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 : رمان بارهدر

داستان ما از ...هی ارشد جامعه شناسی ترم اول کارشناسیساله و مهربونه که دانشجو۲۱ دخرتهی هیهان

 یلی به دالی و لادی مشی هاش،به خواستگاری از همکالسیکی قی صددی که وحشهی شروع مییاوجنا

 ... تونه بهش جواب مثبت بدهی منهی که هانادی به وجود میمشکالت
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   ملیونیعروس هفت
  به نام خدا

  

 قفل ی رو تودیکل. شده بودی گلی چادرم حسابریز.دی باری می تندبارون

  . رو باز کردماطی حیچرخوندم و در ورود

 بود رفتم و چادرم رو اطی حی رو درآوردم و داخل حموم خونه مون که توچادرم

 یشک می مخصوص لباس هاعی مقدار ماهی رنگ گذاشتم و روش آب و ی لگن آبیتو

  .ختمیر

 شدم و در اتاق رو باز کردم و کی خونه رفتم،وارد راهرو باری سمت در ورودبه

  .سالم،من اومدم:صدا زدم

 راهرو بود و به طبقه یدر اتاق رو بستم و به سمت پله ها که انتها. مامان نبودظاهراً

  !؟ییمامان،اون باال: و صدا زدمشد،رفتمی دوم ختم می

  ! دخترم؟یاومد:اال اومد بی مامان از طبقه یصدا

  !؟یکنی مکاری آره مامان،اون باال چ_

 که ینی سهی ش گهی دست دی و تووهی دار مهی ظرف پاهی دستش هی ی که تومامان

  . پله ها اومد ی بود،روییتوش سه تا استکان چا

  . سالم مامان_

  ! جون؟هی هانیخوب... سالم دخترم،کیعل:مامان

  !م؟یمهمون داشت... اوهوم خوبم_
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برات خواستگار ...زدلم،یمهمون که چه عرض کنم،عز: زد و گفتی لبخندمامان

  .اومده بود

 گرفتم، ی رو از دستش می خوروهی می های دستشی استکان ها و پینی سکهی حالدر

  !مشون؟ی شناسی بودند؟،مایخب ک: زدم و گفتمیلبخند

 پله ریواقع همون زکه در ( رو به آشپزخونهوهی باال انداخت و ظرف می شونه امامان

  ! پسره همکالستهنکهی دونم،مثل اینم:برد و گفت)بود

 ذهنم مجسم ی کالس رو توی پسرهای همه ی افهی لحظه قهی. کردمتعجب

 مدت کم از من خوشش اومده باشه و به نی ای تونست،توی می کیعنیکردم،

  ! اومده باشه؟میخواستگار

  !ه؟ی خب نگفت اسمش چ_

 ادمی اسمشو ی بود،ولقی صدشونیلیفام:د و گفت فکر کری لحظه امامان

  . من خوب متوجه نشدمی مادرش اسمشو گفت،ولیعنی...رفت

 یپسر خوب و محجوب. کالسمون بودی از پسرایکی "قی صددیوح" زدم،یلبخند

 ساله به نظر ی جذاب که حدوداً سی و چهره ای مشکی پسر قدبلند با موهاهیبود،

  . اومدیم

 ی هم باسواد بود و معموالً تویلی خنکهیداشتم،مخصوصاً ا نی بهش نظر بدنسبت

 شناخت ی رو می دانشمندان جامعه شناسشتری کرد و بیکالس ها با استادها بحث م

  . ها و افکارشون آشنا بودهیو با نظر

 وهی می های دستشی استکانها و پینی بود،ساطی حی مون تویی ظرفشونکی سچون

  .د شروع به شستن کردم بردم و تندتناطی رو به حیخور
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 ینم... بعدی برا،بزاری خواد بشوریحاال نم: در راهرو اومد و گفتی جلومامان

  ! هایشی مسیاد؟خی داره بارون مینیب

  !گهی شورمشون دی میتند...امی اآلن زود منی نه مامان جونم،تو برو تو،منم هم_

 گذاشتمشون  آبچکون نزاشتم وی اومد توی ها رو شستم و چون که بارون مظرف

 و به زهی نرنی زمی گذاشتم تا آبشون رورشونی رو زینی آبکش و سهی یتو

  .آشپزخونه بردم

  

 تهران،محله 13 ی منطقه ی توی شصت متری شمالی خونه هی ما ی خونه

  .) پنج در دوازدهی خونه با ابعاد کلهی.(بود...ی

  .گشت ی برم42 بود و قدمتش به سال یمی قدیلی ما خی ساخت خونه سبک

 کوچولو ی انبارهی سمتش توالت،حمـ ـام و هی که ی متر12 باًی تقرکی کوچاطی حهی

 سرش که مخصوص ظرفها ی با آبچکون باالیی ظرفشونکی سهی ش گهیبود،و طرف د

 تونست از اون ی موتور مهی بود که فقط کی در کوچهی کوچه هم یدر ورود....بود

  .ادی باطیرد بشه و به داخل ح

 که کالً با راه پله ها که انتهاش شدی راهرو دراز باز مهیخونه هم به  ی وروددر

  . درازا داشتی هم هشت متریبود،رو

 سه دره نتی کابهی اجاق گاز فر پنج شعله و هی راه پله ها هم که آشپزخونه بود و ریز

کالً هم . در اتاق بودکی اونورتر و نزدی دو در،هم کمخچالی.توش جا گرفته بود

  .می بوددهی نو بودند و اونها رو پارسال تازه خرنتی و هم کابخچالیز و هم اجاق گا

  . اول بودی طبقه ی سمتشون طاقچه داشت،هم توهی تا اتاق تودرتو که هرکدوم،دو
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 در کیکه ابعادش (  خونهی انتهای کوچولوری پنجره به سمت نورگهی ،یی انتهااتاق

 کمد سه دره هیتر بود که چون ازش  م12،داشت و در اصل اون اتاق حدود )سه بود

  . تر شده بودکی کم کوچهی میدراورده بود

 توش پهن کرده ی متر12 فرش هی متر بود که 12 ی هم حدودایی جلواتاق

  ! اولی از طبقه نیا)... تا خورده بودی کمهی فرش یالبته گوشه ها(میبود

 یراه پله ها رد م از دی رفتن به اونجا بای دوم،که برای سراغ طبقه می برحاال

 ی متر بود و پاگردهای که عرض پله هاش حدود هفتاد سانتییراه پله ها(میشد

  )شدی که قبالً گفتم باز مری به سمت همون نورگیکی باریکوچولوش با پنجره ها

 نی داشت،که از انیی پای دوم هم دو تا اتاق تودرتو به همون سبک طبقه ی طبقه

  .می کردیاستفاده م ییرایطبقه به عنوان اتاق پذ

 اتاقها پهن کرده ی تودی طرح جدیشمی کرم رنگ مدل ابری متر12 تا فرش دو

 ونیلی مهی پارسال حدود ،کهی شکالتی هفت نفره،قهوه ای دست مبل راحتهی و میبود

 شهی شیو در آخر هم اونجا رو با پرده ها.می اونجا گذاشته بودمشون،همی بوددهیخر

 دوخته شده بود ی مدل پفالشو رنگ داشت و باییال طی هاهی که حاشدی سفیا

 رو به اون رو نی مونو از ایمی قدی خونه ی کمهی ی طورنیو ا.می کرده بودنییتز

  .میکرده بود

 هامون هم که اکثراً سه طبقه بودند،باچند متر اختالف هی همسای همه ی خونه

  . ساخته شده بوداقی سبک و سنی همی،تویمتراژ

 متر بود و به کوچه پهن می و نکی تنگ بودند که عرض شون فقط یلی هامون خکوچه

  . خوردندی که عرضش حدود سه متر بود،میتر
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 شد،کهی می پهن و بزرگ منتهابونی از دو سر به دو خی عرض سه متری کوچه اون

  . کردندی ها پارک مابونی اون خی هاشون رو تونی هامون ماشهیاکثراً همسا

 قبل،اونجا ساکن شده یلی خی بودند و از سالهایمیسن و قد هامون مهی همساشتریب

 بودند،اما کی و بهم نزدکی کوچیلی خونه ها خنکهی با وجود انی همیبودند،برا

 و من از هر نظر اونها و محله مون رو دوست می داشتی دنج و ساکت و آرومیمحله 

  .داشتم

ض الحسنه داشتند،به  همون وام قرای و ی قرعه کشهی خودشون نی هامون بهیهمسا

 هزار تومان ستی دوی شده بودند،ماهی نفر که هر کدوم راض25 صورت که نیا

 و ذاشتندی هم می شدند و پول هاشون رو رویپرداخت کنند،ماهانه دور هم جمع م

 جمع ونیلی و پنج مند آوردی در می ظرف مخصوص قرعه کشی رو از تویکیاسم 

  . دادندی اون ماه رو بهش میشده 

  . کردندی استفاده میونیلی وام پنج منی و همه از اشدی ماه تکرار م25 اتفاق تو نیا

 عنوان م،بهی بودی بدشانسیعنی دی من و مامانم از اونجا که آخر شانس،ببخشپارسال

 همه م،ی و باهاش تونسته بودمی رو برنده شده بودیی کزاونیلی نفر،اون پنج منیاخر

 90 پارسال که سال لی اوادی دونیته همون طور که مالب.(می خونه رو نو کنلی وسای

 ری به خادشی بودند و اون موقع ها،که نشده گرون ی جنس ها تصاعدنقدریبود ا

  .) اومدی به حساب می خودش ،پول خوبی تومن براونیلیباشه،پنج م

 ی قبلطی با همون شراگهی دی قرعه کشهی ها،هی هم از اول سال دوباره همساامسال

 و مامان به عنوان ،منی خوش شانستی واقعاً در نهاگهیاخته بودند و امسال دراه اند

  .می رو برنده شده بودی نفر،قرعه کشنیپنجم
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 ختهی،به حساب دانشگاه ر91 سال نی هموری شهری از اون پول رو،اخراونیلی دو ممن

 دانشگاه آزاد ی جامعه شناسی ارشد،رشته ی کارشناسیچون من امسال تو.بودم

 مونده رو ی باقونیلی از سه مگهی دونیلین،قبول شده بودم و قرار بود که دو متهرا

  . بزارمگهی ترم دیهم برا

  

  

 یعنی... بدونم،شتری امروز بی کنجکاو بودم راجع به خواستگاریلیخ. اتاق شدموارد

 مورد با من نیاون که در ا!... کرده بود؟دای ما رو از کجا پی آدرس خونه قیصد

 کلمه هم با هم حرف هی ی تا حاال حتقیدر واقع من و صد! زده بود نی حرفچیه

  !مینزده بود

  

  . کرده بوددای کرده بود و آدرس خونه مون رو پبمی تعقی روزهی دیدونم،شای مچه

  

به نظرت پسر : بود،گفتونیزی تلوی نشسته بود و مشغول تماشانی زمی که رومامان

  !ه؟یخوب

  

 به خودم گرفتم و شونه هام رو ی تفاوتی،اما ژست ب زده بودمجانی هیلی خنکهی ابا

مخصوصاً که االن فقط ... شناسمشی نمادی دونم،من که زینم:باال انداختم و گفتم

  . گذرهیپنج هفته از شروع کالس هامون م
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 من ینند،ولی خواستند تو رو ببیامروز مادر و خواهرش اومده بودند و م:مامان

 و معموالً ی کنی مسی تدریرانتفاعی غی مدرسه هی ی و تویستیگفتم که تو خونه ن

 نداره فردا ساعت ی خونه،اونا هم گفتند که اگه اشکالیایساعت سه بعدازظهر م

 ی که به تفاهم مدینی و ببدی صحبت کنهم هم شما دو تا با ان،تایهفت شب با پسرشون ب

ن هم قبول کردم و م...می آشنا بششتری ما خانواده ها با هم بنکهی نه،و هم اای دیرس

  !ه؟یحاال نظرِخودت چ...قرار فرداشب رو گذاشتم

  

 قسمت باشه ،انشاهللا که ی دونم مامان جون،هر چینم: خجالت سرخ شدم و گفتماز

  .همون بشه

  

  . اومدنی نمی بدیبه نظر خانواده : زد و گفتی هم لبخندمامان

  

 ی آبی و چشماندی سفی بلند و پوستباًی متوسط و تقری ساله با قد21 دختر هی من

 داشتم و از نظر پوشش ییبای مهربون صورت خوب و زیبه لطف خدا.رنگ،بودم

  . کردم و با حجاب بودمی سرم می چادر ملشهیهم،هم

  

 نور گرفته بودم امی محض م رو از دانشگاه پیاضی رسانسی امسال لنی ماه همخرداد

شگاه آزاد تهران  دانی جامعه شناسی رشته ی رو هم تودی جدیلیو سال تحص

  . شده بودمرشیپذ...مرکز
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 آرزو داشتم که توش صاحب نظر و شهی دوست داشتم و همیلی رشته رو خنیا

  . هم باشمشهیاند

  

 واحد که سقف انتخاب 14 به انتخاب خود دانشگاه،می ترم چون ترم اول بودنیا

  .می ارشد بود،برداشته بودی کارشناسیواحد تو

  

ها از صبح تا ساعت سه بعدازظهر و پنج شنبه ها از صبح تا  هامون هم دوشنبه کالس

  .ظهر بود

  

 دخترونه که یرانتفاعی غرستانی دبهی یسم،توی سال تدرنی به عنوان اولامسال

 ی،جبرواحتمال و حسابان مخصوص سال سوم رشته 2 خونه مون بود،هندسه کینزد

  . کردمی مسی رو تدریاضی مخصوص سال دوم ر2یاضی و ر1 و هندسهیاضیر

  

 دستمزد ی هزار تومان براستی دویقرار بود فقط ماه. گرفتمی نمیادی زحقوق

 هم نداشتم،به یادی زی مالازی رو دوست داشتم و نسی و من هم چون کار تدررمیبگ

 هم بود قانع شده بودم و قبول کرده بودم ای و مزامهی حقوق کم که البته بدون بنیا

کشنبه،سه شنبه و چهارشنبه تا ساعت سه ی شنبه،یا روزهیعنی چهار روز یکه هفته ا

  . کنمسی مدرسه بمونم و تدریبعدازظهر تو
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 که یکه وقت. سواد بودی پست و کامالً بی اداره هیمانی مرحومم کارمند ساده و پپدر

  . تصادف کرده بود و به رحمت خدا رفته بود72 سال یعنیمن دو ساله بودم،

  

 عکس بود هی دونستم ی که ازش میزیآوردم،تنها چ ی نمادی از پدرم به یزی چمن

 که ی اجتماعنی تأممهی حقوق بهی و مشی ذاشتی خونه مون می سر طاقچه شهیکه هم

  .شدی مزیامسال چهارصد و پنجاه هزار تومان شده بود و هر ماه به حساب مامانم وار

  

 خدا رو ،امامی نداشتیکی نزدشی قوم و خوچی و همی که من و مامانم تنها بوددرسته

 در و ی دستمون جلوشدی که باعث ممیشکر هم خونه و هم حقوق پدرم رو داشت

  .می کنی دراز نباشه و آبرومند زندگهیهمسا

  

 ی می قرعه کشی هزار تومان از حقوق بابا همون طور که گفتم،براستی دوالبته

 یزار تومن مونده و نود هی و پنجاه هزار تومن باقستی با دومیرفت و ما مجبور بود

  .می معاش کنم،امراری گرفتی مارانهی یکه من و مامان برا

  

 از حقوق من هم می مجبور بودگهی اجناس چند برابر شده بود و ظاهراً دمتی قامسال

،هم ) ماه مهر بودیکه برا( دستمزدم رو گرفته بودم نی اولشی پی دو هفته نیکه هم

 خودم پس انداز کنم یپول هامو برا گفت بهتره ی چند که مامان مم،هریاستفاده کن

  . نکنمیو اونا رو خرج امورات زندگ
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 پس چی هگهی دی ولمی داشتی روزمره خوبیم،زندگی بودی قانعی آدم هاچون

 که ی گفت،اون پولی مشهی چند که مامان همم،هری داشته باشمی تونستی نمیانداز

 لی باهاش وساسالشه،پاری در واقع پس اندازمون محسوب ممیدی می قرعه کشیبرا

 هم که گهی و تا سال دمی کنی دانشگاه تو مهی امسال هم خرج شهرم،یخونه رو نو کرد

  .خدا بزرگه

  

مامان .دمی تشکم که کنار تشک مامان پهن شده بود دراز کشی شده بود،روشب

 ی تا ساعت ده شب متی زود و نهایلیما معموالً خ. زود خوابش بردیلیخ

 مدرسه ای شدم و به دانشگاه و ی مداریصبح زود از خواب ب دی من بام،چونیدیخواب

  . رفتمیم

 تا گهی کرد و دی و برام صبحانه آماده مشدی مداری صبح ها با من بشهی هم هممامان

  .دی خوابیشب نم

 رو رد کرده بود و االن فی خفی سکته هی شیسال ها پ. داشتی قلبیماری ب-مامان

  . کردی کامالً مراعات مدیهم با

 خونه و ی تموم کارهاباًی نکنه و تقرنی مراقب بودم که مامان کار سنگشهی همنم

  . دادمی الزم رو خودم انجام میدهایخر

 دادم که ظرف ی اجازه نمگهی من دی کرد ولی نهار رو مامان خودش درست مالبته

 هی شدم و با گری کرد،از دستش ناراحت می کار رو منی لباس بشوره و اگه اایو 

 ی خودت رو به کشتن بدی خوای؟می کنی کارها رو منی ای چیبرا: گفتمیبهش م

  !؟ی که هست تنهاتر کنینیتا منو از ا
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۱۲

ببخش دخترم،آخه تو هم : گفتی کرد و می مهی در جوابم گرشهی هم هممامان

  !ی انجام بدیی کارها رو تنهای دوست ندارم تو همه ،منیشیخسته م

 ی و خستگهی کاف،برامی تو سالمنمیبی که منیم هشم،ینه مامان جون،من خسته نم:من

  . برهی مرونیرو از تنم ب

******  

 و ی سورمه انیشلوار ج. رفتمی به دانشگاه مدیبا. آبان بود15 دوشنبه امروز

 محو و شیآرا.دمی رنگم رو پوشرهی تهی آبی رنگم رو با مقنعه ی کوتاه مشکیمانتو

 که میو چادر مل )میژلب و رژگونه مال رهی کن و دی سفهیدر حد (  هم کردمیمیمال

 مو ی و صورتدی سفی هایاز جلو چند تا دکمه داشت رو هم سرم کردم و کتون

  . دانشگاه شدمی راهفمی و بعد از برداشتن کدمیپوش

 دو تا اتوبـ ـوس دی اتوبـ ـوس خور خونه مون به دانشگاه خوب بود، فقط باریمس

  . کردمی می روادهی هم پی کمهی و شدمیسوار م

 باهاشون ادیز. بودندومدهی و افسانه هنوز نمیمر.دمی رسمی ساعت هفت و نیحدودا

  .می کم با هم دوست شده بودهی و می نشستی نبودم اما معموالً کنار هم میمیصم

 و بند حجابشون نبودند،اما دی در قادی بودند و معموالً هم زیی دو تا مانتواون

  . بودندیعتماد خوب و مهربون و قابل ایدخترها

 مشغول کهی در حال"جواد شهباز" و " معتمداریکام" به همراهقی صددی ربع بعد وحهی

  .صحبت بودند،وارد کالس شدند

 لب سالم ری زد و زیاون هم در جوابم لبخند. انداختمی نگاهقی به صدناخودآگاه

  . دور جواب سالمش رو دادمی لب و از همون فاصله ریمن هم ز.کرد
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۱۳

 مغرور و متکبر یلی اومد،خی خوشم نمادی معتمد زاریهباز و کام جواد شاز

  .ظاهراً پولدار و ثروتمند هم بودند...بودند

 به دانشگاه اومده بود و متی گرون قنی معتمد که تا حاال با سه مدل ماشمخصوصاً

  ! کردندی هاش صحبت منی از مدل ماششهی وافسانه هممیمر

 نشوی ماشیگران،هی جلب توجه دیداره که برافکر کنم کمبود !ی عقده ای چارهیب

  !کنهیعوض م

 و پی بودند و تی مشکی و چهار،پنج ساله و قد بلند و با موهاستی دو تا شون بهر

 کالس و کالً ی دخترهای همه باًی جذاب و دختر کش داشتند و تقری هاافهیق

  . زدندیدانشگاه هالکشون بودند و براشون پرپر م

 بود ی حرفنی دانشکده خبر نداشتم،در واقع ای دخترهای همه  من که از دلالبته

  ! گفتندی و افسانه ممی مرشهیکه هم

 اون شد،امای محسوب می اسم مذهبهی جواد بود که کشی اسم کوچنکهی با اشهباز

  ! بودی مدی و مقی آدم مذهبهی اگه دم،عمراًی دی که من میجور

 شیمیالبته دوست صم. کردیم ی پروند و شوخی سر کالس ها مزه مشهی هماون

 کردند،از سر و ته کالس ی می از اون نداشت و معموالً هم سعی هم دست کماریکام

  . و دودر کنندچونندی کالس ها و استادها رو بپی جورهیبزنند و 

 اری کام،امروزیدی ندیوا:افسانه کنارم نشست و گفت. و افسانه هم اومدندمیمر

چقدرم خوشگل ! بودینیعجب ماش!...اومده بود زرد رنگ سی جنسـ ـهیجونم با 

  !بود
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۱۴

 خر یلی خواد بگه که خی مونه،مثالً می مدهای بددیمثل ند: زدم و گفتمیپوزخند

  !پوله

 دارند،دنبال پز هی مانایبابا ا!...شهی نمتی حالزهای چنیتو هم که ا! برو بابا:افسانه

  !ناشمیخودش و ماشمن که صد در صد عاشق !...ستندی که نزهای چنیدادن و ا

  . رنگش قانع اَمی مشکهی من که به همون جواد با اون سوزوکیول:میمر

 ماها رو انیشما دو تا هم که چقدر دلتون خجسته است،اونا که نم...هه_

 دی که البته اونم بعمی باهاشون ازدواج کنمی تو خوابمون بتوندیالبته شا!...رندیبگ

 اونجا اومدن هم برامون ی و احتماالً برانای خوابمون هم بی توی دونم که حتیم

  ! ذارندی کالس میکل

 تو خوابمون هم یم،حتی کارمندزاده ا،ماهایگیآره راست م: و گفتدی کشی آهمیمر

  .می کنی نمدای پولدار پی شوهرهانیاز ا

.هم دارم"یژاله محب" هی به سرسختبی رقهیمخصوصاً من که : گفتطنتی با شافسانه

    

  

 خودش عی ضایلی فوق العاده جلف کالسمون بود که خی از دخترهایکی ی محبژاله

  . چـ ـسبوندیرو به معتمد م

 و مقنعه ش هم که دی پوشی معی کوتاه و چسبون و ضایلی خی هم مانتوهاشهیهم

  . کردی هفت رنگ شده ش رو معلوم می خدا،پس کله ش بود و موهای شهیهم
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۱۵

 یطی شراچی کوبوند که تحت هیرش م به پس سخیفکر کنم، مقنعه ش رو با م...هه

 ذره هی رفت و نه ی ذره جلوتر مهی وقت نه چی خورد،و هیاز اون حالت تکون نم

  .عقب تر

  ! دادی نمری وقت،حراست دانشگاه بهش گچی دونم چرا هینم

 ی هر چه زودتر مدی به سمت خونه رفتم،باعی کالس ها،سرانی از پابعد

  .ادیرام خواستگار ب قرار بود امروز بیناسالمت.دمیرس

 گهی ساعت دهی َکمه کم تا ی روادهی هم پی کمهی و ی اتوبـ ـوس سوارنی خب با ااما

  .دمی رسیبه خونه م

 زنه و ی داره برام بوق منی ماشهی دانشگاه احساس کردم که ی محوطه رونیب

  .ادیدنبالم م

 شهیکه هممن !... خوان؟ی می چگهی از امثال من دنای دونم ای ندادم،نمیتیاهم

 فرستم و چراغ قرمز ی هم پالس نمی کسیسرم به کار خودم گرمه و به اصطالح برا

  !دمینشون نم

  . اتوبـ ـوس ها به راه افتادمستگاهی هامو تندتر کردم و به سمت اقدم

  !!!یخانوم معصوم: گفتی مردونه ای خودشو به کنارم رسوند و صداهینیماش

 ای از استادها و یکی دیا خودم گفتم شا اسمم رو گفت به سمتش برگشتم،بچون

  . دارهی هام باشه و باهام کاریهمکالس

 نشسته،چون صبح افسانه ی زردرنگنی که پشت رل ماشارهی که کامدمی تعجب دبا

شهباز هم . رو حدس زدمنشی اومده،مدل ماشسیگفته بود که امروز با جنسـ ـ

  . کردندیُکششون بهم نگاه م و دخترزی هیکنارش نشسته بود و هر دو با لبخندها
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۱۶

 یبله،با من کار: و گفتمدمی هم کشی و اخم هامو توومدی نگاهشون خوشم ناز

  !د؟یداشت

  !د؟ی،خوبیسالم خانوم معصوم:اریکام

 و ی جدیلی باهاشون هم کالم بشم،با همون اخمم و خادی دوست نداشتم زچون

  .فتم نگیچیش هم ه"دیخوب"خشک ،جواب سالمش رو دادم و در جواب 

 شهیم: کرد،خنده شو بخوره،گفتی می هم که سعاریکام.دی خندی مزیزری رشهباز

  ! امروزو برسوَنمتون؟د،کهیافتخار بد

 ی با خودشون کرده بودند،که اجازه یمعلوم نبود راجع به من چه فکر!  شعورهایب

  ! رو به خودشون داده بودند؟ی درخواستنیهمچ

 ی می با همه آره هستم و زودی اون دخترهاحتماً فکر کرده بودند،منم مثل...هه

  !شمی منشونیپرم و سوار ماش

 به خودشون داده بودند ی اجازه انی کرده بودم که اونا همچکاری من چیعنی ایخدا

  ! رو به من بدن؟یشنهادی پنیکه بخوان همچ

اما نه،اونا !... سالم کرده بودم،متوجه شده بودند؟قی به صدی لبری صبح که زنکنه

  ! نشدندقی متوجه سالم کردن من به صداصالً

 به ی عصبانیلی و خدمیهم بهشون بدم،رو ند"نه" جواب هی ی حتنکهی ای برایلیدل

  .راهم ادامه دادم

ماشااهللا چقدر !... عجله؟نیحاال کجا با ا:  و گفتومدی هم پام منشی با ماشاریکام

  .می رسی که به گرد پاتون هم نمد،مایریهم تند م
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۱۷

 نگاهشون هم نکردم و به راهم ادامه ی ندادم و حتیتی اهمی شدم،ولی کفرگهید

  .دادم

  !رمی خواستم ازتون چند تا جزوه بگی مد،فقطی ناراحت نشکنمیخواهش م:اریکام

 که چه ستی بلد نگه،منتهایآره راست م: گفتی شهباز اومد که با خنده میصدا

  !رهی خانوم محترم،جزوه بگهی از دی بایطور

 که یی های صندلی اتوبـ ـوس رفتم و روستگاهیون نکردم و به سمت ا نگاشاصالً

  .اونجا بود، نشستم و منتظر اومدن اتوبـ ـوس شدم

 که از لحن صداشون ست،مخصوصاًی نزهای چنی بودم که هدفشون جزوه و امطمئن

 که دوست دارند چند دی فهمشدی بود،مدای و خنده،توش پیکه کامالً حالت شوخ

 ی جورهی کنند و یام خوش و بش و به حساب خودشون خوش گذرون رو باهیساعت

  .وقت بگذرونند

 موضوع رو فراموش کنم،باالخره نی کردم ای سعی بودم ولی و عصبانی کفریحساب

 بود،و چه بسا که اگه یعی طبی امرزهای چنی موضوع مزاحمت و ای هر دختریبرا

 نشونی کردند که سوار ماشیم قبول ندیشا( من بودند،ی و افسانه به جامیاآلن مر

  ! رفتندی مشی سکته کردن پمرز آوردند و تا ی بال در میاز خوشحال)بشند،اما 

  

تند تند .دمی سرخ و پرتقال و موز هم خربیسر راه س.دمی چهار به خونه رسساعت

بعد از دوش گرفتن، نماز مغرب و عشا م رو هم . کردمیریخونه رو جارو و گردگ

 دخترونه شهی ابروهام رو که همری زی از قرآن،کمهیدن چند آخوندم و بعد ازخون

  . کردمزی داشتم،تمیبرشون م
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۱۸

 نداختم و ابروهام روهم دخترونه بر ی معموالً صورتم رو بند مگهی دشی دوسال پاز

 چی داد و هی برام انجام مالی دوستم لای رو خودم و نکاری اشهی داشتم،البته همیم

  . رفتمی نمشگاهیوقت به آرا

 رو می ساتن کرم قهوه ای صورتم کردم و روسری هم چاشنمی محو و مالشی آراهی

  . سرم انداختمیرو

  ! عروس هانیع... که چقدر هم خوشگل شدم،یوا

من فعالً قصد ازدواج : گفتمنهی آی گرفتم و جلوافهی خودم قی زدم و برایلبخند

  ! خوام درسمو بخونمیم...ندارم،

 د،قولی کنی اصرار منقدریاما حاال که شما ا:و گفتم خودم رو لوس کردم دوباره

  . فکر کنمشنهادتونی رو پدمیم

  !زمی عزیچقدر ماه شد: و گفتدی جلو اومد و گونه م رو بـ ـوسمامان

  !ماه بودم،مامان خوشگلم: و گفتمدمی با ناز بـ ـوسمامانمو

  .خت کنندان شااهللا که باطنشون هم خوب باشه و تو رو خوشب: و گفتدی خندمامان

 سرم انداختم و با مامان منتظر ی رو رومی خواستگاری مخصوص روزهاکی شچادر

  .مینشست

  .مامان رفت و در رو باز کرد. ساعت هفت زنگ خونه به صدا در اومدرأس

 کار شده ی هاهی که حاشیمتی و گرونقکی شی خانوم حدود پنجاه ساله که مانتوهی

 کم هی ی ساتن با تم قهوه ای روسرهی با  دکمه هاش داشتی هاش و جلونی آستیرو

 شال سبز هی و ی مشکنی و هفت ساله که پانچو و شلوار جستی بدی دختر شاهی ره،ویت
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۱۹

 رنگ ی فندقباًی هر دوشون هم که تقری ازموهایکم. به سر داشت وارد شدندیفسفر

  .دند حجاب نبوبندی هم پاادیمعلوم بود که ز. اومده بودرونی هاشون بیبود از روسر

 سبد هی و ی نوک مدادکی کت و شلوار شکهی هم در حالقی صددی سرشون وحپشت

  . دستاش بود ،وارد شدی توکیگل کوچ

 اتاق یمنم که تو. بود،تعارف کردییرای باال که پذی اونها رو به سمت طبقه مامان

 زدم به ی مدی اونها رو از پشت پنجره،دیواشکی اول بودم و داشتم ی طبقه ییجلو

 دست پخت ناز عروس هیی بردن چایزخونه رفتم و منتظر مامانم موندم که براآشپ

  .خانوم صدام کنه

  ! باالیای چند لحظه بشهیزم،می جان،عزهیهان: مامان اومدیقه،صدای از ده دقبعد

 و ختمی رک،ی شی تو استکان هایی تا چا،پنجیرانی ای دخترهای همه تی مأمورطبق

  . باال بردمی  دقت به طبقهتیآروم و در نها

 ی اول نبود که برام خواستگار می داشتم،باالخره دفعه یادی کار تبحر زنی ایتو

  .اومد

خانوم . لبخند زدند و جواب سالمم رو دادندیهمگ. زدم و آروم سالم کردمیلبخند

  .فکر کنم ازم خوشش اومده بود...  بهم انداخت،دارانهی نگاه خرهی قیصد

  !قی صدی و نه دستهادی من لرزیبختانه نه دست ها ها رو تعارف کردم،خوشییچا

 ماست ی خونه اقی مادرش هم به سبک و سی کرد که خونه ی مفی تعرقی صدخانوم

بعد با مامان شروع کردن به . کنهی می اون ور تر زندگابونیو مادرش چند تا خ

 هست قی که عفت خانوم همون مادر خانوم صددیآدرس دادن و مامان باالخره فهم
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۲۰

 که نی و کار روزگار رو ببمی خوشحال شدند که آشنا از آب در اومدیلی خالصه خو

  ! و از هم خوششون اومدهدندی رو دگهی دانشگاه همدیبچه هامون تو

مای از مجلس خواستگارنمیا...،روزگاریه !  

 به یرکیرزی نگاه زهی...ن،یی سرم رو انداخته بودم پادمی کشی خجالت میلی خچون

خدا به دادم !... از اون خواهرشوهرها بود هایول... انداختم،خواهر داماد

  !دهی تنه، کار هفت تا خواهرشوهر رو انجام مهی احتماالً یکی نیبرسه،هم

 ساله داشت که هی دختر هی هاله بود و سه سال بود که ازدواج کرده بود و اسمش

  . مادرشوهرش گذاشته بودشیخونه 

خب حاال : با لبخند گفتقین گفت و رو به من و صد به مامای با اجازه اقی صدخانوم

 دی رسی به تفاهم مدینی و ببدی تا با هم صحبت کنمی ذاری ما شما دو تا رو تنها مگهید

  ! نه؟ای

 ماهه،و من یلی جون خهیهر چند که به نظر من هان: زد و گفتی مامان هم لبخندبه

  .گمی منی جون،آفردی انتخاب وحنیبه ا

  .می زدیخند هم لبدی و وحمن

فقط تو رو : زد و گفتی عروس کُشِ خواهرشوهری از اون لبخندهایکی هم هاله

 مادرشوهرم شی پادی کنه و زی قراری بچه م ممکنه بد،چونی لفتش ندادیخدا ز

  !نمونه

 ی رو براقی رفتند و من و صدنیی پای گرام به طبقه ندهی ها و خواهرشوهرآمامان

  . گذاشتندنده،تنهایآ هی احتمالیوا کردن سنگ ها
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۲۱

 ی تویسرش رو باال آورد و با لبخند آرامش بخش. خجالت رو کنار گذاشتقیصد

  :صورتم نگاه کرد

 ی به جلسه ی ربطچی رو که هیی دادند و حرف هاتی خب ظاهرا مادرهامون رضاـ

  . بردننیی نداشت به طبقه پایخواستگار

  . نگفتمیزی چ زدم وی ادب در جواب منم لبخند محوتی خاطر رعابه

  

  ! شما؟ای ـ خب اول من شروع کنم قیصد

  : کم سرم رو باال آوردم و آروم گفتمهی.  شده بودمی قدر خجالتنی دونم چرا اینم

  !دیی اول شما بفرماـ

  : هم قالب کردی رو تکون داد و دست هاش رو توسرش

تو .  هستمعی سالمه و مهندس صناکی و یمن س. کنمی پس اول از خودم شروع م_

 نی الی خونم، دلی می جامعه شناسدی دونیارشد هم همون طور که خودتون م

 کنم ی حس مکهی رشته دارم ،طورنی که به ایِادامه ندادن تخصصم هم عالقه ا

 کارخونه ی هم که تورم کایبرا!  گُمشُدمهی مهی نیی جوراهی یمباحث جامعه شناس

!  نه؟ای دی دونم بدونینم. م هستدشی کنم و اون جا مهندس خط تولیکار م(...) 

  ! معتمدهاریاون کارخونه متعلق به پدر کام

  : چشم هام نگاه کردتو

  ! کالسمونهیهمون که تو. دی شناسی حتما مگهی معتمد رو که د_

پس . باال رفتیلـ ـبم به لبخند کج.  امروز بعد از ظهر افتادمادی!  معتمداریکام

 جوون خوش هیاونم حتما .  تر کردمظیپوزخندم رو غل! باباش کارخونه دار بود
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۲۲

 ،ی الکی و پاش هاختی و همشو صرف رادی دونست پول از کجا میگذرون بود که نم

  ! کردی ممتی گرون قمدل مدل به ی هانی مختلف و ماشی لباس هادنیخر

  : ادامه دادقیصد

ن و  مقدار پس انداز دارم که بتونم با اوهی خونه هم ی دارم ، برابای تدی پراهی ـ

  . بخرمی شصت مترای پنجاه و کی آپارتمان کوچهیکمک پدرم 

 ندمی از شوهر آیادی بخشم رو پنهان کنم،من توقع زتی کردم لبخند رضایسع

 شی خونه و زندگی ،درستکار ،خوش اخالق و مسئول برامانی که با انیهم. نداشتم

  . بودی بود، برام کافیم

 ،ی خواستگارنیال بود و تا حاال همچ دهی ایلی من خی براقی صدطی واقع شرادر

 هی بودن که قبال همساییالبته چند تا.  در خونه مون هم رد نشده بودی از جلویحت

 چی بود، اما خب هقی مثل صدطشونی شراشی کرده بودن و ظاهرا کم و بیها معرف

  . رو نداده بودنی زندگع شروی خونه،اونم برادیکدوم از اونا قول خر

 دونم ی برام مهم نبود، اما نمادی ززهای چنی نبودم و ای ای مادیلی من آدم خالبته

 هم یلی که خودشون رو خی خواستگاری خواستگارام بعد از جلسه یچرا همه 

  ! کردن؟ی پشت سرشون رو هم نگاه نمگهی رفتن و دی دادن، میمشتاق نشون م

 هام یر خواستگای هی از من، با بققی صدی گفت، ممکنه خواستگاری ششم محس

 نکرده بود و اون خودش ی من رو به اون معرفیفرق داشته باشه، چون باالخره کس

 ی برای معمولی معارفه ی جلسه هی جلسه فقط نی بود و ادهیواقعا منو پسند

 دی که بامی ما بودنی اگهی دفعه دنی شد و احتماال ای داماد محسوب نمیخانواده 

  .می دادی می منفایجواب مثبت و 
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۲۳

  : گفتمی جدیلی حال خنی ابا

 باشه و نسبت به خانوادش مسئول و ی اهل کار و زندگندمی که همسر آنی اـ

 تی شما هم اهممانی ای من درجه ی خب برای مهمه، ولیلی من خیمهربون، برا

  . دارهیفوق العاده ا

  : به خودش اومدعیسر

  .می معتقد و اهل نماز و روزه هستی خانواده هی البته ما هم ـ

  : ادامه دادینیا لبخند دلنش بو

 خوشم اومد و احساس کردم یلی بود که من از حجاب و متانت شما خنی همی برا_

 باز ی اژهی و خانواده دار حساب وبی خانوم نجهی شما به عنوان ی تونم رویکه م

  .کنم

 باشه که به حجابم به ی کسمی زندگکی دوست داشتم شرشهی هام رنگ گرفت،همگونه

  ! نگاه کنهنی تحسی دهید

  : زدم و نرم گفتمی کم رنگلبخند

 هی ی خوب توطی شراهی راستش من دوست دارم درسم رو هم ادامه بدم و اگه ـ

  . اومد،به سر کار هم برمشی پی دولتیاداره 

  : حرفم ،روشنفکرانه سرش رو تکون داددیی تأدر

 ندارم ی مشکلچی موافقم ، با درس خوندنتون هم هی وقت دولتمهی کار نهی من با _

  . کنمی هم مدشیی تایو حت

 کرده و لی شوهر تحصنی که قرار بود همچنی رو پر رنگ تر کردم و از البخندم

  . بشه خدا رو شکر کردمبمی نصی ادهیفهم
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۲۴

 گرفتن یقرار شد اون ها فردا شب برا.  رفتنقی صدی از دو ساعت خانواده بعد

  .جواب ما، زنگ بزنن

  : معتقد بودمامان

خودش هم که خوب و اهل نماز و .  و خواهرش هر دو خانوم و محترم بودن مادرـ

 که آدم خوب هی دولتی اداره هیظاهرا پدرش هم کارمند .  بودیروزه و کار و زندگ

 و از رمی فردا مشتری بنانی اطمیالبته برا. نظر من که مثبته. و معتمد محلشونه

  .نم کی مو پرس و جی کمهی هاشون در موردشون هیهمسا

 ی جهی بودم و اگه نتی وصلت راضنی من هم به ایی جوراهی.  زدمینی شرمگیلبخند

  . دادمی بود، حتما جواب مثبت می مامان هم خوب می محلقاتیتحق

  

****  

 ی بی مشکی پرادوهی گشتم، ی از ظهر سه شنبه که داشتم از مدرسه به خونه برمبعد

  .دمی عقب کش و خودم رو بهدمیترس.  پام ترمز کردیهوا جلو

 درجه ممکن نیچشم هام تا آخر. اومدنیی پانی ماشی اتومات سمت راننده ی شهیش

  ! کرد؟ی چکار منجایاون ا!  معتمد بوداری کامنکهی من ایخدا. باز شد

 زده بود و صورتش رو سه پی تی حسابشهی مثل همومدی که به نظر می در حالاریکام

 فشنش گذاشته بود، سرش رو از یها موی رو روشی دودنکی کرده بود و عغهیت

  : آورد و با خنده گفترونیپنجره ب

  ! هایدی ترسیحساب!  چقدر هم ترسوی واـ

  ! داشت؟ی پسر چرا دست از سر من برنمنیا...دمی هم کشی هامو تواخم
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۲۵

!  از کار امروزتوننمیروزتون،ایاون از کار د! ؟ی چیعنی کارها نی معتمد ای آقاـ

  !دارم؟ یمگه من با شما شوخ

  : زدی آورد و چشمکرونی از پنجره بشتری رو بسرش

  !د؟ی ممکنه داشته باشیعنی. دونمی نم_

  ! که داشت دهنم باز موندیی همه رونی ااز

  . دادمرونی پر از حرصم رو بنفس

  !د؟ی محترم، لطفاً مزاحم من نشی آقا_

باهاش کل کل  و سمیدوست نداشتم وا. گفتم و راهمو کج کردم تا از اون جا برمنویا

  . اومدی ها خوشم می جلف بازنی کارها بودم و نه از انیمن نه اهل ا.کنم

  : شد و راهم رو سد کردادهی پاریکام

  !ی سرسختیلی ظاهرا که خـ

  : صورتم آوردکی صورتش رو نزدو

  . کنمی نداره، من باالخره رامت می اما باشه اشکال_

  !فی کثحیوق

  :دمی صورتم رو کنار کشیتند

  !؟ی چیعنی حرف ها نیا. دیالت بکش خجـ

 نیتا به حال همچ.دی تپی قلـ ـبم گذاشتم که تند و تند می باالفاصله دستم رو روو

  .دمی ترسی مبهی پسر غرکی از حد شی شدن بکی نداشتم و ظاهراً از نزدییتجربه ها

  : لبش آوردی روی و عصبنی خشمگشخندی نهی

  ! بودمدهی تو ندیمل به اُیتا به حال دختر! ؟یدی ترسهی چ_
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۲۶

 و بدون یبدون معطل. نداشتیتی اهمچیحرف هاش برام ه. خودم مسلط شدمبه

از .  بهش بدم راهم رو کج کردم و به سمت خونه مون به راه افتادمی جوابنکهیا

 شد و احتماال دهی و ترمز کردنش شننی ماشهی ی هاکی الستغی جیپشت سرم صدا

  : گفترای شهباز که با خنده به کامیصدا

  ! های شدعی ضایحساب!  به سنگ خورد، نه؟رتی تـ

  . خفهگهی ـ تو داریکام

  ! به چشم ،جناب بد اخالقِ دماغ سوختهی ـ اشهباز

اون . اصال هم مکالمشون برام مهم نبود.  گفتی در جوابش چاری نشدم کاممتوجه

 از  زود دستیلی هام خی مزاحم بود که حتماً به خاطر کم محلهی من فقط یبرا

  . داشتیسرم برم

  

 کرده بود و خدا قی تحققی صدی خانواده ی اون روز صبح رفته بود و درباره مامان

 کرد دی اون خانواده رو تائی خوب و سالم بودن از نظر اخالق،یرو شکر با خوشحال

  .می بودقی صدی بود و فقط منتظر تماس خانواده ی اوکزی از نظر ما همه چگهیو د

 گرفتن ی براقی صدی خانواده م،ی منتظر موندین شب هر چ تصورم اوبرخالف

 ی بار دلشوره نی،ای قبلی دونم چرا برخالف دفعه هاینم.جواب، تماس نگرفتن

  ! به سراغم اومده بود؟یبد

  : خودم گفتمبا

  .رنی اومده باشه و نتونستن تماس بگشی پی براشون کاردی شا_
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۲۷

 ی می و حتما به ازدواج منتهستی ن های مثل قبلی خواستگارنی مطمئن بودم که او

  .شه

 مدرسه ی آبدارخونه ی که نمازم رو خوندم و ناهارم رو تونی بعد از اچهارشنبه

  .خوردم، به سر کالسم رفتم

 ی با بچه ها تست کار مر،ی بعد از ظهر، طبق درخواست خانوم مدی ساعت هاشهیهم

  .کردم

ردم و همون طور که با بچه  رو جمع کلمی مدرسه، وساانی از خوردن زنگ پابعد

 در کمال یول.  زدم، از کالس خارج شدمی که دورم رو گرفته بودن حرف مییها

 سادهی در کالسم منتظرم وای که جلودمی و دخترش هاله رو دقیتعجب خانوم صد

با بچه .  خوشحال شدمتیا نهی و بدمی کشی دوباره شون، نفس راحتدنیبا د.بودن

 و هاله رفتم و باهاشون دست دادم و قیسمت خانم صد کردم و به یها خداحافظ

  .سالم کردم

ناخوادگاه . هستننی گرفته و سرسنگی کمهی نگرفتن و لمی تحوادی کردم زاحساس

  ! افتاده بودینکنه اتفاق بد. به دلم چنگ انداختی بدیلیحس خ

 و ی جدیلی دست دادن،فقط سر اتگشت دست هام رو لمس کرد و خی براهاله

  : شدرهی صورتم خیخشک تو

  .می باهات حرف بزندی راستش ما باـ

  : تکون دادم و گفتمیسر.  شدمنگران

  ! اومده؟شی پی مشکلـ
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۲۸

 هست که گرهش فقط به دست خودت باز ی مشکلهی زمی ـ آره عزقی صدخانوم

  !ی و دل منِ مادر رو شاد کنی کنی خانومدی و باشهیم

  : افزوده شده بودمی تعجب هم به نگرانحاال

  !اد؟ی از دست من برمی چه کمکـ

  .شهی سر پا نمی جورنیا. می و صحبت کنمینی سر کالست بشمی ـ بهتره برهاله

 شده بود و بچه ها ی خالگهی کردم و اون ها رو به داخل کالسم که دی خواهمعذرت

  . کردمییرفته بودن، راهنما

گفته معلوم نا. مخصوص خودم نشستمیمن هم سر جا.  ها نشستنمکتی نی دو روهر

  . مشکوکهیبود اوضاع کم

  :دمی پرسمتی مالبا

 براتون انجام ادی از دستم بربی اگه کمکشمیخوشحال م. دیی کنم بفرمای خواهش مـ

  .بدم

  : زودتر از مادرش به حرف اومدهاله

 هم خوب یلی به نظر ماخیحت. ی نداری مشکلچی جون، تو از نظر ما ههی هاننی ببـ

 خوشش اومده و دوست یلی هم از تو خدیبرادرم وح. یهستو خانوم و با کماالت 

  . که هست با تو ازدواج کنهیداره حتما و هر جور

  . وجود نداشتی مشکلچی که هنجای آروم گرفت،تا ای کمدلم

  : ادامه دادیستی رودربای سرد و بیلی اون خاما

ت تو  بسته و مشکالاتی واقعی کور شده و چشمش رو رویی جوراهی در واقع اون _

  .ستی هم قائل نیتی اهمچی و براشون هنهی بیرو نم
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۲۹

 ی داشتم که خودم هم ازش بی من چه مشکلیعنی.  کردمزی چشم هام رو رمتعجب

  !خبر بودم؟

  : لبش نشستی روی اهی پر از کناپوزخند

 و می شما پرس و جو کردی هاتون راجع به خانواده هی ما از چند تا از همساروزی دـ

 اول دی دونم ما بایالبته من م. میدی پدرت فهمی درباره  روییزهای چهی

 نی جا انی و در امیومدی تو می و بعد به خواستگارمی کردی رو کامل مقاتمونیتحق

 روزید. می کنی می ازت عذرخواهتش مائه و من و مامانم بابری همش تقص،یکوتاه

وه بر اون عقب  ها به ما گفتن پدر مرحومت کر و الل مادرزاد بوده و عالهیهمسا

  . داشتهی ذهنیموندگ

 و اون رو دی به گلوم رسی بدیلیبغض خ. پاهام بود، مشت شدی هام رو که رودست

 ی بود همون مشکلنیپس ا.  نکنمهی کردم خوددار باشم تا گری حال سعنیبا ا.فشرد

 پشت سرشون رو گهی بشن و برن و دی خواستگارهام فراری شد همه یکه باعث م

  !نن؟هم نگاه نک

 مرده بود و من شیپدر من نوزده سال پ.  کردمی هامون تعجب مهی از همساواقعا

 تمام ی توشهیمن هم. هم باهوش بودم یلی خیهم که دخترش بودم کامال سالم و حت

 یی رو هم خودم به تنهایی کالس چهارم ابتدای شاگرد اول بودم و حتلمیدرون تحص

 کم نی ها همچهیپس چرا همسا.  بودم خوندهی کس به طور جهشچیو بدون کمک ه

  ! کردن؟ی در حق من می ایلطف
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۳۰

 ما رو به زی همه چدی اون ها حق داشتن و بادی دونم اما شاینم. رو فرو خوردمبغضم

 رفتن، ی راجع به من و گذشتم به در خونه شون مقی تحقی که براییخواستگارها

  ! دادنی محیتوض

 ی و با دستمال کاغذی با ژست خاص رودشی قطره اشک تمساح نچکقی صدخانوم

  : پاک کرد و لب باز کردیگلدار

آخه شما که .  من جواب رد بدهدی به وحی جورهی کنم خودت ی خواهش مزمی عزـ

 ممکنه به بچتون یکی مشکالت ژنتنی که ای دونی و بهتر می کرده الیخودت تحص

  .دیو الل بش عقب مونده و کر ی بچه هی نکرده، صاحب یی کنه و خداتیهم سرا

  : حرف مادرش اضافه کردلی در تکمعی سریلی خهاله

 نی موضوع به انی کرده ست،به الی که تحصنی دونم چرا،برادر احمق من، با ای نم_

 جور نی و اکی ژنتشی تونه شرط باشه و با آزمای نمنی اگهی و مدهی نمیتی اهمیمهم

 یاره و ازدواج شما م وجود ندی مشکلچی ها، ممکنه ثابت بشه که هیمسخره باز

  !تونه بالمانع باشه

ما .  باالئهیلی خسکشی جور ازدواج ها رنیباالخره ا. زمی ـ آره عزقی صدخانوم

  .می رو نداریسکی رنی جرات همچم،ی کم محافظه کار هستهیهم که 

 ی کردم عاقل باشم و خودم رو جایسع!  نه؟ای دادم ی بهشون حق مدی دونم باینم

  . رو درک کنمشونیگراناونها بذارم و ن

 تی که در نهایی سمجم رو پس زدم و با صدای باز و بسته کردن چشم هام اشک هابا

  :تالشم، باز هم به خاطر بغض دو رگه شده بود،به حرف اومدم
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۳۱

