدم، 

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

*** 

دانه و شوخش، قلبم را از در حال پوشیدن لباس مخصوص اتاق ایزوله آزمایشگاه بودم که صدای مر

 .کند، به صدای روح نوازش جان سپردم کند. خدا چه راحت با همكاران صحبت می جا می

 .های خودم، آقایون خاص سالم لیدی های عزیز و جنتلمن-

اش را دادند، چشمانم را بستم و دمی گرفتم. خدایا چه اندازه این مرد  همه با خنده و شوخی پاسخ

ام. سریع عینک مخصوص  دید چه مانتوی شیكی خریده آمد و می کاش زودتر می  خواستنی است، ای

اتاق ایزوله را زدم و به سالن رفتم تا قد رعنایش را ببینم؛ آرام گوشه در ایستادم، دیدمش کنار سحر 

  وشگاه خ  هم ساییدم، چرا با من هیچ هایم را روی خندیدند. دندان کنان باهم می  پچ  داده بود و پچ  لم

دانستم چطور اعالم حضور کنم، مینا و سعید که پشت  کند؟مردد و دست پاچه نمی و بش نمی

 .میكروسكوپ در حال دیدن نمونه بودن را خطاب قراردادم

 .رم اتاق ایزوله، شاید امروز بابام بیاد این جا، خبرم کنید لطفاً ها من می ببخشید بچه-

را دادن، سیاوش انگار صدایم را تازه شنید، با لبخند از همان جوابم « ای باشه»مینا و سعید با لبخند 

 :دور دستی بلند کرد و گفت

 .سالم خانم شكوهی خسته نباشید-

لبخندی خجولی زدم و سالم کردم. دست پاچه ماسک و عینكم را زدم و به سمت اتاق ایمنی رفتم. 

سیاوش در این آزمایشگاه فقط مرا با توانم با او گرم بگیرم؟ چرا  لعنتی، از خودم متنفرم. چرا نمی

 زند؟ فامیل صدا می

کرد. تمام فكرم سیاوش بود و درد این بود که او  در حین کار در اتاق ایزوله، هر بار بغض گلو گیرم می

هم برای بقیه همكاران   دانست. با او ارتباطی نداشتم، ولی همواره چهره و لبخندهای زیبایش آن نمی

دانستم! شاید  کردم ولی دقیقاً چه مرگم شده را، نمی اید به بقیه حسادت میآمد؛ ش در نظرم می

سیاوش ناخواسته مرا به دردی دچار کرده بود که برایم مزه عسل تلخ داشت؛ عسلی که دوستش 
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گونه گرفتار   ها این خواستم، مانند نوجوان خواستم و هم نمی داشتم، هم شیرین بود و هم تلخ. هم می

کردم، سی سالگی یعنی پختگی!در  هم از نوع عشق! چه احمق بودم که فكر می  ری آنشوم و گرفتا

حقیقت پس ذهنم نوجوانی بودم که تازه طعم عشق و دوست داشتن را فهمیده بود و دوست داشتن 

کند.  که دَمم را ببرد، زنده می  جای این  تابید و به سیاوش انگار دستان تنومندی بود، که دور تنم می

سوی خودش  بند وجودم را سیاوش بدون هیچ ریسمانی که به من داه باشد، دلم را شب و روز به بند

ای که  کرد، شعله کشاند. سیاوش کبریتی بود که دو ماه آزگار با هر بار دیدنش تمام مرا شعله ور می می

  اً نبودم، از اینشد. او برای من بود و من برای او رسم کس آگاه نمی  سوزاند و هیچ تنها خودم را می

کس ارتباطی نداشتم. اما خدا نكند که   که کار من پژوهشی بود همواره اتاق ایزوله بودم و با هیچ روی 

زد. رفتار و حرکاتم همه با تشویش بود و او  دیدم، بیهوده قلبم تند می ای می یک دقیقه او را در گوشه

که او   یچ زمانی نداشتم. آخ، درد بیش از اینای ه دید، و من چنین تجربه کدام را نمی  انگار هیچ

 دانست من به او مبتال شدم؟ نمی

از اندازه بود، وانگهی  هایشان به نظرم بیش گرفت، گاهی شوخی او با همه دختران آزمایشگاه گرم می

دانم  رسید؛ مؤدب، یک سالم کوتاه و تمام. حاال که دربند نام علی نیستم، و من خوب می به من که می

دیدم که  که یک سر و گردن که هیچ، صدها پله از نزدیكان سیاوش باالتر هستم. ایرادی در خود نمی

 .او مرا نخواهد، پس باید تالش کنم تا او را به دست بیاورم

های آزمایش  به جواب .شدم ام پایان یافته بود، از گرمای لباس ایزوله داشتم خفه می کار تحقیقاتی

عالی انجام داده بودم و جواب نمونه بدون خطا بود بود و من تنها به چیزی که لبخندی زدم، کارم را 

کردم این بود که سیاوش ستایشم کند. از اتاق بیرون آمدم و به رختكن رفتم، مانتوام را تن  فكر می

به « خوام بدونم مانتوم رو دوست داره یا نه؟ شه ببینمش؟ می خدایا می»هایم را بستم،  کردم و چشم

 :ها را روی میز جناب نیكو گذاشتم، با لبخند از سر رضایت گفت تر ریاست رفتم و جواب نمونهدف

امیدوارم نتیجه خوبی گرفته  ات که خیلی شادِ،  خسته نباشی، بشین تا یه نگاهی بهش بندازم. قیافه-

 .باشی

خواستم  می .خواست در دلش جا شوم های رو به روی میز پدر سیاوش نشستم، دلم می روی صندلی

رفتم که آقای نیكو، آفرینی بلند  فریاد بزنم، نامزدیم به پایان رسیده و در ذهنم با خودم کلنجار می

 :گفت. با محبت سری به ناباوری تكان داد
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 .ساله توی این کارم، کار بلدی  آفرین دختر، تو کارت عالیه! اندازه منی که سی-

 :گفتم ام کشیدم و خجالت زده دستی به مغنعه مشكی

 ...نفرمایید عمو جان، من حاال حاالها باید به شما درس-

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

 .سالم بابا-

کوبید. چه تیپ  وار می به احترامش شتابان ایستادم، نگاه کوتاهی به او انداختم و دلم دیوانه

اش را در معرض  کوتاه جذبش که سخاوتمندانه بازوان قوی و مردانه  ید آستینای! پیراهن سف فریبنده

تر کرده بود. موهای بلند یک دست به  دید قرار داده بود، با شلوار طوسی کتان چه تیپش را مردانه

شده بود! این  های فرانسوی کرده. ابروانش از من زیباتر اصالح مانند مدل  اش آن را به شده  پشت داده

سر از زیبایی هیچ کم و کاستی نداشت. لعنتی، تند چشم از او گرفتم، این مرد حتمی قصد جان مرا پ

 :گیر مانند همیشه گفت کرده. آرام، مانند بی دست و پاها سالمی کردم و او هم مردانه و نفس

م، دونستم اینجایین و یه مرتبه داخل اتاق اومد به خانم شكوهی، حالتون چطوره؟ ببخشید، نمی-

 !منشی نگفت توی اتاقین

 :شندیم نثارش کردم. پدرش مشتاقانه صدایش کرد سختی می کنمی که خودم هم به خواهش می

خوام بگی  های شادی خانم رو ببین، فقط می بابا، خیلی خوب موقع اومدی، بیا این نمونه آزمایش-

 .باریک اهلل

جنبه، من بیمار، رد  ی بود که از کنار من بیتشكری کردم، سیاوش از رو به روی رد شد و این اولین بار

ای از بوی عطر خوشش بستم. فهرست  شود و برای قلبم،چه خوش طبیبی بود. چشمانم را لحظه می

هایم داشت، آهسته رو به  های که نشان از توجه به نوشته شده را از پدرش گرفت و با اخم آزمایش

رسد؟ من مانند  بافتم. یعنی آن روز می دن را میروی صندلی من نشست و من در پندارم کنار او بو

 :ها هنوز سر پا ایستاده بودم، پدرش گفت منگ

 .بشین بابا جان، پسرم از ادب بویی نبرده-

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

 .شرمنده خانم شكوهی اصالً حواسم نبود، راحت باشین-

فهمید سوختن یعنی چه؟ اصال حرارت سوختن از  ها داد؛ سیاوش می سرش را به برگه و دوباره

شد؟ او آتش بود و من پروانه، ترس داشتم بسوزم از بودنش. آرام نشستم، به  عشقش را متوجه می
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هایم شده بود. جناب  پشت مبل تكیه داد و پا روی پا انداخت و با خیرگی و تعجب، مجذوب آزمایش

 :به من گفت نیكو خطاب

تونم  خوام باهات قرار داد کاری ببندم. من نمی دخترم، محالِ بذارم بری. قرار داد شش ماه کمه، می-

خوام حداقل دو سالی این جا باشی.  بذارم از آزمایشگاهم بری و واسه خودت آزمایشگاه بزنی، می

عالی بوده، تو االن  A نه شمارههات روی نمو ای هستی؟ نمونه آزمایش دونی چه نابغه اصالً دختر تو می

 !شه این نبوغت بخوای تنهایی آزمایشگاه بزنی هزاران گیر و گور داری، کور می

شد. دستان سفید  ها در حضور سیاوش زده می ای زدم، چه خوب بود که این حرف زده  لبخند خجالت

های سیاوش  یدنفهمیدم صدای نفس کش زد تا می تپلم را در هم گره زدم، کاش پدرش حرفی نمی

 :اس. با لبخند پاسخ دادم چگونه

شما لطف دارین عمو، ولی واقعاً بابا خیلی منتظره که اون آزمایشگاهی رو که برام خریده رو راه -

که شغل  دونید چه اندازه حساسِه که من امور کارخونه رو بدونم، درصورتی اندازی کنم. خودتونم می

 .خوام نا امیدش کنم من واقعاً نمیبابا ربطی به تخصص من نداره، ولی 

 :جناب نیكو با مهربانی لبخندی زد و گفت

ذارم از  دونم دخترم؛ اتفاقاً یک ساعت پیش، من با بابات صحبت کردم و بهش گفتم نمی می-

آزمایشگاه من بری. در مورد حقوق و مزایا هم حرف زدم، البته درمورد حقوق صحبت کردن پیش 

خوام راه و  بیه ولی گفت این همه مال و ثروت باید صاحاب باال سرش باشه. میاد حاج فتاح بزرگ، بی

رسم کارخونه رو بهش بگم؛ گفتم به بچه داداشت یاد بده بذار این دخترت برای من بمونه؟ که گفت 

 دیشب نامزدی تون رو بهم زدی باهاش، آره باباجان؟

وش با شگفتی سر از برگه گرفت و به من درنگ سیا تا پدر سیاوش این را گفت به خدا که دیدم بی

ها خیره ماند!  خیره شد، رخسارم گر گرفت وقتی نگاهمان به هم گره خورد، صاف نشست و به برگه

 :بافی و تعبیر نگاهش را نداشتم، خیلی عادی گفتم  وقت خیال

نبود، فقط این  بله عموجان، اختالف سلیقه و تفكر بین ما زیاد بود و هیچ پیوند عاطفی بین ما دوتا-

وصلت تصمیم بزرگترها بود و این دوسالی هم که نامزد بودیم من همش آلمان بودم و توی این 

دوماهی که برگشتم حس کردم تصمیم اشتباه رو باید پایان داد، وگرنه پسر عموم بسیار آدم 

 .محترمیه
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کوتاهی که به سیاوش همه درباره موضوع به این شخصی را توضیح دادم؟ نگاه   دانم چرا این نمی

های من و پدرش گوش  هایم داده، انگار تماماً به حرف انداختم دیدم که سیاوش چشمش را به کفش

فكر کردم باید چند جفت کفش جدید بخرم، یعنی سیاوش  !خواست ما متوجه بشویم داد ولی نمی می

 هایم خوشش آمده؟ از کفش

 :فتبه یک آن سیاوش که انگار جنی شد با پریشانی گ

برم  راهم هستند و فقط من این تحقیقات رو می  به  های آزمایشگاه چشم ببخشید من باید برم، بچه-

 .خونه شب ببینم، با اجازه

سالمتی نثارش کرد و من به احترامش ایستادم و خداحافظی کردم و او   او را چه می شد؟ پدرش به

انصاف نگاهی،  ندبند قلبم از هم گسست، بیانگار نشنید، یا نخواست بشنود. بدون پاسخ خارج شد، ب

زد. طبق سنت  جانم فكندی مرد؛ پریشان حال شدم و این مرا بیشتر آتش می  به  جوابی! رفت. آتش

  ترها هر دو هفته دورهمی داشتند و من انگار کارمند این آزمایشگاه نبودم و هیچ آزمایشگاه، جوان

 :رون کشید و به خودم آوردگاه دعوت نشدم! آقای نیكو مرا از دوزخ بی

باباجان چرا بغض کردی، به خاطر تصمیمی که گرفتی نباید ناراحت باشی! علی پسر خیلی آقا و -

هایی. ببخشید ناراحتت کردم. یه لیوان آب بخور باباجان، صورتت  خوبیه، ولی تو هم جز درجه یک

 .خوام که باعث ناراحتیت شدم قرمز شده! من معذرت می

ش کردم، چرا از سیاوش دلخور بودم؟ انتظار چه چیزی را داشتم؟ این که سیاوش بعد از غمگین نگاه

ام جان به قربانم کند؟ با رفتنش زخمی بر گلویم زد. به خدا که با کم  شنیدن بهم خوردن نامزدی

 .اش جگرم را سوزاند محلی اش گلویم به خون افتاد، بی محلی

*** 

 علی

 یک هفته بعد در روستا

 .ادامه گفتگو تلفنی با مادرش علی در

 :راه شنیده دوباره پرسید مادرم سكوت کرده بود، انگار که فكر کند بی

 چی گفتی مادر؟ برات چی کار کنم؟-

 :ام. برای آرامش دلش دوباره گفتم بلند خندیدم، مادرم به گمانش دیوانه شده

سالمه مادر من، در حقم کوتاهی و چهار   زینت خانم برام برو خواستگاری. پیر شدم به وهلل، سی-
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 !خواست براش خواستگاری برم ام باید ازم می کردی وگرنه االن بچه

هوا کل کشید؛ گوشم از صدای کل کشیدنش به درد آمد.  مادرم کمی سكوت کرد، یک مرتبه بی

، گوشی تلفن را عقب گرفتم، باألخره حرفم را گفتم. عرق شرم از پیشانی پاک کردم و بلند خندیدم

 :روی کاناپه جلوی تلوزیون خودم را ولو کردم و گفتم

خواد  مامان گوشم کر شد، چیه؟ مگِه چی گفتم؟ خیلی کیف کردی پسر ترشیدت باألخره زن می-

 بگیره؟

 :تاب با خنده گفت مادرم بی

اس از غمت دق کردم مادر  دورت بگردم، بال گردونت بشه مامان. خوش خبر باشی مادر، یک هفته-

همه هواش رو داشتی   سفید چطور دلش اومد، به تویی که این  گفتم اون شادی چشم همش میجون؛ 

 ...کنه نه بگه. دختره فكر می

 :خواستم نام شادی را بشنوم؛ نگذاشتم مادرم ادامه دهد، غر غر کنان از کور شدن شوقم گفتم نمی

بار برای همیشه   نی؛ اآلن یکجوری حرف بز مامان به وهلل درست نیست پشت سر اون بنده خدا این-

 .گم، دیگِه حرفی از نامزدی اولم نزنید، تموم شد. اون نخواست، منم نخواستم اذیت بشه، تمام می

 :مادرم هراسان گفت

ای الل بشه این زبونم که برزخیت کرد. کور بشه چشمم اگه دوباره حرفش رو بزنم، خوب حاال مادر -

روزه جواب مثبت   در نظر داری؟ به جون بابات هرکی باشه یک خوایی؟ کسی رو بگو ببینم کی رو می

 گیرم. چی شد یهو تصمیم گرفتی، مادر؟ برات می

 .راهش بگذارم  به  ای کردم و دوباره سر کیف آمدم، دلم نیامد چشم تک خنده

کس   خدا چشمات رو نگه داره، یهویی نیست مادر من. دیگه وقتشه، خسته شدم از تنهایی؛ نه هیچ-

هام پریناز و  رو در نظر ندارم. هر کس پسند خودت و آبجی فریباست، انتخاب کن. البته از زن داداش

سودابه هم کمک بگیر، خودتون تحقیق حسابی بكنید. بهم خبر بده، مامان ثروت و مال و تحصیالت 

 .چیزی کنم، فقط مامان یک برام مهم نیست، نجیب و خانم و زندگی کن باشه کفایت می

 مادر؟ چی-

هایم حمله  امان دوباره به گیجگاه چشمانم را بستم و سرم را با یک دست گرفتم؛ نبض عصبانیت بی

کرد. نفسی عمیق کشیدم، اگر شادی با من بد کرد، حداقل من باید حرمت خاله و عمویم را داشته 

 :باشم. با کالفگی گفتم
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 د داره هم عمو نباشه، باشه؟مامان فقط دختر از فامیل یا آشنایی که هم با ما رفت آم-

داد. خوشنودی من هم در رضایت پدر و  دانستم که جانش را برای شادی می مادرم سكوت کرد، می

 :دار گفت  خواست چه کنم؟ مادرم با صدایی بغض مادرم بود ولی وقتی او مرا نمی

رف فامیل و ح .شه چشم مامان، هر چی تو بخوای عزیزم، قربونت برم که حریم و حرمت سرت می-

 زنم؛ خوب گفتی دوتا درخواست داری، حاال خواسته بعدیت چیه؟ دوست نمی

همان طور که چشمانم بسته بود، یاد چشمان زیبای دخترک افتادم و دستم را دور گوشی همراه 

و دلم در برابر زیبایی دخترک به لغزش افتاده، پس مردانه نبود   دانستم دست محكم کردم. خودم می

 .ک زیبا نزدیک شومبه دختر

خوام با بابا روستا بیاید، یا یه نفر رو از طرف خیریه عمو فتاح این جا بفرستید؛ در اصل  مامان می-

 .پاشیده بدبخت کمک کنید  خوام به یه خانواده از هم می

*** 

 چند روز بعد، روبروی دانشگاه

 دختر عموی علی

 انتخاب همسر برای علی

 فاطمه

کردم، چرا این طور به من خیره مانده؟ فرحناز  و پایم را گم می  تم از خجالت دستزیر نگاه پریناز داش

امروز با خواهرش به دانشگاه آمد و با پافشاری عجیبی مرا دعوت به یک نوشیدنی، آن هم زیر 

گفت و هیچ  ها و استادانمان می فرحناز همواره از درس .درختان تنومند روبروی دانشگاه کردند

خورم، پریناز با خواهرش آمده بود تنها برای  کرد. گر چه سوگند می ین دعوت را بیان نمیچرایی از ا

که مرا زیر نظر بگیرد، اما چرا؟ پریناز چنان خیره به من بود که حتی یک لبخندِ کوچک مرا شكار  این

رد. ک گذراند، عجیب این که تنها سكوت کرده بود و هیچ در بحث شرکت نمی کرد و از نظر می می

کند و انگار که منتظر تلفن  دیدم که تشویش گونه مدام کش چادرش را بر سرش مرتب می گاهی می

شود. چند باری انگار خواست حرفی بزند، ولی به گمانم پشیمان  کسی باشد، مدام به تلفنش خیره می

 :می شد. باألخره تلفن پریناز زنگ خورد، او به من با لبخند گفت

 .رسم اتون من چند لحظه تلفنم را جواب بدم خدمتتون می اجازهخانم دانشمند، با -

ای زدم و خواهش می کنمی نثارش کردم. پریناز به سمت حوضچه پارک رفت و آرام  لبخند مؤدبانه



    98سمیه سادات هاشمی جزی کاربر انجمن رمان  |رمان این بود زندگی 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         28 

 

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

چی شده که یهو  !کردی خسیس خانم ها نمی ین غلطکنیم؟ تو از ا شه بگی ما اینجا چی کار می می-

ها! جون  تو رو چه به این مهربونی .محبتی که نبوده کالغه آورده، من رو به آب میوه دعوت کردی

 کنه؟ جوری نگاهم می  فاطمه بگو چه خبره؟ خواهرت چرا این

 :کنان گفت  فرحناز خنده

ها االن چقدر؟ نمكم  میوه  ونی پول این آبد ات کنن. من خسیسم؟ می یعنی خاک بر اون سر گشنه-

داشتی، ای به  کورت کنه؛ کی بود دو ماه پیش یه برگه آچار مفت و مسلم داد بهت بدون هیچ چشم

جوری اومد دانشگاه، منم که   بعدشم خواهرم همین .های بابا قوری تو گیره نمک فرحناز اون چشم

ورت زشتت تعریف کردم، اونم خواست ببینتت های وزغیت و ص زرت و زرت توی خونه از اون چشم

 !نكبت خانم چه شكلیه. حیف من اصالً

 :چشم ریز کردم، با تعجب گفتم

فرحناز، تو واقعاً خونتون باال شهره؟ عجب خسیسی هستی، ببین برای یه برگه پونصد تومانی چه -

کنم؛ گندت بزنن آبروی  ای یک بار تو رو رستوران دانشگاه دعوت می ای گرفتی. خوبه من هفته معرکه

بچه پولدارها رو بردی. بعدشم تو غلط کردی، خواهرت یک هویی اومده! انقدر منو زیر نظر داره انگار 

خواد خواستگاری کنه، جون من زود باش بگو چه خبره تا نیامده. انقدر با ادب و محترم باهات  می

 .حرف زدم جلوی خواهرت دارم باال میارم

خواست کسی ببیند. آرام  اش را جلوی دهانش گرفت، انگار نمی ای و پر مغنه سرمهفرحناز ریز خندید 

 :گفت

ها؛ ببین یعنی سوژه دارم درحد تیم ملی، زن عموم با پسر عموم اون  فاطمه خنگ بازی در نیاری-

پسندند، من تورو  طرف توی ماشین دویست شیش سیاهه. بعد از اون ماشین پرایدِ، دارن تو رو می

 !کردم برای پسرعموی دکترم معرفی

 :شوکه شده از حرفش لبخند بر لبانم خشكید، فرحناز سری تكان داد و گفت

شم، یعنی خاک تو سر  ای برات گرفتم، دارم از حسادت کبود می دونی چه لقمه وای فاطمه نمی-

شانست! افتادی تو شیشه عسل؛ اونم چه عسلی، عسل علی! فاطمه یعنی هر آپشنی واسه شوهر 

ده؛ وضعش از بابای منم توپ تره. پسر  بخوایی داره. به ماشینش نگاه نكن، عموم رو توپ تكونش نمی

عموم دکتر اونم آدم حسابی؛ مؤمن، مهربون، با ادب، بچه مذهبی، الهی که قربونش برم، خجالتی، 
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 !لتیهره. انقدر که این بچه خجا زنه همچین دلم براش می کنم، لبخند می یعنی وقتی سالمش می

 :کرد که رنگش پرید و چشمانش گشاد شد، هول کرده گفت تر می هایش مرا شوکه داشت با حرف

وای، یا خدا پریناز داره میاد. ببین بفهمِ پته رو به آب دادم، جیگرم رو در میاره، ببین همین قدر بگم -

های دانشگاه رو  یاتگه. حاال هم بیا ادامه چرند اآلن اومدن فقط ببیننت، اگر پسندیدن پریناز می

 .محترمانه بدیم

ام دوید تا خواستم به خیابان نگاه کنم و ببینم چه کسی مرا زیر نظر دارد، پریناز شاد  خون به رخساره

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 بزنم حناز جون اون طرف بشین عزیزم، میفر-

 چند روز بعد 

 فاطمه در روز خواستگاری

ای یا روح مادربزرگ خدا بیامرزم دستم  راه این بودم که ماری، عقربی، سوسک مرده  به  همواره چشم

سرامیک زیر کابینت. آن طور که هول هولكی و با ترس   را محكم بگیرد و به زیر کابینت بكشد. همان

های اولیه را تمیز  کردم، به مادرم که داشت جعبه کمک دیدم را پاک می قدر تاریک بود که هیچ نمی

 :خواند، گفتم کرد و با خونسردی تاریخ داروها را می می

مامان آخه خواستگار چی کار به زیر کابینت، یا انباری زیر پله داره! حاال مجبور نبودیم، همه -

خواب خودت و بابا چه ربطی   خداذوکیلی آخِه اتاق .ها رو بریزیم بیرون و دوباره تمیز کنیم ینتکاب

داشت، دیروز کامل خونه تكونی کردیم. به خدا مظلوم گیر آوردی، آخه من باید یک جونی داشته 

 !باشم شب یک چایی بیارم، به خدا که این خواستگاری رو خیلی بزرگش کردین

های اولیه را  ید، در کابینت را باز کرد و دستمالی به کف کابینت کشید، جعبه کمکمادرم بلند خند

 :برجایش گذاشت و دستمال را چند بار تكان داد، غرغر کرد

 .وای الهی آدم محتاج اوالد نشه-

طور که چشم ریز کرده   ای رفتم، اوالد؟ االن در این خانه من تنها اوالدم؟ همان برای خودم چشم غره

م و سرم را باال گرفته بودم تا دستم به آخرین سرامیک زیر کابینت برسد تا خدایی نكرده گردی بود

تكانی پیش از  انگار باید در این رزمایش خانه  خیال که انگار نه قلوهای بی  نماند زبانم را برای آن سه
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ای سه بار شاید  فتهها تنها ه مراسم خواستگاری خودی نشان دهند، در آوردم. وظیفه اوالد بودن آن

آورند. کارم  ام می مرده  شان را برای مامان خانم و پدر ننه هم بیشتر بود، آن هم فقط اسباب گشنگی

خانه بیرون کشیدم. وای چقدر ترسناک بود،   زنان دستم را سریع از زیر آن تاریک  که تمام شد، نفس

قدر کثیف شده بود که  آه دستمال آندست بر کف آشپزخانه گذاشتم و یا علی گویان ایستادم. آه 

 :کشم پیش کش سطل آشغالش کنم، به مادرم که به سالن رفته بود گفتم خجالت می

 .دم مامان کاری نداری برم دوش بگیرم؟ بو می-

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

ام هنوز برای خودم تمام نشده بود که مادرم جیغی  ربان دستان... قربان صدقهالهی ق  زند، برق می

مادرم انگشت شصت پایش را گرفته بود و   چاالک به سالن رفتم؛ .کشید و ذلیل نشی حواله من کرد

  و برگشت؟ مادرها به  پیچید، چهارپایه بزرگ چوبی هم کنار دستش بود. کی انبار رفت دور خود می

 .همه زرنگ؟ تند کنارش نشستم  هستند یا وردی بلدن، اینراستی جن 

 الهی بمیرم، چی شد مامان؟-

 :اش بود را پس زد و غر غر کرد دستم که مثالً برای تسلی روی شانه

 .کنی، از دست تو حواسم پرت شد و چهار پایه رو گذاشتم روی شست پام چه قدر غر غر می-

اش را خانم معلم باال زد و ایستاد و  ندم، عینک قاب مشكیها، من؟ غرغر کردم و به مادرم خیره ما

 :زیر لـ*ـب طلب کارانه گفت

 !کن، سریع  رم حمام. بعدشم برم بخوابم، لوستر رو پاک من دیگه توان ندارم، می-

ای به انگشت پایش  سریع از جایش بلند شد، خیلی راحت جوری که من شک دارم اصالً چهار پایه

 :به سمت حمام رفت و گفتبرخورد کرده باشد 

قاب آیة الكرسی رو هم در بیار، اول دیوار پشتش و بعد پشت قاب رو و بعد خود قاب رو تمیز کن. -

جا بی خبر حرف بزنی، دیگه  اتاق کتاب خونه یادت نره، شب قراره بری اون جا با اون مادر مرده از همه

 .زنندخوام برق ب خودت تمیزش کن، کلید پریزها یادت نره، می

  همان  همه کار را چگونه انجام دهم!  رفت، وا رفته میان سالن خانه ایستادم و فكر کردم تا شب این

های  سرم را باال کردم و به لوستر که فرشته  کردم، باز بود و به رفتن مادرم نگاه می  طور که دهانم نیمه

های لوستتر دیدم، رو ترش کردم و  کوچكی از آن آویزان بودند خیره ماندم. گرد را که روی کریستال
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 :غر زدم

 .الهی پات بشكنه خواستگار-

*** 

ام گنده شده! بس که سه روز  ام؛ به گمانم کله کردم، شک کرده مدام سرِ خود را در آیینه نگاه می

انداختند و نوچ نوچی  دیدند، نگاهی به سر تا پای من می ام مرا می گذشته تا کنون هر کدام از خانواده

 :گفتند دادند، پچ پچ گویان می کردند و سری تكان می یم

 !اند گنده  ها خیلی کله عجب شانسی این دختر این دختر داره، این-

 .شنوم ام کلمه شانس را می ای هست که از خانواده کنم. این دومین دفعه شانس، تعجب می

شود؟ پوزخندی  ند میم کشم، یعنی زیبا هستم؟ به من عالقه دستی به رخسارم جلوی آیینه می

گوید، کاری کن با نگاه اول عاشقت شود، آخر  زنم، انگار من نباید انتخابش کنم. بس که مادرم می می

گوید شب خواستگاری خیلی مهم است، مهر از شب خواستگاری به دل پسر  شود؟ مادرم می مگر می

شود؟ پسر شكوهی بزرگ  میگوید مگر  گویم شاید نپسندم، می به مادرم که می !افتد و دختر می

 !آمده، شانس آوردی

ام از کلمه شانس استفاده کردند، زمانی بود  برای آینه زبانی درآوردم، فكر کردم دفعه اولی که خانواده 

 :که کنكور رتبه دورقمی قبول شدم و خواهر و برادرانم گفتند

 . شانس آوردی فاطمه-

 :ده! بس که مادرم قبل از کنكور حرص خورد و گفتها بو گفتند، دعای خیر آن مادر و پدرم هم می

دختر بشین سر درست کنكور داری، چرا همش پای تلویزیونی؟ چرا همش با دختر عموهات توی -

 .گین اتاق چرندیات می

هایم چیز عجیبی  ام و موفقیت بله کنكور را گفتند شانس آوردم، حتمی! ولی بقیه مراحل زندگی

رفتم همیشه شاگرد اول بودم،  بوده. برای نمونه مدرسه که مینبوده، یعنی حداقل شانس ن

یا خواهر و « خواهی شاگرد اول شوی؟ پدرو مادرت معلم است، نمی»گفتند:  هایم می همكالسی

ما هر »گفتند:  و صد البته پدرو مادرم می« کار مهمی نیست، ما هم شاگرد اولیم.»گفتند:  برادرانم می

به انتخاب رشته « گفتند! گرد اول هم نشو، خوب حتمی راست میدو فرهنگی هستیم بیا و شا

شدم و  کردم باید دبیر می ای انتخاب می دبیرستان که رسیدم، طبق آیین خانواده دانشمند هر رشته

مان بود. داشتم زندگانیم را  خورم، مدیر مدرسه تنها کسی که اعتقاد داشت من به درد تجربی می
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ایش را  های رو فرشی نقره هوا وارد اتاقم شد. خوش حال و سر حال کفش زدم که خواهرم بی شخم می

 :آورده بود، ابرویی باال انداختم و دهان کج کردم

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

 :های رو فرشی را جلوی پایم گذاشت، لنچ کرد و گفت خواهرم خندید و زبانی برایم درآورد، کفش 

های چادر رنگیت یک جوره. سلیقه که نداری، خودم باید به فكرت باشم. عمداً  ها رو بپوش با گل این-

 .پاشنه صاف آوردم زیادی دراز نشونت نده

ای کردم  ام را به پیچیدن شروع کردم، تک خنده اسبی  لبخندی زدم، بدون اهمیت به زهرا موهای دم

 :و گفتم

 !س، دلیل این نیست که من درازم، شما کوتاهیعزیز جون، اینكه شما قدت صد و شصتا-

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

گنده گیرت اومده، برای من   چقدر تو پر رویی، بیا و خوبی کن. حاال قرار نیست یه خواستگار کله-

مون  امون یه مدرسه زیر دست هها، همه  قیافه بگیری! فكر نكنی ما برای خودمون کم کسایی هستیم

 .هست

 :گنده! خواهرم پاسخی که نشنید گفت کله  موهایم را محكم پشت سرم بستم، و پوزخندی زدم،

و هفت سالتِ، تو رو خدا سبک سری درنیاری، لطفاً یه امشب به روی اون فلک زده   عزیزم بیست-

 .سالمتی بگذره  نیار، آتیش خونه تویی تا به

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

 .تر کشیدم و غرغرکنان از در اتاقم خارج شدم پایین

کنم؟ بعدشم زهرا تو پاهات  کنید، مگه من چی کار می چه تونه! هی چپ و راست، آبرو آبرو می-

 زارم، برای چی آوردی؟ دمپایی روفرشی بیدونی از  شه. اصالً تو که می کوچیكه، پاهام داغون می

به سالن پذیرایی رفتم، همه به جز زن برادرانم و مادرم دورتا دور نشسته بودند و پدرم برایشان از 

کردند.  گفتند یا از حسرت و تعجب نچ نچ می ها مدام یا آفرین می گفت و آن نتایج تحقیقاتش می

ی فرهنگی هستیم، چنین خواستگاری آمده، البد! ولی  گوید به خاطر اینكه ما خانواده مادرم می

ام و پریناز خواهرش از اخالقم خوششان آمده. خواهرم پشت سرم  فرحناز گفت، زن عمویش از چهره

 :آمد و دستم را گرفت، به صورتم نگاه کرد، لوپش را آویزان کرددو بلند خطاب به مادرم گفت
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 !بزنم، یكم به رنگ و رو بیادخوای یه کرمی چیزی به صورتش  می  مامان،-

اش را  همه سالن سرشان به سمت ما برگشت، مادرم مانندِ فنر از آشپزخانه بیرون پرید و چادر رنگی

 :دور کمرش محكم گرفت و چشمی برای خواهرم ریز کرد و اشاره به دامادمان کرد و آرام غر زد

ها هم مثل خودمون قید و بند  ندیگه چی؟ عمرش آرایش نكرده، حاال یک کاره همین امشب! او-

 !دارن، شما الزم نكرده جلوی شوهرت از این پیشنهادها بدی

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

رگشان دادند. چه م گفتند و سری تكان می ای می کنان با اکراه خدا شانس بده  پچ  برادرهایم پچ  زن

ها معلم بودند، حتمی شوهرهایشان هم احتماالً باید معلم باشد دیگر! خواهرم،  بود؟ خب هر دوی آن

 .برادرانم را صدا زد تا به سالن پذیرایی بروند و من چایی بردن را تمرین کنم  زن

ختن و راه های روفرشی زهرا انگشتان پاهایم را له کرده بود؛ دقیقاً این بار دهم است که چای ری کفش

ام از  کند! مدام چادر رنگی کجی می چیز امروز به من دهن کنم، همه رفتن با سینی چای را تمرین می

تر جلوه دهد، من که  دانم مادرم چه اصراری دارد من را خانم تر؟ نمی افتاد، فاجعه از این عظیم سرم می

گرفت و شوهر خواهرم، آقای  راد میدانم. هیئت بازرسی هر بار از چایی آوردنم ای چادر سر کردن نمی

آوردم  معلم هم دم درآورده بود. او هم به گروه ایراد گیران از من پیوسته بود و هر بار که چایی می

 :گفت خواهرم می

رنگِ؟ وای دور یكی از فنجون ها لک افتاده، آخ   بری، چرا چای کم ببین یک امشب آبروی بابا رو می-

 .شدهنگاه کن، اون یكی سر ریز 

ریختم و با یک  شدم دوباره چایی بیاورم. در آشپزخانه، همان طور که چایی در سینی می و ناچار می

 :دست هم چادرم را گرفته بودم، پدرم به آشپزخانه آمد و لبخند زد و مهربانانه گفت

گم که تو  ات نیستن، از سرشون زیاد باشی! نمی ها اون خواستگارای قبلی ها، این بابا باشخصیت باشی-

دونی که چه قدر این سه روز تحقیق کردم. پسره هیچ  ایرادی داری خدایی نكرده، اما خودت می

 !ها ایرادی نداره، مؤدب باهاش حرف بزنی باباجان، دختر عموهات نیستن

 .برخدا، من فقط کمی آن هم کمی شر و شیطان هستم  لبی کج کردم و سر به زیر چشمی گفتم؛ پناه

*** 

 .اهم روی میز ناهار خوری بود، برداشتم و دیدم چند پیام از طرف دختر عموهایم آمده بودگوشی همر

مو جریان را برایشان بگویم. به   خواستند مو به ها می مردند! آن لبخندی زدم، داشتن از فضولی می
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شان ای انداختم و خودم را روی تـ*ـخت خوابم انداختم و برای اتاقم رفتم، چادر و کفش را گوشه

گذاشتند. در گروه دختر عموها اسم  های خنده می ها شكلک تعریف کردم؛ من می نوشتم و آن

ام را گذاشتم. ماشااهلل، بس که پدرم تعریف کرد و مادرم گفت ماشااهلل. برای دختر  خواستگار ندیده

رفته  میشده،  عموهایم گفتم، پدرم سه روز هر زمان که از وزارت خانه آموزش و پرورش تعطیل می

جور که پدرم از آب روان دهانش آشكار   پی تحقیق از آقای ماشااهلل و پدرش یعنی ماشااهلل خان. این

و دستگاه ثروتی دارد و البته ماشااهلل...دختر عموهایم هم پیام   بود؛ ماشااهلل خان پدر ماشااهلل، بد دم

شانسی هم نیاوردم؛ از بخت من  چین  برایشان گفتم عجله نكنید، هم« ای بخشكی شانس»دادند  می

شود! پدرم گفت ماشااهلل  و دستگاه ماشااهلل خان چیزی جز نامش نصیبم نمی  برگشته، این دم بخت

خواهد  خواهد و خبر دفن کفن من بیایید انشاهلل، می برایش گفته که از مال ماشااهلل خان ریالی نمی

برایشان گفتم که شازده « بر سر شانست.خاک »دختر عموهایم نوشتند:  .خودش زندگی را بسازد

ای دارند، اما شازده  پسر گفته برادرانش در کارخانه پدرش مشغول هستند و هرکدام در باال شهر خانه

ای بخرد!  خواهد آپارتمانی در مرکز شهر کرایه کند تا زمانی که بتواند خودش با پول خودش خانه می

 :دختر عموی کوچكم گفت

 .کشی حتماً شی، به خاطر اسباب برخدا پیر می  س پناهتوف توی این شان-

گفت باز مادرم به خاطر  تر آخر! برایشان نوشتم پدرم که این ها را می هرکدام گفتند بچه از این مثب

 :این خود اتكایی گفت

 .شه، شیر مادرش حاللش باشه پیدا می  جوری کم اکبر، پسر این ماشااهلل هزار اهلل-

گویند، آفرین. من  گوید، خواهر و برادرانم مدام می لبته ماشااهلل را فقط مادرم میبرایشان نوشتم؛ ا

زاشتم،با خنده برای دختر عموهایم  حس کردم آفرین اسمی زنانه است وگرنه اسمش را آفرین می

قلوها درمی آمد، سری به تأسف برای من  تایپ کردم. دختر عموهای عزیزم، هر آفرینی که از این سه

بست بس که به پیشانی زدند و گفتند:   شان پینه انداختند، پیشانی دادند و نوچ نوچ راه می میتكان 

 «خدا شانس بده»

 :همه دختر عموهایم باهم گفتند

 !بخشكی شانس، با سر رفتی تو خوش بختی دکتر-

لوم دختر چه شانسی دسته اول که نیست، قبالً نامزدی داشته که از قرار مع»برایشان با خنده نوشتم: 

 «.عمویش بوده و هفته پیش نامزدی دوساله اشان به پایان رسیده
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 :دختر عمو فریبا گفت

گذشت بعد  یعنی توف توی احساسات پسره. دختر عموش رو که نابود کرده، می ذاشت یک هفته می-

 .رفت پی زن می

دار با خانواده شكوهی، و آمد و دی  ای باال انداختم؛ برایشان نوشتم پدرم بعد از چند روز رفت شانه

کردم  تصمیم گرفت که امشب مراسم خواستگاری انجام شود، ازدواجی کامالً سنتی! و من فكر می

رود! خودکشی یا  ام می شود و قربان صدقه شود، مدام سر راهم سبز می گمان کسی عاشقم می بی

 :ها هم برایم نوشتند ای، هیچ! آن نامه

 .بودبی لیاقت، حقا که حمید الیقت -

*** 

کرد. روی  ام را بیشتر می شد، دلهره سر و ته مادر و پدرم که نثار خواستگاران می های بی صدای تعارف

کردم، ازدواج به این سرعت! آخر یک  و فكر می  صندلی غذا خوری، میان آشپز خانه نشسته بودم

ز اتمام درسم ازدواج مرتبه بدون شناخت قبلی! ازدواج در سن من عجیب نبود، اما به خیالم بعد ا

کنم. حس خوبی به این خواستگار داشتم شاید چون او هم پزشک بود. هنوز که ندیده بودمش،  می

ام کشیدم، چشم ریز کردم و فكر کردم  ولی به پدرم و تحقیقاتش اطمینان داشتم؟ دستی به چانه

م، برادرانم؟ اگر زنی ازدواج یعنی چه؟ یعنی زندگی مادرم یا خواهرم؟ زندگی با مردی همچون پدر

خورد و سریع باید  باشم همچون خواهر و مادرم حتماً بعد از ازدواج هر روز صبح زود ساعتم زنگ می

بیدار شوم، آب کتری را جوش بیاورم و چایی دم کنم. و بعد بساط صبحانه را روی میز وسط 

را آماده کنم؟ همان طور که آشپزخانه بچینم، حتماً باید قبل از صدا کردن شوهر وسایل ناهار ظهر 

کنم باید از آشپزخانه صدایش بزنم و همان طور که برنج را آب کش  پیاز ناهار ظهر را سرخ می

کنم، او با اخم تمام سر میز صبحانه بیایید و من فكر کنم حتماً مقصر اینكه صبح شده و مجبور  می

رنج را دم بگذارم و نفس راحتی بكشم خورد ب است سر کار برود من باید باشم. زمانی که صبحانه می

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

« خوایی؟ چیزی نمی» :بنویسم. او صبحانه خورده تشكری کند و برود دنبال کارش، شاید هم بگوید

آید لبخند ژکوندی تحویلش دهم و  بم میو من با اینكه هنوز خوا« من رفتم»یا مثالً بگوید: 

خداحافظی کنم؟ بعد هم سریع بساط صبحانه را جمع کنم و دستمالی بكشم؛ غذای پخته شده را 

 درون فر خاموش بگذارم و یادم باشد گاز و برق را نگاه کنم که خاموش است؟
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از خانه بیرون بزنم.  ای سر کنم و بیسكوییت ساقه طالیی در کیفم بگذارم و سریع هول هولكی مغنعه

یا دانشگاه بروم بعدها سرکار، عصر برگردیم و من باید با لبخند برایش میز غذا پهن کنم و او که انگار 

« یكم غذا خشكه، ساالد درست نكردی؟»کوهی کنده با اکراه سر سفره بیاید و لبی کج کند و بگوید: 

« شرمنده.» :شمانم پنهان کنم و بگویمو من چشمی برهم بگذارم و عصبانیتم و خستگیم را پشت چ

بعد سفره ناهار عصر گاهی را جمع کرده، ظرف هارا بشویم تا همسر چرت عصر گاهی بزند و بعد از 

شستن ظرف حتماً باید به مادر و خواهرم زنگ بزنم و جویای حالشان شوم و بعد خسته و کالفه 

تا در   گردیم یاد بگیرم، ه خانه بر میتلوزیونی روشن کنم. تابیف استراناگوف از خانم آشپز ب

شود؛  هایم بپزم تا همه بگویند: چه کد بانو، چه خانه دار! تنگ غروب حضرت آقا بیدار می مهمانی

کند و من بعد از سرویس دادن میوه و چایی،  رود و با همكارانش چت می سرحال به سراغ موبایلش می

کاری خسته و کوفته جنازه خود را بر بالین خواب بساط شام را پهن کنم و بعد از دو ساعت تمیز

بسپارم؟ و همسرم که خواب عصر گاهی رفته پای تلوزیون سر حال بنشیند تا دیر وقت که فردا صبح 

شود! و من در حالی که پاهایم از  که خواست بیدار شود برای من اخمی کند که چه قدر زود صبح می

کوک کنم که فردا زودتر بیدار شوم که نان تازه هم بخرم و کند قبل از خواب ساعت  درد ذوق ذوق می

ام باید فرزندان قد و نیم قد  فكر کنم تمام زندگی زنان شاغل همین است تا پیر شویم. حتماً تا پیری

بزرگ کنم. فرزند فرزندانم را و من همیشه حرص بخورم که آدم شوند فرزندانم و حتماً وقتی آدم 

 !غرو و زنی همیشه خسته برای شوهرم هستم و در آخر این بود زندگی شدند، من مادری هستم غر

 .کردم که صدای بلند پدرم از سالن پذیرایی آمد در چرندیات ذهنی خودم شنا می

 .فاطمه جان، بابا چایی بیار-

پرتی در آشپزخانه  ها، ایستاده و با حواس پاچه هول کرده چادر بر سر انداختم و مانند منگ  دست

 :زدم فریاد

 .چشم مامان، اآلن میام خدمتتون-

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

صدا کرد، گفتم مامان! اول کار چه دسته گل زیبایی به آب دادم، مادرم از سالن پذیرایی مهربانانه 

 :مانند همیشه گفت

 .یزمدخترم چایی بیار عز-
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ام بیشتر شد. آیة الكرسی خواندم و هفت استكان چایی مرتب  با رسوایی که به بار آورده بودم، دلهره

های بلور، یكی پولكی اصفهانی و دیگری قند یزدی را درون سینی  و آراسته یک دست ریختم. قندان

کاری نكنم؛  خرابای گذاشتم. صلواتی بر محمد و آل محمد و هفت جد آباد سادات فرستادم تا  نقره

قدم شمار به سالن بزرگ آپارتمانمان رفتم و نفسی بیرون دادم، خود را خونسرد نشان دادم و سالم 

جز مادرم که دلهره تمام   کردم. تمام سرها به سمت من برگشت، همه با لبخند نگاهم می کردند به

ل از اینكه سرم را نجیبانه چشمانش را گرفته بود، مادر است دیگر! همه پاسخ سالمم را دادند، قب

مانند اسب زیر بی اندازم و برای تخس کردن چایی بروم، خواستگارم را که کنار پدرش نشسته بود از 

و شلوار طوسی گشاد، کم مویی سرش و سر به   ای که از او دیدم کت نظر گذراندم و اولین ویژگی

فرمایید! یک چایی است دیگر، عجله نكنید بابا ب  اش بود، جلو رفتم همه بجز پدرم ایستادن. ای زیری

رسد! باادب بفرماییدی حواله کردم و اول به سمت زنی تپل که یک دماغ و چشم از او پیدا  به همه می

اش در آورد و  آمدی آرام گفتم. او دستش را از زیر چادر مشكی  بود، چایی جلویش گرفتم و خوش

 :بلند گفت

چه قرص قمریه. چشم نزنمش، دست فرحناز جونم درد نكنه با انتخاب اکبر خانم دانشمند،   هزار اهلل-

 .کردن همچین عروسكی

اندازم و همان  خواستم سینی چایی به هوا پرت کنم، چادرم بی که می  طوری  قند در دلم آب شد، به

 میان یک رقص بندری بروم؛ اما شأن خانواده دانشمند را حفظ کرده و تشكر کردم. خواستم چایی را

 :هوا گفت تعارف به مادرم کنم که مادرم دستپاچه شده بی

 .قربونتون برم خانم شكوهی، کنیزتونه-

اند! آن از من این از مادرم. کنیز،  مادرم چه گفت؟ نه انگار خانواده دانشمند امروز حسابی دست پاچه

و رسماً مرا با خاک و یک! مثالً خواست سنگ تمام بگذارد در تعارف خانم دبیر   هم در قرن بیست  آن

ای ریز کرده و  یكسان کرد! از تعجب راهم را سمت پدر خواستگار کج کردم، خانم شكوهی خنده

 :گفت

 .شه خانم خونه علی آقا اختیار دارین، عزیز ماست. انشاهلل می-

های متفرقه بودند و با  چایی را بین پدرم و آقای شكوهی تقسیم کردم و مردها سخت مشغول بحث

چایی برداشتند. به سمت شازده خواستگار رفتم که در صندلی تكی کنار پدرش نشسته بود و تشكر 

هایشان تكان  داد و گاهی هم سری به نشانه تایید حرف هایشان را گوش می داده و حرف  طرفی لم  یک
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ر های پدرم بود. تشكری س داد. چایی را که جلویش گرفتم بدون نگاه به من، در حال تأیید حرف می

ام شد که  ایش مایه سرخوردگی توجه چنان بی« حرف شما هم درسته.»سری کرد و به پدرش گفت: 

ها را در چشمانش فرو کنم. کامالً مرا ندید گرفت، انتظار چشمک یا قربان  خواست قندان دلم می

تگاری هی آقا، خواس»خواست بلند بگویم:  کرد! دلم می صدقه که نداشتم ولی حداقل با نگاه تشكر می

اما نشد، چشمی گرد کردم و مثل االغی که خسته از زندگانی بود، آرام با  «!ای نه پدرم من آمده

دماغی سوخته به کنار مادرم رفتم و نشستم. مادرم از من تشكر کرد و من هم لبخند زدم و باز خدا 

انم شكوهی ام. خ سوخته خیر دهد به خانم شكوهی. صدای ماشااهلل گفتنش، مرهمی بود بر دماغ

 :پرسید

ها شدی، دانشگاهم چادری هستی  اکبر چه قدر چادر بهت میاد! ماشاهلل شبیه فرشته  هزار اهلل-

 دخترم؟

دانستم که مرا مخفیانه جلوی دانشگاه دیده بود،  جا شدم، این را خوب می  کمی سر جایم جا به

 :راستش را گفتم

 .بمنه حاج خانم چادری نیستم ولی کالً مقید به حجا-

ای گفت و به پسرش که محجوبانه حواسش به گل  چایی را جلوی دهانش برد، لبخندی زد و ماشاهلل

ـكم دلواپسی از چهره  قالی بود و انگار در این جهان نبود نگاه کرد. مادرم گرم گفت و گو بود، کم

م، چنان در مادرم به در شد و خانم شكوهی دگر قربان صدقه من نرفت! رسماً دیگر هویج مجلس بود

اش را ور اندازم کنم، حتماً که  توانستم حیضی کرده و شازده مرکز دید خانم شكوهی بودم که نمی

 :شدم. خدایی نكرده یک مرتبه پدرش گفت رسوا می

 .خوب با اجازه دیگه حرف اصلی رو بزنیم-

ا قبالً با پدرم ه زیر چادر دور سرم را محكم کردم و لبی گزیدم، پدرش توضیح داد تمام حرف  سر به

 .شده و پس اجازه خواست که ما باهم خصوصی گفت و گو کنیم و من سوگلی انجمن شدم گفته

خانه رو به روی هم نشسته بودیم و او چشم به کتاب   چند دقیقه بعد من و خواستگار در اتاق کتاب

ام  را دور شال آبیزند؟ چادرم  خانه بزرگ پدرم داده بود. متعجب به این فكر کردم، چرا حرفی نمی

دستی میوه را روی میز جلوتر گذاشتم و   تر دادم، که مثال دلرباتر به نظر برسم؛ خم شدم پیش عقب

 :گفتم
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 .بفرمایید میوه-

ها داد! ممنونی گفت و  ها گرفت و به جای چشم به من دادن، چشم به میوه ای چشم از کتاب و او لحظه

زدگی باال پرید. آرام و خونسرد با   موز، ابروهایم از شگفتهیچ حرفی شروع کرد به پوست گرفتن  بی

خیال و آسوده بود که چنگالی  ایش، شروع کرد به قاچ کردن موز و چنان بی های سبز گربه آن چشم

تفاوت به جان موز افتاد. محترمانه سكوت کردم تا موز خوردنش تمام شود، آن گاه  برداشت و با بی

ل را که تماماً خورد، دستمالی برداشت و دستش را پاک کرد. لبخندی زدم، حرف را آغاز کنیم. موز او

دستی بر روی پا گذاشت و هلوی بزرگ برداشت و به   حتماً که شروع شد. اما در کمال ناباوری، پیش

یک حماسه دیگر آغاز کرد. با شگفتی مطمئن شدم که حتمی کمبودهای ویتامین بدنش را خواسته یا 

کند. حالش خوب بود؟ تا خواستم حرفی بزنم، مادرم در زد و  نزل ما دارد جبران میناخواسته، در م

اش را روی سرش  سینی چایی نبات را پشت در به من داد. مادرم با چشمانی پرسشگر چادر رنگی

 :دریده نگاه کرد و گفت  جلوتر کشید و یواشكی به آن شكم

 ره؟ ها مادر چی گفتین؟ خوب پیش می-

 :و آرام گفتمریز خندیدم 

 .خوره اشه، مامان داره میوه می گشنه-

 :ای رفت و لبی گزید غره  مادرم تعجب کرده، چشم

 .زشته مادر-

گفت، چشمانی که دقیقا انگار چشمان خودم بود. پس  اش گرفته بود؛ این را چشمان زیبایش می خنده

ی زد و سریع در را بست؛ ذهنم ناخودآگاه فكر کردم من هم به زیبایی مادرم هستم؟ مادرم چشمك

ای انگور در  طرف او برگشتم. از چیزی که دیدم شوکه شدم؛ او خوشه  وقتی در را بستم و به

خورد. به چای نبات خیره شدم، حتماً همه  زیر می  دانه سر به  اش گذاشته بود و دانه دستی پیش

چایی نبات را به آن رساندم تا خواستگارها این طورن که مادرم چایی نبات آورده! دست پاچه شتابان 

 :کم با خوردن چایی سر دل نگیرد. سینی چایی را روی میز گذاشتم، به چایی نگاه کرد گفت دست

 ممنون-

دانست برای چه آمده!  چه جمله تاثیر گذاری، ممنون. همین؟ اصالً این انسان خانه خراب کن می

ای مصلحتی  اس، سرفه م، نه این آقا بد گشنهای سر داد نشستم، استكان چایی را برداشت. نفس کالفه

 :کردم و گفتم
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 !بفرمایید-

برد، خشک زده ماند. نگاه کوتاهی به من کرد و آن گاه  دستش که داشت چایی را به سمت لبانش می

 :به چایی، لبخند شرم ساری زد و گفت

 .شرمنده تعارف نكردم، شما بفرمایید-

 :اس! دهانم را کج کردم و آرام گفتم ین فرد دیوانهمشتم را زیر چادرم گره کردم، خدایا ا

ها و نگرشی  نوش جانتون. منظورم چایی نبود، منظورم این بود شما شروع کنید به صحبت؛ خواسته-

 .رو بفرمایید  که مد نظرتونه در مورد همسر آینده

 :ها خیره شد و گفت آهانی گفت و چایی را کمی چشید و نجیبانه به مابقی میوه

 .فاً شما شروع کنیدلط-

دانم چرا، ولی مستعد  جا کردم، به پشت دستم نگاه کردم؛ نمی  از حرص کمی خودم را روی مبل جا به

  خیالی! نكند به همه بی دلهره به جانم افتاد، این .هایش را کف اتاق بریزم دندان  بودم با پشت دست

 :زور آمده؟ سنگین و خانم وار به دستانم نگاه کردم و گفتم

کنم به معرفی خودم. البته شاید دختر عموتون فرحناز همه چیز رو  با اجازه اتون من شروع می-

سالم است. فرزند آخر، از یک   درباره من گفته باشه ولی مایلم خودم هم توضیح بدم. بیست هفت

شون و نفره هستم و خواهر و برادرهایم با هم سه قلو هستن، هر سه تاشون با همسران  خانواده شش

خوام انشاهلل تخصصم بگیرم، پس همان  پدر و مادرم فرهنگی هستند. دانشجوی پزشكی هستم و می

دونید، اگر به تفاهم برسیم و دردسرهای زندگی با یک دانشجویی پزشكی رو خواهید  طور که می

 .داشت

شمردم تا آمادگی  ای از اخالقیاتم را برایش بر انگشتان دستم را باال آوردم و به حالت شماره، نیمه

 .ذهنی داشته باشد، بدبخت

تر، عاشق  تر، شادتر، پر حرف از نظر روحی کالً بین خواهر و برادرهایم؛ خیلی پر جنب و جوش -

 .ترم دورهمی های فامیلی، عاشق مسافرت و کال به اصطالح آتیش پاره

ال کردم ببینم مشغول خوردن کردم، به کسری از ثانیه چشم با طور که با چرندیاتم ریز دلبری می همان

داده بود و با لبخند نگاهم   کند! که از چیزی که دیدم جا خوردم، لم های من توجه می است یا به حرف

اجبار نیامده.   کنم، خوب شكر خدا به قدر تند چشم پایین انداختم که نفهمید نگاهش می  کرد. آن می
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 :به خضع والتم ادامه دادم

تر  چادر سرم کردم، به جهت مادرم هستش و چون دوست داشتن، مراسم سنتی بینید االن اینكه می-

کنم. البته در  های مذهبی و ماه رمضان، چادر سرم نمی باشه. اما در کل چادری نیستم، به جز مراسم

جریان هستید در خانواده کامالً مذهبی بزرگ شدم و این رو به این جهت گفتم که جسارتاً، مادرتون 

چادری هستم یا نه! خوب اگر این موضوع خیلی برای شما مهمه حتماً صادقانه بفرمایید و  پرسیدن که

تون بگید، از اینكه  اتون چیه؟ کمی از خلقیات روحی مورد دیگه اینكه، انتظارات شما از همسر آینده

فر و کنید و یا اینكه اهل رفت آمدهای فامیلی هستین، اهل س شید چطور رفتار می وقتی عصبانی می

 گشت و گذار چی؟

این هارا که گفتم لرزش صدایم در گوشم پیچیده بود! نگاه و لبخندش به خودم عجیب بود، دمی 

بیرون دادم چشم باال کردم و به او که پا روی پا انداخته بود و خیلی خونسرد به استكان چای داخل 

 .و شروع به صحبت کرد ای برای صاف کردن صدایش کرد سینی خیره شده بود، نگاه کردم. سرفه

ام بگم که ما سه برادر و  دم. در مورد خانواده تون، منم توضیحاتی خدممتون می ممنون از توضیحات-

یک خواهر هستیم که همه ازدواج کردن، دو برادرم پیش پدرم مشغول به کار هستند. دامادمون هم 

ها رو به  د، البته فكر کنم تمام اینام هستش، اونم تو کارخونه عموم مشغول به کار هستن که پسر عمه

مذهبی هستیم، زن برادرام و خواهرم همه چادری _ای کامالً سنتی پدرتون توضیح دادم. ما خانواده

 .هستند، ولی حجاب شما از نظر من قابل قبوله، چون قبالً شما رو رو به روی دانشگاهتون دیده بودم

کرد تا نگاهم را  انش دادم که داشت به من نگاه میاین را که گفت لبخند زدم و چشمانم را به چشم

ای کرد و مجدد خش صدایش را  دید شتابان چشم زیر انداخت، حاجی یک نظر حالل است! باز سرفه

 :گرفت و ادامه داد

ام دارم، نمی دونم چی بگم؛ نظری ندارم، فقط می دونم انسان  اینكه چه انتظاری از همسر آینده-

ت می کنه؛ نه که آدم خود خواهی باشم، باألخره هر کس روحیات شخصی خوبی باشه برام کفای

خودش رو داره، برای همین ذهنیت خاصی درمورد طرف مقابلم ندارم و درمورد اخالقیاتم، نمی دونم 

چی بگم. حتماً پدرتون تحقیقات کامل کردن، من بلد نیستم مثل شما بشمارم! شما خیلی راحت و 

واقعاً نمیدونم چه طور خودم رو برای شما توضیح بدم. اما من شماره تماس کامل توضیح دادین، من 

 .دم، خودتون تماس بگیرین، درمورد روحیات و اخالقم بپرسین چند تا از دوستانم رو می

 :دوستانت به من چه، مردک انگاری خل است. سریع گفتم
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رم تحقیق کردن، بیشتر درمورد نه نیازی نیست؛ منظورم از روابط اجتماعی نیست، اون مورد رو پد-

 .روحیات شخصی خواستم بدونم

 :دوباره گفت

 خواین شماره دوستانم رو بدم؟ دونم اخالقم چطوره، می اخه من که نمی-

 :حرصم گرفت و اخم کرده گفتم

 .نه ممنون-

وای دق  .صداست یعنی معرفی خودش انقدر سخت است! گندش بزنن، فكر کنم، فردی آرام و بی

توانم خاموش باشم، بدبخت  شوم حتماً. من در طی روز پنج دقیقه نمی کنارش، پیر میکنم  می

گرا سازگاری دارند؟ حرصی شدم  گرا و درون اس، فكر کردم اصالً فردی برون اش کنار من خوانده فاتحه

 :هوا گفتم دانم چرا بی شناسمش، نمی از این که نمی

 .چایی بفرمایید سرد شد-

 :ن گرفت، بد بخت چایی نخورده. نگاه کوتاهی به من کرد و گفتاین را که گفتم جا

 خورید؟ خودتون نمی-

 :بخور بدبخت، مؤدبانه گفتم

 .نه نوش جان من چایی دوست ندارم-

 :که از چایی بچشد گفت  چایی را سریع برداشت و سمت دهانش برد، اما پیش از این

میدم همسر آینده در زندگی کمبودی احساس از لحاظ مالی تا اونجایی که در توانم هست اجازه ن-

کنه ولی موردی هست که برام ارزشمنده و قصد ترکش رو ندارم، من عضو جهاد پزشكی هستم و 

ماهی یک بار در سال معلوم نیست کجای این کشور باید برم خدمت، دلم می خواد همسرم درک کنه 

 .، همین االن بگینو مانع خدمت رسانیم نشه، اگه با این موضوع مشكلی دارین

 !ای گفتم و این شد پایان صحبت ما درسته

*** 

 شادی

مان دیدم، ماشین بزرگ  مان را باز کردم و اولین چیزی را که در حیاط خانه با ریموت در بزرگ خانه

سیاه عمو بود. یعنی چه شده؟ قلبم انگار از کار افتاد. نكند اتفاقی افتاده! با سرعت وارد حیاط خانه 

های شمعدانی  هراسان و تند از ماشین پیاده شدم، اکبر آقا که کنار استخرِ خانه داشت گلدان شدم و



    98سمیه سادات هاشمی جزی کاربر انجمن رمان  |رمان این بود زندگی 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         43 

 

 :داد بلند سالم کرد را آب می

 .سالم دخترم خسته نباشی-

به تندی به سمت عمارت رفتم، حتماً اتفاقی  !دانم پاسخی دادم یا نه چنان هول کرده بودم که نمی

دام از خویشاوندان به دیدار پدر و مادرم نیامده بودن؛ پدر و مادرم هم ک  افتاده. در این دو هفته هیچ

اس افسرده  نه به مهمانی رفته بودن نه باکسی ارتباط داشتن. هول و وال به جانم افتاد، مادرم دو هفته

مان سری نزده. سریع درون عمارت شدم و  بار هم به مرکز خیریه خانوادگی  و آرام است؛ او حتی یک

کرد، یا خدا! تا خواستم پا تند کنم سمت سالن  ایی که شنیدم قلبم به درد آمد، مادرم گریه میاز صد

 :گفت صدای خاله را شنیدم که می

کنم از  تو رو روح مامان بابا لج نكن خواهر، توروخدا یه فرصت دیگه به خودمون بدیم، دارم دق می-

 .دوریت

 :لی! صدای عمو پایم را کندتر کرددیوانه شده خاله، فرصتی دوباره برای من و ع

زنم. به روح بابا  داداش نذار بند برادری پاره بشه، تو بگو باشه، اگه مشكل شادیه من باهاش حرف می-

 .کنم، فقط نه نگو راضیش می

های  ام دمید و تنم گر گرفت، برای التماس آمده بودن! صدای گریه مادرم و خواهش خون به رخساره

 :بهم ریخت؛ وارد سالن شدم، بدون سالم غریدمها اعصابم را  آن

اینجا چه خبره؟ خاله، عمو! این درسته اومدین اینجا تا تن این دو تا پیرمرد پیرزن رو بلرزونید. چرا -

خوایین منو راضی کنید  دونید فشار خون داره. عمو چطوری می مامانم رو به گریه انداختید؟ نمی

 ...شده ،پس دوباره التماس دونن نامزدی ما تموم وقتی همه می

 :زیر غرید  پدرم آرام سر به

 .بشین بابا-

باید از حق پدر و  .کمر گذاشتم  به  حرصی از این برادر دوستی پدرم، پرخشم جلوی عمو رفتم و دست

 :مادر پیرم دفاع کنم، چشم ریز کردم و غریدم

تمومش کنه! به کی بگم من علی رو خواد  برای چی بشینم بابا؟ ما که تمومش کردیم. عمو انگار نمی-

 ...خو نمی

 .با فریاد مادرم و خنده ریز خاله و چشمان درخشان خوش حال عمو الل شدم

 .شادی، عمو اومده ما رو راضی کنه برای فردا ظهر بریم نامزدی علی-
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ام سیلی محكمی زد! از درد صورتم به سمت مادرم برگشت، آهنگ سوتی  کسی به رخساره  به یک آن

اش را که دیدم سر برگرداندم  در گوشم پیچید، مادرم چه گفت؟ خنده زیر زیرکی خاله زیر چادر رنگی

های بیرون ریخته خاله یا دست عمو  کس نبود! آخ، نكند دندان تا ببینم چه کسی بر گوش من زد، هیچ

خورم  سوگند می .دها نبودند، پدرم بو اش را گرفته بود، در صورت من زدند. نه، نه! آن که جلوی خنده

اش بر قالی ابریشمی وسط سالن بود که به من سیلی زد. آخ کمرش را  زده که پدرم بود، نگاه خجالت

ها سری تكان دادم و به مادرم که اشک درون چشمش حلقه بسته بود  شكستم؛ مانند گیج منگ

 ، خیره ماندم. علی نامزد کرده، به این سرعت! خودم نخواستمش اما

 :کند. با صدای لرزان و پشیمان گفتم شان دیگر مغزشان کار نمی مغزی  برای توجیه سبکخردها  بی

 .آهان ببخشید، اشتباه متوجه شدم-

تر از ویران شدن من حظ ببرد؟ دست  توانست کمی نامحسوس به خاله نگاه کردم، خاله نامرد نمی

 :پاچه گفتم

 .هوم..ب..، انشا... خوش بخت بشن-

نداد؛ دست و پایم انگار از شرم ساری میان جمعیت به سمت اتاقم دویدند و من و کس جوابم را   هیچ

 !جانم وسط سالن ایستاده بودیم و پایی نداشتم برای رفتن به اتاقم. مادرو پدرم را شكستم پیكر بی

د عمو شدم، صدای بلن ای گفتم تا به اتاقم بروم؛ از کنار خاله که داشتم رد می ام با اجازه از سرافكندگی

 :مرا خرد کرد

ها، من از بابات قول گرفتم تو رو  عمو جون حتماً فردا ظهر برای مراسم نامزدی بیا تاالر فرهنگی-

 .راضی کنم

دانم چشمی گفتم یا نگفتم تنها  احساس کردم چنان تحقیر شدم که آتشی به جانم افكندند؛ نمی

که بوی تعفن حقارت، تمام اتاق را گرفته  جانی بودم ذکه به اتاقم رسیدم الشه بی دانم، هنگامی می

 .بود

ام را از سر درآورم؛ دمای بدنم از گرما پر و بال  گنگ میان اتاق ایستاده بودم، توان نداشتم حتی مغنه

 !ام، آخ پیكرم درد دارد زد؛ تنم کوفته بود از لگدهایی که خودم به شخصیتم خودم زده می

تاده بودم که مادرم بدون اینكه در بزند در را محكم باز کرد! در دانم چه مدت زمان میان اتاق ایس نمی

های تند و  شدت عصبانی است؛ نفس چهارچوب در ایستاد، صورت تپلش قرمز شده بود این یعنی به
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کشید، به سرتاپای من تندیس حقارت میان اتاق نگاه کرد! برای این که خودم را  پشت سرهم می

 :عادی نشان دهم گفتم

 امان جان؟جانم م-

 :ای پرت کرد، دستش را در هوا تاب دادو گفت اش را به گوشه به یک آن وارد اتاق شدو روسری

 !الیزابت خانم مزاحم وقتتون نشده باشم، گویا هنوز از شوک لباستونم عوض نكردین-

 :ام؛ جلوتر رفتم تا آرامش کنم، شرمنده گفتم دانست من خورد شده خدایا مادرم شكسته بود و نمی

 ...مامان من-

 :نگذاشت حرفم را بگوییم، دستش را روی کمرش گذاشت و با ناله گفت

 ...آخ، خارم کردی دختر-

 :اشک در چشمانم حلقه بست، آرام به سمت تختم رفت، ناخوش حال نشست، با بغض گفت

شیدم، ساله بود، دقیقاً بیست سال انتظار بچه ک بیست سالم بود که شوهر کردم با پسری که بیست -

زاییدند، اما  و زن عموهات می هات زایید، عمه توی اون بیست سال بی بچگی خواهرم پشت سرهم می

هیچكدومشون حتی یه طعنه نزدن بهم تا جلوی بابات خار بشم! کم حرفی نبود! فتاح پسر بزرگ 

بعدازاینكه شد! بعد بیست سال خدا تورو به ما داد، حاال  دار نمی  حاج علی بزرگ خاندان، زنش بچه

 .افتی ساله دارمت این اولین باری بود که از خدا خواستم که سرت به سنگ بخوره که از منیت بی سی

 :میان حرفش پریدم

 ...مامان به خدا-

 :فریاد کشید

رو خارو  ساله، من ی سی حرف نزن، بزار من حرف بزنم دلم سبک بشه، هفتاد سالمه و تو یه علف بچه-

رو  و نكنید من علی حمق پریدی وسط مجلس، چشم وابرو اومدی که التماسمذلیل کردی! مثل یه ا

 !نمیخوام

 :مادرم با دو دست برسرش زد

ها! دیدی خاله و عموت  برسر من، اصالً کی تورو خواست؟ فكر کردی برای علی زن قحط  ای خاک-

یر خودمه، چطور ریشخندت کردن؟ دیدی چطور خوار و ذلیل شدی یا خودت و زدی به خریت؟ تقص

و خودخواه تربیت کردم که یه ذره شعور نداره، مرده شور اون دانشگاه رو ببرن که ازش  یه دختر لوس

یكجایی میشه، اول  های واموندت ننوشته بود که وقتی وارد  چی بیرون اومده! تو اون کتاب
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همه  ون بشكنه اینِای دستم  سنگین کنی، ببینی ماجرا چیه، بعد بازی دربیاری؟ اگر ننوشته که سبک

 .هزینه درست کردیم

 :اش کشید و لبی کوچک کرد و گفت مادرم پوزخندی زدو دستی به پیشانی

خواهی، نامزدی علی، ولی  تو عموت اومده بودن دعوت خواستت، خاله کس نمی نترس خانم هیچ -

 .شكنهخواهر ذلیل شدم در اصل اومده بود عكس دختره رو نشون ما بده تا من و بابات رو ب

 :لرزید، هفتادساله بود، ولی پیرش کردم انگار امشب! خواستم جلو بروم که فریاد زد دستان مادرم می

به من دست نزن که میخوام سكته کنم از دستت؛ دردم از این نیست که علی و نخواستی، نه که درد -

ام پشیمون  نبینم بچهبینی؛ مرد مثل علی کمه، که الهی کور بشم  رو می نباشه ها نه؛ خودت تاوانش

همه دارایی  مون رو به هر سگی که این بشه، وقتی نمی خواییش اجباری نیست؛ آخه دیگه درخونه

بینی؟! چرا یجوری به بقیه  قدر خودخواه و خودبزرگ بابات رو به بینه بازه؛ من دردم از اینكه چرا این

 !کنی انگار همه نوکرتن، ها؟ نگاه می

من تنها عجله کردم، از ترس ناراحتی پدر و مادرم عجله کردم، خواستم آرامش طور نبودم،  نه من این

 :گذاشت کنم نمی

 ...مامان بخدا-

 :تر جیغ کشید مادرم عصبی

بار به خودت بیارمت تا غریبه نزنه توی دهنت! گوش بده خانم دکتر، بزار بگم  حرف نزن، بذار یک-

به حقش مادری نكردم، نذاشت یک ماه بگذره تا شرفت که کم  برای علی چه دختری دیدن؛ خاله بی

خارو ذلیل فامیل نشم رفته چند روزه یه دختری برای علی پیداکرده که با سربلندی تبلت گلناز 

رو گرفته بود آورده بود که عكس دختره رو با علی که کنار هم توی بازار داشتن حلقه انتخاب  ش نوه

ای گرفته!  خواست دقیق نشونم بده چه تیكه ؟ چون میکردن رو نشونم بده، میدونی چرا تبلت می

ها بود؟ ولی حاال اهلش شده بود چون  بازی و این قرتی معرفتم کی اهل عكس گرفتن وگرنه خواهر بی

رو بی بهونه پس زدی، اونم عكس گرفته بود و اومد آتیشم زد! آخه من موندم   و پسرش آتیشش زدی

چند روز دختر و از کجا پیدا کردند؟ هی روزگار، وقتی دیدمش این پاشكسته به این سرعت توی این 

دونی چه  معرفتم نمی اکبر مگه دختری انقدر خوشگل میشه! خواهر بی ها خشكم زد! اهلل مثل خنگ

 دختری برای علی نشون کرده؟

خود  م، مادرم انگار در حال آمد از رخساره شدوپایین می باز بود؛ خواری عرق می از تعجب دهانم نیمه
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 !زد نبود سر پایین انداخته بود و با خود حرف می

اولین باری که عكس دختره رو دیدم چشم ابروش خار شد رفت توی چشمم! توی اون عكس  -

وامونده، معلوم بود چه چشمایی داره، رنگش آدمو جادو می کنه! انگار دو تا الماس توی چشمای 

ها به چه بلندی!  و یكدست، مژه د! ابرو مشكی پهناش گذاشتند! من که زنم دهنم آب افتا وامونده

ها و لـ*ـبش عروسكی! یكم آرایش نداشت بگم بارنگ و لعاب  قاعده گونه ها آهویی! دماغ به چشم

رو جادویی کرده! ای بشكنه پات زینت که چه عروسی گیرت اومد! به قدش نگاه کردم که  صورت ش

ات رفته بودیم لباس  ن دخترایی بود که توی آلمان با عمهتا شونه های علی بود، چه بلندباال! عین او

قاعده بود! آخه مگه میشه؟ هی  چیزش به رو ببینیم، مانكن نبود! تیغ بود تو چشمای من؛ همه هاشون

م، الل موندم، گفتند قدش  و خاله و عموت تیكه انداختن، دیدن زیادی خیره عكس عكس نگاه کردم به

فهمی یعنی چی؟ یعنی فهمیدن که من شوکه شدم از  امانش؟ میبه باباش رفته چشماش به م

خوشگلی دختره! یعنی انقدری بهت بگم دختره خوشگله که طایفه شكوهی که هیچ، هفت جدو اباد 

 !شكوهی هم به این خوشگلی ندیده بودن! تا گفتم مبارکه، جون کندم

 :ای کرد و ادامه داد مادرم تک خنده

 .سرا و دخترای خاندان زیادهجا کردم! از سر همه پ بی-

ها میان اتاقم ایستاده  کرد! یعنی حقیقت دارد! علی! هنوز مانند احمق رو له می مادرم میگفت و من

رو درهم شكست! مادرم هنوز در دنیای  بودم! علی دقیقاً غرورم را هدف گرفته بود و چه خوب من

 :زد خودش با فرش ابریشمی میان اتاقم حرف می

فتخار گوشیِ موبایلش رو برداشت و زنگ زد به مادر اون دختره! به مادر دختره گفت پیش زینت با ا-

خواهرمم که خواستین وعده ناهار فردا رو بگیرید؛ من که هنوز داغون خوشگلی دختره بودم، با اکراه 

 ای از گرفتم، پشت تلفن برخوردم به یک حجمه و نمی کاش دستم میشكست  اِی گوشی رو گرفتم که 

و سواد بود که به عمرم ندیده بودم! مادر دختره چنان با احترام و خونسرد صحبت  و احترام ادب

بارید!  کرد که گوینده تلوزیونم نمیتونه این جوری ادبش رو به رخ بكشه! سواد و ادب از کالمش می می

مثل من فكر  رو قطع کرد، ساکت موند، حتمی اونم داشت بابای دختره هم همینطور! بابات که گوشی

ت گفت   کرد؛ این طور محترم بودن و با ادب بودن می ارزه به دوتا کارخونه و ملک و امالکش؛ خاله می

و داماد با پدرو مادرش فرهنگین، از اون خانوادهای مذهبی،  ش چه خواهرو برادرو عروس  خانواده

انگاری عروست چادر نبود؛ ها خواستم تیكه بپرونم گفتم: اِوا چطور مذهبین،  دستپاچه مثل دلقک
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زینت زشت نیست دوتا عروست و دخترت چادری هستن زن علی چادری نباشه؟ میدونی چی گفت، 

م گفته آدم باید انسان باشه، مهم فهمه و شعورشه، نه ظاهرش، خواهرم به این جای   گفت علی بچه

 :حرفش که رسید مثل مارافعی چشماش برق زدو گفت

شناسی چه مذهبیه، روش نمیشه، نشون  لی بسته به دختره! علی رو که میخواهر، نمی دونی چه د-

 !س دستاش میلرزه ده! ولی وقتی کناره فاطمه نمی

م بیرون، دارم خفه میشم از  خواست التماسشون کنم برید از خونه آب شدم رفتم تو زمین، دلم می

مزدیشون! که تو اومدی هنر این همه خفت؛ عوضش اونا شروع کردن التماس کردن که فردا بریم نا

 نمایی کردی؛ ادب و تربیتت رو به رخ همه کشوندی

سر، از اتاق بیرون رفت؛  مادرم بلند شد، کاش خواب باشم، آرام و آهسته بدون نگاهی به من خیره

 .کنم خدایا امروز خواب باشم خواهش می

*** 

 فاطمه

ای بود؛ تا خواستم نفس  آبرومندانهام را روی رختخوابم انداختم، خدایا شكرت، جشن  تن خسته

ام! آرایش ملیح چشمانم را  راحتی بكشم دم در از جا پریدم، جلوی آینه رفتم، خدایا چقدر زیبا شده

چه زیبا کرده بود! با همان لباس نامزدی قرمزرنگ روی تـ*ـخت خود را رها کردم. چه روز خوبی بود 

برادران علی! مادر علی از قربان صدقه  کردن، حتی زن چه اندازه، انرژی مثبت، همه از من تعریف می

وبیش سرش به کف  سنگ تمام گذاشت؛ علی که به قسمت بانوان آمد، بااینكه چادر سرم بود، کم

رو دید یا نه!هر چه مادرش گفت، نامزدت رو نگاه  سالن چسبیده بود از خجالت، نفهمیدم که علی من

وجود که  چشمانم را بستم و نفس عمیقی کشیدم. با این  !کن، اما او تنها صورتش سرخ و سفید شد

خانواده علی وضعیت مالی عالی داشتند اما از نظر ظاهری زیاد تفاوتی باهم نداشتیم، هر دو خانواده 

 .حرکت، تنها ذکر صلوات نه مذهبی بودند، اما نه منظورم این باشد که ماست و بی

گیرد؛ روزی که برای آزمایش خون رفته بودیم، یک  رود، حرصم می آخ نام شادی که پس ذهنم می

 :ام پرید مرتبه از زبان الل شده

 ببخشید نامزد قبلیتون چطور دختری بودن که نتونستین همدیگررو تحمل کنید؟-

 :جاییم مشخص بود پرخشم شده، اخمو به چشمانم خیره شد و گفت علی که از سؤال بی

باشخصیتی هستند، ایشون نخبه دانشگاه بودند و  ایشون دخترعمومه و بسیار دختر خوب و-



    98سمیه سادات هاشمی جزی کاربر انجمن رمان  |رمان این بود زندگی 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         49 

 

رو با معدل باال از معتبرترین دانشگاه آلمان گرفتند، پس فكر نكنید دختر عموم ایرادی  دکتراشون

داشتند؛ تنها قسمت ما به هم نبود، ایشون گفتن نمیخوام، منم گفتم تمام.دلبستگی بین ما اونقدر 

 !زیاد نبود که اصرار بر ادامه باشه

قدر حرفش برایم تلخ بود! مشخص بود هوای خانواده اش را دارد! از حرصم  دانم چرا این نمی

و درون چشم علی کنم؛  گیری حمله ببرم، سرنگ دستش را بگیرم خواستم به سمت پرستار نمونه می

انش، تر از علی کسی هست؟ ساکت، آرام، بی رمانتیک! ای به قرب اما نه گنـ*ـاه دارد؛ ای جان، مظلوم

یک هفته هر که شنید که علی به خواستگاریم آمده، او را تأیید کرد، انشاهلل که، رؤیابافیم  در این

برادرانم با جیغ و خنده وسط  باره باز شد! خواهرو و زن یک ام به ناتمام ماند که یک مرتبه در طویله

شان زبانم  ه از ورود ناگهانیاتاقم پریدن! من از ترس مانند االغی رم کرده از جاییم پریدم. شوک زد

  !بندآمده بود

 !چی شده-

 :دادن و زهرا با خنده گفت برادرانم بلند خنده سر می زن

رو به فنا دادی! بابای علی پشت تلفن بود؛ از وقتی اومدیم داره  خاک تو سرت فاطمه، پسر مردم-

 س؟طور التماس بابا رو میكنه، زود باش زنگ بزن علی ببین چه جوریا همین

رفتند!  رو وسط اتاق گذاشتن و با جیغ و خنده دورم یورتمه می برادرانم دستم رو کشیدند، من زن

 :و غریدم گفتند! سری به تأسف تكان دادم و اخمی کردم اند! باهم زود باش زود باش می دیوانه شده

ن شماره اید، چی شده آخه؟ م یعنی بدبخت شاگردهایی که زیر دست شما هستند، به خدا دیونه-

رو از کجا بیارم االن! اصالً برای چی باید بهش زنگ بزنم؟ خوب یه نفرتون بگه بابای علی  موبایلش

 چیكار داشته؟

 :ای متوقف شدند، همه با هم یک صدا گفتند ها لحظه رم کرده

 !رو نداشته باشی ش دروغ گو، مگه میشه شماره -

 رو ندارم، آخه بگین چی شده؟ ش باور کنید شماره-

کردن گوشی همراه در خانه ما  زهرا پرشتاب به سمت گوشی همراهم هجوم برد و از آنجایی که قفل

 .رو زیر رو کرد مفهومی نداشت کل موبایل من

 :با تعجب گفت

 !رو نداره! فاطمه شما یعنی توی این یک هفته اصالً تلفنی حرف نزدید ش راست میگه شماره-



    98سمیه سادات هاشمی جزی کاربر انجمن رمان  |رمان این بود زندگی 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         50 

 

ام کرد، آخر شماره گوشی  برسری حواله بلند کرد، خاک زدیم! چرا؟ زهرا دستی باید حرف می

برادرم  خورد؟ زهرا از اتاقم سریع بیرون رفت، از سهیال زن همراهش پیش از نامزدی به چه دردم می

 :پرسیدم

 چی شده؟-

سهیال و هستی بلند خندیدند 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 عقد محرمیت بخونید بینشون تا -

س، نمیدونی  که معذب نباشد، یعنی فاطمه خدا لعنتت کنه تو همون تاالر معلوم بود چندی دستپاچه

 !خره چندی میخوادت

 :علی! دستپاچه؟ با تعجب و دهانی باز گفتم

 ال بابا چی گفت؟ای! حا وا؟ چه دستپاچه-

 :رو دهد که زهرا داخل پریدو گفت  هستی خواست جوابم

ات بابا گفت ما اصالً عقد رو برای دوران نامزدی درست نمی دونیم، تازه بابا  بذارین من بگم، با اجازه-

 .تاکید کرد که قرارمون همون شش ماه نامزدی بعدش یک ماه عقد و بعدش عروسی انشاهلل

وز قبل نامزدی گفته بود! انگار که قبول کرده بودند! پس چرا درخواست محرمیت پدرم این ها را ر

 :دادند؟ خواهرم، هستی را کنار زد کنارم نشست و با هیجان ادامه داد

بابا گفت هر زمان دلشون خواست می تونند دوتایی سینما، رستوران، گردش برند ولی مهمونی هارو -

برند اما حرف عقد نزنید که محاله؟ باباش هم گفت، علی از با حضور حاج خانم یعنی مامان علی 

نجابتشه که این درخواستو داره. حاالهم شماره علی رو از بابا گرفتم زنگش بزن، صدارو بذار روی 

 میریم بلندگو ببینیم چی میگه! از فضولی داریم می

 :با تعجب و دلهره به خواهرم گفتم

 !مبابا زشته! زنگ بزنم یه کاره چی بگ-

آید، حتمی  ام را فشرد تا دلم را نرم کند، آخر چطور بگوییم علی به نظر مرد مذهبی می خواهرم گونه

 :دانم شاید هم نه! خواهرم لجوجانه گفت شود با او تماس بگیرم! نمی که ناراحت می

یل لحظه صورتت رو دید چطور دستپاچه شد، یعنی همه فام قربونت برم، نمی دونی توی تاالر که یک-

 مردن از حسرت داشتن می
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 :از حرف زهرا هر سه به خنده افتادیم، آنقدر خندیدم که به اشک افتادیم آخر سر با خنده گفتم

 !کی؟ پس چرا من نفهمیدم هول کرده-

 :ای مستانه سر دادومن رو چهارپا فرض کرد و گفت زهرا خنده

کنم،  ی، حاال فاطمه جونم خواهش میآورد آخه تو که سرت پایین بود، ادای عروس نجیب ها رو درمی-

من که دوستت دارم، زنگ بزن، شوهرهای ما که دیگه دوره خر کردن ما ازشون گذشته، بلكم یه 

 .فیضی کنار تو ببریم

 :ام زدو گفت زن برادرم روی شانه

 !میریم، یاال زنگ بزن معطلمون کردی، تو یه علف بچه داریم از فضولی می-

سرمان پر شده بود از بازیگوشی. قصد تماس نداشتم اما انگاری جدی بودن در یمان گرفته بود،  خنده

ای گرفت. صدا را روی بلندگو گذاشت، سریع  قصد پلیدشان! زهرا گوشی همراهم را برداشته، شماره

 :بعد از دو بوق صدای علی پیچید

 بله؟-

تم. چابک وسط اتاق ایستادم، ام گرفته بود، هم دلهره داش هول کرده گوشی همراه را گرفتم، هم خنده

آن سه هم سریع سرشان را به گوشی همراه چسباندند و جلوی نفسشان را گرفتند که نخندند، 

 :مهربان و محترمانه گفتم

 سالم، شبتون بخیر. خوب هستین؟-

 :انگار که تردید داشته باشد؛ پرسید

 علیک سالم، شما؟-

 :یعنی نشناخت؟ سریع هول کرده گفتم

 ام! خوب هستین علی آقا؟ من فاطمه-

 :کمی سكوت کرد و گفت

 حال شما چطوره؟ خانواده خوبن؟ اتفاقی افتاده؟-

ای بود! آبرویم را جلوی دخترها برد! خواهرم اشاره کرد از الل بودن شفا  این چه پرسش مسخره

 :بگیرم و ادامه بدهم؛ گوشی را محكم به صورتم فشار دادم و گفتم

 .ر خدا همه خوبن. خواستم حالتون رو بپرسم و خسته نباشید بگمنه اتفاقی نیفتاده! شك-
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 :کمی صبر کرد و گفت

تون رو  ممنون از شما، لطف کردین تماس گرفتید. جسارتا من هنوز از پدرتون اجازه نگرفتم شماره-

 .داشته باشم

تكه یخ   ام، تنم یک مغزی دانم! ولی من از شرمندگی این سبک سنگ روی یخ چه مفهومی دارد؟ نمی

 :شد و سریع گفتم

 !ببخشید، خداحافظ-

دیگر نگاه کردن و  برادرانم به هم تلفن را که قطع کردم، سكوت عجیبی در اتاق بود! خواهر و زن 

ای گفتند و از اتاقم بیرون رفتند و من هنوز وسط اتاقم ایستاده بودم!  بدون هیچ واکنشی با اجازه

 !فت؛ رفتارش بسیار ناپسندیده بودشرمنده از رفتارم، بغض گلویم را گر

دستانم را جلوی صورتم گرفتم و آرام شروع کردم به گریه کردن. لحن سردش باعث شد که فكر کنم؛ 

احساس. روی تختم نشستم با همان لباس  ام و دلم سرد شد از این مرد بی یک احمق دستپاچه

 .نامزدی، با همان آرایشی که دیگر هیچ ذوقی برایش ندارم

کردم. خواستم ناسزایی به علی بگویم که صدای زنگ گوشی  صدا گریه می را گرفته بودم و بی سرم

 :همراهم آمد، با فین فین به شماره ناشناس خیره شدم، پاسخ دادم

 بله؟-

 !و در کمال ناباوری علی بود؛ شاد و سرحال

زه گرفتم که باهاتون سالم فاطمه خانم، شرمنده قطع کردم اون موقع. االن زنگ زدم پدرتون اجا-

تماس بگیرم، البته گفتم شماره شما رو برام پیامک کنن، بهشون حرفی نزدم شما باهام تماس 

 .گرفتین

ها؟ مانند یخ وا رفته، خودم را ولو کردم روی تـ*ـخت. زبانم از تعجب و بغض الل بود. صدایش 

 :تعجبی شد

 شنوین؟ فاطمه خانم صدام رو می-

 :فتمبا صدایی خش گرفته گ

 بله؟-

 :کمی سكوت کرد و با شگفتی پرسید
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 چرا صداتون گرفته؟ ازم ناراحت شدین؟-

جایی بود؛ مثالً دختری تحصیل کرده،  خواستم بگویم به تو چه، دکتری؟ ولی دیدم پرسش بی

ام! اما بد زخمی جلوی خواهر و زن برادرانم خوردم، پاک آبرویم رفت!  بالنسبت دکتر فردای جامعه

 !ی بودن، ببینند مرد با ادبم نخست رخصت خواسته بعد تماس گرفته؟کدام گور

 :با همان بغض، مظلومانه گفتم

 .گریه کردم-

 :تند گفت

 خدا نكنه! چرا چی شده؟-

آمد! از این پسر  هایم همه ردیف از دهانم بیرون ریخت. شیطان رجیم به سراغم آمد، خوش دندان

 :د؛ مظلومانه گفتمشد، باید هلش دا خود آبی گرم نمی خودبه

 .کنم از اینكه احمق بودم و به شما زنگ زدم، گریه می-

 :دستپاچه صدایش شبیه داد بود انگاری

زنید! دور از جونتون، خدا شاهده خوشحال شدم، فقط گفتم حرمت  نه این چه حرفیه که شما می-

واقعاً، من واقعاً قصد  خاطر این گریه کردین؟! ببخشید باباتون یه وقت زیر سؤال نره! شرمنده، به

 .ناراحتی شما رو نداشتم

ام گرفته بود؛ تا دو دقیقه پیش نظرم  ای به قربان مهربان مرد، چه اندازه فهمیده! چه باشعور! خنده

 :چیز دیگری بود! صدایم را تا آخرین ولوم پایین آوردم و گفتم

ما چطوریه که شما زدین نابودم  دادن ببینند اولین تلفن آخه خواهر و زن داداشام داشتن گوش می-

 !کردین! آخه چطور دلتون اومد دلم رو بشكنید؟

طور ناباورانه احساس کردم  آمد! حرفی نزد اما به همه لوس بودن باال می ام از این  و روده داشت دل 

 :زمینه خنده گفت خندد. صدایش مهربان شد و با پس صدا می دارد بی

دن! اصالً حاال شما قطع کنید، من  دونستم دارن گوش می نمیوای خیلی بد شد که! شرمنده، -

 .کنم درستش می

و تا خواستم بگویم چه گندی قرار است دوباره بزند، تلفن قطع شد! و من مطمعنم حتماً به پدرم 

ای در ذهنم  دهید به دخترت بگویم عزیزم بمیرم که گریه کردی؟! جرقه زده تا بگوید اجازه می زنگ

 !رگ خوابش را پیدا کردم؛ باید بخندانمش تا مهربان شودزده شد، یک 
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شد که پس از قطع تلفن، نیم  روی هم در رستوران سنتی، چشم به راه غذا بودیم. باورم نمی روبه

مان، باهم  گل رز بزرگ به خانه ما بیاید و از پدرم اجازه بگیرد که شب نامزدی  ساعت بعد با یک دسته

نهایی بیرون غذا بخوریم! و دست گلش میخی بود در چشم خواهر و کنم؛ ت تنهایی، تأکید می

خندیدند و من  ها چادرهای رنگی سرشان را جلوی دهانشان گرفته بودند و ریز می برادرانم! آن زن

قدر  رفت که چطور دستپاچه شدم. آن یمان دیدمش، از شگفتی یادم نمی که وسط سالن خانه هنگامی 

 :جیب بود که جلوی همه، به سمت اتاقم دویدم و گفتمپیشنهاد رستوران رفتنش ع

 !کشه؛ میام االن، نرید ها! چشم به راه باشید شم که بریم! طول نمی اآلن آماده می-

چنان صدای قهقهه برادر و پدرم و دامادمان در خانه پیچید که فهمیدم اصالً پدرم هنوز اجازه نداده! 

دان سنگی مادرم رفتم و نامحسوس  م، آهسته سراغ سرمهچاالک شال آبی و مانتوی آبی بلند پوشید

سرمه کشیدم تا تنها رنگی دهد به چشمانم. آرام و کمی مثالً محترمانه به سالن رفتم و از پدرم اجازه 

 :ام، زیر گوشم گفت خواستم، این بار هم همه خندیدند! مادرم جلو آمد برای بدرقه

خوای آواره کنی؟! گفته باشم؛ بابات تا  بیچاره رو می ورپریده چرا چشمات رو سرمه کشیدی؟ پسره-

 !شه ها شش ماه راضی به عقد نمی

و مادرم چشمكی یواشكی به من زد. سریع بساط اسپند را برایمان دود کرد و من تقریباً از 

بردم به  دستپاچگی به سمت کوچه پرواز کردم! در کمال ناباوری در ماشین را برایم باز کرد! پناه می

 به چه هر! افتاد راه و زد لبخندی ما ٔ  ود خدا! در ماشینش که نشستم، بدون نگاه به من، به کوچهخ

 !دویدند، چیزی ندیدم. خدا شفایش دهد گربه که داشتند دنبال هم می دو جز کردم، نگاه کوچه

چشم کرد و  کرد؛ از مراسم نامزدی و ناهار ظهر. گاهی نگاهم می در طی مسیر مهربانانه تشكر می

هایش برای کوچه و خیابان است! هیچ  زد و من نفهمیدم چرا خنده گرداند و به خیابان لبخند می می

دردی بدتر از کم عقلی نیست! اصال چرا بعد از نگاه کردن به من، به کوچه لبخند زد؟ از نگرانی، به 

 .اده بودآینه ماشین نگاه کردم؛ نه شكر خدا خالی زیگیلی، جوشی، پیسی؛ به صورتم نیفت

*** 

کردم. سنگینی  می بازی دستانم با و بودم انداخته پایین خانگی ٔ  در رستوران سرم را مانند گربه

کردم. از من شرمندگی و خجالت بعید بود! سرم را که باال کردم به او  نگاهش را بر روی خودم حس می

قواره  ساری به انگشتان بینگاه کنم، نامردی نكرد و به دیوارهای رستوران خیره شد! و من از شرم

اش به  تفاوتی اش، به رخ کشیدن بی فحشی به او دادم؛ فكر کنم اولین هنر زندگی .درازم خیره ماندم
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 !اطرافیانش بود

خوراک که آمد، تعارف کرد شروع کنیم به خوردن غذا. غذا شامل پنج سیخ کباب در یک دیس بود و 

هم نیمه کمتر، جلوی خودم  خش نكشم، یک سیخ آنمن اول به خاطر اینكه کشنگی خودم را به ر

گذاشتم اما او خونسرد دو سیخ برای خودش در بشقابش گذاشت و خونسردانه شروع به خوردن کرد! 

 :زیر که مثالً دختر آرام و نجیبی هستم، گفتم خواست با او حرف بزنم... آرام و سربه من اما دلم می

 .ی خوشحالم کردینممنون که من رو آوردین رستوران، خیل-

ای چنگالش در دهانش ماند و خیره به من شد! چشمانش رنگ لبخند گرفت، با دهانی پر  لحظه

کنمی گفت! همین؟ لبی کج کردم، کمی با کباب بازی کردم. به انگشتر نامزدی تک نگین  خواهش می

 :دستم لبخند زدم و گفتم

 .انگشتر نامزدیمون خیلی قشنگه! ممنون-

 :به من، کبابی در دهانش گذاشت و گفت او بدون نگاه

 .مبارکتون باشه، توی دستتون خیلی قشنگه-

های اسلیمی خیره شدم،  زده دستی به شالم زدم، به در و دیوار رستوران که پر بود از نگارگری خجالت

دم پناه برخدا! مگر دست مرا دیده بود؟ ای موجود مؤذی! چشم که گرداندم به علی نگاه کنم، او را دی

که مشغول نگاه به من است، نگاه مرا که بر خود دید، سریع چشم پایین انداخت و مشغول خوردن 

کمی که گذشت،  !شد اما من موردی نداشتم او به من نگاه کند اما انگار او فراری بود از نگاه به من

 و انشگاهد ٔ  نهایت شروع کردم به صحبت درباره درمورد دانشگاه و درسم پرسید، از خوشحالی بی

ها را خورده  میز دیدم، شوکه ماندم؛ همه کباب وسط که ای صحنه از گذشت، که ای دقیقه چند. درس

 :نخورده بود! چشم از دیس خالی کباب گرفتم که گفت بود و من هنوز نیمه سیخم دست

 فاطمه خانم؟-

 :از ذوق گفتم

 جانم؟-

ام گرفته بود، هم دستپاچه برایش  هم خنده این را که گفتم، آنی جا خورد و شروع کرد به سرفه کرد.

های من خیره ماند و استغفراللهی گفت،  دوغ ریختم و به او دادم و او الجرعه سر کشید. کمی به خنده

 :کلید ماشین را به من داد

 .لطفاً شما تشریف ببرید داخل ماشین تا من حساب کنم-
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ماشین رفتم. او از آداب و معاشرت بوی نبرده؛ ای پاشكسته سمت  سرم را پایین انداختم و مانند گربه

همه انرژی  ام! من با این  همه غذاها را خورد! او مرد با احساسی نیست، حتی نفهمید من غذا نخورده

 !شوم حتمی کنار این پیرمرد در سرم، چه کنم؟ برای صدمین بار پس ذهنم گفتم؛ پیر می

کشیدم تا جذبش کنم که یک  شت برای علی میهای ریز و در درون ماشین، در ذهنم داشتم نقشه

مرتبه در عقب باز شد و علی دو پالستیک بزرگ غذا پشت صندلی عقب گذاشت؛ حتمی برای 

 :اش بود. سوار ماشین که شد، با نگاهی کوتاه به چشمانم و بعد به خیابان گفت خانواده

حتماً خونه رسیدین،  .ن گرفتمشما که اصالً شام نخوردین، درست نیست گشنه بمونید؛ کباب براتو-

راحت بخورید. چلو گوشت هم گرفتم، فردا از دانشگاه اومدین بخورین. برای خانواده خودم و شما هم 

غذا گرفتم، حتمی تا االن شام خوردن ولی بنده خداها تو فكرشونه ما چی خوردیم... غذاش خوب 

 .ها هم دوست داشتند بود؛ شاید اون

 .رحم است! من شرمنده شدم از قضاوتم درمورد این مرد لیا علی! این مرد چه د

*** 

 شادی

و بیش، تنها  رفتم. کم  ده روز است که صبح تا بعدازظهر، آزمایشگاه و بعد از آن تا شب باشگاه می

گذراندند؛ انگار همه از هم  می برای خواب خانه بودم. پدر و مادرم هم بیشتر زمانشان را بیرون از خانه 

خانه ما، خانه ارواح شده بود، سكوت کامل. هر زمان در خانه بودم، تمام وقت را  .ده بودیمگریزان ش

تر بودند! در طی روز، حتی یک بار هم با من  طور راحت گذراندم؛ پدر و مادرم هم انگار این در اتاقم می

جلوی خاله و  گرفت. رفتار احمقانه من پرسید، نه سراغی می گرفتند، نه کسی حالم را می تماس نمی

 !عمو، ضربه بدی به پدر و مادرم بود و نامزدی علی، شوک بدی برای من! علی با این کار تحقیرم کرد

 .تاب بودم فاطمه را ببینم اما امكانش نبود ها، بی دانم چرا ولی مانند احمق نمی

شن نامزدی تنها حرفی که پس از نامزدی علی، مادرم غیر مستقیم به من گفت، زمانی بود که از ج

لنگان گلی خانم را صدا  علی برگشت. آن شب پدرم بدون هیچ سخنی به اتاقش رفت و مادرم لنگان

زد، سالمم را با سر پاسخ داد. گلی خانم چادر مادرم را گرفت، تشت آب ولرمی آورد و پاهای دردمند 

مادرم بود، مادرم کمی روی تلویزیون نشسته بودم اما همه حواسم به  روبه .داد ومال  مادرم را مشت

 :ناله از درد پا کرد و گفت

دونی خانواده دختره چه آدم  گلی نبودی ببینی چه مراسم نامزدی بود؛ چه بروبیایی! نمی-
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دونی چه زن فهمیده و باشعوری  هایی بودن؛ با ادب، محترم، با شخصیت! مامان دختره نمی حسابی

ریخت نه انگار که مدیر یه  امون زبون می در برای همهق این !بود! عین یه استاد، مجلس تو مشتش بود

اس! مامانه که هیچ، اوه اوه یه زن داداش اصفهانی داره دختره، از اون زبون بازای قهار، یعنی  مدرسه

کرد قشنگ، دختره رو تو دل طایفه شكوهی جا  گردوند! یعنی یک بلبل زبونی می رو می  رسماً مجلس

اومدم؛ هی  رفت، راست می گفت، چپ می آمدی می دونی گلی چه خوش نمیکرد! خدا شانس بده واال! 

قربون قدمدون... قدم رو چشم ما گذاشتید... سردون سالمت باشه... ببخشید اگه چیزی »گفت:  می

ای  دونید چه تیكه نمی»کرد تعریف از اون دختره. به کل فامیل گفت:  بعدم شروع می« کمو کسرس

گلی این رو  «!س س اما اخالقش تک اکبرش باشد، شكلش ماه شبی چهارده انتخاب کردید، هزار اهلل

زد به جونم! تمام مجلس دو تا چشم شده بود؛ یه چشمشون به دختره بود، یه  گفت، آتیش می که می

چشمشون به من! منم از اول مجلس تا آخر مجلس رقصیدم، گفتم گور پدر پاهام، بذار فكر کنن برام 

گفت؛ دختره ماه شب چهارده شده بود  ی از حق نگذریم، زن داداشش راست میمهم نیست؛ ولی گل

بست انگار  کرد، چنان خاله جون به نافم می اما یک ذره منیت نداشت! با همه احوال پرسی می

 !شناسه صدساله منو می

 :مادرم پوزخندی زد، به من نگاهی کرد و گفت

تونه با یه جلسه،  شه وقتی دخترش می م سربلند میاما گلی حسرت خوردم به این تربیت و شعور! آد-

وقتی اومد توی مجلس زنونه، با اینكه دختره   همه رو شیفته خودش کنه، علی که قشنگ اسیرش بود؛

 !رفت تو دیوار چادر سرش بود اما چشمش که به صورت دختره افتاد، دستپاچه شد؛ داشت با سر می

بیرون آمدم. کالفه از پرسنل آزمایشگاه خداحافظی کردم. شاید وسایلم را جمع کردم و از اتاق ایزوله 

احمقانه باشد اما دیگر دل و دماغ فكر کردن به سیاوش را هم نداشتم! دلم برای سیاوشی لرزیده بود 

دانم، شاید  داد! نمی دیدمش و نه به من اهمیتی می ام با علی، نه می که بعد از بهم خوردن نامزدی

اش بعد از  ام با علی اتفاقی بود! اما مهربانی خانواده بعد از بهم خوردن نامزدی سردی برخورد سیاوش

ترسیدم پس زدن  آمد اما می ام، با اینكه از علی هیچ خوشم نمی علی اتفاقی بود، شاید! من ترسیده

 .علی حماقت باشد

 .از نگهبان در آزمایشگاه که خداحافظی کردم، صدای سیاوش مرا میخكوب کرد

 شكوهی؟ خانم-



    98سمیه سادات هاشمی جزی کاربر انجمن رمان  |رمان این بود زندگی 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         58 

 

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؟-

پا  اش چه بود؟! پابه همه دلهره در چهره تیپ همیشگی بود ولی این  سیاوش همان سیاوش خوش

 :سیدمکرد حرفی بزند اما خاموش بود؛ با تعجب پر می

 جناب فرهنگ، فرمایشی داشتید؟-

اش کرد، لبی گزید  هوا به ساعتش نگاه کرد و باألخره چشم به من داد و من را محو گیرایی و زیبایی بی

 :و خیره به من گفت

 .خواستم شام، امشب دعوتتون کنم به یه رستوران می-

پس یعنی مرا دعوت  ...یش بودابرویی باال انداختم، چه گفت؟! نگهبان در ورودی سرش مشغول رادیو

وقت  ای به کنار دستم نگاه کردم؛ نه، کسی نبود جز من! آخر او که هیچ  به شام کرد! با من بود! لحظه

 !کرد! چه شده؟ هایی دوستانه همكاران دعوت نمی مرا به مهمانی

 :انم را نفهمدبند کیفم را روی شانه صاف کردم و هر دو دستم را محكم به بند گره زدم تا لرزش دست

 ای همكارهاست؟ ممنون از لطف شما، مناسبتش همون مهمونی دوره-

خورده بود،   اش انگار تراش چشمش را بست و دمی گرفت و من محو نگریستن جانان شدم... چهره

زد! یا  ریشش دلم را چنگ می کرد! ته اش نگارگری خدا بود انگار و مرا دیوانه می خطوط چانه و گونه

 !راستی فریبنده بود دیدم، یا به ودم و کسی را دلرباتر از آن نمیمن کور ب

 :باز کرد و آرام گفت  چشم

ای نیست، تنها من و شما! یعنی اگر افتخار بدین، قراری دوستانه باشه، یه جور  مهمونی دوره-

 .آشنایی

و   او اهل نشستخواهد!  لبی گزیدم از هیجان، نفسم به شماره افتاد. چه شده؟ آشنایی با من را می

اش نشانه برجسته بودن من است؟ دختری  همه دلهره چهره  برخاست با دختران زیادی بود! پس این

ای زدم و  تر گرفتم، لبخند محترمانه نوجوان نبودم که هل کرده پاسخ دهم، کیف دستیم را محكم

 : گفتم

نم؛ اگر جایی دعوت نداشتیم، ممنون بابت دعوت خواهیتون. اگر اجازه بدین، با خانواده هماهنگ ک-

 .تون رو لطف کنید تماس میگیرم خدمتتون، البته اگر شماره
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شد که  با تعجب به من خیره شد، انگار باورش نشد که درخواستش را رد کردم! خودم هم باورم نمی

جازه گمان باید از پدرم ا خواستم که درست فكر کنم. بی توانستم فعالً درخواستش را رد کنم! زمان می

 .گرفتم می

تر از من از آزمایشگاه بیرون رفت و من متعجب بودم از  ای گفت و با شتاب سرسری با تعجب شماره

تابی به  شوره و سرآسیمگی در درخواستش! چاالک خودم را به ماشینم رساندم، از بی همه دل این 

فهمیدم دقیقاً چه  رساند، نمی وقفه آزمایشگاه؛ خون به مغزم نمی عرق افتاده بودم. رژیم سخت، کار بی

انگار خوابی دیده باشی و ندانی اکنون هنوز بیداری یا خواب! درخواست سیاوش زمانی  .اتفاقی افتاده

 .بود که من کامالً از سیاوش ناامید شده بودم

کاغذی را از داشبورد ماشین درآوردم و عرق صورتم را خشكاندم. ساعت چهار بعدازظهر  دستمال 

 .العملشان چیست دانستم عكس گفتم و نمی تا شب باید موضوع را به پدر و مادرم می بود و من

شود! یعنی به چشم سیاوش  ای می کردم امشب شب ویژه تاب بودم برای شب! احساس می بی

 آمدم؟ می

ام گرفته بود،  ساعت شش بعدازظهر بود، به سمت رختكن رفتم، برای امروز ورزش بس بود. خنده

خواستم تا قرار شب با سیاوش، ده کیلو کم کنم! دوستانم در  کردم که می ورزش می امروز چنان

ام، به چشم آمدنم نزد  آید و من تنها انگیزه گفتند بسیار کم کردن وزنم به چشم می باشگاه می

ساله،  دانستم واکنش پدر و مادرم درباره دعوت سیاوش چیست من ،دختری سی سیاوش بود. نمی

 !چ مردی قرار شام نگذاشته بودمتاکنون با هی

شتابان به سمت خانه رفتم، داخل خانه که شدم، خودروی پدرم در حیاط عمارت را دیدم. حتمی 

مادرم هم خانه باید باشد. آهسته وارد خانه شدم، مانند همیشه خانه سرتاسر خاموشی بود. صدای 

های  رد سالن شدم. پدرم روی مبلقرآن خواندن مادرم، مرا سمت سالن تلویزیون کشاند، آهسته وا

دید، مادرم مانند همیشه چادر و مقنعه و عینک به  چرم سفید راحتی پا دراز کرده بود و اخبار می

 .خواند چشم، روی سجاده نشسته بود و قرآن می

آمد گفت؛ پدرم به عقب برگشت و مادرم نگاهی کرد، لبخندی  گلی خانم پشت سرم حضورم را خوش

نگاهی  الم کردم. هر دو آهسته پاسخ دادند و چشم از من گرفتند. سمت مادرم رفتم، نیمزدم و بلند س

به من کرد، جلوی پایش نشستم و دستش را گرفتم. عینكش را باال زد، مقنعه سفید نمازش را کمی 

 :پس کشیدم
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 .سالم مامانی-

لرزید. با  بود! دستش می اش را! بس دوباره سری تكان داد و چشم به قرآن داد. تاب نداشتم کم محلی

 :بغضی در صدا گفتم

 دادی؟ عزیزم اگه جواب سالم واجب نبود، حتمی همین زیر لبی هم جوابم رو نمی-

لرزید. رحل قران را کنار گذاشت، خود را برایم  اش می مادرم دهانش را کج کرد تا بغضش نشكند، چانه

 :باز کرد. سر به دامانش گذاشتم و آرام با اشک گفتم

دونم  دونم دل شكستگیت مال این نبود که علی رو نخواستم، می مامان ببخشید دلت رو شكستم. می-

خاطر  دونم بدجور تو و بابا شكستید به ادبیم به خاله و عمو، می که سرشكسته شدی به خاطر بی

و من هاست! دورت بگردم... جوونی کردم، مادری کن  مغزی از جوون حماقتم؛ اما مادر من عجولی، بی

گی؛ من خودخواهم ولی مامان، دیگه گذشت عزیزم، خودم شرمنده شدم از این  رو ببخش! راست می

رفتارم، مامانی تویی و همین یكی یه دونه!... دردت به جونم، قهر نكن با من، من مغرور رو ببخش 

 ...فدات بشم، خدا منو مرگ

زمان گوشی همراه  هم .بر سرم کشید نگذاشت ادامه حرفم را بزنم، بلند اسمم را صدا زد و دستی

 :پدرم زنگ خورد، باألخره اشک از چشمان مادرم ریخت

خواد رو ببینی. دلم با  قربونت برم الهی، کور بشم پشیمونیت رو نبینم! الهی اون زندگی که دلت می-

م   هعلی بود ولی تموم شده مادر، ده روزه دیگه تموم شده. خیلی ازت ناراحت شدم، چون خجالت زد

گی؛ گذشت... برای تو هم شوهر قحط نیست مادر  خاطر رفتارت ولی راست می کردی پیش خواهرم به

خواد،  کنیم اونی که دلت می دونی توی این یک ماه، چقدر خواستگار داشتی؟! اما صبر می جون، می

سی با ما افتاد، م تو رودروای  خوام دوباره شرمنده شادی بشم، یه بار بچه گه نمی پیدا شه. بابات می

 !دیگه بسه

نشستم، چهره پیر مادرم را فشردم و اشكش را پاک کردم. پدرم با خنده کنار ما ایستاد، موهای یک 

 :دست سفیدش، از خنده درون چشمانش کم نكرد، با مهربانی گفت

مین زدم، برای ه کنید؟! نكنه شنیدید داشتم با خواستگار شادی حرف می چه خبرتونه؟ چرا گریه می-

مجلس گریه راه انداختید؟ بابا تا بیان و ببرنش، خیلی دیگه هست. جمع کنید بساط گریه و آه و ناله 

 .رو

 :با تعجب به پدرم خیره شدیم، مادرم چشمی ریز کرد و پرسید
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 خواستگار؟ خیر باشه؛ کی هست؟-

 :پدرم با لبخند گفت

دی رو برای بهزاد خواستگاری کنیم! خواهرم صدیقه بود، گفت اگه اجازه بدین، بیایم تهران شا-

حقیقتش جا خوردم، هیچ وقت حرف بهزاد نبود! بهش گفتم درست نیست؛ حتمی داداش ناراحت 

شه. کلی دلیل آورد که چه ارتباطی داره، علی که رفته دنبال زندگی خودش؛ پس ناراحتی نداره.  می

خوای اجازه بدی  گفت یعنی حتی نمیشه بین ما و داداش رضا؛ ناراحت شد،  گفتم خواهر دلسردی می

بیایم خواستگاری؟ گفتم آخه فكر نكنم شادی دلش با ازدواج فامیلی باشه، گفت اجازه بده بیایم، با 

هم حرف بزنن، خودش تصمیم بگیره. بعدشم جون بهزاد رو قسم خورد که بهزاد از بچگی شادی رو 

 !خواسته می

راه نشنیده؟ انگار مادرم هم مانند  درم بودیم. بهزاد؟! پدرم بیمن و مادرم با دهانی نیمه باز خیره به پ

 :من شک کرده باشد، پرسید

ها! چطور  حرف خواسته؟ از بچگی؟ بهزاد که دوازده سال از شادی بزرگتره! چه  بهزاد؟ شادی رو می-

 !خواد هیچ وقت نفهمیدیم شادی رو می

قدر نام بهزاد برایم ناآشنا بود  ه من خیره شد! آنای باال انداخت، چشم ریز کرد و ریزبین ب پدرم شانه

که تصور خاصی از او در ذهنم نبود. نگاه پدرم درون چشمم در حال رفت و آمد بود. مادرم آنی به 

 :پدرم خیره شد و پدرم بدگمان گفت

 خاطر بهزاد بود؟ شادی بهزاد به خودت گفته؟ بهم خوردن نامزدیت به-

 :سریع گفتملعنتی؛ همین را کم داشتم! 