 ی من حتما به پسرتون جواب منفدیمطمئن باش.  کنمی شما رو درک می من نگرانـ

  .رهیگ صورت بی ازدواجنی ذارم همچی و نمدمیم

  :دی نفس راحت هم کشهی پشت بندش دی زد و شای زده اجانی لبخند هقی صدخانوم

 جا نی راجع به اومدن ما به اد،ی کن و به وحی کنم خانومی خواهش مزم،ی پس عز_

 بشه و دوباره سر موضوع ازدواج با شما ما رو تحت ی نگو، چون ممکنه عصبانیزیچ

 ی بچه هی و ادی به بار بیمونینه که بعدش پش بکی کارهی دونم یفشار بذاره و چه م

  .ناقص رو دستمون بمونه

 یبه خودم مسلط شدم و برا. رمی بگدهی رو نادزشونیرآمی کردم لحن تحقیسع

  : سرم رو تکون دادمشترشونی بنانیاطم

خودتون . رمی گی راحت باشه، فقط من باهاش تماس نمالتونی باشه از طرف من خـ

  . نکنهی هم پافشارگهی و دهی که جواب من منفدی کناز طرف من بهش اعالم

 زده تر از قبل از جاش بلند شد و جلو اومد جانیه. تر شدقی عمقی خانوم صدلبخند

  :دی گونم رو بـ ـوسی مصنوعیلیو خ

  ! بشهبتی بخت خوب نصهی شاالیا. زمی ممنون عزـ

  . کردم غم، رفتنشون رو تماشاتی تکون دادم و در نهای تشکر سری معنابه

 یپدر من عقب مونده .  گفتنیاونا درست م.  لـ ـبم نشستی روی تلخلبخند

  . و کر و الل مادرزاد بودیذهن

 تا به امروز ی از پدر من، حتری هم به غمی پدری خانواده ی توی موضوع حتنی االبته

 بود که نی الشی دلدی بود و شافتادهی اتفاق نی اگهی کس دچی هیدرباره 

  . باردار شده بودی سن چهل و پنج سالگیپدرم رو تومادربزرگم، 
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۳۲

 وقت چی نگاه نکرده بودم و هی معضل جدهی موضوع مثل نی وقت به اچی به حال هتا

 یکی ژنتی جور جهش هانیدر واقع ا. بودمدهی خودم ندی بزرگ برابی عهیاون رو 

سوب  محیعی طبی سنِ باال، امری های حاملگی معموال تو،ی مادرزادیو نقص ها

.  بودن اون نقص وجود داشته باشهی و ارثی نگرانی برایلی کنم دلی و فکر نمشهیم

 جور نقص ها جز صفات مغلوبه هستن و امکان تکرارشون در نیمخصوصا که معموال ا

  ! کمهیلی خی عادطیشرا

  

 مامانم م،ی که مادربزرگ مادریدرست از وقت.  بدمحی رو از اول توضزی بهتره همه چ

 سی دل درد ساده که احتماال آپاندهیر شده بود، اون سال پدرِ مامانم بر اثر رو باردا

مادربزرگم هم که . رهی مای نداشتن، از دنیی آشناادیبوده و اون موقع ها باهاش ز

 شهی جور منیا. رهی و خودش سر زا مارهی مای رو به دنم بوده، مامانمانشی زانیاول

 ی که با خانواده شهی و مجبور مشهی ممیتی شی زندگیکه مامانم از همون ابتدا

 مرحوم مامان و زن عموش که هنوز هم زنده ست، مامانم یعمو.  کنهیعموش زندگ

مامانم . دنی از اقوام دور شوهر میکی کنن و بعد به ی بزرگ میرو تا دوازده سالگ

 اول ی چون بچه دار نشده بوده، همون سال های بوده، ولمی سال زن آقا رحستیب

 می قد و نی و از اون زن صاحب چند تا بچه رهی گی سرش زن ممیدواجش، آقا رحاز

 اوقات شتری بد اخالق بوده و بیلی خ،یمی قدی مردهاشتری مثل بمیآقا رح. شهیقد م

 تا سر حد مرگ ک،ی پا افتاده و کوچشی پیزهایچ زنش رو سر یکیمامانم و اون 

 آخر عمر ی رو همون سال هاشیلب قی سکته نیدر واقع مامانم اول.  زدهیکتک م

 ی زنه و تا مدت ها راهی که ازش خورده بوده، می به خاطر کتک به ناحقمیآقا رح
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۳۳

 به ه و دو ساله بوده، دوباری مامان که سم،یبعد از مرگ آقا رح. شهی ممارستانیب

 و ی پسر سهی گرده و اونا بعد از پنج ماه مامان رو به بابام که ی عموش برمیخونه 

 اون رو از ی جورهی و دنی و کر و الل بوده، شوهر می عقب مونده ذهنیار ساله چه

  . کننی نون خور رو کم مهی کنن و به اصطالح یسر خودشون باز م

 ی کرده و توی می هشتاد ساله بوده، زندگرزنی پهی اون موقع ها با مادرش که بابام

 رو، با پول مونی فعلینه  خونی شاگرد و پادو بوده و هم،ی فروشوهی می مغازه هی

 یداری خود بابام براش جمع کرده بوده، خری که مادربزرگم از دستمزدهاییها

 نداشته، مادربزرگم خونه رو به نام ی ای کنه، اما چون بابام عقل درست و حسابیم

  . زنهیخودش سند م

ال  سستی از بشتریکه همشون اون موقع ها هر کدوم ب( تا عمه هام و عمو جمالم سه

 چی هگهیاز بابام بزرگ تر بودن و همشون هم کامال سالم و عاقل هستن و حاال هم د

 نکردن ی وقت سعچی هنی همی دونستن و برای رو منیا) ستنیکدومشون زنده ن

 اما رن،ی پدرم، خونه رو بفروشن و سهم االرث بگنطوریبعد از مرگ مادربزرگ و هم

دن و سند خونه رو به اسم من و مامانم  بتی وقت هم دور هم جمع نشدن تا رضاچیه

  . نکرده بودی اصرارچی مورد به اونا هنیالبته مامان هم در ا. منتقل کنند

 نیری فهمه باالخره پسر شی سال بعد از ازدواج مامان و بابام، که مکی مادربزرگم

 ذاره و ی منی زمی راحت سرشو روالی کرده، با خدای سر و سامون پی جورهیعقلش 

 بهت و تی در نهاش،ی و چهار سالگی سی تویعنیمامان هم همون سال، . رهی میم

  .ارهی مای و به دنشهیتعجب منو حامله م
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۳۴

 ی مرحوم شده، دلش مگهی که حاال درمونی خی هاهی از همسایکی ،ی علدی سآقا

 هی سی پست که خودش رئی کار به اداره ی رو براهی همسای از مردهایلیسوزه و خ

 و اون رو هم به عنوان فتهی کنه و قرعه به نام پدر من هم می میمعرفشعبش بوده، 

بعد از دو سال هم، همون .  کنهی میمانی بره و استخدام پی به ادارشون میآبدارچ

 کنه و ی می کنه، اون راننده هم نامردی تصادف منی ماشهیطور که گفتم، پدرم با 

 رو وداع ی پدرم دار فانشهی باعث م رسونه کهی نممارستانی کنه و اونو به بیفرار م

  . برهایبگه و از دن

 چون م،ی و ممنون و قدردانش هستمی کنی دعا مدی آقا سی براشهی و مامان هممن

 رو ی اجتماعنی حقوق تامکهی آب بارنی برد، االن ایاگه بابا رو به سر کار نم

 دیو خودش با پر کردن شکم من ی سواد من برای و معلوم نبود که مامان بمینداشت

  !د زی که نمیی هایدست به چه کارها و چه کلفت

 نی کرد و ای مادی ی ازش به خوبشهی عقل بود، اما مامانم همنیری که پدرم شنی ابا

 گفت که اون ی دوست داشت و میلی مشترکش با اون رو خی زندگمیسه سال و ن

 داده و یرار م قارشی در اختگهی دیزهای پول و چشهی نکرده و همتشی وقت اذچیه

 و ی طعم خوش بختشی سال زندگمی و دو نی سی بار تونی اولیمامان با اون برا

  . من کردهی به خوبی که اونو صاحب بچه انی و از همه مهم تر ادهی رو چششیآسا

 رو با دستمال پاک ختنی ری منیی کردم اشک هام رو که شُر و شُر از چشمام پایسع

 کدوم از همکارهام و بچه ها متوجه نشن، از چیه ه کیجور. کنم اما موفق نبودم

  .مدرسه خارج شدم و به سمت بهشت زهرا رفتم
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۳۵

 و هشت ی س،یجوان ناکام جالل معصوم".  قبر پدرم نشستم و اسمش رو خوندمکنار

  ".ساله

 هم که ازش مونده بود، آثار یی عکس هایتو! وونهی سنگ قبرش ننوشته بود دیرو

 عقب هیپدر من .  داشتتی دروغ نبود و واقعهی نیاما ا معلوم نبود، شیوونگید

 یزی و کر و الل مادرزاد بود، اما مطمئنا شوهر مهربون و پدر عزی ذهنیمونده 

  !بود

  :دمی قبرش کشی رو نـ ـوازش گونه رودستم

 دارم نی همی که من االن از دست تو ناراحتم و برای وقت فکر نکنهی خوبم، ی بابا_

 ی هم عوض نمای دنهیمن تو رو با . ستی نی طورنیبه خدا اصال ا!  کنم، نهی مهیگر

 ی به همه لی کنم و خودم با کمال می افتخار مشتری به بعد بهت بنیاصال از ا. کنم

 ستیمهم ن. ستی مهم نیچی برام هگهید.  کنمی تو رو اعالم مطیخواستگارهام شرا

 خوب ی که تو بابانهی مهم ا! به ازدواج با من نشهی راضیشکی وقت هچیکه ممکنه ه

  . هام رو از تو به ارث بردمی خوبی و من همه یمن

  : هام رو پاک کردماشک

 ی دخترای همه ی روزهی که نهیمگه قرار بر ا!  خوام چکار ؟ی اصال من شوهر م_

  ! شوهر کنن؟ایدن

  : زدملبخند

دون که  بنویا! ی شنوی صدامو می و داریستی ناشنوا نگهی دونم که االن دی م_

 قبول شی منو به همسری که ممکنه کسنی دوست دارم و خواهم داشت و از اشهیهم

  ! خورمی و افسوس نمستمینکنه ناراحت ن
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۳۶

 اری بسی ناراحت نبودم و حتگهیحاال د... خوش از کنار قبر بلند شدمی حالبا

 کردم و ی خوبم خداحافظی بعد با بابایقیدقا.  قبل بودمیسرحال تر از روزها

  .شحال و سبک بال به سمت خونه مون به راه افتادمخو

  

 و چهار ستیب.  مدرسه خاموش کرده بودم، روشن کردمی رو که از همون تومیگوش

 قدر بهم زنگ نی االیسابقه نداشت ل. نگران شدم.  داشتمالیتماس تا ناموفق از ل

  . رو باز کردمیاول.  هم بودامکیچند تا پ.  داشتهیحتما کار مهم.بزنه

  ». کردهفی خفی سکته هیبرسون، مامانت  ... مارستانی خودت رو زود به بهیهان «ـ

  !؟ی چیآخه برا!  بود؟مارستانی بمامانم

. به زور تعادل خودم رو حفظ کردم.  بخورمنی بود به زمکی سست شد و نزدپاهام

  ! خوب بودیلی افتاده بود؟ مامان که امروز صبح حالش خی چه اتفاقیعنی

 ها ی و وری به مامان زنگ زده باشه و اون درقینکنه خانوم صد. و رفتم فکر فربه

  ! داده باشه؟لشیرو تحو

خوشبختانه خطر رفع شده .  بودوی ی سی سیمامان تو.  رفتممارستانی عجله به ببا

  . شدی عمل مدی باادیبود، اما به احتمال ز

 داد، کنارم یساژ م داد و دلسوزانه شونه هام رو مای ممی که دلداری در حالالیل

  .نشسته بود

 داده بودم به پسرش نانیمن که بهش اطم.  کردمی زن تعجب منی از کار اواقعا

!  کار رو کرده بود و به مامان هم تماس گرفته بود؟نی چرا اگهی ددم،یجواب رد م
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۳۷

 بود که دهی نفهمیعنی ما رو درآورده بود، ی زندگی قدر خوب ته و تونیاون که ا

  ! مونه؟ی شوک مهی براش مثل برا خنی داره و ای قبلی سکته یقه مامانم ساب

.  بگمادی که از دهنم در می نبودم که بخوام بهش زنگ بزنم و هر چی ای عصبآدم

  ! جور آدم ها ارزش همکالم شدن رو نداشتننیاصال ا

 بهم کرد یمامان نگاه. دمی به سرش کشیدست. می به کنار تخـ ـت مامان رفتالی لبا

  .دی چشماش چکی از گوشه یطره اشکو ق

  : هامو پاک کردم و با آرامش گفتماشک

 مگه ؟ی پا افتاده ناراحت کردشی موضوع پنی ای من چرا خودتو برازی آخه عزـ

   ازدواج کنن؟دی دخترها بای منزل اومده که حتما همه یحاال از آسمون وح

  : و قطرات اشکش رو لمس کردمدمی به گونه ش کشیدست

 گهید.  مامان جونم بمونمشی پشهی خوام همی من دوست ندارم شوهر کنم، م اصال_

تو که خودت خوب . ی و به کشتن بدی ناراحت کنزهای چنی ای خودت رو برانمینب

  . ندارمای دننی ای رو توی اگهی من به جز تو کس دی دونیم

 نیا بود که دهی دیری دونستم مامان مگه خودش از ازدواج هاش چه خی نمواقعا

 ی من سر و سامون می جورنی کرد ایقدر آرزو داشت منو شوهر بده و فکر م

  !مگه من االن سر و سامون نداشتم؟! رم؟یگ

تا عصر پنج شنبه، .  موندم و فردا رو هم به دانشگاه نرفتممارستانی بی شب رو تواون

عه  پول همون قری مونده ی حسابمون بود و باقی که تویونیلی سه می همه بایتقر

 و هزار تا کوفت و یوگرافی کردن و آنژی و بسترمارستانی بود رو خرج بیکش
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۳۸

 ادگرفتنشونی هم به ی و عالقه انستم دوی اسمشون رو هم نمی که حتگهیزهرمار د

  .نداشتم کردم

 عمل بشه، چون چند ندهی ظرف چند روز آدی بود که مامان حتما بانی دکترش انظر

  . شهیو فقط با عمل خوب م قلبش مسدود شده یتا از رگ ها

 دست هام یاون رو تو. انداختممونی حساب بانکدی به رسی نگاهدانهیناام

 دم،بای کشی از سر درماندگیآه. نمونده بودی برامون باقی پولچی هگهید.فشردم

 تومن ونیلی کمِ کم هفت مدی باشی بعدی هانهی عمل و هزی برای حساب سرانگشتهی

  . حساب نبودی پنجاه هزار تومان هم توی که حاال حتمی داشتیپول م

  

****  

  

 انداختم،دندنون هام از شدت حرص می گوشی به صفحه ینگاه.  زنگ خوردمیگوش

 مامانش یهمون روز خواستگار.  افتاده بودقی صدی شد،شماره دهی هم سابیرو

 گهی کرده بودم و با توجه به وضع مامان دوی سمی گوشیشمارش رو داده بود و من تو

  . کنمتشیلیراموش کرده بودم دف

 دوست داشتم از مادر و خواهرش گله کنم، اما به یلیخ.  رو جواب دادمیگوش

 با قی صدان،ی جرنی که به مادرش داده بودم و ممکن بود به خاطر ایخاطر قول

  :دی پرسی نگفتم و در جواب سوال هاش که همش میزی چفته،یخانوادش در ب

  !د؟یوده که بهم جواب رد داد بی مشکل من چدی حداقل بگـ
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۳۹

 جواب قانع کننده هی و دنبال شهی قانع نمدمی بعد که دی طفره رفتم، ولی کماولش

  :ست، گفتم

 روزها باهاش نی خواستگار بهتر از شما دارم که قصد دارم همهی متاسفم من ـ

  .ازدواج کنم

 حرف نی ادنی توقع شندیشا!  مکث کرد، معلوم بود که هنگ کردهی طوالنیلحظات

  . هم حرفم رو باور نکرددیرو از زبونم نداشت،شا

به !  گفتمی بود که دروغ می بارنیاول.  زدم، بهش دروغ گفته بودمی تلخپوزخند

 داغون بود و ی کافی مامان و نداشتن پول عمل، اعصابم به اندازه یماریخاطر ب

 اصال فکرش در واقع اون لحظه.  نداشتمگهی اون رو دیخودی بی اصرارهایحوصله 

 به خاطر جور گهی و دو روز دادیرب کردم که ممکنه واقعا حرفم درست دیرو هم نم

 جی که هی بدم و با کسی عمل مامان، مجبور بشم تن به خفت و خواری نهیکردن هز

  ! ازدواج موقت بکنمهی کردم، یوقت فکرش رو هم نم

بود و مطمئنا از  یاون پسر خوب.  رو قطع کردی و گوشی سرخورده خداحافظقیصد

 کرد و من رو با ی که من رو درک منیهم. نظر من حسابش با خانوادش جدا بود

 ی مشترک انتخاب کرده بود، برام کافی ازدواج و زندگیتوجه به مشکل پدرم، برا

  . شدی من کم نمشی کارش پنی وقت ارزش اچیبود و ه

  

****  
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۴۰

 ی از اقوام که فکر میبعض زدم و به ی قدم ممارستانی بی کالفه توی جورنیهم

  . گرفتمی قرض بدن، تماس می عمل مامان بهم پولیکردم ممکنه برا

 یلی کار برام خنی و االن هم امی پول رو ننداخته بودی برای وقت به کسچی هما

 ی گفتم که مامانم توی فقط تو تماس هام به اقوام، بهشون منی همیسخت بود و برا

  . بشه عملدی و باهی بسترمارستانیب

 ی دارم با زبون بدنی فهمی بود که همشون می جورهی که لحن صحبتم مطمئنم

 کنم، اما با کمال تاسف همشون خودشون ی مقدار پول مهی ازشون درخواست یزبون

 مامانت زود شاالی گفتن ای کردن و می زدن و اظهار تاسف میرو به اون راه م

  .می زنی حتما بهش سر ممیقت کرد انجام بشه و اگه وتیخوب بشه و عملش با موفق

 شونزده تا دخترعمه و پسرعمه و پسرعمو و دخترعمو که نی از بدمی کشی پر سوزآه

 ی هم پولدار و از طبقه بای از پنجاه سال سن داشتن و تقرشتریهمشون بزرگ سال و ب

 هر چقدر هم ی پولهی و ادی که باوردی خودش هم نی کدوم به روچیمتوسط بودن، ه

  .دک باشه، بهم قرض بدهکه ان

 عمه هام همون موقع بعد از مرگ مادربزرگ و پدرم، رابطشون رو با مامانم که کال

عمو جمال .  بود، قطع کرده بودنبهی غرمی پدرلی هم نبود و کامال با فاملشونیفام

 ی بود، سالشی هم با زن عموم تا قبل از مرگشون که حدود ده سال پامرزمیخداب

 هم ما رو به ی کردن و گاهی می پرسال زدن و احوی ما سر میه چند بار به خون

  . داشتنی نگه می کردن و چند روزیخونه شون دعوت م

 مراسم ازدواج و ی فقط در حد شرکت کردن توم،ی پدری ما با خانواده ی رابطه

 زنونه و مردونه جدا بود، من شهی تاالرها همی اون ها بود که اونم چون تومیترح
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 ین مطمئن نبودم که بتونم پسرعمه ها و پسر عموم و کال مردها و پسرها االگهید

  . رو بشناسممی پدرلیفام

 ی همه جا ادعا مشهی بودن و همی بازاری مامان هم که پولدار و حاجیپسرعموها

 هی کنن هم ی و چنان کمک منی چنازمندانی دارن و به نیادی زریکردن، دست به خ

  .دن که حتما در اسرع وقت به مامان سر بزنن بهونه آوردن و قول دایجور

  . شده بودلی تبدیدی به ناامدهامی امتمام

 اردیلی از مردم می که بعضی بزرگنی به ایای دننی ایتو.  دردناک بودیلی خواقعا

 و ی معتمد از شدت خوشاری ها هم مثل کامی و بعضدنی کشی پول رو باال ماردیلیم

 بودن، من ی کردن و به دنبال خوش گذرونیم عوض نی مدل ماشهیرفاه هر روز 

 در به در به همه رو بزنم و خودم ل، ناقابونیلی جور کردن هفت میمجبور بودم برا

  . کنمکیرو کوچ

  

 انی منم جرد،ی روز پنج شنبه رو پرسبتی غلی زنگ زد و دلمی روز جمعه مرصبح

  .مامانم رو بهش گفتم

از . تو دست، به مالقات مامان اومدن ی و افسانه با سبد گلمی ساعت بعد مردو

 تونن پونصد ی مگهی و افسانه گفتن با هم دمیمر.  خوشحال شدمتی نهای بدنشونید

 ی بودن، حتی خوبیاونا واقعا دوستا.  زدمیلبخند. هزار تومن بهم قرض بدن

 و هر کدوم چند صد هزار دن شی میاون ها هم اگه راض.  بهتر از اقواممیلیخ

  . شدی حل می دادن، مشکلم به کلی متومن بهم قرض
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 تی اون ها نهای شناختم، ولی بود که ممی ماه و نکی و افسانه رو فقط می مرمن

  .معرفت رو در حقم انجام داده بودن

.  نشنمی روحختی ری باشم تا اون ها متوجه اوضاع بی و قوزمی نری کردم اشکیسع

  :ازشون تشکر کردم

  . ازتون تشکر کنمی چطوردیم با دونینم. دی خوب هستیلی شما خـ

  : زد و اشک هاشو پاک کردی هم لبخندافسانه

  .می جور کنمی نتونستنی از اشتری ببخش که بـ

  :دمی کشیآه

 یشما که اصال منو نم.  رسونهی لطف و معرفتتون رو متی خوبه و نهایلی خنمی همـ

 نی ایم حت که اقوامی در حالد،ی مقدار رو بهم قرض بدنی ادی شدی راضدیشناس

  .اوردنی خودشون هم نیموضوع رو به رو

  : جلو اومدمیمر

 پول رو به حسابت مارستان،ی عابربانک بنی حسابت رو بده تا از همی پس شماره _

  .میزیبر

در .  تونستم پول رو ازشون قبول کنمی ارزشمند بود، اما نمیلی دوستام برام خکار

 ی هی محال بود که بتونم بقی فعلطیرا و با شومدی مقدار پول به کارم نمنیواقع ا

  : گفتمنی همی ناراحتشون کنم، براومدیپول رو هم جور کنم، اما دلم ن

 ی پول هم جور شد، باهاتون تماس مهی هر وقت که بقد،ی حاال فعال دست نگه دارـ

  .دیزی تا اون مقدار رو به حسابم بررمیگ
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ده که قصدشون عوض کردن  و خنی شوخی و افسانه قبول کردن و بعد از کممیمر

  . کردنی غمبارم بود، خداحافظیحال و هوا

  : گفتمیافسانه رو به مر.  باهاشون رفتممارستانی در بی جلوتا

  م؟ی به نظرت بهش بگمی مرـ

  : تعجب گفتمبا

  ! رو؟ی چـ

  : زده لبخند زدجانی هافسانه

  !شهی جا، اصال باورت نمنی امی اومدی کنی امروز، با ماشمی اگه بگـ

  :دی حرفش پرونی ممیمر

  . کنهی بزرگش میادی افسانه داره زنی نبوده ها، ای اتفاق مهمادمی حاال ز_

  . به جفتشون نگاه کردممتعجب

  : گفتجانی با هافسانه

 ام ی که داشت با بمیدی رو داری راه کامی جا، تونی امیومدی ممی داشتی وقتـ

لو پامون ترمز کرد و محترمانه  و جدی شد، اونم ما رو دی از اون جا رد موشیدبل

 ی حتروزی اون که تا دشه؟یباورت م.  تا ما رو برسونهمیازمون خواست که سوار ش

 نشی ازمون خواست که سوار ماشز داد، امرویجواب سالممون رو هم به زور م

  !میبش

 یول! زشونی انگجانی بود خبر هنیپس ا. لـ ـبم نشستی روی پوزخندناخواسته

 هم نزول اجالل لی رسماً از دماغ فنکهیمثل ا!  پرکار شده بودبی معتمدم عجنیا

  !کرده بود
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  : شد فشی انداخت و مشغول ور رفتن با بند کنیی سرش رو پامیمر

 حرفا، ما هم بهش نی و از ایومدی نروزی که چرا دنیا. دی هم از تو پرسییزای چهی _

  . عمل بشهدی و باهیر بستمارستانی اومده و مامانت تو بشی برات مشکل پمیگفت

 رو هم متوجه روزمی دبتی غی کار به کار من داشت که حتیمعتمد چ.  شدمناراحت

به قول !  ذاشتی هفته پررو شده بود و سر به سرم منی دونم چرا اینم! شده بود؟

 افتاده بود و جواب سالممون رو هم به زور لی قبل که از دماغ فیافسانه تا هفته ها

 شدم که بخوام بهش سالم کنم، ی رو نمر وقت باهاش رو دچین هالبته م!  دادیم

 می افسانه و مری از حرفانی و همچنگرانی تکبرش رو از رفتارهاش با دنی ایول

  . بودمدهیفهم

  : چشم هام نگاه کردی خجالت زده توافسانه

  .ی داراجی تومن احتونیلی تو به هفت ممی ما بهش گفت،یشی راستش اگه ناراحت نمـ

  : اضافه کردی م درهم شد که افسانه تندفهایق

 نی پولداره و ایلی اون خمی خودمون گفتشیما پ.  کنم ناراحت نشوی خواهش م_

  . مقدار پول رو بهت قرض بدهنی بشه که ای راضدی و شاستی نیزیپول ها براش چ

 اصال.  مونده بود که بخوام به اون بچه پررو رو بندازمنمیهم.  تر شدظی هام غلاخم

 ی پول رو بهم قرض بده، من قبول نمنی کرد تا ای مشنهادیاگه اون خودش هم پ

 پول رو جور کنم و به صاحبش برگردونم، نی بتونم ایمن که معلوم نبود تا ک. کردم

 رشی گرفتم که اون ها هم زی اقوامم قرض ماز پول رو نی بود که انی کار انیبهتر

  .اوردنیم ن خودشون هیزدن و اصال موضوع رو به رو
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 بود و ری و افسانه قصدشون خمیباالخره مر.  رو نشون ندممی کردم ناراحتیسع

 ی موفق نبودم و اونا متوجه ادیاما ظاهرا ز.  بهم کمک کننی جورهیخواسته بودن 

  . شدنمیناراحت

  : سرش رو باال آوردنی شرمگمیمر

  .می نداشتی باور کن ما قصد بدـ

  : هم ادامه دادافسانه

 بلند اری چون کامم،ی شدمونی حرفمون پشنیش همون موقع خودمون هم از ا راستـ

  ! تومن پوله؟ونیلی واقعا لنگ هفت م،ی معصومیعنی و گفت دیخند

 بهش فهموند که یی جوراهی به پهلوش زد و با اخم بهش نگاه کرد و ی سقلمه امیمر

  . ادامه ندهگهی زده و بهتره دی حرف رو منی ادینبا

 تو اوضاع دمیفهم.  کرد و خواست که حرفش رو رفع و رجوع کنهین من هم مافسانه

  : رو راحت کنم به حرف اومدمالشی که خنی ایبرا.  کردهری گیبد

  . که افتادههی نداره، خودتو به خاطرش ناراحت نکن حاال اتفاقی اشکالـ

  : فشرد رو پس زدمی که ناخواسته گلوم رو میبغض

اگه . دی نگیزی چی راجع به مشکل من به کسگهید کنم یاما خواهش م...  اما_

 سنگ هم ری پول حتما از زنی باشه، ای باقای دننیقسمت باشه و عمر مامان من به ا

  .شهی جور می جورهیکه باشه، 

مطمئن بودم .  گفتمهی و جمالت آخر رو با گررمی خودم رو بگی نتونستم جلوگهید

 تونستم به مرگ و نبودن یهم نم لحظه کی ی و حتستی دلم نیِ حرف واقعنایا

 داد خودم رو ی خودم و مامانم بهم اجازه نمیمامانم فکر کنم، اما غرور و آبرو
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 ی جلویی گدای پول کاسه ن جور کردی کنم و براکی کوچی هر کس و ناکسیجلو

 بزرگه که ی بودم فقط خدادهی فهمگهیبه خصوص که حاال د.  و اون دراز کنمنیا

 و خرد شدنم عاقبت ری جز تحقگران،یندازم و رو انداختن به د تونم بهش رو بیم

  . ندارهی اگهید

 کردن، رفتن و آرزو کردن که حال مامانم زود ی و افسانه بعد از خداحافظمیمر

  .دوباره ازشون تشکر کردم و رفتنشون رو نظاره کردم. خوب بشه

  

د و دوازده رند و  نهصی شماره هی.  زنگ خوردمی و افسانه گوشمی از رفتن مربعد

 از اقوام یکی دیشا!  تونست باشه؟ی می کیعنی. تعجب کردم.  افتاده بودکیکد 

 جواب دی امای دنهیبا .  قرض بدهیبود که دلش سوخته بود و خواسته بود بهمون پول

  :دادم

  .دیی الو بفرماـ

  :دیچی پی گوشی توی مردونه ایصدا

  !؟ی خودت،ی معصومـ

  :فتمگ.  آشنا بودی کمصداش

  .دیی بله بفرماـ

  !؟یبه جا آورد.  من معتمدمـ

  ! معتمد؟اریکام
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۴۷

دست هام مشت شد هنوز !  باهام چکار داشت؟اری کامیعنی. دمی کشیقی عمنفس

 خواستم قطع کنم که یم. مزاحمت روز دوشنبه و سه شنبش فراموشم نشده بود

  : گفتیتند

  . باهات کار دارمگه،ی ا قطع نکن دـ

  :دم خشم جواب دابا

  .دی هم مزاحم نشگهیلطفاً د. ندارمی کارچی محترم من با شما هی آقا_

  :دمی پوزخندش رو شنیصدا

  ! که من مزاحمش بشمهیانگار ک!  خب حاالیلی خ_

  : رو بدم اضافه کردنشی توهنی جواب انکهی قبل از او

 خوام باهات حرف ی م؟ییای بگمی که می شاپی به کافی تونی می معصومنی بب_

  .بزنم

  ! زد؟ی حرف میاون چرا با من پسرخاله شده بود و خودمون.  ناراحت شدمیلیخ

  :دمی توپبهش

 ی که من با شما به کافدی آرزو رو با خودتون به گور ببرنی اوال تو نه و شما، دوما اـ

  .امیشاپ ب

  : شدهی رسماً از دستم عاصگهی بود دمعلوم

  ... که ی بدوندی اما بات،سی نیباشه حرف. ادهی زیلی که نازت خنی مثل اـ

 بود و وونهی جور دهی هم نیا.  نخواستم حرف هاشو بشنوم و زود قطع کردمگهید

  ! بودی بودم، اون تو چه فکریمن بدبخت تو چه فکر! خودش خبر نداشت

  :نوشته بود.  معتمد بودیاز همون شماره .  بلند شدمی اس ام اس گوشیصدا
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۴۸

 خودتو لوس نکن ؟یوام بخورمت که قطع کرد خی از پشت تلفن هم میفکر کرد «ـ

. ای کنم بی برات سند می اس بعدی که توی شاپی به آدرس کافگهی ساعت دهیو تا 

  ». بهت بدمی رو که الزم داری خوام پولی خورمت، مینترس نم

 ی جورنی رو هم همشی بعدی هاامکیپ.  رو حذف کردمامکشی کردم و پیپوف

تازه . رمی نبودم که بخوام از اون پول بگی آدممطمئنا من. نخونده حذف کردم

واقعا ) تازه اگه هم واقعا راست باشه (شنهادی پنیمعلوم نبود که اون قصدش از ا

 هدف هی کردنش، کمک نی کردم پشت ای احساس میی جوراهی. کمک کردن باشه 

  ! وجود دارهدیپل

 خود متشکر و چقدر هم از!  رو کم داشتمیکی نی فقط همتی وضعنی تو اایخدا

هر چند .  کرده بوددای من رو از کجا پی دونم شماره ینم!  زدی حرف مزی آمنیتوه

  . از افسانه گرفته بودشیاحتماال چند ساعت پ.  نبودیکه حدس زدنش هم کار مشکل

 مختلف تماس گرفت و من هم هر بار ی با شماره هاگهی تا عصر چند بار داریکام

 ی از اقوام دلش نرم شده و خواسته که بهمون پولیکی که باالخره نیخوشحال از ا

 گهی نحس و مسخرش که دی صدادنی دادم و هر بار بعد از شنیقرض بده، جواب م

.  دادمی حرف زدن بهش نمی کردم و اجازه ی قطع می شناختمش، تندیکامال م

  . کردمی نخونده پاک می جورنی هاش رو هم همامکیپ

 ـنه چاکم ـیمطمئن بودم عاشق س!  خواستی میم چ از جونگهی دنی دونستم اینم

 دونستم ی که نمیلی دلی کمک کردن بهم نداره و حتما برای هم برای و قصدستین

 اواخر از صداش معلوم بود که کامال نی کنه، اما ای مجادی مزاحمت ها رو انی اه،یچ
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۴۹

 هیبود،  و امکانش دی رسی بهم مدستشو حتما اگه !  شدهی و عصبانیاز دستم کفر

  ! زدیکتک مفصل بهم م

من دوست ! اصال به من چه؟!  بشه، به درکیخب عصبان. ـنه شدمـی به سدست

  !حاال مگه زوره؟.  برقرار کنمی و عشق و عاشقی رابطه دوستی پسرچیندارم با ه

 بمونم و مجبورم کرد به خونه برم و مارستانی بی نذاشت توالی لگهی شب دجمعه

  . موندمارستانی بیبه جام تواستراحت کنم و خودش 

 هیاون .  ازم بزرگ تر بودی بود که پنج سالوارمونی به دواری دی هی دختر همساالیل

 بانمک و ی گندمگون و چهره ای بود که پوستی مشکیدختر قد بلند با موها و چشما

 ازدواج کرده بود، اما دو سال شی شونزده سالگی توشی ده سال پالیل.  داشتبایز

 شگاهی آراهی ی جدا شده بود و حاال تووهرش که نازا بود، از شنی خاطر ا بهشیپ

  . کردیکار م

 غی ندارن و گرنه از ما دری آن چنان خوبیِ دونستم اون ها هم وضع مالی مخوب

  . دادنی پول رو قرض منی کردن و بهمون اینم

 ینمخونه رو هم که .  کار کنمی چدی دونستم بای مـ ـستاصل بودم و نمواقعا

 امرزمیتونستم بفروشم، چون همون طور که گفتم، سندش به اسم مادربزرگ خداب

  . ببرمشی از پی تونستم کاریبود و عمو و عمه هام هم که مرده بودن و نم

 بترسم یی شب اون قدر خسته بودم که زود خوابم برد و اصال وقت نکردم از تنهااون

 فکر و ی کافی دو روزه به اندازه نیدر واقع تو ا.  بکنمالی که فکر و خنی اایو 

 ی هام هم به درگاه خدا و ائمه ی و زارهیظاهرا دعاها و گر.  کرده بودمالیخ

 نبودم و باز هم دستم رو به دین حال ناامیبا ا.  نداشتی اجهی نتچیه) ع(معصوم 
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۵۰

 خواستم که به من و ی و ضجه از خدا مهی کردم و با گریسمت آسمون دراز م

 عمل بشه و دوباره تی پول جور بشه و مامانم با موفقنی ای جورهی کنه و مامانم رحم

  .مثل قبل خوب و سر پا بشه

 کردم و ازش فی سکته مامانم رو تعرانی مدرسمون زنگ زدم و جرری به مدصبح

 اظهار تاسف هی بده، اونم موافقت کرد و مثل بقی رو بهم مرخصیخواستم چند روز

  .زود خوب بشهکرد و دعا کرد که مامانم 

 مطمئن بودن که اگه ی جورهی هام ی همه دور و بردی دونم، شای نمدمی کشیآه

 و به ننی ممکنه حاال حاالها رنگ پولشون رو نبگهی به من قرض بدن، دونیلیهفت م

  ".دنی رنگ پولشون رو هم ددن،یپشت گوششون رو د"اصطالح 

 نفر جرات کنه و هی که حداقل می نداشتهی چرا ما اون قدر اعتبار و پول و سرماواقعا

  ! مقدار پول رو بهمون قرض بده؟نیا

 که اونا می مقدار داشتهی قبال یعنی. می نداشتی کافی و جواهر هم که به اندازه طال

 دهی حج واجب و دو تا حج عمره مفرده خرشی و باهاش دو تا فمیرو فروخته بود

 اما حج م،یه مشرف شده بود و خوشبختانمیحج عمره رو انجام داده بود. میبود

 با مامان شیدو سال پ. ادی دربی که کبود بود و معلوم هم نومدهیواجبمون هنوز درن

 نی که واقعا و مطمئنا امی رفته بوداتی عتبات عالارتی هم به عراق و زینی سفر زمهی

  .سفرها ارزش فروختن طالهامون رو داشت

 به ی ایضی مرنی همچی روزهیه  که ممکنمی کردی وقت فکر نمچی واقع ما هدر

 هم یواقعا سالمت! می کل دار و ندارمون رو براش بدمی و مجبور بشادیسراغمون ب

  !ی دونستی قدرش رو نمی شدی بود که تا بهش گرفتار نمینعمت
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۵۱

  

 به خاطر محبتش الی رفتم و از لمارستانی روز بعد،بدون خوردن صبحانه به بصبح

  :ه روم زد و گفت بی هم لبخندالیل. تشکر کردم

مامانت . ی مونی خودم می تو هم مثل خواهرهاه؟ی حرفا چنی کنم، ای خواهش مـ

  .هم مثل مامان خودم

 خوب نخـ شبیاونم چون د.  خواستم که به خونه شون بره و استراحت کنهالی لاز

 گرده و جاش رو با من عوض ی بود قبول کرد و گفت که تا شب حتما برمدهیـواب

 ی دوست خوبنیباره ازش تشکر کردم و خدا رو به خاطر داشتن همچدو.  کنهیم

  .شکر کردم

مامان خوابش رفته بود و منم کتاب دعا رو .  تخـ ـت مامانم نشسته بودمکنار

  . خوندمیبرداشته بودم و دعا م

  : از پرستارها به داخل اتاق اومد و رو بهم گفتیکی

  . کارتون دارهرونی بیی آقاهی ی خانوم معصومـ

 جز گه،ی ساعات دی ساعت مالقات از ساعت دو تا چهار بعد از ظهر بود، توچون

  . دادنی رو به داخل بخش ها راه نمی کسماریهمراه ب

 یدوباره فکرم رفت سمت اقوام ب!  تونست باشه؟ی می کیعنی.  کردمتعجب

 فکر با نیبا ا.  کمک اومده باشهی براشونیکی دیمعرفتمون و با خودم گفتم شا

 چی هی رو گشتم، ولنیی طبقه پاقی دقیبا نگاه.  رفتمنیی پای به طبقه یوشحالخ

 رفتم و حدس زدم اون فرد آشنا رشیبه سمت قسمت پذ. دمی رو ندییشخص آشنا

  . اون جاها باشهدیشا
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۵۲

  :دمی رو از پشت سرم شنی مردونه ای صداکه

  !دهیخانوم آفتاب مهتاب ند!  به بهـ

 ی از جونم چگهی دنی اایخدا. دمیترس.  مطمئن بودمگهی دنوی معتمد بود، ایصدا

  !ست؟ی خواد که ول کن نیم

!  و آراستهپی شده و خوش تغهی با صورت سه تشهیمثل هم. دمی سمتش چرخبه

 شی ـشونـی پیموهاش رو هم به سمت باال خوابونده بود و چند تار از موهاش رو

  . شده بودختهیر

  : ـستاصل لب زدممـ

  .دی کنم مزاحم من نشیزتون خواهش م معتمد، ای آقا_

  : چشم هام زل زدی توجه به درخواستم،جلوتر اومد و طلبکارانه توبدون

 کدوم از اس ام چیظاهرا ه! ؟ی کردی زدم، قطع می زنگ می هر چروزی چرا دـ

  !ی خوندیاس هام رو هم نم

 بار نی آخری ندادم و عزمم رو جزم کردم، خواستم برایتی حرف هاش اهمبه

  :اهاش اتمام حجت کنمب

 ای و دی زنی من زنگ می آخرتون باشه که به شماره ی معتمد، دفعه ی آقادینی ببـ

  .دی دی مامکی که پنیا

  : هشدار جلوش تکون دادمی انگشتم رو به معنو

 ی همکالسی همه ی کالس و جلوی تود،ی کار رو بکننی اگهی دی دفعه هی اگه _

  . آبروتون برهی جورنی تا ادم،یهامون بهتون هشدار م
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 منفجر شد تی لحنم از شدت عصباننی بود، با ای که از قبل هم از دستم عصباناریکام

 ی که هرم نفس هاش به صورتم می صورتم آورد و در حالیو صورتش رو جلو

  :خورد، گفت

هنوز از مادر . ی کنی با من صحبت می جورنی آخرت باشه که ای تو هم دفعه ـ

  ! بکنهدیبخواد منو تهد که یزاده نشده کس

 ی مرد عصبانهی کیتا حاال از نزد.  وحشتناک شده بودیلی خافشیق. دمی ترسیلیخ

 از زششونی که کنترل ریی و با اشک هادمیصورتم رو عقب کش.  بودمدهیرو ند

  : خارج شده بود گفتمارمیاخت

  .دی کنم دست از سر من برداری خواهش مـ

 باال ی آروم تر شد و لبش به لبخند کجیفته، کم م گرهی گردی دی منکهی از ادیشا

  :رفت

 حی هام که برات توضامکی پیتو! ؟یومدی گفتم نروزی که دی شاپی چرا به کافـ

 ی رو که الزم داری خوام پولی ندارم و می قصد بدچی دعوتم، هنیداده بودم از ا

  .بهت بدم

 و امروزش اون روزین د کالم و لحی داشتم، اما توازی پول ننی به ایلی که خنی ابا

 پول رو بهم قرض نی و مطمئن بودم اگه واقعا هم بخواد ادمی دیصداقت الزم رو نم

 ی انتظاراتهی نداره و حتما ممکنه پشت سرش ازم ری کارش فقط قصد خنیبده، از ا

  : شدمین دوباره عصبانی همیبرا. داشته باشه

  ! از شما درخواست پول کرده باشمادی نمادمی ـ

  :دی پرسزیرآمی تحقیحن لبا
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۵۴

 ی خواستیحتما م!  سراغ م؟ی اون دو تا پت و مت رو فرستادروزی پس چرا دـ

  !گهی دی خوای که پول میتوسط اونا بهم بفهمون

 اری که کامدی فهمیاگه افسانه م!  گفت پت و متی و افسانه ممی من به مریخدا

 نداخت ی متانمارسی بنی حتما خودش رو از پشت بوم همگه،ی بهش میجونش چ

  !نییپا

 و می دونست که مریمطمئنا خودش خوب م. ومدی خوشم نزشیرآمی لحن تحقاز

  . در کار نبودهی ای قصد قبلچی و هدنی دابونی خی تویافسانه اونو اتفاق

 روزیدوستام هم د.  رو سراغ شما نفرستادمی که من کسدی دونی خودتون خوب مـ

  . بودندهی دابونی خی تویشما رو اتفاق

  : که بسوزونمش اضافه کردمنی ای از دستش شکار بودم برایلی روزها خنی اچون

 هم با هزار خواهش و تمنا و روزی و ددی دارفی ظاهرا شما خودتون راننده تشرـ

  .دشونی جا برسوننی بشن که تا انتونی که سوار ماشدیاصرار ازشون خواست

  : بسوزه ادامه دادمشتری که بنی ایبرا

 یلی که خدی بودی مشغول مسافرکشابونی خی شما تودی دونه؟ شای چه می کسـ

  !دی مسافر سوار کردی اون ها رو به جایاتفاق

  .دادی بود و به مزخرفاتم گوش مستادهی ـنه اـی دست به سنطوریهم

  . پول رو بهت بدمنی که ای نداراقتی که واقعا لنی ـ مثل ااریکام

  : زدی اهی پر کناپوزخند

  !رو شناخت که بهش شاخ ندادخدا خر .  هه_

  : تر آوردکی رو نزدصورتش
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  !دی که تو فقر خودتون غوطه ور باشنهی تو و امثال تو ااقتی له؟ی چی دونی اصال م_

 شتریدوست نداشتم ب. اوردمی خودم نی به روی حرفش و مثالش ناراحت شدم، ولاز

  .مثل من نبود ی کار در شان دخترنیاصال ا. اون جا بمونم و باهاش کل کل کنم

 شی بهش بدم، به سمت بخش رفتم تا پی که جوابنی برگردوندم و بدون ارومو

 دفعه مچ دست راستم گرفته شد و به شدت به سمت عقب هیمامانم برگردم که 

  . کارش شوکه شدمنی کلمه از ای واقعیبه معنا. دمیچرخ

و نباختم و  بدنم از شدت ترس و وحشت به لرزش افتاده بودم، اما خودم رتمام

  .ارمی برونی نامحرمش بی دست های کردم دستم رو از تویمصرانه سع

  :دمی خشم غرتی در نهای آروم ولی صدابا

  ! دستم رو ول کن کثافتـ

 جور مواقع همه فکر نیمعموال ا.  حرف ها نبودمنی و ایزی سر و صدا و آبروراهل

 درصد هی فقط دیو شا داده ری کرده که پسره بهش گی کارهی کنن حتما دختره یم

  . پسره ستری گناهه و همش تقصیاز آدم ها از ته قلبشون مطمئن باشن که دختره ب

 که هنوز نطوری هماریکام.  حواسش به ما نبودی خلوت بود و کسبای و برمون تقردور

 از یکی تیزی که احتماال اتاق ویمچ دستم رو محکم گرفته بود،منو به سمت اتاق

 آبرو رو کنار گهید.  هم توش نبود، کشوندی باز بود و کسپزشک ها بود و درش

 دهنم ی رو روگشی و دست ددیم بکشم که زود فهغیگذاشتم و خواستم بلند ج

  . کوبوندواری اتاق برد و در رو آروم بست و پشتم رو به دیگذاشت و منو تو
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۵۶

به  بهم دست هم نزده بود چه برسه ی حتی مردچیتا حاال ه.  بودمدهی ترسیلیخ

  ! با خشونت باهام رفتار کنهنطوری انکهیا

 کردم ی تالش مشتری بی هر چی کنم، ولدای تقال کردم تا از چنگالش نجات پی کمهی

  .دمی رسی مجهیکمتر به نت

  . احساس تنفر کردمف،ی قدر هم ضعنی که زن بودم و انی بار از انی اولیبرا

  : زد و گفتی اندانهروزمی لبخند پد،ی رو دمی عجز و ناتواننی که ااونم

 مجبورت کنم که به حرف هام ی طورنی دوست نداشتم از زورم استفاده کنم و اـ

 که بشه با زبون ی حرف ها هستنی ظاهرا تو سرتق تر و مغرورتر از ای ول،یگوش کن

  .خوش باهات حرف زد

 کردم، فکر ی بهش نگاه مدهی ترسی آروم شده بودم و با چشم های چون کمدیشا

تا .  دهنم برداشتی دستش رو از رونی همیبرا.  بکشمغی امکان نداره جگهیکرد د

 بار نی آخریدستش رو برداشت خواستم از فرصت به دست اومده استفاده کنم و برا

 بکشم، که از غی صفت، جوین دی نجات از چنگال ایشانسم رو امتحان کنم و برا

 دهنم گذاشت و یز قبل رو بار دستش رو محکم تر انی و ادیشانس بد دوباره فهم

  : شدرهی چشم هام خی تویعصبان

  ! با تو حرف زدشهی که مثل آدم نمنی مثل اـ

  : که دستش رو برداره گفتنیاونم متوجه شد و قبل از ا.  شدمی خفه مداشتم

  .ی خوام حرف هامو بشنوی ندارم، فقط ازت متیکار!  نکش مسخرهغی جـ

 نانی اطمنی به ایی جوراهیتر شدم و  آروم و مصممش،آروم ی چشم هادنی دبا

  . باهام ندارهی که کاردمیرس
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۵۷

 ی بزرگنی به امارستانی بنی ای جا تونیمگه ا!  زدم،منم سادم هایشخندی دلم نیتو

  ! کار داشت؟ی شد به زور با کسی هم میو شلوغ

 راحت شد و الشیاونم خ.  کشمی نمغی حرکت دادن سرم بهشون فهموندم که جبا

 قی رفته بودم، چند تا نفس عمشی پیچون قبلش تا مرز خفگ. داشتدستش رو بر

  . حرف هاش به صورتش نگاه کردمدنی شنی و سرفه کردم و برادمیکش

  :دی رو گرفت و محکم کشمینی و با دو تا انگشت اشاره و شستش بدی هاش رو گزلب

  ! دختر خوبهی مثل ی خب حاال شدـ

 ی مردچیتا حاال ه.  چندشم شدییورا جهی شدم و ی کارش به شدت عصباننی ااز

 هم ی ای شوخنی که بخواد همچنیجرات نکرده بود به من دست بزنه، چه برسه به ا

  !بکنه

  : گفتمنی و خشمگدمی هم کشی نداشتم، اخم هامو توی راه فرارچی ظاهرا هچون

  . تو صرف کنمی وقت ندارم که بخوام براادیمن ز.  کنم عجله کنی خواهش مـ

 که نی ااقتی بودم لدهی فهمگهیحاال د.  کردمی خطابش م"تو"ر بود که  بانیاول

  !باهاش مودبانه حرف بزنم رو نداره

  :دی حالت چندشناکم شده بود، بدجنسانه خندنی ای که متوجه اریکام

  !ی حرف ها هستنی بکرتر از ایلی ظاهرا خـ

 رو بزنه ستین هم مهم ادی دونستم زی بهش نگاه کردم که زودتر حرفشو که میعصب

  . کارشیو بره پ

  : لبش بود گفتی که روی خنده ابا
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۵۸

 ی تنها زندگضتی و با مادر مری کس و کاری بیلی تو خدمی فهم،منی معصومنی ببـ

  .ی داراجی پول هم احتونیلی و ظاهرا به هفت می کنیم

 ای مثل پدر، پدربزرگ، برادر و ی مرد محرمچی که هنی بار از انی اولی برادوباره

 ی حرف مزخرفنی همچی و عمو نداشتم که پشت و پناهم باشه و نذاره کسیی دایتح

 زمی مهربون و عزی کاش حداقل عمویبهم بزنه، افسوس خوردم و آرزو کردم که ا

 زد و منو از ی چشم چرون می ره پسنی دهن ایهنوز زنده بود و االن محکم تو

  . دادیدستش نجات م

  :ارش ادامه داد بطنتی شی با همون خنده اریکام

 به مدت دی عوضش تو بای ولدم،ی پول رو بهت منیمن ا.  برات دارمشنهادی پهی من ـ

 ی مدت هم حوصله نی و من تو اادهی زیلی ماه، نه، سه ماه، نه سه ماه هم خشیش

 به مدت دو ماه دیتو با! آره. تحمل کردن تو رو ندارم، فکر کنم دو ماه خوب باشه

  .ی دسترسم باشر و همه جوره دیایبه عقد موقت من درب

 ی حرف هانی کرد ایچطور جرات م.  وقاحت رو به حد اعال رسونده بودگهی دواقعا

درسته که من !  در دسترسش باشم؟دی رو به من بزنه و بهم بگه که باحانهیزشت و وق

 نی بود و ارانی اگهی جا دنی ای نداشتم، ولی پشت و پناهچی کس و کار بودم و هیب

 که فیفقط ح!  بهم بگهادی از دهنش در بیچا هم شهر هرت نبود که بخواد هر قدره

  ! شده بودمری اسیی جوراهیتو دستاش 

  : گفتمیعصب

  !؟ی زنی که مهی حرف ها چنی خجالت بکش، اـ
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۵۹

 خودش رو ی تونه جلوی و نمشهی که معلوم بود از شدت خنده داره منفجر ماریکام

  : کنه، گفتی محی با من تفریی جوراهیفاش  حرنی و در واقع داره با ارهیبگ

 ازت به مدت دو ماه یی جوراهیمن دارم !  خجالت بکشم ملوسک من؟دی چرا باـ

  . کنمی میخواستگار

 ی نثار خودش و جد و ابادش کنم که تندادی ازش در بی رو باز کردم که هر چدهنم

  :ادامه داد

 رو خوب زهای چنی ادیس با پ،ی هستی اهل اسالم و مسلمونیلی تو که ظاهرا خ_

 تونه ی م،ی پول محتاج هستنی که به ایی توی تو اسالم حالله و براغهی که صیبدون

 به صورت ی تونی متی از راه گرفتن مهری جورنی هم خوب باشه و ایلیخ

  .ی کندای دست پی خوای که میشرافتمندانه به پول

اون . نم دو دو تا چهار تا کردم ذهیتند تند تو.  دفعه آروم شدم به فکر فرو رفتم هی

 نوع ازدواج موقت محسوب هی اسالم حالل بود و ی توغهی گفت صیداشت راست م

البته .  پول بودنی تنها راه حاللِ جور کردنِ انی االنِ من اطی در شرادی شد و شایم

 ی زدم توی میکی حتما دمی شنی رو مشنهادشین پی بودم و ای اگهی دطیاگه تو شرا

 مطمئنا االن وضع ی کنم، ولدای تا از دستش نجات پدمی کشی مغی بلند جگوشش و

 ی فرصت رو از دست منی ادی داشتم و نباازی پول ننی کرد و من واقعا به ایفرق م

  .دادم

 آدم هی ازدواج خوب با هی تونستم ی نامساعد پدرم نمطی من به خاطر شراظاهرا

 یالزم نبود که بخوام بکارتم رو برا حساب نی داشته باشم، پس با ایدرست و حساب

بهتر بود که .  نه، حفظ کنمای ادی برمی گندهی دونستم ممکنه در آی که نمیشوهر
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۶۰

 ی رو نجات مزمی جون مامان عزاقل حدی جورنی کردم و ای رو قبول مشنهادشیپ

مخصوصا حاال که .  شدمی کس می تنها و بیلی مرد من خیاگه مامانم هم م. دادم

 قائل ی ارزشچی من و مامانم هی نفر از اقواممون هم براکی یدم حت بودهیفهم

  .می تنها هستیلی و ما خستین

 کامال انیعی از نظر ما شی همون متعه هر چند از نظر اهل تسنن حرامه، ولای غهیص

اونو ) ص( اسالم امبری که پمی و ما معتقدشهی محسوب می ازدواج حالل و شرعهی

 هم نداره و در ی ای مشکل شرعچی کرده و هیمند معرف ازدواج آبروهیحالل و 

 از فساد و فحشا در یری جلوگی برای راهکار حالل و شرعهی نوع ازدواج نیواقع ا

  !هی اضطرارطیشرا

  : زد و دستم رو ول کردیثی خبلبخند

اگه نظرت . ی دارگهیشمارم رو هم که د. دمی تا امروز بعد از ظهر بهت فرصت مـ

  .زنگ بزنمثبت بود، بهم 

  

 نی از ااریممکن بود تا بعد از ظهر خود کام.  نبودی ای گونه اهمال و سستچی هیجا

 پسر ثروتمند بود و هی ، اری که بود کامی بشه، باالخره هر چمونی پششنهادشیپ

 شده بود که ختهیمطمئنا اون قدر زن و دختر خوشگل و ترگل و ورگل دور و برش ر

 ری جوگیی جوراهی مسخرش که مطمئنا االن شنهادی پنیاممکن بود تا بعد از ظهر از 

 هی بشه و مونی مطرح کرده بود، پشارهی من کم نی که جلونی ایشده بود و برا

 نجات ی پول برانیمنم که واقعا به ا!  ازدواج نرهنی اتی بار مسئولری زییجورا

 پول در نی داشتم و برام کامال مسلم شده بود که جور کردن ااجیجون مامانم احت
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۶۱

 دادم، ی فرصت به دست اومده رو از دست منی ادی پس نبارممکنهی غی عادطیراش

  : گفتمیتند

  . کنمی باشه من قبول مـ

  : بهم نگاه کردمتعجب

  !؟ی قبول کرد،ی زودنی به همیعنی ـ

  :دی به گردنش کشی و منگ دستجیگ

 یمحکم م ی دهی کشهی و حتما یشی می کردم االن عصبانی منو بگو که فکر م_

  ! گوشمی تویخوابون

  : زدیزی آمهی کناشخندین

 نه به حاال که ،ی باهام همکالم بشی شدی حاضر نمی قبلت که حتی نه به روزها_

  !گی دی توی ندازی خودت رو ممی از هول حلیدار

 کردم تا سوءتفاهم ی محی خودم رو توجی جورهی دیامد،بای ش خوشم نهی کنااز

  : هم قالب کردمیم رو تودست ها.حاصل شده رفع بشه

 حی کارها رو هم خوب و صحنی و استمی نی پسرچی من اهل دوست شدن با هنی بب_

 حالله و منم باهاش نی که ای کنی ازدواج می از من تقاضای تو داری دونم، ولینم

  . ندارمی مشکلچیه

 شنهادی پنی کامال مطمئن شدم اگهید.  از شدت تعجب باال مونده بودابروهاش

حتما به .  البداهه مطرح کرده بودی و به طور فی جورنیواج موقتش رو همازد

 حرف رو زده نی کنه، اری و منو تحقارهی که کم ننی ای من، برای هایخاطر کم محل

  . کرده که جواب من مثبت باشهی درصد هم فکرش رو نمهی ی برایبود و احتماال حت
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۶۲

  : گفتی جدیلیو خ کرد به خودش مسلط بشه ی فکر کرد و بعد سعیکم

 تا حاال دیشا. ی رو هم بدونییزهای چهی دی بای خب حاال که قبول کردیلی خـ

 یالبته تو دختر قشنگ. ستمی تو نی من عاشق چشم و ابرو،یخودت متوجه شده باش

 چی تو هی من با قشر و طبقه ی دونی اما همون طور که خودت بهتر م،یهست

 زهای چنی و ای و عاشقعشق ازدواج دو ماهه نی ای من برالی ندارم، پس دلیتیسنخ

 ساده شروع شد که االن ی شرط بندهی من از ی برازیدر واقع همه چ. ستین

 اون ی خودت متوجه گهی و احتماال تا چند روز ددمی نمیحیدربارش بهت توض

 ی شاپی باهام به کافروزی و دی نبوددهی قدر آفتاب مهتاب ندنیمطمئنا اگه ا! یشیم

  . دادمی بهت می چشمداشتچی رو بدون هپول نی من ا،یومدی مکه گفتم

  : صورتم آوردی صورتش رو جلوی بارطنتی با لبخند شو

 ی مثل تو لذت میری فقی هستم و از صدقه دادن به آدم هایری چون من آدم خـ

  .برم

فکر کرده چون .  ذارهیچقدر هم منت م!  فرهنگیب. دمی اخم صورتم رو کنار کشبا

  !حتما از ما بهترون هم هستپولداره 

  : گفتمیعصب

 و ستمی تو نیمطمئن باش که منم عاشق چشم و ابرو!  از ما بهترونی گوش کن آقاـ

.  و نخواهد اومدومدهی مثل تو خوشم نی ای از خود راضی وقت هم از آدم هاچیه

 جور کردن پولِ عملِ مادرمه که ی فقط برا،ی دونیاالنم همون طور که خودت م

  . کنمی شرم آورت رو قبول می تقاضانیادارم 

  : ابروش رو باال داد و با خنده گفتی تاهی
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۶۳

  ! از ما بهترون؟یگی مگه من جن هستم که بهم مـ

  : لبخندم رو پنهان کنمنتونستم

 حاضرم به عقد ،ی شرط هم دارم که اگه قبول کنهیدر ضمن من ! ی حاال هر چـ

  !امیموقت درب

 دل یلیاما از اون جا که خ!  ذارم، نه توی منم که شرط منی جا انی ـ البته ااریکام

  .حاال شرطت رو بگو.  کنمیرحمم قبول م

  : تو چشم هاش نگاه کردمنانی رو باال آوردم و با اطمسرم

 هفتاد ساله که ی غهی صهیمثال .  خوام نه دو ماههی مدت می طوالنی غهی صهی من _

  . مادام العمر هم باشهیی جوراهی

  : گفتمیالفت کنه که تند مخخواست

 هفت نی مطمئن باش که تو فقط همنویا. ارهی نمی تعهدچی تو هی براغهی صنی ببـ

 از لحاظ خوراک، ی اگهی دی فهی وظچی و هیدی به من مهی رو به عنوان مهرونیلیم

 ی غهی صگمیاگه هم دارم م. ی در قبال من ندارگهی دیزهایپوشاک و مسکن و چ

 نی دخترم و دوست ندارم اهیچون من .  خودمهطیه خاطر شرامادام العمر باشه، ب

 ی دونیهمون طور که حتما م.  بشموهی بی ای عقد و عروسچیقدر زود و بدون ه

راستش .  سخته، به خصوص اگه جوون هم باشهیلی خوهی زن بهی ی کردن برایزندگ

کل به وجود  و ممکنه بعدا برام مشرنی پذی رو نمنی ما هم متاسفانه ایمردم محله 

 ی حتانت،ی کدوم از اطرافچی هدمی در عوضش من بهت قول مباما خ! ارنیب

 ی پنهانشهی همی برامون،ی ازدواج پنهاننیخانوادت هم از وجود من باخبر نشن و ا
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۶۴

 مدت هی راحت بقیلی تونه خی مرد مهی راحته و یلی خغهیالبته طالق تو ص. بمونه

  ! رو به زوجه ببخشهغهیص

 ذهنش دو دو تا چهار تا ی داد،معلوم بود داره توی حرف هام گوش م سکوت بهدر

  !.نی من رو سبک و سنگطی کنه و شرایم

  : لبش اومدی گوشه یثی بعد لبخند خبیلحظات

  .می خونی هفتاد ساله می غهی صهی کنم و ی باشه من شرطت رو قبول مـ

  : شدرهی با تمسخر تو چشم هام خو

 دو ماه به من ی راحته که خودت رو براالتیت خ وجدانشی تو هم پی جورنی اـ

 شتریاما مطمئن باش من سر حرفم هستم و ب! ی کردمی ازدواج داهی و مثال ینفروخت

  . تونه از نظر من صورت مساله رو عوض کنهی نمنی دارم و ایاز دو ماه نگهت نم

ر من در واقع منظو.  باهوش بود و ذهن من رو خوب خونده بودیلی خاری کامظاهرا

 که هر وقت بعد نی مادام العمر، آسوده کردن وجدان خودم بود و ای غهیهم از ص

 وانمود کنم که با ی ها جورهی طور همسانی همه و همشی ولم کرد، پاریاز دو ماه کام

 بهتر بود و کمتر یلی خی طورنی امطمئنا. میشوهرم مشکل داشتم و از هم جدا شد

  .ومدیبرام مشکل به وجود م

 من به صورت دنی فهمی هامون مهی بود که اگه همسایکی ما محله کوچی محله

 شدم، ممکن وهی چند ماهه ازدواج کردم و بعد هم با تموم شدنِ مدت عقد، بی غهیص

 ی و زن هاارنی به وجود بتی نخم برن و برام آزار و اذی محله تویبود مردها

 اون ها هم نقشه یشوهرها یبرا هم بهم لقب بدکاره بدن و فکر کنن حتما هیهمسا

من و مامان هم که جز اون . میدارم و من و مامانم رو مجبور کنن که از اون محله بر
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۶۵

 ی زندگی برای اگهی دی فروش به ناممون نبود، جایخونه که سندش هم برا

 ی دهنش نمی توی حرفچی وقت هم هچی بود و هیمامان من زن ساده دل. مینداشت

 ی ها مهی همسای زود موضوع ازدواج من رو به همه یلیموند و مطمئن بودم که خ

 نی من بعد از دو ماه طالق گرفتم بهتر از ادیچی پی محل میپس مطمئناً اگه تو.گفت

  . دوماهه داشتم که مدتش تموم شدهی غهی صهیبود که همه بفهمند فقط 

  : اضافه کردزیدآمی افکار بودم که به حالت تهدنی همیتو

 و انی اطرافنی دانشگامون و چه بی بچه های کس، چه توچی،هی معصومنی ببـ

 یی و خداانایاگه اح.  ازدواج موقت باخبر بشهنی از ادی من، نبایدوست و آشناها

 یلی و باهات برخورد خنمی بی من همش رو از چشم تو مد،ی فهمیزی چیناکرده کس

  . کنمی میبد

  : رو به حالت اتمام حجت جلوم تکون دادانگشتش

 برام دردسر ی که بخوانی اای و ی مزاحمم بشی مدت حق ندارنی ایضمن تو در _

 یی و بالیدی از چشم خودت دیدی دی صورت بازم هر چنی اری که در غیدرست کن

  . کننهی آسمون به حالت گری که مرغاارمیبه سرت م

 بمی نصی و عاشقانه اکی رمانتی شکرت، چه خواستگارای زدم،خدای تلخپوزخند

  !یکرد

  : و آب دهنم رو قورت دادم دمی کالمش ترسزیدآمی از لحن تهدبارهدو

 رو غهی صنی کنم ای منم خواهش می راحت باشه، ولالتی باشه، از طرف من خـ

 از ی مدرکهیچون من دوست دارم حداقل . می دفترخونه بخونهی ی امروز و تونیهم
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۶۶

 ازیده چون بهش ن امروز بهم بنی م رو هم همهیمهر.  ازدواجمون داشته باشمنیا

  . دارمیفور

  

.  پدرم رو هم بهش بگمی هیبا خودم گفتم خوبه قض.  تکون دادی باشه، سری معنبه

 ازدواج هر چقدر یحاال درسته که اون از من توقع بچه نداره، اما خب صداقت تو

  !هم که موقت و کوتاه باشه، شرطه

  .ی هم راجع به پدرم بدونییزهای چهی دی تو بانی ببـ

  : لبش نشستی رویثی دفعه لبخند خبهی بود، ی که قبلش عصباناون

  !؟ی بگی خواستی منویآره؟ هم! گه؟ی دی اوونهی که تو دختر جالل دنی همـ

از لحنش ناراحت !  دونست،اما از کجا؟یپس م. دادمرونی حبس شده م رو بنفس

  ! ادب بودیچقدر ب. شدم

  : زدی چشمکثشی خبی همون خنده با

 اونم تموم شجره دم،ی در موردت پرسابونتونی بقال سر خرمردین پ از اوروزی دـ

  .نامت رو گذاشت کف دستم

!  پروند؟ی من رو می خواستگارهاشهی آقا مظفر بود که همیعنی.  فکر فرو رفتمبه

 گفته که همشون دمشون ی من می بابای چطور به بندگان خدا درباره ستیمعلوم ن

  ! کردندیعل فرار م ذاشتن رو کولشون و چهار نیرو م

 از آقا مظفر ی ای گونه دلخورچی هی و به خودم اومدم،جادمی به صورتم کشیدست

 شدن ازدواجم، به ی گفت، من خودم حتما قبل از قطعی نمیزینبود اگه اونم چ

  . گفتمی نقص پدرم رو مانیخواستگارام جر
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۶۷

 که کارتش رو یال در حاریکام. می رفتمارستانی بی به سمت عابر بانک تواری کامبا

  : ذاشت، با خنده گفتی دستگاه میتو

 هی! پول هست ها.  بهت بدمشتری بونیلی چند مهی تونم ی می اگه دوست داشته باشـ

آخه من که گفتم . ی خودت برداری مقدار رو برانی ای تونیم! یوقت تعارف نکن

  .کوکارمی و نری خیلیخ

 رو که باکره هم بودم عقد چارهین ب دو ماه میداشت برا.  پررو بودیلی خگهی دنیا

  ! هم برداشته بودیکوکاری نپیری تیی کرد، اون وقت در کمال پررویموقت م

  :دمی هم کشی هام رو تواخم

! ی شدری فقی طورنی ایدی دهوی. ی و پاش کنختی قدر رنی الزم نکرده ار،ی نه خـ

  .فکر اون روزهات هم باش

  :د رو گرفت و محکم تکون دامینی بدوباره

 تو جا ی مقدار براهی هنوز شم،ی نمری هام فقی زودنی ملوس خانوم، به اگهی نه دـ

  .دارم

 و دمی شدم و صورتم رو کنار کشیعصبان!  زد؟ی چرا راه به راه به من دست منیا

  : گفتمزیدآمیتهد

  ! دونم با توی من می به من دست بزنگهی دی دفعه هی اگه ـ

  : ابروش رو باال انداختی تاهی

  . ترسمی نکن، مدمی تهدی وای اـ

 و راحت بودن با زن ها و دخترها، یتی تربی بنی به ااری ذهنم اومد کامی دفعه توهی

  ! داره و اومده منو اغفال کنه؟دزی نکنه اای خدایوا!  نداشته باشهدزی ای وقتهی
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۶۸

 تابلو بودم که فکرم رو نقدریفکر کنم ا. وحشت زده بهش نگاه کردمی افهی قبا

  :خوند

  . دارمدزیراستش من ا.  رو بهت بگمیزی چهی قبل از عقدمون دی آهان منم باـ

  ! گفت؟ینکنه راست م. دی دفعه رنگ و روم پرهی

  :دی بار لپم رو کشنی و ادی دفعه بلند خندهی

 شدن دماغ دهی با کشی دونیآخه مگه نم. زمی عزی ها خوش اومدیدزی به جمع اـ

  !شه؟ی منتقل مدزیو لپ هم ا

 ی که داشته شوخدمیفهم. دمی هم کشی رو پس زدم اما همزمان نفس راحتشدست

  ! کردهیم

  : شدیجد

  .شماره حسابت رو بگو.  خودت رو لوس نکنگهی حاال دـ

  . کارتم رو که حفظ بودم، گفتمی ملی شونزده رقمی شماره

  : تعجب بهم نگاه کردبا

  !؟ی همش رو از حفظ بودـ

  : به جانب گفتمحق

  !ه؟ی چ خب آره مگهـ

  : تعجب ابروهاش رو باال دادبا

  ! خوبهیلی خ،یچی ه_

  : زدی چشمکطنتی با شو

  ! آورد؟ی مای به دنی بوده، اگه عاقل بود، چه جور بچه اوونهی حاال خوبه بابات دـ
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۶۹

  :دمی هم کشی اخم هام رو تودوباره

  . پررو نشوگهی دـ

 صورتحساب رو از دی نگفت و رسیزی لبش رو گاز گرفت و چی بارطنتی لبخند شبا

 تومن به ونیلی انداختم مبلغ هفت مدی به رسینگاه.دستگاه گرفت و به دستم داد

باالخره اون !  نهای کردم ی ازش تشکر مدی دونستم باینم.  شده بودزیحسابم وار

 ی رو به خطر مندمی آیی جوراهی و کرد ی پول باهام معامله منیداشت در قبال ا

 جانی گفت و هی " نداشتیقابل" هم اریکام. شکر کردم حال ازش تنیبا ا. نداخت

  :زده اضافه کرد

  ! ازدواجی دفترخونه ی به سوشی حاال پـ

  .امی و بارمی اتاق مامانم بی رو از توفمی صبر کن تا من برم کقهی چند دقـ

.  مونمی منتظرت منمی ماشی جلومارستان،ی بی محوطه رونی ـ پس من باریکام

  !هیشک می پرادوهی نمیماش

  

  .مامان هنوز خواب بود.  گفتم و به اتاق مامانم رفتمی لبری زی باشه

  : و زمزمه کردمدمی رو بـ ـوسشی ـشونـی نشه، پداری که بی جورآروم

من دوست !  کار رو بکنمنیمجبور بودم ا.  مامان خوبم، تو رو خدا منو ببخشـ

 لحظه هم هی یتو حت و من بدون یتو همه کسِ من هست. ندارم تو رو از دست بدم

  . مونمیزنده نم
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۷۰

 کار رو بکنم نی نبود که باهاش انیحق مامان ا. دمی از خودم خجالت کشیی جوراهی

 عقد هی بلکه ،ی عقد معمولهی خبر و بدون اجازش برم و عقد بکنم، اونم نه یو ب

  ! هم مفتضحیی جوراهیموقت و 

نکنه دوباره ! اد؟یکنار ب ممکن بود چطور باهاش د،ی فهمی می اگه مامان زریعنی

 هی قضنی ای تا چند وقتدم،مطمئنای به صورتم کشیدست! شوکه بشه و حالش بد بشه

  . موضوع باخبر بشهنی کاملش از ای تا بهبوددیاون نبا.  دارمیرو ازش پنهان نگه م

 هی فوت بابام و ی و گواهمیخوشبختانه قبال کارت مل.  رو برداشتمفمی گرفتم و کوضو

 کردم ممکنه ی خودم و مامانم که فکر می مهی مثل دفترچه بگهیرک د مدایسر

  . بودفمی کی شدن و عمل مامان الزم باشه، توی بستریبرا

 درست و ی چند روزه نه غذانیا.  بوددهیرنگ و روم پر.  اتاق رفتمی نهی آیجلو

البته خوشبختانه امروز .  خورده بودم، نه وقت کرده بودم به خودم برسمیحساب

  . بودمزیصبح به حمـ ـام رفته بودم و از هر نظر کامال تم

 کرم پودر و یکم.  آوردمرونی رو بشمی رو باز کردم و لوازم مختصر آرافمی کدر

 به چشمام ملی هم ری و رژگونه و کممی مقدار رژ لب مالهی دم،یپنکک به صورتم مال

  .م زدی به خودم لبخند تلخنهی آیتو.  بهتر شدیلی خافمیق. زدم

 لی بچه پولدار لوس و از دماغ فنی استیمعلوم ن. ی شدچارهی بگهی برو که دـ

  !ارهی به سرت بییافتاده،قراره چه بال

 ی تر مکی نزدمارستانی بی به در محوطه یهر چ.  رفتمنیی از پله ها پانهی طمانبا

 به اگه باهاش!  کنم؟ینکنه دارم اشتباه م.  شدی مشتریشدم، دلهره و اضطرابم هم ب

اما پس !  کردمچارهی خودم رو بی دستی تمومه و دستی همه چگهیمحضر برم، د
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۷۱

 ی تا کی درد بکشه و حتدی بای تا کستیاگه عمل نشه، معلوم ن! شه؟ی میمامانم چ

  ! کنم، هر چند اگه موقت باشهی عقد ماریمن با کام. نه من مصمم هستم! زنده بمونه

 پول رو به نیاز شرطش صرف نظر کنه و ا اری شد کامی مدم،کاشی کشی پرسوزآه

  !عنوان قرض بهم بده

 دمی رو داریچشم چرخوندم کام. پارک بودی مشکی سه تا پرادومارستانی در بیجلو

  .به طرفش رفتم.  از اون ها نشسته بودیکیکه پشت رلِ 

 یلی ش خافهیق.دی کشنیی کنار راننده رو پای طرف صندلی شهی شدنم شکی نزدبا

  : بودیتلخ و جد

 ماست، طرف آشنا هم ی خونه کی که نزدی دفترخونه اهی به می ریم.  سوار شوـ

  .هست

 از ی احدالناسچی خواد هی گفت نمیاون که م. باال رفتی ـبم به لبخند کجلـ

 هی خواست به ی ازدواج موقت باخبر بشه، پس چرا حاال منی از اانش،یاطراف

 سوار دیاصال چرا من با! ا هم بود بره؟ خونه شون که تازه آشنکی نزدیدفترخونه 

  !میدمن و اون که هنوز محرم نشده بو!  شدم؟ی منشیماش

 یآژانس که اصال نم.  نشده بودمی مرد نامحرمچی هنی وقت سوار ماشچی همن

من .  شدمی سوار می و ناچاری کم و از سر مجبوریلی و خی هم گاهیگرفتم، تاکس

 رفت و ی ارزون تر بود و هم کامال امن، برا از اتوبـ ـوس و مترو که همشهیهم

  . نبودمزهای چور جنی و ای اهل ولخرجادی کردم و زیآمدم استفاده م

  : گفتید،عصبی مردد بودنم رو دیوقت

  !؟ی کنی چرا ناز مگه،ی سوار شو دـ
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۷۲

  : گرفتمی مدهی شرط عقل رو ناددینبا. هام رو مشت کردمدست

 نی اومدمی که مروزید.  هستابونی خنی همی دفترخونه توهی معتمد، ی آقانی بب_

  .می همون جا عقد کنمیبهتره بر. دمشیجا د

  :دی شد و درش رو محکم بهم کوبادهی پنشی تر از قبل از ماشیعصبان

 ادا و نی ایاصال وقت و حوصله .  زودباش سوار شوار،ی درنی مسخره بازـ

  . مزت رو ندارمی بیاطوارها

 نی نشانی اعیهه، حتما تو محله ها!  بودیدوقوز آباد نبود خونه شون کدوم معلوم

 ساعت هی هم نباشه، کمِ کم کی جا تا اون جاها اگه ترافنیاز ا! گهی شهر بود دیباال

 ومدهیمن که هنوز به عقد اون درن! ؟ی نداخت چی مرمی گنشیاگه تو ماش. راه بود

سائل نبود و احتماال با  جور منی ابندی هم پاادی زاریتازه از قرار معلوم کام! بودم

 ،ی راه با زدن قفل مرکزیممکن بود تو.  راحت بودیلیدخترها از همه نظر، خ

 واقعا نشی ماشی خلوت بکشونه و توی جاهی رو قفل کنه و منو به نشی ماشیدرها

 عقدمون ز بشه، قبل ادی که نبای و زمان کوتاه بشه و کارنی و دستم از زمفتمی بریگ

  . رفتی عقد موقت هم نمنی بار اری زگهی اون دی جورنیه اتاز. فتهیاتفاق ب

  . دونستمی رو شرط عقل ماطی نبودم و احتی دختر چشم و گوش بسته امن

  : گفتمتی با جدتش،ی توجه به عصبانبدون

 نی که تا ای دفترخونه انی عقد کردن به همیبهتره برا. شمی تو نمنِی من سوار ماشـ

  ! بهترهیلی خی جورنیا. میه بر فاصله دارقهیجا فقط پنج دق

  :دیی دندون هاش رو به هم سانیخشمگ
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۷۳

!  کارت کنم؟ی چنمیمگه من قراره تو ماش!  هان؟؟یشی من نمنی چرا سوار ماشـ

  !ی کنی اداهات اعصابم رو خورد منی با ای دارگهید

  : و با تحکم جواب دادمی مثل خودش عصبمنم

اگه واقعا .  نشدم و نخواهم شدی نامحرم مردچی هنی سوار ماشیی من تا حاال تنهاـ

  . اون دفترخونه باشی جلوگهی دی قهی تا پنج دق،ی با من ازدواج کنیدوست دار

  . دفترخونه رو نشون دادمری با دستم مسو

  . تو، تا با همون دستگاه عابربانک پولت رو بهت پس بدممی االن برنی وگرنه که همـ

 نی شد، خشمگی منشی که سوار ماشیدر حال بهم انداخت و ی نگاه پر حرصاریکام

  :گفت

  .امیپس تو برو تا من هم ب.  باشه قبولهـ

  

 سادهی وانشی بود و کنار ماشدهی زودتر از من رساریکام. دمی دفترخونه رسی جلوبه

 رو یفکر کنم بد جور. ومدی خونش درنمی زدیکارد بهش م.  بودی عصبیلیخ. بود

  . کرده بودمی روادهیاعصابش پ

 بهم انداخت و به در دفترخونه اشاره ی ای شدنم جلو اومد و نگاه عصبکی نزداب

  :کرد

  ! برو توـ

  : شد، ادامه دادی که خودش هم پشت سرم داخل می حالدر

!  هان؟،ی کنی من ناز میبرا. ی فراموش نکنی که تا عمر دارارمی به سرت بیی بالـ

  . بدهی بازی طورنی جرات نکرده بود منو ای دخترچیتا حاال ه
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۷۴

 دهنم یدستم رو جلو!  کار کنه؟ی خواست باهام چی میعنی. ختی ری هردلم

 که من تا حاال ی دونی خودت مایخدا! گرفتم،نکنه بخواد تا حد مرگ کتکم بزنه؟

 مهربون خودم رو سپردم دست خودت ی خدایا!  نخوردمی هم از کسیلی سهی یحت

 یکیباالخره ازدواج . خودت مواظبم باش. شمی می بازنی تو وارد ایاری و دیو به ام

  !دمی تو بهش تن می مهم توئه و من دارم به خاطر رضایاز دستورها

 فوت پدرم رو یالبته گواه( بودنم تعجب کرد زهی که اون جا بود، از دوشیی آقاحاج

  : دادحیو رو بهم توض.)  عقد موقت الزم دونستنی ایهم برا

 ی هی در مورد تهی تعهدچی همسرتون هی عقد موقت برانی ادی دونی شما مـ

 ی هی مهرنی در قبال گرفتن همدی و شما فقط باارهیخوراک، پوشاک و مسکنتون نم

 یعی طبیازهای هفتاد سال که مد نظرتونه، از خواسته ها و ننی تا آخر ایونیلیهفت م

  !د؟ی بری هم نمی ارثچی و البته از هم هدی کننیهمسرتون تمک

  : تکون دادمیسر

  . دونمی رو کامال مطی شرانی بله من اـ

 رو به وکالت از من ی عقد موقت هفتاد ساله ای غهی تکون داد و صی آقا هم سرحاج

 نسخه از اون عقدنامه هی کرد و بعد از اون به هر کدوممون ی جارنمونی باریو کام

  . مونهی خودش مشی سوم هم پیرو داد و گفت که نسخه 

 نی بود و ظاهرا ای هنوز هم از دستم عصباناریکام. میومد انیی محضر پای پله هااز

  ! هم نتونسته بود دلش رو نسبت بهم نرم کنهیعقد آسمون
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۷۵

 خواست با اون نگاهش ی مم،ی زدم، نگاه کن، اون وقت که عقد نکرده بودیشخندین

 و کامال هم به می اما حاال که محرم شده بوداره،ی آدم رو از کاسه دربیچشم ها

  . انداخته بودنیی کرده بود و متفکر سرش رو پاشیحالل، چشم هاشو درو گهیهمد

 جا خورده بود و به ی و ناگهانی دفعه اهی ازدواج نی کنم اونم مثل من از افکر

 کارش مثل سگ نی هم از ادی دونم، شایچه م!  کلمه شوکه شده بودی واقعیمعنا

 و کل کلِ با یسر ندونم کار و از ییهوی که ی شده بود و االن داشت به گندمونیپش

  ! کردیمن زده بود، فکر م

  . سوار شدنم وجود نداشتی برای مانعگهیحاال د.  رفتمنشی سمت ماشبه

  : داد و پوزخند زدهی تکنشی رو به ماشدستش

  !؟ی بشنمی و سوار ماشی که افتخار بدی شدی راضگهیحاال د!  ا چه خوبـ

 یبه زور لبخند کم رنگ.رو درک کنم شی کردم بهش حق بدم و اخم و ناراحتیسع

  : لـ ـبم نشوندمیرو رو

  .نمی بی مورد نمنی در ای مشکلچی و من همی ما به هم محرم هستگهی االن دـ

  : کردظتری خندش رو غلزهر

  . بکنمنمی آرزو رو با خودت به گور ببر که من تو رو سوار ماشنی به قول خودت، اـ

 نشی ماشی سوار شدن توی کنه من آرزویفکر م.  شدت خشم دست هام مشت شداز

 وقت حسرت مال و چی بودم که هریخدا رو شکر اون قدر چشم و دل س! رو دارم

 ارزش نداشته یزی برام پشی ظواهر زودگذر زندگنی رو نخورم و اگرانیثروت د

  !باشه

  : چشم هاش زل زدمی توشخندی رو باال آوردم و با نسرم
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۷۶

 سوار شدن ی که عقده و آرزوستمی ندی بددی ندنقدری خدا رو شکر که مثل تو اـ

  . مدل به مدل رو داشته باشمی هانی ماشیتو

 گرفت و محکم می چادر ملی رو از روقمی جلو اومد و نی منفجر شد و خشمگگهید

  : کوبوندنشیپشتمو به ماش

 چون رم،ی گی نمزهای چنی من برات خونه و اگم،ی می خوب گوش کن بهت چـ

 گداخونه که ی رو از اون محله ی چند ساعتیهر روز هم مجبور. ی رو نداراقتشیل

  .ی دسترسم باشی و تویای من که اون سر شهره، بی به خونه ی کنی میتوش زندگ

 خشک شده بود به زور قورت باًی وحشت زده بودم،آب دهنم رو که تقردوباره

انداخت و ادامه  بهم یزیرآمی بگم،نگاه تحقیزی و چامی به خودم بنکهیقبل از ا.دادم

  :داد

 و آژانس رو هم ی تاکسی پول سوار شدن توی که حتی ظاهرا اون قدر بدبختـ

 ،یفتی و با اتوبـ ـوس و مترو راه بی جا حرکت کننیپس اگه االن از ا. یندار

 گهیپس تا دو ساعت د. ی رسی من می مجردی به خونه گهیاحتماال تا دو ساعت د

 قهی پنج دق،ی جرات دارگهفقط ا. نمتی بیه ام م خونیکه ساعت دوازده ظهره، تو

 چیدر ضمن دوست ندارم تحت ه! ی که خودت حظ کنارمی به سرت میی کن، بالرید

  !ینی بی بد میلی صورت خنی که در ا،ی زنگ بزنلمی موبای به شماره یطیشرا

 به ی نه چندان محکمی لباسم شل کرد و باال آورد و ضربه ی قهی ی رو از رودستش

  : چونه م زدریز
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۷۷

 دانشگاه و ی کنم که آبروت توی می کار،ی کارو بکننی بگم اگه ادی مثل خودت، باـ

 به ،یچارگی که همه بفهمن از سر فقر و بیجور. هامون برهی همکالسی همه یجلو

  .ی و خودت رو به من فروختی دست من شدی چهیمدت دو ماه باز

 دوست داشتم یلیخ.دردش کمتر بشه چونه م گذاشتم و ماساژ دادم تا ی رو رودستم

 که من بخوام عاشقت بشم و یستی نیمثال بگم ، عدد.  بهش بدمیجواب دندون شکن

 بهم زنگ یاگه تو هم بخوا.  له له بزنم و بخوام که بهت زنگ بزنمتیاز عشق و دور

 کنم و اس ام ی رو روت قطع ممیگوش قبل ی من باز هم مثل همون دفعه ها،یبزن

 هم ی که من زن بودم و از نظر بدنفیفقط ح.  کنمینخونده پاک ماس هات رو 

 نداشته رهاشوی جواب تحقدنی فرهنگ، تحمل شنی بیِ و ممکن بود اون وحشفیضع

  !  بکنهتمیباشه و بخواد اذ

  

  . شد و رفتنشی بعد از دادن آدرس خونه اش سوار ماشاری کام

 ری حساب کردم، مسیه ذهن طور کنیا.  بودهی زعفرانی آپارتمان توهی اش خونه

 رسوندم و از ی مشی تجرستگاهی بود که خودم رو به ایکاف. مترو خورش خوب بود

 شدم و ی اگه اتوبـ ـوس بود، سوار اتوبـ ـوس مدمی شاای و یاون جا سوار تاکس

  . رسوندمیخودم رو به آپارتمانش م

باالخره ! د؟ بوی چاره چی بود، ولومدهی خوشم نزشیرآمی که از لحن تحقدرسته

 زشیرآمی انجام شده بود و من از همون اول هم متوجه لحن تحقگهی بود که دیکار

  . بودمدهی رو به تنم مالزی همه چی هیشده بودم و پ
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۷۸

 رفت و برگشت به خونه اش یاحتماال تو.  ربع به ده بودهی ساعتم نگاه کردم، به

 ی موندم، جمعا میم خونه ش ی راه بودم و اگه دو ساعت هم تویچهار ساعت تو

 تونستم خودم رو به یشد شش ساعت و احتماال تا ساعت چهار بعد از ظهر م

 تونستم مامان رو تنها ینم مدت نی ایالبته تو.  مامانم برسونمشِی پمارستانیب

  .تازه ممکن بود نگران هم بشه. بذارم

 زنگ الی لی  سالهستی خواهر برای به سمنی همی که مطمئنا االن خواب بود، براالیل

 اومده و شی پیبهش گفتم ،برام کار مهم. خوشبختانه شنبه ها دانشگاه نداشت. زدم

اونم قول داد که زود خودشو .  مامانم باشمشی تونم پیتا ساعت چهار بعد از ظهر نم

  . برسونهمارستانیبه ب

  !می اونا داشتیِ به خوبیی هاهی خوب بود که همساچقدر

 مارستانی عمل رو به حساب بی براازی مورد نی نهیتم و هز رفمارستانی عجله به ببا

  . مربوطه رو پر کردمی و فرم هاختمیر

 مامان گفت که تیزی و اونم بعد از ودمی که دکتر مامان بود رو هم دنی راستدکتر

 ی های ها و عکسبردارشی عمل خوبه و آزمای مامان برای جسمطیخوشبختانه شرا

 خدا دیو به ام...  کامله و انشاام،یاول انجام داد یمربوطه هم که همون روزها

  . تونه عمل بشهیمامان فردا صبح م

 ی تواری و کدورت از کامنهی کی و هر چدمی گنجی پوست خودم نمی توی خوشحالاز

  . سپردمیدلم بود رو به فراموش

 بار نی اولی مامان رفتم و ناچارا و براشیپ.  ساعت بعد خودش رو رسوندکی رایسم

  : دروغ بهش گفتمبه
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۷۹

تا ...  بمونم و انشاامارستانی بی جا تونی تونم ای نمادی به مدرسه برم و زدی با_

  . گردمیعصر برم

  : به روم زد و آروم گفتی هم لبخند مادرانه امامان

  .زمی خدا به همراهت عزـ

با لبخند .  مادرم رو به همراه داشتمری خیخدا رو شکر که دعا.  شدمخوشحال

  :گفتم

  ! های وقت بترسهی نمی نب،ی مامان جونم، فردا قراره عمل بشیراست ـ

  .رونی بامی عمل بریخدا بخواد و سالم از ز...  انشاازم؟ی ـ مگه من بچم عزمامان

 و لطف و ی به زندگدواری خوب و امیلی مامان خی هی خوشحال شدم که روحبازم

  .رحمت خدا بود

 ی دولتمارستانی بنی ای توی عملش حتی واقع من به مامان نگفته بودم که برادر

اون .  بشهفی ضعشی بودم که غصه بخوره و روحدهیترس. می داراجیهم به پول احت

 از اون سه ی کنه و حتی عمل رو تقبل می نهی مون پول و هزمهی کرد ،بیفکر م

 حی هم توضالی و لرایبه سم.  موندهی باقیادی حسابمون مقدار زی هم هنوز توونیلیم

  . نگنیزی مورد به مامانم چنی بودم که در اداده

  : گفتمرای اومدم و رو به سمرونی اتاق مامان باز

تا ساعت چهار .  جون مواظب مامانم باش تا من برگردمرای کنم سمی خواهش مـ

  . گردمیبعد از ظهر حتما برم

  : تکون دادی باشه سری به معنرایسم

  . راحتالتی باشه خـ
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۸۰

  :دی و متعجب پرسی سؤالو

  !؟ی جور کردی پول عمل رو چه جورهی هانی راست_

  :دمی غصه لـ ـبم رو گزنا

  .فقط نذار مامان بفهمه که به مدرسه نرفتم. گمی االن وقت ندارم، اما بعدا برات م_

  : نگران گفترایسم

  !؟ی که نکردی کار بده،ی هانـ

  : زدم و سرم رو باال آوردمی تلخلبخند

  !؟ که کار بد بکنمادی به من مـ

  : انداختنیی زده سرش رو پاخجالت

 راه حالل و هی پول رو از نی دونم که حتما ایم.  نداشتمی ببخش، منظور بدـ

  !یمطمئن جور کرد

  : زدم ی شونه ش گذاشتم و به روش لبخندی رو رودستم

  . بگذرهری چند ساعته به خنی فقط برام دعا کن که اـ

  .ب، برو به سالمت، خدا پشت و پناهتاما خ! هی چانی جریگی ـ به من که نمرایسم

 خست رو کنار دیبا.  بودازدهی یکایساعت نزد.  تشکر کردم و به راه افتادمرای سماز

  . رفتمی ماری کامی ذاشتم و با آژانس به خونه یم

  . که همون اطراف بود رفتمی اومدم و به سمت آژانسرونی بمارستانی باز

 اون خانوم شدم و آدرس رو دیسوار پرا. ت زن داشی آژانسش راننده خوشبختانه

  .دادم
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۸۱

 هی ی ساعت دوازده به آپارتمانش که تویکاینزد.  خونه اش سر راست بودآدرس

البته با احتساب چهار طبقه هم .  رفتمی چهارم می به طبقه دیبا. دمیبرج بود رس

  . هشتم بودی طبقه ی تویی جوراهی خونه اش نگ،یپارک

نگهبان برج، .  شدممتی روز و مبلمان گرون قونیبا دکوراس بای و زکی شی البوارد

 پوش بود، ازم خواست که کارم رو بگم و من هم گفتم مهمون کی شرمردی پهیکه 

 تماس کوتاه احتماال هیاونم .  کنه، هستمی می معتمد که تو طبقه چهارم زندگیآقا

  : گرفت و رو بهم گفتاریبا کام

  .تظرتون هستن باال خانوم، آقا مندیی بفرماـ

 ـنه م بود ـی سی روینی نگاه کردم،غم سنگنهی آیخودم رو تو. آسانسور شدمسوار

  . تازه عروس نداشتهی با ی شباهتچی م هافهیو ق

 فضا حکمفرما ی توینیسکوت سنگ.  از آسانسور خارج شدمدمی پاگرد مربوطه رسبه

 ی از قبل مترشی قلـ ـبم رو که از شدت اضطراب بی تپش های که صدایبود طور

 به اونجا انداختم ظاهرا تو اون طبقه، یینگاه گذار.دمی شنی رو به وضوح مدیتپ

  .چهار تا آپارتمان وجود داشت

 معطل موندم قهیچند دق.  در رو باز نکردی کسی چهارده رو زدم، ولی شماره زنگ

ه اومده نکنه برج رو اشتبا!  خونه نبود؟یعنی.  هم زنگ رو فشار دادمگهیو چند بار د

 ی نه شماره پالک ساختمون که درست بود، نگهبان هم که معتمد رو میول! بودم؟

 داشت اریپس حتما کام. گهی بود دچهارده نی آپارتمان هم که همیشناخت، شماره 

نفس رو به .  مقدار لنگ در هوا نگه دارههی جا نی خواست منو ای کرد و می متمیاذ
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۸۲

 من واری از دیواری، بذار معطلم کنه ظاهرا د ندارهیبی فوت کردم،باشه عرونیب

  ! نکردهدایکوتاه تر پ

 صورتش بود و با تلفن ی توی که اخمی معطل موندن، آقا در حالقهی از پنج دقبعد

 بهم یزی که چنیبدون ا.  کرد در رو باز کردی دستش بود صحبت می که تویاریس

 زد، ی ور میتو اون گوش جواب سالمم رو بده همون طور که ی که حتنی اایبگه و 

  .به داخل رفت

ادب و نزاکت که نداره، سالم کردن هم که !  دادهادی بهش ی دونم مامانش چینم

  ! پسر بزرگ کردنشنیواقعا دست گلِ مادر شوهرم درد نکنه با ا! ستیبلد ن

 ی آهنگ خارجهی وحشتناک و گوشخراش ی باز شدن در آپارتمان، هجوم صدابا

  . راهرو پخش شدیتو

 صدا قیتازه عا.  لـ ـبم نشست،چقدر هم جنس درهاشون خوب بودی رویپوزخند

 ینم.  شدی نمدهی خونه شنی از تویی صداچیواقعا موقع بسته بودن در ه. هم بودن

  ! تونست با تلفن حرف بزنهی بلند چطور می صدانی با وجود ااریدونم کام

اما نه حتما ! گهی بود ددهی زنگ در خونه رو نشنی بود که صدانی به خاطر همخب

 ی مردونه ی شلوارک کتونِ تا سر زانوهیآخه !  زدهی مپی اومدن من تیداشته برا

 فشن و ی بود و با موهادهی رنگ، پوشی شرت جذب نخودی تهی رنگ با یقهوه ا

 گرون ی مردونه ی اقهوه چرم ی و صندل هاومدی بهش می شده که حسابیخیس

  . در ظاهر شده بودی جلومت،یق

! رمی گی ملیهه، چه خودم رو هم تحو!  زدهی مپی حتما داشته به خاطر من تآره

 نگاه اخمالوش و نیمخصوصا با ا!  مدت به اومدن من فکر کرده باشهنیعمرا اگه تا ا
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۸۳

 عشق و محبتش رو تو شهی کامال هم مدم،ی که انگار ارث باباش رو باال کشی اافهیق

 رو هم از ی روزگار، لذت عشق و عاشقیه !دی خوشگلش داری اومدن یانتظار برا

  !ی گرفتنوایمن ب

  . اخمو روون شدمی و دنبال کامدمی کشیآه

 در بود و احتماال هم هی که سمت چپش ی مترشی راهرو حدودا شهی وارد اولش

 ی هی بزرگ با مبلمان و اثاثیلی محوطه و سالن خهیبعد از اون .  بود، شدمییدستشو

 متراژش به دی که شامت،ی فاخر و گرون قیه ها و فرش ها و چشم نواز و پردکیش

 بود ی بزرگیلی اپن و خی زخونه سمتش آشپهی.  قرار داشتد،ی رسیصد متر هم م

 هم ی بزرگیلی خومیآکوار.  و کامال مدرنکی اف قرمز و متالی ام دی هانتیبا کاب

 یکم. بایو ز بی و غربی عجی های بود با انواع و اقسام ماهییرای پذی گهیسمت د

 هم بود که چهار تا گهی دی مترشی حدودا شی راهروهیاون طرف تر از آشپزخونه، 

  . خواب بودنی شد، که احتماال اونا اتاق های مازدر توش ب

 ی بار تونی اولیبرا!  بود؟ی چگهی ما دی جا خونه بود، پس خونه نی اگه اواقعا

  . ها رو خوردمی جور زندگنی حسرت امیزندگ

 دهی ها دلمی فی جور خونه ها رو تونیباالخره ا. ز تعجب باز نمونده بود ادهنم

 جور خونه ها باز نی من هم به ای پای روزهی کردم ی وقت فکر نمچی هیبودم، ول

  .بشه

  

  !گهی کلفت و نوکر هم داشتن دنی دوجهیحتما .  زدی برق میزی از تمخونه
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۸۴

!  بود؟ی چجورشونی اصلیخونه  یعنی. شهی مجردی جا خونه نی گفت ااری کامادمهی

  !گهی سر و ته بود دی قصر بهیحتما . هه

 هی حتما دیبا!  کردم های عجب شوهروونم،ی دی بابانیبا ا!  به خودمزادی دستمریول

 نی اارمی رو نداشتن بمی خوش بختدنی حسودمون رو که چشم دی هاهی همسایروز

  !جا و خونه ام رو بهشون نشون بدم

ا خو خونه امه !  رو صاحب شدمزی همه چومده،یهنوز ن! خونه ام.  زدمی تلخشخندین

  !هید

 چیدرسته که ما ه! ؟ی کنی ثروت ممی تقسی مهربون تو چجوری خدای جدیول

ی بعضی اما چطوره که برام،ی همه جوره شاکرت باشدی و بامی به گردن تو ندارینید 

 و ختی قدر راحت رنی استن،ی هم قائل نیتی احکام و حرفات اهمی برایها که حت

 ی متوی رحمت و رزق و روزیها رسه، دری شکرگذار که می اما به ما،ی کنیپاش م

 شد که من رو ی می چایخدا!  شدمی ها، اما از دستت شاکگمی کفر نمایخدا! ؟یبند

  !؟ی هم کم پولدی و شای پولی نه با بی کردی امتحان مادیهم با پول و ثروت ز

 پاش رو انداخت هی مبل نشست و یو کم کرد و متکبرانه رو ریقی موسی صدااریکام

 بود، ی کاری گفتگوهیظاهرا .  ادامه دادشی تلفنی و به مکالمه گشی دی پایرو

  . آوردمی سر درنمشی تخصصی از اصطالح هاادیچون ز

 مغرور و متکبر نگاه ارِی بودم و به کامسادهی واییرای وسط پذفی بالتکلی جورهمون

 و اون ادی برونی گرفتنم بدهینتظر بودم که حداقل از اون حالت ناد کردم و میم

  . بگهیزی چهیدهنش رو باز کنه و 
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۸۵