دید  به خدا که اصالً هیچ ربطی به بهزاد نداشت! آخه بابا، مامان که هفت ماه سال رو اون جا بود، می-

قدر گرفتار درس بودم  رفت. اون اومد آلمان، چند روز بود و می بهزاد سالی یكی دو بار از سوئیس می

اد هیچ وقت با هم صحبتی نداشتیم! رفت خونه عمه دیدنش، اصالً من و بهز که مامان گاهی تنهایی می

هم رفته، توی این چهار   وقت نیاز نبوده. روی به خدا من حتی شماره تلفنش رو ندارم، یعنی هیچ 

بار وقتی مامان آلمان نبود، اومد خونه عمه که من و آتیه خواهرش رفتیم آپارتمان خودم،   سال یک

 .منم برگشتم خونه عمه اون بار دو روز هم بیشتر آلمان نبود. وقتی رفت،
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ام بهزاد  کجای اندیشه !ای کشید و مادرم آهانی گفت، همه به فكر فرو رفتیم؛ بهزاد پدرم نفس آسوده

مانند اقوام، هم نشناسمش. او مرد پخته و آرامی بود،  ام که شاید به جا دارد؟ آن اندازه او را کم دیده

 !ت در ذهن من جایی نداشتهوق  گریز بود! اصالً او هیچ به نظر من همیشه زن

ای  لباسم را که درآوردم، جرقه .صدا به سمت اتاقم رفتم. ابروهایم هنوز از تعجب باال بودند آرام و بی

در ذهنم خورد؛ سیاوش! با شتاب به سمت سالن خانه دویدم. پدر و مادرم آرام مشغول گفتگو بودند، 

 :با تعجب به من گفت ها ایستادم، مادرم روی هر دوی آن با هیجان روبه

 چی شده مادر؟-

 :ای از موی رهاشده از گیسوانم تاب دادم و گفتم سر پایین انداختم، دستم را به شاخه

خواستم بگم، یادم رفت... راستش پسر آقای نیكو، امشب منو برای شام  چیزی می ببخشید، یک -

 ...دعوت کرده رستوران

 :حرفم را گفته نگفته، پدرم فریاد زد

 !اوش؟سی-

 :با تعجب سری به مثبت تكان دادم، پدرم ایستاد و برزخی با پوزخندی گفت

 !خواد قرار بذاره مرتیكه باهات می-

 :جانش بود، خشمگین گفت به   هایش درهم رفت. با ناباوری خیره به پدری بودم که انگار آتش اخم

نی، رو حساب این بود که شادی رو چه حسابی شام دعوتت کرده؟ من اگه گذاشتم اون جا کار ک -

 !ایه کنه چپ نگاهت کنه اما انگار خبرای دیگه نامزد داری؛ جرأت نمی

 :شنیدم! به مادرم ناباورانه نگاه کردم، مادرم نگاهم را خواند و سریع گفت چه می

زنی؛ دخترت از گل پاکتره... دیونه شدی؟! اگه  وا فتاح خجالت بكش! داری در مورد شادی حرف می-

 .گفت رفت که به ما نمی ی میزیرآب

 :وضوح آشكار شده بود، فریاد زد  های گیجگاهش به پدرم که رگ

پس اون چطوری به خودش اجازه داده همچین غلطی بكنه؟ روی چه حسابی به این دختر که یه تار -

 موهاش هم معلوم نیست، پیشنهاد شام داده؟

خور  آورد. دل ط اجتماعی جوانان سر درنمیهای پدرم دلم شكست، پدرم پیر بود و از رواب از حرف

 .نگاهش کردم

شد که پدرم مخالف سیاوش باشد! صورتم گر گرفته بود از بد دهانی  چنگ زدند بر گلویم... باورم نمی
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 !دیدم شده می به سیاوش! دنیا را برای خودم تمام 

مم را کنترل کنم؛ کشیدم تا خش آرام به سمت اتاقم رفتم، دستانم را مشت کردم. عمیق نفس می

تر،  حرمتی کنم. به در اتاقم که رسیدم، دستگیره در را با قدرت هر چه تمام خواستم به پدرم بی نمی

محكم هل دادم. صدای بسته شدن محكم در، در کل عمارت پیچید، چنان محكم بسته شد که تن 

 !خودم را هم لرزاند

کس نباید بد سیاوش را  این عمارت بیزارم، هیچ  لرزیدم. من از وسط اتاقم ایستاده بودم و به خود می

 !بگوید

کشیدم.  های تند می طور وسط اتاق ایستاده بودم و از خشم، نفس مادرم هول کرده به اتاقم آمد، همان

 .هایم از سر خشم بود مادرم با تعجب در برم کشید تا آرامم کند و من هنوز نفس

 کنی مادر؟ چرا همچین میبندی؟  طوری می چته شادی؟ چرا در رو این-

 :شد از عصبانیت، انگشتم را تهدیدوار باال آوردم و گفتم سرم داشت منفجر می

خوام برم رستوران، معنیش این نیست که  مامان به بابا بگو اگه احترام گذاشتم و اومدم گفتم می-

بگین با این نرو با اون  تونستم برم! مامان به خدا اگر بخواین اذیتم کنید، مدام خودم چالق بودم و نمی

 .تونم از خودم مراقبت کنم سی سالمه؛ می !رم رم، به خدا می نرو؛ می

اش  اش را تنگ کرد و به من با تعجب نگاه کرد. دست لرزان و چروکیده پریده گره روسری مادرم رنگ

 :را باال آورد، دستم را گرفت و با ناباوری گفت

ری؟ ما که جز تو کسی رو نداریم مادر! تو رو خاک آقاجون، خوای ما رو تنها بذا قربونت برم می-

 !لرزه قدر عصبانی نباش. بابات یه حرفی زد، تو چرا همچین شدی؟! تمام بدنت داره می این

ریخت... با  ام می هایم بلند بود، عرق از تمام رخساره دستم را از دستان مادرم کشیدم. هنوز نفس

شمردم تا آرام شوم. من تمام قد،  نفسم را می .ب سرد را باز کردمشتاب به حمام اتاقم رفتم، دوش آ

 !ایستم پشت سیاوش می

هنوز با سیاوش تماس نگرفته بودم. لعنت به این   موهای سرم را خشک کردم. ساعت هفت شب بود،

 !بخت

 .داردم میگوشی تلفنم را برداشتم تا قرار امشب را کنسل کنم که صدای ضربه در اتاقم، از این کار باز 

 بله؟-

 :مادرم با لبخند وارد شد و گفت
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بچه نیستی که  .عزیزم هنوز آماده نشدی؟! درخواست شامش رو قبول کن؛ بابات رو راضی کردم-

و بابات باشه. بابا دلش نیست؛ چون  جلوت رو بگیرم. خوب و بد رو بسنج، حواست پی آبروی خودت 

کنی دلت  جنبه ولی اگه فكر می و گوشش می گه پسره سر شناستش، می پسر رفیقشه، خوب می

 .خواد بری، برو می

دستانم را جلوی دهانم گرفتم تا جیغ نكشم. به سمت مادرم دویدم. مادرم خندید، دست لرزانش را 

 :ام زد و گفت به گونه

 هیچ وقت حرف رفتن نزن، باشه؟-

 :لبخند زدم، به سمت کمد لباس رفتم و گفتم

ساله رو مدام امر و نهی کنه! باألخره صبر آدمم یه حدی  تونه یه دختر سی یمامان به بابا بگین نم-

 !داره

مادرم سری تكان داد و آرام از اتاق بیرون رفت. با خنده، بپر بپر گوشی همراهم را برداشتم و به 

سالم، شبتون بخیر. اگر هم چنان وعده شام برقرار هست، آدرس بفرمایید »سیاوش پیامک دادم: 

 «.دمتتونبرسم خ

 «.سالم و آدرس»ای نكشید که پیامكش آمد:  به چندثانیه

وخروش داشتم که برایم مهم نبود سردی پیامش. مانتوی توسی و شال مشكی پوشیدم،  چنان جوش

تر کشیدم؛ زمان، زمان دگرگونی بود. اینترنت گوشی همراهم را  شال سرم را کمی، تنها کمی پس

ای ناشناس؟ قطعه  رسان نظرم را جلب کرد؛ شماره ، یک پیام در پیامروشن کردم تا ایمیلم را چک کنم

 :شعری ارسال کرده بود

 دانگر مقدر و بگردان چشم ٔ  گوشه-

 سرگردان؟ ٔ  ما که هستیم در این دایره

با تعجب از شعر ارسالی فرد ناشناس، روی عكس پروفایل زدم و با دیدن عكس پروفایل شوکه شدم؛ 

عكس پروفایل  طور که گیج به بود! بهزاد شماره مرا از کجا آورده؟ همان شده بهزاد! دستانم خشک

 :خیره بودم، پیامی دوباره تایپ شد

 دی بهت نزدیک بشم؟ شادی اجازه می-

خواهد؟ چگونه  موبایل از دستانم افتاد، دستم را جلوی دهانم گرفتم. بهزاد! این ناشناس از من چه می



    98سمیه سادات هاشمی جزی کاربر انجمن رمان  |رمان این بود زندگی 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         65 

 

 ممكن است به من فكر کند؟

 :لی خانم از پشت در مرا به خود آوردصدای گ

 .گه عجله کنید، دیر شد شادی خانم مادرتون می-

سریع گوشی همراهم را برداشتم، بدون توجه به پیام بهزاد، سریع از پدر و مادرم خداحافظی کردم. 

 لعنت به این بخت! حتمی عمه با پدرم قطع رابـ*ـطه خواهد کرد! در این چند سال زندگی در آلمان،

های زیادی برای من  هر چند ماهی را که مادرم در آلمان نبود، در خانه عمه بودم، او و همسرش زحمت

ها هم که وضع  اند. اصالً بهزاد چه مرگش شده بود؟ حتمی مال پدرم عاشقش کرده! اما آن کشیده

 !مالی خوبی دارند

بهزاد را پس ذهنم  .بودم نزدیک رستوران بودم و من هنوز از تعجب پیام بهزاد، بیرون نیامده

فرستادم، ماشین را در پارکینگ رستوران سرشناس تهران پارک کردم. به تندی وارد رستوران شدم، 

سر چرخاندم و سرانجام دیدمش؛ تپش قلبم باال رفت. او  !در رستوران از شلوغی، قیامتی به پا بود

هایم که  ه سمت او رفتم. صدای گامزیر سرگرم گوشی همراهش بود. نفسی بلند کشیدم و آرام ب سربه

اش بود. به سرتاپایم نگاه کرد و با سر سالم داد. نزدیک که  به او رسید، ایستاد، لبخند کجی بر چهره

گمان قصد دارد مرا امشب از هیجان به  بی !دادم؛ خدای من چه تیپی شدم، داشتم از هیجان جان می

ام  اش؛ داشت خفه وار ایستاده قرمز، حالت مانكنوشلوار رسمی مشكی، کروات  کام مرگ کشاند! کت

 :رویش که رسیدم، جلو آمد و دستش را دراز کرد و گفت کرد! به روبه می

 .خوشحالم که اومدی، سالم-

ای کردم. ابرویی باال انداخت و دستی که دراز بود  و من با لبخند دستش را ندید گرفتم و سالم مؤدبانه

ا جهت نشستن من پس کشید. خدای من چه جنتلمنانه! داشتم از را سمت صندلی برد و صندلی ر

تلخی  اش؛ اوقات مان، بوی اُدکلنش، بدن ورزیده مردم! آرام از کنارم که رد شد، تفاوت قدی خوشی می

اش داد، لبخندی  سویه، لمی به صندلی رویم نشست و یک پدرم را از یادم برد. روی صندلی روبه

 :ماهرانه زد و گفت

ایز شدم باهام دست ندادین! عجیبه شما آلمان چندین سال زندگی کردین ولی رفتارتون سورپر-

 !ده طور نشون نمی این

پروا تا  شوره افتادم؛ چه بی اش به دل ام کشیدم، کمی از خیرگی بیش از اندازه دستی به شال مشكی

 :ای باال انداختم و گفتم کند! مؤدبانه شانه مغز استخوان آدمی را نگاه می
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 .هاشون پایبندم ها؛ هنوز هم به بعضی ها، سنت ادبی ندونید. عادت رفتار منو حمل بر بی-

 :پوزخند صداداری زد، روی میز خم شد و استادانه چشمانم را کاوید و گفت

 !خواین بگین که آلمان هم حجاب داشتین؟ نمی-

خواست بگویم  ته بودند! دلم میهمه قیدوبندی که به پایم بس دانم چرا ولی شرمنده شدم، از این  نمی

 :نه ولی ناچار گفتم

 .بله؛ حاال حجابم نه مثل ایران مانتو شلوار باشه ولی روسری همیشه سرم بود-

کمرش را صاف کرد و مجدد به صندلی تكیه داد، دوباره پوزخندی زد و گارسون را صدا زد! کمی 

گذارم؟  ه قوانین خانواده احترام میهمه ب پوزخندش برایم گران تمام شد؛ واقعاً چرا من این 

دستی خالی  پیشخدمت آمد و سفارش غذا را گرفت. میانمان سكوت بود. او چشمش به پیش

شد و من  زد! از رفتار و سكوتش هیچ عایدم نمی رویش بود، انگار در جهان دیگری گشت می روبه

 :هنوز محو او بودم که سرباال کرد و پرسید

 تین؟از کار با ما راضی هس-

 !صحبتی لبخند زدم؛ شكر خدا شروع شد هم

 !بله، فعالً که عالیه-

 :سری تكان داد و گفت

 تصمیتون برای کار چیه؟-

توانم؛ ولی خب جواب دیگری  دانم که می تصمیمم که این بود دل سیاوش را به دست آورم و من می

 :دادم

یا که بابا برای  ...اهی دانشگاهچند ماه دیگه تصمیم دارم که رزومه بفرستم پژوهشكده آزمایشگ-

 .خودم آزمایشگاه بزنه ولی گرایشم بیشتر تو کارهای تحقیقاتی پژوهشیه

 :سری تكان داد، خیره به گل روی میز گفت

اس، موفق  تونم خیلی جسورانه کارتون توی آزمایشگاه حرف نداره! البته موضوع پایانامه دکتری-

 .شما خیلی خوش حالیم هر حال ما از همكاری با باشید... به 

تشكری کردم و او باز سكوت کرد. غذا را آوردند و مشغول خوردن شدیم، او بیشتر با غذایش بازی 

کرد و انگار حوصله حضور در رستوران را نداشت و من متنفر بودم از نگاه خیره دختران جوان بر  می

کردم امشب حتماً شب  فكر می قدر با پرسنل آزمایشگاه بگو و بخند داشت که روی سیاوش. او آن
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 !گذشت اما تماماً داشت به سكوت می !انگیزی برای من است خاطره

ام را خوردم و تشكر کردم. او چشم به من داد و دستی به کرواتش زد، با تعجب  نصف سیخ جوجه

 :خیره به غذایم گفت

 خورید؟ غذا خوب نبود؟ چرا نمی-

 :قانه گفتمادبانه باشد، صاد خواستم رفتارم بی نمی

م افزایش وزن شدیدی پیدا کردم. تقریباً   نامه غذا عالی بود اما من توی دو سال اخیر به خاطر پایان-

خوام برم پیش پرفسوری که زیر نظرشم و  ماهه شروع به ورزش و رژیم کردم. فردا می نزدیک یک

 .خوام واقعاً ازم ناامید بشه نمی

دارم! نگاهی به   قط به جهت سیاوش است که قصد کاهش وزنام و ف و من نگفتم در عمرم چاق بوده

 :چشمانم کرد، سری تكان داد و هیچ نظری درمورد حرفم نداد. یک آن ایستاد و گفت

 .ای میل ندارین، تمایل داشته باشین تا ماشینتون با هم قدم بزنیم پس اگر چیز دیگه-

ری به نشانه ادب تكان دادم و من در کنار مرد کرد! س از هیجان، قلبم انگار صد برابر بیشتر پمپاژ می

لرزید! تا نزدیكی  زدیم، دستانم می شانه قدم می به گام از رستوران بیرون زدیم. دقیقاً شانه جذابم، هم

 .لنگد شد بفهمم یک جای کار می ماشین سكوت کامل کرده بودیم، این سكوت باعث می

مفهومی داشت شام امشب. کلید ماشین را از کیفم  روی ماشینم که رسیدیم، گیج فكر کردم چه روبه

 :درآوردم و با لرزش آشكار در صدا گفتم

 بابت شام مچكرم ولی واقعاً نفهمیدم علت دعوتتون چی بود؟-

 :گام شدیم که گفت هایش آرام شد ولی دوباره هم کمی قدم

 .یی بیشترممنونم بابت اینكه قبول کردین تشریف بیارین. علتش رو بذارین پای آشنا-

 :کنار ماشینم رسیدم و گستاخانه گفتم

خواد! تازه اونم آشنایی در سكوت؟! واقعاً هیچ متوجه  جناب نیكو همكار بودن که دعوت شام نمی-

 !قصد شما برای دعوت به این شام نشدم

شده از پیش نرفتن آن چیز که در   خواستم خودم را خرد شده و له قفل مرکزی ماشینم را زدم، نمی

جسورانه مقابل اویی که دست در جیب شلوارش کرده بود و از باال نگاهم   ذهنم بود، نشان دهم؛

 :کرد، ایستادم و هوشمندانه گفتم می

حقیقتاً فكر کردم به جهت پیشبرد کاری، یا پیشنهاد کاری قرار شام امشب رو گذاشتین! ولی خب -
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 !عجیب به سكوت گذشت

و بعد پس گردنش را لمس کرد، حرکتش مردانه بود و من داشتم  کالفه دستش را میان موهایش کشید

 :دادم انگار! کوتاه گفت جان می

دونم اصالً درسته یا نه... معذرت  خواستم درخواستی از شما کنم ولی نمی من، یعنی چطور بگم؛ می-

 .خوام!... شب خوبی داشته باشین می

داد. بچه نبودم، این  چیز را به من نشان نمی یچ هایم درهم رفت. لعنتی چه مرگش بود؟! رفتارش ه اخم

خور خداحافظی کردم و سوار ماشین شدم. گند بزنند به این  رفتارش توهین بزرگی به من بود! دل

 ...!شب

*** 

 فاطمه

ام تا باد خنک به مغزم بخورد؛ شاید از باد مغزم کم شود؛ آن  روبه روی کولر سالن پذیرایی ایستاده

ام که زیر چشمانم گود رفته! خانه در خاموشی کامل است؛ زمان امتحانات من رسماً  خوانده قدر درس

دهم،  کمر گردنی تاب می  به  آید، حتی علی! دست رود، نه کسی می حكومت نظامی است، نه کسی می

 شود؟ احساس می همه بی  آخ علی، خدا عاشقت کند که پدر مرا در آوردی، مرد هم این

ای به من  زند تا بفهمم عالقه م؛ این مرد چرا هیچ حرکت شیداواری از او سر نمیخون ای به قربان دل

 !آید اصالً چه ریختی بود دارد یا نه؟ از بعد از شب نامزدی، هیچ ندیده بودمش، یادم نمی

هایش از بیخ عكس نداشت تا  رسان های پیام  کشیدم با او تصویری حرف بزنم. پروفایل خجالت می

 !کمی حیضی کنم

ها  خورد؛ زبانی برای جزوه و کتاب به درون اتاقم رفتم، از این همه جزوه میان اتاقم حالم دارد بهم می

خواهد، از خودم  گیرد، دلم کمی هیجان می کشم، بغض گلویم را می آورم روی تختم دراز می در می

 !آید؛ خودم کردم که لعنت بر خودم باد بدم می

 :ام گفتم مان با همین زبان الل شده ام رستوران، جلوی در خانهشوم؛ بعد از ش از خودم حرصی می

شرمنده من تا ده روز دیگه یک روز درمیون امتحان دارم خودتونم در جریان هستید امتحانات -

های فامیلی یا گشت و گذار رو بذاریم برای بعد از این ده روز،  پایانی چقدر مهمه اگر ممكنه، مهمونی

کنم، شرمنده باید تمرکز داشته  و جویایی حالتون شدم، از حاال عذرخواهی میاگر کمتر تلفن کردم 

 .باشم تا نمره برتر بگیرم
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 :هایش سُرخ شد و گفت آن کوه یخ هم گونه

گم  دونید درسته برای درستون انجام بدین، چشم حتماً به مامان هم می نه شما هر کاری صالح می-

ای ندارم، مواظب خودتون  ودم هم از شما جز سالمتیتون خواستهمهمانی رو بندازه بعد از امتحانات، خ

 !باشید یا علی

و رفت؛ ای تیر غیب بخورد بر زبانم، فرحناز دختر عمواش گفته بود علی بسیار قانون مدار است، اما 

گرفت، اما من  کردم تا این حد! او چنان حرفم را جدی گرفته بود که اصالً تماس نمی من فكر نمی

 اند؟ جنبه بودم یا همه دخترها اینگونه بودم برای حرف زدن با او، من بی تاب بی

های زیادم! احساسم  کرد از تماس گرفتم! اوایل تعجب می های گوناگون تماس می راه به بهانه راه و بی

 !ها عادت ندارد گوید به این جور تماس می

 !کرده؟ پس با نامزدش دوسال چه غلطی می

داد همیشه در دسترس باشد؛ یاد  اش کنم، ولی کارش اجازه نمی فتم تا وابستهگر من مدام تماس می

گرفته بودم درطی روز فقط پیام دهم و تنها هر شب اگر شیفت نبود با او تماس بگیرم تا کمی دلبری 

شد و محكم بر سرم  کنم، اما چه فایده، دلبری کردنم به جهت رسمی سخن گفتن او دستی می

 !زنم ردی هم داشت؛ چنان رسمی است که انگار با استاد دانشگاهم حرف میخورد؛ آخ چه د می

کردم و  ها، هی زر زر می جایش تا دلتان بخواهد من مانند لوده نه شوخی، نه خنده، محترم و باادب؛ به

داد، اما گاهی خدایی نكرده صدای  خندیدم و او تنها گوش می های چرندم غش، غش می از داستان

ام، به من رو  جنبه آورد! نكند فهمیده بی خندد! اما به روی من نمی کرد دارد می لوم میهایش مع نفس

دهم، اگر یک عزیزم نثارم کند که  بینم و در روز شاید بیست پیامک می دهد؟ آخر محبتی نمی نمی

 !چمدان بسته حتمی پشت در خانه مادرش نشسته به انتظارش

گونه بود؛ پیش از نماز صبح پیام  شد؛ روال پیام دادنم اینکننده پیام با بار او شروع آخ نشد یک

 :دهم می

 .سالم صبح شما بخیر توی نمازهاتون منو هم دعا کنید روز خوبی داشته باشین انشاهلل-

 :بعد از نیم ساعت پاسخش این بود

 .سالم محتاجیم به دعا درستون رو بخونید یاعلی-

داد پیامش را تغییر بدهد  دادم و او حتی زحمت نمی می های متفاوتی و دقیقاً هر سحرگاه من پیام

 دادم تر پیام می ساعت هفت صبح بی تاب !کرد همان اولی را کپی کرده دوباره برایم ارسال می
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ها خیلی سنگینه، خدا کمكم کنه  خورم برم دانشگاه، درس تون بخیر دارم صبحانه می سالم صبح-

 .جازه، دیگه خداحافظبابام منتظره من و ببره دانشگاه با ا

 !داد تا ساعت دوازده ظهر گرفت، او ولی جواب نمی ام می خودم از پیامم خنده

 .سالم موفق باشید حواستونو جمع درس کنید، یاعلی-

 .دادم عصر پیام می

سالم حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ امتحان امروز کلی پرماجرا بود، شب اگه وقت داشتید و اتاق -

 .گیرم اتون تماس می بودین با اجازهعمل یا شیفت ن

داد؟ الهی بگردم،  کرد و جواب نمی این پیامم که رسماً سنگ روی یخ بود اصالً پیامش حساب نمی

کردم و برای اینكه هزینه تماس با  پیامک مظلوم من! خالصه ساعت هشت شب، خیر سرم زرنگی می

 .دادم من نیوفتد دلبری می کردم و پیام می

 شده اجازه میدین تماس بگیرم؟ بخیر دلم خیلی براتون تنگ سالم شبتون-

گویم  افتاد؛ و من هی چرند می گرفت و هزینه تماس شكر خدا برای او می و چند دقیقه بعد تماس می

گویم خسته شدین از  کند و وقتی می زنم که تلفنم داغ می دهد، گاهی انقدر حرف می او فقط گوش می

 :گفت گوید، نه فعالً کاری ندارم؛ اگر هم کاری داشت می می زیاد حرف زدن من، مؤدبانه

 .شرمنده کاری پیش اومده با اجازه-

ام  همین! نه دیگر خسته شدم در این ده روز بس که گفتم همین! امشب باید امتحانش کنم بیچاره

کنم!  م میکرد! یک غلطی کردم گفتم درس دارم، او نباید این همه جدی بگیرد؛ من این کچل بور را را

 !گویند فاطمه به من می

ام را پشت سرم  گوشی همراهم را برداشتم و لبی کج کردم، موهای بلند پریشان یک هفته شانه نشده

 :فرستادم، ساعت شش بعدازظهر بود، پیام دادم

 !کنم سالم عصر بخیر خسته نباشید ببخشید امتحان آخرم سنگینه گوشیم رو خاموش می-

سریع متن را پاک کردم؛ نه این فایده ندارد، باید با مادرم هماهنگ شوم،  کمی فكر کردم، نوچ؛

 !بشكنی در هوا زدم، یافتم

 !چاره علی آخ بی
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 دانای کل

از خستگی دیگر نای ایستادن نداشت؛ توان و تاب از جانش رفته بود، خداوند را به خاطر سربلندی 

ل را دربیاورد دستی برای پرفسور بلند در این جراحی سخت شكر کرد؛ بدون این که گان اتاق عم

 :کرد و گفت

 .هام رو تعویض کنم رم اتاق استراحت لباس پرفسور خسته نباشید، می-

گونه که پشت میز با لباس جراحی آبی نشسته بود و شرح جراحی را در کاغذی  پرفسور همان

 :نوشت بدون نگاه به علی گفت می

 .زنم برو من خودم با همراهاش حرف می-

تر از آن بود که توان گفتمان با همراهان بیمار را داشته باشد؛ پس از در  آرام تشكری کرد؛ علی خسته

و چهار ساعت نخوابیده بود، و این عمل اورژانسی چندین ساعت  جانبی اتاق عمل بیرون رفت؛ بیست 

 !داشته بود و چشمان روشنش از خستگی به خون نشسته بود در اتاق عمل سرپایش نگه

که خودش آگاه باشد، نخستین کاری که کرد، پر شتاب به  به اتاق استراحت که رسید، بدون این 

 !های فاطمه را بخواند سمت گوشی همراهش رفت تا پیام

آورد، رمز گوشی  طور که با یكدست، گان جراحی را از تنش در می در کمدش را باز کرد، همان

همه عجول در رفتار بوده! هرچند خسته بود ولی یاد  نآمد کی ای همراهش را وارد کرد و یادش نمی

گاه فاطمه  های گاه و بی که پیامک  دانست فاطمه لبخندی بر دهان علی کاشت، گرچه علی نمی

 !معتادش کرده است

اش کرد، نبود هیچ پیام یا تماسی از سوی  پس از باز شدن قفل گوشی همراهش اولین چیزی که شوکه

که خوابش ببرد، ریز و درشت هر   این از محاالت بود، فاطمه از بامداد تا هنگامیفاطمه بود! برای علی 

 :کرد! دلهره به جانش افتاد، نالید اش را برای علی پیامک می روزه

 یا خدا چی شده؟-

که فكر کند یا کمی استراحت کند بعد تماس بگیرد، سریع شماره فاطمه را گرفت و در کمال   بی آن

راه فاطمه خاموش بود! بدون معطلی تلفن منزل پدر فاطمه را گرفت، با یكدستش ناباوری تلفن هم

 :داد تا تمرکز کند، پس از چند بوق مادرش جواب داد اش را ماساژ می پیشانی

 بله؟-

 :تكه گفت علی هول کرده و تكه
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 سالم شبتون به خیر خوب هستین؟-

ای رفت،  خانه ایستاده بود چشم غره سر تلفنمادر فاطمه برای فاطمه که با تعجب از تماس علی باالی 

 :با مهربانی پاسخ علی را داد

 ...سالم پسرم، خسته نباشید، حال شما چطوره؟ خوبی مادر مامان خوبن بابا-

 :علی که انگار علی بردبار همیشگی نبود، میان حرف مادر فاطمه رفت و گفت

 همه خوبن، شرمنده ببخشید فاطمه خانم نیستند؟-

پرید،  اطمه به فاطمه نگاه کرد، فاطمه از هیجان دست جلوی دهانش گرفته بود و باال و پایین میمادر ف

مادرش چشمانش را سمت آسمان کرد و به خاطر همكاری با دختر شیطان صفتش از خدا معذرت 

 :خواست، خونسرد به علی گفت

 .چرا مادر هست اما خوابه-

ان تاریكی چشمانش، چهره زیبای فاطمه را دید که علی چشمانش را بست و نفس راحتی کشید، می

باز کرد و فكر کرد، این  معصومانه خوابیده، بدنش به لرزه درآمد، لبی گزید استغفراهلل گفت و چشم 

 :به خیالش که فاطمه بیمار شده باشد گفت !شود دختر شاد و پر انرژی هم مگر خسته می

 حالشون خوبه که انشاهلل؟-

رقصید  خند بر لبانش جا خوش کرده بود، سری به تأسف برای فاطمه که داشت میمادر فاطمه که لب

 :تكان داد و گفت

ام رو پوست و استخون کرده، چون فردا امتحان آخری بود، گفت  بله مادر خوبه، اما امتحاناتش بچه-

 .نمآلو نباشم، اجازه بدین پسرم بیدارش ک کنم تا فردا سر امتحان خواب تلفنم رو خاموش می

 :زبان، سریع گفت که بدخواب شود این زیبا روی شیرین  علی دستپاچه از این

 گیرم، ساعت چند امتحانشونه؟ نخیر نیازی نیست، فردا بعد از امتحان باهاشون تماس می-

اش به علی نرسد! فاطمه سرمست بود از این  مادر فاطمه دستی جلوی دهانش گرفت تا صدای خنده

 .تماس علی

 .ت نه امتحان آخرشه به امید خدافردا ساع-

 :علی کالفه گفت

 .خدمت حاج آقا سالم برسونید، ببخشید مزاحم شدم خداحافظ-

تلفنش را که قطع کرد چشمانش را بست، از خستگی یكدستش را به کمد گذاشت تا تكیه دهد؛ فكر 
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 :کرد خستگی به تنش ماند، پس ذهنش گفت

 .شده بانو گ بخواب عزیزم شبت به خیر، دلم برات تن-

اش نشست، سر که برگرداند، چهره مهربان و خسته  کرد که دستی بر شانه علی در خیال خود سیر می

 :پرفسور را دید، پرفسور سری به تأسف تكان داد و با یک تک خنده گفت

 !چته علی؟ ایستاده خوابت برده-

 :هایش رنگ گرفت، شرمنده گفت زده گونه علی خجالت

 .منه استاد، بیدار-

 .زبانی کرد دید چرب پرفسور لبخندی زد و دوباره سری تكان داد، علی که خود را رسوا شده می

 .استاد واقعاً خسته نباشید، من امروز خیلی از شما درس گرفتم، واقعاً که پنجه طالیید-

 :پرفسور خسته گوشه اتاق دراز کشید، ساعد دستش را روی چشمانش گذاشت و گفت

 !ی فرق کردیچی شده علی؟ خیل-

 :علی در حال پوشیدن پیراهنش با تعجب پرسید

 چی شده استاد! خطایی توی عمل از من دیدید؟-

داد، آرام در  پرفسور صورتش را سمت دیوار کرد و نفسی کشید، خستگی توان حرف زدن به او نمی

 :زد گفت حالی که انگار داشت چُرت می

دی،  های جوون پسند گوش می شده، آهنگ وض ات خیلی ع خیلی شنگول شدی چند وقته، روحیه-

 ...زنی، پیرمرد انگاری عاشق ها هم خودت با خودت لبخند می بیشتر موقع

اش کشید و فكر کرد،  تیغه زده، دستی به صورت سه و بعد صدای خروپف! خوابش برد! علی خجالت

او را جوان کرده، شاید گوییند، فكر کرد شاید فاطمه  ست که چند مدت است همه به او می این حرفی

 !هم عاشق

  حوصله ماشین را داخل عمارت پدریش پارک کرد، به خانواده سالمی کرد و با اینكه به خسته و بی

هایش را درآورد ودراز کشید اما نزدیک نیم  خورد، لباس شدت گرسنه بود، به مادرش گفت شام نمی

دل به دریا زد، دوباره با   عت ده شب بود،ساعت هرچه کرد تا خوابش ببرد نشد! ناچار بلند شد، سا

 :گفت گوشی همراه فاطمه تماس گرفت، وباز هم صدای منحوس زنی که می

 .باشد مشترک مورد نظر در دسترس نمی-

یک لعنتی نثار گوشی همراه   اینترنت گوشی همراهش را روشن کرد، نه از ظهر بازدیدی نداشته!
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خودش را به دوش آب سردی سپرد تا شاید   از تنش درآورد، اش را تقصیرش کرد، زیرپوش دوبنده بی

 .تابی دختر زیبا درآید از بی

با هراس از خواب پرید، تمام پیكرش 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 همراهش را روشن کرد، یک 

نتی بلند گفت؛ ساعت شش صبح بود و هنوز فاطمه پیغامی نداده بود؛ از عصبانیت گوشی همراهش لع

 !ای پرت کرد را محكم به گوشه

اش کامالً از  دستی به صورتش کشید، این شب لعنتی تماماً با کابوس و دلهره گذشت؛ زیرپوش دوبنده

داد؛ هنوز تنش خسته بود، اما عرق خیس شده بود، چشمانش را بست، سرش را به تـ*ـخت تكیه 

 .بی تابیش برای فاطمه، رنگش رخسارش را پرانده بود؛ علی غرغر کرد

 عزیزم کجایی؟-

سالم نمازش را که گفت، گوشی همراهش را که کنار جانماز گذاشته بود، برداشت و نگاهی کرد؛ خیر 

فاطمه گفته بود، به فاطمه  دانست تلفن فاطمه خاموش است و به مادر هیچ پیامی نبود، با اینكه می

 !بگویید بعد از آزمونش تماس بگیرد اما بد اسیر فاطمه شده بود؛ طاقت نیاورد و پیغام داد

 .سالم کجایید؟ لطفاً باهام تماس بگیرید-

 .فكری خوره جانش شده بود

کنه بی احساسم؟ نكنه مثل شادی ازم خسته شده؟ نكنه از  نكنه منو نمی خواد؟ نكنه فكر می-

 دستش بدم؟

گفت، سرش را میان دو دستش گرفته بود و  تابید و هذیان می ها ایستاد، گرد خودش می مانند دیوانه

تابید، به ساعتش نگاه کرد، هفت صبح شده بود؛ بلند یک لعنتی گفت،  هزاران نكند گرد سرش می

رفتند، فكری به سرش  یجوره جلو نم ها هیچ ها از شب گذشته با او لج کرده بودند، عقربه انگار ساعت

کم صدای فاطمه   شد، دست زد؛ به خیالش فكرش احمقانه بود، ولی حداقل از تپش قلبش کاسته می

 .شنید را می

که تا  خورد؛ از ترس وسوسه این  فاطمه کالفه و خمار گونه کنار پدر و مادرش گرد میز، ناشتایی می

اش را  ا به مادرش داده بود تا جلوی وسوسهظهر طاقت نیاورد و به علی زنگ بزند گوشی همراهش ر

بگیرد اما از دیشب شاید نزدیک ده بار التماس مادرش را کرده بود تا پس بگیرد و با علی تماس 

 .کرد اش می انداخت و یک نوچ حواله بگیرد، اما مادرش ابرو باال می
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ساخت، اما  برایش نمی ای فاطمه به حرف زدن با علی نیاز داشت، درست است که شاید علی عاشقانه

 .داد برای فاطمه ارزشمند بود هایش گوش می که با احترام به حرف همین

فاطمه لیوان شیر را نیمه خورد و بخت خودش را دوباره امتحان کرد، چشمانش را کوچک، گردنش را 

 :کج کرد و به مادرش گفت

 دی؟ م رو می مامان موبایل-

همانند گربه دست و پا گیر زیر آپارتمانشان بود نگاه کرد و مادرش خیره به چهره فاطمه که بیشتر 

 :ای گفت ای بلند سر داد، پدر فاطمه با تک خنده خنده

 !کشی؟ پدرسوخته تو که اراده نداری، واسه چی برای اون مادر مرده نقشه می-

 !سرش را روی میز گذاشت، خجالت کشید از حرف پدرش

ا تعجب به گوشی همراه روی میز خیره شدند و در کمال تعجب تلفن پدر فاطمه به صدا درآمد، همه ب

 :پدر فاطمه گفت

 !ات صلوات! فاطمه، علی بر پدر پدرسوخته-

 !اش کوبید، ساعت هفت صبح، علی فاطمه دستپاچه از جا پرید، مادرش بر گونه

 :فاطمه ترسان باال و پایین پرید و گفت

 .بابا بگو خوابه-

 .اتصال را زد پدر فاطمه اخمی کرد و دکمه

 .سالم علی آقا صبح عالی بخیر-

 :علی میان اتاقش با صدایی لرزان و صورتی سرخ از عصبانیت، شرمنده گفت

 سالم حاج اقا شرمنده سر صبح مزاحم شدم، حال شما خوبه خانواده خوبن؟-

 .شده بود خیره شد  مرغ بزرگ اندازه تخم پدر فاطمه لبخندی زد و به دخترش که چشمانش به 

 ...سالمت باشی علی آقا همه خوبن، شما-

 :علی دستپاچه گفت

برید و بیدار هستید تماس گرفتم، توروخدا  دونستم االن تشریف می شرمنده مزاحم شدم، چون می-

 ...ببخشید

 ...کنم امرتون رو بفرمایید علی خواهش می-

 .علی باز نگذاشت پدر فاطمه حرف بزند
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احتم، کاری ندارم، گفتم اگه اجازه بدین بیام دنبال فاطمه خانم شرمنده من این هفته کالً استر-

 !ببرمش دانشگاه از اونطرفم بریم ناهار بیرون البته با اجازه شما

 :پدر فاطمه متوجه صدای لرزان و عصبی علی شد، سریع گفت

 .دم بهش جاست، االن گوشی رو می مشكلی نیست خودش هم این-

به تأسف برای فاطمه تكان داد و تلفن همراهش را سمت فاطمه  پدر فاطمه چشمی ریز کرد و سری

 :گرفت و آرام گفت

 .لرزه! عصبانیه، درست باهاش حرف بزن صداش داره می-

*** 

 فاطمه

با تعجب به پدرم خیره شدم، علی آشفته بود! اصالً چیزی وجود دارد که آن بور چشم رنگی کم مو را 

د؛ تلفن را سرخوش از پدرم گرفتم و آرام جلوی دو جفت کن عصبانی کند؟ پدرم حتمی اشتباه می

 :شده به دهانم گفتم  چشم دوخته

 !سالم، صبحتون بخیر-

 :صدای نفس بلندش از آن سمت تلفن آمد! کمی سكوت کرد و با صدای لرزان گفت

 .خوام باهات حرف بزنم لطفاً برو توی اتاقت می-

 :ه پرسیدمزد ها! این لحن صحبت از دکتر بعید بود؟ شگفت

 !بله-

 :تر گفت این بار خشمگین

 .برو توی اتاقت-

صاف ایستادم، لبی گزدیم، خوب اوضاع خراب بود؛ مانند مار بیماری آرام از جلوی چشمان پدر و 

 :راه سخن گفتن من باشد گفت  به  مادرم به اتاقم خزیدم، در اتاقم را که بستم، بدون اینكه چشم

 !حاال خاموشه؟ چرا گوشیت از دیروز ظهر تا-

شد که فریاد نشود، کامالً خودم را باختم؛  سختی داشت مهار می به جهت صدای خشمگینش که به 

 !که شد تُف سرباال  راه قربان صدقه بودم، این به   من بدشانس چشم

 :مظلومانه گفتم

 ...آخه درس داش-
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 :که اجازه دهد حرفی بزنم فریاد زد بدون این

 نداشتی؟ یه مرتبه از دیروز درس خون شدی؟ چی شده؟ مگه روزهای دیگه درس-

 :کردم چه شد! سكوت کردم که دوباره فریاد زد لحن برخوردش بسیار سرد و عصبی بود، چه فكر می

 جواب من رو بده! بازیت گرفته؟-

انجامد،  گمان کارمان به بحث طوالنی می کردم، بی شدت آشفته بود و احساس می  ساکت ماندم، او به

 :تر گفت افروختهبر

 زنی؟ چرا حرف نمی-

 :این بار مظلومانه گفتم

 .زنید، ببخشید، توروخدا آروم باشید اخه من هرچی بگم شما داد می-

ام گرفت، اما جلوی دهانم را گرفتم، او دوباره نفسی بلند کشیدو کمی فقط  خطی بودم، خنده  هفت

 :کمی مهربانانه گفت

قط یكم بلند حرف زدم؛ خوب حاال بگو چرا دیروز تا حاال خودت چی رو ببخشم! من کی داد زدم؟ ف-

دونی وقتی بعد از پنج ساعت از اتاق عمل اومدم بیرون دیدم هیچ  رو از من بی خبر گذاشتی؟ می

 سراغی ازم نگرفتی چه فكری کردم؟

واال... ام باید بروی سراغ نامزد سوم!  دهنم را کج کردم، نه چه فكری کردی؟ حتمی به گمانت مرده

 !خبری مردم از بی میرد بگوید عشقم داشتم می می

 :به همان روش مظلومانه گفتم

 .اید، بگیرین بخوابین الهی قربونتون برم، خسته نباشید، چه عمل سنگینی بوده، حتماً که خسته-

ی گویند فاطمه به چرخ تا ببازی، کوچه علی چپ سكوت کرد، انگار استغفراهلل گفت، ای جان به من می

 :بودم برای خودم، این بار مهربانه گفت

رسونمت  یام دنبالت باهم حرف بزنیم، سر راه می یاد، لطفاً حاضر شو می خدا نكنه، خوابم نمی-

 .دانشگاه

کند، مانند کودکی تخس و پشیمان  آخ که رگ خوابش را پیدا کردم، قربان صدقه خلع صالحش می

 :گفتم

 .پوشم میام پایین، فقط حرص نخورید تورو خدا عزیزم االن میسه ساعت دیگه امتحانمه، ولی چشم -

 .کرد قطع را تلفن و گفت ،ٔ  این را که گفتم یک ال اله اال اهلل
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به هوا پریدم و یک بشكن زدم، رفتارش که عاشقانه نبود، اما یک حرکتی باالخره نشان داد؛ چاالک 

 :خندید گفتم به آشپزخانه دویدم و به پدرم که داشت با مادرم بلند می

یاد دنبالم، من برم، دیر برم حتمی با تیر مستقیم  بابا این موبایلتون، مامان موبایلم رو بده داره می-

 !زنتم می

 :مادرم خندید و پدرم ابرویی باال انداخت؛ نوک دماغم را کشید و گفت

 .من روی حرفم هستم، شیش ماه باید نامزد باشید-

 :با تعجب گفتمبا آخی نوک دماغم را گرفتم و 

 !وا بابا کی حرف عقد زد-

 :ای باال انداخت و گفت پدرم شانه

 !من حرفم رو زدم عقد بی عقد تمام-

صدا تند سوار ماشینش  فرز وارد کوچه شدم، دیدمش که سرش روی فرمان ماشین بود! آرام و بی

 :سریع گفتمشدم؛ قبل از اینكه سرش را از روی فرمان بردارد، حرفی بزند یا نگاهم کند، 

 !توروخدا از من عصبانی نباشید، ببخشید-

ام،  خودم را به در ماشین چسباندم، کالسورم را با دودست جلوی خودم گرفتم که مثالً ترسیده

زده سرش را که از فرمان ماشین برداشت و به من خیره شد، اندوهگین نگاهم کرد، قلبم  نوای فلک بی

چشمش به درد آمد، البته نه زیاد درد بگیرد قلبم، مثالً کمی  از گودی زیر چشمانش و سُرخی سفیدی

 یا کمتر از کمی؛ آرام بود

 :به چشمانم خیره شد و گفت

ای از طرف خدا برام؛ برای تو دستم نلرزیده، قلبم لرزیده، پس بفهم این رفتار  تو یک هدیه-

 !اندازه ات قلبم رو از کار می گانه بچه

اش بودم در  کرد! من پاداش پاکدامنی پسری بودم که داشت برایم اعتراف می باز خیره به با دهانی نیمه

هام گوش بده؛ من فقط ازت  خوب به حرف-برابر دخترکی بی تقصیر؟ سرش را به سمت کوچه گرداند، 

خوام اگه ازم ناراحتی، اگه رفتارم رو دوست نداری، اگه حرفی زدم که خوشایندت نبوده، خودت  می

فقط بهم بگی، نه این که یه مرتبه پسم بزنی! آخه من از کجا بفهمم چرا خانم بازیش  رو قایم نكنی،

شی! رفتارت  گرفته؟ آخه این چه بچه بازیی هست درآوردی؟! مثالً تو داری پزشک این مملكت می
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 !هاست، خوب مشخصه یک چیزی هست که گوشی رو خاموش کردی شبیه دختر بچه

غمگین شدم و آن دخترک را به پس ذهنم سپردم، تا بعد  به جهت آن دخترک زیبا رو، کمی

اش فكر کنم. خوشحال بودم که علی مرا محرم راز قرار داد، خوشحال بودم که قلب علی برایم  درباره

لرزیده و متعجب بودم چطور علی امروز با من این همه صمیمی شده! شاید احساس ترس از دادن من 

ام را به حالت شرمنده درآوردم، کالفه خیره به  زنده کرده! چهرهاش به من را درونش  میزان عالقه

 :چشمانم گفت

چسبی به در بعدشم چشمات رو برام  خوام باهات حرف بزنم، از ترسم می حاال چیه تا دوکالم می-

 گی توروخدا دعوام نكن؟! آخه من کی دعوا کردم؟ کنی، می همچین می

هایم؟ مظلومیت  بود، سرم را پایین انداختم، چشم چشمانش غمگین بود ولی انگار ترسی درونش

 :ام به خنده وا نداشتش! صاف نشستم، کالسورم را محكم فشردم و گفتم ساختگی

خوب زودتر گفتم که دعوام نكنید یک وقت، بعدشم من بخاطر این تلفنم رو خاموش کردم، چون -

زنید، یا پیام  وقت شما زنگ نمی چفكر کردم براتون مهم نیست که من زنگ بزنم یا نه؛ آخه نكه هی

 دین، برای همین اینجوری فكر کردم، گفتم ببینم اصالً سراغی از من می گیرین؟ نمی

 :سری به تأسف تكان داد، کمی سكوت کرد و گفت

دی من پیام بدم یا زنگ بزنم، رسماً  کنی برام مهم نیستی؟ آخه دختر تو کی مهلت می چرا فكر می-

 !زنیم؟ یعنی کمه؟ ها هم یک ساعت باهم حرف می دی، شب یهر یک ساعت پیام م

دونی چقدر گرفتاری داره، تمام دو  کنم، شغلم که خودت می بخدا منم به جهت درست مراعات می

 !هفته قبل رو شیفت بودم، حاال چرا سرت رو پایین انداختی؟ به من نگاه کن فاطمه

بست. سرم را باال کردم و در چشمان  میآخ، رسماً کشمش بی دم شدم! قبالً یک خانم تنگش 

کشید، دیگر با من رسمی حرف  مهربانش خیره شدم، دیگر از نگاه مستقیم به چشمانم خجالت نمی

 :گوید و چرا چهار روز دیگر به جای اسمم می چون  هایم بی بازی بر سرم که به خاطر بچه  زد، خاک  نمی

 ...اوی دختره-

 :به چشمانم و بعد کل صورتم کرد و آرام گفت لبی از شرمندگی گزدیم، نگاهی

تو از روزی که همدیگر رو دیدیم مهمترین فرد زندگیمی، من هیچ وقت تا حاال کسی رو به اندازه تو -

 !خوایی ترکم کنی دوست نداشتم، از دیشب که ازت خبری نداشتم مردم و زنده شدم، فكر کردم می

پدیدار شد، خدا لعنتم کند، مار بزند به افكار شیطانیم،  ای اشک گرد چشمش و در کمال ناباوری حلقه
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آری گفت دوستت دارم! چشمان سرخش  !از دست رفت؛ ها! صبر کنید ببینم! گفت دوستم دارد

 :خورده بود، مظلومانه گفت  زده بودم گره خیره به من که مثالً خدایی نكرده خجالت

کنم ترکم  ترکم نكن من تنهام، خواهش میخوایی فقط کافیه بگی، فقط  عزیزم هرچی از من می-

 !نكن

احساس  زیر انداختم، این پسر ویران بود! اما رفتارش پسری سرد و بی  چنان شرمنده شدم که سر به

 :داد! بغض گلویم را گرفت وفقط توانستم بگویم نشانش می

 .دم هر وقت خواستم دلخور بشم یا قهر کنم قبلش خبر بدم ببخشید، قول می-

دانم چرا احساس کردم او هم از من انتظار دارد،  رینی گفت و هر دو سكوت کرده بودیم؛ نمیاو آف

 :بگویم دوستت دارم، ولی بی شرف شیطان رجیم گفت

 !بخوابونش توی کف-

 :کمی که به سكوت و مثالً شرمندگی من گذشت، با خنده در صدا، گفت

گیره ساکتی، االن ده روزه  ی بهم بگو، دلم میچرا حاال سر به زیر شدی دختر، گفتم هر انتظاری دار-

 .عادت کردم، پشت سر هم حرف بزنی و من فقط گوش بدم

میرم برای حرف زدن؛ تمام  می  یعنی رسماً خاک بر آن سر زر زروام کنند، این تازه وارد هم فهمید،

یا که نابود  نفس نداشت هایش نشان از ترس بود، او ترس از دست دادن داشت، او اعتماد به  حرف

کرد خواستنی نیست، شادی او را ویران کرده بود؛ و سؤالی که مدام در ذهنم  شده بود، احساس می

بود که چرا علی به سرعت دوباره به ازدواج فكر کرده، جوابش را اکنون درک کردم، علی دنبال این 