 اون ی ناجور توی وصله هی من یعنی.  شدممونی لحظه از اومدنم به اون جا پشهی

  !خونه بودم؟

 سارافون هی با ی مشکنی شلوار جهی می چادر ملریز.  به لباس هام نگاه کردمیسرسر

 تر از رنگ رهی تی ِکمی شال طوسهی با رشی از زدی بلوز سفهی و یت طوسباف

 دهی حقوقم خرنی قبل با اولی بد نبود و اون ها رو هفته پمیت.  بودمدهیسارافونم پوش

  . شوهر اصال مناسب نبودنی اژیت خونه و پرسنی ای برادی شایبودم، ول

 یحت.هه!  کردن نداشتمدی خری برای که وقتگه،منی شد دی دفعه اهی زی همه چخب

  ! کردم؟ی مدی خردیاگه وقت هم داشتم با کدوم پول با

 ری تموم شده بود و داشت با تحقشیتماس تلفن.  نگاه کردماری ـستاصل به کاممـ

  . کردیبرندازم م

 کرد و ی می هم که ازم خواستگارشیچند ساعت پ.  من عوض نشده بودی تویزیچ

 بِر و ی جورنی شده بود که ایلباس ها تنم بود، پس چ نیسمج دنبالم افتاده بود، هم

  ! کرد؟یبر بهم نگاه م

  : که با تحکم گفتنمی از مبل ها بشیکی شعور تعارف کردن نداره، خواستم رو دمید

  !؟ینی بهت اجازه داد بشی کـ

  .سادمی واخی سی دفعه دست و پام رو گم کردم و همون جورهی دونم چرا ینم

  : گفتآمرانه

  .امی اتاق، خودت رو آماده کن تا بیتو برو ـ
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۸۶

 ی کرد و با دلهره و خجالت، به سمت راهرودنی بدنم شروع به لرزی دفعه همه هی

 نایحاال ا!  شدم؟ی رفتم اون جا و آماده می مدی االن بایعنی. اتاق ها نگاه کردم

  ! ازم توقع داشت تا چه حد خودم رو براش آماده کنم؟یعنی ،یچیه

من بعد از مرگ عموم، ! ومدی اصال ازم برنمگهی دیکی نیا!  کردمیری عجب گایخدا

 حجاب ظاهر ی رو دور و برم نداشتم که بخوام جلوش بی اگهی دی مرد محرمچیه

  !بشم

 من دوست داشتم حداقل خودش ی بهم محرم شده بود، ولاری بود که االن کامدرست

 دختر هی شهی من هم آماده شدن بهم کمک کنه، مخصوصا کهی و عاشقانه توادیب

  . داشتماجی احتشی کمک و همکارنی برخوردمون به انی اولنی ایمحجبه بودم و تو

  . مـ ـستاصل بهش نگاه کردمدوباره

  : رحمانه گفتیب

  . که گفتم برسیزود باش برو به اون کار! ؟ی کنی چرا مثل منگل ها منو نگاه مـ

  : از تاسف تکون داد و ادامه دادیسر

احتماال االن هم اون . رهی نمنی از اشتری بی توقعوونهی دهیاز دخترِ  هر چند که ـ

  !ی رو درک کنتتی خوب موقعی تونی گُل کرده و نمتیوونگیرگ د

  : زود کنترل رفتارم رو بدست آوردمیلی ناراحت شدم و خگهید

 مثل تو ی اوونهی گُل کرده، مخصوصا که دارم رو به روم دمیوونگی آره اون رگ دـ

  .نمی بیرو م

  : از قبل کردظتری ناراحت شد و اخم هاش رو غلاونم

  ! اتاقی کمتر وِر بزن، زود باش برو توـ
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۸۷

 ی و به سمت راهرودمی دوبارش ترستی بد اخالق بود، از عصبانیلی خافشی قچون

 یبه صورت تصادف.  در کدوم اتاق رو باز کنمدی دونستم باینم. اتاق ها رفتم

  . که قفل بود و باز نشددمیکش نیی رو پایکی ی رهیدستگ

  :دمی پر تمسخرش رو شنیصدا

  . رو باز کنشیی اون در رو به رووونه،ی احمق دـ

  : بهش نگاه کردمی و عصبدمیچرخ.  شورش رو درآورده بودگهید

 آپارتمان نی خودت رو به من نسبت نده، مگه من تا حاال چند بار به ای صفت هاـ

  ! برم؟ی تو کدوم سوراخ موشدی اومدم که بدونم باتیآشغالدون

  : جاش بلند شداز

  . خوام اون صدات رو بشنومی نمگهید. حرف نباشهـ

  

 ی بهش می جواب دندان شکندی تر از قبل شدم و دست هام رو مشت کردم بایعصب

 شتری بشه؟که اون رو بی دادم که چیجواب م.دادم اما دوباره به خودم اومدم

 گهی داری نه،کامای خواستم قبول کنم یچه م! م؟ کنم و به جون خودم بندازنیخشمگ

 که اون از اولش هم صوصاً اومدم مخی باهاش کنار مدیشوهر موقتم بود و با

  . رو ازم پنهان نکرده بودیزیروراست جلو اومده بود و چ

 مثل یزی چهی اتاقش دنیبا د. انداختم و در اتاق مربوطه رو باز کردمنیی رو پاسرم

  .به قلـ ـبم فرو رفت خنجر زهرآلود هی
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۸۸

مساحتش .  بوددی و سفی ست نوک مدادلی وساشتریب! ی اتاق بزرگ و دلنوازچه

 یواری کمد دادی زیالبته بدون احتساب درها.  بودی حدود چهل، پنجاه متردیشا

  . سمتش قرار داشتهیکه 

 کل مساحت ی به اندازه باًی اتاق تقرنی لـ ـبم نشست،مساحت ای روی تلخشخندین

  ! ما بودینه خو

 که ابعادش به ی اشهی کامال شیوارهای بزرگ و دلنواز با دی بهداشتسی سروهی

 از اتاق ی اگهی دی منتظمِ از وسط نصف شده بود هم گوشه یِ ضلعشی شهیصورت 

  .بود

 اتاق رو ی بازم فضامی تونی مم،ی هم بریی حمـ ـام و دستشومی جالب، اگه بخواچه

البته !  بودمدهی ندیلمی فچی تو هگهی رو دیکی نیه بودم، اواقعا تو کف موند! مینیبب

  ! کردندی ما سانسور می براگهی جاهاش رو دنی هم ادیشا

 ی پاتخـ ـتی و سارافون و شال و بلوزم رو درآوردم و تا کردم و مرتب روچادر

 یعیموهام رو که به صورت طب. رنگ تنم بود ی اروزهی تاپ فهی ریاز ز.گذاشتم

 ی زدم روی که شونه می خارج کردم و در حالیگ بود از حالت دم اسب رنیتونیز

 هم با ادکلن ی تر کردم و کمنگ و پر ردی رو هم تجدشمیآرا. شونه هام رها کردم

  .خودم رو خوش بو کردم

 ی بزرگش نشستم و خودم رو تویلی تخـ ـتخواب خیلبه .  آماده بودمبای تقرگهید

 چقدر هم خوشگل شده یوا. و بود، نگاه کردم که اون رو به ری ای قدی نهیآ

  !اری کوفتت باشه آقا کامی خوشگلنیعروس به ا! بودم



  یونیلیعروس هفت م

  

goldjar/me.Telegram  

  

 

۸۹

 گهی چه کنم که اون دی کارها رو نداشت، ولنی بودم اون گنده دماغ ارزش امطمئن

  ! داشتمی شرعی فهیشوهرم بود و من نسبت به آراسته بودنم در مقابلش، وظ

با ورودش بلند شدم .  داد و به اتاق اومدتیان رضا خاری بعد کامی قهی ده دقحدود

از شدت .  انداختمنیی بودم سرم رو پانی حجابم شرمگیچون از ظاهر ب.ستادمیو ا

 به لرزش ی دست و پام به صورت محسوساد،ی زیلی هم ترس خدیاسترس و شا

  گذشته بود و احتماال به دوهمدراومده بود و شماره ضربان قلـ ـبم از هزار تا 

 ظاهر نشده ی مردچی هی جلوی طورنیمن تا حاال ا!  بوددهی رسقهیهزار بار در دق

  .بودم

 قدر زن و دختر خوشگل تر از نیمطمئنا ا.  و ظاهرم شوکه نشدپی تدنی از دظاهراً

 کردن، اصال به چشمش هم شی آرای تومی ناواردنی بود که من با ادهیمن د

  !ومدمینم

 بود که باعث شده بود من یازش حرف زده بود چ که ی دونستم اون شرط بندینم

  !ارهیرو به عقد خودش درب

 نیظاهرا قرار بود ا.  و استرس گرفتمدمی نگاهش ترسی از حالت طلبکارانه دوباره

  !جا قتلگاهم باشه نه حجله گاه

  : به حرف اومدزشیرآمی همون نگاه تحقبا

  !؟ی چرا آماده نشدـ

 پا ی هم کلنی همیمن برا!  شدم؟ی آماده مترشی بنی از ادی بایعنی کردم، تعجب

 اون کشف حجاب کرده ی روی بار جلونی اولی غرورم گذاشته بودم و برایرو

  ! از م داشت؟ی چه توقعگهیبودم، د
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۹۰

 نگاهش ی توی که حالت خواهاننی اای که بهم دست بزنه و نی اومد و بدون اجلوتر

  :باشه، گفت

  !زود باش حاضر شو. رار کنم حرف رو چند بار تکهی دوست ندارم ـ

  . واقعا مثل منگل ها بهش نگاه کردمگهید

 که ی کار رو برام به همون صورت عاشقانه انی ازش توقع داشتم که خودش اخب

  !گفتم، انجام بده

  :دی بار خشمناک غرنی ادی تعللم رو دچون

 من ؟ی جا اومدنی به ای خاله بازی برایفکر کرد!  احمق؟ی هستی معطل چـ

  .نمی رو، رو به روم ببچی بقچه پیِ مترسک چشم آبهی پول ندادم که ونیلیت مهف

 واقعا افشیق.  شدری و اشک هام سرازدمی اون لحن صداش از ترس به خودم لرزاز

 طبق دی جز اطاعت کردن نداشتم و بایوحشتناک شده بود و مطمئنا من چاره ا

 ی همون راهنینستم که ا دوی رو خوب منیالبته من ا.  کردمیخواستش رفتار م

 ی که دست هام می آروم و در حالنیبنابرا. بود که خودم انتخاب کرده بودم

 ی لباس هام رو درآوردم و با کندن هر کدومشون ذره ذره ته مانده ی همه د،یلرز

  . دادمیغرور خرد شدم رو به تاراج م

 به باال به اندام نیی پا و ازنیی از باال به پای ادارانهی و نگاه خردی دورم چرخاریکام

  : انداختکلمیو ه

  .ارزشش رو داشت.  خوبه ظاهرا پولم رو هدر ندادمـ
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۹۱

.  و با تنفر بهش نگاه کردمیبا همون صورت اشک.  کامال خورد و له شده بودغرورم

 بامزه اومد که با دست یلی و اخم کردم،به نظرش خری دلگی افهی اون قدنی ددیشا

  :دیبلند خند به گونم زد و یضربه ا

  !ی ارزون به من فروختیلی داره و تو خودت رو خیمتی قهی ی هر کسـ

  : که به خاطر بغضم دو رگه شده بود، گفتمیی رو پررنگ تر کردم و با صدااخمم

  . من خودم رو به تو نفروختم، من با تو ازدواج کردمی ولـ

  : ابروش رو باال دادی تاهی تمسخر با

  ! ازدواج؟یگی هم مغهی تو به صنمی ببـ

  : م رو گرفت و صورتم رو به سمت خودش باال آوردچونه

 تعهد و ی گفت؟ اون گفت ازدواج کلی اون محضرداره بهت چیدی مگه نشن_

  . رو ندارهزهای چنی اغهی که صارهی متیمسئول

  :دی خندبلندتر

 رو می جنسـ ـی خواسته های همه ،ی که ازم گرفتی در قبال پولدی تو فقط با_

  ! ندارهی فرقچی زن بدکاره ههی با کار نی که از نظر من ا،یت کناجاب

 حرفها رو نداشتم،من هرچند موقت اما ازدواج کرده بودم و کارم نی ادنی شنتوقع

 چشم هام حـ ـلقه بسته یاشک تو. تا آسمون فرق داشتنی زن بدکاره زمکیبا 

  :مه کردمدوباره مـ ـستاصل زمز. فرود اومدن بودیبود و هر آن آماده 

  . من با تو ازدواج کردمی ولـ

  : تر کردکی رو گرفت و منو به خودش نزدبازوم
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۹۲

 چی بدکاره هیتو از نظر من با دخترها و زن ها.  خودت رو گول نزنیخودی بـ

 ی پول می مثل تو که تن و بدنشون رو برای پستیمن از آدم ها! ی نداریفرق

  .فروشن، متنفرم

 ی و ذره ذره از درون فرو مختی ری گونه هام می روی طورنی اشک هام هملیس

 اشک هام دست اری اختی نشون بدم، ولفیدوست نداشتم خودم رو ضع. ختمیر

 تمام لحظات عمرم، به اندازه ی تونستم بگم تا به حال و تویبه جرات م. خودم نبود

  . نشده بودمری امروز تحقی

و اسالم ازدواج کرده بودم و من طبق دستور خدا !  زن بدکاره نبودمهی من مطمئنا

 یفی آدم کثیاصال حرف ها.  بودی دونست برام کافی منوی مهربون ای که خدانیهم

 تر از خودش فی رنگارنگ و کثی شب و روزش رو با زن های که همه اریمثل کام

 بود که من نیمهم ا!  باشه؟اشته من دی تونست برای میتیگذرونده بود، چه اهم

 ی کار خالفچیودم آسوده بود و به خاطر پول، دست به ه خی خداشیوجدانم پ

  .نزده بودم

 تخـ ـت نشست و دستم رو گرفت و به سمت ی زد و لبه ی لبخند حرص درآراریکام

 ی و تونمی پاهاش بشیدوست نداشتم رو. نمی و مجبورم کرد کنارش بشدیخودش کش

  .بودم کار نی که مجبور به افی صد حیاون صورت نحسش نگاه کنم، ول

  ...ی بهم انداخت و بعد لب هاش رو رویرباری تحقنگاه

 مینی راه ببای هم که کرده بودم تقری اهی شدم، مخصوصا به خاطر گری خفه مداشتم

 تند و یهرم گرم نفس ها.  که ولم کردنی تقال کردم تا ایکم. بسته شده بود

اش نگاه  و به چشم هدمی کشقیچند تا نفس عم.  خوردینامنظمش به صورتم م
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۹۳

 اومده بود و رونی بینی بگ تکبر و خودبزر،ی تفاوتی از اون حالت بگهید. کردم

  . کردی مشتاق و خواهان بهم نگاه میلیخ

 تخـ ـت کنار خودش ی حرکت روهی و با دی آغـ ـوشش کشی محکم منو تودوباره

نانه  زدی جدیای کردم و پا به دنی دخترانم خداحافظیای بعد از دنیقیدقا. خوابوند

 ادی زیلی دونم چرا برخالف رفتار اولش، با محبت خیخوشبختانه و البته نم. گذاشتم

 لبش بود، هر گونه ترس و ی که رویزی شد و با اون لبخند محبت آمکیبهم نزد

 شروع خوب و بدون ترس و واهمه رو رقم زد که هی رو ازم دور کرد و برام یوحشت

  . بابت کامال ازش ممنون بودمنیاز ا

 کردم ی کرد و من در اون لحظه حس می آروم و با محبت نـ ـوازشم ماریکام

  ! دارماجی آغـ ـوشِ گرم و پر محبتش احتنیچقدر به ا

  

حالم بد .  کمکم کرد تا از جام بلند شمادی آروم دستم رو گرفت و با محبت زاریکام

  . داشتمیظاهرا شروع خوب. نبود

 ی فردا حتما برادیبا. هر و عصرم رو خوندم از انجام دادن غسل جنابت،نماز ظبعد

  . آوردمی دست لباس اضافه مهیخودم چادر نماز و حوله و 

جوابم رو داد، .صداش زدم.  نبوداریکام.  اومدمرونی از خوندن نماز از اتاق ببعد

 ی توی اشهی در شهی.  اون جا هم نبودیصداش از سمت آشپزخونه اومد، ول

 یلی تراس خهی. وارد تراس شدم.  شدیه تراس باز مآشپزخونه بود و احتماال ب

 ما که دور تا ی خونه اطی حر دو برابدی شای چشم نواز و اندازه ایویبزرگ با و

.  پر شده بودیعی و طبی مصنوعی و بزرگ از گل هاکی کوچیدورش با گلدون ها
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۹۴

 ویکیب کنار باراریکام.  رنگ و پنج نفره هم اون جا بوددی سفی و صندلزی دست مهی

  . بودی بود و ظاهرا مشغول کباب کردن گوشت و جگر گوسفندسادهیوا

 ی کار مهم و انرژیلیانگار خ! رهی گی ملی زدم، چقدر هم خودش رو تحویپوزخند

  ! کنهی متی خودش رو تقوی جورنی انجام داده که داره ایبر

  : بهم انداخت و با لبخند گفتینگاه

  ! بود؟ی کوچولو، اسمت چی راستـ

من که همون موقع امضا !  دونست؟ی من رو نمکی هنوز اسم کوچیعنی.  کردمیوفپ

 که اسم باباش نیا.  نامه، کل شجره نامش رو درآورده بودمغهی صیکردن برگه 

  !شهی و چهار سالگستی ست، تولد بگهی دی و هفت آبان که هفته ستی و بدهیجمش

  :گفتم

  .هی هانـ

  : سرش رو تکون دادی حالت بامزه ابه

  .نی جا بشنی اای ب،ی ملوسی اوکـ

 ی صندلیرفتم و رو. نمی و بهش اشاره کرد تا بشدی کشرونی ها رو بی از صندلیکی

 انی کرد، مخصوصا که در معرض جری متمی گوشت و جگر کباب شده، اذیبو. نشستم

  . زدیباد هم بودم و باد بو رو به دماغم م

 از گوشت قرمز کباب شده و یمون بچگمن کال از ه.  گرفتمموینی شالم بی گوشه با

  .بوش متنفر بودم

  : بهم انداختی تعجب نگاهبا

  !؟ی چرا دماغتو گرفتـ
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۹۵

  ! خورهی حالم داره به هم مـ

  : لنگه از ابروش رو باال انداختهی بامزه

  ! من که مواظب بودمی ول؟ی باردار شدی زودنی به ایعنی ـ

 ی زودنی شدم که به ای حامله هم مبر فرض محال اگه!  که چقدر عقل کل بودواقعا

  . کردیحاالتم رو عوض نم

  : گفتمشی قبلی حرف های مهربون شده بود و ترسناک نبود، در تالفچون

  ! خورهی داره حالم به هم م،ی که راه انداختی گندی بونی از اـ

  :دی اون جا رو به مشامش کشی تعجب کرد و با لذت بو و هوابازم

  ! کباب هستمی من که عاشق بوی ولـ

  . بشقاب گذاشت و جلوم آوردهی ی گوشت و جگر کباب شده رو توخی چند تا سبعد

 بساط نی کردم ای باور مدی بایعنی!  زدم،چه عجب آقا مهربون شده بود؟یشخندین

نه به ! چه مهربون!  کرد؟ی متمیرو به خاطر من راه انداخته بود و داشت مثال تقو

  !قبلش نه به االنش

 دستش بود و به یبا دست آزادم بشقاب رو که تو.  کنمیدوست داشتم تالف هم هنوز

  : آورد رو با شدت پس زدمیسمتم م

  !ی اَه، ببرش اون ور، حالمو به هم زدـ

  . شکستی بدی افتاد و با صدانی زمی من روی دفعه بشقاب به خاطر شدت ضربه هی

  :دی هم کشی اخم هاشو تواری صحنه کامنی ادنی دبا

  ! توئه گدا سوختهیحمقو بگو که دلم برا من اـ
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۹۶

 بشه اما خودم رو نباختم و با ی طورنی خواستم ای و واج مونده بودم، واقعا نمهاج

  :بغض جواب دادم

  . من بسوزهی الزم نکرده دلت براـ

  : چشم هام زل زدی بلندم کرد، با پوزخند توی صندلی رو گرفت و از روبازوم

 اقتی واقعا که لی گفتم در حقت محبت کنم، ول،دهی پریلی رنگ و روت خدمی دـ

 دستم ی قبل روی دفعه هم مثل همون دفعه هانی ادیبا! ی رو نداری نوع محبتچیه

 نه ،ی بدم که بخوریزی چدینه با! ی رو بهت ندم که کوفت بکنیزیداغ بذارم و چ

 توئه اصال.  بکنمتنمین که سوار ماشی شاپ و نه ای کافای که ببرمت رستوران و نیا

  !ه؟ی چنای که ای فهمیبچه گدا چه م

 سرش هوار یعصب.  امروز پر بودی براتمی ظرفگهید.  کردی مرمی داشت تحقدوباره

  :دمیکش

 آخرت یدر ضمن دفعه .  تو گوشت فرو کننوی به محبت تو ندارم، ایازی من نـ

  . گدایگیباشه که بهم م

 ول کرد و بازوم رو ین جور لبش بود ، بساط کباب رو هموی که روی لبخند کجبا

 مبل هی ی نشستن روی و منو همراه خودش به سمت هال برد و برادیمحکم کش

  .انداخت

 یحاال چ.  خودم بودری واقعا تقصگهی دفعه دنیا.  ترسناک شده بودافشی قدوباره

 با اون همه دک و یطفل!  مردم کهی خوردم؟ نمی کم از اون کباب ها مهی شد یم

  . کردی میمهربون شده بود و داشت برام دلسوزپزش باهام 

  : شدرهی چشم هام خی توستادنی قدم زد و بعد از ایکم
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۹۷

 که از همون اولش با هم ی ما فقط در حد همون معامله ای به بعد رابطه نی از اـ

 ی ول،ی زنم هستیی جوراهی گهیدرسته که االن تو د.  مونهی می باقم،یبسته بود

 ی از روزهاری به بعد به غنیاز ا!  بکنمی گونه محبتچی ه بهتستیظاهرا الزم ن

 روزها رو به ی هی بقدی باله،ی ها که تعطمعه و جمیدوشنبه و پنج شنبه که دانشگاه دار

 نیمن اون روزها معموال بعد از کارم تا ساعت پنج بعد از ظهر به ا. یای جا بنیا

البته من توقع . ی جا برسوننی ساعت خودت رو به انی تا همدی تو هم باام،یخونه م

 نجام رو افتی و وظی جا موندنی دو ساعت که ایکیبعد از .  ازت ندارمیادیز

هر چند .  کنمی رو هم قبول نمی اما و اگر و عذر و بهانه اچیه. ی بری تونیدادن م

 بزرگوارم و یلی اما چه کنم که من خ،ی نداری دلسوزاقتی لیکه تا حاال نشون داد

 از ی ول،یای که نی تونی و مدمی میط به خاطر عمل مادرت بهت مرخصفردا رو فق

  !؟یدی فهم،ی جا باشنی از ظهر ابعد راس ساعت پنج دیروز سه شنبه با

 مدرسه یاون روزها من تا ساعت سه که تو.  من هم خوب بودی بعد از ظهر براپنج

 جا نیه ا تونستم خودم رو بی شد ساعت پنج میبودم و تا دو ساعت بعدش که م

 خورد که اونم ی شب میکیفقط مشکل موقع برگشتش بود که به تار. برسونم

  . سر شب بودیی جوراهی نداشت و یاشکال

  : تکون دادم و گفتمیسر

  . باشه، قبولهـ

 به ای کردم و ی داد ازش تشکر می که فردا بهم می ای داشتم به خاطر مرخصدوست

 با خودم کلنجار ی هر چیردم، ول کی می تراس ازش عذرخواهیخاطر اتفاق تو

  . اجازه رو بهم ندادنیرفتم، غرورم ا



  یونیلیعروس هفت م

  

goldjar/me.Telegram  

  

 

۹۸

  : آپارتمان رو نشون دادی خروجری دستش مسبا

. می انداختی از کار و زندگی کافیامروز به اندازه ! رونی بگهی خب حاال دیلی خـ

امروز به خاطر اون اداهات وقت نکردم به کارخونه مون سر بزنم و به کارام 

  . کنمیدگیرس

خوب شد ازش تشکر و ! واقعا که چقدر پررو بود.  هام از شدت تعجب گشاد شدچشم

  !مگه من باعث شده بودم که امروز به کارهاش نرسه؟!  نکردمیعذرخواه

  : جام بلند شدم و با پوزخند گفتماز

 بهت ی و کلمارستانی بی توشتیپس ببخش که امروز اومدم پ! ؟یگی ا راست مـ

  !یه باهام ازدواج کنالتماس کردم ک

  : چشم هام نگاه کرد و چهرش رو در هم کردی تورهیخ

  .ادی برو گمشو، نذار اون روم باال بـ

 و لیانگار من با م!  کردی مرونیداشت منو از خونه اش ب!  داشتیی عجب روواقعا

  ! جا اومده بودمنی خودم به ایخواست قلب

 رو برداشتم و فمیو سرم کردم و ک کردم و به اتاق رفتم و چادرم ری وحشتناکاخم

  .دمی اومدن در اتاقش رو محکم به هم کوبرونیموقع ب

  : مبل نشسته بود با پوزخند گفتهی ی که حاال رواریکام

 خونه ام باشم، چون ظاهرا به لی مواظب وساشتری به بعد بنی از ادی فکر کنم باـ

  !ام آوردم کالس رو به خونه ی بیشتری هشت ری زلزله هیمدت دو ماه 

  : زدمیزیرآمی جواب مثل خودش پوزخند تحقدر
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۹۹

 جا نی اومدن به ای برای اصرارچی من هی که هست، اگه دوست ندارینی همـ

  .ندارم

  : باال دادطنتی رو با شابروهاش

  !شهی خوش به حالت میلی که خی جورنیا! ؟ی ا زرنگ_

  . بودحی وقیلی نگفتم چون خیزی جوابش چدر

  : دستاش تکون دادی رو برداشت و تویدیکل دسته زی می رواز

  .ری رو بگدی کلنی اای بـ

  :با پوزخند گفتم.  خونه اش بوددیکل

 می خونه ات رو خودت قالِی از وسایکی ینی بی مهوی ،ی بددی الزم نکرده به من کلـ

از توئه پست . ی زدی من و بهم تهمت دزدری تقصی و انداختی خراب کردای و یکرد

  .ستی ندی بعزهای چنیا

  : شدی دفعه جدهی

 نی کالس هستم که بخوام ایمگه من مثل تو بدبخت و ب! اری درنی مسخره بازـ

  !کارها رو بکنم؟

 رو ازش نگرفتم و از خونه اش خارج دی هم جوابش رو ندادم و با پوزخند، کلباز

 و نی کرد دستم از زمی کار رو منی شناختم، اگه واقعا ایمن که اون رو نم. شدم

 ی ثابت کنم و مجبور بودم سال هاموی گناهی تونستم بی شد و نمیسمون کوتاه مآ

 لی که تو خونه اش، وساخصوصام. ( زندان آب خنک بخورمی هالهیسال پشت م

  !) وجود داشتیادی زی قهی عتی و ظرف هامتیگرون ق
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۱۰۰

الن  انجام شده بود و اتی شنبه بعد از ظهر بود، خدا رو شکر عمل مامان با موفقکی

البته اسمش رو از .  بودقی صدیشماره .  زنگ خوردمیگوش.  بودیکاوری اتاق ریتو

چند بار . جواب ندادم.  شناختمی حذف کرده بودم، اما هنوز شمارش رو ممیگوش

  . کردمیی اعتنای هم زنگ زد و من باز هم بگهید

 گهیکه دمن هم .  رو بدونهمی جواب منفلی خواست دوباره اصرار کنه و دلیحتما م

 گفتم و ی می موضوع رو به کسنی ادی نبااریازدواج کرده بودم و به درخواست کام

 هم من سه ی در مورد ازدواج حرف بزنم و از طرفقی هم نبود که بخوام با صدحیصح

 ی هم بهش گفته بودم که می و اتفاقسته بهش جواب رد داده بودم و ناخواشیروز پ

 مورد نی در ای گونه بحثچی هی جاگهی، پس د ازدواج کنمی اگهیخوام با کس د

  . موندی نمیباق

 خوب و قابل یاونا دخترها.  گذاشته بودمونی در مرای و سمالی ازدواجم رو با لهیقض

 ی مونن و راجع به ازدواج من حتی بودن و مطمئن بودم که سر قولشون میاعتماد

  . زننی نمیبه مادرشون هم حرف

  . بود بخشتی مامان خوب و رضاحال

 اومد و ازم خواست به دانشگاه برم و قول مارستانی به بالی ساعت شش صبح لدوشنبه

  . بمونهششیداد که تا اومدنم مواظب مامان باشه و پ

  : به روم زد و گفتی هم لبخندمامان

  ! دخترم برو و به درس هات برس، نگران من هم نباش، من حالم خوبهـ

  : هم تشکر کردالی از لمامان

  .ی و خوش بخت بشیکه زود ازدواج کن...  جون، انشااالی ممنونم ل ازتـ
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۱۰۱

 رو می شی که چرا ما دخترها حتما با ازدواج کردن، خوش بخت منی ای فلسفه واقعا

 بود دهی که هشت سال هم طول کششی تو ازدواج قبلالی لنیمگه هم! دمی فهمینم

 ری و عاقبت به خ االن مگه اون خوش بختی حتایو !  خوش بخت شده بود؟یلیخ

 هم شیمی افکار قدنی با اانواقعا که مام!  گفت؟ی می طورنینبود که مامان ا

  ! ازدواج خفت بار کردهی به کشتن داد، هم منو مجبور به ی طورنیخودش رو ا

 ازدواج کرده بودم، اری که با کامروزی من از همون پری دونم، ولی رو نمگرانید

 خودش بود ی زشتش رو که صد البته برازنده یها و لفظ رهایانواع و اقسام تحق

 بودم و نتونسته بودم جواب درخور توجه دهی بودم و ناچارا به جون خردهی،ازش شن

 یرهای اومد، مجبور شدم تحقمیواستگار به خقی که صدی وقتی حتای بهش بدم و یا

  . نگمیچیمادر و خواهرش رو تحمل کنم و ه

 شهیمامانم مثل هم.  خوش بخت تر بودمیلی خ،قی صدیِ تا قبل از خواستگارمن

 کرد، اما حاال مجبور بودم با ی رفت و مهربانانه نـ ـوازشم میقربون صدقم م

 هی بدتر از خودش بدم و ی با لفظ هارهاشوی جر و بحث کنم و جواب تحقاریکام

  .فتمی به گناه هم بییجورا

 و گمیالبته من کفر نم! ؟شهی آدم کامل منی که با ازدواج نصف دگنی چرا مواقعا

 نی همیمطمئنا مشکل از منه و من تو.  سوال ببرمری خوام احکام اسالم رو زینم

 رو هم که قبال داشتم رو از دست دادم یمانی کنم اون نصفه ایچند روزه احساس م

 آدم ها رو دوست داشتم و همه ی همه قبال.  شدمی و عقده ای انهی کیی جوراهیو 

 هی همساشتری و بقی و مادر و خواهر صداری اما حاال نسبت به کام،دمی دیرو خوب م
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۱۰۲

 فرد مسلمان کی ی برازنده نی کردم که ای دلم احساس می تونهی جور کهیهامون 

  . نبودعهیو ش

 بعد یقیدقا.  بودومدهیاستاد هنوز ن. دمی ربع به هشت به سر کالس رسهی ساعت

 وارد کالس دنی خندی بودن و م که دست هم رو گرفتهی و ژاله در حالاریکام

  .شدن

  : گفتماری دلم خطاب به کامی حرص زدم و توی از رویپوزخند

 اون وقت خودخواهانه به من نه،ی بی هاش رو نمیخودش و دخترباز!  آدم رذلـ

  ! بدکارهگهیم

 به ی عاشقانشون ناراحت شدم و با اخم وحشتناکتی وضعنی دونم چرا از اینم

  .دی رو لب هاش خشکی و خنده دی ژاله ترسیه طفلک نگاه کردم، کاریکام

 چادر چاقچور، حتما نی خودش فکر کرد که من با اشی پدی دونم شایچه م. هه

  !نی فرستمش زندان اوی راست مهی هستم و االن یزی چی ایمنکرات

 بهم نگاه کرد و دست ژاله رو که از ترس ی اما، در جواب با اخم بدتراریکام

 دستش رها شده بود، محکم تر گرفت و به ته کالس رفتن و سر  بود و ازدهیگرخ

  .جاشون نشستن

 ی دو تا از دانشگاه اومدن چنیواقعا هدف ا. از تأسف براشون تکون دادمیسر

نه !  تا چه حد؟ی و دوسـ ـت دختر، دوست پسـ ـر بازیخنده و جلف باز! بود؟

 احتماال آخر ترم هم  کردن وی کالس شرکت می بحث های بلد بودن و نه تویزیچ

 هی شدن و در کل ی قبول مقلب و تی ناپلئونی از استادها و نمره هایبا پاچه خوار

 ژست متفکر و گرانی دی کردن و برای به افتخاراتشون اضافه مسانسیمدرک فوق ل
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۱۰۳

 بارشون یزی که چی دادن، در حالی گرفتن و به خودشون لقب نخبه میدانشمند م

  !دنی فهمی نمیزیسب هم چ اکی ینبود و اندازه 

 باف شدم و از همه ی منو ببخش، چقدر منفای خودم رو سرزنش کردم، خداشرمنده

 چند نی خودت کمکم کن و به دادم برس، اایخدا! زاری دور و برم بی آدم های

 و اگه ارمی که دارم کم مدمی ربط شنی بی و حرف هادمی کشبتی قدر مصنیروزه ا

  ! باشمکیفر نزد ممکنه به کیتو کمکم نکن

 قی برم که صدی کردم تا به کالس بعدی رو جمع ملمی کالس داشتم وساانی از پابعد

  : نشست و مؤدبانه گفتمی کناریِ صندلیرو

  ! کنمی خواهش مرم؟ی چند لحظه وقتتون رو بگشهی می خانوم معصومـ

  

  .امی و افسانه اشاره کردم که خودشون برن و من هم بعدا ممی مربه

 ی که می به هم کردن و در حالی داری معنی نگاه هاق،ی صددنی با دمیو مر افسانه

  . از کالس خارج شدنددن،یخند

 دونن ی ها نمی طفلکیآخ. شدندی زدنش راحت بود که دچار چه سوءتفاهمحدس

 دی زدم، شایپوزخند تلخ!  جونشون ازدواج کردماری هم بفهمن که من با کامدیو نبا

 با همه بودن نی خبر، لذت با اونا بودن و همچننیا پخش ا خواد بی جون نماریکام

  !رو از دست بده

 اون حق داشت که باهاش حرف بزنم و به طور قاطع دی انداختم، شای نگاهقی صدبه

پوزخند . کردی معطل من میخودی خودش رو بدیاون نبا. بدم یبهش جواب منف
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۱۰۴

 که ارث گهی دیکیت و با  رفی زودتر مدی اون باگهی لـ ـبم نشست،آره دی رویتلخ

  !شدی بخت موش کرد و به قول مامان خی نداشت، ازدواج میوونگید

 انداخت و از جلومون رد شد نانهی بدبی نگاهقی با همون اخمش به من و صداریکام

  .و از کالس خارج شد

  : نشده بود، رو بهم گفتاری گرفتن و اخم کامافهی قی که متوجه قیصد

  ! انجام شد؟یتون به خوب عمل مادری به سالمتـ

 شده بودم و حاال هم با ی عصباناری خوب نبود و به شدت از دست کامادی زحالم

 مامان یماری باعث بق،ی صدی خانواده نی افتاد که همادمی اسم عمل مامانم دنیشن

 یبرا.  شده بودناری مثل کامی فکر و سبک سری من با پسر بی انهیو ازدواج مخف

  : نگاه کردمقیم به صد و با اخی جدنیهم

  . گذشتری خدا رو شکر به خـ

حتما اونم مثل مادر و خواهرش . هه!  بود مامانم عمل شدهدهی دونم از کجا فهمینم

 پر ی ندهی راجع به گذشته و آقاتی پا کارآگاه شده بود و همچنان مشغول تحقهی

  !افتخار ما بود

  : گفتمتی شده بود،با مالمی ناراحتی که متوجه قیصد

  ! وقت مناسب ترهی ی صحبت هامون باشه براست،ی اگه امروز حالتون خوب نـ

  : تر شدمیجد

 می موضوع رو تموم کننی جا انی بهتره که همه،ی هم وقت مناسبیلی نه اتفاقا االن خـ

  .دیو شما هم به دنبال سرنوشت خودتون بر
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۱۰۵

 ومدهیوش ن حرف هام به مذاقش خنکهی هاش مشت شد و به تکاپو افتاد،مثل ادست

  :بود

  !ه؟ی چتونی جواب منفنی الی که بدونم دلستی حق من ننیحداقل ا!  چرا؟ـ

  : حوصله جواب دادمیب

 دیاالن هم با.  کنم ی ازدواج می اگهی که بهتون گفتم دارم با کس دشی چند روز پـ

  . هستمی اگهی ازدواج کردم و االن همسر کَس دگهیبه عرضتون برسونم که من د

  : شدنی رسماً خشمگگهی بار دنیا

 دونم شما ازدواج یمن که م! د؟ی کنی دروغ ها رو سر هم منی ادی چرا دار_

  .دی منو دست به سر کنی جورهی تا دی گی منی ای ها رو برانی و ادینکرد

 تی اولش واقعدی گلوم نشست،شای بغض تلخ توهی لحن تندش ناراحت نشدم بلکه از

  :نگاهم رو ازش گرفتم. کردیرق م موضوع فگهی بود اما االن دنیهم

 ما با ی خانواده ی کارهایمگه شما از همه ! گم؟ی دارم دروغ مدی کنی چرا فکر مـ

  !د؟یخبر

  : هم قالب کردی به جانب دست هاش رو توحق

 هاتون پرس و جو هی از همساروزی نبوده، اما خب من همون دی کار درستدی شاـ

 شما ی به در خونه ی اگهی من خواستگار د چند ماه گذشته جزی تودمیکردم و فهم

  !دی خواستگار بهتر، بهم دروغ گفتهی وجود ی و شما درباره ومدهین

 ی فنقاتی پا گجت بودن و تحقهی خودشون ی برایخانوادگ... ماشاا.  زدمیپوزخند

  ! کردنی می جامعیو تخصص

  :دی و مشکوک پرسنگران
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۱۰۶

تون زدن و ازتون خواستن بهم  بهی نکنه مادر و خواهرم حرف،ی معصومـخانوم

  !د؟ی بدیجواب منف

 مورد نگفتم چون به مادرش قول داده نی در ایزی چی بود ولنی همتشیواقع

  . مشتم فشردمی ندادم و چادرم رو تویجواب.بودم

  : تکاپو افتادبه

 منطق ی و بیمیمن مثل مادرم قد. ستی من مهم نی مشکل پدر شما برادی باور کن_

 ممکنه ثابت بشه که ازدواج ک،ی ژنتشگاهیه نظر من با رفتن به آزماب.  کنمیفکر نم

  ! خطرهی نداره و کامال بی مشکلچیما با هم ه

 ی گسترده فیبا اون ط... اون ماشاا. دمی دی مدهی فای رو بقی کردن با صدبحث

 هی ی جورنی خواست همی امکان نداشت ازدواج منو باور کنه و مشی محلقاتیتحق

 عقد مرد ی به ازدواج بکنه و حاال که من توی تا منو راضارهی بلینه و دل اصرار کزیر

  . نگه دارمدواری امنان نبود که اون رو همچحی بودم صحی اگهید

  : شدم و با تحکم رو بهش گفتمبلند

 یاما اگه هم ازدواج نم! دی و چه نکندی من واقعا ازدواج کردم، چه شما باور کنـ

 ی پس ازتون خواهش مد،یمسر مورد انتخاب من نبود شما هدیکردم، مطمئن باش

  .دی نکنجادی برام مزاحمت انی از اشتری و بدی اصرار نکنیخودی بگهیکنم د

  : هم بلند شدقیصد

 و پا شمی قانع نمی واهی هالی دلنی درخواستم هستم و با ای من هنوز هم روی ولـ

  ! کشمیپس نم
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۱۰۷

کاش !  دلم جا بدم؟ی کجاگهید نوی اایخدا.  دادمرونی حبس شده م رو بنفس

 کرد ی می موضوع ازدواجمون رو علنی جورهی نبود و تی مسئولی قدر بنی ااریکام

  ! دادی ها نجات می دست خواستگارنیو منو از شر ا

به . گفتم و پا تند کردم و از اون کالس خارج شدمقی به صدیرلبی زیخداحافظ

 داشتم به سمت کالس مربوطه که یوقت.  سوم بود رفتمی که طبقه یسمت کالس بعد

 که سر راه ی دستم رو گرفت و به داخل کالسیکی رفتم، ی سالن بود می انتهابایتقر

  .بود و درش هم باز بود، کشوند

  

****  

 و دستم رو با آرامش دمی کشی دفعه نفس راحتهی هام رو با وحشت باز کردم چشم

  !بود بود که دستمو گرفته اری قلـ ـبم گذاشتم، کامیرو

 ی در کالس رو بست و با خشم تواریکام.  توش نبودی بود و کسی کالس خالاون

  .چشم هام زل زد

  !نمی بی تازه میزهایـجالبه،چ

  :طلبکارانه ادامه داد. شدمی تعجب بهش نگاه کردم،متوجه منظورش نمبا

 آفتاب ی دخترهای خواستم باهات حرف بزنم برام ادای که من مشی چند روز پ_

 نمی بی اما االن دارم م،ی دادی رقمه پا نمچی و هی آوردی رو درمدهیندمهتاب 

 ی حرف های حتی و حاضری اهی رسه، همه جوره پای مگهی دینوبت که به پسرها

  !؟ی هم بزنیخصوص

  



  یونیلیعروس هفت م

  

goldjar/me.Telegram  

  

 

۱۰۸

 ای دی فهمی نماری کامیعنی فوت کردم،رونی و نفس کالفه م رو به بدمی کشیپوف

 نبود اون چند روز که افتاده بود دشای یعنی!  زد؟ی مدنیخودش رو به نفهم

  !اره؟ی خواست با اون نگاه هاش، چشمم رو از کاسه دربیدنبالم، م

  : آوردمرونی دستش بی دستم رو تکون دادم و از توظی غبا

 باهاش صحبت قهی محترمانه ازم خواهش کرد تا چند دقیلی اون مثل آدم و خـ

 من از اون نیبب! ی دادیه قورتم م درستیبا اون نگاههات داشت! ؟یکنم، اما تو چ

  .ومدی خوشم نمچی ه،ی داردی هدف پلهینگاه هات که کامالً معلوم بود پشتش 

  : زدی دفعه اخم هاش باز شد و با لبخند چشمکهی

  ! کارت داشت؟یخب حاال چ!  آهان از اون لحاظـ

 ششی زشت چند روز پیخدا رو شکر که رفتارها.  دادمرونی حبس شده م رو بنفس

  ! کنم؟شی خواستم حالی میرو انکار نکرد و قانع شد، وگرنه چجور

 کارهام دخالت کنه و ی تواری آقا کامنی که ظاهرا قرار بود انم،حاالی کن ببصبر

  ! کردم؟ی کارو نمنی بده، چرا من اری هر حرکتم بهم گیبرا

  : گفتمطلبکارانه

  ! کار داشت؟ی اون با تو چ؟ی ژاله چـ

  :د هاش رو گرد کرچشم

  ! های کنی می حسودی دار،ی اُو_

  : به خودم گرفتمی تفاوتی ژست بباالفاصله

  !عمرا! ؟ی من و حسود؟ی چـ

  : چشم هاش رو درشت کردطنتی و با شرانهی حالت مچگبه
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۱۰۹

  ! طفل معصوم زهره ترک شد؟ی بهش اخم کردی پس چرا اون جورـ

  ! ساده مثل من دخترِهی کار داشتم؟ اونم ی من به تو اخم کردم، به اون چـ

  : دور بازوهام حـ ـلقه کرد و منو به خودش فشرددستشو

 هی ی دخترچی هیمن تا حاال برا. یدیغی منو تی تو حسابزم،ی عزیستی تو که ساده نـ

  . قدر پول خرج نکرده بودمنی ایدفعه ا

 باهاش ی کرد که من از اون دخترهام و برایحتما دوباره داشت فکر م.  کردمیپوف

  .زش پول گرفتمبودن، ا

 لب ی پر حرارتش رو روی کردم خودم رو ازش جدا کنم که مانع شد و لب هایسع

  . سرم کنار زدیهام گذاشت و با دست آزادش مقنعه و چادرم رو از رو

  : بهم انداختی پر محبتنگاه

  !ی مرخصی بی مرخصگهی به بعد دنیاز ا! ی دلم برات تنگ شده بود ملوسیلی خـ

 ی اون ته تهایزی چهی خوشحال شدم و ییهوی حرفش، نی ادنی شن دونم چرا باینم

 من که اصال شیی خدایول!  من تنگ شده بود؟ی واقعا دلش برایعنی. دلم قنج رفت

  ! اون تنگ نشده بودیدلم برا

 بود و از ی مکان عمومهی نجای و بهم محرم اما خب امی که زن و شوهر بوددرسته

  ! تو و آبرومون برهادی بیکیقت  وهی نبودم، نکنه یحالتمون راض

  : کردم خودم رو ازش جدا کنمیسع

 ادی از در میکی هویزشته، .  بعدی کارها رو بذار برانی کنم ای خواهش ماری کام_

  !تو

  : تر بغـ ـلم کردمحکم
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۱۱۰

  .ی بغـ ـلم باشی خوام، دوست دارم توی نمـ

  : عوض کردن بحث گفتمی کردم و برایپوف

  ! نه؟ایم خوب بود  عمل مامانی پرسی نمـ

  : تفاوت نگاهم کردیب

  ! ملوسکگهی دیی جانی حتما خوب بوده که تو االن اـ

 نبود که من امروز به دانشگاه زی آمتی اگه عملش موفقگه،ی گفت دی مراست

  ! پرسم های کارش منی منحرف کردن ذهنش از ای براییمنم چه سوال ها. ومدمینم

  :کرد، گفت ی که موهام رو نـ ـوازش می حالدر

   کار داشت؟ی باهات چقی صدی بگی خوای خب باالخره نمـ

 شوهرم گهیباالخره اون االن د.  کردمی مفی ماجرا رو براش تعری بود همه بهتر

 ی وقتهی در نظرش باشه و ی پنهانزی چچیبود و من دوست نداشتم راجع بهم، ه

اون روزش نشون  یهر چند که با حرف ها!  دربارم بکنهی ناکرده فکر بدییخدا

  ! بد رو درباره م کرده بودهیداد که آخر فکرها

حاال .  منم بهش جواب رد دادمم،ی قبل اومده بود خواستگاری هفته قی خب صدـ

  . چرا بهش جواب رد دادمدی پرسیهم داشت م

  : ابروهاش رو باال دادکنجکاوانه

  !هی اون که پسره خوب؟ی خب چرا بهش جواب رد دادـ

  :هم رفت ی هام تواخم
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۱۱۱

 هی و گفت چون بابات دنمی روز اومد دهی.  جور ازم خواسته بودنی چون مادرش اـ

 دونم ی و چه مدیاری بای مشکل دار به دنی بچه هی بوده، ممکنه ی ذهنیعقب مونده 

  . غازهی صد من ی دست حرف هانیاز ا

  : مضاعف ادامه دادمیِ ناراحتبا

  . سکته بکنه حرف هاش باعث شد که مامانمنی اصال همـ

 ری داد، بلند زد زی گرد شده از تعجب به حرف هام گوش می که با چشم هااریکام

  :خنده 

  ! سکته کرد؟نی مامانت به خاطر ای جدـ

  . رو شل کرد و اجازه داد کنار بکشمدستش

  ! رو دوست داشت؟قی قدر صدنی ایعنی ـ

 من یرد، ول کیداشت مسخرمون م.  ناراحت شدمزشی تمسخرآمی اون خنده هااز

  : تفاوت جواب دادمی بیبا ژست

  !شهی دختر فقط با شوهر کردن خوش بخت مهی کنه ی چون مامانم فکر مقا،ی نه دقـ

 داشت، چون به حالت بامزه و با تعجب بهم نگاه ی تازگیلی حرف هام براش خانگار

  .دی خندی کرد و میم

  : شدم و گفتمیکفر

  ار بود؟ قدر خنده دنی حرفام ایکجا!  زهرمارـ

  

  : از قبل باال دادشتری و ابروهاش رو بدی بازم به واکنشم خنداریکام

  ! بود؟نی و فقط مشکلتون همی رو دوست داشتقی تو هم صدیعنی ـ
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۱۱۲

ظاهرا . انگار نه انگار که االن مثالً شوهرم بود! زدی حرف رو منی راحت اچقدر

  !لی تعطرت،ی مرتیغ

خم شدم و مقنعم رو .  بودنی زمیمقنعم رو شونه هام افتاده بود، اما ی روچادرم

  : دادم گفتمی که تکونش میبرداشتم و در حال

  ! خوردی از اونم مثل تو حالم به هم مومد،ی خوشم نمقی نه من از صدـ

 که دوست نداشتم فکر نی کرد و هم ای گفتم مثل تو، چون داشت مسخرم ممخصوصا

  ! ادبی بیپررو!  ـنه چاکشمـیکنه عاشق س

  : شده بودفی و کثی به مقنعم کردم که حتماً خاکی نگاهیراحت نابا

   سرم کنم؟ی چجورنویحاال من ا! ی کار کردی چنی ببـ

 ی که اصال از حرف هام ناراحت نشده بود، شونه هاش رو باال انداخت و با باریکام

  : جواب دادیالیخ

  !گهی دی کردی سرت مشهی که همی همون جورـ

  !ی کردشیکه خاک نهی عقل کل، منظورم اـ

  : هاش رو گرد کردچشم

  ! کردم؟شی من خاکـ

  . نه پس من کردمـ

  . به من تهمت نزن سوسن خانومگهی ـ پس داریکام

  : سرم مرتب کردم و با حرص بهش نگاه کردمی رو رومقنعه

   رفت؟ادتی ی زودنیبه هم.  اسم من که سوسن نبود؟ی قدر خنگنی ایعنی ـ

  : متعجب به خودش گرفتژست
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۱۱۳

  ! بود ملوس خانوم؟یا پس اسمت چ ـ

  ! واقعا اسمم رو فراموش کرده بودای نداخت، ی دونم داشت دستم مینم

  : اخم بهش نگاه کردمبا

  .هی هانـ

  . ندازهی عسل مادیآدم رو ! ی ـ اوه، چه اسم قشنگاریکام

  : گفتمارم،ی که کم ننی ایبرا

  . ندازهی کام می کلوچه ادی اسم تو هم، آدم رو ـ

  : گفتطنتی شبا

  ! کام خوش مزه بودم؟ی کلوچه هی آهان، پس من به نظرت در حد ـ

  !چقدر هم سوءاستفاده گر بود! اون کجاش خوش مزه بود؟!  دادمی ای چه سوتیوا

 نی مخصوصا با ا،ی مونی مثل تلخون مشتریتو ب. یستی خوش مزه نچمی تو هری نه خـ

  ! تلخ و سردتیادکلن ها

  ! خوره؟ی اون کبابه حالت به هم می ادکلنم هم مثل بوی بو ازیعنی ـ آهان اریکام

 کردم ظتریاخمم رو غل.  لوسش بردارهی های شوخنی قصد نداشت دست از اظاهرا

  . ـنه بهش نگاه کردمـیو دست به س

  . سر کالسمیزود باش بر.  بسهی مسخره بازگهی دـ

  :دی رو کشمینیب

  .و خودت تنها برو کالس مالس رو ندارم، تی من حوصله ،ی سوسنـ

  !دوباره گفت سوسن. شیه

  : رو برداشتم و گفتمفمیک
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۱۱۴

  .رمی می اگه تو بذارـ

  : رو برام باز کردراه

  . نره ها، ساعت پنج منتظرتمادتی فردا ـ

 گفتم و خواستم برم که دوباره دستش رو دورم حـ ـلقه کرد و یی خب بابایلیخ

  ....یمنو به خودش فشرد و لب هاش رو رو

  !نه به اون اخم صبحش، نه به ابراز محبت االنش. شدم کالفه

. ومدنی کدوم از کالس ها نچی و شهباز و ژاله به هاری روز تا بعد از ظهر، کاماون

 استادها م،ی داشته باشری تاخقهی دقهیحاال اگه ما !  روزگار، خوش به حالشونیه

  !ارنیون م چشمامی آبا و اجدادمون رو جلوی کنن و همه یپوست از سرمون م

  

روز سه .  داده بودی مدرسمون روز سه شنبه و چهارشنبه رو هم بهم مرخصریمد

 الی کرد جام رو با لیمامانم فکر م.  بودماری کامیشنبه راس ساعت پنج در خونه 

 و الی استراحت به خونه برم و لیقرار بود اون شب برا. عوض کردم و به خونه رفتم

  . بموننانمارستی بی به جام تورای سمای

  .در رو باز نکرد.  رو زدماری کامی در خونه زنگ

 خواد برام کالس ی کنه و می متمی دوباره داره اذدمی رفته؟ شای کدوم گوریعنی

  !بذاره

 کردم و ازش ی نمی دندگهی کاش ؟ی کنه چریاگه د.  دادمهی حوصله به در تکیب

  . گرفتمی مدیکل
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۱۱۵

 ی صحبت مشی که با گوشیمد و در حال اورونی آسانسور بی بعد از توقهی دقچند

 زد و ی لبخنددنمیبا د.  مردونه دستش بود به طرفم اومدی چرم مشکفی کهیکرد و 

 مینی کتش انداخت و در جواب سالمم، ببی جی رو تویگوش. مکالمش رو تموم کرد

  : و گفتدیرو کش

  !؟ی که معطل نشدادیز.  سالم خوشگلمـ

 روند، بعد از دو ماه نیفکر کنم با ا. دمی مالی گرفتم و کمموینی و بدمی کشیپوف

  !خدا به دادم برسه!  دراز بشهوینوکی دماغ پیدماغم اندازه 

 قفل چرخوند و با پاش در رو باز کرد و دستشو پشت کمـ ـرم گذاشت ی رو تودیکل

  . کردتمیو به داخل هدا

  . راهرو باز بودی توییِ دستشودر

 یی کنار دستشوی مصنوعیگردون سه شاخه  گلدون گل آفتابهی من، ی خدایوا

 اتاق ی و گوشه می که ما هم لنگشو داشتیگذاشته شده بود، درست مثل همون

 ی روزگاری روزهی انای حواسم باشه اگه احدی بایوا. می گذاشته بودمونییرایپذ

 و توالت یی دستشونار اومد خونه مون، اون گلدون رو بردارم و بذارم کاریکام

 یبس که تنگ بود اگه از رو.  ما که جا نداشتیی دستشویول. هه. طای حیگوشه 

 سرت به هوی که ی کردی کار رو منی ااطی با احتدی با،ی شدیسنگ توالت بلند م

  ! نخورهیی دستشونکیس

  :دی محو جمال منور توالت شدم، با تعجب پرسدی که داریکام

  !؟یی دستشوی بری خوای مـ

  : رو بستمییدر دستشو و رونی فکر مسخرم اومدم باز
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۱۱۶

  . خواستم درش رو ببندمی نه بابا، فقط مـ

  . رفته درش رو ببندهادشی کرده، ی مزشی داشته تم"کوین" ـ حتما صبح که اریکام

  ! جوون؟ای رهی پیعنی! گهیحتما خدمتکارشه د! ه؟ی کگهی دکوی ننی ایوا

  : انداختی کاناپه ای و کتش رو روفی به داخل هال رفت و کاریکام

  .شکرش کم باشه.  قهوه درست کنری شهی خستم، برام یلی خـ

  !اصال مگه من نوکرش بودم؟! ی کنمی لطفا، نه خواهش مهینه !  پرروچه

  : به جانب بهش نگاه کردمحق

 تو صاحب خونه یناسالمت. خب منم خستم!  خدمتت هم باشمشی پدی بای نگفته بودـ

  ! نه من،یا

  :دی با انگشت شست و اشارش گرفت و محکم کش اومد و دماغم روکمی نزددوباره

  . ستگهی دزی چهی جا نی تو ای فهی رفته بود وظادمی!  هایگی آهان راست مـ

  !می زن اون جورهی خواست بهم بفهمونه در نظرش مثل یحتما دوباره م.  کردماخم

  :دمی حرص غربا

  !ی وحش،ی دماغمو کندـ

  : کرد و به صورتم نگاه کردزی رچشماشو

  . خانومیاغت که هنوز سر جاشه صغر دمـ

  ! شده بود؟ی تا حاال صغریاسم من از ک!  گفت؟ی االن چنیا

  !ی نه صغره،ی هانـ

  : هاش گرد شدچشم

  ! نبود؟ی ا مگه اسمت صغرـ
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۱۱۷

  : گفتمی تالفدر

  .  بودی ها اصغر آقا، اسمم صغریگی آره راست مـ

  

 چادرم ی گوشم رو از رو حالنی کردنم شده بود، اما با ای مطمئنم متوجه تالف

  :دیگرفت و محکم کش

 بوده که حاال اسم هامون رو با هم تی قبلی اغهینکنه شوهر ص! ه؟یاصغر ک! ی اُوـ

  !؟ی کردیقاط

  ! زد؟ی بود که بهم می چه حرفنیا!  ادبی بچه

طلبکارانه سرم رو .... گنده گرفتم که گوشم رو ول کنهشگونِی نهی دستش ی رواز

  :باال آوردم

 بودن که تی قبلی اغهی صی بودن هان؟ نکنه اون ها هم زن های کیوسن و صغر سـ

 و حالل غهی عقد و صی فهمیهر چند، تو چه م! ؟ی راجع به من فکر کردی جورنیا

 شهی که همی دوسـ ـت دختر رنگاوارنگ دارنی دو سه جهیاحتماال ! ه؟یو حروم چ

  .ی کنی میاسم هاشون رو با هم قاط

  : نخنده، دستمو گرفت و به سمت اتاق خواب برد تادی رو گزلبش

 یتازه خوبم م.  دوسـ ـت دختر خوشگل موشگل دارمی آره خوشمل من، من کلـ

 من ،ی بدادی رو به من زهای چنی استیحاج خانوم کوچولو تو الزم ن. هیدونم عقد چ

  .خودم ختم روزگارم

  

****  
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۱۱۸

 که یلی ساک وسایزم رو از تو از حمـ ـام رفتن و غسل کردن، رفتم و چادر نمابعد

  . آوردمرونیامروز همراه خودم آورده بودم، ب

 ی اروزمندانهی و پقی رو گرفت و با لبخند عمی رو برداشت و شماره اشی گوشاریکام

  : لبش بود مشغول مکالمه با طرف مقابلش شدیکه رو

 ،یچ! ابابرو ب!.... نه بابا. آره!.... ؟یچطور مطور!.... ؟ی سالم جواد، خوبـ

 فکر کنم شرط رو ال،ی خی رو بنایحاال ا....یستی حرف ها ننیعمرا، مالِ ا!... تو؟

  ! ...حاال! ....حاال!... یباخت

 گهی دزی زد از اتاق خارج شد و من جز اون جمالت آخر چی که حرف می در حالو

 کرد چون اسم اون جواد یاحتماال با شهباز صحبت م. دمی از مکالمش رو نشنیا

  .ودب

بعد از نماز .  نمازم رو برداشتم و مشغول خوندن نماز مغرب و عشا شدمچادر

 دی ربع به شش بود و من باهیساعت .  ساک گذاشتمیچادرم رو تا کردم و دوباره تو

  . موندمی اون جا مگهی ساعت دهیحداقل تا 

  وظی غلشی و آرادمی کم رنگ پوشیِ آبنی شلوارک جهی و ییموی تاپ مدلدار لهی

 ی االن شونه منی موهام رو همدیبا.  کردم و برسم رو برداشتم و به هال رفتمیکامل

 تونستم از هم جداشون ی عمرا اگه مگهی و ددی چسبیزدم وگرنه موهام به هم م

  .کنم

 لمی فهی نشسته بود و ی دی ال سی رنگ رو به رویی ست کرم، طالمی نی رواریکام

 به دنیم کنارش نشستم و مشغول برس کشمن. دی دی مسی نوری بدون زیخارج

  .موهام شدم
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۱۱۹

  : بهم انداختی تعجب نگاهبا

  !؟ی بری خوای مگه نم؟ی کردشی قدر آرانی چرا اـ

  ! ذوقیب

  : شدم و روم رو ازش گرفتمناراحت

 هنوز به نظرت زوده و دیگفتم شا.  کنمی حاال هر وقت که خواستم برم پاکشون مـ

  . بمونمگهی کمِ دهی که یبخوا

  . چرخوندونیزی تفاوت روشو به سمت تلوی نگفت و بیزیچ

  :از جام بلند شدم و گفتم.  بمونمستی الزم نگهی کردم داحساس

 گهی زودتر برم بهتره چون دیهر چ.  برمگهی من د،ی نداری پس اگه با من کارـ

  .شب شده

  :نمی دستم رو گرفت و مجبورم کرد دوباره بشی دفعه به خودش اومد و تندهی

  .شهی نمری صبر کن، دگهی مقدار دهی حاال ـ

 ی کرد و لبخندی به سمت در ورودی و بعد از اون نگاهشی به ساعت مچی نگاهو

  .زد

  : تعجب به حرکاتش نگاه کردمبا

  !؟ی هستی منتظر کسـ

  : هم گره دادی به جانب ابروهاش رو توحق

  ! باشم؟ی منتظر کسدی نه، چرا باـ

  : بهش نگاه کردممشکوکانه

  !ی زنی مشکوک م،ی هستی جورهیآخه  ـ
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۱۲۰

  : هم انداختی ـنه شد و پاهاش رو روـی به سدست

  . نکنلی و تحلهی خودت منو تجزی برایخودی بستم،ی نی جورچی من ه_

 به سکوت ی زد لحظاتی مشکوک میلیخ. به ساعتش انداختی دوباره نگاهو

. دم زدن و بلند شد و شروع کرد به قدی موهاش کشی تویگذشت،کالفه چنگ

 کالفه و یی جوراهی خارج شده و تبخشیاحساس کردم صورتش از اون حالت رضا

  .امدی به نظر میعصب

بعد از چند بار شماره .  رو گرفتی برداشت و شماره ازی می رو از روشیگوش

  : لب زمزمه کردری زیگرفتن، عصب

  . رو خاموش کردهشی اَه گوشـ

 بغـ یو شال و چادرم رو انداخت تو و به اتاق رفت زی می رو انداخت رویگوش

  :ـلم

  . رو بپوشنای زود باش اـ

 به ی قراره کسی زودنی مطمئن شدم که به همگهید.  هول برم داشتی دفعه اهی

  ! تونست باشه؟ی می کیعنی ای خدایوا. ادیاون جا ب

  :دی خشم سرم هوار کشد،بای رو دمی بهت و دست پاچگچون

  . اون المصب روگهی بپوش د؟ی کنی چرا دست دست مـ

 و خودش تند سمی و مجبورم کرد وادی دستمو کشیتند.  منتظر عکس العملم نموندو

 مبل ی رو تنم کرد و بعد هلم داد تا رومی سرم انداخت و چادر ملیشالم رو رو

  . کردمیوحشت زده و نگران بهش نگاه م. نمیبش
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۱۲۱

 دو نفر، نگاهمون به  آپارتمان و صحبت کردنیِ باز و بسته شدن در ورودی صدابا

  . شددهی کشیسمت در ورود

  

چشم هام رو باز و بسته کردم . هضم کنمی تونستم به خوبی رو نمدمی دی که میزیچ

 کرد و دنی قلـ ـبم شروع به تپاری اختیب. کنمدای پنانی بودنم اطمداریتا به ب

  .استرس تموم وجودم رو فرا گرفت

!  کردن؟ی کار می جا چنی اونا ایعنین  میخدا!  وارد شدنقی به همراه صدشهباز

  ! رو داشتن؟اری در آپارتمان کامدی اونا کلیعنی! چطور ممکنه؟

 شد، اما خکوبی سر جاش مار،ی کامی من، اونم تو خونه دنی هم شوکه از دقیصد

شهباز هم با .  بهم نگاه کردی بدیلی زود به خودش مسلط شد و با اخم خیلیخ

 ی ماری من و کامنی بار، نگاهش رو بطنتی لبخند شهیجب و  باال رفته از تعیابروها

  .چرخوند

 به هم نگه کی چادرم رو محکم و نزدی لبه هانی همیبرا.  چادرم باز بودی هادکمه

.  نگاه کردماری وحشت زده به کامیلی از تن و بدنم معلوم نشه و خیزیداشتم که چ

  .دی هم سابی رو بهم انداخت و دندون هاش روی هم کالفه نگاهاریکام

 ی اون نمدیشا.  بودرهی بهم خزشی بد و تنفرآمیلی هنوز با همون نگاه خقیصد

 دختر محجبه ،ی معصومهیمن، هان!  هضم کنهی به خوبنهی بی رو که میزیتونست چ

 بود، حاال در دهی و پاک شناخته و پسندبی دختر نجهی به عنوان قی کالس، که صدی

 معتمد، پسر سبکسرِ اری کامی مجردی خونه ی توش،یا با صد قلم آرشیکمال ناباور
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۱۲۲

 دختر ناپاک هی که من نی تونست بده جز ای می ای چه معننیخب ا. کالسمون بودم

  !بودم و ذات بدم رو پشت نجابت چادرم پنهان کرده بودم؟

 انتخاب اشتباه خودش تکون داد و رو ی من و احتماال برای از تاسف برای سرقیصد

  :ت گفاریبه کام

ظاهرا مهمون .ستی نی انگار االن وقت مناسبی من باهات کار داشتم، ولاری کامـ

  !یدار

  . کرد، گفتی که با تنفر بهم نگاه می رو در حالمهمونش

  : بهش انداختی حوصله نگاهی هم باریکام

  . منم فعال حوصله ندارمگه،ی وقت دهی ی خب، باشه برایلی خـ

  : تکون دادی سرقیصد

  . موقع مزاحمت شدمیبخش که بپس ب.  باشهـ

 بسته شدن در آپارتمان اومد، شهباز که ی که صدانیبعد از ا.  رو گفت و رفتنی او

  : شد، جلو اومدی لب هاش محو نمیلبخند از رو

  ! ورا؟نیاز ا! ی به به خانوم معصومـ

دوست داشتم از .  بار و پر معناش رو دوست نداشتمطنتینگاه ش.  جلوتر اومدشهباز

 شدم، اما ی شده، خارج منی نفری از اون خونه عی سریلی شدم و خی بلند مجام

 ری لخـ ـت پاهام از زی رفتم، حتما ساق های شدم و راه میچه کنم که اگه بلند م

  . شدیچادر معلوم م

 خودش باهاش تماس اریمطمئنا کام.  گونه هام روون شده بودی اشک روقطرات

 قدر پست و رذل نی ااری کامیعنی. ادیاون جا بگرفته بود و ازش خواسته بود به 
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۱۲۳

!  به دوستاش نشون بده؟تی خواست منو با اون وضعی اون از قصد میعنی! بود؟

  ! داره؟ی کارش چه هدفنی از اوونهی دنی اایخدا

 عوض شد و وادارم کرد چادرم رو مشی تصمی دفعه اهی که هی شکرش باقی جاحاال

 و تا آخر عمر دمی بخشی امروز خودم رو نم وقت به خاطرچیسرم کنم، وگرنه ه

هر چند که از اول .  کردمی ازدواج حقارت بارم سرزنش منیخودم رو به خاطر ا

 عنوان دلش چی داره و به هدی هدف پلهی ازدواج نیهم، کامال معلوم بود که اون از ا

  . من نسوختهیبرا

  : کردی بارطنتی بود، نگاه شی که کالفه و عصباری رو به کامشهباز

 ی ظاهرا تو درست می سخته، ولیلیهر چند باور کردنش خ.  آقا من شرطو باختمـ

 کدوم از دخترها استثنا وجود نداره و همشون حداقل با تو راه چی و تو هیگفت

  .انیم

 قبال ازش حرف زده بود، اری که کامی حدس زدن شرطگهید.  زدمی تلخپوزخند

 ی نه، شرط بندای من هم از اون دخترها هستم  کهنیحتما با شهباز سر ا. مشکل نبود

 ثابت شی خواسته به دوست جون جونرت،ی خوش غارِیکرده بود و االن هم آقا کام

 دعوتش رو قبول کردم و به خونه احت ریلی بند و بارم و خی دختر بهیکنه که منم 

  . اومدمشی مجردی

  : شهباز رو گرفت و تکون دادی جلو امد و بازوی عصباریکام

  ! خودت؟ی برایگی می چـ

  : گفتاری به من انداخت و با خنده رو به کامی نگاهشهباز

  !؟یشی می عصبانی طورنیحاال چرا ا! گهی خب من باختمو قبول کردم دـ
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۱۲۴

  :دی موهاش کشی توی شهباز رو ول کرد و کالفه دستی بازواریکام

  !؟ی اونو آورده بودی چیبرا!  کرد؟ی کار می جا چنی اقی صدنی اـ

. دمشی در ساختمون دی جلوشی پی قهی چند دقنیهم!  دونم؟ی ـ من چه مشهباز

 که چند نیمثل ا.  خواست باهات صحبت کنهی وارد شده میراجع به قالب ها

  .تاشون مشکل داشتن

 ی بهش بگه تو مگه چستی نیکی.  خورهی به هم مقی صدنی ـ اَه، حالم از ااریکام

  !؟ی کنیالت م کارها دخی همه ی که تویکاره ا

  : بارش گفتطنتی با همون لبخند ششهباز

 که نرفته شرطمون سر ادتی!  رو بخرم؟تزاههی برات پی رو ولش، بگو کنای حاال اـ

  ! قارچ و گوشت بود؟تزائهی پهی

.  لـ ـبم نشستی روی شده بودم، پوزخند تلخخکوبی کاناپه می که روی جورهمون

!  ارزش، معامله کرده بود؟یارچ و گوشت ب قیتزای پهی من رو سر یپس آقا آبرو

 پوچ ،ی ثروتمند و از خود راضاری کامی قدر برانی ما آدم ها ای ارزش و آبرویعنی

 بود نیپس ا!  زده بود؟ی احمقانه ای شرط بندنی بود که دست به همچتی اهمیو ب

  ! ببرهیی از عقدمون بوی خواست کسی که نمنی ایفلسفه 

 به گهیتوقع داشتم حداقل حاال د.  نگاه کردماریر به کام اشکبای اخم و صورتبا

  . کنهیدوستش بگه منو عقد کرده و اون داره در مورد من اشتباه فکر م

 ساعت می آدم بود و من براش مهم بودم که ناریاگه کام! یچه توقع احمقانه ا. هه

مثال شرط  تا ادی جا بنی من به ادنی دی گفت برای زد و به شهباز نمی زنگ نمشیپ

  ! باشهدونی منی اروزیرو ببره و پ
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۱۲۵

  : کاناپه نشست و رو بهم گفتهی ی روشهباز

 کردم که شما هم با اون همه ی وقت فکر نمچی من ه،ی خانوم معصومی جدی ولـ

 پسر هی ی مجردی پاتون رو به خونه تون،یمانیدبدبه و کبکبه و اون همه ژست با ا

 ی که به عقل نداشته نهی بی مییزهای چهی ای دننی ایواقعا که آدم تو! دیبذار

  . کنهیخودش هم شک م

 جا خورده یلی خقی اونم مثل صددی مشهود گفت،شای کالفگهی جمالتش رو با نیا

  . باور کنهی به راحتنهی بی رو که میزی تونست چیبود و نم

  : لباسش رو گرفت و مجبورش کرد بلند شهی قهی با حرص اریکام

  . چسبهی وصله ها به اون نمنی درست صحبت کن، اـ

  

 که نی و مثل ادی موهاش کشی توی رو از لباس شهباز جدا کرد و کالفه دستدستش

  : به حرف اومدی خشداری فکر کرد و با صدای قانع کننده باشه، کملی دلهیدنبال 

تو که .  بهم کمک کنهقمونی تحقی خواستم که توی من از خانوم معصومنی ببـ

 و با روش می خوندکی الکترونی مهندسی کارشناسیو تو تو من ی دونیخودت م

  .می نداریی آشنای جامعه شناسقی تحقهی ینوشتن سرفصل ها

 رو باور اری کامی کلمه از حرف هاهی تونه ی نمی که معلوم بود حتشهباز

  : حالت متعجب به خودش گرفتزیکنه،تمسخرآم

 قی قدر اون تحقنی کنم تو ا باوریعنی!  نوشتن؟قیتو و تحق!  شنوم؟ی دارم می چـ

ما که از ! دهی واقعا از تو بع؟ی و االنم سخت مشغولی گرفتی رو جدیمیاستاد عظ

  !می حاضر و آماده از انقالب بخرقی تحقهی و میاولش هم قرار بود بر
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۱۲۶

 ادامه اری به من انداخت و با همون لبخندش رو به کامیری دوباره نگاه پر از تحقو

  :داد

خانوم . گهی دیتو شرط رو برد.  تونه صورت مساله رو عوض کنهی نمنمی ای ولـ

  ! آپارتمان توی اونم تنها تو،یمعصوم

  . با پدرش اومدهستی ـ اون تنها ناریکام

 هی صد من یعمرا اگه حرف ها.  چشم هاش رو گشاد کردی به حالت بامزه اشهباز

  ! رو باور کرده بوداریغاز کام

  : دست هاش رو مشت کرداریکام

  . خونهی اتاقه و فکر کنم داره نماز می باباش االن توـ

 به ی رو باور کنه، مشکوک نگاهاری کامی تونه حرف های که معلوم بود نمشهباز

  :دی ازم پرسدی من کرد و با تردشیصورت اشک آلود و پر از آرا

  !گه؟ی راست مـ

 یرا به معنناچا.  نداشتم که بدمیجواب.  مات و مبهوت بهش نگاه کردمی جورهمون

  .آره سرم رو تکون دادم

 و مجبورش کرد بلند شه بعد دستش رو دی حرکت دست شهباز رو کشهی با اریکام

  : کردتشی از خونه هدارونیپشت کمـ ـرش گذاشت و به سمت ب

  .می برسقمونی به تحقدیما با.  بروگهی حاال دـ

  .گهی باشم ددی منم بایگی اگه راست مقم،ی بابا منم جز اون تحقی ـ اشهباز

قراره به من . شهی می عصبانادی برو گمشو، االن باباش مگهی ـ حرف نزن داریکام

  . آموزش بدهییتنها
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۱۲۷

  .دمی شنی می در ورودی شهباز رو از جلویصدا

  ! من؟ای ی باالخره تو شرط رو بردی خب، نگفتـ

  . احمق جونگهی ـ من بردم داریکام

 یه هال اومد و نفس بلند و آسوده ا باریکام.  اومدی بسته شدن در ورودیصدا

  :دیکش

  . گذشتری به خـ

  : از جام بلند شدمتی عصبانبا

  . بودمدهی تو، به عمرم ندیرتی غیآدم به ب. ی پست و رذلیلی خـ

  .دمی دی رو به وضوح میمونی نگاهش پشیتو.  نگفتیزی و چدی کشی کالفه اپوف

  . اومدمرونی و بدمیز اون جا پوش رفتن ای عجله به اتاق رفتم و لباس هام رو برابا

 پاهاش و دستاشو دو طرف سرش ی نشسته بود و آرنج هاشو روی مبلی رواریکام

  : بهش انداختمیبا تنفر نگاه. گذاشته بود

. ی تو که شرط رو برد؟ی شکست خورده رو به خودت گرفتی آدم های افهی چرا قـ

  ! دختر خرابمهی که من ی دوستات هم ثابت کردیبه همه 

 با خشم ومده،ی حرفم خوشش ننی که معلوم بود از ای بهم کرد و در حالینگاه

  :دی هم سابیدندون هاش رو رو

 و قیمطمئنم صد.  نداشتمی منظورنیمن همچ.  خفه شو، حرف دهنت رو بفهمـ

  ! رو برداشت نکردنی رو که گفتی مزخرفاتنی خونه، انی ای تو تودنیجواد هم از د

  : زدمی تلخشخندین

  ! نکرد؟ی برداشت بدچی کس هچی باور کنم که هدی بایعنی!  جالبهـ



  یونیلیعروس هفت م

  

goldjar/me.Telegram  

  

 

۱۲۸

 ی بودم و پر حرص نفس منیچون خشمگ. سادی جلو اومد و رو به روم وااریکام

  . خوردی هرم گرمِ نفس هام به صورتش مدم،یکش

  .دمی محی رو برات توضزی همه چنی ـ بشاریکام

  :دمی سرش داد کشیعصب

 ی مدی رو که باییزهای اون چی هان؟ همه ؟ی بدحی توضی خوای رو می چگهی دـ

 که پشت یدیاز اون شرط احمقانت گرفته تا اون فکر زشت و پل. دمی فهمدم،یفهم

  .درخواست عقد موقتت بود

  : تر ادامه دادمی نگفت و من عصبانیزیچ

 که دختر بودم فقط نی کردم که نکردم؟ با ای در حقت می چه کاردی باگهی من دـ

 قرار دادم و قبول کردم که در ارتی ناقابل خودم رو در اختونیلیفت مبه خاطر ه

 و به خواسته هات تن بدم، اونم امی به خونه ات بی ساعات کمیاوج حقارت فقط برا

 حال افتاده و به مراقبت و حضور ی بو ضی مرمارستانی بی که مامانم تویدر حال

  . دارهاجیمن احت

_...   

  : هام رو پاک کردماشک

 بفهم که من نوی اما اشه،ی نمتی حالیزی چزهای چنی دونم از عقد و ای که منیا ا بـ

 نامحرم ی مردهای منو جلوی که بخوارتهی و غی زنت هستم و دور از مردونگگهید

  .ی انگشت نما کنی جورنی آبرو و ای بگهید

  : دفعه جوش آوردهی
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۱۲۹

ه گفتم اون  هان؟ من ک؟ی زنی حرف می جورنی کار کردم که ای مگه من چـ

  . رو سرت کنتیچادر کوفت

! گهی دزی چای نظرت عوض شد، هوی دونم خواست خدا بود که ی آره، آخرش نمـ

 به دوستات نشون ی من رو همون جوری خواستی اولش مدمیفکر نکن که نفهم

  !یرتی غیواقعا که ب. یبد

  :داد منفجر شد و دو تا بازوهام رو با خشونت گرفت و تکون تی از عصبانگهید

  . خود نزنی دور برندار و حرف بی جورنی اگمی نمیچی بهت هی خفه شو، هر چـ

  

 رونیازم فاصله گرفت و نفسش رو به ب.  دفعه آروم شد و بازوهام رو رها کرد هی

  :فوت کرد

 ی توی معمولی از دخترهایکیتو فقط . ی من مهم نبودی وقت براچی تو هـ

 چی از هیتی سنخچیاصال من و تو ه. داشتم بهت نی که من توجه خاصیکالسمون بود

 نی اای وجود نداشت که من متوجه تو باشم و یلی پس دلم،ی با هم نداشتینقطه نظر

 که ی نبودییظاهرا خودت هم از اون دست دخترها.  بکنمیکه بخوام بهت توجه

 که ی بکنی که کارنی اای و ی کنی که باهاشون دوستی و بخوایدنبال پسرها باش

 ساده ی شرط بندهی من از ی برازیدر واقع همه چ. وجهش بهت جلب بشه تیکس

 از تو خوشش اومده و احتماال به قی روز جواد گفت مطمئنه که صدهی. شروع شد

 یبی کرد تو دختر خوب و نجدی بعدش تاکم،ی باشواج جشن ازدهی شاهد دی بایزود

 و برم بودن و  دوریادی زیمنم چون دخترها. ی خوری مقی و به درد صدیهست

 وجود یبی پاک و نجیلی دختر خچی گفتم هان،یهمه جوره حاضر بودن باهام راه ب
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۱۳۰

 ی انه لبخند عاشقهی و بهشون فتهی کرباسـ ـن و اگه پاش بهینداره، همشون سر تا پا 

 و شهی زود خام مای ری طرف، باالخره بعد از چند روز دی بسته به سرسخت،ی بزنیالک

 و دیجواد هم خند. ادی و همه جوره باهات راه مشهیشقت م دل نه صد دل عاهی

 فرق داره، ظاهرا یلی دور و بر ما خی با دخترهای معصومنیمطمئن گفت، نه بابا ا

  .ستی نی برنامه اچی معتقده و اهل هیلیخ

  . دادمی مسخرش گوش می کردم و ناچارا به حرف های نگاه ماری تنفر به کامبا

  :ت هاش رو باال انداخشونه

 که اگه من تونستم ظرف مدت می شرط بست،ی بعدش هم، با هم به حالت مسخره بازـ

 رستوران هی ای شاپ و ی کافهی که به نی اای کنم و نمی دو روز تو رو سوار ماشیکی

 به خودم یادیاون موقع ز.  قارچ و گوشت مهمون بکنهتزای پهیبکشونم، جواد منو به 

 ی و بخوای قدر سرسخت باشنی کردم که اینممطمئن بودم و اصال فکرش رو هم 

 دو روز یکی داشت گفت نانیجواد هم که به حرف خودش اطم. یاری در بیبرام باز

 ی همه ی جلودی با،ی موفق بشی اگه نتونستی ولدم،یکمه، من ده روز بهت فرصت م

  .ی متر کالغ پر برشیدوستامون ش

  . خندهری دفعه زد بلند زهی

  ! بامزه بودیلی احمقانشون براش خیهاحتما شرط !  شعوریب

  : شدرهی همون خندش تو چشم هام خبا

  . بودی و سرخوشحی تفری بچگانه از روی شرط بندهی باور کن فقط ـ

  :دمی کشی پر از حرصنفس
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۱۳۱

. ی هم بکشونتی مجردی منو به خونه ی تونستی حت،ی بردیادی ظاهرا شرط رو زـ

  .یری بگزهی جازاتی چهار تا پ،یکی ی به جادیفکر کنم با

  . سرش رو تکون داد"یگیدرست م" ی و بامزه به معندی خنددوباره

  :دمی هم کشیاخم هامو تو.  از حرفم خوشش اومده بودیادی که زنی امثل

  !شه؟ی می وسط چنی من ای آبرونم،ی اون وقت ببـ

  : شدی دفعه جدهی

فتم با پدرت من که تو رو تبرئه کردم و گ. ی کنی بزرگش میادی زی دارگهی دـ

  .یاومد

  : زدمی صدادارپوزخند

 اون ؟ی که اون شهباز حرفاتو باور کرد؟ اگه بفهمه من پدر ندارم چیمطمئن.  هه_

 مطمئنا فکر گهی اون که د؟یگی می رو چقیتازه صد! فم؟ی دختر کثهی من گهیوقت نم

  .کرد من از اون دخترام

  :دیش موهاش کی توی گرفت و دستی نگاهش رنگ کالفگدوباره

 یعنی.  تو برام مهم نبودی زدم، اصال آبروی که به جواد زنگ مشی ساعت پمی نـ

 دونم چرا ی اما نم،ی وقت برام مهم نبودچی همون طور که گفتم، تو هیراستشو بخوا

!  بهم دست دادی بدیلی شدن زمان قرارم با جواد، احساس خکی دفعه با نزدهی

 جا، اما از شانس بد نی اادیو بگم که ن کردم بهش زنگ بزنم ی سعیدیخودت که د

  . خاموش شده بودشیگوش

  : کاناپه نشستیرو
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۱۳۲

 یلی دونستم حجابت برات خی و می دختر محجبه هستهی بعدش هم، چون تو _

 کنم و چادرت رو بهت دادم و اون دروغ ی احترامیمهمه، نخواستم به ارزش هات ب

 ی نمی فکر بدچیراجع به تو هنگران نباش جواد .  جواد سر هم کردمیها رو برا

 شد که نه من شرط رو باختم ی جورهی منو باور کرد و فکر کنم ی هالیاون دل. کنه

  . سؤال رفتریو نه نجابت تو ز

  : خنده ادامه دادبا

  !مگه نه؟. گهی دی باشه تو با بابات اومده بودی هر چـ

  ! احمقانه بود ساده وی بازهی زیانگار همه چ.  زدی حرف ها رو منی راحت اچه

  : دادهی مبل تکی به پشتی آسودگبا

 باهاش صحبت ی جورهی اما اد،یهر چند که ازش خوشم نم.  هم نباشقی نگران صد_

  . کنمی موضوع رو رفع و رجوع منی کنم و ایم

  : نزنمشخندی ننتونستم

 ی طورنیا.  تموم شد،ی و خوشری با خزی همه چگهیپس خدا رو شکر، د!  چه خوبـ

  ! سوخت، نه کبابخیه س نگهید

  :دی هم کشی هاشو تواخم

 که به ی بودچارهی و بری دختر فقهیتو . ی بحث رو ادامه بدنی دوست ندارم اگهی دـ

 تو یی جوراهی پول رو بهت دادم که نی منم ا،ی داشتاجی پول احتزی مقدار ناچهی

 یها ادانی رنجش و ای برای مساله اگهی پس دارم،ی با دوستم کم نیشرط بند

  . مونهی نمیمسخرت باق
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۱۳۳

 از جاش بلند شد و اریکام. شدنیی ـنم از شدت حرص و تنفر باال و پاـی سی قفسه

  : اومدکمینزد

 که ی شاپیاگه اون روز که بهت زنگ زدم، به کاف.  خودت بودری اصال همش تقصـ

 عقد نی به ای لزومگهی دادم و دی رو بهت مونیلی من اون هفت م،یومدیگفتم م

  .ه نبودمسخر

  : هام مشت شددست

 قدر بزرگوار و به قول خودت نوع دوست نی باور کنم که تو ای خوای میعنی _

 قهوه هی شاپ و ی کافهی ی فقط با اومدنم، تو،ی چشمداشتچی که بدون هیبود

 از نظر تو ی و خوشری به خزی همه چگهی و دی دادی پول رو بهم منیخوردن ساده، ا

  !شد؟ ی ما دو تا تموم منیب

  : زدی چشمکالی خیب

  . آره باور کن_

  : به خروش اومدمشیالی خی همه بنی ااز

 بعد از اون دی ساده بود، حداقل بای شرط بندهی انای و احری اگه تو واقعا قصدت خ_

 و به اون دوست احمق تر از خودت ی بردی می شاپ کوفتی کافهیعقد، زود منو به 

 من ی جورنی و ای کردی رو فسخ مغهیص ی شرطچی و بعد بدون هی دادینشون م

 مدت دو ماه آزگار از اون سر شهر به ضمی که با وجود مادر مری کردیرو مجبور نم

  . و دختر بودنم رو از دست بدمامی سر شهر بنیبه ا

  : شدقتری تلخم عمپوزخند
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۱۳۴

 زن هی دو ماه، من نی که بعد از تموم شدن ای بفهمی تونی خوب مگهی دنوی حتما ا_

  .ادی برام به وجود بثی و ممکنه هزار تا مشکل و حرف و حدشمی موهیب

  

  : به گونم زدی نچندان دوستانه ایضربه . شدنی خشمگدوباره

 سراغت نمی که با ماشیاگه اون دو بار.  شده بودمی آره من از دستت عصبانـ

ت  وقچیمن ه.  افتادی اتفاق ها نمنی کدوم از اچی ه،ی شدی منمیاومدم سوار ماش

من تا حاال از .  بودمدهی اعتقادات مزخرف مثل تو ندنی و با ایبی به عجیآدم

 خواهش کردم که آشنام ها و دوستان دور و ی از همکالسیادی زیدخترها

اصال مگه من قراره .  قبول کردنی افکار متحجرچیبرسونمشون و اونا هم بدون ه

 ی تو از عذاب نازل و احتمال کار کنم که اونا بخوان مثلی با اون ها چنمی ماشیتو

 ابونی خی دوستات رو تویروز جمعه اتفاق!  بترسن و درخواستم رو قبول نکنن؟یاله

 مطمئن شده بودم گهید. دمی تو پرسی و ازشون درباره کردم و سوارشون دمید

 کنه، اما ی پولم مهی ی دوستامون سکه ی همه یشرط رو به جواد باختم و اون جلو

 عمل کردنش به هفت ی دوستات گفتن مادرت سکته کرده و تو برایدر کمال ناباور

 ی زمونه کسدوره نیواقعا برام جالب بود که تو ا. ی داراجی تومن پول احتونیلیم

 ی کرده بودم و حدودهابتی دفعه تعقهیقبال !  پول کم محتاج باشهنیهم باشه که به ا

 ر،ی پی هایخوار و بار فروش از اون یکیاز .  بامزه تون رو بلد بودمیاون محله 

 ی پرونده ی همه ی و کم و کاستیستی رودرباچیدربارت سوال کردم و اونم بدون ه

  . بغـ ـلم گذاشتری کمال زو رو تمام تیخانوادگ

_...   
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۱۳۵

  : بهم انداختی نگاهری تحقبا

 رغم ظاهر غلط اندازت و اون همه غرور کاذبت، ی علدمی اون وقت بود که فهمـ

 گل کرده بود و میاون موقع واقعا حس نوع دوست. ی کس و کاریو ب مفلوک یلیخ

 اون پول رو ی چشمداشتچی حتما بدون ه،یومدی شاپ که گفتم میاگه به اون کاف

 ی آوردم، هم تو به پولیم کم نمی شرط بندی هم من توی طورنیا.  دادمیبهت م

و خام کردنت  ی سفت و سخت بودیلی که تو خفی اما ح،یدی رسی می خواستیکه م

 تحمل دی دونم شاینم.  خواستم تو رو عقد کنمیمن واقعا نم!  بودلیکار حضرت ف

 ی دخترچیتا حاال ه.  شده بودمی کفریلی که از دستت خنی اایشکست رو نداشتم و 

خودم هم .  نکرده بودی توجهی ترفندهام بی سر و به همه ه منو دست بی جورنیا

 ی جورنیمطمئنا اونو هم.  از کجام دراومدییهویت  عقد موقشنهادی دونم اون پینم

 فکرش رو یاون موقع حت.  کردنت گفتمری تحقی و فقط برای قصد قبلچیو بدون ه

 دختر هی رو ومن تو اون چند روز، ت. ی عقد رو قبول کننی کردم که تو ایهم نم

 و ی نازی همه منی اتی دونستم به چی که نمدمی دی میسرسخت و از خود راض

 عقد دو ماهه شنهادی که چطور، اون پنیواقعا ا! ی زنی من می ـنه ـیست رد به سد

 ی و همه ی تو دسترسم باشدی حقارت بارش، که گفتم باطی اون شرای منو با همه ی

 ی من هم نمیاز طرف.  قابل باور بودری غکامال برام ،ی رو قبول کردزهای چنیا

 ی می رو چانمیواب خانواده و اطراف جدیاصال با.  عقد برمهی بار ریخواستم ز

 ی از کدوم گداخونه اه،ی اغهی زن رو هر چند که صنی گفتم ای مدیبا. هه! دادم؟

  !آوردم؟

_....   
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۱۳۶

  : حمله کردن بود، کردی به صورت پر از حرصم که آماده ی تمسخر نگاهبا

 نیاون ساعت ا. ی که من تو رو گول بزنم، تو منو گول زدنی ای فکر کنم به جاـ

 ری طور تحقنی احمقانه و همی تو اون شرط بندیروزیقدر احمق شده بودم و پ

 عقد هفتاد ساله هی بار ریکردن تو برام مهم شده بود که عقلم رو از دست دادم و ز

 تی و خری بچگنی هپروت ای تو،واقعا هنوز هم بعد از گذشت چهار روز. رفتم

  .خودم موندم

  : زدیشخندین

  .ی و به دام انداختی کردری دعا و ثنات، منو اسعی وسفی طنی احتماال تو با ا_

 ناقابل، همه کار با من کرده ونیلیدر قبال به قول خودش هفت م.  که پررو بودواقعا

 نیا.  زدی بود و دم از گول خوردن می هم باقمشیبود، اون وقت دو قورت و ن

  !شت بسته بود رو از پطونی همه جوره دست شدم،ی دی که من مییموجود دو پا

  .... خود نزنی حرف ب_

  : رو باال آورد و نذاشت حرفم ادامه بدمدستش

 و گفتم ختمی رو به حسابت رونیلی که اون هفت منی اگه اون روز بعد از ای حتـ

 ی و قبول می قدر متحجر نبودنی اگه ام،ی شو تا به دفتر ثبت ازواج برنمیسوار ماش

 ی باهاش قرار میی جاهی زدم و یبه جواد م زنگ هی من ،ی بشنمی سوار ماشیکرد

 شد و ی تموم می به خوبزی همه چگهی دش و بعدنهی ببنمی ماشیذاشتم تا تو رو تو

 ی هر دومون هم خوب می حتما برای طورنیا.  عقد مسخره نبودنی هم به ایازین

  .میدی رسیشد و هر دو به هدف هامون م
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۱۳۷

 ی عنوان ناراضچی خودم هم به هیرده ها نداشتم اما از کاری با افکار کامی کارمن

 جور تحجر بود اما از نظر خودم هی از حدم شی بار،نجابتی از نظر کامدیشا.نبودم

 وارد ی رو به سادگی پسر و مرد نامحرمچیمن دوست نداشتم ه. بودشیقابل ستا

 برام زهای چنی معتقد بودم که ایلی دختر محجبه و خهیمن . بکنممی خصوصمیحر

  .م بود مهیلیخ

 بود که ی کش بدم، باالخره کارنی از اشتری بحث مزخرف رو بنی نداشتم ادوست

 هم که یمطمئناً من هر چ. شدمی از اون جدا مگهی دو ماه دتیشده بود و من تا نها

 با من داشت و ی متفاوتتیاون ترب. نداشتی ادهی کردم فای بحث و جدل ماریبا کام

  . داشتمی ازش توقع درک متقابل مدیمن نبا

  : بهش نگاه کردمری منم با تحقرهاش،ی جواب تحقدر

تو .  دو سه روزه خوب شناختمتنی باشه تو ایهر چ.  حرف ها رو به من نزننی اـ

 شدم، مطمئنا بعد از ی منتیاگه سوار ماش. یدی نملی جون به عزرائی و مجانیالک

 بتونم قبول کنم دی شاتازه. ی گرفتیراه افتادن کارت، اون پول رو به زور ازم پس م

 عمرا اگه اون پول رو بهم ی ول،ی کردی قهوه مهمونم مهی شاپ ی اون کافیکه تو

 و ما رو به ریتو رو به خ" و احتماال بعد از راه افتادن کارت، مصداق ی دادیم

  .ی کردی پشت سرت رو هم نگاه نمگهی و دی رفتی و می شدی م"سالمت

 ی و خودم خوب مارمی جلوش کم نیی جوراهی حرف ها رو زدم که نی من االبته

.  کنمی می انصافی و من دارم در حقش بگهیدونستم که اون حتما داره راست م

 کردم، اونم ی بود و مطمئنا اگه من دعوت هاش رو قبول میاون حتما پسر خوب

 ی رو بهم مونیلی مت اون هف،ی اگهی کرد و حتما بدون چشمداشت دی نمینامرد
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۱۳۸

 چی نبودم که تحت هی نداشت، اما خب منم آدمی اگهیازم انتظار د گهیداد و د

 نی ادی دونم شاینم!  دوستانه بذارمای پسر نامحرم قرار عاشقانه و هی با یطیشرا

 ازش وجود یزی راه گرچی طالع و سرنوشت ما بود و هیازدواج هر چند موقت، تو

  !نداشت

 بحث نداشت چون حالت نی ا به کش دادنی عالقه اگهی هم داری خود کامظاهراً

  : به خودش گرفتی جدمهین

  !سم؟ی که من خسی بگی خوای االن میعنی ی او_

  !؟ی هستیی حاتم طایفکر کرد! ؟ی پس چـ

 یدی خودت نشون می که بهت محبت کنم، ولرمی گی ممی من تصمیه! نی ـ بباریکام

  !رفتار کنم مونی قبلی معامله طی باهات طبق همون شرادی و بای نداراقتیکه ل

 که ی ادهی کو آدم فهمی به محبتت ندارم، ولیاجی احتچی هگمی بهت می من هـ

  ! درک کنه؟نویا

  : گفته بود، دوباره با خنده گفتی که اون جمالت آخرش رو با لحن بامزه ااریکام

  ! که من نفهم هم هستم؟ی بگی خوای االن میعنی ـ

  : کنیف کردم خندم رو مخیسع.  دفعه منم خندم گرفتهی

  !؟ی آره پس چـ

  .می رسی ـ باشه، پس به هم ماریکام

  : و گفتمدمی خندگهی دمنم

  .می رسی آره مـ
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۱۳۹

 کامال از گهیالبته د.  کردم و از خونه اش خارج شدمی کوتاهی خداحافظاری کامبا

 لی دلدی ذره هم بهم عالقه نداره و شاهی یحرف هاش مطمئن شده بودم که اون حت

 دوست ی باشه که احتماال با همه شی گاهش، لحن شوخ طبعی گاه و بی هایشوخ

 عاشقانه یرهای خودم تعبی از اون برادی رفتار رو داره و من نبانیدخترهاش هم ا

 زود خام بشم و بهش دل ش،ی الکی لبخند عاشقانه هی با دی طور نبانیهم. بکنم

 نامه غهی صنیده، ا مونیاون مطمئنا و بدون برو و برگرد، بعد از دو ماه باق. ببندم

  . رسونهی خودش مانی ما رو به پایی کنه و دوران زناشویرو فسخ م

  

 انجام تی نذر کرده بودم اگه عمل مامان با موفقشیچند روز پ.  چهارشنبه بودروز

 بود، مخصوصا یبه نظرم امروز روز خوب. رمی پنج تن، پنج روز روزه بگتیبشه، به ن

 بعد از ظهر، اذان مغرب رو میبود و تا ساعت پنج و ن موقع سال روزها کوتاه نیکه ا

  . گفتنیم

 ی راس ساعت پنج دم در خونه ش،ی پیمثل دو دفعه .  روز رو روزه گرفتماون

 گفتن، بهم ی که اذان مغرب رو مگهی ساعته دمی تا ناریمطمئنا کام.  بودماریکام

  . کردی داد و روزم رو خراب نمیفرصت م

 به هدفش که گهی داریباالخره کام!  نه؟ای امیامروز ب داشت ی دونم لزومینم

  . بوددهی بود رسی اون شرط بندی تویروزیپ

با .  در حدود شصت سال در رو برام باز کردمانسالی خانوم مهی.  خونه رو زدمزنگ

  .تعجب سالم کردم
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۱۴۰

اما !  ازش حرف زده بود؟اری بود که کامکوینکنه همون ن!  بود؟ی خانوم کنی ایعنی

 متوسط، ی خانوم با قدهیاون !  خوردی و ظاهرش به خدمتکارها نمپی و تافهی، قنه

 ی کرم و قهوه امتی و گرون قکی شال شهی و ی به رنگ مشککی شیبا کت و دامن

 رونی شالش بری رنگ شده بود، از زد، از موهاش که به رنگ بلونیرنگ بود که کم

  .ربون بود مهیحالت چهرش هم متکبر و تا حدود. اومده بود

  : به روم زدی خانوم لبخند مهربوناون

  .ی که اومدی هستی مهموننی فکر کنم شما اولزم،ی سالم عزـ

 گهی صحبت کردن چند نفر دی خونه صدای جا چه خبر بود؟ از تونیا!  کردمتعجب

 گفتم ی بودم، به طور حتم مومدهی جا ننی به اگهیاگه قبال دو دفعه د. ومدیهم م

  .ستی ناری کامی جا خونه نیاومدم و ا یحتما اشتباه

  : زدمی زورکی جوابش من هم لبخنددر

  . کار دارماری من با کامدی ببخشـ

  . رو نداشتاقتشی لاری چون کامار،ی نگفتم آقا کاممخصوصا

  : با همون لبخندش گفتی تعجب کرد، ولی کمخانومه

  . کم دستش بندههی ی کامزم،ی تو عزای بـ

  . مونمی جا منتظر منیهم. شمی نه ممنون، مزاحم نمـ

  : بست و صدا زدشتری در رو بی دوباره با تعجب بهم نگاه کرد و کمخانومه

  . دم در کارت دارنایمامان جون، ب! ی کامـ

 همون ای و اری خانوم مامان کامنیپس ا! ختی ری دفعه دلم هرهی دونم چرا ینم

 گهی هستم، دشیوس مخف من عردی فهمی احتماال اگه میوا. مادر شوهر خودم بود
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۱۴۱