به خنده وادارمش سرم را نوا کردم تا  ای بی بود که کسی دوستش داشته باشد؛ چشمانم را شبیه گربه

 :خواهد قول دهد کار بدی نكند خیره به چشمان مهربانش گفتم کج کردم و شبیه کودکی که می

 گین؟ هام رو بگم شما هم می اگه من خواسته-

اش گرفته باشد چشم از من گرفت، و به کوچه روبرو خیره شد، با  کمی نگاهم کرد و انگار که خنده

 :ای داشت گفت صدای لرزانی که ته خنده

 .هاتونو بگید گم، حاال شما بفرمایید خواسته بله منم می-

 :برای اینكه به خنده وادارمش گفتم

اول از اینكه من چرا شما رو ترک کنم؟ خدایی چی کم دارین، از خدام هم باشه مردی به این -

گشاد شب  مهربونی کم حرفی کم محبتی کم عاشقی، کم مویی نصیبم شده، از اون کت و شلوار
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شدند، مشخصه آدم دست و دلبازی هستید! بعدشم این رو  خواستگاری که ده نفر زیرش جا می

دم، کو خواستگار درست  بدونید شما تنها مرد جدی زندگی من هستید و هیچ جوره از دستتون نمی

خوشم درمون، من کالً یه نفر خواستگار جدیم بود که دوبار در یک هفته اومد خواستگاریم، اونم 

 .اومد ازش نمی

 :با خنده گفتم  سؤالی نپرسید،  علی هول کرده در چشمانم خیره شد،

ام تو  گم کیه، اصرار برای چیه؟ حقیقتش من فقط حمید پسر عمه تو رو خدا اصرار نكنید، خودم می-

 .گفت یا فاطمه یا هیچكس دیگه که االن بچه سومش رو خانمش شكر خدا بارداره خواستگارام می

دم چنان تیر خنده را رها کرد که هر چه آب دهان داشت، نصیب  شده بود که علی به یک فم تمام حر

خندید که به خنده افتادم، مدام به  اش شد! چنان از ته دل می بی پالک شده  شیشه جلوی ماشین،

بلند تواند  هایمان نشده باشم و فكر کردم این مرد هم می کردم که رسوایی همسایه کوچه نگاه می

 :بخندد؟ ابرویی باال دادم و گفتم

 ...هام رو نگفتم خندید، بعدشم من هنوز خواسته واال درست نیست به خواستگارهام می-

 .شده بود دیدم، ولی صدایش تسلیم اش را نمی کردم، چهره به کوچه نگاه می

هات  ما خواستشرمنده ببخشید، یک لحظه غبطه خوردم به خواستگاری به این پروپا قرصی، حاال ش-

 .رو بگو

ای برایش رفتم، دوباره به خنده افتاد، خوب سنگی به دستم افتاده،  لبی کج کرده مو چشم غره

شود، سوار اسبی هم شده بودم، زمان، زمان تاختن  شود یا نمی گنجشكی هم مفت کنارم است، یا می

ام را صاف کردم چشم  ، مقنعهشد آمد، باید اصالح می بود! از وضعیت لباس پوشیدنش اصالً خوشم نمی

 :زیر انداختم و مظلومانه گفتم

که باید بریم باهم خرید تا من براتون شلوار کتون و چند دست کت و شلوار به روز وپیراهن  اولیش این

 ...مردونه شیک بخرم

 :تند میان حرفم پرید و گفت

 کتون راحت نیستم، بعدی؟ پوشم، اصالً توی کت و شلوار و شلوارای اصالً محاله، من کتون نمی-

کنم، به چشمانش که انگار پسری کوچک و شاد است که  پوزخندی زدم؛ اگر من ساربانم که رامت می

 :اسباب بازی تازه پیدا کرده خیره شدم و گفتم

هام تموم شد، شما که قبول نكردین، فقط چون قول دادم اگه خواستم قهر کنم قبلش  فعالً خواسته-
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دم، چون االن بهم برخورد که خواستم رو رد کردین، اجازه بدین تا فردا  م هشدار میکنم، دار خبر می

 قهر باشم یكم دلم خنک بشه خوب؟

 :در چشمانم دقیق شد، انگار گیج شده بود، مانند کسانی که خلع صالح شده باشند وا رفت و گفت

برای شما خرید کنم، یک  ریم یه پاساژ یام با هم می چه دست به قهرت خوبه! باشه حاال شب می-

های تنگ  دم، من از لباس هم برای خودم کردم، بخاطر دل خانم؛ ولی قول نمی  وقتی یک کارایی

 !متنفرم

از خوشحالی دستانم را برهم کوبیدم، با تعجب نگاهم کرد، اما شادی چشمانش، بیشتر نمایان بود، 

 :بدون فكر گفتم

 ن؟ای از من داری خوب حاال شما چه خواسته-

زیر  ام را صاف کرد، سربه هوا دستش را جلو آورد و لبه مقنعه لبخند زد، در چشمانم باریک شد، بی

 انداختم

 :آرام و اغواگرانه گفت

شی، دوم اینكه بهم کمک کنی  ام اینكه خودتو گاز نگیری، چون خدایی نكرده زخم می اولین خواسته-

 .نیم همینتا از بابات اجازه بگیرم تا یک ماه دیگه عقد ک

 !یا خدا! چه بر سر مرد خجالتی و مظلوم آوردم

 شادی

زدم، شب اول قبر کسی نبود،  و پا می  هم نگذاشتم، در برزخی عجیب دست  دم پلک روی  تا سپیده

توانستم درست  خودم ویران بودم؛ گرسنگی آن هم به جهت رژیم اعصابم را بهم ریخته بود! نمی

شدم به  کرد، دوست داشتم گریه کنم یا فریاد بزنم، مدام وسوسه می یتمرکز کنم، مغزم درست کار نم

آشپزخانه بروم و شیرینی بخورم تا بهتر بتوانم درمورد سیاوش فكر کنم؛ نمی دانستم دعوت امشب 

 سیاوش نشانه خوبی است یانه؟

و برو شوم دانستم باید امروز صبح با او چگونه ر فهمیدم دعوت سیاوش چه معنی داشت! نه می نه می

دانستم در قلبش جایی دارم یا نه! نوجوان نبودم  و چیزی که بیشتر مرا گیج کرده بود این بود که نمی

فهمیدم خانواده سیاوش خواستار هستند،  ساله بودم که می که رویابافی کنم، متأسفانه دختری سی

 !اما خود سیاوش دو دل است
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  زده به ه چطور یک ساعت نشده برگشتم، خجالتپس از برگشت از رستوران و تعجب پدر مادرم ک

دروغ گفتم، گفتگو ما درباره کار و پیشنهاد کاری بود، مادرم آهانی گفت و پدرم ناسزایی نثار سیاوش 

 .حرمتی پدرم نسبت به سیاوش بودم همه بی  کرد؛ و من سردرگم این

وشیدم، پدر سیاوش سرمست و پ صبح با دلهره به سرکار رفتم. لباس مخصوص اتاق ایزوله را که می

راهم باشد، با لبخند وارد سالن آزمایشگاه شد و بلند نزد بقیه کارکنان صدایم   به شاد انگاری چشم 

 !کرد

 .دخترم شادی اومدی بابا؟ بیا توی اتاقم لطفاً-

از اندازه با من خودمانی نشده بود؟   همه با تعجب به من خیره شدند، پدر سیاوش رسماً بیش

کردم  اچه دستكش از دست بیرون کشیدم و داشتم خودم را از دسترس دید همكاران خارج میدستپ

 :ها با پوزخندی بلند گفت که یكی از خانم

 .نور چشمی احضار شدی-

زده شتابان، از سالن آزمایشگاه بیرون آمدم، یادم آمد گوشی همراهم را روی میز جا گذاشتم،  خجالت

ای ایستادم که ترانه بلند به  پچ بلند همكاران آمد، لحظه ه صدای پچگرد کردم ک به سمت سالن عقب

 :همه گفت

ها باالخره سیاوش داماد شكوهی بزرگ شد، توپول خانم شد عروس آقای نیكو، خدا شانس بده،  بچه-

 .سه ماه نیست اومده، شد همه کاره! واال منم اگه بابای کله گنده داشتم، االن ایران نبودم

انصاف بودند! صدای  لرزید، مگر من چه مشكلی داشتم؟ چه بی فته شد، دستانم میتمام تنم گر

 :هایشان این بار بلندتر بود، لیال که زنی متأهل و مهربان بود، بلند گفت خنده

زشته بابا خاله زنک نباشین! از کجا معلوم که بخوان عروسشون بشه، آقای نیكو چون رفیق بابای -

یره، بعدشم دختر به این آرومی نجیبی، خانمی چیكار به کار ماها داره که گ شادیه خیلی تحویلش می

پشت سرش اینطوری میگین؟ انصافاً شادی توی کارش خیلی مخه، آخه بی انصافا یكبار دیدین 

ره، با هیچكس کاری نداره، بعدشم کی  یاد آروم می جوری رفتار کنه که بچه پولدار بزنه؟ آروم می

ای سیاوش؟ من توجه کردم سیاوش گاهی که میاد آزمایشگاه شادی اصالً دیدین دلبری کنه بر

 !است هاتون خیلی مسخره اید، حرف کنه، بابا خیر سرتون تحصیل کرده خودش رو قایم می

 :تر بود گفت ای فرانک که از همه در آزمایشگاه افاده

دونه، انگاری از دماغ فیل  نمیگیره، ماها رو در حد خودش  عزیزم جوش نزن، اون اگه با ماها گرم نمی-
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 .زنیم بعدش لیال خانم، ما ندونسته حرفی نمی !ره انگار کیه افتاده! همچین با غرور راه می

 !خانم شكوهی-

با وحشت به سمت صدا برگشتم! آقای ستوده سرپرست آزمایشگاه با تعجب به من خیره شد و 

 !های دیگران درمورد خودم را بشنوم نگذاشت ادامه حرف

 :دستپاچه گفتم

 !بله-

 :ام نگاه کردو گفت ریز بین به چشمان ترسیده و شوک زده

 !اتفاقی افتاده خانم شكوهی؟ چرا پشت در ایستادین-

بغض کرده از تحقیرهای همكارانم فقط سری باال انداختم، دگر توان حرف زدن نداشتم، سریع داخل 

ن، دمای بدنم رو به انفجار بود، داشتم از آزمایشگاه شدم، همه با تعجب و ترسیده به من خیره شد

 !مردم تحقیر می

مانم، همه دست از کار  وسایلم رو جمع کردم، من احمق حتی یک دقیقه دیگر در این خراب شده نمی

 :کشیده بودن، فرانک بلند گفت

 ...شادی جان اتفاقی-

 :بدون اینكه اجازه دهم باقی حرفش را بزنند فریاد کشیدم

خوام برم، و دیگه هیچوقت پام رو تو جایی که از روی ظاهر  وفتاده! من فقط مینه اتفاقی نی-

 ...همكارشون رو قضاوت کنن نذارم، شما راحت باشین

رفتم که شنیدم اقای ستوده وارد  نفهمیدم چطور احمقانه اشكانم سرازیر شد. داشتم سمت در می

 :سالن شد و گفت

 .داد حرف هاتون رو ود داشت گوش میچی گفتین ناراحت شد! پشت در ایستاده ب-

 .به سرعت از سالن خارج شدم و آخرین حرفی که شنیدم صدای وای گفتن همه بود

تحقیر شده به سمت آبدارخانه رفتم، مستخدم نبود در را بستم! سریع به سمت شیر آب رفتم، 

آمد، گر گرفته  اال مینفسم تند ب !ها انصاف ام را آب زدم تا رنگ پست شدن از صورتم برود، بی چهره

ام تمام  هایی که شنیدم؛ دستانم را جلوی دهانم گرفتم هرچه کردم گریه بود تمام بدنم از حرف

توانستم تمرکز  شویی لم دادم تا بفهمم چه شنیدم نمی شد، خواری دردیست جگرسوز. به ظرف نمی

دار، وقاری ستودنی دارم!  ای ریشه کنم، این گفتگوها چه معنی داشت؟ من تحصیالت عالیه، خانواده
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ام، کف دستانم،  چاقی من چیزی نیست که کسی به خاطرش کنارم زند؛ پس سیاوش را چه شده؟ چانه

ام را با دستم  لرزش آرواره  کردند، چند نفس عمیق کشیدم، حالم خوب نبود، کف پاهایم همه گزگز می

شتم، آرام به سمت دفتر مدیریت رفته و با کنترل کردم، لعنت به رژیم؛ با دستان لرزان وسایلم را بردا

 .رویی از من استقبال کرد اجازه وارد شدم. آقای نیكو جلوی پایم ایستاد و با خوش

 !بیا دخترم بشین، دیر کردی نگران شدم-

 :ای به سمت مبل رفتم، سرگیجه عجیبی داشتم، هنوز ننشسته بودم که با تعجب پرسید با اجازه

 !را کیف برداشتی؟ چرا صورتت قرمزه؟ گریه کردی؟ری دخترم، چ جایی می-

 :توانستم حرف بزنم، کوتاه گفتم نمی

 .گم خدمتتون شما امرتون رو بفرمایید، می-

ای بردارم،  دهان کج کرد و خواست در چشمانم دقیق شود که خم شدم از روی میز پرونده

 :اهمیت به حال زارم گفت بی ام بخواند، او چنان سرخوش بود که خواستم خواری را از چهره نمی

 !دیشب خوش گذشت دخترم؟-

به صندلی لم   شده ماند؛ شام دیشب! رویم، دستم خشک  شده بودم به سمت میز روبه  همانطور که خم

 :دادم و با لبخندی ریشخند شده گفتم

 .ممنون-

، ایستاد و من ام انگار خواند که حال خوشی ندارم جایی بود! پدر سیاوش از چهره این چه پاسخ بی

شود؟ جناب نیكو  فكر کردم چهره سیاوش چقدر شبیه پدرش بود! سیاوش پیر شود به این جذابی می

 .بسته بیسكویتی در دست داشت تعارف کرد  به روی مبل روبرویم نشست،

 !بخور دخترم رنگت پریده-

 :تجعبه را روی میز گذاشت، صمیمانه و مهربان گف  ای به رسم ادب برداشتم، تكه

 خوام درباره سیاوش باهات حرف بزنم، االن حوصله شنیدن داری؟ یا انگار حال مساعدی نداری؟ می-

توانستم از پیش حدس  سرم پایین بود، توان نگاه به او را نداشتم، با انگشتان دستم بازی کردم، نمی

 !بزنم، ولی اولین فكرم خواستگاری بود

 :زیر گفتم سربه

 !دم بفرمایید گوش می-
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 :راست گفت  ا صدایی که سرخوشی در آن هویدا بود یکب

 .خوام تو رو برای سیاوش خواستگاری کنم من می-

راه چنین  به  دستانم را مشت کردم، چه بد موقع زمان گفتنش رسیده بود؛ با اینكه سه ماه چشم 

نان های کارک روزی بودم، ولی چنان جا خوردم که با تعجب به پدر سیاوش خیره ماندم! حرف

 !آزمایشگاه و رفتار سرد سیاوش با من، مرا به سكوت وا داشت

 :پدر سیاوش به اصرار گفت

دختر حاج فتاح از وقتی اومدی اینجا رفتارت متانتت، وقارت، بهم ثابت کرد که تو زن مناسبی برای -

 شی؟ پسرم هستی، عروس من می

سیاوش بود، ولی حاج فتاح انگاری  زده، دختر حاج فتاح که آرزویش  صورتم گر گرفته بود، خجالت

سر جنگ داشت با سیاوش، پدر سیاوش سكوتم را که دید گذاشت پای شرم دخترانه؛ بلند خندید و 

 :گفت

خوام تو رو برای  ها بلد نیستم حاشیه برم، شادی جان می شرمنده یكهویی گفتم، من مثل شما جوون-

 ینی بگی نظرت چیه درمورد سیاوش؟خوام راست و حس سیاوش از پدرت خواستگاری کنم، می

دانستم  با اینكه می !من شود  شد به این شتاب بدون هیچ تالشی از سوی من، سیاوش از آن باورم نمی

رسیدم؛ پدرش شدیداً مشتاقانه نگاهم  این خواسته سیاوش نیست، اما انگاری به آرزویم داشتم می

 !برایم آشكار بودکرد! کامالً انگیزه شیفتگی خانواده جناب نیكو  می

کند، اما سیاوش جذاب و خاص، من را هم  ها را روان می فرزند حاج فتاح بودن، آب دهان خیلی تک 

همه گیرایی و برجسته بودن،  کرد، کسی که با آن  مشتاق کرده؟ دلم که یک صدا سیاوش را طلب می

 !دگی ساده و خطی پیش بگذرم، اما اشتیاقم را مدفون کردمانگیزه شد از آن زن

 :زیر گفتم سربه

 .کنم، پدرم معموالً تصمیم گیرنده هستند حقیقتش من توی این موارد دخالتی نمی-

 .آقای نیكو پافشاری کرد

دلت با سیاوش هست، برام   قدری که ما مشتاقیم، تو هم بله درسته، ولی همین قدر بدونم که این -

 !فیه که کفش آهنی پام کنم، برای کندن پاشنه در خونه حاج فتاحکا

نفسم برگشت، خیالم از بابت پدرم کمی راحت شد، اما از   با این حرفش، لبخندی زدم، اعتماد به

 !سیاوش نه
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 :شد خیره ماندم، آرام گفتم خورد و باز می سر باال کردم و به دستان آقای نیكو که مدام درهم گره می

 قا پسرتون چیه؟نظر آ-

 :ای مصلحتی کرد و گفت خورده در هم ثابت ماند، سرفه  پنجه دستانش گره

 !زنم من بدون اجازه سیاوش که حرفی نمی-

 :زیر گفتم  شود؟ پس چرا رفتار سیاوش چنین سرد بود! بدون ترس و دلهره، سر به یعنی چه؟ مگر می

های همكارها و رفتار شام دیشبشون  پچ ، از پچای به این وصلت داشته باشند کنم عالقه من فكر نمی-

 !ای هست خواسته خانواده محترمتون هستش و نظر آقا سیاوش نیست متوجه شدم اگر خواسته

 !شده بود  اش از سرفه سرخ با تعجب به من خیره شد؛ یک مرتبه به سرفه افتاد، چهره

ورد و من خیره به او متوجه بودم دستپاچه لیوان آبی از روی میزش آوردم و به دستش دادم، کمی خ

دانم؛ آقای نیكو چند نفس عمیق کشید، صدایش را هموار کرد و  چیزی این میان هست که من نمی

 :گفت

ها کسایی هستند که خدا  دخترم اگر از میون پچ پچ های همكارها حرفی شنیدی مطمئن باش، این-

اوش هم به جهت این بوده که کمی خدا میكنند که سیاوش بره خواستگاریشون، رفتار دیشب سی

دونی سیاوش پسر خیلی اجتماعی  ترسم، دخترم خودت می گه از زندگی متاهلی می دلهره داره؛ می

  !خوام پسرم رو از بین این مردم بكشم بیرون هستش. شادی جان بدون هیچ پنهون کاری من می

 :تر شد و پرسید در چشمانم باریک

 خوام بدونم نظر خودت چیه؟ م رو گفتم، تنها میشادی جان من تمام حقیقت پسر-

خواست فكر کنم که دور و ور  چنان از من تعریف کرد که بادی در گلو انداخته، دلشاد بودم، دلم نمی

های کارکنان آزمایشگاه  سیاوش تا چه اندازه شلوغ است؛ در دلم شكرستان به پا کردم، پس صبحت

ا را سپاس کردم که سیاوش با من مشكلی نداشت، چالشش درباره من تنها از روی حسادت بود! خد

 !ازدواج بود

 :زیر گفتم سربه

 .با پدرم صحبت کنید-

خواستم از شور و هیجانی که در وجودم است  لبخند بر لبان پدرش آمد، گردنی صاف کردم، نمی

 :پدرش آگاه شود، صدایم را صاف کردم و گفتم
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تون بگم، بنده تصمیم دارم دیگه همكاریمون رو به پایان جناب نیكو یه موردی هست که باید خدمت-

هاشون من رو  گردم، انقدر امروز کارمندهای شما با حرف بدم، با اجازه شما دیگه اینجا بر نمی

 !رنجوندن که محاله برگردم

 :ایستادم و گفتم

 .با اجازه-

 :پدر سیاوش با تعجب ایستاد و گفت

دلخوری بری؛ چی گفتند؟ پدرش رو در میارم فقط بگو کدوم  زارم با غلط کردن حرف زدن! من نمی-

 بودند؟

ها بر گردن  ایستادهم لبخند داشتم، مطمئن بودم بدون اینكه ریسمانی برایشان انداخته باشم، آن

 !انداختن و این خانواده گوش به فرمان من هستند؛ پس باید تاخت

 :زیر گفتم  سر به

من نبوده، ولی حرمتی از من شكسته شده میون همكارها و های زده شده، درسته در حضور  حرف-

 !خوام جایی باشم که فكر کنن توری پهن کردم من نمی

  :پدرش خشمگین گفت

 بابا جان تو بگو کی بوده؟-

 :دستم را به نشانه سكوت باال بردم و گفتم

خوام نمونه  شم، میمونم؛ ولی به جهت این که با دلخوری نرفته با جا نمی عصبی نشین، من دیگه این-

آزمایشی رو که تا نیمه انجام دادم، بدون هیچ چشم داشتی ادامه راهش رو به خودتون بسپارم، 

 !درضمن ممنونم که من رو مثل دختر خودتون دونستین، با اجازه

کرد؛  به سمت در خروجی حرکت کردم، ولی پاهایم توان راه رفتن نداشت، هنوز تمام بدنم گزگز می

 .کرد که علت رفتن را بداند اما من با یک خداحافظی بیرون آمدم مدام اصرار می جناب نیكو

تن برخورد کردم و در کسری از ثانیه از   مرتبه به یک زیر تند از در آزمایشگاه بیرون زدم؛ یک   سر به

ام تنها چیزی که  بوی عطرش هشیار شدم، سیاوش است و من اکنون در این وضعیت چهره بهم ریخته

 !خواستم دیدن سیاوش بود مین

فرز پا پسگرد کردم؛ صدای ببخشید آرام او باعث شد سر باال کنم، سالمی کردم و با سر پاسخ داد و 

 !زود رفت
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انقدر این زمان تند و پر شتاب گذشت که پس از رفتن سیاوش هنوز جلوی درب خروجی آزمایشگاه 

 !خشک زده ایستاده بودم

 عملی از من جدا شد؟ یادش هست ما دیشب باهم شام خوردیم؟ال چرا سیاوش بدون هیچ عكس

سریع به سمت ماشینم در پارکینگ رفتم؛ صدای سالم دربان را شنیدم، ولی توان جواب نداشتم؛ 

شكست و خواستگاری پدرش مرا  چشمانم به سوزش افتاده بود، کم محلی سیاوش مرا در خودم می

 !ام را ببیند خواستم کسی گریه شده بود! نمیام بسیار حساس  سردرگم کرده بود؛ روحیه

 !در ماشین را باز کردم، خودم را روی صندلی انداختم و گیج و گنگ به پیرامونم خیره بودم

 !افتادم  ای به گریه باالخره مانند داغ دیده

دت هایم از ش کوبیدم، شانه ام بلند شد؛ سرم را روی فرمان چسباندم، محكم به پاهایم می صدای گریه

خورد، دستانم انگار کرخت شده بود، نفرین به این  هایم می ام محكم به دندان لرزید، چانه گریه می

توانم رانندگی  دانستم نمی ام به شكلی بود که می بخت، پیدا بود قند خونم افتاده؛ احساس سرگیجه

تم، نگهبان کنم؛ با همان چهره سراسر اشک، از خودرو پیاده شدم، به سمت ایستگاه تاکسی رف

پارکینگ چند باری صدایم کرد، آن قدر حالم بد بود که جوابش را ندادم؛ رهگذران به من با تعجب 

کردند، لعنت به رژیم، حالت تهوع به اوقاتم اضافه شد! دست بلند کردم برای تاکسی زرد؛  نگاه می

 .پیرمرد راننده با تعجب ایستاد

 ری خانم؟ کجا می-

 :تمدر باز کردم و سریع گف

 .آقا دربست؛ منو به یه درمانگاه برسونید لطفاً-

هرروی انگار نگران حالم شد، پس پرشتاب حرکت کرد؛ پیرمرد   پیرمرد با دودلی به عقب نگاه کرد، به

شد! صدایش برایم گنگ نبود، تمام فكرم سیاوش بود؛ احمق نبودم  انگاری داشت جویای حالم می

فهمیدم چرا! اما من چه؟ سه ماه است به ایران  ه نیست، نمیداد سیاوش شیفت چیز نشان می همه 

 .اجبار خواهم اگرچه به  ام شده سیاوش، من او را می ام و همه زندگی برگشته

*** 

خوایین با  ها می دختر جوان، این طور رژیم گرفتن خودکشیه؛ فشار خونت ده روی شیشه! شما جوون-

کشیده چاق بشی حاال قصد داری، دوروزه الغر کنی؟  این کارها خودتون رو بكشین! چند سال طول

 !اول فكر سالمتیت باش بعد خوشگلی
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کرد، صدای گریه پشت  کرد، مدام باالی سرم غرغر می دکتر مسنی که در اوژانس داشت چكابم می

کرد، دکتر با اخم چند نوع ویتامین  تر می سر هم کودک و ناله پیرزنی در اورژانس حال خرابم را خراب

 :ام نوشت و باز بدون نگاه به من غرغر کرد در دفترچه

سرمت که تموم شد ده دقیقه بشین پرستار فشارت رو بگیره بعد برو، یكی دوساعتی مهمون مایی، -

 !از جات بلند نشو

 !چشمی گفتم و دکتر سری به تاسف تكان داد و رفت

توانستم  از لباس محلی پیرزن می کرد! کرد و پشت سر هم با عروسش غرغر می پیرزن کناریم ناله می

 !اند حدس زنم که مهمان تهران

 :کرد پیرزن مدام ناله می

 !آخ مُردُم-

عروسش هم که مانند او جامه بومی مشكی پوشیده بود، دستش را برای کم محلی مادر شوهرش باال 

 :گفت انداخت و می می

 .هیچیت نیست؛ مو خوم از بروم فیلم اتو، اینا همه بازیاته-

ریختند؛ از پرستار تقاضا کردم پرده دور مرا  ام گرفته بود، هم اعصابم را بیشتر بهم می هم خنده

 .بكشد تا کمی بخوابم

رفت که تلفن همراه درون دستم به صدا  بخش داشت به خواب می ام به جهت آرام کرده  چشمان ورم

فهمید  صاف کردم، پدرم اگر می حوصله نگاه کردم، شماره پدرم بود! با تعجب صدایم را در آمد، بی

 !کرد و چرا سكته می چون  درمانگاهم بی

دست جلوی دهنه گوشی گرفتم تا صدای کودک و جنگ عروس و مادر شوهر درمانگاه به گوش پدرم 

 .نرسد

 :با خنده دروغین پاسخ دادم

 سالم بابا خوبی؟-

 :آمد که بدون جواب سالمم گفت پدرم به نظرم برزخی می

 !که گفتی پسره سیاوش دیشب فقط حرف کارو زدهشادی تو -

 :با تعجب از صدای کمی عصبی پدرم گفتم

 ...خوب درسته، فقط درمورد کار حرف زد-
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 :پدرم پر خشم گفت

زده اجازه خواستگاری خواسته؟ حتمی قول و قراراتون رو گذاشتید آره؟   پس چرا باباش امروز زنگ-

 ...به من راستش رو بگو شادی

افتاد! من هنوز از برخوردهای  یدم؟ خواستگاری! به این سرعت؟ چه اتفاقی داشت میشن چه می

 :سیاوش منگ بودم، آرام گفتم

 بابا من دروغ نگفتم به من دیشب حرفی نزده، چه قول و قراری؟ شما به باباش چی گفتین؟-

 :پدرم محكم و قاطع گفت

شناسم گفتم دخترم آمادگی ازدواج  خواستی چی بگم، من چون این پسره رو چندین ساله می می-

 !نداره

زن   با یک چی بلند، با شتاب نشستم، سوزش سرم درون دستم یادم آورد در چه مكانی هستم،

 :روستایی کنار دستیم پرده را کنار زد و با اخم گفت

 .بینی بیمار دارم جان نمی چه خبرته خانم-

درم متوجه نشود درمانگاه هستم؛ صدای پیرزن تر به دهنه گوشی موبایلم گرفتم تا پ دستم را محكم

 .خطاب به عروسش باعث شد زن برود

 .ها تو که گفتی هیچیم نیست! یهو چی شد پیش چشمت عزیز شدوم-

 !دوباره صدای بحث پیرزن و عروس باال رفت

خواستم با پدرم بجنگم که اگر بنای جنگ  هم ساییدم، پدرم چه کرده! نمی  از عصبانیت دندان روی

 :جنگم، با صدایی لرزان به پدرم گفتم است بخاطر سیاوش می

 بابا شما بدون اینكه نظر منو بخواین گفتین نه؟-

 :پدرم که انگاری سر جنگ داشت فریاد زد

دونم؛ یه عمره با باباش  گم من زیر و بم این پسره رو می گی؟ می دونی چی داری می تو اصالً می-

ما نیست؛ دختره بی عقل، اینا فقط طمع ثروت من رو کردن، وگرنه  رفیقم، این پسره درشأن خوانواده

و محجبه رفتن! پسره برای دخترهای مثل خودش خوبه، نه  پسره رو چه به خواستگاری دختر اصیل 

 !ای زاده تو که یه اصیل

چشمانم را بستم، دوباره دخالت! گیجگاهم قصد انفجار داشت، صدای گریه کودک باالتر رفت، زبانم 

 :توانستم اجازه دهم دخالت کنند، با صدایی خفه گفتم تند شد، دگر نمی
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ها شدن  آهان االن چون تیپ و ظاهرش بر خالف شماست ما شدیم نجیب زاده و حوری بهشتی، اون-

روز و متمدنه درشان شما نیست؟ دزدی  کنید؟ چون به جوری قضاوت می کافر بلفطره! بابا چرا این

ای  های اجتماعی خالف دیگه اال رفته؟ توروخدا اگه جدا از ظاهرش و دوستیکرده، از دیوار کسی ب

داره بگین، آخه قلیون کشیدن شد جرم؟! این پسر از نظر من خیلی مهربون و باشخصیته؛ بابا 

های نسل من این رفتارها خیلی هم  رفتارهای سیاوش از نظر شما عیب و زشته، وگرنه برای جوون

هاشون یكی نیست، چه برسه طرز لباس پوشیدن و معاشرتشون؛  ن و شما حرفاجتماعیه! بابا نسل م

ام؟ نه بابا راضی نیستم، ولی حرمتتون رو  کنید من از این سبک زندگی که دارم راضی االن فكر می

های حاال  خوام مثل جوون ام خودم تصمیم بگیرم؛ منم می نگه داشتم، پس اجازه بدین برای آینده

دونید چیه؟ هر کی بجز  تون، اصالً می خواد؛ درمورد ثروت دگی به سبک شمارو نمیباشم، من دلم زن

باره بهزاد از سوئیس  کنید چطور یک کنه! فكر می سیاوشم بیاد مطمئن باشید حساب مال شما رو می

خواستم؟ چون گفتن، چرا مال حاج فتاح بره توی زندگی غریبه؛ بابا  گفته من از بچگی شادی رو می

ِ شما خیلی مؤمن بود درآوردین، دیدین که چی  اصطالح  بار من رو به نامزدی یه آدمی که بهشما یك

تونست یه محبت کوچیک بهم بكنه، دوسال تموم من ایران نبودم و ندیدمش ولی یكبار  شد! اصالً نمی

کردم داداشمه، من  بهم نگفت دلتنگم شده، حتی یكبار نگفت دوستم داره، عین دوسال فكر می

ذارم  خوام، بابا بااحترامی که براتون قاعلم ولی این دفعه نمی ندگی با همچین آدمی رو دیگه نمیز

موندم، من خسته  خواستم با علی می خوام، اگه می دوباره برام تصمیم بگیرین؛ من آدم شكل علی نمی

بار خودم تصمیم شدم از بس برام تصمیم گرفتید، بابا لطفاً اجازه بدین بیان خواستگاری، بذارین یك

 !بگیرم

 :پدرم کمی سكوت کرد، صدایش پر از تعجب شد

 ...یعنی تو برات مهم نیست شوهرت قبل از تو-

 .نگذاشتم ادامه دهد

نه نه نه؛ بابا برام مهم نیست، هرکسی دوران قبل ازدواجش مربوط به خودشه، بابا من از سیاوش -

ه، برعكس من که عمریه برای مردم زندگی کن آد چون آدمیه که برای خودش زندگی می خوشم می

کنم و هیچی از خوشی دنیا نفهمیدم، قربونتون برم اجازه بدین بیاد خواستگاری ازش قول  می

 !گیرم که اگر نامزد کردیم دیگه با هیچ دختری نباشه می

 :تواند نظر مرا تغییر دهد، آرام گفت لرزید، انگار دریافته بود نمی پدرم صدایش می
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کفوش باشه، ما با سیاوش زمین و آسمونیم؛ اما  شی، هرکسی باید با کسی ازدواج کنه هم ن میپشیمو-

قبول؛ اما فكرهات رو   خوای، کنم؛ باشه مثل علی نمی بار باعث شدم دلت بشكنه قبول می چون یک

 .بكن، این مرد زندگی نیست

 :انانه گفتمدلم به حال پدرم که عمری تنها عبادت و کار سخت کرده سوخت، مهرب

شناسیمش! خوب  ذاره توی اینترنت، چه بهتر که دیگه می بابا به خاطر صداقتشه که همه چیز رو می-

 فهمیدیم چیكاره هست؟ بود زیر آبكار بود نمی

 !صدای پدرم به حالت زمزمه شد؛ پدر پیرم دربرابر من خلع صالح بود

تم، اگه سیاوش و انتخاب کردی تا شی شادی، اون وقت بدون که پشتت نیس به خدا پشیمون می-

های دور  دم، مسافرت ریزم، بهترین جهازم بهت می وقتی باهاش خوشی مثل ریگ پول به پاتون می

خوام چی کار؟ ولی اگه پشیمون شدی، فكر کن من مُردم،  فرستمتون، این همه مال رو می دنیا می

ن پسره رو چطوری ببرمش هیئت؟ یه کُشی؛ من آخه ای چون تو من رو داری میون یه قوم مذهبی می

شه که زیر ابروهاش از ابروهای دخترم  عمره به همه ایراد گرفتم، حاال نصیب خودم یه دامادی می

 !تمیزتره

ات زاهد بودی و عابد، چه شد؟  خواست بگویم زندگانی هم فشردم، دلم می از عصبانیت دندان روی 

 !بگذار من زندگی کنم، اما نگفتم

 :گفتممهربانانه 

بینید که پشیمون شده باشم، اگر یک  باشه بابا قبول، ولی مطمئن باشید هیچ وقت روزی رو نمی-

ترها؛ بابا کم  جای بزرگ درصد هم پشیمون شدم، دلم خوشه که از جوونی خودم بوده، نه از دخالت بی

ن، افتخار گی گردند! شما هرسال توی هیئت می مون نداریم که این تیپی می پسرهایی توی محله

شن! بابا  شه دست اندکار هیئتم می کنم پسرهایی که هروز تو خوش گذرونی هستند، محرم که می می

 !تورو به امام حسین بذارید یكبار برای زندگیم تصمیم بگیرم، جلوم رو نگیرین

 :پدرم آهی کشید و آرام گفت

ها رو از  گو تمام عكس و فیلمگی یبار دخالت کردم، ولی بهش ب کنم، راست می باشه من دخالت نمی-

 .اش پاک کنه تا رسوای فامیل نشم صفحه

 !...چشم بابا-
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هنوز حرفم تمام نشده بود که پدرم تلفن را بر رویم قطع کرد! سردرگم دراز کشیدم؛ تردید داشتم، 

 خواهم شكی درش نبود اما او چه؟ درست بود با پدرم بر سر سیاوش جنگیدن؟ اینكه من او را می

توجه به شماره  قندم تمام شد، نشستم که گوشی همراهم زنگ خورد، پرستار را صدا کردم و بیسرم 

 :افتاده روی گوشی همراهم پاسخ دادم

 !الو-

 .ای سكوت بود و بعد صدای سیاوش چند ثانیه

 سالم، کجایین؟-

وزن به اراده سرم از دستم بیرون کشیدم، سوزش جای س صدایش را که شنیدم به گمانم خوابم، بی

 :من فهماند بیدارم! گرگرفت سراسر تنم، هول کرده گفتم

 ...سالم جناب نیكو، اتفاقی افتاده! من از آزمایشگاه اومدم بیرون، پدرت-

 :اخالقی وارد شد و بدون نگاه به من گفت تا خواستم ادامه حرفم را بگویم، پرستار خوش

گیرم؟ این چه وضعه! دستت خون افتاده، کی گفت خانم سرمت رو در بیاری قبل این که فشارتو ب-

 این چه مسخره بازی راه انداختی؟

 :خواهی کردم و سریع به سیاوش گفتم هول کرده از پرستار معذرت

 .گیرم خدمتتون ببخشید من تماس می-

 :با تعجب پرسید

 کجایی؟ بیمارستانی؟-

 :ربیاورد تندخویی گفتخواست با دستگاه فشار درون دستش چشمان مرا از کاسه د پرستار که می

 .خانم بیكار تو که نیستم زود قطع کن تلفنت رو-

 :کردم؛ تند به سیاوش گفتم و من سودجو باید بختم را امتحان می

 .گیرم خدا نگهدار شرمنده حالم بد شد اومدم اورژانس سر چهارراه، تماس می-

 !د و گفت به حسابداری رَوَمپرستار با اخم فشارم را گرفت و چسبی بجای سوزن سرم زد، غرغری کر

ام را برداشتم و هزینه درمانگاه را دادم و به بیرون  ام را مرتب کردم؛ کیف دستی ایستادم و مقنعه

درمانگاه رفتم که در میان جمعیت زیادی که در حیاط درمانگاه بودند، سیاوش را دیدم که با سرعت 

 :صدایش کردمآید! خدایا خواب نبود؛ دستپاچه  به سمت اورژانس می

 !آقای نیكو، آقای نیكو-
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سردرگم به اطراف نگاهی کرد و زمانی که مرا دید لبخند آشنایی زد! او به خاطر من آمده؟ چند پله را 

 !پایین آمدم و او خودش را به من رساند

 :زد، با ناباوری پرسیدم نفس نفس می

 کنید؟ کار می سالم شما اینجا چی-

 :کشت! مؤدبانه گفت مهربان که مرا می لبخندی زد! از آن لبخندهای

چی شده؟ خدا بد نده! دیدم ماشینتون توی پارکینگه، نگهبان هم گفت باحال خراب رفتین، اینجا -

 کنید؟ کار می چی

 !ایستاد نمایی زدم، دلم داشت از خوشی می لبخند دندان

 ...ام کردین به خاطر این رژیم لعنتی فشارم افتاد، شرمنده-

 .طرف درب خروج نشانه رفت  دستش را به او مؤدبانه

 .من ماشین آوردم افتخار بدین با من بیاین-

 .زده سری به احترام تكان دادم شگفت

 .شم سپاسگزارم ممنون می-

داد.  رو به سمت ماشینش رفتیم؛ و من از هیجان قلبم داشت فرمان ایست می  در میان شلوغی پیاده

فكر کردم که باید، صندلی جلو بنشینم یا عقب که سیاوش خِردانه  نزدیک خودرواش که شدم بی

 :آقامنشانه در جلو را باز کرد و بالبخند گفت

 .بفرمایید-

سری به احترام تكان دادم، دهانم را به هم دوخته بودند از هیجان، او سوار شد و باالخره راه افتاد و او 

 !کننده صحبت بود، با ناراحتی کمی در صدایش شروع

ها گفتند، به خدا شرمنده از روی شما خجالت  انم، من آزمایشگاه رفتم؛ جریان رو بچهشادی خ-

 !ها پشت سرتون زده شد کشم، این حرف می

زد که احساس  برای گفتن شادی، برای اولین بار، جان بدهم یا نه؟ چنان مهربانه و صادقانه حرف می

 :ا به بازی گرفتم که گفتزیر انداختم، بند کیفم ر ام، سر به  کردم توهم زده می

 شاپ کمی باهم گپ بزنیم؟ دین بریم یه کافی اجازه می-

دستانم را دور بند کیفم محكم کردم، کاش خواب نباشم؛ سیاوش دوباره همان مرد مهربان چند هفته 

 !پیش شد
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**** 

 سیاوش

است که چه طور  کشم، تمام فكرم این ام می شاپ، دستی به دور فنجان قهوه داده به صندلی کافی لم 

های کارکنان  قدر حرف به خاطر رفتار احمقانه کارکنان آزمایشگاه از دختر عذرخواهی کنم، یعنی آن

برایش آزاردهنده بود که به خاطر دلگیری کارش به اورژانس کشیده؟ امروز چه روز نكبتی بوده؛ با 

زبان سرپرست آزمایشگاه لقی کارکنان از  ای گلویم را صاف کردم، بعد شنیدن جریان دهن سرفه

راستی نامردی بود،   ای رفته بودند؛ به زیر به گوشه  چنان فریاد زدم که همه کارکنان هر کدام سر به

هایم را  ها رازداری نكردند و گفته ای به این دختر ندارم و حاال آن من در عالم هپروت گفتم که عالقه

 !ام خبر ندارد، برسد از تصمیم خانوادهدست چرخاندند تا به گوش دختری که هیچ  به   دست

آخ که درگیری لفظی شدید من و پدرم به جهت مردد بودنم در انتخاب این دختر رسماً آزمایشگاه را 

به تعطیلی کشاند! نفس عمیقی کشیدم و سمت فنجان خم شدم، تنها دلیلی که من االن روبروی این 

دانم تصمیمم چیست،  ه است، وگرنه هنوز نمیام عذاب وجدان و اصرار عجیب خانواد دختر نشسته

گیرد،  ام می کنم خنده تردید دارم، هنوز هم خواسته من این دختر نیست! به دختر که نگاه می

فهمند که تنها  شود همسرم شود! چگونه به دوستانم این دختر را معرفی کنم؟ همه می شاهكار می

ی کرده، خدایا این دختر چه از روی ظاهری چه حساب بانكی پدرش بوده که مرا مجبور به چنین کار

ام  ای ندارم، به پدرم قول داده ام تفاوت دارد؛ اما چاره اجتماعی هزاران فرسنگ با دختر مورد عالقه

این الهه زیبایی را راضی به ازدواج با خودم کنم وگرنه خانه، ماشین، حساب بانكیم همه از آن پدرم 

 !شود می

وانم یک روز زنده بمانم! پدر و مادرم مطمئن هستند که نجابت و خانمی دختر ت من هم بدون پول نمی

ام را  گویم مال و ثروت و نفوذ حاج فتاح خانواده کند، ولی من می مرا دلگرم به زندگی متأهلی می

 !وسوسه کرده

 :یادم آمد شبی که پدرم مرا مجبور کرد این دختر را به رستوران دعوت کنم؛ با خوشحالی گفت

مندش کن؛ بابا این دختر دکتری داره، باباش حاج  آفرین بابا، باهاش حرف بزن به خودت عالقه-

های عالف بیكارت نیستن باهاش خودمونی حرف بزنی، بعدشم بابا از من دلگیر نباش اگر  فتاحه، رفیق

بابای  خوایی توی این آزمایشگاه باشی؟ وقتی رضایت کنم بخاطر خودته، آخه تا کی می اجبارت می

شادی و خود شادی رو گرفتم باید بری زیر پرچم حاج فتاح تا یه عمر هم خودت هم جد و آبادت از 
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دونی هرچی داریم ظاهره، ولی  کنارت بخورن، نكه ماهم کم داشته باشیم از مال دنیا، ولی خودت می

 !ده حاجی رو توپ تكون نمی

 :ام زد و گفت ستی به بر شانهگفت حاج فتاح بود و همین یک اوالد؛ پدرم د راست می

حاجی یه آزمایشگاه برای دخترش خریده توی خیابون فرشته، سیاوش احمق نباش این یه گوشه -

اونكه با یه رژیم حله! قول بده که   مال حاجیه، دختره هم که خیلی آروم و خوبه، چرند نگو چاقه،

 !کشی رتی خط میکنی بابا، قول بده دور دوست و رفیق و هرچی پا سربلندمون می

ای مطمعن کافی بود و من قول دادم که تغییر کنم، قول دادم که فرصتی  ها برای یک آینده و همه این

 !برای تأهل به خودم دهم، قول دادم که این دختر را بپذیرم

چنان در فكر فرو رفته بودم که صدای سرفه مصلحتی دختر مرا به حال فرا خواند؛ صاف نشستم، 

زده روبرویم انداختم، عجیب است، او را معموالً خودپسند دیده بودم، نه  تر خجالتنگاهی به دخ

 !اش دست هم نزده بود خجالتی! هنوز به لیوان آب میوه

شاپ کامالً  اش به در و دیوار کافی اش به جهت حضور در چنین مكانی از نگاهای پر از نگرانی دلهره

زنم، البته از  کاست تخصص دارم. پسِ ذهنم پوزخندی میکم و  نمایان بود؛ من در شناخت دخترها بی

شاپ  اش چگونه است؛ دختر چشم از فضای کافی توان فهمید سطح سلیقه خانواده نامزد اولش هم می

 !شود گیرد و یكدمی به من خیره می می

نده اش را بنوشد، این حرکت برایش چنان فریب لبخندی زدم و با چشم به او اشاره کردم که آب میوه

هایش از خجالت رنگ گرفت و زیر لـ*ـب تشكری کرد؛ عاشق کردنش کار سختی  آمد که گونه

دهد، ولی کامالً دست نخورده مانده، شیفته کردنش  نیست، بااینكه چهره و رفتارش مقرراتی نشان می

شق گوید ع تنها نیاز به چند جمله عاشقانه دارد، اما نامردی است! نامردی؟ مهم است؟ مادرم می

 !توانی دوست داشته باشی آید اگر فقط ذهنت را از دختران قبل پاک کنی، شادی را می می

اش  زده بود، کمی از آب میوه دانم کار درست چیست؟ او از نگاه خیره من به خودش خجالت گیجم نمی

را چشید، خواستم شروع به صحبت کنم که صدای پیامكی از گوشی همراهم بلند شد، به خاطر هدر 

 ام شده دادن وقت نگاهی به پیامک انداختم، مانند همیشه دانیال بود، یک مهمانی بزرگ دعوت

 گوید، آخر تا به کی؟ پدرم راست می  باید تمامش کنم،

 :سریع یک پیامک به دانیال زدم

 !سالم من نیستم، خوش باشین-
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گرفت،  اتم را زیر نظر میدختر داشت تمام حرک  تلفن همراهم را خاموش کردم تا تمرکزم بیشتر شود،

 !دانم چطور شروع به صحبت کنم منتظر بود تا حرفی بزنم اما من نمی

ام بردم، دمی گرفتم، هوم بویش عالی  حوصلگی سمت بینی دستی به صورتم کشیدم، فنجان را با بی

درم با بود، فنجان را روی دهانم گذاشتم، کمی از قهوه چشیدم، تلخیش که به دهانم رفت، یادم آمد پ

حاج فتاح صحبت کرده، وعده خواستگاری گذاشته و مادرم مدام پشت تلفن گریه کرده که آبروی 

پدرم را نبرم و به خواستگاری تن دهم! به مادرم گفتم حاج فتاح مذهبی است، حاضر به این وصلت 

 !شود نمی

 :مادرم گفت

 .سنگ مفت گنجشک مفت-

ابله با درخواست خانواده را ندارم؛ شاید هم از تعریف و کنم توان مق ام، احساس می ام، کالفه خسته

خواهد! زندگی مجردیم سراسر هیجان  تمجیدها وسوسه شدم، شایدم خودم هم دیگر دلم تغییر می

توانم مانند یک مرد معمولی صبح سرکار  شود، آیا می دانم که تمام می است و با ازدواج با این دختر می

دانم! باید تمامش کنم، دوران مجردی تمام شد،  انه برگردم؟ نمیروم و شب با تنی خسته به خ

توانم با این دختر شروع کنم؛ فنجان را روی میز گذاشتم؛ با لبخند به  ام اصرار دارند می خانواده

 :اش نگاه کردم و گفتم شده ای سفید سرخ چهره

یه درخواستی از شما خوام  رو قبول کردین؛ بعدش اینكه من می  خوب اول ممنون که دعوت من-

بكنم، حاال بگین اول گپ بزنیم جهت آشنایی بیشتر بعد درخواستم رو بگم یا اول درخواست رو بگم 

 بعد گپ بزنیم؟

گیرم، هیچ! ابرویی باال  زدگی به من خیره شد، هیچ احساسی از چشمانش نمی  دختر با شگفت

 :انداخت کمی فكر کرد و گفت

 .ازم نخوایین برگردم آزمایشگاه هر جور که راحتید ولی لطفاً-

سرگردانم چه بگویم،  !کند نمایی زدم، دختر خودپسند؛ چه اندازه مطمئن صحبت می لبخند دندان

آور رها شوم، نفسی گرفتم در چشمانش ریز شدم؛  تر از این لحظه دلهره خواهم هرچه سریع ولی می

 .یک، دو، سه، حاال

 کنی؟ با من ازدواج می-
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شدم، سبک شدم، هرچه باداباد. دختر چنان متعجب شد که دودستش را جلوی  آخ گفتم، راحت

ام گرفته بود، صحنه دلچسبی بود، پاسخی که نشنیدم  دهانش گرفت و خیره به من ماند؛ خنده

زده و ناباورش باید خاص بودن خودم را تجویز  سرخوش روی میز کمی خم شدم، به چشمان تعجب

 .کردم، باید اغوایش کنم می

 کنید؟ کنید یعنی ازدواج نمی جوری نگاهم می این-

لبخندی زد؛ دستانش را زیر میز گذاشت، چشم از من گرفت و به دستانش خیره شد؛ اینكه جاخورده 

شد فهمید، سكوت کردم و خیره به او ماندم، سر باال کرد کمی  های تندش می بود را از لرزشش، نفس

 :به چشمانم خیره شد و گفت

 .شدم زدیم بعد می گفتین انقدر شوکه نمی ی گفتین، فكر کنم اول گپ میخیلی یهوی-

ای کرد و میان خنده من محترمانه به  زده ام گرفت بلند خندیدم او هم خنده خجالت از حرفش خنده

 :من خیره شد و گفت

ج با کردم تمایلی به ازدوا های امروز پرسنل آزمایشگاه و خواستگاری پدرتون فكر نمی به جهت حرف-

 .من داشته باشید

دانستم هرچه بگویم  حرفش تمام نشده خنده دردهانم خشكید، لعنتی حاال چه پاسخی بدهم؟ می

 :جا کردمو گفتم گذارد خودم را روی صندلی جابه گویی می حساب دروغ به

حقیقتاً من ترس ازدواج دارم، من دوستان حقیقیی و مجازی زیادی دارم که وقتمو زیاد باهاشون -

یگذرونم و دلبستگی به زندگی شخصیم دارم، تردید من به جهت خانواده سنتی شماست، احساس م

کنم دیگه باید کالً از زندگی مجردیم دور بشم، پدرم گفتن کامل توضیح دادن درمورد زندگی  می

 .شخصی من

کاوید. دستی به  کرده و یک ابرو باال داده بود، محتاطانه مرا می  نگاهم را به نگاهش دادم، گردنی صاف

شود این  ام دور شود، چه چیزی باعث می چشمانم کشیدم تا چشمان از خودراضی دختر کمی از دیده

 :اندازه از خودبینی در نگاهش باشد؟ دارایی پدرش؟ لبخند زدم و گفتم

کنم  هر چی شنیدین بریزید دور من اینجا تماما حاضرم و به صورت خصوصی ازتون خواستگاری می-

اجازه بدین رسماً به خواستگاری بیام، اگر بله بگین، من و شما میشیم ما و ما باهم تالش  و اگر

 .کنیم که همدیگر و بسازیم و هیچوقت تخریب نكنیم، پس قدم به قدم جلو می ریم می

حرفم که به پایان رسید چشمانش را کوچک کرد و فكر کرد. او در نظرم همیشه دختری سخت و 
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کند، او محترمانه به من لبخند زد و  بوده و حال رفتار ارباب منشانهاش مرا کالفه میمقرراتی و مغرور 

 :گفت

ای برای آشنایی بیشتر میزارن تا ببینیم چی پیش  با پدرم صحبت کنید، اگر صالح دونستند جلسه-

 .میاد

*** 

 شادی

شی عشقش را با دیدم که مدام روسری پیشك قدی اتاقم دختری شاد و سرحال را می روبروی آینه 

ترین مردی که تاکنون دیده، زیباتر به نظر برسد.  بست تا به چشم مهربان مدلهای جورواجور می

هایش رنگ انار شوند و برای این  شد که گونه یادآوری جمالت عاشقانه پسر در ذهن دختر باعث می

ادی! سیاوش دختر تازگی داشت! آری این دختر سرزنده و شاد کسی نبود جز خود من، یعنی ش

هایش انگیزه شده تا احساس کنم  ام کرده است و به من جان تازه داده است. سیاوش با مهربانی زنده

ترین مردی است  ام، زیبا و جذابم، من با سیاوش معنای نامم را فهمیدم، او خاص ساله دختری بیست

را داد، اما سخت! کالفه  ام! بله سرانجام امشب پدرم اجازه خواستگاری به سیاوش که تا کنون دیده

  ام را گوشه اتاق پرت کردم؛ ایستاده میان اتاق به این یک ماه کشمكش با پدرم روسری شده از این 

یک ماه عجیب در خانهامان فكر کردم؛ چه روزهای بدشگونی در خانه داشتم و چه روزهای عاشقی 

 !در بیرون خانه کنار سیاوش

انه ما این هجمه از درگیری بوده باشد، هیچ زمان یاد ندارم صدای من ام یاد ندارم در خ در تمام زندگی

رو به فریاد رفته باشد یا همواره گریه کرده، یا تهدید کرده باشم، شرمنده چشمانم را بستم، این 

ای از آن  انگیزه شد تا پدرم قبول کند سیاوش به خواستگاریم بیاید. به در کمد لباسم که گوشه

 !شود، من با لگدهای پشت سرهم شكسته باشمش نم! باورم نمیک شكسته نگاه می

آخ که پدرم مرا به جنون کشانده بود! او مرد پیری ست که جز دنیای خودش دنیایی را قبول ندارد! 