 گرفت و حتما ی رو به خودش نمی مهربون و دوست داشتنی افهی قنیدر برابرم ا

 پسر ساده و پولدارش، محاکمه دن و به جرم تور کراوردی از جا درمیپوستم رو قلفت

 بچه گدا بودم که هی اریمنم که به قول کام. هه!  کردیو بعد از اون اعدامم م

 دی دادگاه تجدی برایی جاچی هگهی تن اونا باشم، پس دیصله  تونستم ویمطمئنا نم

  ! کردی موند و دوباره همون، اعدامم می نمینظر باق

 که تو دست هاش چند تا بادکنک بود، جلو اومد و بدون توجه به من، رو به اریکام

  :مامانش گفت

  ! جونم مامانـ

  : آپارتمان بودم کردی  بستهمهی به من که پشت در نی معتمد با چشم اشاره اخانوم

  . خانوم باهات کار دارهنی اـ

 باال داده بهم نگاه کرد و آروم با کف ی باز کرد و با ابروهاشتری در رو باریکام

  : زدشی ـشونـیدستش به پ

  .یای رفته بود بهت بگم امروز نادمیپاک !  معذرتی واـ

  ! درسته؟ستن،ی از مهمونات نشونی معتمد ـ ظاهرا اخانوم

  : بهش زدی چشمکاریکام

 اومده ازم مه،یهمکالس.  غزاله ستدی زغاله ست، نه نه ببخشنی آره مامان جون، اـ

  .رهیجزوه بگ

 کالس نی از ادیتازه با!  شدم زغاله و غزاله؟گهی اخم بهش نگاه کردم، حاال دبا

  .رمی جزوه هم بگچون،یبپ

  : کردی هم مشکوک بهم نگاهیی جوراهی معتمد با تعجب و خانوم
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۱۴۲

  !؟یری جزوه بگی از کامی که اومدی غزاله جون، مطمئنـ

  : ادامه داداری طلبکارانه رو به کامو

! ؟ی باور کنم که تو اهل جزوه نوشتن و مرتب سر کالس رفتن هستی خوای میعنی ـ

  !دهی ندیزهایبه حق چ

 استادها رو هم من ی جزوه های دونستیاصال مگه نم!  باور کنزمی ـ آره عزاریکام

  !دم؟ی قرار مارشونی و در اختسمی نویم مخود

  : تکون داد و رو به من گفتاری کامی از تاسف برای معتمد سرخانوم

  . داخلدیومدی شدم اگه می به هر حال خوشحال مـ

  : گرفتم و رو به خانوم معتمد جواب دادماری طلبکارم رو از کامنگاه

  .شمی متشکرم، گفتم که مزاحم نمـ

 نی زمی بادکنک ها رو رواریکام.  کرد و به داخل رفتی معتمد خداحافظخانوم

 و به داخل راهرو آورد و آروم در رو بست و منو به دیانداخت و دستم رو کش

 تقال کردم تا کنارش زدم و یفور.  لب هام گذاشتیخودش فشرد و لب هاش رو رو

نشده  روزه ام باطل طمئنام.  کردمی رو باز کردم و آب دهنم رو خالییدر دستشو

 که طبق معمول نی کار رو کرد و هم انی ای دفعه اهی اری که کامنیبود، چون هم ا

  . نکرده بودمی کار باهاش همراهنیمن تو ا

  : ابروهاش رو باال انداختهی با حالت کنایی جوراهی متعجب و اریکام

  ؟ی شدی خفه می و داشتی شد؟ بازم نفس کم آوردی دفعه چهی ـ

  : اخم نگاهش کردمبا

  . کنهی کارت احتماال روزه م رو باطل منی دفعه استثنا روزه ام و انی نه اـ
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۱۴۳

  : لبش نشستی روی بارطنتی شلبخند

  ! کنه؟ی محتمال و احتماال روزه رو باطل نم؟ی اون کارم چـ

  : جواب دادمی شوخیب

  .شهی نمعی اذانه، مطمئن باش حقت ضاگهی ساعته دمی تا نـ

  :دی هم کشیاخم هاش رو تو یشی باال داده،نمای ابروهابا

 که تو قبال نذر نی ایعنی نیآهان ا! ستی االن که ماه رمضون ننم،ی صبر کن ببـ

 ی نذرت رو ادا میو حاال هم دار! ؟یری روزه بگی منو تور کنی اگه بتونیکرده بود

  !یکن

  ! بود؟ چقدر هم پررو بودی کگهی دنی ااوف،

  : گفتمی تالفدر

 قصد دارم نذر کنم هر وقت یالبته به زود. ری نگلیحو خودت رو تیادی زری نه خـ

  .رمی و شصت و پنج روز سال رو، روزه بگصدیکه بتونم از دستت راحت بشم، س

 ی عقد هفتصد ساله مهی من ی گفتی شد که میپس چ! ؟یگی ـ ا راست ماریکام

  ! مثل کَنه باهات باشم؟ی جورنی هم همایخوام که تا اون دن

 ی هم رو ماریاگه به کام.  رو نداشتمسمی سر پا واادی که زنیل ا روزه بودم حاچون

 ی می وری درزی رهی افتاد، احتماال تا خود صبح ی کردن می و رو مود شوخیداد

  .گفت

  :دمی عوض کردن موضوع حرفمون پرسی دادم و برارونی رو بنفسم

  !؟ی گرفتی مهمونـ

  .بهت بگم رفت ادمی شبید.  ـ آره غزلکم، امشب تولدمهاریکام
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۱۴۴

  : به صورتش زل زدمرانهی حالت مچگبه

  ! تولدت که شنبه ست، نه امروزـ

  : هاش گرد شدچشم

  ! تولدم شنبه ست؟ی بگی خوای میعنی!  دروغ نگوـ

  : به جانب گفتمحق

  . طور نوشته شده بودنی عقدناممون که ای توـ

م شروع  فکر کنم چون از فردا شب ماه محری ها، ولیگی ـ اوهوم راست ماریکام

  . جلودی چند روز ناقابل پرهی تولدم شه،یم

  ! ذاشتیخوبه پس به حرمت ماه محرم احترام م!  کردمتعجب

  : کردن گفتمی ناراحت شده بودم، به خاطر تالفشی از مسخره بازچون

  !ه؟ی عزا چه،ی محرم چی دونی تو هم میعنی ا چه جالب ـ

  : رو انداخت باالابروهاش

  !ی مامور عذاب نباش،یوا! ؟ی هستیاصال تو چ! ه؟ی عزا چه؟ی نه محرم چـ

  : کردمظتری شدم و دوباره اخمم رو غلناراحت

  ! مسخرهـ

  !وونهی جالله، جالل ددی ـ اسم بابات اصغره، نه ببخشاریکام

  ! من داشت؟ی کار به بابایچ.  شدمی عصبانیلی خگهید

 اسم مری آلزانی مونده و اادتی من خوب ی شده که اسم و رسم بابایچ.  کوفتـ

  ! نداشته؟ریفراموش کنت روش تاث

  : گفتی با لودگدوباره
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۱۴۵

  !مهری نه، آلزامری آلزاـ

تولدش . هه!  خوشحال بودیادی که امروز زنیمثل ا.  شورش رو درآورده بودگهید

  ! کوچولوی نی نگه،یبود د

  کوتاهش باز بود و شالشی مانتوی و پنج سال که دکمه هاستی بری دختر جوون زهی

 راهرو ی ورودی آستانه ی سرش انداخته بود، توی باز و ولنگار رویلیرو هم خ

اومد و بدون توجه به من، که فکر کنم براش تو اون جا مثل برگ چغندر بودم، با 

  : گفتاری که ناز و کشدارش کرده بود رو به کامییصدا

 ی ها رو بذار بادکنکدی بام،ی کار داریکل! گهی دای تو؟ خب بی کجا موندی ا کامـ

  . توریتو

  .امی تو برو من االن مق،ی شقای ـ اوکاریکام

  . گفت و رفتی پر ناز و افاده ای "باشه"قیشقا

  !ی نازیآخ

  : ـنه شدمـی به سدست

  ! بود؟قی که اسمش واقعا شقای مطمئنـ

  ! بچه پررو؟ی کارها دارنی کار به ای ـ تو چاریکام

  : شدمی کردم و جدیاخم

  . جا بمونمنی اگهی نداره دیظاهرا لزوم! هگی پس من برم دـ

 ما رو مجلس پر از فسق ری و مجلس حقی اگه دوست داشته باشزم،ی ـ چرا عزاریکام

  .ی بمونی تونی م،یو فجور و گناه ندون
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۱۴۶

 مختلط هم تیتازه حتما مهمون.  دونمی می که مجلست رو همون جوری دونی مـ

  !هست

  : زدی بدجنسـ ـلبخند

 کامال مردونه میباور کن مهمون. ستی نیگی هام که تو مین جور نه ملوسک، اوـ

  . هم توش دارهدی داف و زیی چند تاهیست، فقط 

 یمطمئنا جا. رونی کردم و اومدم بی از تاسف براش تکون دادم و خداحافظیسر

 ی پر از گناهی مهموننیتازه من روزه هم بودم و عمرا اگه به همچ. من اون جا نبود

 موضوع رو زودتر بهم نی قائل بود و اتی کم برام اهمهی اریط کاش کامفق.  رفتمیم

 همه راه رو تا اون جا نی با زبون روزه او وقتم رو تلف نکنم ی طورنی گفت که ایم

  .نرم

  

 گنبد و دنیبا د.  شدمادهی پیاز تاکس. دمی رسشی تجرستگاهی اذان به اکینزد

 دو روز یتو.  شد و به اون جا رفتمیی دلم هواییهوی) ع(بارگاه امامزاده صالح 

  . نرفته بودمشونی اارتی به خونه نرسم، متاسفانه به زری دادی که زنی به خاطر ایقبل

 ی سالمتی و دعا کردن براارتی مغرب و عشا رو به جماعت خوندم و بعد از زنماز

 مسلمونا، ی همه نی دوستانم و همچنی همه تی و هدای و خوش بختیمادرم و سالمت

  . مترو روونه شدمستگاهی اومدم و به سمت ارونیاز اون جا ب

 ی بودم تا باهاش تودهی درنا رو که قبال خرکی ککی کوچی بسته هی فمی کی تواز

 رو باز نکرده بودم که کمیهنوز در ک.  روزه ام رو باز کنم درآوردماری کامیخونه 
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۱۴۷

ش رو به سمتم دراز  گدا، جلوم رو گرفت و دستی چهار پنج ساله ی دختر بچه هی

  .ادم رو بهش دکی متأثر شدم و کدنشیبا د.کرد

 ی قلـ ـبم فشرده و آزرده خاطر م،ی دست فروش و متکدی بچه هادنی از دشهیهم

 بد سرپرست رو جمع و ای سرپرست و ی بی بچه هانی دونم چرا دولت اینم. شد

 فروش نفت باالخره اون ها هم هموطن ما بودن و از!  کردی نمیدگیبهشون رس

مطمئنا .  خطر حق اون ها هم بودی راحت و بی زندگهی داشتن و آموزش و یسهم

 تی و مخل امنری بچه ها بزرگ تر و بزهکار و زورگنی نه چندان دور، ای اندهیدر آ

 کردن و ی و زندانی نگهداری نهی شدن و در اون صورت هزیو آرامش اجتماع م

 و ی نگهداری نهی از هزشتری بیلیمراتب خ به شونی اجتماعی هایجبران نابسامان

  ! شدی نوان خونه ها می توشونی نگهدارو یآموزش اون ها تو کودک

 ی دادم، سه تا بچه یفکر کنم چون به اون دختر بچه خوراک. دمی کشی پر سوزآه

 یاهل پول دادن به بچه ها.  دورم رو گرفتن و کمک خواستنگهی هشت سال دریز

 شد ی شد و باعث می شدن بزرگترهاشون میکار باعث جر نیگدا نبودم، چون ا

 نی ای کردن تویی به گداشتری معصوم رو بی طفل هانی ا،یاون ها در کمال نامرد

 نی داشتم به افمی کی تویزی چ،ی ای اگه خوراکشهیهم.  وادار کننیزیی پایسرما

فتم، به  که گیلی به دلی دادم تا بخورن، ولی و دست فروش می متکدیجور بچه ها

  . دادمی بهشون نمی کردم و پولی نمدی وجه ازشون خرچیه

چندشم شد و .  و آلودشون رو به چادرم زدنفی کثی تا از بچه ها دست هاچند

 دفعه به خودم اومدم و قلـ ـبم فشرده شد هی. خودم رو با اکراه ازشون جدا کردم

  .دی از چشمم جوشیمونیو قطره اشک پش
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۱۴۸

رو کردم؟ چرا خودم رو با تنفر ازشون جدا کردم و خودم  کار نی من چرا اایخدا

 ما با هم ی که همه ستی ننی ایمگه شرط مسلمون! رو از اون ها بهتر دونستم؟

 شهی مگه همم؟ی هم باشاوری در کنار هم و همراه و دی و بامی هستینیخواهر و برادر د

 با فقرا شونیجتماع و وقار ای وجود بزرگاب) ع( معصوم ی ما و ائمه ی گرامامبریپ

چقدر من !  خوردن؟ی اون ها نمی رانهی فقی نشستن و از غذاهای سفره نمهیسر 

  ! دونستمی و غرور بودم و خودم نمیدچار خودپسند

 و مانی هم با ایلی خودم رو خشهی همی لـ ـبم نشست، حتی روی تلخشخندین

 خودم شیعا که پ همه ادنیمسلما من با ا!  دونستمی هم میدرستکار و قطعا بهشت

  ! واقعا تاسف بار بودنی کردم و ای نمتی رو رعای از شروط مسلمونیلیداشتم، خ

 طور بود نی اسالم که با حجاب بودن و نماز خوندن و روزه گرفتن نبود، اگه ای همه

 و پر سوز و گداز بودن نماز و روزشون یادی زی که توانتکاری خوارج خیکه جا

البته حجاب و نماز و روزه کامال مهم و واجبه، !  بهشت باشهی تودیزبانزد بودن که با

 و ی و مردانگی اخالق خوش، دالور،یی راستگو،یاما صدقه، زکات، خمس، امانتدار

هم کامال مهم و ...  و عی اسالم و تشی در راه آرمان هایمردیشجاعت و جهاد و پا

 بدون یکیعا وجود  بودن ما هستن و قطنی راستعهی ه و از نماد شریانکار ناپذ

  .ستی و بسنده نی خدا کافشگاهی در پیی پاسخگوی برا،یگرید

 حق داشت که اری کامدیشا.  تلخ شدمتی واقعهی ی زدم و متوجه شخندی هم نباز

خب حتما اونم با اون همه ثروت و مال و منال من رو همون .  گفت گدایهمش بهم م

  !دمی دی رو مری فقی بچه هانی که من ادی دی میجور
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۱۴۹

خودم که از دل خودم خبر داشتم و . دمی از سر محبت به سر تک تکشون کشیدست

  . کردمی کار رو منیمتاسفانه هر بار با چندش ا

  . کنتمی منو ببخش و خودت هداایخدا

 چی که همون جاها بود بردم و براشون ساندوی فروشچی ساندوهی ی ها رو جلوبچه

  .دمیفالفل خر

 نیهم.  تونستم براشون خرج کنمی نمنی از اشتری بودم و بیل من آدم کم پومتاسفانه

 که از اون هفت یونیلی پولمون تموم شده بود و من داشتم از دو میاالنش هم همه 

 نهی حساب کنم و هزهی تسومارستانی نگه داشته بودم که باهاش روز آخر با بونیلیم

  .م کردی رو بدم، خرج مان مامی دوباره ی چکاپ و داروهایها

 ختنی ری بابا رو می آخر ماه بود و خوشبختانه هم حقوق بازنشستگگهی شش روز دتا

 مقدار نی تونستم ای می جورنی گرفتم و ای مرمونیو هم خودم حقوقم رو از مد

  . مونده، خرج کرده بودم، سر جاش بذارمی باقونیلی رو که از اصل دو میپول

  . کردمین با لبخند بهشون نگاه م خوردن و می رو مچشونی ها با ولع ساندوبچه

 شده بودم و دوباره با عرض تاسف با احساس غرور از ی طورنی دونم چرا اینم. هه

 نداختن و برام کُرور ی که تند تند چرتکه می و احتماال تصور مالئکمی بخشندگنیا

 ی که خودم خوب می زدم و به حالتی نوشتن به بچه ها لبخند میکُرور ثواب م

  . کردمی رو نـ ـوازش ماهیف و سی کثیندش هم همراهشه، اون بچه هادونستم چ

.  برسادمیخودت کمک کن و به فر! م؟ی جورنی من چرا اای شدم، خداکالفه

 خدا گهی بودم داری آدم ثروتمند مثل کامهیحتما اگه من .  به خودم زدمیپوزخند

 خودم ری فقی بچه  کمک کوچولو به چند تاهی یحاال که داشتم برا. رو بنده نبودم
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۱۵۰

 اون موقع اگه پول داشتم و به دم،ی دی در حال پرواز منیی علی عرش و اعلیرو تو

 ی جورنی حتما انتظار داشتم همگهی کردم که دی میونیلی مثل خودم کمک میریفق

 ذاشتم که ی مهربون منت می سر خدای بهشت و حسابی توفتمی بی حساب تاالپیب

  ...! و کوکارتمی و نری خی و بنده سارمیمن فالنم و ب

  

  

.  بودنی پاکستانای و ی و احتماال هندستندی نیرانی بودم اون بچه ها ادهی فهمگهید

  . کردی رو ثابت منی اششونی و طرز گوافهیق

  . ها رو حساب کردمچی هزار تومن به فروشنده دادم و پول ساندوشش

 فی کثیلیبچه ها خ خودم که مثل همون ی خانوم نسبتا جوون همسن و سال هاهی

 ی لباس مخصوص پاکستانرشی و زرهی تی نهی با زمی چادر رنگهی که یبود، در حال

 رو به زبون خودشون به بچه ها گفت و بچه یزی بود، جلو اومد و با تشر چدهیها پوش

 ی خواست از کنارم رد بشه، تنه ی که منی همیها رو دنبال خودش روونه کرد، ول

.  خوردم و خودش با عجله همراه بچه ها از اون جا دور شدنی بهم زد که زمیمحکم

زانوها و آرنج هام درد گرفته بودن .  بود کمکم کرد تا بلند بشمکمی که نزدیخانوم

  .دنی دبی کردم آسیو احساس م

  : به صورتم نگاه کردی با نگرانخانومه

  !زم؟ی نشد عزتیزی چـ

  : چادرم رو تکون دادمی دست خاک روبا

  . حالم خوبهدینگران نباش. دیکه کمک کرد ممنون ـ
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۱۵۱

 دفعه آه از نهادم بلند شد، پس هی. بودفتادهی هم ننی زمی دستم نبود، روی توفمیک

  ! بوددهی رو دزدفمی هم ناکارم کرده بود ،هم که،یخانوم پاکستان

 و همون طور تنه زدن اون فمی شدن کدهی فست فود که متوجه دزدی فروشنده

  :اراحت و گله مند رو بهمون گفتخانوم شده بود، ن

 حرفا نی دونن کمک و ای چه منای محبت کردن ندارن؟ ااقتی لنای خانوم ادیدی دـ

 شمونی و آساتی مملکت ما و مخل امنی توختنی رلونی و سلونی همشون وه؟یچ

 گدا گشنشون ی اون بچه های االن شما برانی کشن، همیواقعا خجالت هم نم. شدن

  !دیدی خرچیساندو

 یاگه بودن هم من آدم.  نگاهم نبودنررسی در تگهی و بچه ها دی زن پاکستاناون

  .رنی کمک و دزده رو بگانی کنم که مثال مردم باهوینبودم که بخوام سر و صدا و ه

 هیخوشبختانه .  کردم و به راهم ادامه دادمی اون خانوم و فروشنده تشکراز

 جور مواقع نی ای براشهیهم.  داشتمنمی شلوار جبی جی تویاسکناس ده هزار تومن

 راه ی نکرده تویی خداهوی ذاشتم که ی مانتوم پول مای شلوار و بی جی مقدار توهی

  . پول و از همه جا مونده و رونده نمونمیب

  

 بودمش و پنج هزار دهی خرشی پمی که پنج سال و نکسونمی اری سونی گوشفمی کیتو

 دستمال کی کوچی بسته هی و گیش هشت گ فلهی کارت، ی ملیتومن پول به اضافه 

 بود که حدود ده روز فمی خود کفی ها گذشته، حنی ای از همه ی داشتم، ولیکاغذ

  . بودمشدهی هزار تومن خری سمتی حقوقم به قنی با اولشیپ
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۱۵۲

 و نهصد پول توش بود، نگران نبودم، چون ونیلی مکی کارت که حدود ی بابت ملاز

 از شتریب. رمی بگگهی کارت دهی تونستم برم بانک و یمرمزش همراهش نبود و فردا 

 اون زن دیشا.  سوختی مچارهی بری فقی اون زن و بچه های ها، دلم برانی ایهمه 

 تی بزرگ و تربی درست و حسابی ه خانوادهی یمطمئنا اون تو.  نداشتیگناه

  . نگرفته بودادی یزی چینشده بود و از معرفت و درستکار

 ای ثروتمند به دنی خانواده هی یاگه تو!  شکرتایواقعا خدا. دمی کشی پر سوزآه

 ها مثل ی بعضشهی باعث می که گاهی پدر ناقص العقل دادهی اگه بهم ای و میاوردین

 هی بزنند، اما عوضش هی به خاطرش بهم گوشه و کناقی صدی خانواده ای و اریکام

 و لیمهم تر، امکان تحص و از همه ربون مادر مههیخونه و سرپناه گرم و راحت، 

 ی اگهی نعمت دچی که با هیزیچ. یفراگرفتن علم و دانش و تفکر کردن رو بهم داد

 کشور پر از آرامش ی کنم که توی من تو رو شکر مایو البته خدا.  کنهی نمیبرابر

  .می آوردای به دنی و مذهبعهی شی خانواده هی و رانیا

 و دور و هی همسای کشورهایور ما تو کششی و آساتی و امنشرفتی پتی وضعواقعا

 پر ی هاشرفتی و خدا رو شکر ما االن به لطف انقالبمون و پهیبرمون تک و مثال زدن

  .می برهی همسای کار به کشورهای حتای و یی گدای برامیستی مجبور نگهیشتابمون، د

  

ت  رفتم و اون کاری بعد از دانشگاه به بانک مدیبا.  شنبه به دانشگاه رفتمپنج

  . گرفتمی مگهی دیکی سوزوندم و یمفقوده رو م

 اعتنا از کنارم رد شد، ی که بدمی رو دقی رفتم، صدی صبح که به سمت کالسم ماول

  : و به طرفم برگشتسادی دفعه واهیاما 
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۱۵۳

 ی اگهی از شما زن ها رو جز خود شما زن ها کسِ دی بعضفی واقعا که جنسِ کثـ

 و نجابت تو بحث ی سر خوبچارمی چقدر با مادر ب!منِ احمق!  بدهصی تونه تشخینم

 کردم تو یواقعا احمق بودم که فکر م! کردم و با مخالفت هام دلش رو شکوندم

  .ی هستیدختر پاک و درست کار

  : زدی اهی پر کناپوزخند

 پاک و معصوم ی اون چادر رو سرت نکن و ژست آدم هاخودی به بعد، بنیاز ا.  هه_

  .ری رو به خودت نگدهیو آفتاب مهتاب ند

 دلم شکست، نی همی بود، برااری کامی خونه ی دونستم منظورش به اون روز تویم

پوزخند . زمی کردم به خودم مسلط بشم و زود ضعف نشون ندم و اشک نری سعیول

 حرف ها رو نی مدت بدتر از انی ایتو. زمی هم نداشتم که بری اشکیحت.  زدمیتلخ

 و دهی ناروا آبدی تهمت هانی به ابت نسیی جوراهی گهی د بودم ودهی شناریهم از کام

  .مقاوم شده بودم

  : شدرهی چشم هام خی توری تحقبا

 و انی اصل و نسبش کستی که معلوم نوونهی مرد دهی گفت دختر ی مادرم همش مـ

 ها االن سال هی کدوم از همساچی نه که های دارن یلی فامی حتای از کجا اومدن و ای

 هیتازه ممکنه .  خورهی به درد ما نمدنی اون ها رو ندی هی بق،یکیهاست که جز 

 مونی و سرباری عمر باعث بدبختهی که ارهیب ای ناقص العقل تر از خودش به دنیبچه 

 ی کرد و اون روز اتفاقیواقعا که اگه خدا بهم رحم نم!  کو گوش شنوا؟یول! بشه

 موندم و با ی حماقتم منی ای تودی بای معلوم نبود تا کدمت،ی دی اون خونه نمیتو

  !فتادمی مثل تو درمی دختره فاسد و خرابهی سر چارمی بیخانواده 
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۱۵۴

 شدن اشک هام ری سرازی نتونستم جلوگهی حرفاش دنی با ای نشون دادم، ولیتوجه

 ی کامل درباره نانی قدر پست بود که ندونسته و بدون اطمنیچرا اون ا. رمیرو بگ

   بست؟ی زد و بهم افترا می حرف می جورنیا خودم یمن، اونم تو رو

 نی به ادیاما نه، نبا.  هام رو تند کردم که هر چه زودتر از اون جا دور بشمقدم

 ی مادرش مایاگه خودش و .  فضول بودنیظاهرا اونا خانوادگ.  رفتمی میزود

 من که هنوز به مامان نگفته ؟ی زد چی محلمون جار می موضوع رو تونیرفت و ا

 نامهربونمون به گوش مامان یا ههی خبر توسط همسانی ازدواج کردم، اگه ابودم

 یی آبروی بنی عمرا از اگهی دفعه دنی کرد و ای اون حتماً دوباره سکته مد،ی رسیم

 که به گهی روز دستی بتیالبته خودم قصد داشتم تا نها.  بردیجون سالم به در م

، موضوع ازدواجم رو بهش بگم و  شدی مکسی و فبلی قلبش استتینظر خودم، وضع

  . کنمی هام ازش عذرخواهی ها و پنهان کاروغبه خاطر در

  : گفتمقی هام رو پاک کردم و رو به صداشک

در ضمن .  ندارهی ربطچی که باشم به خودم مربوطه، به شما هم هی من هر جورـ

 نی و ادی خواههرتون بلندگو بردارای اون مادر و ای دوست ندارم که خودتون و چیه

  .دی رو به گوشه همه برسونفی اراجنی و ادی محل ما جار بزنیموضوع رو تو

 توش بود، ی قرمزی که رگه هایی به سمتم اومد و با چشم های و عصباننی خشمگهوی

  :دیغر

 ی فاسد ناپاک کیتو!  من درست صحبت کنی فاسد، راجع به خانواده ی دختره ـ

 می که بخوانی چه برسه به اگهی دم؟یاریه زبون ب رو بفتی اسم کثمی که ما بخوایباش

  .می دربارت حرف هم بزنیبا کس
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۱۵۵

 فی که زن بودم و به خاطر ضعنی و دوباره از ادمی ترسیلی خنشی حالت خشمگاز

 دم،ی مالی رو به تنم می هر جور حرف نامربوطهی پدی کس و کار بودنم بایبودن و ب

  .از خودم متنفر شدم

 دور از یی لرزان به جاییک روم رو ازش گرفتم و با قدم ها پر از اشی چشم هابا

 نی امیتنها دلخوش.  کردمهی گرری دل سهی هام رفتم و یمحل رفت و آمد همکالس

 ها با خانوادش ی زودنی موضوع حداقل به انی از اقی امکان نداره صدگهیبود که د

  .اجرا خبردار کنن منیه هامون رو از ای همسای بزنه تا اونا هم بخوان همه یحرف

 و ی اشتباه محض و از سر خامهی اری کامال مطمئن شده بودم ازدواج من با کامگهید

 ذاشتم ی کردم و می بهتر بود که تو کار خدا دخالت نمدیشا.  بودهی تجربگیب

 شاهد ی طورنی بره و اای و از دنرهی راحت و آسوده بمالیمامانم حداقل با خ

.  نباشهشی اغهی شوهر صی ونهبه خاطر رفتن به خ دخترش ی در پی پییدروغگو

 دادم و امروز و ی رو از دست نممی خود من هم نجابت و پاکی حتی طورنیا

 و دمی شنی رو نمقی و صداری زشت و خجالت آور کامی قبل حرف هایروزها

  . کردمی رو حفظ متمیمعصوم

 یکار.  نداشتی ادهی فاگهیافسوس خوردن هم د.  نداشتمختنی ری برای اشکگهید

 امتحان نی ادیشا.  هم به گذشته وجود نداشتیبود که انجام شده بود و راه برگشت

 ی بود که خدانیمهم ا.  کردمی می تابی و بی و زارهی گرادی زدیخدا بود و من نبا

 من ی برایی به تنهانی واقف بود و ارمی ختی ننطوری و صداقتم و همیمهربون به پاک

  . بودیکاف
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۱۵۶

 چشم ادی زی هیحالم خوب نبود و به خاطر گر.  رو به سر کالس رفتمی بعدساعت

  .هام قرمز شده بود

  : با تعجب به صورت قرمز و ورک کرده م نگاه کردافسانه

  ؟ی کردهی گرنمی بب؟ی تا حاال کجا بودـ

  : به دروغ گفتمدوباره

  . کنمی مهی آره به خاطر مامانم گرـ

 دروغ هی یتا ده روز قبل من حت. مییه دروغگو همنی خودم متنفر بودم به خاطر ااز

  ! گفتمیهم نم

  : نگران گفتمیمر

  ! عملش خوب بودهی تو که گفتـ

  : جواب دادمنی همی نگران بشن، برانخواستم

  .گهی آره حالش خوبه، اما خب عمل قلب سخته دـ

  : زد و دستش رو دورم انداختی کننده ادواری لبخند امافسانه

 ی هی و به خاطر گرشهی حال مامانت کامال خوب مگهیند وقت د چگه،ی غصه نخور دـ

  .ی خندی به خودت میامروزت کل

  ! بودزهای چنیکاش دردم ا.  زدمی تلخلبخند

  !؟ی جور کردی پول عمل رو چجوری نگفتی ـ راستمیمر

  : گفتمی رو به مرافسانه

  . هاشون گرفتهلی از فامیکی دوشنبه که گفت، از ؟یدی مگه نشنـ
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۱۵۷

 هم ادی دروغم زگهی دفعه دنیاما ا! بازم دروغ.  زدمی به خودم پوزخندهدوبار

  ! هامون شده بودلی از فامیکی گهی داریدروغ نبود، باالخره کام

  : زده رو بهم ادامه دادجانی ههوی گفت و بعد ی اوهوممیمر

 رفتن به خونه شبی بوده و داری جشن تولد کامشبی ژاله ساعت قبل گفت دی راستـ

  . و بهشون خوش گذشتهدنی رقصی و حسابشید مجری

  :دی ناراحت لب هاش رو برچافسانه

  !م؟ی نبودشی ما رو دعوت نکردن؟ مگه ما هم همکالسی چیبرا.  کوفتشون بشهـ

  : پکر به خودش گرفتی هم چهره امیمر

 کالس ی از بچه هایلی خشبی داری که کامنیمثل ا.  ناراحت شدمیلی آره منم خ_

  .بودهرو دعوت کرده 

  ! براشون مهم بودییزهایچه چ.  زدمیپوزخند

 مارستانی مهربون شد و تا بهوی ی دونم چطوری نمهوی ـ نه به اون هفته که افسانه

رسوندمون، نه به امروز که دوباره مثل قبالها خودش رو برامون گرفته بود و به زور 

  .جواب سالممون رو داد

 که با شهباز و ژاله دمی رو دارینداختم و کام به عقب اینگاه.  بودومدهی هنوز ناستاد

 رو ی کسی و ظاهرا ادادنی خندی گفتن و می از بچه ها، داشتن مگهیو چند تا د

  . آوردنیدرم

  ! به حالشون، چقدر شاد و سرخوش بودنخوش

 کردم و ی که ته کالس نشسته بود، اخمقی صدی صورت نحس و برزخدنی با دهوی

  .ستمرومو برگردوندم و درست نش
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۱۵۸

  

 به سمت نمازخونه می ظهر شده بود با افسانه و مرگهی کالس ها، چون دانی از پابعد

  .میرفت

 گوشه نشست و هی نی همی تونست نماز بخونه، برای داشت و نمی عذر شرعافسانه

 هم نمازمون رو میمن و مر.  شدی رو درآورد و مشغول اس ام اس بازشیگوش

 هیی چه زندگنی ااید و دل با خدا شدم که خدا و من مشغول دعا کردن و درمیخوند

 ؟ی کنی ناروا امتحان میا تهمت ها و حرف هنی چرا من رو با ا؟یکه به من داد

 ی که به سمت مثبت بی و ثروتی با خرپولاری شد که من رو هم مثل کامی میچ

  !؟ی کنه، امتحان کنی ملی متینها

 و ادی دل خدا به رحم بدی تا شا کنمشی قطره اشک چاشنهی زور زدم نتونستم ی چهر

  .دعام رو مـ ـستجاب کنه

  : و گفتمدمی کشیآه

ـــ توی به رضامی شکرت، راضای خدای هـ .  

  . خنده، به سمتش برگشتمری افسانه که بلند زد زی صدابا

  : کردن و بهش تذکر دادنی نمازخونه اخم آرومی توی تا از بچه هاچند

  . ترواشی ز،ی خانومِ عزـ

  : گفتی آرومی کرد و با صداینیه افسانه

حاج هوچنگ . دی رسنیسوهان قم، ساخت چ!  اس بامزههی د،ی بچه ها نگاه کنـ

  . و پسرانی چونگنگیچ

  : زدمیپوزخند
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۱۵۹

  .هی تکرارـ

  !ی بوددهیعمرا اگه شن.  بندی ـ برو بابا خالافسانه

  : خندهری اما بلند زد زمیمر

  . داداشمیتمش برا خوام بفرسی من، می زود باش بفرستش براـ

  : با تشر گفتمی کرد و رو به مری به اطراف نگاهافسانه

  ! نداد؟ری به تو گی خونن؟ اصال چرا کسی ملت دارن نماز مینی بی مگه نمواشتر،ی ـ

  . کشمی نمههی خندم و شی که من مثل تو، مثل اسب نمنی ای ـ برامیمر

  : کرد و رو بهم گفتیشی اافسانه

  !؟ تو هم بفرستمی براـ

  : و گفتمدمی کشیآه

  . زدنروزی رو دمی خواد بابا، گوشی نمـ

  ! ـ ا چطور؟افسانه

 که اتشی محتوی رو هم با همه فمی بود، کفمی کی تومیگوش. گهی نداره دی چطورـ

  . هم توش بود، زدنمیگوش

 رو سفت فتی کم کهی یعرضه نداشت. ی عرضه ای ـ خاک بر سرت، بس که بافسانه

  !؟یریتر بگ

 ی کار رو منی اعی قدر سرنیدزدها ا! ه؟ی با عرضگای ی عرضگی ـ وا، مگه به بمیمر

  .شهیکنن که آدم اصال متوجه نم

  ! تو رو هم تا حاال زدن؟فی ـ نکنه کافسانه

  . ـ خب معلومهمیمر
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۱۶۰

  !دی عرضه ایجفتتون ب. دی کرددمیپاک ناام.  ـ پس خاک بر سر جفتتونافسانه

  !و رو نزدن؟ تفی ـ وا، مگه تا حاال کمیمر

  : حق به جانب گفتافسانه

  . زدمی خودم رو مفی بود که خودم کفمی کی تویزی نه، اصال اگه چـ

 فکر هی که نی و بعدش مثل ادیافسانه خودش هم خند.  خندهری زمی زدمی و مرمن

  :بکر به سرش زده باشه گفت

ا هم شارژ  پنج شنبه هی به بعد کارت غذامون رو برانی خوبه از اگمی بچه ها، مـ

  .می سلف بخوری تو،ی جا دور همنی و نهار رو امیکن

 داداشام و شهیآخه پنج شنبه ها هم. گهی خونه دمی ریم! ه؟ی ـ نه بابا چه کارمیمر

 و دور ادی خونه و خواهرم هم با شوهر و بچه هاش مانیبابام از ادارشون زود م

  . گذرهی خوش می و بهمون کلمی خوری ناهار میهم

  : به ساعتش کردی نگاهو

 ی مامانم حتما سفره رو مگهی و تا ساعت دو دمهی اوه اوه، االن ساعت دوازده و نـ

  .شهی مرمونی که دمی بردی زود باشد،یپاش. ندازه

 خدا، فقط ی شهی ما همی خونه یدور سفره .  دلم بهش حسادت کردمی لحظه توهی

 کوتاه و ی حرف هاتاینها غذا خوردنمون با سکوت و شهی که هممیمن و مامانم بود

  . کم بودیلیخ

 دیبا. می اتوبـ ـوس ها رفتستگاهی و به سمت امی و از دانشگاه خارج شدمی شدبلند

  . گرفتمی مدی کارت عابر جدهی رفتم و ی به بانک ممارستانیامروز قبل از ب

  : جلوتر اشاره کردی به کممیمر
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۱۶۱

 ی هم دارن از هم می و قلوه اچه دل! ستن؟ی و ژاله ناری اون ها کامد،ی نگاه کنـ

  ! رنیگ

  

چشمم روشن، شوهر جونم ! به به. می اشاره کرده بود، نگاه کردمی که مریی به جا

 هی بودن و سادهی وااری کامی هم کنار پرادوکی تو چکی چاریژاله و کام! عاشق شده

  . گفتنی به هم مییزهایچ

  دیساب هم ی دندون هاش رو روی با حرص خوردن بامزه اافسانه

 خرس یا ا ا نگاه کن دختره !  کنمی ژاله رو له و َلورده منی زنم ای من آخر مـ

 جور عشقوالنه نی ای و جاابونهی جا خنیانگار نه انگار که ا!  کشهیگنده خجالتم نم

  !ستیها ن

  . گفت، منم باهاش موافق بودمیراست م. دمیی هم سای هام رو رودندون

  .میدی شنی حرف زدنشون رو میصدا م،یدی رسکشونی به نزدچون

  : گفتی لوس و کشداری با صداژاله

  !ی اسکامی خوام باهاتون بیخب منم فردا م!  آخه چرا نه؟ـ

 گردش هی فقط نی اشه؟ی بهت بگم که نمی با چه زبونگهی من، دزی ـ آخه عزاریکام

 و صبح می ما بمونیالی وی و شب رو هم تومیتازه قراره ما از امشب بر. پسرونه ست

  .می برستیاز اون جا به پ

که شب رو دنی دارن و اجازه نمرتی خانوم خانوما غنی ایآقا برا!  چه بامزها 

 کنن و ی فکر میی آقا اروپاشهیفقط نوبت من که م. هه!  چند تا پسر بگذرونهیقاط

 انای و احشی با صد من آرای کنن تا منو همون جوری خبر میواشکیدوستاشون رو 
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۱۶۲

 باز نشون ی شد، با همون لباس های نممونی گرفت و پشی جن گازش نمییهویاگه 

  !بده

  : لوس و حال به هم زنش گفتی دوباره با همون صداژاله

  .امی که بدهی بابام حتما بهم اجازه میاگه تو باش!  داره؟ی خب چه اشکالـ

  : گفتاری افسانه خطاب به کامم،ی تر شدکینزد

  . معتمدی سالم آقاـ

 ی جفتشون رو توشی ساعت پمی ننی االن چه وقت سالم کردن بود؟ هم که،واقعا

  ! زنه های مجیافسانه هم گ. می بوددهیکالس د

 اخم هاش رو اریکام.  و ژاله به سمت ما نگاه کردناری افسانه، کامی صدادنی شنبا

 سالم ی هم ناچارمیمن و مر.  و خشک جواب سالمش رو دادی و جددی هم کشیتو

  . جواب سالم ما رو هم دادی جدین همون جور که اومیکرد

 لحظه خودم هم به هی کرد که ی نگاه می خشک و جدنی خان، همچاری کامجناب

 یی قبال جاانای احایو !  نه؟ای می شناسی رو مگهیشک افتادم که اصال من و اون همد

ا آره حتم. ستی ناری کامنی زدم، فکر کنم ایزی تمسخرآمشخندین! میدی رو دگهیهمد

  !شناسه داداش دو قلوشه و عمرا اگه منو باریگام

 سوال نی پا و اون پا کرد و احتماال مردد از انی هم ای کرد و کمی اهمافسانه

  : خواست بپرسه، گفتیمسخرش که م

 نکنه ما رو د؟ی تولدتون دعوت نکردی ما رو براشبی معتمد چرا دی اومـم، آقاـ

  !د؟ی دونستیقابل نم

  : آروم در گوشش گفتمیش زدم و با حرص و با صدا به پهلوی اسقلمه
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۱۶۳

 اون وقت تو ده،یاون جواب سالمت رو هم به زور م! آخه احمق!  آخه کودنـ

  ! دعوتت نکرده؟شی که چرا به اون تولد آشغالی کنی ازش گله میدار

  : به پهلوم زد و آروم گفتی هم سقلمه اافسانه

  .گهی می چنمی ور نزن ببقهی دقهی تو؟ یگی می ا چـ

  : به من کرد و رو به افسانه جواب دادی نگاهیثی با لبخند خباریکام

 منتشر نی خبرها رو آنالی که همه می دارنی کالغ خبرچهی کالسمون ی ظاهرا توـ

  . کنهیم

 شیفکر کرده اون تولد آشغال. هه. دمیی شدت حرص دندون هام رو به هم سااز

  ! هم بکنمفشی تعرگرونی دی من مهمه که بخوام با آب و تاب برایبرا

  

 خبر رو به افسانه نی بهش بدم، ژاله که خودش ای که جواب دندون شکننی از اقبل

 ی رو به خودش گرفته بود، ناراحت ولاری کامی طعنه نی داده بود و احتماال انایا

  : لوسش گفتیهمچنان با حفظ همون صدا

 شبی بده که به بچه ها گفتم د کردم؟ اصال مگهی فضولیمن ک! ار؟ی کامهی ا مگه چـ

  !م؟ی رو پشت سر گذاشتییای شب روهیتولدت بوده و 

  : باز شد و با خنده به ژاله نگاه کرداری کامی دفعه اخم هاهی

  !؟ی رو گفتزهای چنی انای تو به ا،ی بگی خوای میعنی ـ

  ! داره؟یبی ـ خب آره، مگه عژاله

  :دی با خنده دماغش رو گرفت و کشاریکام

  . نداره خوشمل منیبی عچی ه نه،ـ
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۱۶۴

چقدر هم که عاشقانه ! چقدر هم که ژاله جونش رو دوست داشت.  زدمی تلخپوزخند

 ها وونهی مثل دی جورنیچرا ا! ا اصال به من چه؟! کوفتش بشه!  کردینگاهش م

 اصال مگه من نایگذشته از ا.  که قبال خودش گفت منو دوست ندارهاریکام! شدم؟

  ! پرسم هایمنم چه سوال ها از خودم م. خب معلومه که نداشتم! اونو دوست داشتم؟

 دماغش ی طفلیآخ!  کشهی و مرهی گی دماغ ژاله رو هم راه به راه منیبب. هه

 بار هی هر چند وقت دی با،یادی زی هادنی کشنی هم هست و احتماال با ایعمل

 رو روش ین دماغ سر باال ُکاتی متخصص نشون بده تا دوباره عملهیخودش رو به 

  . کننادهیپ

  . اومد و رو به تک تکمون سالم کردنمونی با عجله بشهباز

  . سالم سالم سالم سالم سالمـ

 سالم کرده یچون با لحن بامزه و مسخره ا.  جوابش رو ندادمی به جز مریچکیه

خب همون طور که گفتم هممون .  رو هم نداشتدنیبود و احتماال انتظار جواب شن

 به سالم کردن یاجی احتچی و همی بوددهی رو دگهی کالس همدی توشی پ ساعتهمیتا ن

  .مجدد نبود

  : باز شدانوسی اقهی ی دهنش اندازه ی از خوشمیمر

  . شهبازی سالم آقاـ

  : دلم خطاب بهش گفتمی کردم و تویپوف

  ! اسکولـ
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۱۶۵

سر من و دوستام هم چقدر پ. هه.  از صبح تا حاال ده بار بهش سالم کرده بوداحتماال

 به گهیاعتماد به نفس و طاقچه باال رو که د!  دونستمی و خودمون نممی بوددهیند

  ! عنوان حرفشم نزنچیه

  : نگاه کردمی باال داده به مری با تعجب و ابروهاشهباز

  ... سالم خانومِ کی علـ

  : گفتی تندمیمر

  .ییمای سمی هستم، مرییمای سـ

  : سرش رو تکون دادی به حالت بامزه اشهباز

  !ی اوهوم، عجب اسم قشنگـ

  ! غش کرد و ده بار به هوش اومد و دوباره غش کردی که فکر کنم از خوشمیمر

  ! شدی نبود که دوست من نملیاگه تعط. هه. لهی بهش انداختم، رسما تعطینگاه

  : گفتاری رو به کامم،ی بدون توجه به ابراز احساسات مرشهباز

  .شهی مری دگهید می اومدم، زود باش برگهی خب من که دـ

  : با تعجب گفتژاله

  !؟یاوردی رو ننتی ا مگه امروز ماشـ

  . برماری قراره من با کامگهی ـ نه دشهباز

  : صداش رو دوباره لوس کرد و رو به شهباز گفتژاله

  .امی ذاره منم بی بگو، نماری کامنی به ایزی چهی جواد تو ـ

  :گرفت لبش رو گاز ی کرد و به حالت بامزه اینی هشهباز

  .یای با ما بی تونی تو که نمگهی نه دـ
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۱۶۶

  ! نداره؟ی راهچی هیعنی!  ـ آخه چرا؟ژاله

  : به من انداخت و رو به ژاله گفتی نگاه گذرا و بدجنسـ ـشهباز

  . راه هستهی البته چرا ـ

  . زده بهش نگاه کردجانی زد و مشتاق و هی برقدوارانهی ژاله امی دفعه چشماهی

  : زدی چشمکشهباز

 از اتاق ها یکی ی توشی و بفرستی گولش بزنی جورهی و یاری بابات رو هم بدیا بـ

  .یای بی فکر کنم بتونی جورنیا.  کنهشیایتا دعا و ن

 بهش نگاه کردم، که آقا شهبازِ ی بدیلی و با اخم خدمی هم کشی هام رو تواخم

وه بر  مونده بود که عالنمیهم.  رو بستششیبامزه، دست و پاش رو جمع کرد و ن

 ی هالی چه دلارمیکام.  بزنههی روش بهم باز بشه و بخواد بهم گوشه و کنانمی اق،یصد

 قی صدانای آورده بود و چقدرم به حساب خودش شهباز و بعدش هم احیاحمقانه ا

  !رو قانع و مثال منو تبرئه کرده بود

. فت رو از صورتش گری شد و حالت خوشلی تبدیدی به ناامدشی بچم ژاله، امیطفل

  . به من زدههی حرفش رو با کنانی کس شک نکرد که شهباز اچیخوشبختانه ه

 شد و رو ی جدی گرفته بود، بعد از اون حرف شهباز تندی که تا حاال اللموناریکام

  :به شهباز گفت

  ! هاکی به ترافمی خوریم. می بردی باگهی سوار شو دای کمتر حرف بزن، بـ

 خودم رو دلخوش کنم که شوهر جون یعنی  داشت؟ی ای حرفش چه معننی ابله؟

 نی باور کنم که ایعنی!  حرف رو زد؟نی شد و در دفاع از من ایرتی برام غمیمخف

 جملش نیا! منم چه احمقم ها. هه!  کردن از من بود؟تیحرفش فقط به خاطر حما
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۱۶۷

 دیچون شب جمعه بود با. شت به من ندای ربطچی بود و اصال هم هی خنثیی جوراهی

 چی و هنیفقط هم.  وحشتناک شب جمعه برنخوردنکی کردن تا به ترافیمعجله 

  . هم نداشتی اگهی دلیدل

  : دوباره پررو پررو به ما سه تا نگاه کردشهباز

  .می رسونی میی جاهاهی شما رو هم تا د،ی محترم لطفا سوار شی خانوم هاـ

  : به شهباز نگاه کردی ناراضاریکام

  .ی هستیادیخودت هم ز! ی کنیهمون دعوت م میخودی خودت بی برای چی چـ

  : دستش رو تکون دادشهباز

  . ـ برو بابا_

  : رو به ما سه تا گفتو

  .گهی ددی خب سوار شد؟ی چرا معطلـ

  : کردیشی اژاله

  . کهمیشی جا نمم؟ینی بشی چجورـ

  : زد و شونه هاش رو باال انداختی لبخندشهباز

  .صاحب خونه از هر دو اد،ی مهمون از مهمون خوشش نمگهی آره دـ

  : با انگشت اشارش هممون رو شمرد و رو به ژاله گفتی به حالت بامزه ابعد

به جهنم که .  جلومینی شی خانوم ها عقب، من و تو هم منیا. می شی چرا جا مـ

  . بشهمهی جلو جری صندلی به خاطر سوار کردن دو نفر روارمیکام

  : ادامه داداری رو به کامو

  ! خان؟سی مگه نه خسـ
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۱۶۸

  . تکون دادی زد و سری هم لبخنداری بار کامنیا

 ی همه ارادت و توجهنی با ایعنی!  سوار شم؟یعنی.  کار کنمی چدی دونستم باینم

 نشی سوار ماشدی و باشهی پام له نمری جونم بهم نشون داد، غرورم زاریکه االن کام

  !بشم؟

 بهتر بود که دیشا.  رفتننی قبول کردن و به سمت در ماشی و افسانه با خوشحالمیمر

 ارشونی نبود و همون کاماری گامنیظاهرا حدسم اشتباه بود و ا.  شدمیمنم سوار م

 ی می شدم، دوباره از دستم کفری ذاشتم و سوار نمیبود و اگه دوباره طاقچه باال م

منم . ومدی زشت ترش از خجالتم درمی لقب هاو زشت یشد و حتما بعدا با حرف ها

 اخم و تشر کوچولوش، تا هی شجاع و نترس هستم و با یلی بودم خدهی فهمکه تا حاال

  !رمی نمشیمرز سکته کردن پ

 رو گرفتم تا درش رو رهی دستگمی رفتم و قبل از افسانه و مرنی به سمت در ماشمنم

  : زد و رو به همه گفتیثی لبخند خباری کامییهویباز کنم، که 

  . من بشهنی خانوم سوار ماشنیست ندارم ا دوی نداره، ولی اشکالهی البته بقـ

  : چشم منو نشون دادی با اشاره و

  . تو سوار نشوی معصومـ

 و یی با پررویعنی!  گفت؟یاون االن چ.  لحظه گنگ و منگ بهش نگاه کردمهی

 شل شد و اون رو رهی دستگیدستم از رو!  نشم؟نشیکمال وقاحت بهم گفت سوار ماش

 بهم برخورده بود و باز هم یحساب!  شدم رفتعی ضاکیرسما و به طور ش.رها کردم

 ی رهیحاال اگه دستم رو به دستگ. دمیی هم سایدندون هام رو از شدت حرص، رو
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۱۶۹