کند. پدرم پشت تلفن در اورژانس  اش بسته است و این مرا دیوانه می راستی سطح فكری پدرم به 

 !زدواج من با سیاوش، ولی دروغ بودگفته بود که رضایت دارد به ا

که   روز بعد هنگامی که دوباره پدر سیاوش برای خواستگاری با پدرم تماس گرفت، پدرم باز بهانه این

ها به خانهامان را نداد! او هروز با یک بهانه  دخترم هنوز آماده ازدواج نیست را گرفته و اجازه ورود آن

گفت  خواند، او می م فریاد می زد و سیاوش را یک نامرد میآمد، مدا تازه از سیاوش به خانه می
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دانم چرا پدرم  سیاوش در قیدوبند هیچ نیست و تنها به جهت پول اوست که پا پیش گذاشته، نمی

 !کرد سیاوش از خانواده فقیری است فكر می

ت ما کجا و گفت، ثرو گفتم پدر من پدر سیاوش وضع مالی خوبی دارد او پوزخند می زد و می هرچه می

  !ثروت پدر سیاوش کجا

ای به زندگی مجردی ندارد و من صداقتش را در بستن صفحه  او گفته بود که دیگر هیچ دلبستگی

اش  همه تعداد طرفدار فهمیدم. او با این کارش باعث شد که من خاطرخواه واقعی اینستاگرامش با آن

اش پشیمان نیست چون از گذشته  از گذشته باشم و مانند کوه پشت سرش بایستم، او به من گفته بود

دادم برای این مرد، هروز کارم شده بود  اش شده من! و منی که جان می بوده اما حال تمام هستی

کردم و مادرم این میان گریه می کرد و از پدرم درخواست  جدال با پدرم؛ من مدام تهدید به رفتن می

روز و اجتماعی است، مدام  گفتم او جوانی به  م میکرد در کار من دخالت نكند، هرچه به پدر می

کشاند. صدای پیامک گوشی  کرد که او یک نامرد است و این حرف پدرم مرا به جنون می مدرک رو می

داد سیاوش پیام داده؛ بال درآوردم و به سمت رختخوابم رفتم، گوشی همراهم را  همراهم بازنشان می

حه را که روشن کردم؛ عكس زیبای سیاوش را دیدم و در دل برداشتم و خودم را پرتاب کردم. صف

همه جدال بخاطرش درست بوده برای پدرم توبه جوان   قربان صدقهاش رفتم و مطمئنم که این

 .مفهومی ندارد

 :پیامش را آهسته خواندم

سالم عزیزم چطوری خانم، دلم برات تنگ شده، بیانصاف چرا امروز نیومدی بریم پیاده روی، -

کنی؟ خانم خوشگلم دل تو دلم نیست امشب  کنی بعدش خودتو پنهون می ام می جوریاس، وابستهاین

پوشی یا نه راستی بهت گفته بودم چقدر  ببینمت، تو فكرم اون کت و دامنی رو که برات خریدم می

 دوستت دارم؟

ده گوشی همراهم گفته بودی عزیز دل، در این یک ماه هزاران بار گفته بودی؛ مانند نوجوانی ذوق کر

تر نكند. یک ماه  هایش مرا دلباخته یک ماه روزی نبود که سیاوش با گفته  را به قلبم چسباندم، در این

شاپ، سیاوش از من درخواست کرد که همدیگر را ببینیم ولی  قبل دقیقاً همان روز دیدارمان در کافی

گمان مخالفت  و سیاوش خبردار شود بی ها، او گفت اگر پدرم از جریان دیدار من بدون آگاهی خانواده

دهد که من و خودش باهم بیشتر آشنا شویم، او گفته بود تا زمانی که پدرش  کند و اجازه نمی می
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و گذار بپردازیم برای شناخت بیشتر،  بتواند از پدرم اجازه خواستگاری بگیرد ما هروز با هم به گشت 

خواستم او را  ا دیدارهای پنهانی با او داشته باشم میشاید اول کمی دودلی داشتم، ولی قبول کردم ت

  حرمتی کارکنان هرگز پا به آزمایشگاه پدرش نگذاشتم و این برای پدر ساده بشناسم، اما به جهت بی

آیند بود. پدرم چشم به راه بود که به کارخانه خودش روم و آنجا مشغول به کار   دل من بسیار خوش

، من قبول کردم اما موکول کردم به زمانی که حداقل سی کیلو از وزنم شوم تا پدرم بازنشسته شود

کرد و از روند الغریم بسیار خرسند بود و هیچ  کم شده باشد، او هم پول فروان به کارتم واریز می

 .و آمد من با سیاوش نداشت  اطالعی از رفت

روی برویم، گاهی کوه و  ادهگذاشت تا باهم به پی سیاوش هروز ساعت شش بامداد در پارکی قرار می

چیز اطالعات دارد و من   رفتیم، او مرد رؤیاهای هر زنی است، او درباره همه سواری هم می دوچرخه

های نوین الغری مانند تب سوزنی، ماساژ  هایش؛ مدام از روش سپردم به سخن تمام قد گوش جان می

را سفارش دهد، او مدام به من  کرد تا برای جشن عقدمان لباس زیبایی صحبت می ...الغری و

گفت  کرد، او می ام در رژیم و ورزش کردن مدام مرا تحسین می داد، به خاطر اراده قوی دلگرمی می

گفت  پروایش می های بی ام و هروز با نگاه شود که در مدت سه ماه بیست کیلو کم کرده باورش نمی

خوردیم و بعد  برد و باهم صبحانه می ستورانی میام؛ هروز پس از پیاده روی او مرا به ر تر شده خواستی

کردم تا وزنم کاهش چشمگیری  رفتم و رسماً خودم را در ورزش خفه می من به باشگاه ورزشی می

کرد تا باهم به پاساژهای جورواجور  راستی که موثر بود! هر شب او درخواست می داشته باشد و به 

هایی  من اجازه بیرون ماندن شب را نداشتم و اوایل با دروغ برای خرید لباس برویم و این یعنی فاجعه؛

شدت به من بدگمان شده بودند و من ناچار شدم حقیقت را  رفتم؛ پدر و مادرم به  به دیدار سیاوش می

ای بیاورد؛ مادرم پس از شنیدن  به مادرم بگوییم تا مادرم هر بار از عدم حضور من درخانه بهانه

های من و نشان دادن  شدت تعجب کرد و مخالف بود اما بعد از قربان صدقه  دا بهارتباطم با سیاوش ابت

چنان غرق در فكر سیاوش بودم که فراموش کردم  .عكس سیاوش توانستم مادرم را متقاعد کنم

 جوابش را بدهم سریع تایپ کردم

بعدشم واقعاً دلت  .شد بیام پیاده روی، کلی کار سرمون ریخته برای شب سالم روز شماهم بخیر نمی-

برام تنگ شده! آخه ما که دیشب همدیگر و دیدم، لباس امشبم سوپرایزه آقا سیاوش، منم خیلی 

کنم بابا نباید بفهمه ما این مدت هروز با  بخاطر امشب هیجان دارم، فقط سیاوش جان دوباره تاکید می

 .هم بیرون بودیم
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هایش برایم دلبری کند! صدای پیامک از فكر  پیامهنوز پس از یک ماه با هیجان چشم به راه بودم با 

 .بیرونم آورد

انصاف، یعنی تو از دیشب دلت برام تنگ نشده؟ پس من تو رو بیشتر دوست دارم خانم،  ای بی-

مگه از جونم سیر شدم، خودم و با حاجی در بندازم، بازم روی  !بعدشم قربونت برم چند دفعه میگی

ترسم بابات بهونه بیاره  ش، راستی دیگه پسره بهزاد بهت پیام نداد، میدو چشم مواظبم، تو نگران نبا

 .ات خواستگارته، مامانم خیلی نگرانه که پسر عمه

دانست برایش جان  به جهت نام بهزاد و حساس شدن سیاوش به خنده افتادم، سیاوش اگر می

 :آورد سریع تایپ کردم دهم، انقدر نام بهزاد پیر را نمی می

ام داره میاد ایران برای  ، همون یک ماه پیش تموم شده، بابام به دروغ به بابات گفته که عمهنه عزیزم-

خواستگاری تا شما دست از سر من بردارین، ماشاا... باباتم که ولكن نیست... بعدشم اون بهزاد دوبار 

م عمه، قشنگ بار اول که جواب ندادم دفعه دوم هم که بالکش کردم، بعد زنگ زد !بهم پیام داد که

شستمش بهزاد و، همچین که به عمه گفتم، بهزاد چه فكری کرده از منی که دوازده سال ازش 

کوچكترم خواستگاری کرده دیگه ماستشون و کیسه کردن، ابداً دیگه حرف خواستگاری نزنن 

 .ناراحت نباش

روز بعد از پیام اولش پیام  پیام را ارسال کردم، و در ذهن ایرادگیرم اخمی به بهزاد کردم، او دوباره دو

 .داده بود

 سالم شادی، اجازه میدی باهات حرف بزنم؟-

دانستم تا پسر عمه!  پیامش بد نبود، اما من حوصله او را نداشتم، من بهزاد را بیشتر یک غریبه می

رم بیچاره بهزاد زمانی پیام داده بود که با پدرم درگیری شدیدی داشتم، همان هنگام جلوی پدر و ماد

 .به عمه زنگ زدم و با عصبانیت از او خواستم که از بهزاد بخواد دیگر به من پیغام ندهد

 .صدای پیامک دوباره آمد

 .بینمت بانو قربون خانم مغرورم برم می-

های  لبخندی زدم، به ساعت گوشی همراهم نگاه کردم، االن آلمان بعدازظهر بود به یاد تمام مهربانی

 :صمیم گرفتم مهربانانه عذرخواهی کنم، شماره عمه را گرفتم عمه جواب دادعمه بعد از یک ماه ت

 !بله-
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 .سالم عمه جونم خوبین-

دانستم از من دلخور است، به همین  عمه کمی سكوت کرد و خیلی بی تفاوت جواب سالمم را داد، می

 :راه پاسخی از او باشم گفتم به   دلیل بدون اینكه چشم

ه که اون روز اینجوری باهاتون حرف زدم، الهی قربونتون برم به خدا از بابام عمه الهی خدا منو بكش-

عصبانی بودم سر شما خالی کردم، تو رو خدا منو ببخشید از پسر عمه هم عذر خواهی کنید، عمه به 

خدا منم گرفتارم، یه پدر پیر دارم که هیچ جوره درکم نمی کنه، اما باید حوصله به خرج بدم، جون 

ن و ببخشید، من خیلی احمقم که توی عصبانیت زنگ زدم به عمه مهربونم، عمه کور کنه شادی م

 .نمكتون منو که اینقدر بدم

 :دانستم مهربان است آرام گفت عمه کمی سكوت کرد، می

شادی خانم تو بچه داداش منی از خون منی، یه چیزی بهت میگم یه عمر آویزه گوشت کن، با هیچ -

 .منت آدمو زمین میزنه، شادی از باال به بقیه نگاه نكن  خورد نكن،کس با تكبر غرور بر

گوشی تلفن را در دستانم محكم گرفتم، من مغرور نبودم، تنها آن روز برافروخته بودم، نفسی بیرون 

 :دادمو گفتم

 .چشم قربونتون برم، الهی بمیرم که اینقدر بی فكرم-

خواست  دانم چرا ولی دلم می پرسی خداحافظی کرد؛ نمی ام کرد و بعد از احوال  عمه خدا نكندی حواله

بدانم بهزاد از دست من ناراحت است یا نه؟ اصالً چرا دیگر حرفی از خواستگاری نزد! پوزخندی زدم، 

دانم آن چرند چه بود گفت که مرا از  خواهد، تنها نمی مشخص بود از برای مال و دارایی پدرم مرا می

 باال انداختم سیاوش کجا؟ آن بهزاد پیر کجا؟خواسته! ابرویی  بچگی می

*** 

 سیاوش

لطفاً به ساعتتون نگاه کنین به ماشین لم بدین، کمی اخم هاتونو تو هم کنید، نشون بدین چشم به -

 .راهید، تكون نخورین لطفاً، یک، دو، سه، ممنون

، به در سالن به عكاس که دختری جوان بود لبخند قدردانی زدم و به حالت عادی خود برگشتم

کشیدم؟  راه بودم؟ آیا شادی عروسی بود که انتظارش را می به   آرایشگاه خیره شدم، آیا واقعا چشم

نفس کالفهای سر دادم، به دسته گل روز جشن عقدم نگاه کردم! امروز روز عقد من است و باور 

 !کنم من و شادی سه ماه است که نامزد کرده هم هستیم نمی
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کند آیا کنار شادی  کند و همواره گوشزد می تیک مغزم مرا اذیت می است مدام تیکو دقیقا سه ماه 

شوم؟ روزی هزاران بار به خود می گویم، آیا من و شادی برای هم درستیم؟ لعنت به  خوشبخت می

این دودلی؛ چشم بر هم گذاشتم تا این افكار آشفته از من دوری کنند؛ من و شادی چهار ماه است 

فرمان شده! او تمام   به کم برای من دختری مطیع و گوش   تیم وآن دختر خودپسند دستکنار هم هس

ام شادی  فكرش خوشحال کردن من است؛ شادی تمام نگاهش طلب من دارد! اما من تمام خواسته

اش چیست؟ شادی دختر خوبی است، اما گاهی فكرهای احمقانه به  فهمم یک مرد خواسته است؟ نمی

ام کند،  توانست دلباخته تر از شادی می کنم بهتر از شادی سرزنده اهی فكر میزند، گ سرم می

ها در اختیارم بوده، اما شادی دختر  از این بهترین  های شادی برایم ناب نیست، چون پیش عاشقانه

های  کند، اما گفته تابش می های من دوستت دارمهای من بی نخورده ایست، قربان صدقه  بكر و دست

ار مكررات و سفارشات مادرم بود، برایم عادی، ولی من از گفتن دوستت دارمهایش فقط من تكر

 !لرزد شوم ولی قلبم نمی خوشحال می

دهم و به زبان میآوردم که  شوم؛ هزاران بار مدام خودم را بیتاب نشان می فهمم چرا بی تابش نمی نمی

مدام توبیخم می کند! اما من بی توجه به او همسر من است، اما دوباره زمان تنهاییم تیكتاک مغزم، 

کنم به یومن  خرم هر ماه گوسفندی در خانه حاج فتاح قربانی می حس درونیام، هروز برایش گل می

کارهایم تنها آنها را دلبسته من کرده و من   این نامزدی، تا ملكه ذهنم شود این وصلت؛ اما این

 !ار شادی ماندن رادانم در کن همچنان برای خود وظیفه و تعهد می

انصاف نیستم اگر چه این ازدواج اجبار برای من بود، اما شادی دختر بدی نیست، ذهن من آشفته  بی

است! به دور ماشین گل گرفته دوری زدم، کلید ماشین را در دستم محكم فشردم؛ خدایا من از خودم 

دانم یک نامرد به تمام معنا  نم! میک دانم چرا شادی را همواره با دختران قبل مقایسه می بیزارم، نمی

کشد؛ آخ دوباره ذهن بهانه  هستم، ولی به مقدسات قسم مقایسه ظاهری ناخودآگاه به ذهنم سرک می

شود بتوانم آن دختر چاق و  دانم چرا هیچ باورم نمی ام، نمی گیرم به جانم افتاده، لعنت به ذهن آشفته 

 !مغرور را قبول کنم

دانم کمی  توانم؛ می کند چهار ماه است توانستم، پس باز هم می شاری میذهن منطقیم مدام پاف

شدم  دیدم و عاشقش می ام شاید از زیاده خواهی من است، شاید اگر خودم شادی را می افسرده شده

همه چرند فكری نداشتم! اگر چه همیشه حالم کنار شادی بد نبود، چون شادی آن دختر چاقی   این

اش  افتاد دیگر نبود، شادی االن تنها پنج کیلو تا وزن نهایی رفت و به نفس نفس می که دو قدم راه می
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کنم، او در پنج ماه  فاصله دارد! اراده پوالدین شادی باور نكردنی است، من این دختر را تحسین می

دهان کند! شادی به شدت سختی کشید تا توانست وزنش را کم کند؛  به   توانست همه را انگشت

می گفت او به جهت رژیم سخت و ورزشهای سنگین مدام حال روحی اش خراب بود  مادرش

 !بیحوصله شده اما من بیحوصلگی او را ندیدم

کم و کاست مطیع من بود  شادی در برابر من دختری آرام و مهربان بود؛ او برای من مغرور نیست و بی

زدم تا با آنچه عالقه دارم  خوشی در ذهن ایرادگیرم، دست به دگرگونی شادی و من برای دل

همه پولی که داشت و  خورد از این  ترش کنم؛ آن تیپ چرند ساده را تغیر دادم، حالم به هم می نزدیک

های لباس،  های آرایشی آشتیاش دادم، مانیكور، پدیكور، پاکسازی، مزون کرد، با سالن استفاده نمی

ایش کردم؛ مدام برایش مانتو و لباسهای استخر و هزار کوفت زهر ماری که ویژه زنان است آشن

های  کرد و اخم دلخواهم را خریدم و او هر بار با خجالت مانتوی کوتاه را به خاطر لبخند من تن می

خرید؛ به او یاد داده بودم به خودش رسیدگی کند، آرایش کند، بخندد، دلبری  مادرش را به جان می

اش با دوستانم  تش هنوز خجالتی بود و روابط اجتماعیولی خوب سرش  کند، با دوستانم گرم بگیرد،

هنوز ضعیف! ولی روی هم رفته شادی چالش پذیر بود و مطیع من؛ وقتی او را به مهمانی بردم و از او 

خواستم روسری از سر بردارد با اکراه و خجالت پذیرفت، اما باز در ذهنم به کت و شلوار بلندش و قد 

حرف دوستان لعنتیم از اون روز به بعد باعث شد من همواره شادی را با گرفتم و  کوتاهش ایراد می

 .دختران دیگر مقایسه کنم

 :طعنه گفتند وقتی دوستانم در آن مهمانی به 

با خودش ازدواج کردی یا پول باباش؟ سیاوش تو خیلی سر تری؛ سیاوش قیافه تو کجا و نامزدت -

 خاطر این دختره قید اینستا رو زدی؟کجا، بابا تو شاخ خوشتیپا بودی این چیه؟ ب

رسماً در خود شكستم و آن روز با دوستانم درگیری لفظی پیدا کردم و دیگر در دورهمیها شرکت 

کنم او ترس از دست دادن مرا دارد! درست است شادی برایم دوست خوبی است،  نكردم. احساس می

یش از یک دوست به او ندارم! مادرم کنم او تنها یک دوست است و احساسی ب اما تمام مدت حس می

گوید هنگامی که عقد عقد خوانده شود، من تمام او را خواهم داشت و دیگر ذهن پریشانم آرام  می

دانم! خوب یا بد؟ او  شدت به من وابسته شده و من حسم را نمی دانم شاید. شادی به  نمی !خواهد شد

آید  گونه؛ یادم می  نبها خریده بود، البته من هم همینتمام این سه ماه نامزدیمان را برایم هدایای گرا
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ام را پیش از ورود من توسط شرکت  زده کرد، او روز تولدم خانه پدری چطور روز تولد همه را شگفت

انصافاً  !های گران قیمت کرده بود، خانه ما شده بود محل عكاسی دوست و آشنا دیزاینر پر از گل

همه از سنگ تمام حاج فتاح  صف تولدم در تمام فامیل پیچید؛ با این العاده زیبا شده بود و و فوق

باالتر بود، پیشكشم  نگذریم؛ هدیه پدر شادی در روز تولدم، یک ماشین که از ماشین خودم مدل 

روز تولدم حاج فتاح از من درخواست کرد که به کارخانه  .شده بود، تا به من بفهماند دوستم دارند

کار را به من یاد دهد، همه خانوادهام از این درخواست شوکه و شاد شدند و من و فن   روم تا فوت

قبول کردم تا همه کاره کارخانه حاج فتاح شوم و شادی در آزمایشگاه خودش ماند اما در ذهن بهانه 

گفت از عشق  زد، پدرم می اش مدام غر می اندازی جویم به خاطر ریاست شادی در آزمایشگاه تازه راه

استفاده کنم و کم کم در بعضی از اموال او شریک شوم تا کمتر از او نباشم، پدرم راست  شادی

گفت من هم باید سری از سرها بلند کنم به همین جهت چند روز پیش که در آزمایشگاه بزرگش  می

 :در خیابان فرشته در حال بازدید بودم به مزاح به شادی گفتم

م رییس آزمایشگاه، نه که توی کارخونه باباتم هستم فكر شادی من خوشم نمی آد همه بدونن زن-

 .میكنن آدم مفت خورییم

دلیل از من عذرخواهی کرد! اما دیروز که حاج فتاح، شادی و مادرش به دنبالم  او شرمنده شد و بی

آمدند و مرا به دفترخانه بردند و سه دنگ از آزمایشگاه را به جهت پیشكش عقد به نامم زدند درک 

پاس قدردانی یک سرویس طالی برلیان  روی، پدرم هم به  دهد! از این  این دختر برایم جان می کردم

ها  برای او خرید البته که این جواهرات گران است، ولی سه دنگ آزمایشگاه خیابان فرشته کجا و این

 !کجا

کردند  ی صحبت میبردار که کنار در سالن آرایشگاه روبروی هم با خوشحال به پسر و دختر جوان فیلم

آمدند؛ یاد روزهای اول آشنایی من و شادی افتادم؛ آن روزها بنا  خیره ماندم؛ به نظر دلباخته هم می

کردم و  فرستادم برای شادی هم ارسال می دختران پیشینم می  هایی را که برای دوست به عادت پیام

دل داد! خیلی زود خیلی آسان! آیند است، به من  ها برایش بسیار خوش شادی مشخص بود این پیام

شود! اما اعتراضی  اش به خودم، مدام جویای حالم می کند از محبت زیادی ام می اما گاهی کالفه

کنم، اگر چه که همین االن هم رامم  دانم بعد از ازدواج رامش می دهم، می کنم حوصله به خرج می نمی

دانم که هنوز  دهم، من می بلندی سر می دهم، آه است. چشم برهم می گذارم و به ماشین تكیه می
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اند که  ها برایم پیشتر ساخته قدر عاشقانه تابش نیستم، میدانم آن عاشقش نیستم، می دانم که بی

های شادی برایم کمرنگ است، اما کنارش خوشحالم؛ او دختر خوب و محبوبی است،  مهربانی

های زیبا و گران  ام پیشكش مدام برای خانواده دادند! او ام به خاطر مهربانیاش برایش جان می خانواده

گرفت و انصافا حاج فتاح بعد از شب خواستگاری مانند پسرش با من برخورد کرد! حاج  قیمت می

کرد! او از من خواست که قبول کنم تعداد سكه  فتاح شب خواستگاری با اکراه حتی به من نگاه نمی

ا چهار ده هزار شاخه گل و شش دنگ یک آپارتمان مهریه را تاریخ تولد شمسی و میالدی شادی ب

قرار دهم، شاید اول شوکه شدم ولی پدرم آرام گفت این مهریه در برابر خوشبختیم هیچ است و پس 

ام، نشان از آماده  از به گردن گرفتن من حاج فتاح مرا پسرم خواند. صدای زنگ گوشی همراه ویژه

 :مداد، لبخند زدم و پاسخ داد شدن شادی می

 .جانم عروس من جانم نفس من-

 :ریز خندیدو گفت

 .دارم میام پایین داماد من-

لبخندی زدم تلفن همراهم را قطع کردم، جلوی درب آرایشگاه ایستادم، در باز شد و دختر سفید 

پوشم بیرون آمد، دختر و پسر فیلمبردار دست به کار شدند؛ به جهت حجاب صورت شادی که روی 

خوب شده بود، البته که آرایشگری   د اخم کردم، جلو رفتم و حجابش را عقب زدم،اش آمده بو چهره

که از فرانسه دعوت شود پول هتل و اقامت یک هفتهایش در ایران داده شود، باید کارش خوب باشد! 

اش شادی سرش را پایین انداخت، آخ که  پروایم به چهره در چشمانش خیره شدم به جهت نگاه بی

آورد اما اخم مرا  کرد و بهانه محرم نبودنمان را می گرچه شاید اوایل به این اعتراض میحرصی شدم! ا

بردار ادامه بدیدی گفت و من در چشمان شادی خیره  شد؛ لبخندی زدم، فیلم دید، خاموش می که می

 :شدم و گفتم

 !العاده خوشگل شدی دختر تو فوق-

را گرفتم درب ماشین را باز کردم و سوار شادی سرش را پایین انداخت و ممنونی گفت؛ دستش 

 :ماشین شدیم، درب خودرو را که بستم با خنده گفتم

بریم این چهار کلمه عربی خونده بشه که انقدر خجالتی نباشی، کشتیم با این اخالقت، بخدا شادی -

یزی که اگه بخوایی بعد از عقد اینقدر خجالتی باشی کالهمون تو هم میره، من آدمی نیستم که از چ

 .حقمه بگذرم
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 :و شادی که ترس داشت ناراحت باشم سریع گفت

 .ببخشید ناراحت نشو شرمنده، دست خودم نیست-

راه  به  همه چشم   از ماشین که پیاده شدیم دست شادی را گرفتم و به سمت باغ تاالر حرکت کردیم،

های  كاسی بودند، از میان شعلهبرداری و ع چنان استقبال باشكوه بود که همه در حال فیلم  ما بودند،

آتش به سمت تاالر رفتیم، حاج فتاح و مادر شادی به جهت خوش آمد جلو آمدند، نگاه مادرش پر بود 

گرفتم شیفته من بود،  های رنگارنگی که ویژه مادرزن عزیزم می از اشک شادی، مادرش به جهت گل

 رش که به روبروی ما ایستادند حاج فتاح هم انگار از خوشحالی دخترش شاد بود پدر و ماد

حاج فتاح از من تقاضا کرد که همیشه نگهدار شادی باشم. عقد محرمیت خوانده شد و مراسم سنتی 

بر سر سفره عقد برگزار شد، خوشحال بودم، همه چیز درشان خانوادهامان بود، حاج فتاح مانند ریگ 

ام زدم و فكر  دختر مهربان و خجالتیپول خرج کرده بود. حجاب شادی را که برداشتم لبخندی به 

کردم او دوست خوبی است. از بلندگو خواننده جشن مرا به قسمت مردانه فراخواند، از او اجازه 

 :خواستم که به قسمت مردانه بروم، شادی با غرور و خوشحالی که در چهرهاش بود آرام گفت

 .برو عزیزم، فقط زود برگرد دلم تنگت میشه-

گفتم و از میان جمعیت گذشتم، زمانی که درب سالن را باز کردم که از سالن زنانه  با لبخند، چشمی

شوکه شده ایستادم   ای محو چشمان افسونگرش شدم! بیرون بروم پشت در دختری را دیدم که لحظه

 :دختر با لبخند گفت

 .سالم آقا داماد مبارک باشه-

 :داد و با خنده، سرش را عقب داد و گفتو بدون اینكه منتظر جوابم باشد برای کسی دست تكان 

 .علی آقا مامانتون و دیدم برین مردونه عزیزم-

و بدون توجه به من شاد و سرحال از جلوی من رد شد، مسخ چشمان و چهره زیبای دختر پا از در 

 !بیرون گذاشتم که از چیزی که دیدم شوکه شدم! علی! یعنی این ملكه زیبای قد بلند نامزد علی بود

*** 

 .خوری گل تو باد می بره، دختر بیا تو سرما می  خانم خوشگلم، دسته-

شد صدایم به او برسد؛ با چهار چراغ روشن  های سرخوشی شادی مانع می صدای بلند موزیک و جیغ

زدند، شادی انگار  های همراهمان همه بوق و دست می شدیم، ماشین ها رد می ماشین از وسط ماشین

هایی که  گل عروسش را از ماشین بیرون گرفته بود و همراه با مهمان ود، دستهدختر دیگری شده ب
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کند  کرد؛ لبخندی از سر رضایت زدم، این دختر تغییر می دنبال ماشین ما آمده بودند خوشحالی می

گمان؛ برای پدرم و مادرم که از سمت من در حال رد شدن بودند و از خوشحالی لبخند رضایت بر  بی

تند، دستی تكان دادم؛ از خودم راضی بودم، اگر چه اجبار بود اما ارزش خوشحالی لـ*ـب داش

گل را داخل خودرو آورد و بدون هیچ لبخندی گردنش را   ام را داشت؛ یک مرتبه شادی دسته خانواده

کرد! تعجب کردم، این حالت مغرورانه  کرده، ابرویی باال انداخت و مستقیم به خیابان نگاه می صاف 

  ای چه بود؟ به سمت شادی نگاه کردم، خودروی دویست و شیش را در حال گذر از کنارمان دیدم،بر

کنم، چشم گرداندم تا نامزد  دقیق که شدم راننده علی بود و من بدون اینكه متوجه باشم رانندگی می

ی علی چه شد، آن دختر زیبا را دیدمش، لعنت طور که ماشین علی رد می علی را دوباره ببینم؛ همان

العاده بود! صدای بوق ماشین کناری حواسم را به رانندگی داد! شادی  شانسی آورده، دختر فوق

خورد، اما من  میدانم پس ذهنش به خیالش علی حسرتش را می  پوزخندی اربابانه بر لـ*ـب داشت؛

ین را میدانم کنم علی با داشتن چنین لعبتی باید احمق باشد اگر یک ثانیه حسرت بخورد! ا فكر می

شادی، تمام عمرش مرکز توجه بوده و از باال به بقیه نگاه کرده و این خصلت غرورش نتیجه توجه زیاد 

 !دیگران به او بوده، و نباید از او ناراحت شوم، ولی عجیب است که در برابر من همیشه مهربان است

هایشان رفتند؛ شادی با هیجان  کوبی همه به خانه به خانه حاج فتاح رفتیم و پس از یک ساعت پای 

دستم را محكم گرفت و مرا به سمت اتاقش برد، وارد اتاقش که شدیم با بیتابی در را بست و وسط 

 :هایش را باز کرد و چرخی زد و گفت اتاقش ایستاد و دست

 چطور شدم؟-

 :و من حقیقت را گفتم

تو فوقالعادهای دختر! به خدا انگار  ماه پیش باشی! انگار یه نفر دیگهای، 6باورم نمیشه تو شادی -

 .بینم خواب می

شادی ایستاد در چشمانم نگاه کرد و یک مرتبه به گریه افتاد، تسلی گویان مانند یک مرد متأهل 

 :پرسیدم

 کنی عزیز دل؟ چی شده؟ چرا گریه می-

آرام زمزمه  ام را کاوید، سرش را باال کرد آرایش از چشمانش ریخته بود چشمان مهربانش تمام چهره

 :کرد

فقط بخاطر تو بود که وزنم و کم کردم، سیاوش من با تو دوباره به دنیا اومدم، خودت میدونی چقدر -
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گفت اینجور رژیم و ورزش خودکشیه، هم به پوستت آسیب  پرفسور رژیمم از دستم عصبانی بود، می

 .گه هیچ چیز برام مهم نبودخواستم به چشم تو بیام، دی میزنه هم به بدنت، اما سیاوش من فقط می

 :ابرویی از تعجب باال انداختم و گفتم

عزیز دلم قبل از اینكه من وارد زندگیت بشم تو شروع کرده بودی! این همت خودت بوده خانمم، من -

 این وسط چی کاره بودم؟

 :چشمانش را بست و گفت

یدم عاشقت شدم، سیاوش من سیاوش من از روزی که برگشتم ایران و وقتی تو رو توی آزمایشگاه د-

 .بخاطر تو نامزدیم و با علی بهم زدم

 :چنان شوکه شدم که بلند گفتم

 !چی-

گوید! نشدنی است! من هیچ رفتاری از او ندیدم  شود، این دختر دیوانه است! چه می خدایا باورم نمی

 .که نشان از این باشد که مرا بخواهد

دیدمت دیگه نتونستم به علی فكر کنم، تو رو خدا  هیچ وقت ترکم نكن، سیاوش من از روزی که-

 .همیشه کنارم بمون، سیاوش باورم کن

هایش مانند ضربه محكمی به گوشم بود! چگونه ممكن است این دختر علی را که به نظرم  این حرف

دانستم چه بگویم، به چشمانش  نمی !زده باشد  آمد را پس پسر آقایی و هم سطح فكری خودشان می

 :شدم و گفتمخیره 

کنم نمیدونم چی بگم، شوکه شدم، باورم نمیشه! بذار بعداً در موردش حرف  وقت ترکت نمی هیچ -

 .بزنیم، عزیزم امشب شب شادیه نه گریه

شادی با ببخشیدی سریع اشک چشمانش را خشک کرد و اجازه خواست تا لباس عروسش را عوض 

خواستم یک مرد متأهل وفادار باشم و حاال خوشحال  کند. چهار ماه بود، من به شادی متعهد بودم. می

 .رسم بودم که با همسرم به آرامش می

دستی به صورتم کشیدم و شادی متوجه حال خرابم نشد. خدایا باید با این دختر زندگی کنم! داشتم 

 :دست پاچه هول کرده به شادی گفتم  شدم، دیوانه می

 .من باید برم خداحافظ-
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شد، خدا را شكر کردم  ق بیرون زدم، تمام تنم عرق کرده بود سرم داشت منفجر میشتابان از درب اتا

دوید را شنیدم، کروات  کس در سالن خانه حاج فتاح نبود؛ صدای پاهای که به سمتم می  که هیچ

خورد  گردنم را شلتر کردم تا خفه نشوم؛ از حیاط بیرون زدم شادی صدایم کرد و من حالم به هم می

 :زد وار سوار خودرو ام شدم شادی به پنجره ماشینم زد، گیج شده بود فریاد می تر، دیوانهاز این دخ

سیاوش جان چی شده؟ عزیزم یه چیزی بگو، برای کسی اتفاقی افتاده؟ تو رو قران ماشین تو -

 .خاموش کن، باهام حرف بزن

توانستم در  دم، نمینامردی بود این گونه او را پس بزنم، نفسی بیرون دادم از ماشین خارج ش

 :چشمانش نگاه کنم، به ساعت گوشی همراهم نگاه کردم و گفتم

 .خواهرم پیام داد که پدربزرگم حالش بده باید برم-

 :شادی هول کرده گفت

 .تو که گوشی دستت نبود! کی پیامشو خوندی؛ حاال صبر کن منم االن میام-

شوم، دستم را گرفت و این نزدیكی داشت بدون توجه به سخنش تا خواستم دوباره سوار خودروام 

 .کشید ناخودآگاه فریاد زدم مرا به مرز جنون می

 .ولم کن به من دست نزن-

و او شوکه شده با دهانی نیمه باز رهایم کرد، از خانه که بیرون زدم از تنها چیزی که مطمئن بودم این 

کوبیدم، من تغییر کرده  فرمان می  به توانم شادی را به عنوان همسر ببینم. با مشت محكم بود که نمی

 .چیز بهم ریخت بودم، اما همه 

*** 

 چند ماه بعد

 خانم روانشناس

دقیق به چشمان پسر خیره شدم، معنای نگاهم را فهمید از شرم چشم از من گرفت، صدایش را صاف 

تر به او خیره تمامیت این پسر کامل برایم آشكار شده، کمی دقیق  کرد و به در و دیوار نگاه کرد؛

های جدید مارکدار آمده، بنظر تازه به آرایشگاه رفته، موهایش کامالً  شوم، او مانند هر بار با لباس می

مرتب بود! عجیب این پسر بی تفاوت است نسبت به نابود شدن زندگی یک دختر، او فقط خودش 

اد و سرحال نمایان برای خودش مهم است! زمانی که گفتم این جلسه آخر است، چشمانش چنان ش

شود! او حتی تظاهر به  اش دیده نمی شد که انگار تازه از جشنی آمده! هیچ عالمت نگرانی در چهره
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اش از شدت گریه  شكند. به دختر کنار دستش که بینی کند و این دختر را بیشتر می ناراحتی هم نمی

ا بود؛ او تقریباً یک پیكر در قرمز شده بود لبخند زدم، تمام عالئم افسردگی شدید در دختر هوید

 .حال حرکت است، به شدت اعتماد به نفسش آسیب دیده

زیر چشمانی گود رفته، گردنی خمیده، چشمانی که برق شادابی، برق جوانی، رنگ امید ندارد، 

های مكررش در  نداشتن یک هم صحبت جهت درد و دل، نشان از نابودی این دختر دارد؛ التماس

دهد این دختر لبه پرتگاه است، او به شدت آسیب  ماندن پسر همه نشان می جلسات قبل بخاطر

توانم انجام دهم تا این دختر نابود نشود! میدانم که کار این دختر  خواهد هر کاری می دیده، دلم می

امروز پیش من تمام است، اما نگران او هستم چون میدانم او یک قربانی است و من تا کنون هزاران 

کند  های مكرر با او خصوصی صحبت کردم، او مدام حس می به خاطر همسر دیدهام؛ ساعتقربانی 

زیبا نیست، مدام حس نخواسته شدن دارد، هر بار من گفتهام نظر دیگران مهم نیست، خودت باید 

 :خودت را دوست داشته باشی و دقیقا هربار دختر به گریه میافتد و میگویید

 !حالم از خودم بهم میخوره-

افسوس از این همه تحصیالت و استعداد. دختر فردی نرمال است اما این پسر با تحقیرهایش نابودش 

ام حداالمكان مهربان  کنم چهره کرده! پرونده پر از درد این زوج را روی میزم مرتب کردم، سعی می

 شوم باشد، به دختر خیره می

آخر شده! لطفاً خودتو کنترل کن، دخترم من گفتم جلسه آخرتون با من هستش نگفتم که دنیا -

 .اجازه بده ادامه بدیم

دختر با ببخشیدی یک لیوان آب از میز جلویش برداشت، کمی دهان تر کرد و شال سرش که تقریباً 

افتاد را مرتب کرد. پسر به دختر زیر چشمی نگاه کرد و پوزخندی زد و به  هایش می داشت روی شانه

او در ندید گرفتن دختر تبحر الزم را داشت! در چشمان این پسر  ی پشت سر من خیره ماند. پنجره

همه چیز مشخص بود؛ او با دختر نماند اما دختر هنوز امید داشت، آن هم بعد از هشت ماه! نمونه این 

 .شكست ها را می دختر را زیاد دیدم، احساس ترس جدایی زودتر از روز جدایی آن

 :و گفتدختر به چشمانم ملتمسانه نگاه کرد 

 .خوام! احساساتی شدم... شما هر پیشنهادی دارین، بفرمایید معذرت می-

خورده تكان دادم و به پسر که از نگاه کردن به در و دیوار و  سری به احترام برای دختر شكست
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 :اهمیت است، هشدار دادم بازرسی کردن گوشی همراهش، آشكار بود که این نشست برایش بی

کنم نیم  این! من از شما خواهش می حوصله هام دقت کنید... به نظر خیلی بی حرف جناب نیكو لطفاً به-

 .ساعت تمرکزتون رو بدین به جلسه

 :زبانی گفت پسر یقه پالتویش را کمی مرتب کرد و با چرب

 .من در خدمت شما هستم؛ امر بفرمایید-

 :به صحبت کردمطرفانه با لبخند شروع  خشمم را نسبت به پسر در خود نگه داشتم و بی

هایی که درخواست طالق  خب این جلسه پنجم هستش که در خدمت شما هستم، معموالً زوج-

توافقی دارند و از طرف دادگاه تشریف میارن، همون یک جلسه هم به اجبار میاند اما خب شما تقریباً 

ون ممنونم! قبل از حلی پیدا کنید... بابت درک باالت ای یک جلسه تشریف آوردین اینجا تا راه هفته

خوام از شادی جان تشكر کنم که شجاعت به  اینكه پیشنهاد نهاییم رو بدم خدمتتون، اول از همه می

خرج دادن و با اینكه این موضوع براشون به شدت سخت و چالشی بود، ولی باألخره به پدر و 

 .مادرشون علت طالق رو گفتند

دانستم چه اندازه برایش سخت بوده که به پدر  رد. میک زده با انگشتان دستش بازی می دختر خجالت

 :گفت. استوار ادامه دادم و مادرش بگوید ظاهرش موردپسند همسرش نیست اما باید حقیقت را می

دونم؛ به شدت برای پدر و مادرتون سخته و باور نكردنی ولی این  به نظرم این یه قدم بزرگ بود می-

ها هم با شنیدن  ه باشید، حداقل شما متهم نیستی. مطمئنم اونمشكلی نبوده که شما به وجود آورد

ها هم مثل من  شه علت طالق این باشه. حتما که اون این ایراد متعجب شدن و باورشون نمی

 ...روشون، یه دختر قوی و باهوش و زیبا و روبه

 :میان حرفم، پسر برزخی گفت

 !خانم دکتر توجه کنید مشكل از اینه، نه من-

شرم بود! به او خیره  شدت بی خشم انگشتان پاهایم را درون کفشم فرو بردم. این پسر به از شدت

ام را بروز ندهم، چشمانم را نرم و مهربان کردم و برای  ماندم و در ذهنم تا ده شمردم که برآشفتگی

 :کمتر شكسته شدن دختر، خطاب به پسر گفتم

بودینشون، اون هم زمانی که بسیار وزنشون باال بود!  جناب نیكو شما قبل از ازدواج با چشم باز دیده-

تونستید این  بله این را هم چندین بار تأکید کردین که از طرف خانواده مجبور شدین. شما می

درخواست خانواده به جهت ازدواج با شادی جان رو رد کنید اما این رو هم متوجه باشید که به هر 
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کردید، حتماً و صد البته که اون هم دارای معایبی بود  ازدواج میخواهتون هم  حال شما اگر با فرد دل

پس لطفاً انصاف به خرج بدین! جناب نیكو قد شادی  _همون طور که شما خودتون کامل نیستید_

کنید از راه رفتن کنارش حال خوبی ندارم چون قدش کوتاهه! به نظر  چیزی نیست که مرتب تأکید می

ما در ارتباط با همسرتون دچار یه جور وسواس لجبازگونه شدین! شما من مشكل از ایشون نیست؛ ش

 !گرا شدین هایی که قبل بهتون گفتم، بسیار کمال به دلیل

 :پسر خود را کمی روی صندلی جمع کرد، دمی گرفت و ادامه دادم

م، بین چون شادی انتخاب شما نبوده، شما دچار حساسیت شدین، وگرنه این دختر زیبایی که من می-

خواسته خیلی از مردان جوانه! ایشون هم از نظر اخالقی، هم هوش و استعداد و هم زیبایی؛ به نظر من 

 .یک فرد کامالً نرمال هستند

رفت و چشمان شادی رنگ امید  آمد، رخسار سیاوش رو به سُرخی می ای که از دهانم درمی هر کلمه

 :گرفت. کمی به صندلی تكیه دادم و ادامه دادم می

تونم بهشون پیشنهاد بدم  یشون یه کاهش وزن شدیدی داشتند به جهت رضایت شما؛ پس من نمیا-

تالش کنند برای به دست آوردن رضایت شما، ظاهرشون رو تغییر بدن؛ چون قبالً این کار انجام شده. 

دی ده به خواسته شما که واقعاً قابل تحسینه، به نظرم یک اراده فوال این یعنی ایشون اهمیت می

پس جناب نیكو این رو بپذیرید این دختر برای شما کم نذاشته و  !خواد این همه کاهش وزن می

همون طور که خودتون بارها گفتین، به جز روابط اجتماعی که شما مدنظرتون هست، شادی مشكل 

 اخالقی مثل بداخالقی، شكاکی و غیره نداره؛ درسته؟

باشد، لبی کج کرده بود و با اخم به من خیره بود و تنها  اش زده پسر که انگار کسی محكم به آرواره

 :سری به مثبت تكان داد، لبخندی زدم

های زیبایی انجام دادند و هیچ  ممنون به خاطر تائیدتون از نظر ظاهری. ایشون شش ماهه که عمل-

 .مشكلی ندارند، حتی مراحل لیزر درمانیشون هم تقریباً تمام شده

بهانه پشت بهانه!  .گرفت! کالفه شدم اشت عزت نفس دختر را دوباره هدف میشرمی د پسر باکمال بی

های سیاوش، سرش بیشتر در گریبان رفت، بیزارم از  این مرد، مرد زندگی نیست. شادی از حرف

 :اینكه شادی سكوت کرده. میان حرف سیاوش گفتم

های تكراری چیزی رو  حرف تر هم صحبت کنید. اجازه بدین جناب نیكو؛ خونسرد باشین، کمی آرام-
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کنه. شادی اصال کار اشتباهی نكرده که از خانواده شما کمک گرفته تا بتونه مشكل بین  حل نمی

 .خودتون رو حل کنه

 :شادی این بار با نترسی گفت

زنه که من باعث  پرم ولی این آقا داره دم از این می خوام خانم دکتر وسط حرفتون می معذرت می-

هدفی، مدام با  خاطر عالفی و بی دش و خانوادش شدم! اول از اون که ایشون قبالً بهدرگیری بین خو

پدرشون درگیر بودن، بعدشم من وقتی به خانوادشون گفتم؛ ایشون حق نداشتند جلوی خانوادش 

 .بكوبه توی دهنم

 :صدای پرخشم سیاوش باال رفت

 !هدفم؟ دختره از خود مچكر من عالف و بی-

 :کشید؛ بلند گفتم اال برد... کار داشت به جنجال میشادی صدایش را ب

 !لطفاً آروم باشید-

ای کردم، خودکارم را برداشتم و در  سیاوش سری به مثبت تكان داد، شادی چشمی گفت. تک سرفه

 «پسر طماع»برگه یادداشت کردم: 

 :با لبخند گفتم

ش رو ببخشه تا شما با  که تمام مهریهالبته این نكته رو هم اضافه کنید که به شادی جان گفته بودین -

هم بمونید و عجیب این جاست که شادی خانم با این همه کماالت و تحصیالت، قبول کردند این کار 

شم که شما تا محضرخونه هم رفتید و خب به صورت اتفاقی، موقع امضاء  رو انجام بدند و یادآور می

 .شن بودن و مانع از این کار میکردن شادی خانم، عموشون بر حسب اتفاق محضرخونه 

داد  این بار پسر خودش را باخت و بیشتر در صندلی فرو رفت. چه خود را از خودگذشته نشان می

 .اش را ببخشد کار! او به هر دری زده بود تا کاری کند شادی مهریه ی فریب پسره

ویش مانع از بخشیدن به دختر که چشمانش خمار غم بود، لبخند زدم. شادی برای بار دوم وقتی عم

گفت... این بار شادی جانی  اش شد، از این پسر کتک خورد و پسر هیچ درباره این رفتارها نمی مهریه

 :گرفته، کمی جلوتر نشست و گفت

هام رو ببخشم. وقتی علت پرسید که چرا اومدم محضرخونه،  بله، درسته؛ عموم اجازه نداد سكه-

و ببخشم تا دوست داشتنم رو بهش ثابت کنم، البته که عموم هام ر گفتم ما اومدیم محضر که سكه

قانع نشد و با پدرم تماس گرفت. درسته همون موقع از عموم کینه به دل گرفتم؛ چون به خیالم چون 
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فهمم که  خواد با اطالع دادن به بابام، اون رو داغون کنه ولی االن می نامزد قبلی پسرش بودم، می

ی کرد. ولی این آقا حق نداشت بعد از بیرون اومدن از محضر، توی ماشین با واقعاً عموم در حقم پدر

رسید، معلوم نبود از عصبانیت چه بالیی سرم  مشت توی سر و صورتم بزنه... اگر همون موقع بابام نمی

 !آورد می

از این شجاعت شادی در دلم آفرینی گفتم. در این چند جلسه مشاوره آن قدر عجز و التماس 

تر شده بود.  را کرده بود که چند بار آماده بودم از دفتر به بیرون پرتش کنم اما حاال کمی قوی سیاوش

 :لبخندی به او زدم و گفتم

 .کنه های شما رو ،آقای نیكو، توجیه نمی بله؛ هیچ دلیلی کتک کاری-

 :سیاوش انگار بروبابایی گفت و به زمین نگاه کرد. خطاب به شادی گفتم

 جز پدر و مادرت، علت اصلی اختالفتون رو برای فامیل چی عنوان کردین؟ شادی جان به-

 :شادی زیرچشمی به سیاوش نگاه کرد و با ترس گفت

 !وفایی بی-

 :سیاوش این را که شنید، برزخی با فریاد از جایش بلند شد و خطاب به شادی فریاد زد

  !تو غلط کردی-

گیرد!  ه نیاید. من مطمئن بودم این زندگی دگر پا نمیشادی به من خیره شد؛ با چشمانم فهماندم کوتا

 :شادی ایستاد و فریاد زد

کنه؛ این یعنی بی وفایی!  خاطر ظاهرش ول نمی دونی! هیچ مردی زنش رو به این رو خودتم خوب می-

اون هم منی که کلی برای ظاهرم زحمت کشیدم و خرج کردم و االن شكر خدا، پس سر من داد نزن و 

 !گی: دختره چه خوشگله خودش نامردیه دعهدی کردی! اینكه مدام توی کوچه و خیابون مینگو کی ب

 .سیاوش با خشم یک قدم جلو برداشت؛ انگار انتظار چنین فریادهایی را از شادی نداشت

 :پر شتاب ایستادم و هشدار دادم

 !جناب نیكو حواستون رو جمع کنید-

دی که برای نخستین بار بود در چشمان سیاوش های تند پرصدایی کشید و به شا سیاوش نفس

کرد، خیره شد. سیاوش مستعد بود برای بار سوم دست به کار احمقانه بزند؛ سریع  مستقیم نگاه می

 :گفتم
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 .کنم شادی جان چند لحظه بیرون باشید، صداتون می-

رافروختگی اش گفت، ب های تند سیاوش، آخی که به جهت درد معده شادی شتابان بیرون رفت. نفس

جای خالی شادی هنوز با خشم  لرزید؛ مرا بر این داشت که به اویی که به  گردنش، دستانش که می

 :کرد، بگویم  نگاه می

 .جناب نیكو بشینید-

اش نمایان بود، به حرفم گوش داد. لیوان آبی برایش ریختم و به روی  او با اینكه عصبانیت در چهره

 .رویش گذاشتم میز روبه

های خصوصی که باهاشون داشتم، اصالً به این مورد اشاره نكردند و مطمعنم  ایشون توی جلسهخیر؛ -

اصالً اطالعی ندارند! از چهره برافروخته شما باعث شد متوجه بشم. درضمن این هم که شادی به 

دوستان و آشنایانشون دلیل اختالف رو بدعهدی بیان کردن، خیلی به صورت ریسكی گفته، وگرنه 

 ...حتی باور نداره که شما همین االنش هم دارین بهش اون

انگار خلع صالح   این را که گفتم، ناباورانه به چشمانم خیره شد، سرش را از شرمندگی پایین انداخت.

اش نمایان شد ولی این بار به جهت اینكه دستش رو نشود،  شد. عالئم برافروختگی دوباره در چهره

حسش چیست اما روانشناس رمال نیست بچه جان! چشمانت گویای  دانم خونسرد نگاهم کرد. می

 ...چیز است  همه

 :غرغرکنان گفت

 .کار بدین، حق ندارین تهمت بزنید شما فقط راه-

کار داده بودم، به او گفته بودم... هر بار که آمده بود، گفته بودم که  این بار من برزخی شدم. راه

جز شادی ارتباط  ای اینكه موفق شود، نباید با هیچ دختری بههای ذهنش را دور بریزد و بر فانتزی

 داشته باشد

ام گفتم به شادی اطالع دهد وارد اتاق شود. شادی که وارد  بدون توجه به سیاوش، با تلفن به منشی

ای که  همه خواری شد، دوباره حس پشیمانی را در چشمانش دیدم! خدایا این دختر چرا با این 

چندین بار گفتم این حسش فقط ترس از تنهایی است، به او  !ه، باز وابسته اوست؟سیاوش به او داد

طور که پدر و مادرش از غصه دق نكردن، خودش هم تنها نخواهد ماند اما خب مشخصاً او  گفتم همان

 !هنوز ترس از دست دادن سیاوش را دارد

 :شادی آرام نشست و من حرف آخر را زدم
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نویسم که اگر مجدد  دم و برای قاضی می ام رو می یز؛ من پیشنهاد نهاییخب جناب نیكو و شادی عز-

 .تونید با هم بمونید مراجعه کردین دادگاه، یعنی مشخصاً دیگه نمی

زمان با هم، کمی خود را از صندلی جلوتر کشیدند و ریزبین به دهانم خیره شدند؛  سیاوش و شادی هم

 :ها گفتم با لبخندی به هر دوی آن

دیگه رو تحمل کنید و دعوای لفظی یا  ه یک مسافرت سه روزه تشریف ببرین، اگر تونستید همشما ب-

هایی وجود داره که طالق نگیرید. اگر نه؛ به نظرم ادامه این  ناراحتی بینتون پیش نیومد، پس هنوز راه

 .ارتباط کامالً اشتباهه

 :شادی دِرَخشی در چشمانش زده شد و سیاوش غرید

تونم کنارش یک ساعتم باشم؛ حالم بده، باهاش از هیچی لـ*ـذت  گم نمی می یعنی چی؟ من-

تون؟! اصالً ببینم اگر نریم   گین باهاش برو مسافرت؟! این بود پیشنهاد ویژه وقت شما می برم؛ اون نمی

 چی؟

 :ای برایش باال انداختم و گفتم خودکار درون دستم را روی میز گذاشتم و شانه

 .همین فردا برین دادگاه و توافقی جدا بشینتونید  هیچی، می-

 :سیاوش لبخند بر لبانش آمد و سریع گفت

 !ای پرداخت کنم؛ چون تمكینی نبوده خب پس این رو هم به این دختر بگین که من نباید مهریه-

 :ابرویی باال انداختم، این بار به چشمانش خیره شدم و گفتم

 .یه رو پرداخت کنیدشما طبق قانون شرع و عرف باید نصف مهر-

شادی غمگین سرش پایین بود و در دنیای خود که سیاوش با خشم از جایش بلند شد و در حال 

 :بیرون رفتن از در اتاقم، گفت

اش رو  شادی مهریه .بهتره شما گزارشتون رو برای قاضی بنویسید و توی این امور دخالت نكنید-

رم،  اش رو ببخشه، آبرومندانه کنار می اگر مهریه بینه! دم ولی رنگ منم نمی نبخشه، طالقش نمی

 !دونم چی کار کنم که ببخشه وگرنه می

برزخی از اتاق بیرون رفت و در را محكم پشت سرش بست. او دقیقاً مانند هر بار تهدید کرده بود! 