 مثل تو یفی آدم کثنیعمرا اگه سوار ماش" گفتمی و مثال میزی چهی زدم ی نمنیماش

  . رفتمی کردم و می و با تنفر پشتم رو بهش م".بشم

  : سرش رو تکون داد ی نگاه کرد و سؤالاریام با تعجب به کشهباز

  ! ا چرا؟ـ

  : بهم زدی ـدور از چشم همه چشمکاریکام

  . خودمه دوست ندارم سوارش کنمنی خب ماش_

  . همه خباثتش سکوت کنمنی که در جواب ادمی هام رو مشت کردم و بهتر ددست

  : با مزه رو به همه گفتشهباز

  .ه سوارشون کنه دوست ندارگه،ی خودشه دنی خب ماشـ

 تکون دادن و بدون توجه به ی موافقت، سری و افسانه هم رو به شهباز به معنمیمر

 ی برام سرارن،ی گل کنه و رسم رفاقت رو به جا بشونی بازنی که فردنیمن و بدون ا

  . شدننیتکون دادن و رفتن و سوار ماش

نار گوشم پچ پچ  جون قبل از سوار شدن خودش رو تبرئه کرد و آروم کی اَفالبته

  :کرد

. ی شدی کالس نمی کدوم از پسرهاچی هنی وقت سوار ماشچی تو خودت هم که هـ

  !مگه نه؟

  . تکون دادمی براش سردیی تأی به معنوارفته

 جون با همون لبخند ی هم ژاله کنارشون و شهباز هم جلو نشست و کامبعدش

 شد و گازش نشیماش دلش جشن گرفت و سوار ی شدنم رو احتماال توعی ضاثش،یخب

  .رو گرفت و رفت
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۱۷۰

خب توقع داشتم حداقل .  باز از معرفت دوستام، رفتنشون رو نظاره کردمی دهانبا

 ی اون از خدا بنی من هم که شده قهر کنن و سوار ماشیدوستام به خاطر گل رو

 کنن و انتقام دل عی خوش مزه و بانمک رو ضااری کامنی ای طورنیخبر نشن تا ا

  .رنی من رو ازش بگیب پاره پاره شکسته و قل

 نی دونم دوباره چه مرگش شده بود که اینم.  بودمی عصباناری از دست کامیحساب

 یبیع. ستمی خواسته دوباره بهم بفهمونه که براش مهم نیحتما م. هه!  کردیجور

 بچگونش ی با اون رفتارهااریاصال کام! نداره بذار هر جور که دوست داره فکر کنه

 اصال گهید!  من داشته باشه؟ی تونه برای میتی پر از گناهش، چه اهمیایدنو اون 

 من مهم زنده موندن و عمل مامانم بود که خدا رو شکر اونم یبرا. ستیبرام مهم ن

 نی ادی که چطور بانهی و حاال فقط تنها مشکلم ادمی گذشت و من به هدفم رسریبه خ

 ت که از شدنی اایتم ناراحت نشه و موضوع ازدواجم رو به مامانم بگم که از دس

  !غصه، دوباره سکته کنه

حسابم رو هم چک کردم که خدا رو شکر .  گرفتمدی کارت جدی ملهی بانک رفتم و به

 شتری بنانی اطمی اون پولم سر جاش بود، اما برای ازش کم نشده بود و همه یزیچ

  .اون مقدار رو به کارت بانک مامانم منتقل کردم

 ی بانک گرفته شد و با اتوبـ ـوس سواری از وقتم تومی ساعت و نکی از شتریب

  .دمی رسمارستانی ساعت چهار به بش،یبعد

 بود، ی دولتمارستانی بهی که اون جا نیبا ا.  اون روز از صبح تنها مونده بودمامان

 که ی طور پرسنل و پرستاران خوب و زحمت کشنی داشت و همی خوبیدگیاما رس

  . نداشتمی ای بابت نگراننینا بودن و از ا آشفشونیبه وظا
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۱۷۱

  . گرفتمدی کارت هوشمند جدهی صحبت کردم و بهش گفتم که ی مامان کمبا

  : زد و گفتی هم لبخندمامانم

  .زمی باش عزفتی مواظب کشتری به بعد بنی از اـ

  . ساعت بعدش به خواب رفتمی ساعت هفت شب مامان شامش رو خورد و تا نتا

 از خواب می زدند و مجبور بودی مدارباشی ساعت پنج صبح بانمارستی اون بیتو

 مخصوص همراه ی تاشوی های صندلنی و همچنمارمونی و تخـ ـت بمی شداریب

ظهرها هم .  رو عوض کننفتشونی راحت شالی تا پرستارها با خمی رو مرتب کنماریب

 مالقات چیه هر چند که ما وکه از ساعت دو تا چهار بعد از ظهر وقت مالقات بود 

 با مونیمی صمی هاهی همسای و همون روز اول بعد از عمل، همه می نداشتیکننده ا

 ،ی بغـ ـلی تخـ ـت های هایهم به مالقات مامان اومده بودن، اما به خاطر مالقات

 شب ها معموال تا نی همی تونست بخوابه و برای شد و مامان نمی اتاق شلوغ مشهیهم

  . رفتی شب به خواب متساعت هش

 رو باز کردم و به صورت تخـ ـت درآوردم و آماده میصندل.  بودمی هشت و نساعت

  : از پرستارها داخل اومد و رو بهم گفتیکی شدم که دنی خوابی

  . از بخش باهات کار دارهرونی نفر بهی ـ

 بود و اومده بود بهمون سر الی لیعنی!  تونست باشه؟ی می کیعنی!  کردمتعجب

  !بزنه؟

با کمال .  رفتمنیی پایتار تشکر کردم و چادرم رو سرم کردم و به طبقه  پرساز

 بود ستادهی ورود به بخش ای قبل از نگهبان،ی که کالفه و عصبدمی رو داریتعجب کام
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۱۷۲

 خواست که بهش اجازه بده وارد بخش بشه که نگهبان هم مثل یو از نگهبان م

  . دادی اجازه ورود نمی به کسشهیهم

مگه قرار نبود با دوستاش !  کرد؟ی کار می جا چنی ااریکام. کردم زی هام رو رچشم

  ! کارم داشت؟ی چیعنی!  بودیچقدر هم عصبان!  بره؟الشونیبه و

 ی نفس راحتدنمی آن احساس کردم با دهی محکم به طرفش رفتم یی قدم هابا

 ایخدا.  بهم نگاه کردی و عصبرهی زود حالتش رو عوض کرد و خیلی اما خد،یکش

 گفته بودم که یزی کرده بودم و نه چی نه کارگهیمن که د!  چش شده بود؟گهید

 که من از دست اون، به خاطر حرف نی ایاصال به جا! بخواد از دستم ناراحت بشه

 کرد و ی و ناراحت بشم، اون مثل طلبکارها بهم نگاه می و شهباز عصبانقی صدیها

  ! آوردی اداها رو برام درمنیا

 بد، بهش نگاهش یلی و همون طور چپ چپ و خدمی هم کشیو تو اخم هام رمنم

  : که بهش سالم کنم، گفتمنیجلو رفتم و بدون ا. کردم

  !؟ی کار داری چـ

اصال من دوست ندارم !  اول سالم کنم؟دی من باشهیچرا هم.  سالم نکردممخصوصا

  !مگه زوره؟! سالم کننده باشم و شصت و نه تا ثواب ببرم

  :دی کشی گرفت و منو دنبال خودش م شدت بازوم روبه

  ! کار دارم، هان؟ی که من چـ

  :ارمی برونی دستاش بی کردم بازوم رو از تویسع

  !ی دستمو شکوندوونه،ی ولم کن دـ

  : شدرهی چشم هام خی کشوند و طلبکارانه توی گوشه ابه
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۱۷۳

 هی تو دست هی یاصال گوش!  داد؟ هان؟ی رو جواب متی بود که گوشی اون آقا کـ

  ! کنه؟ی کار میرد چم

  

  

  

  

*******  

چه جالب آقا .  بودی قدر عصباننی ان،یهه پس به خاطر ا. ـنه شدمـی به سدست

  ! شده بودیرتی من غیبرا

  : لـ ـبم رو ازش پنهان نکردمی روپوزخند

  . که توش بود، زدنمی رو با گوشفمی گشتم، کی که از خونه ات برمشبی دـ

  : با حرص ادامه دادمو

 چی منم مثل خودت هستم و هی فکر کرد،ی هستیفیچون خودت آدم کث حتما ـ

  !ی رو ندادی اگهیاحتمال د

 نی همچاری کار کرده بودم که کامی من چیعنی.  خودم واقعا متاسف شدمیبرا

 اری نداشتم که کامی مرد محرمچی راجع بهم کرده بود؟ درست بود که من هیفکر

 فکر ناجور رو نی، اما خب اون حق نداشت ا از محارمم باشهیکی اون دیفکر کنه شا

  .هم دربارم بکنه

  : بازوم رو فشردیعصب

  ! رو زدن؟فتی که کی دانشگاه بهم نگفتی پس چرا امروز توـ
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۱۷۴

  :دمی از کوره در رفتم و بهش توپگهی خاطر فشارش،بازم درد گرفته بود دبه

که من بخوام  ی شناختیاصال تو اون جا منو م!  گفتم؟ هان؟ی بهت مدی بای کـ

 ی رو هم می اگهیتو مگه اون جا جز ژاله جونت کسِ د! باهات حرف بزنم؟

  !؟یشناخت

 رو تکون دادم که از دستش خالص بشم و به حالت قهر از اون جا برم که باز بازوم

  . کردی همون طور بازوم رو گرفته بود و ول نماریهم موفق نبودم و کام

  :دمی نالکالفه

 نکردم برو انتی راحت شد که بهت خالتی و خیال که مطمئن شد حاگه،ی ولم کن دـ

  !؟ی کار به کار من داری چگهید.  برسحتیو به تفر

  : بهم انداختی بارطنتی بار نگاه شنیا!  اخم هاش باز شده بود ی کدمینفهم

 گهی جا، دنی و به خاطر تو برگشتم و اومدم ادمی کوبالمونی سره از وهی گه،ی نه دـ

  . برگردمی جورنی هم کهشهینم

 االن توقع داشت که برم یعنی! واقعا که پررو بود.  دادمرونی رو با حرص بنفسم

  !؟...خونه اش و 

  : هم گره کردمی رو توابروهام

تازه از اولش پنج شنبه ها جز قرارمون . االن خسته ام، حوصلتو ندارم.  ولم کنـ

  .نبود

 کشوند و با همون مارستانی از برونیت ب بار منو به سمنی و ادی بازوم رو کشدوباره

  : بارش گفتطنتیلبخند ش
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۱۷۵

 دی و کجا، بای کگمی منم که منی جا انیا!  نبود خوشگل مننی قرارمون اگه،ی نه دـ

  .می کار بکنیچ

  : رو تکون دادم که باز هم موفق به رها شدن نبودمبازوم

 و راجع به من یپست رذل و یلی که خدمی کارت فهمنیبا ا. ستمی من خوشگل تو ن_

 فکر بد رو دربارم نی ای حق نداشت،ی شناختیتو که منو م. ی ناجور کردیفکرها

  .یبکن

  : شدی و همراه با لبخندش، جدسادی دفعه واهی

باور کن فکر کردم .  دربارت نکردمی گمان بدچیباور کن ه!  نه به جان توـ

  . سرت آوردنیی بالهی ای و دنتیدزد

  :دی م کش گونهی آزادش رودست

 هی آخر هم ی دفعه ،ی دادی رو جواب نمتی زدم گوشی بهت زنگ می آخه هر چ_

 دست و پا شکسته که یِ و فارسیخی جور زبون مهی رو جواب داد و با تی گوشییآقا

 جیبازم باور کن اون لحظه فکر نکردم گ.  حرف زددمی فهمی ازش نمیزیمن چ

 جا نی تا ای اعصاب خرابه با چیدون ینم! دنی رو ازت دزدفتی و کی درآوردیباز

 ی راحت شد و از دستت عصبانالمی خی سر و مر و گنده ادمی هم دیوقت! اومدم

  . رو زدنفتی که کیشدم که چرا زودتر بهم نگفته بود

 آدم رو هم راحت کنه و الی خواد خی می وقتیحت! ی درآوردی بازجی گگهی مبهم

  ! زنهی مشی و حرف هاش به آدم نانی طرز ببهم بفهمونه که نگرانم بوده، بازم با

  :دی و گونه م رو محکم کشدی اخم وحشتناک بود که بلند خندهی فقط جوابش
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۱۷۶

 و یستی کاره ننی معلومه که ا،ی همه نجابت و خانومنی آخه ملوسک من، تو به اـ

  !یفقط و فقط مال خودم

  : و ادامه داددی دماغم رو محکم کشبعدش

  .ی مونی می هم مال خودم باقشهی و همیودم بود از همون اولش مال خـ

 خوشحال شدم و همه یلی دونم چرا، خی درد گرفته بود اما نممینی گونه و بنکهی ابا

  ! ازش رو فراموش کردممی ناراحتی

  : بهم زدی چشمکیثی خبی الوصفم شد، با خنده دی زای که متوجه خوشحالاریکام

 اونم به مدت م،ی کنی و عاشقانه زندگمیباش عاشق هم می تونی به نظرت، من و تو مـ

  !دو ماه؟

 الرضا عیواقعا که من چقدر زود باور و سر!  بدذاتثیخب. هام رو مشت کردمدست

  !بودم

  :دمی هم کشی اخم هام تودوباره

  . رو ببندشتی کوفت، نـ

  

****  

  

ز  برد و در سمت کنار راننده رو برام بانشی دستم رو گرفت و به طرف ماشاریکام

  : شدرهی چشم هام خیکرد و با محبت تو

 شام هی رستوران ببرمتون و هی تا به نی دیافتخار م. یوزمی اکس ک،ی خانومـ

  !ناقابل، مهمونتون کنم؟
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۱۷۷

 اری رو با کامی دو، سه ساعتهی تونستم ی شد، پس می نمداری ها بی زودنی به امامان

  . برمرونیب

  ! کنهعمیه ضا دونستم چرا حس کردم قصد داره دوبارینم

  : گفتمی جدمهی نشون ندادم و نی سوار شدن رغبتیبرا

  !نی کنی منو سوار منی دارزهی نرنتونی ماشی طالییهوی ـ

  : کرد تا سوار بشمتمی با دستش که پشت کمـ ـرم بود هداآروم

  .یی شما خودت طالزم،ی نه عزـ

  : و ادامه داددی خندزی رزی رییهوی

  !شی هندی البته از نوع طالـ

 ی در جواب دادن باهاش کم مشهیکالً هم. نگفتم و با اخم روم رو ازش گرفتمیزیچ

  .آوردم

  .می خونه اش رفتی هایکی نزدی توکی رستوران شهی به

  : رو به دستم دادمنو

  . ملوس منیِشی سفارش بده پی دوست داری هر چـ

  :دی لپم رو محکم کشو

  ! گربه کوچولوـ

 گونه م گذاشتم و ماساژ یدستم رو رو. شدم طرز خطاب کردنش ناراحت نی ااز

  :دادم

  . کوفتـ

  : هاش گرد شدچشم
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۱۷۸

  !؟ی خوای کوفته مزم؟ی عزی چ_

  . کردم و دوباره بهش اخم کردمیپوف

 ی اخمم لبش رو گاز گرفت تا نخنده و رو به پسر جوون هفده، هجده ساله ادنی دبا

  :که اون جا گارسون بود اشاره کرد

  .ارسون گنمی جا ببنی اای بـ

 از اریواقعا که چقدر کام!  چه طرز صدا زدن بود؟نیا.  از لحنش ناراحت شدمبازم

 نیی پای خواد قشرهای که می داد هر جوریخود متشکر بود و به خودش اجازه م

  .تر از خودش رو صدا بزنه و مسخره کنه

  : اومدزمونی سر مپسره

  .دیی بله آقا؟ امرتون رو بفرماـ

  : بهش انداختی و نگاهدیستم کش منو رو از داریکام

  . خوادی خانوم کوفته میعنی. می خوای اومـم، ما کوفته مـ

 شد اری بعد متوجه لحن شوخ کامی گرد شده بهمون نگاه کرد و کمی با چشم هاپسره

  : و گفتدیو خند

  .می کوفته ندارـ

  : به من نگاه کردی به حالت بامزه ااریکام

  ! اصرار کنیهحاال تو !  کوفته ندارنن،ی ببـ

  : به منو کرد و رو به پسره گفتی از تأسف براش تکون دادم که دوباره نگاهیسر

  .اری پس لطف کن دو تا خوراک قورباغه بـ

  : و گفتدی دوباره خندپسره
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۱۷۹

  .می خوراک قورباغه هم ندارـ

  : به پسره زل زددی و ناامی سؤالاریکام

  ! قورباغه؟سلی شن_

  . تکون دادیسر نه ی با خنده، به معنپسره

  : هاش رو باال انداخت،شونهیشی نمای با حرص خوردناریکام

  .اری بابا، خب همون آبگوشت قورباغه رو بردار بی ا_

  . خندهری رفته بود و بلند زده بود زسهی از خنده رگهی دپسره

  : حالت تعجب به خودش گرفتاریکام

  !چشم دراومده!  خندهی مـ

  : و گفتمدمی خندمن

 هی خودت یتو برا.  خوردمیزی چهی مارستانی بی خورم، توین شام نم ماری کامـ

  . سفارش بدهیزیچ

  : کردی ای و جدزی اخم رنباریا

  .یزی جا بخور، که بشه دو چنی هم ایزی چهی حاال ـ

 هم چشم هاش رو درشت کرد و بعد از اریکام.  زدم و جوجه سفارش دادمیلبخند

  :و بلند کرد به منو ، سرش ری نگاه گذرا و الکهی

  . خورمی پس منم خروس م،ی خوری خب اگه تو جوجه مـ

  : به پسره گفترو

  . خروسهی جوجه با هی پسر، ی آـ

  : آروم در گوش پسره گفتبعد
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۱۸۰

  . زحمت خروسش جوجه باز نباشهی فقط بـ

  : و گفتدی دوباره خندپسره

  !؟یمخلفاتش چ!  زرشک پلو با مرغهی جوجه با هی خب پس باالخره شد ـ

  :دی دوباره چشم هاش رو گرد کرد و با تعجب پرساریامک

  ! گفتم؟یمن ک!  من گفتم مرغ؟ـ

  . آره سرش رو تکون دادی و معندی خندپسره

  : منو رو به دست پسره داداریکام

 مخلفات هم چهار تا ماست یخب برا! گهی پس البد گفتم دیگی می جورنی اگه تو ا_

 ی دلستر خانواده هی ساالد کلم و کاهو با سی دهی پرورده، تونی پنج تا زر،یموس

  .کیکالس

  : به من ادامه دادرو

  . همش مال خودم بودنای ها، ای نقشه نکش؟ی خوری می تو چـ

  : و گفتمدمی خندی سرخوشبا

  .ی مشکی نوشابه هی ـ

  ... و می رفتاری کامی از شام خوردن به خونه بعد

.  برگردممارستانی به بدیطور با دونستم چی شب بود و نمازدهی ی هاکی نزدساعت

 گهی دوباره خودش به اون جا برم گردونه، مخصوصا که داری توقع داشتم کامیعنی

  . گشتمی برماری حتما با خود کامدی کرد و بایمترو هم کار نم

 و رو دمی رو پوشرونمی بی گرفتم و موهام رو با سشوار خشک کردم و لباس هادوش

 چشم هاش گذاشته ی بود و ساعدش رو رودهیدراز کش تخـ ـتش ی که رواریبه کام
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۱۸۱

 بود دهی که واقعا خـ ـوابنی اای دونم به خواب زده بود و یبود و خودش رو نم

  :گفتم

  . خوام برمی مر،ی آژانس بگهی من ی پاشو برااری کامـ

 بود که اونم قبول نی درخواست کنم و منظورم امی واقع روم نشد ازش مـ ـستقدر

  . برسونتممارستانی به بنکنه و خودش

  : چشم هاش برداشتی ساعدش رو از رواریکام

  ! وقت شب؟نی ای بری خوای کجا مـ

  : بهش زل زدممتعجب

تازه ممکنه تا االن از .  تونم مامانم رو تنها بذارم که،ی نمگه،ی برم ددی خب باـ

  . نبودنم شده باشهی شده باشه و متوجه داریخواب ب

  : کرد زد و پشتش رو بهمیغلت

  .ی باشمارستانی بی تونی زنگ بزن و بگو امشب نمشی خب به گوش_

 وقت نی خواست منو برسونه؟ پس چرا ازم خواسته بود ای نمیعنی.  شدمناراحت

  ! جاش رو نکرده بود؟نی فکر ایعنیشب به خونه اش برم؟ 

  :دمی هم کشی اخم هامو توطلبکارانه

 ی تا صبح نمگهیگذاشتم و رفتم که د شبونه کجا ی دفعه اهیبگم !  آخه عقل کلـ

  !تونم برگردم؟

  :دی طرفم چرخبه

  . شوهرم بودمی راستش رو بگو، بگو خونه _

  : دادمرونی پر از حرصم رو بنفس
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۱۸۲

  . دونه من ازدواج کردمیاون که نم!  هاشهی متیزی چهی تو هم ـ

  : زدشخندی هاش رو بست و نچشم

 ی توی موقع شب برنی بذارم ا تونمیمن که نم. ستی مشکل من نگهی دنی ا_

  . اجازه رو بهت بدمنی تونم ای نمی با آژانس هم برگردی اگه بخوایحت. ابونیخ

  : رو کنار گذاشتمیستیرودربا. ادی بود اشکم دربکی نزدگهید

  . پس پاشو و خودت برسونمـ

  :دی با انگشت شصت و اشاره چشم هاش رو مالخونسردانه

 توام که ی شخصیتازه مگه من راننده . ادیخوابم م تونم، هم خستم و هم ی من نم_

  ! باشم؟ارتی ساعات شبانه روز، تحت اختی همه یتو

  ! گفت؟ی می داشت چنیا. دهنم باز موندی جورنیهم

 جا و تو نی خودم اومدم ااری و اختلی که انگار من به می زنی حرف می جورهی ـ

  !ی ازم نکرده بودی درخواستچیاصال ه

  : شد و دستم رو گرفت و به شدت به سمت تخـ ـتخواب کشوندی دفعه عصبانهی

 دی و بایتو زن من.  ندارهی ربطچی به من هنایا.  بخواب، حرف هم نزنری بگـ

  .گمی که من می باشییهمونن جا

 ی و ملتمسانه توسی خیبا چشمان. نداشتی ادهی فای مقاومت و گنده التمطمئنا

  :چشم هاش نگاه کردم

  . کنهیبه خدا اگه مامانم بفهمه دوباره سکته م. ر برم تو رو خدا بذاـ

  : زدشخندی رو رها کرد و ندستم
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۱۸۳

 و بدون ی نباشی دختر جلف و سر خودی خواستیم.  ندارهی ربطچی به من هنمی ا_

  .ی و ضجه بزنی بشمونی پشی طورنی که االن ای نکنی بزرگترت کاریاجازه 

البته . دمی دی رو ماری کامیم اون رودوباره داشت.  کار کنمی چدی دونستم باینم

 قرمز شده بود و ی خوابی و بیصورتش واقعا خسته بود و چشم هاش از شدت خستگ

 ی خود من هم اگه جایحت. زد ی حرف می طورنی اادی زیحتما به خاطر خستگ

  .ادم دی اجازه رو به زنم نمنی وقت شب، انیاون بودم ا

 مرد هی آژانس و تنها بودن با یوار شدن تو موقع شب از سنی که خودم هم انی ابا

 کردم ی می ولخرجدی نبود و بای اما چاره ادم،ی ترسی شناختمش، می که نمبهیغر

 بازوش گذاشتم و آروم یدستم رو رو.  گشتمی با آژانس برمشتری بتیو به خاطر امن

  : گفتبودهمون طور که چشم هاشو بسته .تکون دادم

  !ه؟ی چگهی د_

  :انه اصرار کردم ملتمسدوباره

  .گهی درمی نداره، با آژانس میبی خب با آژانس که عـ

  : نگام کردظی اخم غلهی هاشو باز کرد و با چشم

 خفه ومده،یحاال هم تا اون روم باال ن.  هم التماس نکنیخودی گفتم حرف نزن و ب_

  . بخوابریشو و بگ

 ی و براهی گرریزدم ز ادی و بلند و با هق هق زرمی خودم رو بگی نتونستم جلوگهید

 ازدواج مسخرم تف و لعنت فرستادم و افسوس نیبار هزارم به خودم، به خاطر ا

  .خوردم

  . رفتارم دلش به رحم اومدی اشک هام و اون حالت مـ ـستأصل تودنی با ددیشا
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۱۸۴

  : رو آروم تر کردصداش

  . رسونمتی برم و میصبح زود خودم م.  کنمی تونم رانندگی باور کن االن نمـ

مخصوصا .  تونستم اون جا بمونمیمسلماً تا صبح نم.  بهش انداختمی درمانده انگاه

.  هم بهم نداشتی ای دسترسچی شد هی مداری هم نداشتم و مامان اگه بیکه گوش

 زدم، ممکن بود بد خواب بشه و فکرش هزار راه بره که ی زنگ مشیاگه هم به گوش

  .من چرا و کجا رفتم

 کنترل رفتارم گهی شدم،اونقدر مـ ـستأصل بودم که دی میبان رفته داشتم عصرفته

  :دست خودم نبود

 ی چی برا،ی کنی رانندگی تونی و نمیفتی شب مثل جنازه ها می دونستی تو که مـ

اما تو !  دختر خودسرهی من آدم بد، یگیآره تو راست م!  جا؟ هان؟نی ایمنو آورد

 ی چی مامانم باشم، براشی رو پ شبدی من حتما بای دونستی و می خوبیلیکه خ

 و ی برم گردونی تونی نمگهید شب ی که بهم بگنی و بدون ای کار رو کردنیا

  ! جا؟نی امی با آژانس برگردم، آوردیدیاجازه هم نم

  : روم رو ازش گرفتمی تلخبا

  . گذرمی بخشمت و ازت نمی وقت نمچی من به خاطر کار امشبت، ه_

 سرش گذاشت و با لبخند ری دستش رو زهی شد و زی خمی تخـ ـتش نی دفعه توهی

  : شدرهی بهم خیمسخره ا

  !؟ی ننه قزی کننمی نفری خوای میعنی! ؟ی چیعنی ی گذری ازم نمـ

  . کردن نبودمنی وقت اهل نفرچیمن ه!  زد؟ی بود که میی چه حرف هانیا

  . کنمی نمنتی نه نفرـ
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۱۸۵

  :دی دست آزادش لپم رو محکم کشبا

  .ستی نی کردن کار خوبنیفر کوچولو، ننی آفرـ

  : ادامه داددی خندی مزی رزی که ری در حالو

 گرفت که اون ی منتی و دعا و نفری آخه کوچولو، اگه تو مـ ـستجاب الدعا بودـ

 و ی من نبودشی پگهی و االن دی کردی جور می به راحتی خواستی رو که میپول

  .ی بهم التماس کنی جورنی که ایمجبور هم نبود

 ی انگارایثان!  کنم؟نشی خوام نفری گفتم میاوال که من ک.  بهش نگاه کردم حرصبا

  . کردی محی حرفاش باهام تفرنی بود و داشت با ادهی آقا خواب از سرش پرگهید

 بود و حرف ی بهش ندادم، چون جواب ابلهان خاموشی رو ازش گرفتم و جوابروم

 خودش دوست داشت انجام  رو کهی نداشت و اون کاری ادهی فاچیزدن با اون ه

  . دادیم

 مقدمه ی بازوم گذاشت و نـ ـوازش گونه به حرکت درآورد و بی رو رودستش

  :دیپرس

  !؟ی دوست داریلی مامانت رو خـ

  ! آورده بودری وقت گیری ویری هنی ایتو! ی سوال مسخره اچه

  : حرص جواب دادمبا

  ! نه پس، دوست ندارمـ

باشه؟ فقط من به . ط منو دوست داشته باشتو فق!  دختر خوبنی ـ آفراریکام

  . خورمیدردت م

  :دمی به طرفش چرخیتند
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۱۸۶

  !ی خوری هم نمواری جرز دیتو به درد ال!  تو؟؟ی چ_

  :دی مقدمه تر از قبل پرسی شونه هاش رو باال انداخت و بخونسرد

  !؟ی بلدی رانندگـ

  : ابروهاش رو باال انداختو

 نی و ماشنی عمرا اگه گروه خونت به ماش،یبود ونیلی که لنگ هفت میی هر چند تو_

  !ی داشته باشنامهیداشتن بخوره و گواه

 چشم هاش براق شدم و یبا حرص تو. هی حرف ها چنی منظورش از ادمی فهمینم

  :تند و پشت هم گفتم

 ی کجا رو گرفتی دارنیمگه حاال تو که ماش.  هم ندارمنامهی ندارم، گواهنی نه ماشـ

 یچه منظور!  به هم دارن؟ی حرف هات چه ربطنی انمیاصال بب! که من نگرفتم؟

  !؟ی زنی مقدمه حرف می و بی پری شاخه به اون شاخه منی از ای که هیدار

  : و دستش رو دور کمـ ـرم حـ ـلقه کرددی خندبلند

  !؟ی خوری هم نمواری جرز دی تو خودت به درد الیدی که، دنهی ربطش اـ

  : دادهی ـنه ش تکـی رو به سپشتم

 با گهی مامان جونت و دشی پی برنمی ذاشتم با ماشی االن می داشتنامهیاگه گواه_

  ! خودمی کوچولویبچه ننه . ی بمونششی راحت تا خود صبح پالیخ

  : خشم خودم رو ازش جدا کردمبا

 من بچه ننم و االن دوست دارم ور دل مامانم باشم؟ ی کنی تو واقعاً فکر میعنی ـ

 اجی مامان من، عمل کرده و احتی درک کنی تونی و نمیعور ندار قدر شنی ایعنی

  ! من داره؟ی و پرستارتیبه حما
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۱۸۷

  : زده بلند شد و نشستجانیه

  . برات گرفتمیی هامی تصمهی من ،ی رو ولش کن گل پرنای حاال اـ

  : دادمرونی درمانده ام رو بنفس

 چارهی بیمنِ گل پر که دلت خواسته سر یی هر بالم،ی و بدون تصمی جورنی تو همـ

  !؟ی کارم کنی چی خوای مگهی دی قبلی و برنامه می با تصمگهی حاال د،یآورد

  : خندهری زد زبلند

  .ستی نی بدمی تصممم،ی بار استثنائاً مطمئن باش تصمنی نه اـ

  :دی گونه م کشی رو رودستش

  . خسته شدمتی وضعنی از اگهیمن د. رمی خونه بگهی خوام برات ی م_

  : شدقی چشم هام دقی تواننی اطمبا

 بهتره ن،یبب. شتی پامی تا هر وقت خواستم بتونم بی خونه داشته باشهی دی تو با_

. گهی خودش دو ماهه دیخب دو ماه هم برا.  داشته باشهی سر و سامونهی مونیزندگ

  !مگه نه؟

  : صورتم پس زدمی رو از رودستش

 میقه به گوشت بشم و کار و زندگ دو ماه غالم حـ ـلنی ای توی نکنه توقع دارهی چ_

 باشم و اوامرت رو ی منتظر ورود قدوم پر برکت جنابعالشهی کنم و هملیرو تعط

  !بدون چون و چرا اجرا کنم؟

  : گفتی تکون داد و به شوخی خنده سربا

  . توقع رو دارمنی همقای دقگه،ی آره دـ

  .خودم خونه دارم من رن،ی من خونه بگی و نوع دوست براری خی الزم نکرده آقاـ
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۱۸۸

  : صورتش رو جلو آوردطنتی شبا

 دوماد سر خونه باشم و هر وقت که دلم برات تنگ دی که من بانی ایعنی نی آهان ا_

  ! شما؟ی خونه امیشد، ب

  : براقش ادامه دادی که با چشم هادمی رو کنار کشصورتم

 یشتری رهی ی زلزله هی تهران ی نکرده توییاگه خدا.  تونم قبول کنمی نه من نم_

 ی هاتون از طبقه هاهی همسای و همه شهی مکسانی شما با خاک ی اون محله اد،یهم ب

 و شمی دست و پا له مری زرهای مری رو هم و من بخت برگشته اون ززنی ری مییباال

  . مرحومِ مغفور شدمیدی دییهوی

ران  تهی توانای گفت، اگه احیراست م.  خندهری دفعه از تصور حرف هاش زدم زهی

 بودن و می هامون که جز بافت قدهی همسای ما و خونه های خونه ومد،ی میزلزله ا

 ی و شنارژبندی هوا و بدون پی کم بود و از رویلیالبته فاصله هاشون هم با هم خ

 ها با وجود اون هی همسای و همه ن شدی مکسانیهم ساخته شده بودن، با خاک 

 افتادن و حتما تصور دست و پا زدن ی مگهی همدی خونه ها، روکی نزدیفاصله 

 به واری دی هاهیهمسا( ملوک خانوم و محترم خانوم نی نقطه چری زاریکام

  . کردی رو خلق می بامزه اریتصو) وارمونید

  : زدم و با خنده گفتماری کامی پام آروم به پابا

 و منو ببر و به اری درنی مسخره بازی که دوست داریجون هر ک. گهی پاشو دـ

  .یگی می وری دری و داردهی خواب هم از سرت پرنیبب.  برسونمارستانیب

 من از شش صبح تا حاال ده؟ی سوءاستفاده گر، من کجا خواب از سرم پری ـ اواریکام

  !چشم رو هم نذاشتم
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۱۸۹

  . بودمداریمن از پنج صبح تا حاال ب. دمی خب منم نخوابـ

  ! جلوتو گرفته؟ی کگه،ی بخواب دری ـ خب بگاریکام

  .ی دوست داریجون هر ک. پاشو منو برسون. گهی لوس نشو داری کامـ

  : داد و از جاش بلند شدرونی رو بنفس

  ! بودم و خودم خبر نداشتملی منم زن ذلیانگار!  هامی شدی عجب گرفتارـ

 دونم چرا ینم!  واقعا قبول کرد؟یعنی یوا. گرد شده بهش نگاه کردمیی چشم هابا

 ی رو بهم داده بودن و از شدت خوشحالایم که انگار دن اون قدر خوشحال شدییهوی

  .اشک از چشم هام روون شد

  : صورتم آوردکی تعجب کرده بود صورتش رو نزدچون

  !ی کنی مهی گری ا بازم که دارـ

  : کردمینی فنیف

  !هی از خوشحالگهی دنی اـ

  : بامزه ادامو درآوردد،ی پوشی مرونی که لباس بی حالدر

  ! کنهی مهی از مامانش گری دوریبرا! بچه ننه! هیوشحال از خگهی دنی اـ

  .ی خودت بچه ننه ا،ی خودتـ

  : کردزی دفعه چشم هاش رو رهی

 ساعت اول رو ؟ی کرده بودهی گری چی افتاد، صبح براهی حرف گری آهان راست_

  !یومدیهم که به کالس ن

انم شده بود چقدر هم نگر!  کردمهی بود که صبح گردهیپس فهم.  زدمی تلخپوزخند

  ! رو ازم بپرسهلشی افتاده بود که دلادشی موقع شب نیو تازه ا
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۱۹۰

  . اشک هام روون شداری افتادم و بدون اختقی صدی صبح و حرف هاادی دوباره

  : شدرهی چشم هام خی تعجب توبا

  !؟ی خوشحالای هیاشک ناراحت! ه؟ی چی براگهی اشکت دنیا! ه؟ی چنی حاال اـ

باالخره اون خودش باعث به وجود اومدن .  نهای گفتم ی بهش مدی دونستم باینم

 داشتم، ی کردن متی و حمای ازش توقع همدرددی سوءتفاهم شده بود و من نبانیا

 که یی رو از دست دادم و با هق هق و اشک هاارمی دونم چرا اون لحظه اختیاما نم

 یبا هر کلمه ا!  کردمفی رو براش تعرزیانگار داغ دلم دوباره تازه شده بود، همه چ

 شهی دوشم برداشته می از رون،ی توهنی انی کردم بار سنگی گفتم، احساس میکه م

 تنها اری حرف بزنم و کامی با کسانی جرنی داشتم از ااجیواقعا احت. شمیو سبک م

  . حرف ها رو بهش بگمنی تونستم ای بود که میکس

 سکوت به حرف هام  طور درنی گفت و همی نمیچی هاری حرف زدنم، کامنی حدر

 شاد و ی از شدت خشم قرمز رنگ شد و اون چهره افشی داد و کم کم قیگوش م

  . شدلی و خشمناک تبدی عصبانی چهره هیبذله گو، به 

.  رسوندمارستانی شب به بمهی اون شب من رو تا ساعت دوازده و ربع ناریکام

 خوشبختانه مامان .می راه بودی توقهی خلوت بودن و فقط چهل دقیلی ها خابونیخ

 من نشده بود، چون معموال اون ساعت ها، خوابش بتی غی و متوجه داریهنوز ب

  . شدی نمداری ها بی راحتنی بود و به انیسنگ

 بود و نی فکر و خشمگی تویهمون جور.  نگاه کنماری راه چند بار به صورت کامیتو

 و بدون تمرکز  کوتاهیلی گاهم رو هم خی گاه و بی گفت و سوال های نمیزیچ

 قی از صدیعنی!  گذشتی می اون مغزش چی دونستم توینم.  دادیجواب م
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۱۹۱

 که زودتر نی به خاطر ان کدوم و از مچی هم هدی شاایو !  از خودش؟ای بود یعصبان

اما نه، !  بود و االن مثال باهام قهر کرده بودنی رو بهش نگفته بودم خشمگزهای چنیا

 به صورت کوتاه، اخم هاش رو مارستان،ی بی رفتن تواز من ناراحت نبود، چون وقت

  : به روم زد و گفتیباز کرد و لبخند

  . مواظب خودت باشـ

 کوتاهش، ی جمله نی دونم چرا من با همیاما نم! "مواظب خودت باش".نی همفقط

 و حس کردم که چقدر خوبه که دمی چشم هاش دی رو تویعمق محبت و شرمندگ

  . مثل اون دارمیبانیپشت

. دمی از خواب پرمارستانی بی خدمه ی با صداشهی پنج صبح طبق معمول همساعت

هنوز . مامان هنوز خواب بود.  از جام بلند شدمی و به سختومدی خوابم میلیخ

 زود ی برای اجبارچی بود و همارهایباالخره اون جز ب.  بشهداری نبود که اون بیازین

 خودم رو ی کردم و صندلیو مرتب م تخـ ـتش ردیفقط من با.  شدن نداشتداریب

 آوردم و تا ی درمی کردم و دوباره به شکل صندلیهم از حالت تخـ ـت خارج م

 دو ی آهنلی فایرو. ساعت هشت شب هم حق نداشتم از اون حالت خارجش کنم

 لی و وسافی کردم و کی مرتب مدی بود رو بالمونی هم که مخصوص وسایطبقه ا

  . داشتمیرمب از روش دی رو هم باگمید

 لشکر هی به همراه مارستانی بسی رئی زودنی کردم که قراره صبح به ای فکر ملیاوا

 ما قدم رنجه ی از اتاق هادی بازدیاز دکتر و مهندس و جراح و متخصص برا

 هی پرستارها تا فتی دل غافل، نه بابا فقط قراره شی که ادمی اما بعدش فهمند،یبفرما

 که تازه هی بعدزری ورود سوپروای فقط برافاتی تشرنی عوض بشه و اگهیساعت د
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۱۹۲

 و رنی گی ملی ها هم چقدر خودشون رو تحونیا! چه بامزه. هه.  شروع شدهفتشیش

  ! خودشون دارنی براینیچه قوان

 ی شدم و نماز صبحم رو می مداری کم کم بدیالبته خودم هم با.  جام بلند شدماز

 شد و کمکش کردم تا به داری باش، بداری بیمامان هم با اون همه سر و صدا. خوندم

  .می تا نماز بخونمی همون بخش خودمون بریاتاق رست و استراحت پرستارها

 ی اجازه می مهربون و دلسوز بودن و حتیلی جا خنی ای پرستارهاشیی خداالبته

 یه. می و نماز بخونمیدادن به همراه مامانم همون جا که اتاق استراحتشون بود بر

  ! بدهرشونی خدا خم،یستی نلی بخما که

مامان عمل .  نداشتی راه رفتن مشکلی توگهی مامان خدا رو شکر خوب بود و دحال

در واقع من اون .  بودوی راحت و به صورت آنژیلیقلب باز نکرده بود و عملش خ

 به مارستانی بقی بودم، بلکه از طرختهی نرمارستانی رو هم به حساب بونیلیپنج م

 هی که "استنت" بازار آزاد ی از تواش کرده بودم تا باهزی وارنی راستحساب دکتر

 مسدود مامان بکنه و انی وارد شروی عمل آنژی باز کنه بخره و طانیجور فنر شر

 نداشت یاالن هم مامان مشکل. ارهی رو به دست بشی مامان دوباره سالمتی طورنیا

 مارستانی بی تو،ی و عادیعیطب و برگشتن غلظت خونش به حالت می تنظیو فقط برا

 شنبه صبح کی خدا تا دیو به ام...  انشاان،ی دکتر راستی بود و به گفته ندهمو

  . شدیمرخص م

  : بهم انداختی از نماز، مامان نگاهبعد

  !؟یکجا رفته بود. دمتی شدم و ندداری شب دو بار بی هامهی تا نشبی دـ
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۱۹۳

 یعنی.  و اضطراب بهش نگاه کردمین سؤالش دست و پام رو گم کردم با نگرانی ابا

  ! گفتم؟ی بهش می چدیبا

  : به روم زدی لبخنددی مکثم رو دچون

 ی من دعا می سالمتی برای و حتما داشتی جا اومده بودنی دونم به ای البته مـ

  .ی خوندی عاشورا مارتی و زیکرد

  .د شک نکرده بویچیخدا رو شکر خطر رفع شد و مامان به ه. دمی کشی راحتنفس

اون !  داشتنانیچقدر مامان ساده دلم به من اطم.  لحظه از خودم بدم اومدهی

 مورد از نی شک کنه و در ابتمی به خودش اجازه نداده بود به غی که حتادی زیقدر

 اونا با د،ی پرسی میزی کرد و از پرستارها چیمطمئنا اگه شک م.  بپرسهیزی چیکس

 من بتی من، غی و سوءاستفاده انتیع خ موضونیکمال صداقت و خبر نداشتن از ا

 ساعت نه از بخش خارج ی هاکی گفتن که من نزدی دادن و میرو بهش اطالع م

  .شدم

 درخواست نی با اار،ی کارت نکنه کامیخدا بگم چ.  دادمرونی پر حرصم رو بنفس

  ! موقعتی بیها

  : شرمنده ادامه دادمامان

  . آواره کردمی جورنیتم و ا منو ببخش دخترم، تو رو هم به زحمت انداخـ

 یزی قدر از خجالت و ترس خبردار شدن مامان کپ کرده بودم که نتونستم چنیا

 من فقط و ی زندگی مامان خوبم؟ همه هی حرف ها چنیا"بگم و مثال به مامانم بگم 

  ". منهی توئه و سالمت بودنت آرزویفقط برا
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۱۹۴

 کردم، اما مطمئنا االن یهان م موضوع رو از مامان پننی ادی بای دونستم تا کینم

 دونم ینم!  گفتمی رو بهش مانی جرنی موقع انی همگهی دی هفته دیشا. وقتش نبود

  !دیشا

 هی بهم اری دونم چرا توقع داشتم کامینم.  دو بعد از ظهر بودی هاکی نزدساعت

 دیآره با.  زدی بهم سر مدی که نداشتم تا باهام زنگ بزنه، پس بایگوش!  بزنهیسر

.  بودمدهی چشم هاش دی رو توی عشق و شرمندگشبیآخه من د.  زدیهم سر مب

 دهی کله تا لنگ ظهر هم خوابهیاگه از اون موقع که به خونه اش برگشته باشه و 

.  من تنگ شده باشهی شده باشه و دلش هم مطمئنا براداری االن بدی باگهیباشه، د

  .شهیمن تنگ م ی دانشگاه خودش گفت،دلش برایآره، اون روز تو

 رند بود از همون قبل حفظ یلیشماره ش رو چون خ!  دونم چرا نگران شدمینم

چند بار جواب .  بهش زنگ زدممارستان،ی بی توی تلفن کارتوسکی کهیبودم و از 

 زود بوق یلی شد و خی هم رد تماس می خورد، اما چند بارینداد و بوق آزاد م

 خسته و یلی خشبیاون د! دمه دلشوره افتا دونم چرا بیبازم نم.  خوردیاشغال م

 جا رسونده بود، نی که من رو به انی بود، نکنه بعد از ای هم ناراحت و عصبانیلیخ

 با ندونم نیبب!  نهای خدایوا!  سرش اومده باشهیی بالهیخودش تصادف کرده بود و 

  جوابای خدایوا!  مردم آوردمی سر بچه یی چه بالخودمی بی و اصرارهایکار

  ! شدموهی هنوز شوهر نکرده، بنیبب!  بدم؟یخانوادش رو چ

 کردم ی رو گرفتم و هر بار خدا خدا ماری کامی داغون شماره ی و با اعصابدوباره

  . رو جواب بده و حالش خوب و کامال سالم و سرحال باشهشیخودش گوش

  .دمی رو شناری کامی کالفه ی نشدم و صداجکتی آخر ری دفعه
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۱۹۵

  !دیی الو بفرماـ

 بود، اما مطمئنا ی عصبیهر چند کم.  خودش بودیصدا.  تا بنا گوش باز شدشمین

 باز و پر سر ی فضاهی ی شلوغ بود و احتماال توی جاهیصداش از . سالم و سرحال بود

  . زدیو صدا حرف م

  : گفتمی خوشبا

  !؟ی خودتار،ی الو کامـ

  .زن، فعال وقت ندارم بعدا زنگ بی هستیهر ک. ادی ـ الو الو؟ اَه صدا نماریکام

  . قطع نکنه،ی منم هانار،ی الو کامـ

 که احتماال شهباز یکی یصدا. ومدی خنده و هر و کر چند نفر اون دور و بر میصدا

  : که گفتدمیبود رو شن

  !هیری زنه؟ چه گی قدر زنگ منی اهی کـ

  .نی آورده اریوقت گ! چهی مزاحم سه پهی دونم واال، ی ـ چه ماریکام

  .ق بوبوق

  .دیچی پی گوشی قطع شدن تلفن و بوق خوردن تویصدا

چه ! منم چقدر احمقم! پس حالش خوب بود. لـ ـبم نشستی روی تلخشخندین

 رفته بود که اون بادمجون بمه و آفت نداره و ادمی!  خودم نکردمشی که پییفکرها

ده و حتما صبح زود از خواب پاش. هه. ادی نمشی پی مشکلچی ها براش هی مفتنیبه ا

  ! برسهشی تا به اسکستیرفته به پ

نه !  من داره؟ی برایتیخب برده باشه، چه اهم!  ژاله رو هم با خودش برده؟یعنی

  ! برندی پسرونه ست و ژاله رو با خودشون نمحی تفرهی فقط نیبابا خودش گفت ا
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۱۹۶

 ق،ی صدی و تهمت هاشبمی دی کردم به خاطر حرف های ساده رو بگو که فکر ممنه

 هم عذاب وجدان، خودش دی و شارتی حتما تا حاال از شدت ورم کردن رگ غاریکام

 من ی و اگه هم پرت نکرده تا عمر داره، شرمنده نیی پرت کرده پاالدیرو از برج م

 گهی و با افتخار مرهی گی رو مقی صدون ای قهی و با خشم رهی حتما مای مونه و یم

 و عاشقش شی خواستیون که تو قبال م جی نه غزاله، نه گل پر،ی سوسن، نه صغرنیا

هه چه ! ی نگاه چپ بندازهی بهش ی زن منه و تو حق ندارگهی حاال د،یبود

  !کیرمانت

 کنن، ی که باهام دعوا میی زن و شوهرهانی کردم ای فکر مشهی دونم چرا همینم

 ک،ی کوچیزهای دونن و سر چی رو نمشونی و جوونیچقدر ابلهن و قدر زندگ

 کنن و اصال آدم ی و همسرشون و خانواده هاشون رو داغون ماعصاب خودشون

 ی قدر خوب و عاشقانه زندگنیحتما اگه من باشم ا! ستنی نی و نرمالی منطقیها

 ورزم که شوهرم ی قدر به شوهرم عشق منیا!  کَفش بموننی کنم که همه تویم

 منم ".الم عشقمس":  بشه، با عشق منو ببـ ـوسه و بگهداریصبح به صبح که از خواب ب

 لـ ـبم جا ی رویشخندی ن".میبر تو هم سالم و درود تنها عشق زندگ": متقابال بگم

 نی و با ااری مثل کامی واقعا با شوهریعنی! ی خامیوهاچه آرز. هه.خوش کرد

! شهیمعلومه که نم!  عاشق شد، عاشق بود و عاشق موند؟شهیاخالق حرص درآرش، م

 و اون قدر حاضر رمی هاش رو به موقع بگکهیتا ت همش هواسم رو جمع کنم دیبا

 طبق ه هاش بدم و اونم ککهی به تیجواب بشم که به سرعت برق جواب دندون شکن

 خودش ری که همش تقصگهی لحظه هم با خودش نمهی ی جنبه ست و حتیمعمول ب

 زنه و منم ی و سرم داد مشهی می زود از دستم ناراحت و کفریلیبوده و با جوابم خ
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۱۹۷

 نی و ای زندگی و از همه شهی و اعصابم خرد مادیه طبق معمول ترسو، اشکم درمک

  !شمیازدواجم متنفر م

***  

 دوست یلیشاگردهام رو خ.  قبل به مدرسه رفتمیطبق معمول هفته ها.  بودشنبه

 تونستم ی خوب میلی و خمی هم نداشتیادی زیمخصوصا که با هم تفاوت سن. داشتم

  !ی دوستانه بود تا شاگرد و معلمی رابطه هی شتری ما بیدرکشون کنم و رابطه 

 اری کامی به سمت خونه دیبا.  سه بعد از ظهر بود و مدرسه تموم شده بودساعت

 به مامانم یبا عرض تاسف و شرمندگ.  کردم تا ساعت پنج اون جا باشمیحرکت م

 که نی به خونه شون برم و ادی دارم و بایهم گفته بودم، امروز شاگرد خصوص

 التی کرده و خالصه خرو سفارشش ی هم حسابرمونی مطمئنه و مدیلیخانوادش خ

  . تونم برگردمیاز همه طرف راحت و تخـ ـت باشه و من تا نه شب نم

 زشت بود که یعنی. دمی خری کادو مهی براش دی بود، بااری کامی تولد واقعامروز

و بهم نشون داده بود و با باالخره اون پنج شنبه شب محبتش ر.  رفتمی میدست خال

مواظب خودت " کرده بود و با عشق گفته بود، ی ازم عذرخواهیی جوراهینگاهش 

 شیحاال درسته که ناراحت!  نهای گفت نوی که با عشق استمی مطمئن نقای البته دق"باش

 رفته بود، اما خب اون ی به اسکحی تفریرو زود فراموش کرد و با دوستاش برا

 داد و یه من بهش زنگ زدم، وگرنه عاشقانه باهام دل و قلوه م کدی نفهمروزید

اصال همون نگاه شرمنده و پر محبت آخر شب !  زدی مکی قشنگ و رمانتیحرف ها

  ! کردمی هم عوض نمای دنهی ارزش داشت و من اونو با یلی من خی برا،پنج شنبش
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۱۹۸