 :شادی ترسیده جلوی میزم آمد، روی میز کمی خم شد و گفت

 !خواد نابودم کنه تر؟ اون میخوام، چی کار خانم دک من مهریه می-

 :اش نقطه حیاتش بود! ایستادم و با لبخند به او گفتم گفت. برای یک دختر گیرایی راست می
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کنم نباید جلوی همچین آدمی،  ت، من تصمیم گیرنده نیستم اما دخترم نصیحت می  درمورد مهریه-

با ماشینی که پدرت گرفته رو راحت کوتاه اومد. حداقلش تمام کادوها و اون سه دنگ آزمایشگاه 

 .ازش بگیر... ببین شادی جان اون خیلی عجله داره طالقت بده اما تو خونسرد از حقت استفاده کن

 :شادی پوزخندی زد و گفت

شه هفت و نیم که به نام اونه.  خانم دکتر اون آزمایشگاه رو پدرم پونزده میلیارد خریده، نصفش می-

شه هزاروششصد تا که تقریباً  جاه تاس که طبق قانون نصفش میهای من سه هزاروسیصدوپن سكه

  کنه! های گرونی که براش خریدم، بازم اون سود می شه هشت میلیارد... با اون ماشین و ساعت می

 !خوام چی کار خانم دکتر توروخدا عصبانیش نكنید، من همه جوره باختم، ماشین و آزمایشگاه می

*** 

*** 

 چند ماه بعد

 شادی

گن حاج فتاح؛ پس جلوی من حرف از میلیارد نزن! درمورد بعد از میلیارد، من  ببین نیكو، به من می-

کنم؛ پس این چندرغاز برام پولی نیست اما زورم میاد این پسر تو، دارایی که حق  فقط حساب می

ین یه چیزی مه رو بخوره یه آبم روش! پس محكم وایسادم که مالم رو پس بگیرم... بب  های خیریه بچه

و دادگاه پس   سالم بودی! حاج فتاح حقش رو با پلیس گم، خودت تا تهش رو بخون؛ رفیق سی می

یادت رفته؟... ها باریک اهلل! انگاری  _خواست زمینم بزنه که می_گیره؛ نكنه نیكو جریان اکبر ربی  نمی

 ...ف کرده مرتیكهشیر فهم شدی چی گفتم... نه دیگه قسم دادن نداریم، چند ماه ما رو عال

پدرم کیست؟   ام گرفته بود، تر به در فشردم تا صدای پدرم را کامل بشنوم. خنده گوشم را محكم

این روی پدرم را هیچ زمان ندیده  !شد ساعت هفت بامداد آخر عزرائیل هم بر سر کسی آماده نمی

ر خانواده سیاوش را سیاه آمد ولی در این چند ماه، روزگا بودم. به نظرم پدرم همیشه مرد خیری می

پدرم   ماند... ای یادم نمی افتاد، جز انزجار از آن نامرد خاطره کرده بود! نام سیاوش که پس ذهنم می

جز  دهم؛ پس محكم ایستاد و حقم را گرفت، هر چه داده بودیم، پس گرفتیم به گفت به نامرد باج نمی

 .چشم و رو خریده بودیم چند ساعتی که برای آن بی

 :تر فریاد زد درم عصبیپ

مگه مال مفت داشتم که برای پسرت همچین جشنی بگیرم؟!... آره خوب   ت بوده که پس بدی،  وظیفه-
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رو پس  و ماشین  های جشن عقد و نامزدی رو گرفتم... بله که سه دنگ آزمایشگاه  کردم تمام خسارت

ینكه خودم به کسی ببخشم که پسرت مونه مگر ا گرفتم؛ مالم بود. مال حاج فتاح، مال حاج فتاح می

تونه مال حاج  دم؟ کسی نمی غیرتت به خیالش من به کسی باج می حتی لیاقت بخششم نداره! پسر بی

وجود فكر کرده زرنگه،  فتاح رو بخوره بعدم بگه: های های؛ مال مفت چه چسبید! نه دیگه؛ اون بی

رن، حداقل دور و ور پنج میلیارده، گفته هایی که سفارش دادم از سوئیس براش بیا دیده اون ساعت

شده آزمایشگاهت رو   ببین نیكو؛ به من قسم نده گم شده! ...بذار الكی بگم گم کردم تا هاپولی کنم

ها رو بدی... بهش بگو حاج فتاح تو بازار گرگ دردیده، گوشت گرگ رو خام  بفروشی، باید پول ساعت

ت با ترس   قدر ارزش نداره که زن و بچه ها اون و اون ساعتخورده، تو که یه جوجه روغنی... ببین نیك

 ...و لرز

 :انگار پدر سیاوش از گفته پدرم ترسید؛ پدرم بلند خندید و گفت

گم. آفرین!... باریک اهلل؛ خوشگل توجیهش کن پسرِ تو، تا سرش به باد  ها انگاری حالیت شد چی می-

پول   شم، خیالت می گرفتید اما یابو برت نداره که بینرفته! بهش بگو: مرتیكه درسته چندماهه طالق 

 !ها رو برداره بیاره تا آخر عید، تمام ها رو یا خود ساعت ساعت

چنان به در اتاقم چسبیده بود که یک  پدرم تلفن را قطع کرد و چند ناسزای بلند گفت! گوشم هم

 :مرتبه بلند صدایم زد

در و پیكر رو که تعطیل کردی، حداقلش بلند  یشگاه بیشادی بلند شو بابا لنگ ظهر شد! اون آزما-

 .شو بریم کارخونه؛ هزار تا کار سرم ریخته

ام را برداشتم و پرشتاب در را  یا خدا! دوباره عصبی شد... سریع هول کرده شال، کیف و رویی مانتویی

دهم، دوباره  دانم خونش به جوش آمده، حتمی بهانه دستش باز کردم، به سمت آشپزخانه دویدم. می

 !کند سر من خالی می

در این چند ماه حتی یک روز هم اجازه نداده بود در   پدرم چند ماه است دیگر پدر پیشین نیست،

دانم چرا  گفت باید کاسب شوم، نمی ها هم اجازه استراحت نداشتم، پدرم می خانه بمانم، حتی جمعه

زد که تمام ستون خانه به لرزه  فریاد میکردم، چنان  پدرم این همه تغییر کرد! اعتراض که می

زد: بسه دیگه مفت خوری و مفت چرخی! یاال  آمد! دیگر نازم خریدار نداشت؛ مدام سرکوفت می درمی

 ...هنرت رو نشون بده، هر چی پول خرجت کردم، حاال باید دو برابرش رو دربیاری

قوی باشم. کار زیاد مرا از افسردگی خواهد،  طور که پدرم می و من در این چند ماه یاد گرفتم همان
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های بیشتری برای بزرگ  کنم؛ هر روز به ایده کم دارم مانند خود حاج فتاح فكر می نجات داد و من کم

خواهد من یک دختر قوی باشم و من دیگر آن دختر ناز پرورده نیستم و من  کنم. او می شدن فكر می

ه تغییر کرد؟ هول کرده سریع سمت میز ناشتایی پرسم چه شد که پدرم این هم هر روز ازخودم می

 :رفتم و گفتم

 کشی؟ شم، چرا داد می جونم بابا تازه هفت صبحه االن آماده می-

کشید،  وشلوار پوشیده آماده کنار مادرم در آشپزخانه ایستاده بود و استكان چایی سر می پدرم کت

و انداخت و سری از رضایت تكان داد. هول ام، بادی در گل مرا که دید چطور از فریادهایش هول کرده

ریختم که  کرده یک لقمه نان پنیر گرفتم و در دهانم چپاندم، دستپاچه داشتم برای خودم چایی می

ها نگاه  صدای خنده پدر و مادرم باعث شد با دهانی پر، چشمانی گشاد شده از تعجب، به هر دوی آن

تاباند و مادرم سری به تأسف با خنده برایم تكان  خندید و تسبیح به دور دست می کنم، پدرم می

 :داد می

 خندید؟ چی شده؟ چرا می-

 :اش را خورد و با اخم گفت پدرم خنده

صاحابت رو ببند، نصفش رفته توی دهنت، چیه همیشه دورت ریخته! د یاال بجنب  این موهای بی-

 .دختر، ظهر شد باید بریم کارخونه

 .شویی رفتم با حالت وازدگی سمت سینک ظرف از حرف پدرم چنان چندشم شد که

*** 

تر به نظر  ام را روی موهایم گذاشتم تا جذاب با دست دور رژم را در آینه تنظیم کردم، عینک آفتابی

خندد.  کند و می فهمیدم پدرم زیرچشمی به من نگاه می جلوی ماشین را باال زدم، می برسم. آینه 

گرفت. من آن  ود ولی دیگر هیچ در مورد نوع پوششم ایراد نمیگیر شده ب پدرم اگر بداخالق و سخت

شادی افسرده خودپسند نبودم؛ بلد بودم کارآمد باشم، بلد شده بودم فاز جدید در کارخانه راه 

بزنم، بلد شده بودم سطح خودم   بیاندازم و سیصد نفر کارگر جدید استخدام کنم، بلد شده بودم چانه

ها حرف بزنم، بخندم، گریه  ران و مددجویان خیریه پدرم پایین بیاورم و با آنرا در حد کارکنان و کارگ

ها کسب کنم! آری من گرگ شده بودم و من بلد شده بودم بعد از طالق  کنم و تجربه زندگی از آن

 .هایش در حقم پدری کرده بود خواست! پدرم با سختگیری طور که پدرم می سرپا بایستم، همان

رحمی بود! پیش از نوروز هر چه التماس  ام گرفت؛ واقعا که پدرم مرد بی اه کردم، خندههایم نگ به ناخن
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شب،  هایم به سالن آرایشی بروم و مجبورم کرد تا نیمه کردم، اجازه نداد برای تمدید مانیكور ناخن

صبر همراه خودش باالی سر فاز جدید کارخانه باشم! لبی کج کردم، لعنتی حاال باید دو هفته تمام 

شد نوروز  چپ نگاه کردم؛ باورم نمی هایم را مرتب کند. به پدرم چپ کنم تا ژیال از دبی برگردد و ناخن

 !کشید اش بروم. این رفیق تازه من، رسماً از من بیگاری می است و من ناچارم با پدرم به کارخانه

کجی کردم.  به ریملم دهنرسان دستم را از کیفم بیرون آوردم.  نفس کالفه بلندی سر دادم و کرم آب

 .برد هایم را تا طاق آسمان باال می روزه تمام شد! حیف مژه چقدر پول بابتش داده بودم، بیست

 :زدم، جوری که پدرم متوجه شود با ادا و اطوار آرام غر می

 کشه پوشم! کهنه شده دیگه. آخه وقتی ماشینم رو از زیر پام می ها رو می ماهه دارم همین کتونی یک-

های آزمایشگاه سوخت بعدش ناحق و ناروا منو مسئولش  خاطر این که یكی از دستگاه  به_بیرون 

نباید حداقل پول بده  _کنه هر روز یک ساعت پیاده برم آزمایشگاه و برگردم دونه و مجبورم می می

زند قدر تكراری نپوشم؟ آبروم رفت تو محل به خدا! خیر سرم تک فر چهار جفت کتونی بخرم؟ این

 !حاج فتاحم

 :کجی به غرغرم ادامه دادم گوشی همراهم را از کیف درآوردم با دهن

گه مگه چشه! بابا به خدا  همش می  کنم یه گوشی جدید برام بخره؛ خدایا چهار ماهه دارم التماس می-

خوام! خیر سرم مدیر  تر از منه! حاال انگار پول مفتی ازش می منشی کارخونه موبایلش شیک

ره تو حساب حاج فتاح! اوف اوف،  شگاهم، یه پول سیاه تو حسابم نیست! هر چی درمیارم، میآزمای

ها دنبالش بدوم  کنم، ولی باید هر هفته عین بچه دبستانی بر خدا! خوبه دارم شب و روز جون می  پناه

عوض کنم، گم سه میلیون بده برم رنگ موهام رو  گدایی تا بابا جون دو ریال بده! االن یک ماهه می

گه گرونه! رفتم با خفت و خاری، ژیال جون ،آرایشگر خیابون فرشته، رو دور زدم، گشتم یه جا  می

گه مگه پول علف  کشه: پونصد تومن؟! می ارزون پیدا کردم؛ پونصد تومن! تازه حاجی برام سوت می

گه: برو یه  ه مدام میریزه به حسابم؟ هی راه بی را دونم پونصد تومن چیه که نمی خرسه؟ حاال من نمی

رنگ مو مشكی بخر ده تومن بده گلی خانم سرت بذاره، دیگه هی نخوای بری رنگ موهات رو عوض 

کنی! خداوکیلی حرفش درد نداره؟! گلی سر منو رنگ کنه؟! آدم دردش رو به کی بگه؟... بیا اینم از 

 !وز نه صبح از خواب پاشم، واالعیدمون! هر روز باید پاشم با حاجی برم کارخونه؛ به دلم موند یه ر
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میان غرغرهایم، پدرم بلند خندید و فرمان را به سمت خیابان کارخانه تاباند و یک پدرسوخته قرتی 

ام،  ام کرد! ای به قربانت حاج فتاح که تو بودی که مرا سرپا نگه داشتی. بعد از جدایی سپرده

ن، از دو ساعت بعد از امضای طالقم تا امروز، هایش نایاب شده بود و او از م هایش، ناز کشیدن خنده

های دفترخانه خانه پایین  رود چطور هنوز از پله سازی ساخته بود! یادم نمی رسماً یک ماشین پول

 :نیامده، سرم فریاد کشید

چته دوباره زر زر گریه راه انداختی؟ جمع کن خودت رو ببینم، انگار باباش مرده! یاال بریم سرکار! -

ه آزمایشگاه رو تعطیل کردی! کرایه ندادی که بفهمی یک ساعت هم یک ساعته. از همین چند روز

ماه هم باید کرایه آزمایشگاه رو بهم بدی تا یاد بگیری هر وقت خواستی تعطلیش نكنی! میلیارد 

 میلیارد ریختم تو آزمایشگاه که خاک بخوره؟

زدگی ایستادم، پدرم  ی دفترخانه با شگفتها یادم است چنان از رفتار پدرم شوکه شدم که میان پله

 :فریاد زد

 .برای چی وایسادی؟ دِ یاال ظهر شد! گشنگی نكشیدی که عاشقی یادت بره! بدو ببینم-

ها در خرج و مخارجم، یادم آورد باید  گیری ام، سخت محدود شدن حساب بانكی  گفت. راست می

ته بود وقتی کسی بتواند پنجاه کیلو وزن کم کند، تالش کنم. واقعاً پدرم مرا ساخت! پدرم به مادرم گف

ها ساخته شده است و من شادی را دوباره  مشخص است فرد به درد بخوریست و برای سختی

 .سازم می

صدای خنده پدرم مرا به حال فرا خواند. دستم را پر از کرم کردم و محكم به صورت پدرم کشیدم و با 

 :خنده گفتم

 .بون خسیسماینم تقدیم به پدر مهر-

تر  های سفیدش براق پدرم آه بلندی کشید و شروع کرد با پشت دست صورتش را پاک کردن؛ ریش

 :شدند، غرغرکنان گفت

خوای بهونه بیاری و بگی کرمم به  مالی به صورتم؟ گفته باشم شادی، اگه می این آشغاال چیه می-

دی! من تا آخر اردیبهشت یه پاپاسی جهت اینكه به صورت شما زدم تموم شد تا تیغم بزنی؛ کور خون

 .دم برای وسایل آرایشی بهت نمی

 :بلند خندیدم، برای پدرم زبانی درآوردم و گفتم

دم که تا برج دو پول  ی مفت گیر آوردی؟ بابا قول می به خدا که خیلی خسیسی! حاج فتاح برده-
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اس التماست  االن یک هفتهنخوام، فقط توروخدا عمه منتظره پول به حسابش بریزم. جون من بابا 

 .کنی کنم پول به حساب عمه بریزی تا کرم دور چشم از آلمان برام بفرسته، هی امروز فردا می می

 :صدایم را ناالن کردم ادامه دادم

دار چلغوز  های آزمایشگاه که به نامته، اون صندوق خوان خوای؟ کارت آخه حاجی چی از جونم می-

 !های نقد رو میاره خدمتت، یه باره بگو بابا اسیری گرفتی لآزمایشگاهم که شب به شب پو

به کارخانه رسیدیم، با بوق پدرم نگهبان در کارخانه را باز کرد. وارد محوطه که شدیم، پدرم خیلی 

 :احساس گفت بی

 !من پول مفت ندارم شیش ملیون پول کرم دور چشم بدم! وازلین بزن دور چشمات، خیلی هم بهتره-

ام گرفته بود، هم حرصی شده بودم. از ماشین پیاده شدم، عینک  ندان گرفتم، هم خندهدهان به د

 :آفتابی را روی چشمانم گذاشتم، پاهایم را مانند کودکان روی زمین کوبیدم و گفتم

 !خیلی بدی بابا، خیلی-

، اشاره چرخاند رفت، با دستی که تسبیحش را با آن می طور که به سمت دفتر کارخانه می پدرم همان

 :به موهایم کرد و گفت

کنه... آره  ها رو! استغفراهلل! آخر عمری چطور یه الف بچه خون به جیگرم می دِ بپوشون اون وامونده-

دکمه چیه که  کنی! آخه اون پارچه بی ری موهات رو رنگ مرغ می دم می خیلی بدم که پول یامفت می

گن؛  خندن، می تا نگهبان دارن پشت سرم میپوشی اسمشم گذاشتی مانتو؟ به خدا همین چهار  می

 .کوبه زمین ش نداره که پا می  وچل حاجی عقل تو کله دختر خل

های من، به دفتر کارش رسیدیم. به آبدارچی جدید ساکن  با غرغرهای همیشگی پدرم و خنده

گرفتم. خاطر غرغرهای پدرم نسبت به خودم، نادیده  اش را به کارخانه سالم کردم و خنده همیشگی

 :رفتم، صدای دختری را از پشت سر شنیدم طور که داشتم به اتاقش می همان

 .سالم خانم-

ها و قاسم آبدارچی تعطیل بودند! به  جز نگهبان با تعجب سریع سرم را به عقب برگرداندم، همه به

م، دختر زده دیدم. کمی جلو که رفت اطراف نگاه کردم که دختری را کنار قاسم، سر به زیر و خجالت

سرش را باال کرد و اولین چیزی که مرا جذب خودش کرد، چشمان توسی رنگ دختر بود! رنگ جذاب 

 :باز گذاشت. قاسم تند گفت چشمانش دهانم را نیمه

خانم این خواهرمه، از روستا اومده. خدا خیرش بده؛ حاجی اجازه داد عید با برادر کوچیكم بیاد -



    98سمیه سادات هاشمی جزی کاربر انجمن رمان  |رمان این بود زندگی 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         126 

 

 .پیشم کارخونه بمونه

 :اش گذاشتم و گفتم و دهانی نیمه باز به دختر نزدیک شدم، دست روی شانهبا لبخند 

 .سالم خوشگل خانم چه چشمایی داری آتیش پاره! خوش اومدی-

 :دختر سر به زیر، صورتش گل انداخت و گفت

 !زنید خانم جان، خوشگلی کجا بود چه حرفی می-

و بدو بدو به اتاق پدرم، همراه خودم چنان از دیدن چشمانش به هیجان افتادم که دستش را گرفتم 

 :کشیدمش و با شور وارد اتاق پدرم شدم و گفتم

 ...بابا نگاه کن خواهر قاسم چقدر خوشگ-

حرفم تمام نشده بود که صدای سالم مرد آشنایی تنم را وسط اتاق بزرگ پدرم میخكوب کرد. آرام 

 .تعجب به من خیره شده، شوکه شدمسر برگرداندم و از دیدن کسی که به احترامم ایستاده و با 

*** 

*** 

 چندماه قبل

 علی

گم  زنم، می نه دیگه، بابای شما خیلی زرنگ تشریف دارن! االن چهارماهه دارم به آب و آتیش می-

انصاف  گه حرف من یكیه؛ تا شیش ماه نشه، عقدی در کار نیست! بی اجازه بدین عقد کنیم، می

انصافیه! یک  من یا باهم گردش رفتنمون نداره ولی این واقعا بینیستم، هیچ ایرادی به رفت و آمد 

خوام با تیم  دونن هفته دیگه من برای یک ماه می کنه و دقیقاً وقتی می مرتبه محبتشون گل می

خواد این هفته عقد کنید!  گه اگه دلتون می جهادی برم مرز و دقیقا تا یک ماه تهران نیستم، می

تونم یک ماه بیام  ا منو چی فرض کرده؟ من همین طوریشم داغونم، نمیفاطمه خانم این بابای شم

کنه! فاطمه، به بابای زرنگتونم گفتم؛ من اصالً عقد  دیدنت، اون وقت بابای زرنگ شما خون به دلم می

 .کنم، وقتی دستم ازت کوتاهه نمی

 :کرد، میان خنده گفت هایم روان می صدای بلند خنده فاطمه خون بیشتری در رگ

اصالً خوبی به شما نیومده! بابای گلم خواست یک ماه زودتر عقد کنیم که حرف شما روی زمین -

کنه پیشم باشید یا نه؟! مگه هزار دفعه نگفتید کاش عقد کنیم، راحت باهام  نمونه! حاال چه فرقی می

ی، بابام حرف بزنی، خب پس چی شد؟ حرف زدن که دوری و نزدیكی نداره! اصال شما داماد بدی هست
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قدر دوست داره، باید این جوری بگی؟ اصالً من خودم راضی نیستم عقد کنم!  به این مهربونی! این

 ...!آخیش، دلم خنک شد

بستم، زمان مناسبی برای صحبت با فاطمه نبود اما دلم  های لباس فرم بیمارستان را با عجله  دکمه

 :گفتم خواست ارتباط تلفنی را قطع کنم. پوزخندی زدم و نمی

ذارم از دستم قسر در بری؟ من تا تالفی اون  هه! خیلی با نمک تشریف داری شما! فكر کردی می هه، -

کنت نیستم! الزم  همه التماسی که بهت کردم که از بابات بخوای عقد کنیم رو سرت درنیارم، ول 

ش باشه همچین نكرده مهربون بشین؛ من یک ماه تهران نیستم، عقد کنیم. بعدشم، بابات از خدا

 !داماد گلی گیرش اومده

اند. صدای خنده بلند فاطمه پاهایم  داد که بیمار را به اورژانس آورده صدای پیج بیمارستان نشان می

ریخت. تا خواستم حرفی بزنم، با خنده  کردم؛ او تمرکزم را بهم می را سست کرد. باید تلفن را قطع می

 :گفت

 .اره، نذاشت تهدیدم کنی... بدو برو دکتر که مریضت منتظرتهآخ جون! ببین خدا چقدر دوستم د-

 :سریع کمد وسایلم را باز کردم و با عجله گفتم

 !رسه اون روز که من حسابی از تو برسم که پدرم رو درآوردی با این وروجک بازیت می-

 :فاطمه صدایش را بچگانه کرد و گفت

 !تو نامزد بدی هستی-

 :سریع گفتم

حرفت باشه برای بعد. در ضمن؛ بازم شرمنده وسط شام مجبور شدم بیام بیمارستان،  باشه جواب این-

 .کنم عزیزم جبران می

 :فاطمه مهربان گفت

 .اهلل بگین و برین به کارتون برسین کنم. بسم قربونتون برم! درک می-

ویدم. با یک خداحافظی، شتابان گوشی همراه را در کمدم گذاشتم و با شتاب به سمت اورژانس د

 :پرستار سریع با پرونده بیمار جلو آمد و تا به تـ*ـخت بیمار برسم، نصف شرح حال را گفت

بیمار؛ ده ساله، دختر، با یک موتور تصادف کرده، آرنجش ضربه بدی دیده، همون جور که فرمودین -

اس، حال عمومیش خوبه، فشارش ده روی هفته، مسكن تزریق شده،  های رادولوژی آماده عكس

 .هاش کمتر شده. همون طور که احتمال دادین، اتاق عمل را آماده کردیم ناله
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نوایش آن قدر گریه کرده بود که تمام آرایش چشمش تا روی  باالی سر دخترک رسیدم. مادر بی

 .هایش آمده بود، دختر اما به جهت مسكن خواب بود گونه

 :با تمرکز عكسش را دیدم، بلند گفتم

 .اتاق عمل آماده بشه خانم بابایی، سریع-

پرستار چشمی گفت، مادرش شتابان برای انجام امور اداری رفت. قصد رفتن برای آماده شدن به اتاق 

 .عمل را کردم که صدایی آشنا، همراه با گریه زنی پایم را میخكوب کرد

تا جان نگام نگام کن خانمم... آخه این چه بالیی بود سر خودت آوردی؟ به خدا که دیونه شدی!... آنی-

 .کن

اشتباه متوجه شدم و گریه، گریه  صدا، صدای سیاوش ،شوهر شادی، بود! احساس کردم نام آنیتا را به 

دختر عمویم ،شادی، بود. تا خواستم پرده را کنار بزنم و برای کمک نزد سیاوش روم، صدایی زن 

 .ناآشنا، میخی شد درون سرم

ها خبر  خبر مرگم برات شام پختم. اون وقت بچه آره سیاوش من دیونه شدم، دیونه شدم که-

رسوندن؛ با شادی خانمت رفتی رستوران! تف تو روت بیاد! چقدر دورغ آخه؟ تو از شادی متنفری 

 دروغگو؟ من خرم که گول حرفات رو خوردم

های زن ناشناس درد داشت که چشمانم را بستم، پَسِ ذهنم دعا  شنیدم؟! چنان حرف یا خدا! چه می

م صدای مرد، تنها مانند صدای سیاوش باشد و نام شادی تشابه اسمی، دعا کردم اصال خواب کرد

 .باشم که حرف تعفن برانگیز سیاوش باعث شد دستم را بند به جایی کنم

تر از تو، از کجا گیر بیارم؟ اون وبال  سیاوش قربون شكل ماهت بره، آخه من بهتر از تو، خوشگل-

م؟ به خدا کلی پشت تلفن التماسم رو کرد که برای اینكه باباش شک نكنه گردنمه، چه خاکی سرم کن

برمش بیرون فقط  از سردی بینمون، برم دنبالش. من که گفته بودمت چند شب یک بار اون رو می

خوامش اما مجبورم؛  خاطر خانواده خودم و خودش! وقتی کنارشم، همش فكر توام! آنیتا به خدا نمی به

 رخونه باباش، آزمایشگاهم نصفش مال منهشدم همه کاره کا

 :دارشد و گفت صدای دختر بغض

 !غلط کردی-

کردم در خواب هستم که صدای سیاوش انگیزه شد پرده را  قدر گیج شده بودم که احساس می آن
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 .کنار بزنم و به تـ*ـخت کناری بروم

سرم کنم؟ تو که بدپیله  ش کمر شكنه، آخه چه خاکی بر  کنی؟ بابا مهریه آنیتا چرا بد قلقی می-

 !نبودی

 :دست بردم پرده را کنار بزنم اما خودم را کنترل کردم، پشت پرده بلند گفتم

 .جناب نیكو یک لحظه تشریف بیارین-

صدای حرف زدنشان قطع شد، سیاوش خیلی عادی پرده را کنار زد و پیش از نگاه به من، یک جانم 

 :ورده گفتای جاخ گفت. چشمش به من که افتاد، لحظه

 !سالم آقای دکتر! شما، اینجا؟-

 :رفت. دستش که جلو آمد، با اکراه دست دادم و گفتم ام از برآشفتگی باال و پایین می قفسه سـ*ـینه

 !کنم. خدا بد نده، اتفاقی افتاده؟ صداتون رو شنیدم؛ نگران شدم من تو این بیمارستان کار می-

خواست آگاه شود تا چه اندازه متوجه  م ریزبین شد؛ انگار میتا این جمله از دهانم درآمد، به چشمان

ام گذاشت و مرا سمت دیگر برد؛ او داشت مرا از آن  ام. یک مرتبه دستش را بر شانه گفتگوهایش شده

 :کرد... هول کرده گفت قسمت دور می

 .پرسیتون خواهرم کمی فشارش افتاده، برای همین آوردمش اینجا. ممنونم از احوال-

 :استم حرفی بزنم که صدای پرستار مرا از کنار حیوان نجات دادخو

 .چیز اُکی شد، بفرمایید اتاق عمل دکتر همه -

 :های خودش و آن دختر ناآشنا، بد بود که سریع گفتم قدر حالم از بوی دهانش و صحبت آن

 .کنی سیاوش حواست باشه چه غلطی می-

از کنارش دور شدم. چند بار صدایم کرد اما بدون و بدون اینكه اجازه دهم پاسخی دهد، شتابان 

جواب، شتابان به سمت اتاق عمل رفتم. گیج بودم، کار درست چه بود؟ باید به شادی اطالع دهم؟ 

 !کردم تنگی می خدایا! او از من متنفر بود؛ حتماً که به پندارش چشم

توانم تمرکز کافی برای عمل را  دانستم نمی فرستادم. ذهنم مشغول سیاوش بود، می همواره صلوات می

داشته باشم. به اتاق عمل که رسیدم، اولین کاری که کردم؛ با مسئول قسمت اورژانس تماس گرفتم و 

از او تقاضا کردم که علت مراجعه سیاوش و آن زن را متوجه شود. گان اتاق عمل را که پوشیدم، تلفن 

جا کنار تلفن دیواری روی   ز شوک، همانهایی از مسئول اورژانس شنیدم که ا زنگ خورد و حرف

 :زمین نشستم



    98سمیه سادات هاشمی جزی کاربر انجمن رمان  |رمان این بود زندگی 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         130 

 

طور که  جناب دکتر بیمار آنیتا صفایی؛ نوزده ساله، به جهت مسمومیت دارویی اومده، البته این-

گن ولی پزشک شیفت گفتن مشخصاً خودکشی بوده ولی در حدی بوده که اطرافیان رو  خودشون می

 .رسه همسرش باشه مه ولی به نظر نمیبترسونه! اون آقا که همراهشه، گفت خانم

*** 

** 

های  رفت. کوه پر بود از سبزه و گل دوان همراه سیاوش به باالی کوه می شادی خوشحال و شاد، دوان

دید،  خندید. هر که این صحنه را می خواند و سیاوش به او می زیبا. شادی از شادمانی آواز می

 ...هستندفهمید که آن دو تا چه اندازه عاشق هم  می

به نوک کوه که رسیدند، سیاوش دست شادی را رها کرد و در یک آن، شادی تعادلش را از دست داد 

و به سمت پایین کوه غلت خورد... شادی توانست دستش را به سنگی در نوک کوه زیر پای سیاوش 

کر شده  هایش چفت کند. شادی سیاوش را صدا زد، از او درخواست کمک کرد اما انگار سیاوش گوش

کرد تا اینكه سنگ  خیالی به پیرامون کوه نگاه می کرد، سیاوش با بی بودند! هر چه شادی التماس می

 ...کنده شد و شادی با جیغی بلند به پایین کوه افتاد

صدای بلند گوشی همراهم، یا خداگویان از خواب بیدارم کرد. ترسیده و عرق کرده و ناالن به 

 ...برایم مكانی نامجهول بود، خیره شدم دورتادور اتاقم که انگار

صدای پشت سرهم گوشی همراهم به من فهماند که باید تلفن را پاسخ دهم، هراسان گوشی را جواب 

 :دادم

 الو؟-

 :صدای ناشناسی گفت

 سالم علی آقا. حال شما چطوره؟-

زنان  ود که نفسام از دیدن خواب بهم ریخته ب قدر اوضاع روحی صدا هم آشنا بود، هم ناآشنا. آن

 :گفتم

 قربان شما، ببخشید شما؟-

 :ناشناس سریع گفت

شرمنده علی آقا بد موقع مزاحم شدم؛ مشخصه خواب بودین... من دایی بزرگ فاطمه هستم، حاج -

 .اصغر
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 :شرمنده سریع گفتم

ایی حال شما دایی جان؟ ببخشید دیشب تا دیر وقت اتاق عمل بودم، تازه خوابم برده بود... جانم د-

 جان، امری داشتین؟

 :دایی فاطمه کمی معذب گفت

 .دایی ببخشید به خدا، قصد دخالت ندارم ولی یه موردی بود، گفتم از شما بپرسم-

 جانم دایی جان؟-

 :تر گفت حاج اصغر آرام

ام. من از اسم خودش و  حقیقتش جسارت نباشه، دختر عموی شما امروز با شوهرش اومد دفترخونه-

اشون به  س زدم دختر عموتون باشن اما وقتی گفتن اومدن برای بخشیدن کل مهریهنام پدرش، حد

 .شوهرشون، با دیدن تعداد سكه مطمعن شدم دختر عموی شماست

 :کند؟ بلند گفتم از روی رختخواب پریدم. سیاوش چه می

 چی؟ بخشیدن مهریه برای چی؟-

 :دایی فاطمه هول کرده گفت

برای چی؛ گفت هدیه من به شوهرمه! دایی خانواده شما خانواده ما  هول نكن دایی جان. من پرسیدم-

های خودم، قصد دخالت ندارم اما دختر عموت چشماش و کل  هم هستن؛ فرقی ندارین با بچه

من آشناییت ندادم، گفتم دو ساعت دیگه بیان که  !صورتش قرمز بود، مشخص بود خیلی گریه کرده

دونه که خب، اگر  دستت، به باباش خبر بده، اگر که باباشم میسرم خلوت باشه... علی آقا قربون 

 .دونه، گنـ*ـاه داره این دختر نمی

پاچه تشكری کردم و تلفن را قطع کردم، سریع در فهرست مخاطبین شماره عمو را گرفتم. به  دست

ر من خواستم عمویم در براب یک آن ترسیده قطع کردم؛ به نظرم آمد که این کار درست نیست، نمی

 .شرمنده شود

سریع شماره پدرم را گرفتم و برایش توضیح دادم تند خود را به دفترخانه برساند و پس از دیدن 

شادی، عمو را در جریان بگذارد. تأکید کردم باید خود را غافلگیر نشان دهد و شادی متوجه نشود 

کمی خوشحال هم شد که  من پدرم را در جریان گذاشتم. پدرم اول مقاومت کرد؛ دروغ چرا، انگار

 :خور گفتم آید اما انصاف نبود! به پدرم دل بوی شكست شادی می

کنم که  شه دختر بدی باشه! بابا روزی هزار بار خداروشكر می اینكه اون من رو نخواد، دلیل نمی-
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 .خاطر عمو و خاله، برین دفترخونه دایی فاطمه فاطمه قسمتم شده؛ پس شما هم به

ت و تلفن را قطع کرد. بعد از قطع کردن تلفن، گیج و مات دور خودم در اتاق ای گف پدرم باشه

رتباط عاشقانه سیاوش و شادی شده بود نقل اچرخیدم. پس آن همه شیدایی آن دو چه شد؟! می

دانستم  دانستم، به خدا که می محفل خانواده! آن همه تعریف و تمجید از سیاوش، پس چه بود؟! می

نیست، او بیشتر شبیه پسران عالف خوشگل بود! فاطمه در مهمانی عمو گفته  این پسر مرد زندگی

دانم که  توانستم کاری کنم. خدا لعنتت کند سیاوش! می بود که این پسر چشمش ناپاک است اما نمی

اش را ببخشد!  از ترس اینكه به خانواده عمو ماجرای دیشب را بگوییم، شادی را مجبور کرده مهریه

 ...نامردوای بر این 

*** 

*** 

 «دانای کل»

 «...یک ماه بعد از ماجرای بیمارستان علی و سیاوش»

به صندلی کافی شاپٍ شلوغ روبه روی دانشگاه، لمی داده و به میساء، دختر زیبای لبنانی خیره شده 

بود. لبخندی کجی بر روی لبانش بود. بهزاد احساس کرد این دختر سرزنده چند روزی است با بودنش 

دانشكده روحیه زندگی به او داده و فكر کرد شاید کمی از او خوشش آمده است! میساء دختر  در

جوان و مستعدی بود که از هوش باالیی در دانشگاه برخوردار بود. میساء به تازگی توانسته بود مقام 

جلب کند. استادیاری را به دست آورد و البته توانسته بود نظر استادش، یعنی بهزاد را هم به خود 

گذاشت و  های تحقیاتش را برای بهزاد روی میز می های نو، او پشت سر هم برگه میساء پر بود از آرمان

کرد و  کرد؛ بهزاد اما صبور و خونسرد او را ریزبینانه نگاه می درمورد پروژه دانشگاهیش صحبت می

هزاد احساس کرد دیگر در زد. خوب به نظرش دختر مهربانی و شادی است. ب تقریباً تنها لبخند می

داد! او کمبود خوشحالی و شادابی را در  چهل و سه سالگی باید برای خود تشكیل خانواده می

کرد.  کرد. بهزاد باحوصله دستی بر زیر چانه زده بود و دختر را برانداز می اش احساس می زندگی

دید؛ او  آیند می ش بسیار خوشاش را پشت گوش زد و نگاه بهزاد را بر روی خود میساء موهای خرمایی

های پیش نهادیش خوشش آمده و به همین جهت است که بهزاد،  کرد استادش از طرح احساس می

زند. بهزاد دمی چشم بست و به  استادی که به هوش سرشار و سختگیری پرآوازه است به او لبخند می

  بار گفته بود شادی تمامشادی که آرزوی داشتنش را داشت فكر کرد و پس ذهنش برای هزارمین 
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 ...ای رو با میسا شده. شروع تازه

حرفش هنوز با وجدانش تمام نشده بود که تلفنش زنگ خورد. از میساء پوزش خواست و تماس 

حوصله و دمغ روی  تصویری را پاسخ داد. بهزاد از دیدن علی شادمان شد! علی که در مطبش بی

پرسی کرد. بهزاد هشیار شد که علی   و شروع به احوالصندلی نشسته بود، برایش دستی تكان داد 

اش  مانند همیشه لبخند ندارد! بهزاد سرخوش نگاهی به میساء که سربه زیر، مشغول خواندن پروژه

 :بود کرد و به علی گفت

بابا تازه دو ماه  !خوره تازه داماد باشی چی شده پسر دایی؟ انگاری سرحال نیستی! به قیافت نمی-

دی، دلت رو زد متاهلی؟! نكنه ماه عسل آلمان پیش مامانم بهت خوش نگذشته! نگو آره عروسی کر

 ای؟ ات فقط خودش رو قربونیتون نكرده! چه مرگته انقدر کالفه گه عمه که بابام می

های همیشگی بهزاد را  ای بلند سر داد و علی دستی به موهایش کشید. حوصله شوخی بهزاد خنده

 :نداشت. جدی گفت

ام رو وسط نكش. هنوز ازت دلخورم؛ نه عروسیم اومدی، نه آلمان اومدی ببینمت.  كی پای عمهال-

 .الكی میون من و بابات رو خراب نكن

 :ای مردانه کرد و گفت بهزاد خنده

 ای! چه خبرا، چی شده یادی از من کردی؟ باشه بابا، فهمیدم که هنوزم همون علی چاپلوس عمه-

 .رایانه روبه رویش تكیه داد تا تمرکز بیشتری برای صحبت داشته باشدعلی گوشی همراهش را به 

 بهزاد حقیقتش زنگ زدم ازت کمک بخوام؟-

 :بهزاد سرخوش دوباره خنده بلندی سر داد و گفت

چی شده دکتر؟! تو که بچه مثبت فامیلی چه گندی باال آوردی؟ گفته باشم، من از زن داری ارزنی -

 !و تلف نكنی هاحالیم نیست. الكی وقتت ر

 :ای گفت و حرفش را زد علی کمی به فكر فرو رفت. آیا کمک خواستن از بهزاد درست بود؟ بسم اهلل

خوام یا بیایی ایران، یا باهاش  بهزاد اوضاع عمو فتاح خوب نیست؛ احتیاج به کمک داره. ازت می-

 .تماس بگیری جویای حالش بشی

 «بهزاد»

 :به چهره ناراحت علی خیره شد و گفت بهزاد با تعجب روی میز خم شد و
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 دایی فتاح چیكارش شده؟ مریضه؟-

 :علی نفسی بیرون داد و گفت

 .گیره، عمو حالش بده؛ به کمک احتیاج داره مریض که نه؛ ولی داغونه! بهزاد شادی داره طالق می-

 :بهزاد احساس کرد اشتباه متوجه شده. با تعجب پرسید

 !فتاح؟ شادی طالق بگیره؟ شادی دایی-

علی چشمانش را برهم گذاشت و سری به مثبت تكان داد. بهزاد تعجب کرده به چهره غمگین علی 

نگاه کرد. دقیقاً مفهوم حرف علی را نفهمید؛ انگار مكان و زمان برایش گنگ باشد! علی که 

 :العمل و پاسخی از بهزاد نشنید، ادامه داد عكس

ی بنده! چند وقتیه که حرف بهم زدن عقد شادی دونی که عمو جونش به جون شاد بهزاد می-

ها هم  فهمی بهزاد، عمو که حتی جمعه دراومده، عمو رسماً کارخونه رو ول کرده سپرده به داداشام! می

شه! بهزاد، عمو بدجور بخاطر طالق دخترش خودش  رفت سر کار، اصالً دیگه کارخونه پیداش نمی می

 …رو باخته

کامالً هم موضوع جدیه!  . این پسره کرد! یک جورایی عمو بد زمین خورد دونی عمو چقدر خرج تو نمی

ام زنگ زد با گریه گفت به  خوان جدا بشن. حاال یک ساعت پیش خاله ای می توافقی بدون هیچ مهریه

دادمون برسید، عموت که پسر نداره، حداقل تو براش پسری کن بیا باهاش حرف بزن که از غصه 

 .آید، هر حرفی بزنم بد برداشت می کنه ام گفتم شادی از من خوشش نمی خالهره. حقیقتش به  نمی

کشه،  ام خیلی گریه کرد، گفت همه فتاح رو تنها گذاشتید. بهزاد عذاب وجدان داره من رو می خاله

کنم بخاطر اخالق کوفتی من بود  دونم چرا؛ ولی فكر می همش حس می کنم به شادی ظلم کردم! نمی

بخشم ، من باید حداقل چند ماهی بعد از شادی، بی  انتخاب کرد. بخدا خودم رو نمیکه سیاوش رو 

خیال متاهل شدن میشدم تا این دختر با چشم باز نفر جدید زندگیشو انتخاب کنه، خودم میدونم 

 همه طفلک رو سرکوب کردن که چرا منو پس زد،

 :علی سری به تاسف تكان می دهد، با بغض ادامه می دهد

 . من رو ببخشه اگه یک درصد توی گرفتاری حاالی شادی سهیم بوده باشم خدا -

های علی  حرف !بهزاد اخمی کرد گیج به تصویر غمگین علی درون قاب گوشی همراهش نگاه کرد

انگار با چیزهایی که شنیده بود همخوانی نداشت! تا آنجایی که بهزاد اطالع داشت شادی به شدت 

کرد!  های دونفری خودش و سیاوش را برای کل فامیل ارسال می كسعاشق سیاوش بود و مدام ع
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شادی چنان دلباخته سیاوش بود که حتی اجازه نداد یک بار بهزاد حرف دلش را بزند، بهزاد نگاهی به 

کرد، دستی از روی بی حوصلگی بر  میساء انداخت او داشت با یكی از شاگردانش صحبت می

رمورد شادی حرفی بشنود، شادی که با بی احترامی بدون هیچ خواست د پیشانیش کشید؛ دلش نمی

جوابی هر راه ارتباطی بهزاد با خودش را مسدود کرده بود و به مادرش مغرورانه جواب رد داده 

 :بودارزش خراب کردن روزش را داشت! نفس بی حوصله بیرون داد و به علی گفت

 حاال چرا می خواد طالق بگیره؟-

 :علی جواب داد

باره! چند وقتیه دختر عمو متوجه شده که  شرفی و پدرسوختگی از سر و روش می ا نداره! بیچر-

پسره انگار بهش بدی کرده؛ اما من دو ماهی بعد از عقدش متوجه شدم پسره آدم درستی نیست. 

کرد از  آوردم فكر می نتونستم بگم، شادی همه رو از خودش بخاطر سیاوش رونده. اسم سیاوش رو می

 !دتهحسا

  !و چه خوش خیال بود علی

خواست بیشتر بشناسدش، نگاه کوتاهی  بهزاد آهانی کوتاه گفت و به میساء که امروز دلش می

 :انداخت. پوزخندی به شانسش زد و پس ذهنش گفت

 .هنوز شروع نشده، میساء تمام شد-

 :توجه بهزاد گفت حوصلگی و بی علی کالفه از بی

 کنی؟ اصالً فهمیدی چی گفتم؟ کنی؟! کجا رو داری نگاه می یبهزاد معلوم هست چه غلطی م-

بهزاد که حال خوش امروزش با تماس علی تبدیل شد به کوه آتش فشان عصبانیت شد، عصبانی بلند 

 :فریاد زد

گی چه غلطی کنم؟ االن به من چه که بهم زنگ زدی؟ به من چه که عذاب وجدانت  آره فهمیدم! می-

 یهو قلمبه شده، ها؟

 :نان صدای بهزاد بلند بود که مسئول کافی شاپ به او تذکر داد و بهزاد بلند گفتچ

- im sorry! )معذرت میخوام( 

 :میساء با تعجب از بهزاد پرسید

 استاد همه چیز مرتبه؟-
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بهزاد سری به مثبت تكان داد. کمی لیوان از روی میز برداشت و کمی نوشید تا خشمش کمی فرو 

 :تر گفت آرام نشیند. علی این بار

گه عمو فتاح داره از غصه دخترش  گم. خانواده عمو نابوده، بابام می بهزاد، جان من گوش بده چی می -

گه اولین طالق فامیل نصیب دختر حاج  کنه! همش می میره! عمو ماجرا رو داره خیلی بزرگش می می

رسیم. بهزاد تو یک جورایی فتاح شد. تو رو خدا یه زنگ بزن حالش رو بپرس؛ نامردیِ حالش رو نپ

اون االن  .خونن. نابغه فامیلی، کلی دانشجو زیر دستته؛ حاج فتاح رو راهنمایی کن حرفت رو همه می

 …نمی دونه کار درست چیه! راه و چاه و بهش بگو

اش رو  ده. بهش بگو اجازه نده مهریه دونی که عمو خیلی دوستت داره، به حرفت حتماً گوش می می

 !ها باید تاوان بدند ه، این جور بد ذاتشادی ببخش

 :بهزاد رو به علی گفت

 .چند لحظه گوشی دستت باشه-

جای علی عصبانی بود که به میساء با دست پاچگی گفت که مشكلی پیش  بهزاد چنان از توقع بی

حافظی تر به مكانی برود. میساء با تعجب، اما با احترام روز بخیری گفت و خدا آمده و باید هرچه سریع

سمت خلوتی از پارک کنار دانشكده رفت. تند، تند نفس  .کوتاهی کرد. بهزاد از کافی شاپ بیرون زد

داد! موبایلش را سمت صورتش گرفت و  زد. باید هرجور شده یک جوری عصبانیتش را بروز می می

 :بلند فریاد زد

خواد طالق بگیره!  دی میبه من چه که زنگ بزنم؟! به من چه که حالش رو بپرسم؟ به درک که شا-

ربطش به من چیه؟ اصالً مگه دایی اجازه داد من حرفم رو بزنم که حاال باید بشینم پای درد و دلش! 

مگه کسی بهزاد بدبخت چند ماه پیش رو دید؟ اصال کسی غصه من رو خورد؟ اصالً کسی فهمید من 

ود خواه؟! علی، دایی و دخترش احترامی اون دختر خ توی این کشور کوفتی چقدر درد کشیدم از بی

حتی اجازه خواستگاری به من ندادن. دختر خودخواه چنان به مامانم توهین کرده بود که مامانم تا 

چند وقت کارش فقط اشک بود. چیه، یادش رفته به مامانم گفته بود بهزاد چی فكر کرده از منی که 

پ و راست عكس سیاوش جونش رو یادش رفته چ !دوازده سال ازش کوچیكترم خواستگاری کرده

زده؟! اینقدر از شادی حالم بهم  کرد و هشتگ خوشبختی، یعنی سیاوش رو می برای مامانم ارسال می

دونم چی فكر  خوره که بعد از توهینش به مامانم اجازه ندادم کسی اسمش رو پیشم بیاره! اصالً نمی می

بودم که بهش دل دادم! اولش بخاطر تو  کردم که از دختر خودخواهی مثل اون خوشم اومد. احمق
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اش شدم،  جلوی احساسم رو به شادی گرفتم؛ بعدش هم که خواستم بهش بگم که خیلی وقته دلبسته

زنی، اجازه نداد حتی خواستگاری بیام. االن علی  دایی فتاح که االن داری سنگش رو به سـ*ـینه می

ر دماغ عملی، مو قشنگ پوزش به خاک زنگ بزنم چی بگم؟ بگم خوشحالم دخترت بخاطر یه پس

 !مالیده شد، آره؟

دانست واقعاً چرا با  علی غمگین به بهزاد که اشک درون چشمانش حلقه بسته بود، خیره شد. نمی

تواند باشد. علی  کرد بهزاد مغز متفكر در همه موارد می بهزاد تماس گرفته! شادید احمقانه فكر می

 :شرمنده گفت

 !خواستم احمقانه بودشرمنده بهزاد، در-

*** 

*** 

گذاشت؛ ولی تالشی برای برقراری  این برای دهمین بار بود که بهزاد دست روی شماره حاج فتاح می

دانست باید به حاج فتاح چه بگوید! بهزاد دقیقاً پس از  کرد نمی کرد! هرچه فكر می ارتباط نمی

فتاح در ارتباط نبود. او به گمانش دیگر  شنیدن جواب منفی تحقیر آمیز شادی، دیگر با خانواده حاج

اش  ای به شادی ندارد؛ اما فكر کرد به خاطر انسانیت خوب است که جویای حال دایی هیچ دلبستگی

شود. برای قانع کردن خودش پس ذهنش گفته بود، شادی دختر بدی نیست؛ اما رفتارهایش گاهی 

 این و کرد پا  پابه کمی …تک فرزند بودنششود. این را باید گذاشت به حساب  باعث دل شكستن می

 .رو شد  زده حاج فتاح روبه تعجب صدای با که گرفت را فتاح حاج شماره بار

 سالم بهزاد پسرم! خوبی؟ حالت چطوره؟-

پرسی کرد. حاج فتاح بدون اینكه بهزاد بپرسد،  طور معمولی احوال  لرزید، به بهزاد که کمی آوایش می

که قرار است شادی فردا به دفترخانه برود و امضا طالق را بزند. بهزاد خود را برحسب درد و دل گفت 

 :اطالعی زد و پرسید به بی

 !چی شده مگه دایی؟-

 :دروغ گفت  زده باشد، به خواست دخترش بیش از این نزد خویشاوندان خجالت حاج فتاح که نمی

شه، گفتم دندون لق رو باید کند.  ب میام داره ذره، ذره آ پسره سرش به هزار جا گرمه! دیدیم بچه-

 !مهرت رو حالل کن، جونت آزاد

 :بهزاد سری به تأسف تكان داد و گفت
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کنید،  کنم با این توصیفاتی که از پسره می خیلی ناراحت شدم، من اطالعی نداشتم! اما تعجب می-

شما انتظار نداشتم، چرا مهریه رو به یه آدم بد ذاتی که به زنش وفادار نیست بخشیدین! دایی از 

وجود رو باید بهشون سخت گرفت تا دلشون نخواد  های بی اینقدر بهش راحت بگیرین. این جور آدم

 .برن دخترهای مردم رو بدبخت کنن

خواست دخترش از این فسردگی دشوار رهایی پیدا کند، پذیرفته بود که شادی  حاج فتاح که تنها می

ایشگاه را به جهت این که سیاوش چرای اصلی طالق را نگویید مهریه را ببخشد و حتی سه دونگ آزم

 :به او بخشیده بود! سیاوش که سكوت حاج فتاح را دید، این بار بدون لرزش صدا گفت

دونید این کارتون چه اندازه اشتباه بوده؟ دایی از دید من باید حق این دختر رو بگیرید، نه  دایی می-

 !این که بریزید توی چاه

 :ح با درماندگی گفتحاج فتا

 .فردا دیگه وقت محضره! ما مهریه رو تو دادگاه صلح کردیم؛ فقط مونده خونه پسره که به نام شادیه-

 :بهزاد اخمی کرد و بلند غر، غر کرد و گفت

کمش   جوری شدین شما! تا یادمه کسی نمی تونست کاله سر حاج فتاح بذاره! دست  دایی چرا این-

اش رو هم پس  قد، اون ماشین و سه دونگ آزمایشگاه را پس بگیرید؛ خونهکادوها، خرج مراسم ع

کردم این طوری سر شكسته خودتون رو نشون بدین! مگه خطا از طرف  بدین. دایی، اصال فكر نمی

 کنید؟ شما بوده که این همه بذل و بخشش می

خواند،  رآن میاش نشسته بود و به همسرش که با اشک ق حاج فتاح روی صندلی در سالن خانه

 :غمگین خیره شد و گفت

همه کادو بخوره توی   خوره؟ این نه پسرم، خطا از ما نیست؛ ولی بهزاد این چندرغاز به چه دردم می-

خوام دخترم آزاد بشه. بهزاد تو شادی رو ندیدی، به  خوام چیكار؟ من فقط می سرش، به جهنم! می

خوام سریع تموم  دردسر جدید درست کنم، می خوام نمی !خدا شده پوست و استخون! نابود شده

هایی  برمش پیش روانپزشک! فقط با قرص کنه، مدام می شینه گریه می ام همش می بشه. شادی بچه

هیچكس پا جلو  !دونم چه خاکی به سرم بریزم بره. آزمایشگاه رو هم تعطیل کرد. نمی قوی خوابش می

رسه که میگن  کنیم! به گوشم می مورد دخالت نمیذاره راهنماییم کنه، همه می گن توی این  نمی

کرد شوهرم خوشگله، حاال هم خودش باید تاوان بده. من حرف دیگران  شادی زیادی فخر فروشی می

 .ره شه، دست و دلم به کار نمی برام ارزشی نداره؛ دخترم برام مهمه! دخترم جلوی چشمم داره آب می
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 .ام اومده یست چه بالیی سر کارخونهها نشستم توی خونه، معلوم ن مثل پیرزن

 :باره صدایش لرزید و پیرمرد به گریه افتاد! گفت  یک  حاج فتاح به

زور قرص توی اتاقش   ام االن به خوره وقتی جگر گوشه همه مال چه بدردم می  بهزاد بابا، این-

که با اعتماد به نفس خوابیده؟! اون لعنتی نابودش کرده! بیان فامیل ببینن دیگه دخترم، اون دختری 

گیره؛ همش حسرت  گه، من زشتم؟ مدام از خودش ایراد می رفت نیست! شادی مدام بهمون می راه می

 !فكر میكنه همه از خودش بهترن! سیاوش رو خدا لعنتش کنه .دیگران رو می.خوره

شكسته شد شادی تا این حد  بهزاد از شنیدن درماندگی حاج فتاح قلبش به درد آمد. باورش نمی

 .باشد

ها رو، چرا اینقدر ناامیدین؟ شادی حق داره؛ ولی شما حق ندارید درمونده  دایی نزنید این حرف-

خواد  خواد، االن یه بابا می باشید! شما پدرشین. االن شادی از شما حساب بانكی و بذل و بخشش نمی

و دارین هزینه تحصیل خوره که هزارتا بچه ر که حقش رو بگیره. دایی، مال شما به درد این می

دین! دایی همه  خوره که حقوق هزاران کارگر و کارمند رو دارین می دین! مال شما به درد این می می

 …پول ها مشكالت داره، چه پول دار چه بی زندگی

 .مهم اینِ که بتونی به بهترین شكل مشكالت رو از پسش بر بیای

 :حكم و دلسوزانه گفتهای بهزاد شد. بهزاد مست اج فتاح دلش گرم حرف

 کنید؟ دایی من اگر پیشنهادی بدم قبول می-

 :حاج فتاح که انگار برق امیدی در چشمانش نمایان شد، با خوشحالی گفت

 .بگو بهزاد جان، حداقل تو یه راهی جلوی پام بذار؟! من احساسات دخترم کورم کرده-

خاطر دخترش احساساتی نشود. بهزاد از بهزاد به حاج فتاح گفت که مانند همیشه استوار باشد و به 

او خواست که چند نفر را استخدام کند تا شب و روز دنبال سیاوش باشند؛ او را تهدید کنند که تمام 

هدایا، خرج مراسم، ماشین و سه دونگ آزمایشگاه را برگرداند، تا سیاوش به ریش حاج فتاح نخندد 

های بهزاد جانی تازه گرفت و گفت که راه  با حرف که عجب مال پیرمرد را خوردم! حاج فتاح انگار

داند و خاطر نشان کرد که اگر تا کنون دل رحمی کرده، فقط بخاطر  ترساندن سیاوش را خوب می

شادی بوده. بهزاد از صدای امیدوار حاج فتاح فهمید که حاج فتاح فقط نیاز به یک انگیزه دارد و 

ند. بهزاد که انگار در مقام استاد تمامی داشت به شاگردش ی شادی گفتمان ک تواند بیشتر درباره می



    98سمیه سادات هاشمی جزی کاربر انجمن رمان  |رمان این بود زندگی 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         140 

 

داد، با تأکید پافشاری کرد که باید پس از جدایی حتی یک ساعت اجازه ندهد شادی تنها  آموزش می

باشد و او را مجبور کند در کارخانه مشغول به کار شود؛ حتی گاهی در هفته شادی را مجبور کند 

خانه بماند تا طعم تالش را بچشد. باز تاکید کرد که دل رحمی شیفت شب در کنار خودش در کار

 :نكند! حاج فتاح مردد پرسید

 هام دل سردتر بشه، چی؟ اگر نارحت بشه؟ اگه از سختگیری-

 :تر گفت بهزاد مصمم

 …بره، بیشتر هم بخاطر ناراحتی شما دایی اون االن دوران افسردگی رو به سر می-

ده. دایی،  توی کارخونه و آزمایشگاه فعاله، مطمئن باشید انجام می وقتی ببینه شما خوشحالین که

خواد نفر اول  های بد زیادی داره؛ ولی به شدت توی هر کاری باشه، دلش می شادی اگر چه اخالق

 .باشه! همون طور که توی درسش دیدین چقدر موفق بود

خاصیتی شود. بهزاد  ی بی سردهاو به حاج فتاح گفت در حق دخترش پدری کند و اجازه ندهد فرد اف

های شادی مستحكم باشد و هیچ  ها و حق به جانبی به حاج فتاح گفت که در برابر خودپسندی

دلسوزی به خرج ندهد. شادی را یک پسر ببیند نه دختر! او از حاج فتاح خواست که حساب بانكی 

کم کند و حتی ماشین زیر پای های مختلف امكانات زیاد اطراف شادی را  شادی را محدود و به بهانه

هایش انگیزه کار کردن داشته باشد. در  شادی را از او بگیرد، تا شادی برای بدست آوردن خواسته

 :آخر به حاج فتاح مهربانانه گفت

دایی از نظر مالی محدودش کنید؛ ولی جلوی شادابیش رو نگیرید. اجازه بدین اون جوری که دلش -

كل و تیپش ایراد نگیرید. بذارین هرجور دوست داره لباس بپوشه، اون خواد بگرده، به سر و ش می

دیگه بچه نیست. چندین بار به خواهرم توی آلمان گفته بود که شما خیلی از نظر ظاهری محدودش 

گیر،  دونه، فقط در حقش لطف کنید و مثل یه ناظم سخت کنید! دایی شادی حد خودش رو می می

ش بدین دنیا فقط امارت باباش نیست! بهش نشون بدین حرف، حرف رحم نشون شاید یه استاد بی

شه هیچ، یه  بینید که افسرده که نمی رحمی بازار رو نشون بدین؛ اون وقت می خودش نیست. بهش بی

هایی آشنا  ای یک بار ببرینش مرکز خیریه تا با آدم شه. دیگه وقتشه هفته فرد مفید برای کشورش می

 !خورن. دایی کاری کنید شادی جا پای شما بذاره رو میبشه که حسرت موقعیتش 

*** 
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*** 

 «زمان حال»

 «بهزاد»

هات، خیلی هم  من پول مفت ندارم شیش ملیون پول کرم دور چشم بدم! وازلین بزن دور چشم-

 .بهتره

آمد. به سمت پنجره رفتم و به دایی که غر، غرکنان به سمت  صدای بلند دایی از محوطه کارخانه می

ام گرفته بود. آنی  کرد! خنده آمد لبخند زدم. برای چه کسی وازلین دور چشم تجویز می تر میدف

متوجه شدم که از ماشین دایی، دختری بیرون آمد! تیزبین نگاه کردم، انگار که نشناسمش. دختر 

 !شادی بودکرد. یا خدا! شناختمش، آن دختر  کوبید و بابا، بابا می محكم پاهایش را بچگانه به زمین می

دانستم وزن زیادی کم کرده؛ اما نه عكسش را  باور نكردنی بود! یک سال بود شادی را ندیده بودم، می

خواست ببینم. دختر قد کوتاه من، عجیب زیبا شده بود! او چقدر فرق کرده بود!  دیده بودم، نه دلم می

کرد، باعث  پدرش صحبت میگانه داشت با  های بلندش! رفتارش که بچه طرز لباس پوشیدنش، خنده

اش مهم نبود، یک امر بی ارزش بود؛ اما این دختری که من از  هایم تند شود. برای من چاقی شد نفس

 !پنجره دیدم... خدای من

داد  فهمم! صدای غر، غرهای شادی نشان می تابی را نمی و سه سالم است و معنای این بی  لعنتی چهل

 .، به من لبخندی زد و خوش آمد گفتاند. عمو وارد شد وارد دفتر شده

 .چطوری بهزاد جان؟ ببخشید دیر کردم-

ها را دیشب کرده بودیم! به چشمانم مردانه نگاه کرد؛ یک مرتبه  پرسی جلو رفته، دستی دادم. احوال

 :دایی زیر گوشم آرام گفت

باقی نمونده.  خوام بدونی از اون دختر لوس دیگه چیزی شادی داره میاد. به شادی نگو؛ ولی می-

دوباره ساختمش، همه رو مدیون توام! اون دختر خیلی سختیه، سربلندم کرد. دم نزد از این همه 

 !سختی

ای بد به جانم افتاده بود! مانند همان  نفسی از راحتی کشیدم. او به پشت میزش رفت و من دلهره

گرفتم و سریع خود را از  میروزها که در خانه پدریم مشغول خواندن درس بودم و من با دیدنش گر 

دیدم  دلیل شادی را که می دانم چرا؛ ولی بی ای به علی نكرده باشم! نمی کردم تا نامردی خانه دور می

لرزد! آرام روی یكی از  ام، دستانم می زده افتاد! دستانم را بر دیدگانم کشیدم. شگفت جانم می  به  آتش
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العملی نشان دهم! با خود کلنجار  دیدن شادی چه عكس دانستم باید دربرابر ها نشستم. نمی صندلی

باره شادی همراه خواهر قاسم به اتاق آمد. خواهر قاسم را در بعد ورودم دیده بودم.   یک  رفتم که به می

 :گفت نوا مدام به شادی می او یک دختر روستایی خجالتی بود که جز سالم با من حرفی نزد. دختر بی

 !انم جان دستم درد گرفتخانم جان زشته! آخ خ-

 :شادی سرخوش میان اتاق ایستاده، دست دختر را محكم گرفت و با صدای بلند خندید و گفت

 ...بابا نگاه کن خواهر قاسم چقدر خوشگ-

گذاشتم حرفش تمام  دستپاچه و احمقانه ایستادم و بلند سالم کردم! خدایا، من شاهكارم! حداقل می

تر به او  شت و با شگفتی و ناباوری به من خیره شد و من لعنتی خیرهشود! او آرام به سمت من برگ

 :پس ذهنم فریاد زدم .کردم. با ناباوری سالم کرد نگاه می

 !ایسته شادی این طور به من نگاه نكن، قلبم داره می-

زد. آهسته جلو رفتم، بدون هیچ  چشمان زیبایش چنان بزرگ شده بود که انگار داشت بیرون می

 :فتمفكری گ

 !شادی این تویی؟! دختر چقدر خوشگل شدی-

 :چنان با دهانی نیمه باز به من خیره بود. شادی به من خجوالنه لبخند زد و گفت

 خوش اومدی! کی اومدین؟-

 :به چشمانش خیره شدم. آرام گفتم

 دیشب رسیدم، دایی دنبالم اومد. خبر نداشتی؟-

ام! او  ام به شادی گفته ی بوده که در طول زندگیا ترین جمله و پس ذهنم فكر کردم، این طوالنی

ای دست دختر را  دستپاچه از نگاه خیره من، انگار دنبال راه چاره بود تا از من فرار کند؛ با خنده

 :سمت پدرش کشید و بلند گفت

 بابا شما رفتین دنبالش فرودگاه؟! پس چرا نگفتین؟-

 :ت به شادی گفتتفاو دایی که مشغول گرفتن شماره تلفنی بود، بی

کنی؛ کی وقت کردم  دیشب خواب بودی، صبحم که تا خود این جا یه نفس پول بده، پول بده می-

 !بگم

تفاوت به من و  شادی از روی اعتراض بابای بلندی گفت. با چشم و ابرو به من اشاره کرد؛ دایی اما بی

به شادی دیگر مانند گذشته شادی، شروع به صحبت با تلفنش کرد. دایی فرق کرده بود، او نسبت 
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اش آشكار بود که چه اندازه  تفاوتی پدرش را دید، رو به سمت من کرد. چهره نبود. شادی که بی

 :تفاوت نشان دهد! شادی دستی به شالش کشید و گفت خواهد خود را بی اضطراب دارد و می

 هاش جادویی نیست؟ پسر عمه به نظرت این دختر چشم-

پرسید، یعنی اینكه تحت  پرسی فامیلی می جای احوال  سر و ته را به این سؤال بیکه  لبخندی زدم. این

 :تأثیر قرار دادمش! بدون نگاه به خواهر قاسم، در چشمانش خیره شدم و آرام گفتم

 !نظر من اینِ که تو خیلی خوشگل شدی شادی-

 :دید، با شگفتی پرسید شادی که انگار روبه روی خودش یک دیوانه می

 خوبه؟ شوهر عمه خوبن؟عمه -

جای پاسخ، چشمانم را به نشانه   ام گرفته بود، به آرایش بانمک رخسارش نگاهی کردم و به خنده

مثبت بر هم گذاشتم. شادی از خجالت سرش را پایین انداخت و انگار که چیزی روی زمین افتاده 

آمده بود، سریع دستش را از  زده از فضای پیش کرد. خواهر قاسم انگار شرم باشد، به زمین نگاه می

 :دست شادی رها کرد و گفت

 !خانم جان با اجازه، برم پیش داداشم-

شادی هول کرده به دخترک، نرو گفت؛ اما دخترک اهمیتی نداد و سریع از اتاق خاج شد. شادی 

های رویی مانتواش را محكم به هم وصل کرد و به پدرش که مشغول صحبت با تلفن بود، نگاهی  لبه

شود این  کرد. انگار ترس داشت با من در این اتاق تنها بماند! کمی به او خیره شدم. هنوز باورم نمی

 :دستی به کرواتم کشیدم. روی صندلی نشستم و گفتم !چنین الغر شده باشد

 !بشین دختر-

 :شادی که انگار کسی به او سیلی زده باشد؛ متعجب نگاهم کرد و گفت

 ها؟-

کنم، این دختر پیش از ورود به این  رو به صندلی روبه رویم اشاره کردم. تعجب میلبخندی زدم و با اب

گذاشت! حضورم تا این حد برای او  ها و غر، غرهایش روی سر می اتاق داشت کارخانه را با خنده

 :اش کشید. با اضطراب کمی به من نگاه کرد و گفت شده  غیرقابل باور بوده؟ دستی به موهای رنگ

 بر اومدین؟ عمه، شوهر عمه و آتیه جون هم اومدن؟چه بی خ-

 :کمی خودم را جلو خم کردم، خونسرد گفتم
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 .نه، تنها اومدم. دایی از اومدنم خبر داشت-

که متوجه شود، رژلبش کمی پخش   آهانی گفت و دستی بر دهانش کشید؛ که این باعث شد بدون این

تم متوجه شوم؛ اما عجیب من دیگر دلهره توانس های تندش می شود. پریشان بودنش را در نفس

 :کردم، گفتم نداشتم. او را که دیدم جان گرفتم! همان طور که خیره نگاهش می

 صبحانه خوردی؟-

 :قدر از خودمانی بودن من تعجب کرد که ابروهایش باال رفت. مانند گنجشكی آرام گفت آن

 .بله، خوردم-

ای بود. انگار نه انگار که  ش رفته، تمام جمالتش تک کلمهام گرفت. او انگار آداب و معاشرت یاد خنده

دانم حضورم، این هم با این طرز رفتارم شوک  می !کند من را یک سال ندیده، هیچ احوال پرسی نمی

 :ای دادم و گفتم عجیبی برایش بوده! به صندلی تكیه

 زی توی بساطتون دارید؟امه! صبحانه که هیچ، ناهار و شام هم دیروز نخوردم. چی من خیلی گرسنه-

 :کرد، خواست جواب دهد که دایی گفت شادی همان طور که با انگشتان دستش بازی می

انداختی توش، حتمی یه چیزی برای  دایی من یخچال آپارتمان رو پر کرده بودم، یه نگاهی می-

اصغر گن  شد! حاال هم اشكال نداره. یه رستوران هست همین نزدیكی بهش می خوردن پیدا می

ذاره که  کنه توی قابلمه سوخته یه ترشی و لیمو هم کنارش می کثیف، برات تخم مرغ درست می

 .داره خوری! حداقل چند ساعتی سیر نگهت می هات رو باهاش می انگشت

 :من و دایی بلند خندیدیم. شادی که انگار جانی گرفته باشد، ایستاد و با شادمانی گفت

رم آزمایشگاه کارخونه یه سری بزنم، شما هم با بابا برین رستوران و گه بابا! پس من می راست می-

 !برگردین. نوش جونتون، با اجازه

شادی که انگار قصد داشت فرار کند، به سمت در خروجی رفت. ملتمسانه به دایی نگاه کردم. دایی با 

 !صدای مستحكمش کاری کرد که شادی درجا ایستاد

ثالً نوروزه، کل کارخونه تعطیله! همینم باقیه با چهار تا نگهبان تنهات الزم نكرده بری آزمایشگاه! م-

 …بذارم برم! تو با بهزاد برو صبحانه بخورین، از اون طرفم برین تهران

 .خونه میام من ناهار

 .کلیدش را از جیبش در آورد و سمت شادی گرفت

 .بیا بابا با ماشین من برین-
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 :های پیراهنم را باال زدم و گفتم اب ایستادم. آستینجان گرفتم از پیشنهاد دایی! با شت

 !پس با اجازه دایی-

ای به در خروج  ای کردم. جلو رفتم؛ با دست اشاره شادی چنان با تعجب به من خیره شد که تک خنده

 :کردم و محترمانه کمی برایش خم شدم. گفتم

-lady first )اول بانو( 

ممنونی گفت. از پدرش کوتاه خداحافظی کرد و از اتاق بیرون او خجالت زده سرش را پایین انداخت و 

رفت. به دایی که چشمانش غرق در لـ*ـذت بود، یک لبخند زدم. تلخی قبل از سفرم به این لبخند 

 !ارزد می

*** 

*** 

پرسی، نه سؤالی، انگار همانند ناآشنایی بودم که موظف  گفت! نه احوال سكوت کرده بود. هیچ نمی

داشتم. این حرکتم بیشتر  رستوران ببرد. به در خودرو تكیه داده بودم و چشم از او برنمی است مرا به

دادم. به خاطر شادی آمده بودم، پس یا با شادی  کرد و من باید خواستنم را نشان می معذبش می

 .مانم روم، یا بخاطر شادی می می

اشت. شادی کنار خیابان پارک کرد و ای بیشتر با کارخانه فاصله ند رستوران اصغر کثیف پنج دقیقه

 :بدونِ این که به من نگاه کند، گفت

 کنید؟ جوری نگاهم می  چرا این-

 :ام را پشت سر گذاشتم، پس خودداری بس بود! آرام گفتم لبخند زدم. من خانواده

 !شده  کنم، چون دلم برات تنگ نگاهت می-

انگار که ماری او را  .خند قدردان دروغینی زداین را که گفتم با تعجب به من نگاهی کرد و مثال لب

ای  صدا کردم و از خودرو پایین آمدم. به مغازه ای بی گزیده باشد، با شتاب از ماشین بیرون پرید. خنده

که اسمش فقط رستوران بود نگاه کردم. شادی معذب و دستپاچه، بدونِ این که حرفی بزند، وارد 

 !ادی، از خجالت ادب از یاد بردهچاره ش لبی گزیدم. بی .رستوران شد

ها در آن مغازه خواهان  کس جز مگس  ها شادی را دیدم و هیچ وارد مغازه شدم. از میان هجوم مگس

صبحانه اصغر کثیف نبود! شادی کنار صندلی ایستاده بود و سر به زیر اخمانش را در هم فرو برده بود. 

شد حالت تهوع بگیرم را  رک آلود بود که باعث میای چ اندازه  صدای بفرمایید مردی که روپوشش به
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دستی به  .ای هم نبود ای نداشتم؛ ولی چاره شنیدم! از این مكان برای اولین صبحانه دونفره خوشنودی

 :موهایم کشیدم و بلند گفتم

 !لطفاً دو پرس نیمرو-

م زنش را روی خورم شادی یكی شد. مرد مردد دستمال حال به ه صدای ای به چشم مرد، با من نمی

 :شانه انداخت و به من پرسشی نگاه کرد. بدون نظرخواهی از شادی گفتم

 !دو پرس، با نون اضافه-

طرف شادی رفتم و به یک آن پشت   ها غذای سیری بخورم. به خواست پس از مدت و من دلم می

 :ه گفتسرش ایستادم. صندلی کنارش را برایش عقب کشیدم. شادی چنان اخم داشت که ناخودآگا

 !باشه-

ام باال رفت. شادی به پشت پیشخوان مغازه نگاه کرد  ام گرفت که صدای خنده چنان از این کلمه خنده

کرد، جز من؛  جا نگاه می  و سریع نشست. با لبخند روی صندلی روبه رویش نشستم و به او که به همه

 :نگاه کردم. آرام گفتم

 !د باید بگی سپاسگزارم، نه این که باشه بگیدختر خوب؛ اگر آقایی برات صندلی عقب کشی-

کرد.  اش گرفته بود؛ ولی خودداری می این را که گفتم، زیر چشمی نگاهی به من کرد. انگار که خنده

 :لبی گزید و آرام گفت

 !درسته. یكم فكرم درگیره، شرمنده-

 .سوالی نگاهش کردم

 چی شده؟ چرا فكرت درگیره؟-

فعه من جا خورده بود. واقعا دیگر حوصله روزها مقدمه چینی را شادی از این همه صمیمت یک د

 :نداشتم! شادی سری باال انداخت و گفت

 .چیز خاصی نیست-

نیم ساعت قبل  .دانم فكرش درگیر من است زند؟ می کالفه به صندلی تكیه دادم. چرا حرفی نمی

دانم چرا مدام  ه زیر شده! نمیحاال آرام و سرب  داشت طاق کارخانه را با خندهایش پایین می آورد،

 :به میز سفید میانمان اشاره کردم و گفتم !خواهد از سخن گفتن با من فراری باشد می

 !ای شده نگاه کن انقدر کثیفه که رنگش قهوه-

های رستوران که بیشتر شبیه حمامش کرده بود نگاهی کردم.  سری به مثبت تكان داد. به سرامیک
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جای لوکسی برای دلبری کردن! او ساکت بود و من مرد جا افتاده و پر پس ذهنم فكر کردم؛ عجب 

تابه کوچک که دورتادورش  ام کنار بیاید. مرد دو ماهی . اجازه دادم تا با ورود ناگهانی ای بودم حوصله

سوخته بود، نیمرو آورد و همان طور که عمو گفته بود ترشی و نان کنارش بود. یكی را برای من 

 :شادی و باالخره شادی صدایش درآمدگذاشت، یكی 

 .من گفتم صبحانه خوردم-

روی   ای نیمرو گرفتم. دستم را روبه . خونسرد لقمه مرد بدون توجه به شادی غر، غری کرد و رفت

 :دهانش گرفتم و گفتم

 .چسبه یه لقمه بخور تا بتونم بخورم. تنهایی نمی-

دانم چرا ترجیح داد نگوید. حتما  زبانش بود که نمی خوام انگار نوک کلمه نمی  شادی سرش را باال کرد

ترسید لقمه را در دهانش بگذارم! مگر اشكالی دارد؟ سریع لقمه از دستم گرفت. با حوصله برای  می

اش که خوب بود! او همان  ای گرفتم و برای اولین بار در زندگیم ترشی با نیمرو خوردم. مزه خودم لقمه

 .دادم پایید و من خود را مشغول خوردن نشان می ر چشمی مرا میطور لقمه به دست، گاهی زی

خوردن من همراه با سكوت گذشت. از جعبه دستمال کاغذی که روی میز شبیه یک موهبت الهی بود، 

ام را عقب کشیدم و به شادی سر به زیر  یک دستمال برداشته دست و صورت پاک کردم. کمی صندلی

 :گفتم

 ؟کنی یا من شما حساب می-

با شتب نزد اصغر  !این را که گفتم چنان هول کرده ایستاد و گفت من، که ترسیدم به زمین بخورد

 :کثیف رفت و حساب کرد. باهم سوار خودرو شدیم که گفتم

 .خوشم اومد با اینكه کثیف بود؛ ولی الحق خیلی بهم چسبید-

 :ه بیفتد، پرسیداو فقط سری تكان داد و دکمه روشن ماشین را زد. قبل از این که را

 خُب کجا ببرمتون؟-

 :لرزید گفتم کمربندم را بستم و به او که دستانش می

 .هرجا که تو اینقدر از من نترسی-

 :یک دفعه سرش را با تعجب سمتم چرخاند و گفت

 !ترسم من؟! من از شما نمی-

 :اش جان دادم! گفتم در چشمان آسمانی
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 اگر نمی ترسی، پس چرا انقدر ساکتی؟-

 :کرده گفت هول

 !من... یعنی... خوب... من... شوکه شدم از اومدنتون، همین-

 :لبی کج کردم و سری به تعجب تكان دادم و گفتم

 !شوکه شدن باز خوبه! خُب بانو، تعجب دیگه بسه. کمی حرف بزن، مردم از سكوتت-

ام  داده کنم. جملهتر است را دل و من در این سن بلد بودم چطور دختری که دوازده سال از من کوچک

خواستم؛ اما صبر باید  سكوتش را نمی .را که گفتم، سریع راه افتاد و چیزی گفت که نفهمیدم

کردم. خواستم تكیه به در دهم و باز به جانان خیره شوم که به اتوبان پیچید و ترس تصادف باعث  می

ز سرعتش کمی ترسیدم و اش کمی زیاد بود. حقیقتش ا شد که صاف برجایم بنشینم. سرعت رانندگی

 :احتیاط اولین ویژگی سن من بود. آرام، بدونِ نگاه به او گفتم

 !کمی آروم برو، خیلی سرعت داری عزیزم-

کلمه عزیزم که از دهانم خارج شد، دستانش به دور فرمان ماشین محكم شد! سرعتش را به شدت 

شین کامل باز شد و عطر و باد پایین آورد و دکمه سانروف )سقف متحرک ماشین( را زد. سقف ما

 .که کالفه شدم بود شده کم آنقدر سرعتش …بهاری حالم را سرحال آورد

 !تا سرعت معقول نیست، شما همون صدتا برو  شادی جان، عزیزم توی اتوبان با شصت-

ام گرفته بود. چنان در کلنجار بود که فقط  آرام چشمی گفت و کمی سرعت را باال برد. خنده

ت دستوراتم را انجام دهد تا خفه شوم! او کامالً از حضور و رفتار من شوکه شده بود. شادی خواس می

مرا همیشه مردی ساکت دیده بود، من همیشه از حضور شادی فراری بودم. قلبم تاب نداشتنش را 

نداشت! دست سمت ضبط صوت ماشین بردم تا آهنگی میان سكوت ما خودنمایی کند که چیزی جز 

پایید، انگار چند بار خواست چیزی  رادیو دست آمدم نشد! او که داشت زیر چشم مرا میهای  موج

فرما شد. به ورودی تهران که  روید ز باغ میانمان حكم بگویید؛ ولی سكوت کرد و آهنگ گل می

 :رسیدیم، پرسیدم

 شادی جان کجا می ریم؟-

شد، با دستپاچگی  م حرف بزنم شوکه میتوان ام و می و او که انگار هنوز از این که من موجودی زنده

 :گفت
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 .برمتون خونه خودمون می-

سری به مثبت تكان دادم و تا خود خانه دایی فقط سكوت کردم. ماشین را درون حیاط خانه دایی 

 :پارک کرد. سریع کمربند را باز کرد و گفت

 !بفرمایید داخل-

 :بدونِ این که کمربند را باز کنم، گفتم

 .ظه بشینشادی، چند لح-

این رفتارش  .شادی که دستش به دسته در بود، با تردید صاف نشست و به حیاط خانه خیره شد

کند. شاید  خواهد به او نزدیک شوم، از زمانی که مرا دیده همواره با دودلی با من برخورد می یعنی نمی

 :امان برایش مهم است! به دیواره در ماشین لم دادم و گفتم هنوز فاصله سنی

 !شادی-

ای چشمانش را بست. دستانش را مشت کرد، نفسی بیرون داد و به من  صدایم را که شنید لحظه

غمگین نگاه کرد. من نگاهم همه خواستن بود و او همه نگاهش نخواستن! راهم سخت بود؛ اما 

توانستم. یعنی این همه راه نیامده بودم که عقب بكشم و من گفته بودم مردی صبورم! به  می

 .مانش لبخند زدمچش

کالم  کنی؟ تو حتی در حد یک فامیل نمی خوای باهام هم شادی چرا این قدر سرد باهام برخورد می-

 !بشی؟ شادی چته؟ اومدن من اذیتت می کنه! شادی من برای دیدن تو اومدم ایران، فقط تو

 :ام که تمام شد، چشمانش را بست و یک دست بر پیشانی گذاشت. آرام گفت جمله

 !نه …ای خدایاو-

ام بیفتم. لبخندم خشک شد.  اش دربرابر خواستگاری این حرکتش انگیزه شد که یاد برخورد گذشته

 :یک دفعه عصبی غریدم

یعنی چی این رفتار؟ شادی من تو رو دوست دارم؛ بخاطرت تو روی بابا و مامانم ایستادم، اون وقت -

 دونی؟ ت نمیزنی؟! هنوز من رو الیق خود تو حتی باهام حرف نمی

این بار هر دو دستش را باال برد و رخسارش را پنهان کرد. لعنتی من این ندید گرفتن، این کالفگی را 

 :تر و دلخور گفتم تاب خواستم. کم حوصله انگار شده بودم! بی نمی

 !شادی-

پرسی  الپاسخی که نشنیدم دلخور از ماشین پایین آمدم. به حیاط امارت رفتم و با خدمتكار دایی احو
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تر کردم و دست در جیب به سمت استخر رفتم. رو به  کوتاهی کردم. کروات لعنتیم را از گردنم شل

امارت کردم. زن دایی پشت پنجره دستی برایم تكان داد و سرش را سوالی جنباند. سرم را به نه 

اینكه حوصله تكان دادم و او چشمانش را از روی محبت باز و بسته کرد. این حرکت زن دایی یعنی 

ام!  کند که به گمانم بیگانه کنم؛ اما رفتار شادی از بعد ورودم سرد بوده! او چنان سرد با من برخورد می

آمد. چشم از او گرفتم و  های شادی پشت سرم آمد. به سمتش برگشتم. آرام به سمتم می صدای گام

ساس کردم اکنون قلبم از شدت باالخره کنارم ایستاد. سكوت کرده بود. اح .به استخر خیره ماندم

 :ایستد؛ اما خوددار به آب درون استخر خیره ماندم! شادی باالخره گفت هیجان می

 !گیرم. به ایران خوش اومدی من ندیدت نمی-

 :آمد گفتی! آهسته روبه او گرداندم و لبخند زدم. آرام گفتم_ آخ جانم به قربانت، باالخره خوش

 …گیره از این رفتار سردت م میببخش عزیزم، عصبانی شدم. دل-

 :زده نبود. به چشمانم نگاه کرد و کلمه به کلمه گفت او این بار خجالت

رفتاراتون عجیبه! حق بدین  !شناسم می دونید چرا سردم؟ چون واقعاً شما رو در حد سالم گفتن می-

ام عجیب باشه! کسی که تا یادمه فردی گوشه گیر و کم حرف بوده، االن یک دفعه، متحول شده، بر

گین خوشگل شدم! برام عجیبه که می گین  کشید! برام عجیبه می آره، برام عجیبه صندلی عقب می

کنم چرا باهام صمیمی  گین عزیزم، درک نمی فهمم اصالً چرا به من می به خاطرم ایران اومدین! نمی

  !زنید حرف می

 …اش دمی گرفتم از عطر نزدیكی

 :شود خوب بود؛ اگر چه تلخ! به رخسارش خیره شدم و گفتم کالم می همین که با من هم

هربار  .کنی از رفتارم چون هیچ وقت هیچكس نذاشت بهت نزدیک بشم شادی اگر تعجب می-

کالم نشدیم.  گی، بیش از سالم و خداحافظ هم خواستم نزدیک بشم اسم کسی روت بود! راست می

اومده، نزدیک  از دختر لوس فامیل خوشم میچون اسم علی پشتت بود و منی که از وقتی یادمه 

دونستم. شادی تو منی که جلوت ایستادم رو هیچ وقت نشناختی. حاال که  شدن بهت رو نامردی می

 !خوام من رو بشناسی. فرصت بده شادی، من رو ببین اسم هیچ کس کنارت نیست، می

 .دادم بغض کرده روبه رویم ایستاد. صدایش می لرزید و من جان می

کنم اون قدر خواستنی باشم که کسی از  چی رو ببینم؟ اصالً به خاطر چیِ من ایران اومدین؟ فكر نمی-
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اون طرف دنیا بلند بشه بیاد من رو ببینه! این رو بگم اگه بخاطر شادی آروم درس خون گوشه گیر 

؛ ولی شناختین اومدین دیدنم، بدونید اون شادی مرده! شادی جدید ظاهرش شلوغه قبلی که می

 …درونش نابوده

 :صورتش را رو به استخر کرد و ادامه داد

رو درگیر نكن! از اون شادی که به عمه گفت بهزاد چه فكری کرده با  تو رو به مقدساتت قسم ذهنم-

اگر بخوام شادی جدید رو معرفی کنم،  .دوازده سال تفاوت سنی ازم خواستگاری کرده هیچی نمونده

خوام، همراه  فهمید؟ یعنی من پا نمی خواد. می د دلش فقط تنهایی میاین شادی جدی گم فقط می

خواد  خوام! تنهاییم رو ازم نگیرید. من دلم می خوام. نه اینكه شما رو نخوام، من هیچكس رو نمی نمی

خواد! شادی جدید از  خوابم هیچكس پشت پلكم نباشه. من دلم دوست داشتن نمی شب وقتی می

می خواد کار کنه تا شب بدون اینكه یادش بیاد چه غلطی کرده از خستگی  خودش بیزاره، فقط دلش

 .تونم کسی رو به قلبم راه بدم من نمی  خوابش ببره. من از خودم بیزارم،

طاقت دیدن  .چشم از من نگرفت، همان طور خیره به من بود. اشک در چشمانش حلقه بسته بود

کردم و آخی بلند گفتم. چشمانش را بست بغضش  اشكش را نداشتم! قلبم به درد آمد! سری باال

شكست؛ روی زمین نشست! جلویش زانو زدم. چشمانش را به چهره غمگین من داد. شروع به زار 

 :کشیدم، کارم تمام بود. شروع به خواندن کردم زدن کرد! دختر زیبای من، ویران بود! پا پس می

من محال است به دیدار تو  !ترم تا از ماه ر تو دیوانهنیستی کم! نه از آینه، نه حتی از ماه که ز دیدا-

 …قانع باشم. کی پلنگی شده راضی به تماشا از ماه

  !بس بود انتظار، بس بود ندیده شدن

 :التماس آمیز گفتم

کنم اجازه بده بهت نزدیک بشم تا بگم چرا دوستت دارم!  شادی گریه نكن عزیزم! فقط التماست می-

تر از تو نبوده، منو از  نشونت بدم. شادی پیش چشمم هیچكس خواستنی بذار دوست داشتنم رو

 .خودت نرون

 :حرفم که تمام شد، شادی دو دستش را روی چشمانش گذاشت. زمزمه کرد

 !کنم، نه خواهش می-

ای احساس به من  زدند. چرا برایش سخت بود اجازه دهد نزدیكش شوم! چرا ذره به گلویم چنگ می
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 :شمانش برداشت و گفتندارد؟! دست از چ

 ...من-

صدایی خوش آمد زن دایی نگذاشت حرف شادی زده شود. لعنت به این شانس! زن دایی داشت از در 

 :زد امارت صدایمان می

خوش اومدی بهزاد، مادر بفرمایید تو! شادی چرا روی زمین نشستی! بلند شو مادر، تعارف کن بیان -

 .داخل

 .ریع صورتش را از اشک پاک کرد و چشمی به مادرش گفتسالمی به زن دایی کردم. شادی س

ای سر دادم. او سریع فضای غم انگیز میانمان را تغیر داد. ایستاد،  ای باال انداختم و تک خنده شانه

دانم که جوابش  خودش را تمیز کرد. پس ذهنم فكر کردم نباید اجازه دهم جوابم را حاال دهد، می

د! باید چندروز به بیراهه زنم تا مرا بشناسد. دستش را به سمت منفی است؛ حال روزش خراب بو

 :امارت نشانه رفت و گفت

 .کنیم بفرمایید داخل، بعداً باهم صحبت می-

 :لبخندی زدم و گفتم

 !پس بلدی آداب معاشرت لیدی عزیز! صبح که تحویلم نگرفتی-

 :د؛ اما یک باره با خنده گفتگذر دانم در ذهنش چه می شادی با تردید به چشمانم نگاه کرد. نمی

 .اتفاقاً آداب معاشرتم عالیه، ولی دلبری کردن پیرمردها رو ندیده بودم-

دانم چرا به شوخی با من صحبت کرد؛ ولی به فال نیک گرفتم. چشمانم  ای جانم به قربانت، بخند! نمی

 :را تهدید وار ریز کردم و گفتم

 منظورت از پیرمرد کی بود؟-

 :در قلبش غمی پنهان دارد؛ اما با خنده سمت امارت رفت و گفت شادی مشخص بود

 !گم شین به کی پیرمرد می یه نگاه تو آینه به خودتون بندازین، متوجه می-

لبخند زدم. حرصم گرفت از کلمه پیرمرد! دست در جیب به رفتن شادی خیره شدم. حاال بالتكلیف 

 .ماندم؛ ولی حداقل جواب رد نشنیدم

*** 

شناختم!  گ گوشی همراهم مرا از خواب بیدار کرد. چشم که از خواب باز کردم، مكان را نمیصدای زن

کمی به پیرامونم دقیق شدم. این رختخواب، این آینه دیواری، برایم گنگ بود! به پنجره اتاقی که 
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و میش بود. یادم آمد این جا کجاست! به ساعت مچی   درون آن خواب بودم خیره شدم. هوا گرگ

تم نگاه کردم. یا خدا، من از ساعت ده صبح تا غروب خواب بودم! نشستم تا بدنم به موقعیت دس

خورد! از کنار میز کوچک کنار رختخواب  گوشی همراهم همچنان پا به جفت زنگ می  عادت کند

برداشتمش. عكس خندان آتیه، خواهرم روی صفحه بود. ارتباط را وصل کردم. او مانند همیشه 

 .خندان بود

 سالم داداشی! خواب بودی؟ خوبی؟-

 :اش لبخند زدم و گفتم دهانم خندان شد. حداقل آتیه مرا رها نكرده! به موهای ژولیده

 ها رو! تو چطوری؟ مامان بابا کجان؟ سالم، صبحت به خیر! آره، خواب بودم. بدنم قاطی کرده ساعت-

 .رفت ، دوان می ذیرایی خانه پدریم دواناش پا بیرون گذاشت و به سمت پ ریخته  هم آتیه از اتاق به

 .دمش می نشونت االن …خونه بابا رفته فرودگاه، مامان هم توی پذیرایی داره کتاب می-

ام  ترم پاشیدم. از جایم بلند شدم دستی به لباس چروکیده لبخندی به روی خواهر بیست سال کوچک

شود با من خوب  رادرش را ببیند ناچار میدانم مادرم ب کشیدم و به سمت در خروجی اتاق افتادم. می

های طبقه  برخورد کند. آتیه تصویر مادرم که در حال خواندن کتاب بود را نشانم داد. از راهرو اتاق

 .باالی دایی گذشتم، به اتاق شادی که رسیدم کمی تعلل کردم؛خواستم در بزنم، اما حاال وقتش نبود

ای به اطراف نگاه کرد و آسیه با خنده توضیح داد که تماس  هبه مادرم سالم دادم و مادرم متعجب لحظ

اهمیت به کتاب دقیق شد. درحال پایین رفتن  تصویری گرفته؛ اما مادرم پشت چشمی نازک کرد و بی

 :ها، به مادرم به شوخی گفتم از پله

 !ترهاست جون االن مثالً باهام قهری صدیقه خانم؟! عزیز من، من و شما سنی ازمون گذشته؛ قهر مالِ-

 :مادرم حرصی به تصویرم نگاه کرد و غرید

ها چیه، به دست و  !گی سنی ازم گذشته؟ ای، اون وقت به من می تو پیر شدی و دنبال معرکه گیری-

 !پای شاهزاده افتادی؟ ملكه قبول کردند پذیراتون باشن؟ انگارم که خوب مستقر شدی خونه داییت

 .وابش را بدهم که از پایین پله دایی صدایم زداخم کرده لبی کج کردم. خواستم ج

 زنی؟ بهزاد دایی، بیدار شدی؟ با مامانت حرف می-

ای گفتم. مادرم که صدای برادرش را شنید، هول کرده دستی به موهایش  سالمی به دایی کردم و بله

ع به قربان کشید و گوشی را از آتیه گرفت. گوشی همراهم را به دایی دادم و آن دو طبق معمول شرو
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صدقه رفتن هم کردند. به آشپزخانه رفتم، زن دایی چادر رنگی به سر روی صندلی پشت میز نشسته 

 :گفت. سالمی کردم و پرسیدم بود و برای گلی خانم از فوت و فن پختن فسنجان می

 زن دایی شادی کجاست؟-

 :زن دایی ایستاد و به سمت سماور چایی رفت و مهربان گفت

الن میاد. خوب خوابیدی مادر؟! از صبح تا حاال خوابی! بیا به شین مادر چیزی بخور، شادی دیگه ا-

 .بدنت ضعف کرد

 :پشت میز غذا خوری رفتم و اخم کرده گفتم

 ممنون! شادی جای خاصی رفته؟-

ای زیر چشم به من نگاه و لبی کج کرد. مشكلش چه بود؟!  دایی که در حال ریختن چای بود. لحظه  زن

هایم او و دایی را راضی کردم به شادی نزدیک شوم! زیر چشم نگاه کردنش  ها با تماس اعتمن که س

 :دایی چایی را جلویم گذاشت و گفت چه معنی دارد؟ زن

 …رم. میاد االن دیگه روی می نه، گفت پارک یكم پیاده-

ونِ من جایی دلخور آهانی گفتم. دست به دور استكان چایی کشیدم. انگار انتظار نداشتم شادی بد

دایی داد. لعنتی! حاال که به تلفنم احتیاج دارم و   رود! دایی خندان به آشپزخانه آمد و تلفنم را به زن

ها گفتمانشان گل کرده! چند دقیقه که گذشت، درون حیاط قدم  قصد دارم به شادی تلفن کنم، آن

دادم که شادی  والن میزدم. تلفن شادی خاموش بود و ساعت هشت شب! بی هدف درون حیاط ج می

 :عرق کرده و نفس زنان وارد خانه شد. به سمت شادی رفتم و بلند گفتم

 !اومدی شادی؟ چرا تلفنت خاموشه؟-

زد؛ متعجب به دور تا دور حیاط نگاه کرد تا که مرا دید. دست بلند  شادی همان طور که نفس، نفس می

 :ند زنان گفتاش را کمی پایین کشید. لبخ کرد و زیپ گرم کن ورزشی

 سالم! خوب خوابیدین؟ تلفنم شارژ نداره، خونه است. چیزی شده؟-

 .دانم به چه جهت دلخور روبه رویش ایستادم و در چشمانش خیره شدم نمی

 .رفتیم کردی باهم می نه، چیزی نشده. بیدارم می-

 .ای ریزبین به چشمانم نگاه کرد و به سمت امارت رفت شادی لحظه

دونید چه هوایی! تهران پونزده روزش  شین. وای، نمی تم بیدارتون نكنم اذیت میخواب بودین گف-

 .بهشته، باید از هر روزش استفاده کرد
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تفاوت باشد. خواست در  آمد نسبت به من بی ها اخم کرده پشت سرش رفتم. خوشم نمی مانند احمق

 :در هم من نگاه کرد و پرسید را باز کند و وارد امارت شود که صدایش زدم. شادی با تعجب به چهره

 چیزی شده؟-

 :در چشمانش دقیق شدم. من آن همه طلب خواستن کردم و او انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده! گفتم

 ازم دلخوری؟-

 :اخطار گونه چشمانش را ریز کرد و گفت

  !نه، برای چی از شما دلخور باشم؟-

تادم. مگر چه کار اشتباهی انجام دادم! ای خشک زده پشت در ایس و سریع وارد امارت شد. لحظه

خواستم.  ام جنگیده بودم. جنگ با شادی را نمی خواستم شكست بخورم، به حد کافی با خانواده نمی

 !فهمید؟ تاب او بودم، چرا او نمی من فقط بی

ا من از دانشگاه و ی .شادی بعد از گرفتن دوش مختصری، به سر میز شام آمد و کامالً سكوت کرده بود

ای آهانی  دادم؛ اما او فقط تک جمله گفتم و هر بار به عمد او را مخاطب قرار می از کشور سوئیس می

شادی انگار در عالم دیگری بود! چند باری زن دایی قبل از این که  .داد گفت یا جواب کوتاهی می می

صدایش همه جای شادی به جمع ما بپیوندد، تاکید کرده بود شادی دختری شاد و پر انرژی شده و 

بینم همان دختریست که گاهی در آلمان هم سفره  پیچید! اما این دختر آرامی که می خانه می

 …شدیم، ساکت و آرام می

دایی شامش که تمام شد، پیشنهاد داد که به همراه شادی به تهران گردی روم؛ اما شادی اینقدر در 

 :مادرش گفت .فكرهایش فرور فته بود که صدای پدرش را انگار نشنید

 شادی مادر! شنیدی بابات چی گفت؟-

 :ای متعجب سر از بشقاب ساالدش بلند کرد و به همه ما نگاه کرد. با دهانی نیمه باز گفت شادی لحظه

 چی؟ ها، نه ببخشید! جانم بابا؟-

 :ای مصلحتی کرد و لبخندی کوتاه زد و گفت دایی سرفه

 …چ هم روی میزهاگه سیر شدی با بهزاد به گردش برین. سوی-

 :شادی که هنوز در فكر بود، آرام گفت

 !مشكلی نیست. پس همگی آماده بشین بریم _باشه-
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دایی به همدیگر خیره   این را که گفت انگشتان دستم را درون کف دستم مشت کردم. دایی و زن

 :دایی از پشت میز بلند شد و گفت  شدند. زن

های عید  داییت بریم. از صبح تاحاال هم انقدر پذیرای مهمون خوایم برای بازدید عید، خونه ما که می-

 !بودم که از پا و کمر افتادم! خودتون دو تا برید مادرجون

ای شگفت زده به مادرش نگاه کرد. سری به مثبت تكان داد و دوباره سرش را گرم  شادی لحظه

همدگیر نگاه کردن و از ساالدی که حتی یک قاشق از آن نخورده بود کرد! دایی و زن دایی به 

آشپزخانه بیرون رفتند. دستمالی از روی میز برداشتم؛ دستانم را تمیز کردم. به 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 پدرو مادرش

 :خونسرد گفتم

 کجایی دختر؟-

بشقاب ساالد دست  .کنی؛ اما دیدم حاال وقتش نیست خواستم مزه پرانی کنم، بگویم به من فكر می

 :اش داد. نفسی عمیق بیرون داد و گفت اش را پس زد و تكیه به صندلی نخورده

 !همین جا-

 :ای زدم و گفتم لبخند زدم و با یک دستم روی میز ضربه

 .آماده بشم، با هم بیرون بریمرم  پس می-

 :از جایم که بلند شدم، سریع گفت

 !نه-

 :متعجب پرسیدم

 خوای ببریم تهران گردی؟ چی نه؟ یعنی نمی-

 :شادی کالفه دستی به صورتش کشید و گفت

منظورم اینِ که، به نظرم بهتره عید دیدنی اقوام برید. االن هر کجا برین همه دور هم هستند، بهتون -

 .گذره خوش می

 :سری به مثبت تكان دادم و گفتم

 .گی بشو بریم هرجا که تو می  خوبه، باشه. پس آماده-

 :به سمت خروجی آشپزخانه رفتم که او گفت
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 .ام! با بابا و مامانم تشریف ببرید من... یعنی ببخشید یكم خسته-

ای  نفس کالفه .مخواهد دوری کند، عصبانی نشو چشم برهم گذاشتم تا از این که شادی از من می

کشیدم. ایستادم و به پشت صندلی شادی رفتم. شادی هول کرده از جایش بلند شد و شال سرش را 

 :مرتب کرد. کمی سرم را خم کردم و گفتم

 خوای اطرافت باشم؟ از من بدت میاد؟ چی شده شادی جان! نمی-

 :شادی دستپاچه، بدون نگاه به من گفت

 !ام، همین هاین چه حرفیه! من... فقط خست-

 .سرم را باال گرفتم و سری به مثبت تكان دادم

اگر خوابت نبرد صدام  .ریم آهان، خستگی خوبه! باشه، برو استراحت کن؛ فردا با هم دید و بازدید می-

 .کن بیام اتاقت از کامپیوترت استفاده کنم

 :د؛ کمی فكر کرد و گفتای با ترید ایستا رفت که لحظه ای گفت و از آشپزخانه بیرون داشت می باشه

 .کنم، آماده بشین بیرون بریم استراحت نمی-

*** 

خوش نبودم، نیاز داشتم به آپارتمان دایی   راه شادی بودم. از سر و وضعم دل  به  کنار ماشین چشم

بروم. شادی از امارت بیرون آمد. به چهره زیبای او لبخند زدم. هنوز باور ندارم این دختر زیبا شادی 

اش نمایان بود. بدون نگاه به من، سر  تیپ اسپرت بروزی پوشیده بود و آرایش ناچیزی در چهره است!

 :زیر سمت ماشین آمد؛ به ماشین که رسید گفت  به

 .ببخشید معطل شدید! بریم-

کشد! گوشی  با لبخند به کنارش رفتم. نفسم دوباره از دیدارش تنگ شده بود! این دختر مرا می

 :صورتش گرفتم و گفتمهمراهم را جلوی 

 خوام یه عكس نشونت بدم. این جا خونه منه، دوست داری؟! خوشت میاد شادی جان؟ شادی می-

 :عكس دقیق نگاه کرد و لبخند زد و گفت  به

 !چه با صفا و خوشگله! شبیه کلبه است. مبارکتون باشه-

 :نفس راحتی کشیدم. در چشمانش خیره شدم و گفتم

 !ت اومدخیلی خوشحالم که خوش-

ام تصور کردم. گوشی همراهم را درون جیبم گذاشتم. از  خیره به رخسارش شدم. او را عروس خانه



    98سمیه سادات هاشمی جزی کاربر انجمن رمان  |رمان این بود زندگی 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         158 

 

 :ام دستپاچه شده بود. خواست سوار ماشین شود که تعلل مرا که دید، با تعجب پرسید خیرگی

 چیزی شده؟ چیزی جا گذاشتین؟-

یدم تا بفهمد قلبم دارد از کار دستم را درون جیب شلوارم مشت کردم. لبخند به صورتش پاش

 :ایستد. به چشمانش نگاه کردم و گفتم می

-(oh honey) اندازه زیبایی اوه عزیزم تو بی! 

چرا از تعریف  !حرفم که تمام شد ریز بین به چشمانم خیره شد و بعد از تعجب چشمانش بزرگ شد

ام!  در آرزوی او بوده دانست که چندین سال است شود؟! کاش می من نسبت به خودش متعجب می

 :زده به من خیره شد و گفت مات

 گم پارک بریم، یا جایی مد نظرتونه؟ ممنون! می-

چی؟ این بود پاسخ حرف من؟! چرا جواب احساساتم را حتی یک لبخند قابل ندانست؟ چه در سرش 

. دستانم را باال کند! خشمم را فرو خوردم و بردباری پیشه کردم محلی می گذرد؟ او رسماً به من بی می

 :گرفتم و گفتم

هام چروکن، انگار از دهن شیر در اومدن. اصالً درست نیست امشب با یه خانم خوشگل  عزیزم لباس-

رم این قدر نامرتب باشم! نظرت چیه باهم بریم آپارتمانتون یه دوش مختصر بگیرم،  بیرون می

 هام رو هم عوض کنم؟ لباس

 :کمی فكر کرد و گفت

 .مباشه، بری-

کردم؛  در مسیر تماماً سكوت کرده بود. ذهنش مشخصاً درگیر بود. من مدام اشاره به خواستنش می

کشاند و من آرزو داشتم در ذهن او بودم تا  راهه می کرد، یا حرف را به بی اما او یا سكوت می

 :فهمیدم این دختر چه در سر دارد! جلوی آپارتمانشان نگه داشت و گفت می

 .ساعته دیگه من همین جا هستم  ت رو بگیر. یکشما برو دوش-

 :تعجب کردم و پرسیدم

 باال نمیای؟-

 :ای زد و گفت حوصله لبخند بی

 .گردم نه، من یک کاری فروشگاه دارم. سر کوچه باید برم، زود برمی-
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سری به مثبت تكان دادم و از ماشین پیاده شدم. او با سرعت با یک خداحافظی رفت! فروشگاه؟ 

 !حاال؟

و شلوار و کرواتم را جلوی آینه مرتب کردم. به گوشی شادی تلفن زدم.   دوش کوتاهی گرفتم. کت

 :احساس گفت سكوت کردم تا صدایش را بشنوم؛ ارتباط که وصل شد. او بی

 !الو، سالم-

 :اش، سرحال گفتم احساسی تفاوت از بی گفت، جانم بهزاد جان! بی دادم اگر او به من می و من جان می

 ام! کجایی بانو؟ من آماده-

 :او خونسرد گفت

 .جلوی آپارتمان-

ای به شیشه  چاالک اُکی گفتم و خودم را به پایین رساندم. او خندان مشغول گفتگو با تلفنش بود. تقه

 :اش ناپدید شد و به مخاطبش گفت خنده .ماشین زدم، سریع بیرون آمد. سرش را به رویم چرخاند

 !وروز رو به خانواده محترم تبریک بگین! خداحافظممنونم از تماستون، ن-

ام متعجبش  دانستم تیپ رسمی زده به من خیره بود؛ ابرویی باال انداخت. می طور که شگفت  همان

 :کرده. دلبرانه دستانم را باال گرفتم و گفتم

 تیپم چطوره؟-

 :این بار مهربانانه لبخند زد و گفت

 !عالیه پسر عمه! شبیه دامادها شدین-

 :کمی از کلمه پسر عمه دلخور شدم؛ اما مستانه بلند خندیدم و گفتم

 !چقدر شیرین بود عزیزم تعریف از من، اون هم از زبون تو-

 :او پاسخی نداد. لبخندش دوباره نایاب شد! آرام گفت

 خُب کجا بریم؟-

 :ای باال انداختم و گفتم شانه

دم. به نظرم بهتره دوتایی باهم بریم عید دیدنی دونه من ایران اوم جز بابات نمی  خُب هیچكس به-

 .باهم ببینند رو ما همه شه می جالب خیلی کنم می فكر …ترها خونه بزرگ

 :این را که گفتم، ترسان گفت
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 .نه، من و شما باهم اصالً! فردا با بابا برین-

 :اخمی درهم کردم و پرسیدم

 چرا؟-

 :شادی سریع جواب داد

ما دوتایی شاد و خندان یک باره پاشیم بریم دیدن فامیل؟ اون وقت بقیه چی این جا ایرانه! من و ش-

 کنن؟ فكر می

 .متعجب صدایم باال رفت

فهمی من به  خواد بكنند! شادی می کنن؟ به درک، که هرفكری دلشون می یعنی چی، که چی فكر می-

ت کنارم باشی؟ شادی خاطر تو از اون طرف کره خاکی اومدم ایران و تو حاضر نیستی حتی چند ساع

میرم؛ اما تو با رفتارت هیچ احساسی رو بهم منتقل  من از خوشحالی با تو بودن دارم از هیجان می

فهمم مشكل کجاست؟ آخه یه  کنی! نمی کنی! حتی در حد یک پسر عمه هم باهام برخورد نمی نمی

 !حرفی بزن تا بفهمم چی درسته، چی غلط

خیره شد. چند بار خواست حرف بزند؛ اما جلوی دهانش را گرفت. شادی اندوهگین و شرمنده به من 

این دختر چه در سر دارد؟ در  !هرچه گفتم حرف بزن، تردید کرد و جز سكوت چیزی عایدم نشد

 :ماشین را باز کرد و گفت

 شه شما رانندگی کنید؟ می-

 :لم را که دید، گفتمتعجب از این رفتارش، به او اخم کردم. چرا مرا در برزخ نگه داشته؟! تعل

 .کنم، من اصالً نمی تونم رانندگی کنم خواهش می-

تاب بود و شادی جز سرما  حوصله سوار شد. دلم بی دهان کج کردم و عصبی سمت راننده نشستم. بی

 :درمانده گفتم .داد! دکمه روشن ماشین را زدم به او نگاه کردم چیزی بروز نمی

شی؟ عزیزم از من بدت میاد؟ تو رو به خدا حرف بزن. شادی من  یناراحتی با منی؟ از حضورم اذیت م-

 !عاشقتم! چطوری بهت بفهمونم دوستت دارم؟

هایم  حرفم که تمام شد، یک مرتبه با دستانش جلوی چشمانش را گرفت و یک وای گفت! از حرف

ا چرا او از خواستم او هرچه زودتر بفهمد که من خواهانش هستم؛ ام دانم چرا می پشیمان شدم. نمی

اش گذاشتم. هنوز دستانش جلوی چشمانش بود.  شد! دست بر روی شانه این دلباختگی غمگین می

 :مندانه گفتم خواهش
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 کنه؟ بهم بگو چی اذیتت می-

 :دانستم چه کنم! گفتم کند! درمانده نمی اش لرزید. خدای من، او گریه می شانه

 !هانی حرف بزن، بفهمم چه غلطی باید بكنم-

را گفت و حرفی نزد. دودلی به « من... من...»نش را از جلوی چشمش برداشت. چند بار کلمه دستا

فرمان ماشین کوبیدم   کنم پای کس دیگری در میان است. خدایا، دوباره نه! به جانم افتاد. احساس می

 :وگفتم

 د، بگو چته شادی؟! کسی تو زندگیته، آره؟-

 :راب شد و با گریه فریاد کشیداین بار شادی مانند آتشفشان بر سرم خ

 و رفتار این اگر بهزاد آقا …خوام کسی رو نمی  نه، نه، نه! هیچ کسی نیست. صبح هم گفتم من هیچ-

 ...استگاریه، جواب منخو نشونیه حرفات

 :از ترس دستم را روی دهانش گذاشتم. دستپاچه گفتم

داغون بشم؛ نزار نابود بشم! بهم فرصت  نگو شادی، تو رو به خدا اگه جوابت نه هست حرف نزن! نزار-

ی قبل حرفم رو نشنوی  و چهار ساعت نیست که اومدم! نذار مثل دفعه  انصاف، من هنوز بیست بده. بی

 .و پسم بزنی. شادی حرف نزن

خیره به من قطره اشكی از چشمش به روی دستم غلتید. دست باال بردم و اشكش را پاک کردم. 

 :آمیز آرام گفت التماس

کنم حرف خواستن نزن! چرا از صبح هرچی  کنم، التماست می ازم خواستگاری نكن. خواهش می-

کنم، بهت بربخوره دیگه حرفی نزنی، باز ول کن نیستی؟ حالم داره از خودم بهم  محلی می بی

دی؟!  خوام کسی کنارم باشه؟ من صبح گفتم داغونم، پس چرا ادامه می خوره! چجوری بگم من نمی می

هام شریک کنم. بذار  هام، بی اعتماد بنفسی خوام یک نفر دیگه رو توی افسردگی عمه من نمی پسر

 !تونم یک نفر دیگه رو خوشحال کنم یا نه بدون رودروایسی بگم؛ من اینقدر غمگینم که نمی دونم می

ن دونم اینقدر دوست داشتنی و با ارزش هستم که طرف مقابلم پسم نزنه؟! به خدا م اصالً نمی

 ...دونم شوهرم در کنار با من بودن احساس نمی

حرفش را ناتمام گذاشت. سرش را پایین انداخت. انگار موضوعی بود و شرم داشت از گفتنش! نكند او 

 :دیوانه شده؟ متعجب گفتم

گفت من از همه  شناسمت! تو همون شادی که همیشه می شادی تو چت شده؟ به خدا که دیگه نمی-
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کنم تا بهترین بشم؛ پس چی شد اون  گفتی اگه بهترین نباشم انقدر تالش می ه میبهترم؟! تو همیش

شادی؟ دختر دیوانه، مگه چی کم داری که کسی کنارت احساس خوشبختی نكنه؟ شادی من آرزومه 

فهمم  ات تورو نخواد و پست بزنه؟! من نمی ترسی که همسر آینده گی می کنارم باشی؛ اون وقت تو می

 اگر! عاشقتم من شادی دارم؟ کم چی بگو بهم خدا رو تو اومده؟ سرت به چی …چته تو دختر

 .مشكلی هست بگو با هم حلش کنیم

  .شادی صورتش را با دو دست گرفت و شروع به گریه کرد

خواستم باهات حرف بزنم که نشد. وقتی  کنم! من همون صبح می به من نزدیک نشو خواهش می-

های پدر مادرت اومدی خواستگاریم! پسر عمه به  با وجود مخالفت خواب بودی، مامان بابا گفتن

تونم یه زندگی مشترک تشكیل  دم، من نمی خداوندی خدا از روی غرورم نیست که این جواب رو می

رو ببخش، تو رو خدا   بدم. من خودم فهمیدم که زنی نیستم که بتونم کنار کسی خوشبخت بشم. من

 !ن منفیهازم ناراحت نشو؛ ولی جواب م

فرمان ماشین ضربه زدم. صورتم از   نه، خدایا! صدای سوت ممتدی در گوشم پیچید! محكم چند بار به

عصبانیت گر گرفته بود! خواستم خواهش کنم، خواستم از او بخواهم به من فرصت دهد که یک باره 

ماشین با ناله باال  ام فشار آورد و یک مرتبه در ماشین را باز کردم وکنار حالت تهوع بدی به معده

 :آوردم. این چه کوفتی بود! شادی از ماشین سریع بیرون دوید. دستپاچه روبه رویم ایستاد و گفت

 چی شده؟ چی شده؟ تو رو خدا بگو چی شده؟-

ام درد بدی گرفته بود!  چرخید! معده توانستم سر پا بایستم. دنیا به دور سرم می حالم بد بود؛ نمی

کرد که به  ی به سمت آپاراتمان رفتم. شادی به دنبالم دوید، مدام التماس میبدون اهمیت به شاد

 :بیمارستان رویم؛ اما من بدون نگاه به او گفتم

 .برو شادی، جوابم رو گرفتم-

اهمیت دکمه آسانسور را زدم در  خواست که به آپارتمان برنگردم. بی و او التماس کنان با گریه می

وباره حالت تهوع به من هجوم آورد؛ سریع به سمت دستشویی رفتم. سنگ پنت هاوس را باز کردم. د

وفا گذشت و من هنوز از  دل چطور توانست این طور صریح مرا نخواهد؟ نیم ساعتی از رفتن آن بی

درد سخت امانم   چرخیدم. دل کمر دورتا دور حمام می  به  کشیدم. دست درد شكم بلند، بلند نفس می

کردم که صدای زنگ آپارتمان را شنیدم. کت و کرواتم را درآوردم و به  درد ناله می  دلرا بریده بود! از 
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هایم به گند کشیده شده بود! هیچ توان رفتن به پشت در خانه را  ای انداختم. تمام لباس گوشه

آمد  و چرا که شادی بود؛ هیچ خوشم نمی  چون آمد. بی نداشتم؛ ولی صدای زنگ در پشت سر هم می

کردم! ناچار به طرف در  چرخیدم و از معده درد ناله می ین حال نزار مرا ببیند! مدام دور خودم میدر ا

کرد که روی شكمم خم شده بودم. در را باز کردم و چهره سراسر اشک  ام آنقدر درد می رفتم معده

بودند، شادی را دیدم. مرا که دید یا خدایی گفت و پشت سرش دو نفر که لباس اورژانس پوشیده 

 .اجازه ورود خواستند و من از درد شكم همان جا افتادم

*** 

 !بهزاد جان! بهزاد مادر-

دایی را دیدم که دلواپس و نگران به من خیره بود.   باز کردم و زن  پیچید. چشم آوای زنی در گوشم می

 :ه، گفتسالمی آهسته کردم. او دست به آسمان برد و شكر خدا کرد و آرام و مهربان مثل همیش

 !مادرجون بهتری؟-

بخاطر شادی به چه  .کرده صورتم را سمت پنجره کردم ها بغض سری به مثبت تكان دادم و مانند بچه

روزی افتادم! ملحفه را کمی باالتر کشیدم. زن دایی، حاج فتاح را صدا کرد و من احمق فكر کردم 

، تكیه دادم. دایی شكر خدا کرد و خیز نشسته  شادی کجاست! دایی سریع درون اتاق وارد شد. نیم

 :گفت

دایی بهتری؟ نگران نشو، چیزی نیست! دکتری که اومد باالی سرت گفت حمله عصبی بوده، زده به -

 حاال …االن چند ساعته خوابی .ات! آرام بخش و چند تا چیز قاطی کردن زدن توی سرمت معده

 چطوره؟ حالت

اسخ دهم، تنها به در ورودی اتاق خیره شدم تا ببینم توانستم پ بغض به گلویم چنگ زده بود. نمی

معرفت هست یا نه! دایی انگار که نگاهم را خواند به زن دایی گفت که از اتاق بیرون رود.  شادی بی

کاش دایی نخواهد جواب منفی شادی را توجیه کند، که حوصله نداشتم. روی صندلی زن دایی 

 :نشست. تسبیح چرخاند و گفت

تاج   وقت اینقدر ضعیف ندیده بودمت! تو یه پرفسور سرشناسی! چند تا کتاب نوشتی!  پسر هیچ-

فهمم چرا این قدر زود بهم ریختی؟ نكنه اومده بودی که نصف روز  افتخار یک فامیلی، اون وقت نمی

کنم، تو که گفته بودی منتظرم جواب نه  نشده جواب بله بگیری؟ تو که گفتی هرجور شده راضیش می

 کشم! پس چی شد دایی؟ ولی پا پس نمی بشوم؛
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گفت،  سرم را پایین انداختم. مگر من دل ندارم، مگر من غرور ندارم! هیچ جوابی نداشتم. راست می

برو برگرد جواب  جواب نه شادی برایم گران تمام شده بود! اینقدر به خیالم امتیاز داشتم که شادی بی

ام کمی درد گرفت! حرفی نزدم و فقط سكوت  ، معدهدهد! دوباره آن صحنه که یادم آمد مثبت می

کردم. دایی بلند شد و پشت پنجره رفت. پرده را کنار زد؛ چه زیبا ستارگان و ماه از پشت پنجره 

 :مشخص بودند! دایی نفسی عمیق کشید و گفت

ن داد که فكر کنیم از درو کردم شادی هنوز داغون باشه! اصالً هیچ رفتاری نشون نمی فكر نمی-

گفت و  آوردم چشم می داغونه! اصالً به کمک تو بود که شادی عوض شد. هرچی بیشتر بهش فشار می

 .وجود رو فراموش کرده کردم اون سیاوش بی زد؛ انقدر شاد و پر انرژی بود که فكر می لبخند می

 :دایی نگاهی خسته به من کرد و گفت

احتم؛ اما بهزاد بدون مشكل شادی تو شادی گفت که بهت جواب منفی داده. منم از دستش نار-

نیستی. مشكل شادی فكر خودشه، باور خودشه! سیاوش این دختر رو نابود کرده؛ اون هیچ اعتمادی 

 .به خودش نداره

 :دلجویانه به دایی گفتم

کشید. علی برام گفته اون بد ذات به شادی بی  کنم چه اندازه عذاب می دونم دایی، درکتون می می-

 ه؛ اما کار اشتباه اون پسر، چه ربطی به شادی داره؟وفایی کرد

دایی سرش را باال کرد و همراه با یک پوزخندی زد به سمتم آمد. روی صندلی نشست. بلند شدم و 

 :لبه تـ*ـخت نشستم. دایی سری به تأسف تكان داد و گفت

خترم سرشكسته کردم، این همه هم د زدم دهنش رو پراز خون می کاش اینطور بود! اون وقت می-

 .شادی گرفت که من الل شدم از ای بهونه اون …گرفت نبود! این قدر هم به خودش سخت نمی

 :متعجب به دایی گفتم

 !ای؟ یعنی چی؟ چه بهونه-

های علی دروغ بوده! آخر چرا!  دایی سری به نشانه نه تكان داد. پس علی چه گفته بود، یعنی حرف

 :مهایم در هم رفت. به دایی گفت اخم

 !علی خودش گفت سیاوش رو با یه دختر توی بیمارستان دیده-

 :دایی با ناباوری به من خیره شد و یک دفعه از جایش بلند شد. گفت
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 !چی؟-

 :متعجب پرسیدم

دایی چی شد؟ یعنی شما در جریان نبودین؟ من گیج شدم! همه گفتن موضوع بی وفایی بوده. شما -

 !که انگار از هیچی خبر ندارید

گفت، دوباره از  . انگار هذیان و ناسزا می اش نگاه کرد جانش افتاد، به ساعت مچی  به  ی انگار آتشدای

های علی را تكرار کنم. دایی بلند ناسزایی نثار علی کرد! دایی بدونِ پاسخ دادن  من خواست تا حرف

تم و پوشیدم. به سؤاالت من شتابان به سالن رفت! دست جنباندم و از چمدانم یک پیراهن برداش

دانستم چه شده! به سالن پذیرایی که رفتم دایی را درحال تلفن زدن دیدم. از عصبانیت  نمی

 :اش برافروخته شده بود؛ دوباره بلند ناسزایی به علی گفت. یک مرتبه شروع به صحبت کرد چهره

 الو، علی کجایی؟-

 سالم! کجایی؟-

 !گم کجایی؟ عجب! می-

 !ی بیا نهخیلی خب، بلندشو سریع خو

 .همین که گفتم؛ منتظرم-

چه اتفاقی افتاد؟ علی چه کرده؟ راز داری نكرده یا دروغی گفته؟ آبرویی برده؟! شاید دایی ناراحت 

به ساعت دیواری نگاه کردم، ساعت یازده  !شده که من در جریانم! خدایا گیج شدم؛ موضوع چیست

 شب بود. اصالً شادی کجاست؟

*** 

 «شادی»

کنی مادر جون؟! چند بار بگم حالش خوبه؟ اصالً می/خوای گوشی به خودش  گریه می هنوز داری-

 بدم؟

 !هول کرده اشكانم را پاک کردم. روی صحبت با بهزاد ندارم

 .نه نه نمی خواد؛ اون از دستم عصبانیه صدامو بشنوه حالش بدتر میشه-

 :بود، بدون اهمیت به حرف من گفت زد و صدایش پر از نگرانی مادرم که انگار داشت با پدرم حرف می

داره میاد اون جا؛  علی شادی، ببین. همراهمونه هم بهزاد …گوش کن شادی، مادر داریم میایم خونه-

 .به گلی خانم بگو بساط پذیرایی رو آماده کنه
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 :علی! جا خورده گفتم

 علی عمو؟! برای چی؟-

 :و مادرم سریع گفت

 !گم، خداحافظ آره! حاال بعد بهت می-

چشمانم و رخسارم از  .قدی اتاقم رفتم  با فین فین دماغم به دورو و اطرافم خیره شدم. جلوی آینه

چاره را، نیامده شكستم! کمی به فكر فرو رفتم.  کنم دل بهزاد بی گریه بادکرده بود! آخ که فكر می

اهش است! لبه آید! لبی کج کردم. حتما که فاطمه هم همر علی برای بازدید عید این موقع شب می

 !تـ*ـخت اتاقم نشستم. حسی که انگیزه شد دهان کج کنم و به فاطمه فكر کنم، حس حسادت بود

تنگ نیستم؛ ولی زندگی آن دو   کنم. چشم دانم که به جهت زندگی آن دو حسادت می خوب می

دیدم!  حسادت دارد. ارزش و احترامی که علی برای همسرش قائل است من در رؤیاهایم با سیاوش می

کند، علی ذاتش مردانه است.  دانم که علی به جهت چهره زیبای فاطمه نیست که او را احترام می می

ام از دست دادن  ترین گمراهی زندگی او یک مرد واقعی است! آخ، سیاوش به من نشان داد که بزرگ

یدن سیاوش دل شاید علی ظاهرش و رفتارهای سردش باعث شد بعد از آمدنم به ایران و د !علی بود

از او بكنم؛ ولی بعد از عقد سیاوش به من نشان داد هرچه که ندارد، مانند شرافت، نجابت و پاکی؛ 

علی همه را یک جا دارد! پشیمانم که نجابت به خرج ندادم؛ به علی وفادار نبودم و اسیر جذابیت 

 .ظاهری سیاوش شدم

وقت از او   پس چرا هیچ !تغییر کرده  ظاهر او هم شوم بینم متوجه می آخ، هر بار علی را در مهمانی می

تر شده! با فاطمه لباس یک  نخواستم که تغییر کند؟ شاید بلد نبودم. علی پس از ازدواجش انگار جوان

خندد و از ابراز احترام به فاطمه میان جمع هیچ ترسی  زند و می پوشد! بیشتر حرف می رنگ می

 .ندارد

تا کنون روزی هزار بار از خدا خواستم خواب باشم و بیدار شوم و هنوز  آخ، دقیقاً بعد از شب عقدم

شده بودم و   نامزد علی باشم! چشم بستم و نفسی پرسوز کشیدم. من از شب عقد تا کنون بزرگ

بهای بزرگ شدنم سنگین بود. من پس از شب عقد با سیاوش فهمیدم که نجابت یک مرد، سرمایه 

گاه مانند سیاوش نامرد، پسم   کردم، او هیچ گر پشت به علی نمیبزرگ زن است و من مطمئنم ا

 !زد نمی

کند! هر چه برای شوهرش دلبری کند،  خوشا به حال فاطمه که با وجود شوهر نجیبش پادشاهی می
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  .و خاص! اشک به درون چشمانم آمد  هرچه بخندد و ناز کند برای علی، جدید است

  !گفت به من وفادار است شكست و مظلومانه می می وجود مدام مرا در خود آخ که آن بی

های بهزاد از صبح تا چند ساعت پیش افتادم. او هم مانند سیاوش است. کم سیاوش  یاد مهربانی

دوران نامزدی برایم دلبری نكرد، کم ابراز عالقه نكرد؛ اما نتوانست با من بماند! این که چرا بهزاد 

 !سیاوش به جهت پول پدرم بود، بهزاد برای چه؟ .فهمم دست روی من گذاشته را نمی

آیم. من دگر هیچ وقت ازدواج نخواهم کرد. وقتی  اما این را مطمئنم بعد از عقد به چشم بهزاد نمی

  !سیاوش تحملم نكرد، او که یک دانشگاه پر از دخترهای جذاب و زیبا اطرافش هستند

آخ بهزاد  .و هیچ سراغی از من نگرفتچند روزی خودم را از دسترس سیاوش دور کردم؛ اما ا

یک لحظه یاد سفارش مادرم  .کند مطمئئنن اینقدر برایش محیا هست که با اولین اخمم مرا ترک می

افتادم. هول کرده به سالن دویدم تا گلی خانم را صدا بزنم که صدایی زنگ خانه آمد! چه به سرعت 

تین بلند پوشیدم که صدای یاهلل گفتن علی آمد. . یک تونیک آس علی آمده بود! سریع به اتاقم رفتم

زیر چشمانم را تمیز کردم، رژم را با دستمالی پاک کردم. شال سرم را جلوتر کشیدم و با سرعت به 

 :سالن پذیرایی رفتم. علی را میان سالن پذیرایی دیدم. آمده بود؛ اما تنها! از پشت سرش گفتم

 !دینسالم پسر عمو، سال نو مبارک! خوش اوم-

اش نمایان نگرانی و پریشانی بود! آنی به من خیره شد و مثل همیشه  . تمام چهره به سمتم برگشت

 :محجوبانه سر به زیر انداخت و گفت

 حال شما چطوره؟ عید شما هم مبارک! عمو و زن عمو نیستند؟-

نجیب بود.  کاش سیاوش کمی مانند علی رفتارش را که دیدم، به نجابت این مرد افسوس خوردم! ای

 :دستم را به سمت مبلمان نشانه رفتم و گفتم

 رسند. پس فاطمه خانم کجان؟ بفرمایید بشینید. تماس گرفتند، االن می-

 :نشست گفت طور که می علی کمی اخم کرد و به سمت مبلمان رفت. انگار نگران بود! همان

! حقیقتش من بیمارستان بودم؛ عمو تماس گرفتن باهام، گفتن سریع بیام این جا! خیلی نگران شدم-

یه عمل اورژانسی پیش اومده بود. این قدر عصبی گفتن سریع بیا خونمون، ترسیدم اتفاقی افتاده 

 باشه! نرسیدم خونه دنبال فاطمه برم. دختر عمو اتفاقی افتاده؟

 :وای چه شده؟ دستانم را جلوی دهانم گرفتم و گفتم
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 اده؟یا خدا! نكنه برای بهزاد اتفاقی افت-

 :علی تعجب کرده به چشمانم نگاه کرد. پرسید

 بهزاد عمه؟ مگه ایرانه؟-

دلشوره به جانم افتاد. خدایا غلط کردم! خدایا بهزاد را به تو سپردم! دستپاچه سمت تلفن خانه رفتم 

 :و گفتم

 ...بله، دیشب ایران رسیده! امشب حالش بد بود. اورژانس بردم باالی سرش، حتما اتفاقی براش-

حرفم تمام نشده بود که صدای بوق ماشین پدرم نشان از آمدنشان داشت. تلفن را رها کرده به سمت 

 که امارت حیاط میان ماشین …حیاط دویدم. چنان رفتارم با نگرانی بود که علی پشت سرم دوید

بتواند بهزاد صندلی جلو نشسته بود. قبل از این که  .رساندم ماشین به شتاب با را خودم شد، پارک

 :در را باز کند، سریع دستگیره در را کشیدم و با نفس، نفس به بهزاد رنگ پریده گفتم

 !بهزاد چی شده؟ حالت خوبه؟-

 :بهزاد با ناباوری به چشمانم نگاه کرد. پدر و مادرم از ماشین پیاده شدند. بهزاد پایین آمد و گفت

 من خوبم هانی! چته تو؟ نگران من شدی؟-

ی بزنم، صدای فریاد پدرم آمد. به سمت پدرم که برگشتم. گریبان علی را گرفته بود و تا خواستم حرف

کشید و من مانند یک مجسمه  گفت! بهزاد به سمتشان دوید؛ مادرم دست پدرم را می بلند ناسزا می

 .زد پیكرم از ترس کرخ شده! پدرم فریاد می

! صدای علی که تعجب کرده به احترام چه شده؟ سیاوش که همسر من نیست! شاید پدرم دیوانه شده

 !جواب پدرم را داد، تیر خالصی بود در قلب من

  !عمو خودتون که در جریان کارهای اشتباهش بودین! آخه چی شده بعد از چند ماه یادتون اومده-

حرفش ناتمام ماند با مشت پدرم بر دهانش! پدرم چه کرد؟! مادرم گریه کنان چادرش بر زمین افتاد و 

ستان پدرم را گرفته بود. بهزاد رنگ پریده، علی را به کناری برد. چه شده؟ باز قرار است تحقیر د

 :زد شوم؟! به سمت پدرم رفتم. پدرم فریاد می

کنه با زندگی  تو غیرت داری؟! تُف به روت بیاد علی که نشستی دیدی اون بد ذات داره چیكار می-

 .ام؛ ولی حرف نزدی بچه

ای فكر  فهمیدم که لحظه های پدرم چیزی نمی . علی چه کرده؟! آن قدر از حرفلرزید دستانم می

ای به سرم زد که نكند علی ارتباط من و سیاوش را خراب کرده! به بهزاد و علی که متعجب به  احمقانه
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کردند، خیره ماندم. خدایا موضوع چیست؟ آهسته کنار پدرم نشستم. م آرام با  پدرم نگاه می

 :ن کنار پدرم ایستادم و گفتمچشمانی گریا

بابا تو رو خدا آبروم رو نبر! به علی بدبخت چیكار داری؟ بابا داد نزن آبروم میون در و همسایه رفت! -

تو رو به خاک مادرت داد نكش. من رو بیش از این خار نكن! سیاوش چه غلطی کرده؟ علی چیكاره 

 !است این وسط

 پدرم شروع کرد ناسازا گفتن

مانند سیلی به صورتم بود! چشم بر هم گذاشتم. یاد حرف در گوشی سیاوش در دفترخانه  حرف پدرم

  .افتادم

دانستم به خاطر  آخ نامرد! چه کرد این سخنش با من؟! او مرا نابود کرد! حتی با وجود این که می

ر با من صحبت ها مشاو ها را زد، حتی با وجود این که ساعت گرفته این حرف ای که از پدرم به دل کینه

 !کدام درمانی بر زخمی که بر روحم زد، نشد  کرد؛ ولی هیچ

های سیاوش حقیقت است. خدایا سیاوش کاری کرد که ویران شوم و  من فكر می کردم تمام حرف

شوم، دوباره باید  گفت من دوباره چاق می های بهزاد به چشمم دروغ آید. سیاوش می حتی محبت

باز کردم و به بهزاد که غمگین و پرسشی نگاهم   آور است! چشم دی عذابعمل کنم و این برای هر مر

ای  طور عجیبی به من محبت کرد؛ مهرورزی کرد، خیره شدم. این مرد از بامداد امروز تا اکنون به می

یادم نیست چه در  !گاه نه در رفتارش بود، نه در نگاهش! یعنی واقعا او مرا دوست دارد؟ چرا؟  که هیچ

ذشت و من چگونه در سالن پذیرایی خانه نشسته بودم؛ ولی قسم خوردن علی قلبم را به درد حیاط گ

 .آورد

کردم شما درجریان هستید! یكی، دو ماه بعد از عقد دختر عمو من به  عمو به فاطمه زهرا من فكر می-

خدا قسم  طور اتفاقی اون شب توی بیمارستان عمل اورژانسی داشتم و خیلی اتفاقی شنیدم. عمو به

خواستم یک جوری، توسط یه نفر دیگه درجریانتون بزارم.  تا صبح توی اتاق عمل بودم؛ وگرنه می

اش رو ببخشه، شک به جونم افتاد. گفتم  صبح دایی فاطمه زنگ زد گفت دختر عموت اومده مهریه

 .اش رو ببخشه حتما ترسیده که من دیدمش، می خواد شادی خانم رو گول بزنه تا مهریه

 :علی غمگین به من نگاه کرد و گفت

بابام گفت که شما انگار  . دختر عمو من بودم که بابام رو فرستادم بیاد جلوی امضای شمارو بگیره-

تفاوت باشم. بعدش هم که چند  تونستم نسبت به هم خونم بی دلخور شدین چرا دخالت کرده؛ اما نمی
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فكر کردم شما بابت همین جریان بوده که اختالف روز بعد خبر اختالف بین سیاوش و شما پیچید، من 

 .دارین

 :پدرم فریاد کشید

 ...تو غلط-

 :سریع میان حرف پدرم پریدم و در چشمان پدرم اخطار گونه خیره شدم و گفتم

درست حدس زدین، ما بخاطر همین مورد طالق گرفتیم! بابام ناراحته چرا شما که فهمیدین بهش -

بابام هنوزم عصبانیه، الكی سر  !که بدونِ فامیل پشتشه؛ همین! شرمندهنگفتین، فقط به جهت این 

 .شما خالی کرد

خواستم خار شدنم را، دلیل نخواسته  اخمی به پدرم کردم. پدرم واقعاً دیوانه شده؟ آبرویم رفت! نمی

شدنم را همه بدانند. پدرم که انگار از آسمان هفتم آتشفشان به روی زمین سقوط کرد، سرش را 

پایین انداخت. به بهزاد که نگاه کردم مشكوک به من و پدرم خیره شد. مادرم سمت علی رفت و مدام 

 :کرد و او نجیبانه بلند شد. در این میان بهزاد ایستاد و گفت عذر خواهی می

 شادی چند لحظه میای بیرون؟-

! سكوت و تعجبم را همه به ما خیره شدند. خدای من این پسر دیوانه شده؟! شرم ندارد میان جمع؟

 :که دید، بلند گفت

!Hurry up baby -عجله کن عزیزم! 

خواست! این پسر  خجالت زده در میان تعجب علی، سریع پشت سر بهزاد راه افتادم. چه از جانم می

کند که علی  خودش گفت قصد رفتن دارد. عزیزم، عزیزمش چه بود؟! چرا اینگونه صمیمی صحبت می

 ند! نكند علت اصلی طالقم را بهزاد فهمیده، قصد دارد نابودم کند؟پیش خودش خیاالتی ک

ها ایستاد. پشت سرش اشكانم را پاک کردم؛ دستانم را  به حیاط امارت رفتیم. جلوتر از من روی پله

 :زند، از حالش جویا شدم در هم گره زدم تا لرزشش را نبیند. دیدم حرفی نمی

 .حالتون بهم خورد ام حالتون بهتر شد؟ من هنوز شرمنده-

بیند!  کند! انگار عمق وجودم را می با چشمان مهربانش به سمتم برگشت. نگاهش قلبم را از جا می

خواهم، مانند علی ناب و نجیب! بهزاد به رویم لبخند زد،  سیاوش هم برایم خاص بود؛ اما من مردی می

 :کمی سرش را پایین گرفت و خیره به من گفت
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 !حالم خوبه عزیزم بینم، تو رو که می-

*** 

 «بهزاد»

سرش را پایین  کرده  آوری احساس من به مذاقش خوش نیامد! اخم شادی دوباره انگار، به زبان

گوید کسی در  رحم است! او که می بی فهمم شادی چرا با من چنین نمیانداخت و چشم از من گرفت. 

را فرو خورم؛ آرام آن چه ذهنم را درگیر کرده بود،  اش نیست! نفسی عمیق کشیدم تا خشمم زندگی

 :گفتم

 پرسم، جان من راستش رو بگو، باشه؟ شادی یه سؤال می-

 :زده سر باال کرد و تند گفت  شادی تعجب

 !گم؟چی رو راست ب-

بینم  خودم می دانم چرا چشمانش را روی نگاهش که به نگاهم گره خورد، گرگرفت همه پیكرم! نمی

تر عمل کنم! چه  هستم و باید خودارانه ساله  و سه  شوم! انگار نه انگار که من مردی چهل دستپاچه می

زد! دستی به  پسران نوجوان قلبم با نگاهش پرشتاب می بر سرم آورده بود عشق شادی که همانند

جمع شود. وقتی دایی در آپارتمان گفت سیاوش با شادی کاری کرده که  پیشانیم کشیدم تا حواسم

بودم این موضوع  هرروی آگاه هم  عنوان قصد ازدواج ندارد، هزاران فكر به سرم آمد به  هیچ به شادی

 :گفتم توانست به من نگوید. شمرده گمان که شخصی بوده و شادی می بی

  …جوابش با خودت  پرسم، فشارت بزارم. فقط یه سؤال می  خوام تحت ببین شادی جان، من نمی-

 :خواست میان حرفم را بگیرد که گفتم

خوایین  هست، شما نمی ام که هرچی خوام بدونم چی بین شما بوده. این رو متوجه گوش بده، من نمی-

خوام بدونم اون بد ذات  فقط شادی می .زارم یه موضوع شخصیه و من احترام می کسی بدونِ! اُکی،

 داری؟ زده که ترس از ازدواج ای بهت ضربه

دندان گرفت و  یک دفعه انگار چیزی یادش بیفتد، اندوهگین به چشمانم خیره شد. دهانش را زیر

ید! پس دایی راست کش های بلند عصبی سرش را پایین انداخت. دستانش را مشت کرد و نفس

حقیقت ماجرا را بفهمم؛ اما  گفت. یک قدم جلو رفتم، خواستم در چشمانش خیره شوم تا می

 .شوم دانستم شادی عصبی است و شاید من دیوار کوتاه می

من رو داری با اون  خوام بدونم تو خوام فضولی کنم، فقط می دی؟ به خدا نمی ها شادی؟ جواب نمی-
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ترسی که من هم همون  آسیب ببینی و می ! شادی جان، اون کاری کرده که توکنی؟ آره؟ مقایسه می

 !آسیب رو به تو بزنم؟

 :این را که گفتم شادی سرش را باال کرد و فریاد زد

کنی؟  نگرفتی، چرا ولم نمی گردی؟! مگه جوابت رو از من خوای بهزاد؟! دنبال چی می چی از جونم می-

کنی؟ بهزاد تو رو به خدا ولم کن؛  چیكار می جا این االن پس …خوای بری؟ خب برو مگه نگفتی می

  چرا می خوایی خوردم کنی؟

 :خواستم دست جلو ببرم که دستش را به نشانه اخطار باال برد و گفت

مردها هیچ احترام و  اتون شكل همین! شما ها رو هم در نیار که همه به من نزدیک نشو، ادای عاشق-

خوشحالی خودتون رو! فقط کافیه  بینید و نیستید! فقط خودتون رو می ارزشی برای یک زن قائل

 .کنید با زن برخورد می ارزش ء بی چیزی باب میلتون نباشه، مثل یه شی

هایش گیجی مرا که دید،  ها چیست؟! در میان اشک یا خدا، چه بر سر شادی آمده! این حرف

 :تر فریاد زد مظلومانه

نگاه کردن توی چشم بقیه  الن برو، نزار روی سرت آوار بشم که دیگه رویبهزاد تو رو به خدا همین ا-

 .که بیشتر خورد شدم هایی زد رو ندارم! من االن گیجم، داغونم، علی حرف

چنان صدای فریادهایش همراه با گریه بلند بود که علی و دایی و زن دایی به درون حیاط دویدند! 

 .لرزید های شادی از گریه می شانه

 .صبر خودم کوبیدم. خدایا، تاب گریه شادی را ندارم، علی به کنارم آمد مشت بر دهان بیبا 

 :ام گذاشت و آرام گفت زن دایی او را در بر گرفت. علی دست بر شانه

بهزاد اذیتش نكن، معلومه داغونه! معلوم نیست اون چه بالیی سرش آورده، یكم حوصله به خرج -

 .بمونه بده. عمو قسم داد بین خودمون

دایی ملتمسانه  بردباری به خرج دهم؟! آخر تا به کی؟ زمانی که شادی دوباره سهم دیگری شد؟ به

راز این خانواده چیست که بعد از طالق  ی تأسف تكان داد. خدایا نگاه کردم؛ او شرمنده سری به نشانه

ها روی زمین نشسته  خورده  شادی از شدت گریه مانند شكست !ها را در هم شكند تواند آن هم می

 .اش شدیدتر شد کرد؛ اما شادی گریه باران می  با گریه شادی را بـ*ـو*سه بود و زن دایی داشت

کند! مانند  دیوانه می کرد! نتوانستم سكوت کنم؛ گفته بودم این دختر مرا ام می اش داشت دیوانه گریه

فشردم که یک وقت برای نوازش  زانوهایم می ها روی زمین کنارش نشستم، دستانم را روی دیوانه
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 :کنار گوش شادی گفتم شادی تكان نخورند. با صدایی لرزان

اجازه بده بهت زنگ  !رم که اذیت نشی؛ اما اجازه بده مثل یه دوست کنارت باشم رم عزیزم، می می-

خیلی شكنجه شدم! شادی تو رو خدا  بزنم؛ اجازه باهات حرف بزنم. شادی پسم نزن که من بخاطرت

کنم، بهم نه نگو!  کردی، بذار کنارت باشم! خواهش می میدم رو نا امید نكن. هر وقت خودت رو پیداا

مونم؛ فقط من رو با اون  ایستم، به شرافتم قسم که مردونه می پات می شادی من تا هر وقت بگی

 !نكن مقایسه

را گرفت و از  شادی شدت گریه شادی کم شد. قطره اشک از چشمانم روانه شد! دایی جلو آمد، دست

ریخت. علی  آرام اشک می کرد و بارم نگاه می زمین بلندش کرد. شادی شرمنده به چشمان اشک

خواست شكستنش را  نبود! شاید شادی دلش نمی کاش علی ام را فشرد و بلندم کرد. ای برادرانه شانه

 :علی ببیند. علی برادرانه گفت

 .خود دار باش مرد، حوصله کن-

 :لی نگاه کرد و یک مرتبه گفتدایی به ع

ات روگرفتم، از کار زندگی افتادی؛ عمو جان حاللم  علی امشب حسابی شرمنده تو شدم! ناحق یقه-

 !کن

 :زیر گفت  علی سر به

 .تر من هستید، تو دهنمم بزنید حق دارین زنید عمو! شما بزرگ این چه حرفیه می-

اما چه کنم، تاب  ن سن گریه گریبان گیرم شده؛اشک از چشمم پاک کردم. باید خجالت بكشم در ای

 :برای علی قائل بود، گفت ای افسرده بودن شادی را ندارم. دایی که انگار احترام ویژه

جز تو توی این   به ام نكن! شاید قسمت بوده امشب بیایی این جا و باعث خیر باشی. علی شرمنده-

گودی یه راهنمایی بكن! من و مادر  که بیرون جمع، هر کدوم حرفی بزنیم، شاید اشتباه باشه. تو

هایی هم خاک با  گفتم، باد همیشه گندم نمیاره، یک وقت هم شادی خود به …شادی دلمون با بهزاده

افتخارمونه؛  عجله! چون بهزاد تعریف کردن نداره و مایه عاقالنه تصمیم بگیره. بی خودش میاره؛ پس

طرفی بگو،  جواب منفیش! تو که بی ترسم پشیمون بشه از ما میاما از طرفی شادی ترس ازدواج داره. ا

 در حق برادری کن! فكر درست چیه؟

های عمو نسبت به خودم خوشحال شدم. شادی سر به زیر اشک از چشم پاک کرد و ناباورانه  از تعریف
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  .با پدرش مخالفت نكرد

گم؛  پیشنهادم رو می مثل یه برادر فرمایید، چشم! من عمو من به خدا قصد دخالت ندارم؛ ولی امر می-

همه، این طور که مشخصه دختر عمو  ولی در اصل جواب با خود شادی خانم هست. خُب اول از

یک مشاور یا یک روانشناس باشه، یا یک دوست  احتیاج به کمک دارن؛ حاال اون کمک چه بهتر

زندگی جدید رو ندارن و به گذشته هنوز ایشون آمادگی شروع یه  صمیمی! به هرحال گویا به خاطر

نظر من  به تمام مردها بدبین شدند. این که چه برسر دختر عمو گذشته بماند؛ اما به گفته خاله، نسبت

یه نفر دیگه رو درگیر کنن.  ترین مورد اینكه وقتی هنوز از زندگی قبلی ذهنشون خالی نشده، اشتباه

انتظار سرحالی و سر زندگی داره؛ اما با روحیه  عیب نیست و طرف مقابل هم به هر حال هیچ کس بی

هایی دارند؛ باید اینقدر  خوره. باالخره هم زن، هم مرد کاستی مشكل می منفی گذشته مطمئنن کار به

لطفاً االن  ای داشته باشن که صبورانه با مشكالت روبه رو بشن. من از شما می خوام آماده روحیه

فهمم که چقدر دلبسته به  می هاش بهزاد دلش پاکه، من از چشمدرمورد بهزاد تصمیم نگیرید! بخدا 

 !تموم نكنید این ازدواجه، تو رو خدا با عجله همه چیزر رو

 :علی به شادی نگاه کرد و گفت

اما خودخوری  کنه! شاید ظاهر درست و خوب باشه؛ شادی خانم، خودخوری کردن چیزی رو دوا نمی-

گم از کسی  خیلی بده! برادرانه می ر برین که این برای آیندهشه که یک مرتبه از کوره د باعث می

هاتون رو بزنید. این بدبینی شما  مشاور برین و حرف کمک بگیرین، یا حداقل پیش یک فرد، مثل یه

 .اتون، لطفاً عجول نباشید زنه به آینده می به مردها به شدت ضربه

به دو هفته نكشیده  بانم بود بگوییم تو کهدانم چرا وقتی علی این حرف را زد، چندبار نوک ز نمی

تجویزت برای دیگران است! اما خود  اقدام به ازدواج کردی، شادی که چند ماه است جدا شده، چرا

گفت،  داشته! به شادی نگاه کردم، احساس این را می داری کردم. شاید موضوع شادی و علی تفاوت

رد مخالفت کند؛ اما با ناباوری، شادی با احترام به رابـ*ـطه خوبی ندا شادی به جهت این که با علی

چرا پسش  آهسته یک چشم گفت! متعجب از این شدم که او اگر تا این حد علی را قبول دارد، علی

  .زد! فكرهای بیمار را کنار زدم و از خوشحالی لبی به دندان گرفتم

به واهلل اگر  .خورده است گه! این طور که معلومه شادی هنوز زخم بهزاد جان، علی راست می-

اتم! خُب  بشه اشكت در بیاد! شرمنده دادم این همه راه و بیای که دخترم باعث دونستم، اجازه نمی می

 اما مدتی؛ یه هم از باشین دور نظرم به …قبول کردنش زنم، با شما دوتاست حاال من یک حرفی می
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بوق و کرنا کنید فامیل متوجه بشن شما دو  دیگه رو بشناسین. قرار نیست تو هم تا باشید ارتباط در

دوتاتون به نتیجه  کنید، همین که پدر و مادر دو طرف بدونن کافیه! شاید هر با هم اختالل می تا

شما ایران نبودین و شاید روحیاتی  خورین. باالخره چندین سال هستش که رسیدین به درد هم نمی

پیشنهادم، پیشنهاد خوبیه و امیدوارم توی این مدت  باشه که هر دو ازشون خوشتون نیاد. به نظرم

 .ترین تصمیم رو بگیرین ارتباطین، عاقالنه که باهم دورا دور در

*** 

 «دو ماه بعد»

 «بهزاد»

بده؛ اون دختره چشم  هاتم این جوری مظلوم نكن. جواب من رو ببین برای من فیلم بازی نكن، چشم-

نگاهش کردی، ها؟ آقا بهزاد رو دست  ی چه حسابی یه لحظهآبیِ کی بود پشت سرت رد شد؟ اصالً رو

 !خوردی، مچت رو گرفتم

بـ*ـو*ستان  های ام را پشت سر انداختم. روی یكی از نیمكت کن ورزشی زنان کاله گرم  نفس

را داشت! به چشمان ریز شده  شد. این دختر برای من حكم زندگی نشستم؛ خنده از لبانم زدوده نمی

 :شادی خندیدم و گفتم و دهان کج شده

فهمیدی چشم آبیه!  شادی جان، به خدا رهگذر بود! آخه من کی نگاهش کردم؟! من موندم تو از کجا-

درآوردی! اصالً مگه جرعت دارم به کسی نگاه  کنی عزیزم، تو که پدر من رو شادی چرا این جوری می

 تو خواب نداری؟ایران باید نیمه شب باشه. مگه  کنم؟ صبر کن ببینم، دختر االن

 :اش گرفته بود. گرچه پشت چشمی نازک کرد و دهانش را جلو داد. غر غرکنان گفت شادی خنده

سرم رفته! آقا بهزاد  خوای بگیرم بخوابم حواسم بهت نباشه، اون وقت ببینم کاله نه دیگه، نشد! می-

م اعمالت رو زیر نظر از همین جا تما خان، برای هرکی پروفسوری، برای من نیستی. کورخوندی! من

ری پیاده روی؟ این همه دستگاه تردمیل، چرا  هروز می دارم. اصالً صبر کن ببینم، تو واسه چی

 های طبیعی زنده، چه بدویی؟! د، می دونم؛ دوست داری بری توی پارک که صحنه خری کنج خونه نمی

باید اوامر حاج فتاح  ین جا فقطچاره شادی که ا بسا هیجان آور داره، بهونه پیاده روی ببینی! آخ بی

تر  بخارونه! ولی ببین، برو از خدا بترس، خوشگل بزرگ رو انجام بده و وقت هم نداشته باشه سرش رو

 .از من تو خواب ببینی

انداختند و من با این سنم  می ام باال رفته بود. عابران پیاده به من دیوانه نگاهی عجیب صدای خنده
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ام را که دید،  نفس شادی برگشته. شادی خنده  به . خوش حال بودم اعتماددوست داشتم بلند بخندم

 :چشم برگرداند و گفت

 بگو من به اصالً …بهزاد رسیم آقا ها! باشه، به هم می  آره دیگه بخند، یک کالم نگی بر منكرش لعنت-

 !کنی؟ می ورزش همه این چی واسه پیرمرد،

سر کیف بودم و  .ام ام کند؛ اما دستش را خوانده صبیدانست چطور ع ام در دم قطع شد. می خنده

 :صورتم را پاک کردم، گفتم اش کنم. با دستمال عرق زده سرحال، خُب من هم بلد بودم شرم

دی، من  مثبت به هم می دوباره گفتی پیرمرد، آره؟ باشه شادی خانم، باالخره که دو ماه دیگه جواب-

 !ضروریه بانو کنم. این کامالًخوام یه پدر قوی باشم؛ باید ورزش  می

ای بلند سر دادم.  شادی از خجالت و شرم بلند یک بهزاد گفت! قلبم تپشش باال رفت! دوباره خنده

 :گفتم

 !جان بهزاد؟ چی شد، موش شدی شادی خانم-

 :شادی اخم ساختگی کرد و گفت

 ه؟کن دار بشی! طفلک آخه کی با یه پیرمرد، ازدواج می  کو زن که بخوای بچه-

 :مانند هر روز و هر بار تماسش گفتم

برام نمی سوزه این جا،  میرم! دلت شه این انتظار؟ بابا تا دوماه دیگه من می شادی جان کی تموم می-

 !سوزم؟ توی این کشور غریب دارم تو تب تو می

و او سربه زیر  و دوباره مثل همیشه شادی سكوت کرد. در این دو ماه هر وقت طلب خواستن کردم،

را ادامه بدهم که زیر  شرمگین شد. خجالت کشیدنش برایم لـ*ـذت بخش بود، خواستم حرفم

 :چشمی نگاه کرد و گفت

های  ها و پیام تلفن رسم جواب من زنگ زدم بگم یكی دو روز در دسترس نیستم. خیلی گرفتارم، نمی-

این دو روز، دیگه  شما هم خوش باش !فدایت شومت رو بدم. گفتم بدونی که یک وقت نگران نشی

 .کسی نیست زیر نظرت داشته باشه

 :گرفتار؟ با تعجب پرسیدم

بخوای بازی  کنی؟! شادی به خدا دوباره گرفتار چی؟ چی شده؟ واسه چی گوشیت رو خاموش می-

میام ایران، چشمم رو روی همه چیز  شم خبر بذاری بلند می دربیاری و من رو این ور دنیا از خودت بی

 .کنم عقدت می برمت محضر گیرم می بندم؛ دستت رو می می
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 :شادی از تعجب ابرو باال انداخت. موهایش را پشت گوشش زد و تهدید وار گفت

 کنید؟ چشم بابام روشن! ببخشد، اون وقت شما به چه حقی اینكار رو می-

بارید، هشدارگونه  ز کردم. به چشمانش که شر بودن از او میام را با کن ورزشی ایستادم. کمی زیپ گرم

 :گفتم

کنی! االن من شدم چیكاره؟ باشه، من  شادی ببین صبر منم حدی داره ها! داری رسماً بهم توهین می-

 !هیچ کاره! خداحافظ

 :این را که گفتم التماس کنان با خنده گفت

خبری بهت بدم.  کنم یه ، مثالً دارم ناز مینه، ببخشید بهزاد جان، قطع نكن! بدجنس نشو دیگه-

 !خیلی بدی! چرا این قدر کم حوصله شدی پیر مرد من

ام با شادی افتادم.  تلفنی بدون هیچ سخنی به رخسار زیبای شادی نگاه کردم. یاد روزهای اول ارتباط

! همه مطمئن بود ارتباط با او ارتباط گرفتن دو ماه قبل پس از برگشتم به سوئیس چه اندازه سخت

شادی در فرودگاه اندوهگین به چشمانم نگاه کرد و از من خواست  .ماند اش می بودند شادی روی گفته

 کرد پا پس نكشم و روی توانم فراموشش کنم؛ولی علی مدام به من تأکید می می که تا جایی که

ترین دختری بود  به نفس اداعتم کرد این بود که شادی بی ام تمرکز کنم. چیزی که مرا ناامید می انگیزه

اش به ناز پرورده بودن و خودپسندی  زندگی کرد! شادی در تمام شناختم و این مرا کالفه می که می

پرسید واقعاً چرا به  نداشت که از دید من خواستنی است. مدام می شده بود؛ ولی حال او باور  شناخته

که دلم  های عاشقانه گفتم تا باورم کند مهها که برایش زمز شدم! آخ که چه روزها و شب او شیفته

  …سختی گذارند  گرفتارش شده و چه روزهای که شادی به

گشت. من  اشان برمی خانه رفت و همان روزهای آغازین با حال خراب به او پشت سر هم نزد مشاور می

ساعت کوک  است و شادی نزد مشاورش رفته، دم دانستم در ایران سپیده هر شب دقیقاً زمانی که می

او تماس بگیرم تا دلداریش دهم. تا به او بفهمانم پناهش هستم، یا  کردم تا از خواب بیدار شوم و با می

بود، دلم  سخت  دانستم کم کنم! هایش را که علتش را نمی نگاهم با کالمم کمی از گریه تنها با

د. دایی گاهی تماس کن جهت برآشفته باشد و غرغر خواست شادی غمگین باشد یا گاهی بی نمی

گفت  شادی و هر بار خواهشمندانه می های کرد به جهت بداخالقی گرفت و از من عذرخواهی می می

دانم  ام بگذرم، پس حوصله کردم. نمی نبودم که زود از خواسته بردباری کنم؛ اما من نوجوانی ناپخته

سیاوش  که هیچگاه از او دربارهشادی آمده بود؛ اما او در نخستین تماس از من خواست  چه بالیی سر



    98سمیه سادات هاشمی جزی کاربر انجمن رمان  |رمان این بود زندگی 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         178 

 

حرفش احترام گذاشتم و فكر  اش را بدانم؛ اما به نپرسم و من با اینكه کنجكاو بودم علت اصلی جدای

ای گذشت تا  سرانجام، چند هفته …کردم مهم خود شادی است، نه زندگی خصوصی قبل او

به من اعتماد دارد،  سرحال و قبراق شده. دگر ام نتیجه داد. چندی است که شادی شكیبایی

 کنم! مدام از من درمورد پرسد اگر از او خوشم نیایید چه می از من نمی کند! مدام هایم را باور می حرف

داشت. گرچه من هربار  فهمیدم چرا اینقدر روی ظاهر توجه پرسد! نمی ام نمی های مورد عالقه استایل

گفتم.  اش؟! برای او از انسانیت می دریایی لگفتم که ظاهر چه ارزشی دارد در برابر د با حوصله می

کنند  مثال زدم که با وجود نقص جسمانی همسرشان عاشقانه زندگی می هایی را هزاران بار برایش آدم

جانش  ای در اوست که این مقدار ترس به پرسیدم که مگر چه ناکارایی تعجب از او می و هر بار با

که چه اندازه تالش کردم او را  داند ا سؤالم بود، همین! خدا میگفت، تنه افتاده! وانگهی او هر بار می

بینم. او  تأثیر مشاور و مهربانی و صبوری خودم را می وابسته خودم کنم! حاال دگر او مهربان شده،

کشد که این یعنی  دهد، مدام زیبایی خودش را به رخم می مدام برایم پیام می پرسد، مدام حالم را می

زند؛  خواستگاری نمی دختران ظاهر خودش را دوست دارد. ولی هنوز حرفی از جواب همانند همه او

 .«مرد صبوری هستم؟»اما به من گفته بود 

 :شادی با یک دست جلوی رخسارش را گرفت و گفت

 !کشم کنی؟ خجالت می جوری نگاهم می  بهزاد، چرا ساکتی؟ چرا این-

 :ای بلند سردادم و گفتم خنده

 زیر، بگو ببینم خبر مهمت چیه؟  جالتی بودنت بانو! حاال دختر سر بهآخ به قربون خ-

 :ای کشید و گفت شادی خمیازه

اینكه از دستم  ببخشید خوابم گرفت. فقط خواستم اطالع بدم دو روزی در دسترس نیستم. به خاطر-

 !بای !خیر به من شب و شما صبح…عصبانی شدی؛ خبر هم باشه برای بعد

 :بش عصبی شده، غریدماز این رفتار عجی

 گی چی شده یا نه؟ ای؟ من کی عصبانی شدم؟ شادی می ها چیه؟ یعنی چی؟! مگه بچه لوس بازی-

 :شادی اول با تعجب به من نگاه کرد و بعد مانند کودکان دهان کج کرد و یک مرتبه گفت

 !قهرم، خداحافظ-

ای  چه رفتاری بود! شانه ایستادم. این ام زده میان خیابان روبه روی خانه و ارتباط را قطع کرد. شگفت

چند ساعت دیگر پس از به پایان رساندن کالسم در  دانم که ام رفتم. می باال انداختم و به سمت خانه
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گیرد. به خانه که رسیدم دوش سردی گرفتم و برای خودم شیری گرم کردم  می دانشگاه دوباره تماس

 .د، جواب دادمصدای گوشی همراهم آمد. شماره خواهرم بو که

 سالم بر خواهر عزیزم! روزت به خیر! چطوری؟-

 :آتیه جیغ، جیغ کنان باال و پایین پرید و گفت

 !تونینم بیایم خواستگاری! داداشی شادی راضی شده! هورا داداشی، داداشی! دایی زنگ زد گفت می-

توان سخن گفتن  .شده میان آشپزخانه ایستاده بودم  طور که لیوان شیر دستم بود، خشک همان

 :گفت شنیدم؟ آتیه که مرا میخكوب خودش دید، با تعجب نداشتم! چه می

 .گم! اصالً بیا از بابا بپرس شه؟ به خدا راست می فهمیدی بهزاد چی گفتم؟ باورت نمی-

ندارد! آتیه به سمت  ام را بده؟ امكان نشدنی بود که شادی دو ماه زودتر از موعد جواب خواستگاری

به او داد. جیغ، جیغ کنان به پدرم گفت که  در حال بستن یقه دیپلماتش بود دوید و تلفن راپدرم که 

دهد. پدرم مانند همیشه با حوصله و آرام سالمی کرد. آرام روی  اش را برایم توضیح حقیقت گفته

 :گفتم صندلی نشستم و

 اش گل کرده؟ های مسخره گه؟ باز شوخی بابا این دختر چی می-

 :به محاسنش کشید و گفت پدرم دستی

بریم ایران،  مبارکت باشه پسرم! داییت قبول کرده خواستگاری بریم. البته داییت گفت باید-

 ...های مهمی در مورد محل زندگی شما، تاریخ عقد صحبت

 :چنان خشمگین شدم که نگذاشتم پدرم ادامه دهد. یک وای بلند گفتم! پدرم با تعجب پرسید

 ی هست؟چی شده بابا؟ مشكل-

 :عصبی به پدرم غریدم

نامه   دونه وقت ارائه پایان می دونه تا دوماه دیگه محاله بتونم ایران برم! خودش بابا شادی خودش می-

چیزم االن قاطی و درگیره، یک   المللی رفته؛ اینقدر همه دکتری دانشجوهامه! کتابم به مرحله بین

 .پام رو از سوئیس بیرون بزارم تونم درصد هم نمی

 :زده و بعد با خنده بلند گفت پدرم اول تعجب

نداره، دو  بر پدر، پدرسوخته شادی صلوات! عجب دستت رو گذاشت تو پوست گردو!خوب اشكالی-

 هنوز مامانت …شادی مثبته ای! دیگه خداروشكر خیالت راحته که جواب ریم. چه عجله ماه دیگه می

 ...روی رفته. االن که بیاد پیاده دونه، نمی
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 :قدر برآشفته بودم که میان حرف پدرم سریع گفتم آن

تونه  بابا من باید قطع کنم؛ ولی شما هم به دایی زنگ بزنید بگین انصاف نیست حاال که پسرم نمی-

 .بیاد جواب مثبت بدین

ریمن صفت تماس اه ای بلند سر داد و خواست حرفی بزند که قطع کردم. سریع با شادی پدرم خنده

 :کرده بود! پیامی دادم گرفتم. بله، کار خودش را کرده بود؛ تلفن همراهش را قطع

زرنگ خانم؟ گفتی دو  دونم و تو! فكر کردی کوتاه میام شادی به والی علی دستم بهت برسه، من می-

ی با هرکی که فكر ش خانم کور خوندی! بلند می تونه ایران بیاد، بزار تا حالش رو بگیرم. شادی ماه نمی

کنیم؛ بعدشم بقیه برگردن. دختر  میای سوئیس همین جا عقد می کنی باید سر سفره عقد باشه می

 نمک؟ دیگه اسم من رو نمیاری! فهمیدی دختره لوس، بی زرنگ، اگه نیای

های  سرکشی ایستادم. عصبی دور خودم چرخیدم. تا دو ماه دیگر من چگونه تاب آورم! لعنت به

صورتم گر گرفته بود از هیجان! مرا  .شتی آب به صورتم زدم. به آینه روبه رویم نگاه کردمشادی! م

مند  دانستم که شادی به من عالقه ام کجا رفته بود؟! می حوصله ام گرفته بود! صبر و چه شده؟ خنده

من جواب  انصاف گفته بود بعد از شروع تعطیالت دانشگاهی جواب مثبت را داشتم؛ اما بی شده، انتظار

 :دهد. به آینه بلند خندیدم و گفتم قطعی می

 !بر پدر هرچه صبرِ لعنت-

 پایان

 «!رمان دومم تقدیم به دختران و پسران نجیب سرزمینم»

 (انسان باشیم، بخاطر خودخواهی دیگران را نابود نكنیم. یاعلی)

 99/9/9999دوشنبه ظهر ساعت یک بعد از ظهر 

 سمیه سادات هاشمی جزی

 دارد! یننواست و کپی برداری از آن پیگیرد قا 89رمان اختصاصی رمان این 
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