 و اون رو دمیخر شش هزار تومن متیبه ق ... ی حهی با راکی عطر بهی مترو ی تواز

پول .  گذاشتمدم،ی که اون رو هم دو هزار تومن خریی کادوکی شی جعبه هی یتو

 کمش، با تمام متی خرج کنم، اما اون عطر رو با وجود قشتری نداشتم که بیادیز

 انتخاب بوش گذاشته ی رو توقمی ذوق و سلتی بودم و نهادهیعشق و احساسم خر

  .بودم

 ی من رو مگهینگهبان اون جا د.  بودماریمان کام ساعت پنج دم در آپارتراس

  "! ؟ی کار داری چ؟ی کار داریبا ک" دی ازم نپرسگهی بار دنیشناخت و ا

.  باز شدی کمیلی خی در به اندازه ی که زنگ رو فشار دادم، النی محض ابه

 کنه تمی خواست اذی واقعا منتظرم بود و نماری کامگهی دفعه دنیپس ا.  زدمیلبخند

  !شت در معطل و لنگ در هوا نگم دارهو پ

 ی که صورتش رو نمی باز نکرد، طورشتری کم، بیلی در رو از اون حالت خاریکام

  : که گفتدمی صداش رو شنی ولنم،یتونستم بب

  !؟ی هستی تو کـ

  : زدمی خسته البخند

  ! در رو باز کنگه،ی لوس نشو دار،ی کامگهی ا منم دـ

  : صداش از پشت در اومددوباره

  . در نشون بدهی دست هات رو از ال_

  : زدمی کردم و کالفه لبخندیپوف

  ! لوسگه،ی باز کن دـ
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۱۹۹

زود .  گرگ ها باز نکنی خورم، مامانم گفته در رو روی من گول نمری ـ نه خاریکام

  . در نشون بدهیباش دستات رو از ال

دست راستم رو  باال انداختم و مچ ی حالیشونه هام رو با ب.  گرفته بودشی بازظاهرا

  . در فرستادم تویاز ال

  : گفتینی رو گرفت و لمس کرد و هدستم

 نیبب.  مامان من سم داره،یستی تو مامان من نرینه خ! ی نرمیچه دست ها! نی هـ

 و رهی و مچونهی پی مدنی علف خریمامانم هر روز به بهانه ! ی نازنازیعمو گرگه 

 که بدون داشتن شوهر، من و ستیوم نتازه اصال هم معل. ستی وقت هم خونه نچیه

  .شنگول و منگول رو از کجا آورده

  : گفتماری کامدنی و در رو هل دادم تا باز شد و با ددمی خندگهید

  ! مزهی لوسِ بـ

 خودش رو کنترل ی بره ولسهی خواد ری که معلوم بود خودش هم از خنده ماریکام

  : گفترهی به خودش بگی جدی افهی کنه قی می کنه و سعیم

  !یچقدرم خوشگل! ی ا تو که خانوم گرگه اـ

  !ی انگوری حبه ی پس تو هم آقاـ

  : ابروش رو باال دادی تاهی

  !نم؟یری انگورم و به همون اندازه شی حبه هی آهان پس به نظرت من مثل ـ

  ! سوءاستفاده کردنی باز هم ادم،ی هم کشی هامو تواخم

  

****  
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۲۰۰

 هم یلی نبود و برعکس خیاون شب ناراحت و عصب مثل گهی داریکام. می اتاق رفتبه

فقط اون موقع !  خوش گذشته بودیلی بهش خی که اسکنیمثل ا. شاد و شنگول بود

 نبرده بوده و اون جا ستی تونستم خودم رو گول بزنم که ژاله رو با خودش به پیم

  ! پسرونه داشتنحی تفرهیفقط 

 ی رو از تویی کادویجعبه . م دادی بود تا کادوم رو بهش می نظرم وقت خوببه

  : جور نگاه خالصانه و عشق به سمتش گرفتمهی درآوردم و با فمیک

  !زمی تولدت مبارک عزـ

 کم هی! "زمیعز" گفتم ی بار بود که بهش منیاول!  چقدر سخت بودیوا! زمیعز

  . باالخره گفتمیسخت بود، ول

  :اد نگاه کرد و ابروهاش رو باال دیی کادوی تعجب به جعبه با

  ! مال منه؟نی اـ

  : سرم رو تکون دادمی خوشحالبا

  .  آره، زود باش بازش کنـ

  

  : تر شد و گفتی دفعه جدهی 

  !هی توش چی که بدونی ذوق و شوق دارشتری که خودت بنی مثل اـ

 تخـ ـت ی آوردم و جعبه رو رونییآروم آروم دست هام رو پا.  شدمناراحت

  .گذاشتم

  :خت بهم اندای پر از اخمنگاه

  .ی من خرج کنی پول هات رو براستیالزم ن. فتی کی بذارش توـ
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۲۰۱

 نفر هی شهیاصال مگه م! ؟ی چیعنی حرکتش نیا.  از تعجب باز مونده بوددهنم

 باشه، ومدهی اگه خوشش هم نیحت!  رو رد کنه و اونو قبول نکنه؟گهی نفر دهی یکادو

 یعنی.  نداختی رو دور م بعدا مثال اوندی و باارهی به روم بی طورنیحق نداشت ا

  !ه؟ی دونه ادب چی مار،ی کامنیاصال ا. هه.  کردی حکم می جورنیادب ا

  : لب گفتمری و زی ناراحتبا

  . براش ندادمیادیمطمئن باش پول ز.  بودمدهی تو خری برانوی من ای ولـ

  : ـنه شدـی زد و دست به سیپوزخند

  ! عذر بدتر از گناهگنی منیبه ا!  بدترگهی دـ

  :دمی شده پرسطی دونم چرا؟ مـ ـستاصل و درمونده و خی نمگهید

  !؟ی بازش کنی خوای نمی حتیعنی ـ

 شلوار ی که توی پولفی کی از تأسف برام تکون داد و بلند شد و رفت و از تویسر

  : درآورد و به طرفم گرفتی تراول پنجاه هزار تومنهی بود، نشیج

 چی باشه،من دوست ندارم برام هادتی بعد  بهنیاز ا. ی که خرج کردی پولنمی اای بـ

  .ی رو خرج کنیپول

  : ادامه دادشخندی شد و با نرهی صورتم خی گستاخانه توو

البته . ی داراجی به هزار تومن هم از اون پول هات احتی که حتیری دختر فقهی تو ـ

ن  از ده هزار تومشتری جعبش بنی عطره و با اهی کادوت نی ایهر چند که مطمئنم تو

  . خورهی حرف ها نمنی از اشتری گروه خونت به بیعنی. یبراش پول نداد

 نی ای بودم، ولریدرست بود که من فق.  بهم برخورد و از کوره در رفتمیلی خگهید

اصال چه !  کردنیی کادوهاشون تعمتی ارزش آدم ها رو با قدی که نبادمی فهمیقدر م
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۲۰۲

 یاصال اون چه م! دمی کادو خرر،ای مثل کامی ارزشی آدم بی کردم که برایتیخر

  ! رو با پولش بسنجهزی ارزش همه چد فقط بلد بوه؟ی احساس چه،ی عشق چدیفهم

 گرفتم و ی به دل نمنهی قدر احمق و ساده دل بودم که ازش کنی چرا من اایخدا

 کوچولو ی شوخهی لبخند و هی هاش رو فقط با ی بدی و همه دمشی بخشیزود م

 کرده رمی تحقشهی نبود که همیاری همون کامنیال مگه ااص!  کردم؟یفراموش م

 آشنا نبودم؟ پس چرا ندش گی اخالق هانی شناختم و با ایمگه من اونو نم! بود؟

  !دم؟ی کردم و براش کادو خرفی حماقت رو کردم و خودم رو خوار و خفنیا

از شدت .  شده بود، مصداق حال االن من بودمونی طرف مثل سگ پشگنی که منیا

 اون تراول اریکام. دی دیحرص، صورتم سرخ شده بود و چشم هام همه جا رو تار م

  : حال به هم زنش گفتشحندیرو جلوم تکون داد و با ن

  . دستم خسته شدگه،ی درشی بگـ

 وقت چی داشتم که هی اخالق گندهی. امی برونی رو تکون دادم تا از اون بهت بسرم

 ی هام توی دور و بری مطابق طعنه هایا جواب دندون شکن و حاضر و آماده چیه

 کاش فالن جواب رو بهش ی گفتم که ای بعد از چند ساعت مشهی نداشتم و همبمیج

 کار از کار گذشته با گهی دونستم دیداده بودم تا خوب بسوزه، اما بعدش هم که م

 زده، من که دانا هستم ی حرفهی کرده و ی نداره، اون نادونیبیع":  گفتمیخودم م

 طرفم ی از طعنه یلی اگه هم خای و " با اون طرف دهن به دهن بذارم؟دیرا باچ

 شی زدم و پی نداشتم خودم رو گول میسوخته بودم چون جواب حاضر و آماده ا

  ". ستی نداره جواب ابلهان خاموشبیع" تم گفیخودم م
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۲۰۳

ه  داشتن کناری دارشی که زبون نیی اهل سازش بودم و از آدم هاشهی من همالبته

.  نکنمی کردم که باهاشون دوستی می دادم و سعی گرفتم و معموال جواب هم نمیم

 ی وجدان خودم رو آروم نگه می طورنی کردم و ایالبته باهاشون قهر هم نم

 ی همه دی شوهرم بود و من باگهی فرق داشت، اون داری کامی هیداشتم، اما حاال قض

 گهی خوردم و دیردم و حرص م کی تحمل مشهی همی دارش رو براشی نیحرف ها

اصال از کجا معلوم که . رمی دار، ازش کناره بگشی افراد نی هی تونستم مثل بقینم

  !ام؟ی بذاره از چنگش دربی راحتنیاون بعد از دو ماه ولم کنه و به هم

 و ی تونست به راحتی رو داشتم که مفی خطر و ضعی بی بره هی اون حکم ی برامن

 هر ،ی نگرانچی استفاده کنه و هر وقت هم که بخواد بدون ههر وقت که بخواد ازم

  . باهام داشته باشهدی که عشقش کشی خواد بارم کنه و هر رفتاری که دلش میچ

 و ری دختر فقهی گفت، من ی راست ماریکام. دمی فهمی داشتم عمق فاجعه رو محاال

 چی هم هغهیص نی فسخ ای توی بودم که حتی پشت و پناهچی کس و کار و بدون هیب

 ی تونستم چوب الیالبته م.  موندمی ماری تابع نظر کامدی رو نداشتم و بایحق

 نمی عروسشون هستم، اما نه، انچرخش بذارم و مثال به خانوادش خبر بدم که م

 ممکن بود ی گرفتن و حتی طرف اون رو ماری کامی کرد و حتما خانواده ی نمیفرق

 ایکنن که من پسر ساد دلشون رو خام کردم و  بشن و فکر یفقط از دست من عصبان

 کرد و چه بسا که اون ها هم با ی نمی فرقچی هم اصال بود و نبود من براشون هدیشا

 و بدون گوشه و ومدنی از خجالتم درمار،ی کامی بهتر از حرف ها و کارهاییحرف ها

  . دادنی زن ناپاک رو مهی رک بهم لقب یلی و خهیکنا

  :لـ ـبم نشست ی روی تلخیپوزخند
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۲۰۴

 من ی گفتیتو درست م! ی نشری وقت فقهی به پا ،ی کنی می ولخرجی چقدر دارـ

 اون عطر و جعبش فقط هشت هزار تومن پرداخت کردم، پس اون چهل و دو یبرا

 هی ی دونم تو حساب حتیتا اون جا که من م! ه؟ی چگهی موندش دیهزار تومن باق

 پول نی ای حتما برا،ی زنیگدار به آب نم ی و بیقرون از اون پول هات رو هم دار

 شوم ی در عوضش برام نقشه های و حسابی داری اگهی دیاضافه هم ازم توقع ها

  !یدیکش

 از ی کمهی به ذهنم خطور نکرد تا حداقل نی بهتر از ای جواب دندون شکنچیه

 جواب به نی اون لحظه فقط همیعنی.  بدهنی وجودم رو تسکی شعله ور شده شیآت

 که اصال هم نیکه البته مثل ا!  نهای زد ششی دونم خوب آتیم اومد که نمذهن

  : گفتیثینسوخت و با لبخند خب

 خدا، ی رو در راه رضاشی مطمئن باش بقگهینه د!  خوشگل منی بامزه ایلی تو خـ

  . خود خودت دادمیاونم فقط برا

 خوردم ی که من حرص میهر چ.  دادم و بلند شدمرونی هام رو با حرص بنفس

در واقع اون .  کردی گرفتنم نگاه مشی آتنیاون کامال خونسرد بود و با لذت به ا

 ی بود که به خودش اجازه می پسر پولدار و از خود راضهی نبود، اون ماری و بیروان

 کنه، اصال هم آبرو و ارزش ری تر از خودش رو تحقنیی پای آدم هایداد به راحت

 خودش رو از همه برتر اد،یاون با غرور ز. ش مهم نبود مثلِ من، برای افرادیِانسان

  . کردی محی باهام تفرشهی هم االن داشت مثل همدی دونست و شایم

دستم رو دراز . و مقنعم رو هم سرم کردمدمی تاپم پوشی شدم و مانتوم رو روبلند

  . رو هم بردارم که دستم رو گرفتفمی و ک،چادری پاتخـ ـتیکردم تا از رو
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۲۰۵

  ! زودهیلی رفتن خی هنوز برا؟یلوس کجا مـ

  : ابروش رو باال دادی لنگه هی ی با بدجنسـ ـو

  ! مونده هاتی هنوز کار اصل_

  . خندهری بلند زد زی رو گفت و با صدانی او

 گونه ی رواری اختی دستم خودم نبود و بزششونی راریاخت.  هام روون شده بوداشک

  .ختنی ریهام م

 همه ضعف و نی لعنت به من با ایا!  لعنت به منیا.م دلم به خودم ناسزا گفتیتو

  ! بود؟ی وسط چنی کردنم اهی گرنی اگهید. فالکتم

 مقنعم رو از گشی بغـ ـلش افتادم و با دست دی که توی طورد،ی دستم رو کشاریکام

  .سرم برداشت

  :امی برونی کردم تا از آغـ ـوشش بتقال

  . خوام برمی ولم کن، ولم کن مـ

 که نتونم تکون بخورم به خودش فشردم ی توجه به تقالهام، محکم و طوری اون باما

  ....یو لب هاش رو رو

  : در گوشم زمزمه کردی جدمهیبا اخم کمـ ـرنگ و ن.  کردمی خشم بهش نگاه مبا

  ه؟ی کنه چی که قهر می زنی سزای دونیم! ؟ی بری قهر کنی خواستی مـ

  : و با حرص گفتمدمی رو کنار کشصورتم

  !ه؟ی چ نهـ

  : هاش رو گرد کردچشم

  !ی با ترکه خوب کتکش بزندی باـ
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۲۰۶

 ی کنه، اما ناراحت شدم و با خشم توی می داره شوخدمی فهمی که خوب منی ابا

  :چشم هاش براق شدم

  ! هان؟ه؟ی مثل تو چیی آدم های سزاـ

  ! مگه زوره؟رم،ی بگیزی ـ خب من دوست ندارم از تو چاریکام

  :دمی کشیقی عمنفس

 رو رد ی کسی هی رسونه که هدی شعور آدم رو متی نهانی اما است،یزور ن نه ـ

  ! باشهمتی ارزون قی کادوهی اگه به نظرت ی حت،ینکن

  : ابروش رو باال دادی تاهی

 مشکل حله؟ بازم با گهی دی طورنیا!  شعورمی آدم بهی خب حاال تو فکر کن من ـ

  !م؟ی هستیهم آشت

  : تکون دادمی سریاحت بودم، ول اون که هنوز هم از دستش ناربا

  !ی االن اعتراف کردنی خودت هم هم،ی شعوری آدم بهیپس تو !  آرهـ

  : تکون داد و بامزه گفتی آره سری تخـ ـت گذاشت و به معنی منو رواریکام

  . مشکلمون حل شدگهی پس خدا رو شکر، که دـ

رو دراز  آورد جوابش رو ندادم که دستش ی درمی بازم داشت مسخره بازچون

  : کادو رو برداشتیکرد و جعبه 

  !دهی خری خانوم خوشگلم، برام چنمی حاال ببـ

 همه مدت نیپس ا. کرد نگاه کردمی تعجب بهش که داشت در جعبه رو باز مبا

 رونی به خودم اومدم و جعبه رو از دستش بیتند!  ذاشت؟یداشت سر به سرم م

  :دمیکش
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۲۰۷

  !شی خوای نمی خودت گفتگه،ی نه دـ

  :حفظ همون حالت بامزش، جعبه رو از دستم درآورد با

  . خوامشی کردم، می نه بابا شوخـ

 کردم بروز یخوشحال شدم اما سع!  بودیپس همش شوخ .دمی کشی راحتنفس

  :منم متقابال جعبه رو ازش گرفتم و گفتم. ندم

  !ینی عمرا اگه بهت بدم، مگه خوابشو ببـ

 شد غراله فی حیلیخ. دمیومو بهت نم جور شد، منم کادنی ـ حاال که ااریکام

  . داشتمزی سورپراهیخانوم، منم برات 

 جعبه هی.  آوردرونی جعبه بهی شی پاتخـ ـتی کشوی دستش رو دراز کرد و از توو

  . بود" زِدای اکسپریسون" ی گوشی

 که نیبا ا.  بوددهی خری گوشهی نداشتم، برام ی گوشگهیپس چون د. زدمیشخندین

 ی رو داشتم، اما عمرا اگه ازش قبول می مدل گوشنیداشتن ا ی آرزوی روزهی

  .کردم

  : تو چشم هام نگاه کردیثی لبخند خببا

  .ی بمونشیبذار تو خمـ ـار. دمشی بهت نمگهی دـ

  : شدم و با خشم گفتمیجد

  . مونمی و نمستمی نزهای چنی ای وقت تو خمـ ـارچی من هـ

  :سمتم گرفت و با تحکم گفت رو به ی گوشی شد و جعبه ی دفعه اونم جدهی

 در شهی خوام همیم. ی باشی خوام بدون گوشی نمست،ی نهی هدهی نی ارش،ی بگـ

  . و ازت خبر داشته باشمیدسترسم باش
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۲۰۸

 ری زد که انگار من زی حرف می جورهی. ومدی صداش خوشم نمی تحکم تونی ااز

  . کردمی همه کارهام رو براش گزارش من،ی آنالدیدستش بودم و با

  : زدمیوزخندپ

 هی رمی که حقوقم رو بگگهیاحتماال تا دو، سه روزه د.  مونمی نمی نترس بدون گوشـ

  . خرمی مدی جدیگوش

  : شدی حرفم اول تعجب کرد و بعد جدنی ابا

  ؟ی از ک؟یری حقوق بگـ

  : زد و ادامه دادیپوزخند

  !یری سر کار هم می نگفته بودـ

 ادمی قدر اعصابم داغون بود که نیا ا گفت اون روزیراست م.  رو فوت کردمنفسم

  . رو بهش بگمنیرفته بود ا

  . کنمی مسی تدریرانتفاعی غی دخترونه رستانی دبهی یتو.  هستمری من دبـ

  :دی که هنوز مات و مبهوت بود پرساریکام

 ی بگی خواینکنه م! ؟ی تومن پول بودونیلی پس چرا لنگ هفت م،ی هستری اگه دبـ

  !ا کمه؟ قدر حقوق معلم هنیا

  :دمی به صورتم کشیدست

 آموزشگاه هی اون جا ستم،ی آموزش و پرورش نیمن که معلم رسم!  نه خبـ

  .رمی گی حقوق مرمی و من از مدهیرانتفاعیغ

  ! شدی موضوع داشت براش جالب منی انکهی امثل

  !؟یری گی چقدر حقوق منمیحاال بگو بب!  جالبهـ
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۲۰۹

 هزار ستی دویاعت سه بعد از ظهر، ماه چهار روز در هفته، از صبح تا سی براـ

  .رمی گیتومن م

 باال و با دی باشه ابروهاش از تعجب پردهی جوک خنده دار شنهی نکهی دفعه مثل اهی

  : گرد شده بهم نگاه کردیچشم ها

تازه !  سرکار؟یری هزار تومن، مستی دوی همه ساعت، اونم فقط برانی تو ای جدـ

  ! کنن؟ی می روادهیها رو اعصاب آدم پ کردن، که دانش آموزسیاونم تدر

  . زدیزی لبخند تمسخر آمو

  : تمسخر نگاه و کالمش ناراحت شدماز

 کردن رو دوست دارم و سی کنم، من تدری کار رو نمنی من به خاطر پولش اـ

  . کنمی فکر نم،یگی که تو می جورنیراجع به دانش آموزهام هم ا

 اومده ادشی به ن،یری شی خاطره هی ی دفعه اهی که معلوم بود ی در حالاریکام

  :باشه، با خنده گفت

. ستنی بچه مثبتن و اهل شر و شور نیلی تو چون دخترن، خی پس حتما شاگردهاـ

 دفعه هی ،یعی رفگمونی دی از دوستایکی من و جواد با رستان،ی دبیتو! ری بخادشی

 که م،یود، گذاشت هم باکالس بیلی که خکمونیزی فری قدر سر به سر دبنی اگهیبا همد

 و کالس مالسش رو کنار گذاشت و ژیرست پی کم آورد و همه ی حسابگهی دفعه دهی

 بعد، از مدرسه ی قهی که فحش بلد بود نثار جد و آبادمون کرد و چند دقیهر چ

  . هم برنگشتگهیفرار کرد و رفت و د

  : و ادامه داددی بار بلندتر خندنیا
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۲۱۰

 سر ومدی هم که هر وقت ممونیمی شریدب.  بودارهچی بگهی که دلمونیفرانسی دری دبـ

  .رونی بیعی گفت معتمد و شهباز و رفیکالس، اول م

 قدر نی من ای گفت که خدا رو شکر شاگردهایاگه راست م!  گفت؟ی راست میعنی

  : گفتمیبا ناراحت.  نزاکت نبودنی ادب و بیب

 از ی رو با اردنگی ادبی بی بچه هانی بودم، همچرتونی اون مدی من که اگه جاـ

  .رونی نداختم بیمدرسه م

  : بهم انداختی بامزه انگاه

 می رفتی گرفتن، ما هم می فقط ازمون تعهد مشهیهم!  طورهام نبودنی اگهی نه دـ

 ی مزهی به بعد پاستورنی حتما از اگهی که دمی دادی تعهد مری باباهامون و مدیجلو

 تی زحمت کشمون رو اذی معلم هاگهی که دمی دی و قول ممی شی مزهی استرلم،یش

 هیاون جا .  کنهرونی که ما رو باشت جراتش رو ندنوامونی بریاصال مد. مینکن

 شهی همنی همی پول رو بزنه، برادی تونست قی بود، اون که نمیرانتفاعی غرستانیدب

 هم مثل تو لنگ رهامونی دبدی دونم، شاینم.  گرفتیطرف ما دانش آموزها رو م

  . کردنی ما رو تحمل میمِ پول بودن و مجبور مقدار کنیا

 ـی دست به سیهمون جور! باز دوباره شروع کرد. دمی هم کشی اخم هامو تودوباره

  . نگفتمیچی و با اخم بهش نگاه کردم و هیـنه و عصب

  :دی بار با تعجب پرسنیا

ل  چهی من که با کمتر از ماه؟ی پول کم کار کننی با ای شدی تو چطور راضنمی ببـ

 که گمی کنم و بهش می هر ماه با بابام دعوا می گذره و حسابی هم اموراتم نمونیلیم

  .یدی میبی کم پول توجیلیبهم خ
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۲۱۱

تازه !  تومن؟ونیلی چهل میماه! دم؟ی شنیچ.  بار من با تعجب بهش نگاه کردمنیا

 تراول و ر،ی نون و پنی فهمم، اگه آدم صبح ها به جاینم!  گذره؟یاموراتش هم نم

اصال !  پولهیلی تومن خونیلیچهل م! شهی قدر خرجش نمنی اگهی هم بخوره درینپ

  ! بستی میخالحتما داشت !  چند تا صفر جلوش بود؟نمیبب

 نیا.  چرخهی مصد،چهارصدی و سونیلی مکی سکه با تموم نوساناتش دور و بر االن

 بهار یه  و هشت تا سکستی از بشتری بمتی قی ماهانه اندازه اری کامیعنی یجور

 خره که ی می کنه و چی کار می همه پول چنی با ایعنی!  کنهی پول خرج میآزاد

 ی هانی توش و اون ماشلی آپارتمان و وسانیحتما پول ا. هه! اره؟یبازم کم م

 اری به جناب کامگهی دنای پاش رو هم باباجونش از پول خودش داده و اریرنگارنگ ز

  !شهیخارج ماهانش محسوب نم نداره و جز خرج و می ربطچیخان ه

 دفعه هی نبودم، اما ای مال دنری اسایمن آدم حسود و .  دفعه آه از نهادم بلند شدهی

  ! وجود داشته باشه؟ی طبقاتی همه فاصله نی ادیحس کردم چرا با

  : گفتمنانی زدم و با اطمی جوابش پوزخنددر

 متی حالله و به قارمی رو که درمی اما مطمئنم پولرم،ی بگی من دستمزد کمدی شاـ

  .ستی نی گناهی فرد بچیاستثمار کردن ه

  :دی هم کشی دفعه اخم هاشو توهی

  !نکنه منظورت به خودته؟!  رو استثمار کردم؟ی تونم بپرسم من کیم.  جالبهـ

 کارخونه ی هاردستیمنظورم به همون کارگرها و ز. گمی می من دارم کلری نه خـ

 اون ی حداقل دستمزد کارگرها و حتنیی تعیتونه که شما پولدارها همشه برا

 اون دی کنی می سعی و حتدیاری فشار می کارگری هی کم، به اتحادیلی خیایمزا
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۲۱۲

شماها در واقع  .دی کنی شونه خالرشی و از زدی شده رو هم بهشون ندنییمقدار تع

  .دیری گی حداقل رو هم از اون ها می زندگهی امکان ینجوریا

  :ت لبش نشسی رویپوزخند

 هی به ی پر کردن شکمت مجبور بودینکنه قبال برا!  پره هایلی که دلت خنی مثل اـ

  !؟ی زنی و دل شکسته حرف منانی قدر با اطمنی که ای کنی و کارگریکارخونه بر

  : ناراحت بشم با اعتماد به نفس جواب دادمنکهی ابدون

 با ی جورنی که استی اصال هم بد نی به دست آوردن روزی اوال که کار کردن براـ

 طی جور محنی وقت مجبور به کار کردن تو اچی دوما خوشبختانه من ه،یگی مریتحق

 ییزهای چنیا.  بودهی قانع بودم و همون حقوق پدرم برام کافشهیمن هم. ها نشدم

  . خودم تجربه ش نکردمو روزنامه ها خوندم یرو هم که گفتم از تو

 حق و حقوق کارگرهامون رو به ی همه هشیما هم.  حرف نزنیخودی ـ پس باریکام

  .می نکردی شونه خالرشی وقت هم از زچی و همیطور کامل داد

 دیچرا تو با! ه؟ی نگه داشتن حداقل دستمزد چنیی پای پس اون فشارهاتون براـ

 هشت ساعت براتون ی که روزچارهی اون کارگر بی ول،ی خرج کنونیلی چهل میماه

 و هشتاد و نه هزار تومن به صدی ماهانه سدیفقط با ذاره، ی مهیاز دل و جون ما

 حق اوالد و حق بن ی مسخره یایمزا که البته با احتساب اون رهیعنوان دستمزد بگ

  ! رسه؟ی باز هم به کمتر از پونصد هزار تومن م،یکارگر

  : بحث جواب دادنی از اکالفه

 هم براشون نی هم. کننسهی که اون ها حق ندارن خودشون رو با من مقانی ای براـ

  .می برن و خدا رو شکر کنن که ما استخدامشون کرددی و بامتهیغن
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۲۱۳

  : زدمی تلخشخندین

 آخر سر ، منت هم ی ولد،ی کشی میگاری بی ها حسابچارهیاز اون ب.  جالبهـ

  !دیسرشون دار

 کی سادمون هم، حداقل ی به هر کدوم از کارگرهای ـ اوال که ما ماهانه، حتاریکام

 خط ی تومونی ما با راه انداختن سرمااًیثان.می دی تومن دستمزد مونیلی ممیو ن

  . کشورهی اقتصادشرفتی به نفع پنی که امی کار و اشتغال درست کردی کلد،یتول

  : زد و ادامه دادیپوزخند

 نتونه گهی سرش تا دی زد تودی مثل تو رو بایری آدم فقه؟ی چی دونی ثالثاً اصال مـ

 و زی از حد و اندازش برشی و براش بین اگه بهش محبت کنکمـ ـر راست کنه، چو

درست مثل االن من ابله، ! شهی و باعث دردسرت مشهی حتما برات شاخ م،یبپاش کن

 ی راحتنی به اگهی هچل انداختم که دنیا ی کمک کردن به تو، خودم رو تویکه برا

 ازدواج باال نید ا مواظب باشم تا گنی حسابدی و باامی برونی تونم ازش بیها هم نم

  . ازش خبردار نشهی و کسادین

 حرف رو تکرار کرده بود، آخرش خودش هم نیبس که ا!  داشتیی که چه روواقعا

  !باورش شده بود که به من کمک کرده

  : منفجر شدم و سرش داد زدمتی کم آوردم و از عصبانگهید

 ی شرط بندهی یراتو فقط ب. ی به من نکردی کمکچی سر من منت نذار، تو هخودی بـ

 شرطت ی هم توز،ی پول به قول خودت ناچنی و با دادن ای گذاشتشیاحمقانه پا پ

  .ی کنی سوءاستفاده می از من حسابی و هم داریبرنده شد
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۲۱۴

 به خودش گرفت و گونه م رو ی حرفم اخم هاش باز شد و دوباره حالت شوخنی ابا

  :دیگرفت و کش

 خونه و تو کار بزرگ تر از خودش که یمه م مثل تو که روزنای زنی سزای دونی مـ

  !ه؟ی کنه، چی نداره دخالت می ربطچیبهش ه

  : دستش رو کنار زدمشخندی نبا

  !ی که با ترکه خوب کتکم بزننی حتما اـ

 تو االن هیتنب.  جا مجازاتش فرق دارهنیا.  اون مال قهر کردن بودگه،ی ـ نه داریکام

 ستی که بهت مربوط نیزی در مورد چگهی تا د کردنتی به زور خونه نشدی که بانهیا

 که نی ا؟ی شد خانوم باسواد و منتقد اجتماعیپس چ. ی و اظهار نظر نکنیحرف نزن

  !ی کنسی و تدری به مدرسه بری حق ندارگهیاز فردا د

  : گفتمیری زدم و به حالت مچگی خونسردانه اپوزخند

 و اری اختچی و هیهست من ی اغهی مگه اون محضر داره نگفت تو فقط شوهر صـ

  !؟ی کارهام نداری دخالت کردن توی برایاجازه ا

  : چشم هاش زل زدمی توروزمندانهیپ

 خوراک و پوشاک من هی در قبال تهیتی و مسئولفهی وظچی همون طور که تو ه_

   بکنم و به حرفات گوش بدم؟نی ازت تمکستی من هم الزم ن،یندار

  : زدمیلبخند

 همون ی تونی و می که آقا باالسر ندارنهی شدن اغهی صی های از خوبیکی حداقل _

 که دوست داشته یمطمئن باش منم هر کار! ی که خودت دوست داری رو کنیکار
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۲۱۵

به .  نداره که بخوام کجا کار کنم و کجا کار نکنمی ربطچی کنم و به تو هم هیباشم م

  . کنمی هم مسی تدررم،ی چشم تو فردا به مدرسه هم میکور

  : داد گفتی لبخند مضحک به حرف هام گوش مهیه تا حاال داشت با  کاریکام

 ی کارچی تونم به هی در قبالت ندارم و نمی حقچی من هیعنی ؟یگی ا راست مـ

  !وادارت کنم؟

  : سرم رو تکون دادمطنتی شبا

  . طورهنی در واقع همی تلخه، ولتی بگم هر چند که واقعدی با عرض تاسف باـ

  : لبش نشوندی رویثیخند خب رو نباخت و لبخودش

 ترکه و کتک، تا مرز شل ی از همون روش سنتشمی که من مجبور می جورنی ا پس اـ

  .و پل شدنت استفاده کنم

  :دی رو محکم کشمینی رو گاز گرفت تا نخنده و بلبش

 منم ،ی کنتی و از من به جرم ضرب و شتم شکای بری تونی صورت تو هم منی در اـ

. شهی بعدش تازه کار توئه ملوسک، شروع مشم،ی موقت آزاد م ذارم ویکه سند م

 حداقل دو ی دادگاه به اندازه ی راهروهای و توی و بری پات کنی کفش آهندیبا

 دمی مهی و بهت دامی برسه، بعدش هم که من میی به جاتتی تا شکای کنیسال دوندگ

  !گم؟یدرست م. شهی تموم می و خوشی به خوبزی همه چگهیو د

 خواست ی گفت اون اگه میداشت درست م. شدی و بادم خالدمی کشیعه آه دفهی

 ی جلوای بکنه و ی زور و بازوش منو وادار به هرکاری لهی تونست فقط به وسیم

.  داشتتی بود، اما واقعی تلخقتی حقهی نیدر واقع ا.رهی از کارهام رو بگیلیخ

 ی و حسابادیرت ب صوون هم نداشتم که در ایمخصوصا که من داداش گنده الت
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۲۱۶

 والی هنی ای آخه چرا جلوایخدا! رهیشوهرم رو ادب کنه و انتقامم رو ازش بگ

  !؟ی ذاری من رو بدون سالح مشهیهم

  :دی بار لپم رو کشنیا

 در موردش ی دوست ندارم حرفگهی دم،ی جا کات کننی بحث رو همنی بهتره اـ

  .بشنوم

  : زدی اعصاب خوردکنی چشمکو

 سر کار، چون از اولش و قبل از عقدمون هم، ی بری حق ندارهگی البته تو هم د_

  .ی بهم نگفته بودیزیدربارش چ

اون . نداشتم که بگمیزیدر واقع چ. نگفتمیزی و مغلوب بهش نگاه کردم و چمات

 نداشتم و ی خوبتیمنم که موقع. کار وادار کنهنی تونست منو به ای راحت میلیخ

 رو دی جدی دعوا و اعصاب خوردهیست کردن با اون حال خرابِ مامانم جرأت در

  .نداشتم

  : ادامه دادیثی منگ و مبهوت موندم با لبخند خبینجوری همدی دچون

بفرما تازه . دمی هزار تومن بهت مکی و ستی دوی به بعد ماهنی من خودم از اـ

  .شترهیهزار تومن هم ب

  :رهیگ ش رو بروزمندانهی پی خنده ی رو از داخل گاز گرفت تا جلولپش

 و ارزشش ادترهی هم زیلی هزار تومن خهی نی مثل تو حتما همی یری آدم فقی برا_

  ! من؟یمگه نه کوچولو. رو داره

 ی حرص روی اومدم و دندون هام رو از رورونی دوباره ش، از بهت بری تحقنی ابا

  :دمییهم سا
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۲۱۷

 حرفات نی قدر با انی که انی از ای بری میچه لذت. ی هستیفی کثیلی تو آدم خـ

  !؟ی من رو خورد کنتی شخصی خوایم

  : با تعجب ابروهاش رو انداخت باالمثالً

 به حساب ری به نظر تو تحقدم،ی سر کار نرو، خودم خرجت رو مگمی که منی اـ

  !اد؟یم

  : زدیچشمک

 نی نه ا،ی کردی از من تشکر مدیتو االن با!  لطف کردنگنی منی تو شهر ما که به ا_

 اما ،ی حرفت، حقته که نذارم دانشگاه هم برنیتازه با ا! هستم یفی آدم کثیکه بگ

 با درس ی کار،یی دونستم دانشجوی و از اول هم مستمی نیچون من آدم بد

  .خوندنت ندارم

  : ادامه دادی جوابش رو بدم که مانع شد و تندخواستم

ن  چو،ی ادامه ندگهی و دی جا اون رو هم کات کننی البته به نفع خودته که هم_

 ی و تو هم مطمئنا اون پول الزم براشهی شروع مدی بعد ترم جدمیحدود دو ماه و ن

 در ی کمکچی کمک من هم حساب نکن چون من هیرو. یثبت نام کردن رو ندار

 و قدر محبت ی که قدرنشناسنی چرا؟ به خاطر ای دونیم.  کنمی بهت نمنهی زمنیا

  .ی زنی حرف میادی و زی دونی منو نمیها

 ی باری کامنکهی به خاطر ادیشا!  چشم هام حـ ـلقه بست؟ینم چرا اشک تو دوینم

 ی شکچی کرد و من به درست بودنشون هی مانی روم رو بشی پقیرحمانه داشت حقا

  .نداشتم
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۲۱۸

 شدم و به الی خی م، رو بندهی ترم آی هی درس خوندنم و نداشتن شهرموضوع

  : لب هام رو باز کردمیسخت

 کار کنم؟ اون ی چدی من بایه به قول خودت طالقم داد پس بعد از دو ماه کـ

 و رمی از دست دادم و به قول خودت منم که فقشهی همی کارم رو براگهی که دیطور

  . دارماجی احتی پول هم حسابنیبه ا

 ی مالازی سر کار و نیری فقط به خاطر عشق و عالقت می ـ ا تو که گفتاریکام

  !یندار

  : بلند قهقه زدو

 پول ی برای تونی نمگهی و دی من عده نگه داری از سه ماه هم براشتری بدیبا تازه ـ

  .یای هم دربی اگهیبه عقد موقت کس د

  : و اخم بهش تشر زدمتی عصبانبا

 غلط بکنم گهی مثل تو، من دی تلخم و شوهری تجربه نی مطمئن باش با وجود اولـ

  .م آدم رذل تر از تو بکنهی ریکه شوهر کنم و خودم رو اس

  :دی خنددوباره

 و اون شوهرت رو از امی من م،ی شوهر هم بکنانایتو اگه اح.  خوبهی جورنی همـ

 ها، گفته باشم، اما خب نگران اون میرتی غیلیمن خ.  کنمیوسط به دو نصف م

 هزار تومن کی و ستی مدت، من باز هم برات همون دونیجاهاش نباش، بعد از ا

  .یفتیبه فالکت ب ذارم ی فرستم و نمی رو مییکذا

 رو از زبون ی تلخقیاون لحظه حقا. و اشک هام رو پس زدمدمی به صورتم کشیدست

  . بودم که حالم رو خراب و داغون کرده بوددهی شناریکام
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۲۱۹

  : شد و گفتی جدی دفعه اهی اری شد که کامی دونم چینم

  . و خنده بسهی شوخگهی خب دـ

  ! و خندهیشوخ. شدمرهی تعجب بهش خبا

جناب . هه! دمی خندزشیرآمی تحقی های حرف ها و شوخنیم که من به ا هچقدر

  ! کردی که نمی بامزه ایی های خان چقدرم باحال بود و چه شوخاریکام

  : شدقی صورتم دقی تویجد

 به بعد نیاز ا. با کار کردنت هم کامال مخالفم. ستمی نی آدم دموکراتادی من زنی ببـ

 نی ادی تونم نگهت دارم چون کلی جا نمنی ا خونه همیدم،برایخودم خرجت رو م

 آپارتمان هی هفته برات نیتا آخر ا. جا رو، هم خانوادم دارن و هم چند تا از دوستام

 مادرت رو هم به دمی خوب هستم، بهت اجازه میلیخ کنم و از اون جا که یاجاره م

  .ی نگرانش نباشگهی دی جورنی تا ایاریاون جا ب

  : کردم که ادامه دادی م مات بهش نگاهنطوریهم

 خودمون و ی برم خونه دی چون باام،ی تونم به اون خونه بی من شب ها رو هم نمـ

 من ی خانواده ی دونیالبته تو هم که خوب م.  حساسهی موضوع کمنی ایبابام رو

 گولت نزنه و در طونی شهوی بفهمن، پس مواظب باش که یزی چدی موضوع نبانیاز ا

 گهی و من دینی بی بد می حسابورت صنی اری که در غی نگیزی چی مورد به کسنیا

 جاش رو نیخب تا ا. یدی از چشم خودت دیدی دی هر چگهی بخشمت و دیعمرا نم

  !؟یدیکه فهم

!  خواستی دوخت و حاال از من جواب می و مدی بری می طورنی همخودش

  : به حرف اومدمنیناراحت و خشمگ
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۲۲۰

 از خود من ی و از اولش هم کوتاهیزی چهیبگم  کار کردنم رو ی خب حاال مسئله ـ

 کار کردن ی که بهم اجازه ی نگفتم و تو االن حق داریچیبوده که دربارش بهت ه

 من خونه یاز اولش هم قرار نبود تو برا! ؟ی خونه چی اما مسئله ،یدوباره رو ند

خونه  کنم؟ من خودم ی زندگیگی که تو میی جای توامی بدیاصال چرا من با. یریبگ

مطمئن باش که مامانم هم خدا رو شکر هنوز اون قدر بدبخت و خوار نشده . دارم

 آدم از خدا نی دری تو، و زی به خونه ادی خودش رو ول کنه و بیکه خونه و زندگ

 ها قصد ندارم که ی زودنیتازه از اون گذشته من به ا. رهی مثل تو قرار بگی خبریب

 نی ادنیهنوز حالش کامال خوب نشده و با شنمسئله ازدواجم رو بهش بگم، چون 

  .خبر، احتمال داره که دوباره سکته کنه

  : گفتی و جدخشک

 راه اومدم و یلیمن تا االن هم باهات خ.  ندارهی ربطچی به من هگهی دنی ا_

 یدرباره .  نداشته باشجای از من توقع بگهی حال مادرت رو کردم، پس دیمالحظه 

 یز عقد از دستت ناراحت بودم گفتم، برات خونه نمخونه هم، چون من بعد ا

اصال درخواست .  گفته باشممورد نی در ایزی که قبل از عقد چادی نمادمیاما .رمیگ

 شی مرده که تهی فهی وظنمی خونه هم هست که اهی متضمن وجود ،یهر نوع ازدواج

شرط و  چی و هی نکردی اعتراضچی و هی دونستی منویتو خودت هم مطمئنا ا. کنه

 که اون نیاصال هم. یاوردی مورد، قبل از عقدمون ننی هم در ایشروط و اما و اگر

 ی تو خونه دی به بعد بانی از ای دونستی که مدهی من، نشون می نه خویروز اومد

  . مورد برات وجود نداشتنی هم در ای ابهامچی و هیشوهرت باش
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۲۲۱

 دوست داره که شوهرش یالبته هر زن!  گفتی راست ماری کامدیشا. دمی کشیآه

 باشه و خرجش رو بده و سخاوتمندانه ی شناس و اهل کار و زندگفهیخوب، وظ

 هم به درآمد و پول زنش نداشته باشه، اما االن یبراش پول خرج کنه و چشمداشت

 ی هی به مامانم قضه اگی که مطمئن بودم حتنیا.  بودی اگهی دزیمشکل من چ

 ومد،ی هم کنار می خوب و منطقیلی خهی قضنیبا ا گفتم و اون یازدواجم رو هم م

 و ادی دامادش بی خودمون بکشه و به خونه ی کرد دست از خونه یباز هم قبول نم

 برنامه ها رو نی خواست ای دو ماه می فقط برااری بود که کامنی هم ایمشکل بعد

به امان  ازش، ی و بدون پرستاری جورنی مدت مامانم رو همنی کنه و اگه من اادهیپ

 و دوباره ارهی دوباره ش رو به دست بی تونست سالمتی کردم، حتما نمیخدا رها م

 شد که ما باز هم با کسر پول ی افتاد و مجبور به عمل مجدد می میماری بستر بیتو

  .می شدی مواجه میو همون مشکالت قبل

ه راه  کم آوردم و مـ ـستاصل و با بغض اشک هام رو که دوبارشهی مثل همدوباره

  :افتاده بود پس زدم

من مطمئنم ! ی دونیتو که حال مامانم رو م.  نکنتمی قدر اذنی تو رو خدا ااری کامـ

 و فقط ی جورنی تونم همیمنم که نم.  خودش دل بکنهی از خونه شهی نمیاون راض

 من ی و نگه داریاون به پرستار.امی تو بی خاطر دو ماه ولش کنم و به خونه یبرا

 من حاضرم که ی و هر جا هم که بخوایاباور کن هر وقت که بخو. ره دااجیاحت

 بهم مهلت بده ،بذار حال گهی دی فقط حداقل دو هفته ،ی که تو بگیاصال هر چ. امیب

 خبر رو بهش بگم و تا هر نی تونم ای کم کم میمامانم کامال خوب بشه، اون جور

  .امی به خونه ات ب،ی که نگه م داری و دوست داشته باشی که تو بخوایوقت
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۲۲۲

 ش، شهی زد و طبق عادت همی زود لبخندیلی خی متاثر شده ، ولی بود کممعلوم

  :دی رو کشمینیب

 بازم فرصت ی بگیایبعدا ن. دمیاما فقط دو هفته بهت فرصت م!  خب باشهیلی خـ

  ! خوام هایم

 متی دو هفته هم غننی من همیبرا. دلم،خدا رو شکر کردمی زدم و تویلبخند

  . بودیگبزر

قطرات درشت .  شده بودمرهی نشسته بودم و به جلو خاری کامسی جنسـ ـیتو

 ی توسط برف پاکن ها به کنار زده می خوردن و تندی منی ماشی شهی شیبارون رو

 ینم.  گفتی نمیزی فکر بود و چی تواریکام. می رفتی ممارستانیبه سمت ب. شدن

 ی دونستم توی بود و نملبرام مشکواقعا شناختن اون .  کردی فکر میدونم به چ

  ! گذرهی میاون سرش چ

 که ی شد، طوری سرخوشانه می هاطنتی اون قدر پر جنب و جوش و پر از شیگاه

 ای شد و ی می هم به شدت عصبانی گرفت و گاهی و خنده می رو به شوخزیهمه چ

  تونستم و زورمی خواست اگه می که دلم می زد، طوری حرف مزیرآمی تحقیحساب

 مشی رو از گلش جرات نکنه پاگهی زدم تا دی کتکش می حسابدی رسیبهش م

حاال هم اما کامال ساکت و .  دست حرف هاش دلم رو بسوزونهنیدرازتر بکنه و با ا

  . بودی و خنثنینابی حالت بی گفت و احتماال توی نمیزی فکر بود و چیتو

  : باشم ، گفتم زدهی که حرفنی ایبرا.  رو دوست نداشتمنی ماشی توسکوت

  .می رسونی می ممنون که دارـ

  . نگفتیزی تکون داد و چی کنم، سری خواهش می معنبه
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۲۲۳

 راه بود، یلی خمارستانیتا ب.  سر صحبت کردن رو باز کنمی جورهی داشتم دوست

  . هم درست شده بودیدی شدکیمخصوصا که حاال سرشب بود و به خاطر بارون تراف

  .شهی مرخص مفردا صبح مامانم...  انشااـ

  . به من چهیعنی باال انداخت که ی تفاوتی هاش رو با بشونه

 چون من گفته بودم بهم دو هفته فرصت بده حاال یعنی کنه؟ ی می جورنی چرا اوا

 ی هم با هم توگهی ساعت دهیاما نه، ما که بعد از اون حرف ها، ! باهام قهر کرده؟

 اون رو تی نبود و خودش با کمال رضا اصال هم باهام قهراری و کاممیاون خونه بود

  .قبول کرد

 کر و پیریحاال هم که ت. ی خفش کنشهی زنه که نمی قدر وِر منی ایگاه!  کوفتیا

  ! ذاره بفهمم که چه دردشهی و نمدهی برداشته و مثل بز سرش رو تکون میالل

  : نگاهش کردمی چشمری ـنه نشستم و زـی شدم، دست به سکالفه

  !؟ی قهر کرده؟ی چـ

  . با حرکت دادن اون کله پوکش، بهم فهمون که نه، قهر نکردهدوباره

 از گهی اون زبون زهردارت از کار افتاده و من دگهی که خدا رو شکر دنی مثل اـ

  .دستش راحت شدم

  : لبش نشستی لخند روهی هوی

  ! بهت بگم؟ی چی دوست داره؟ی چـ

 تونستم مثل سابق ی مامانم نمطی ماه به خاطر شرانی ای توگهی که خودم هم دنی ابا

 ی خونه می مواظبت ازش توی چند هفته برای حداقل برادیبه مدرسه برم و با

  : گفتمی تندنی همی بود و براومدهی خوشم نچی اجبارش هنیموندم، اما از ا
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۲۲۴

 راجع به یچیتو خودت هنوز ه!  دوباره مدرسه به برم؟یدی که چرا اجازه نمنی اـ

 من همون ی اون وقت توقع داشت،ی خانوادت به من نگفتیخودت و کارهات و حت

 ی محی و کارهام رو برات توضیوگرافی داد، کل بیلحظه که مامانم داشت جون م

 اون موقعم، فراموش کرده ب رو به خاطر حال خرایکی نیدادم و حاال هم چون ا

 دونم یم چه ای و شهی همی رو بزنم و برادشی قدی باگهیبودم که بهت بگم، حاال د

  . بشمنی هم دو ماه، خونه نشدیشا

من . ی کنی مسهی جاست که خودت رو با من مقانی ـ خب اشتباه تو هم هماریکام

 ی ربطچی من به تو هیاصال کارها.  بدمحی رو برات توضیزی که چنمی بی نمیلزوم

  .یاری ازشون سر دربینداره که بخوا

  ! من همشون به تو ربط دارن؟ی اون وقت کارهاـ

  . های ذارم بری دانشگاه هم نمی حرف بزنیادی مواظب باش ها، زی ـ اواریکام

  :دمی لب هام رو برچنیغمگ. کار هم بکنهنی نبود منو وادار به ادی ازش بعچیه

  ! آخه چرا؟ـ

  : باال رفتی به لبخند کجلبش

 و ی وقتت رو تلف کنی چی برا،ی رو بدگتی ترم دی هی شهری که پول نداری وقتـ

 که به خاطر جور نی االن با زبون خوش و قبل از انی بهتره هم؟یون جا بربه ا

 رشی و از خی اون رو هم ول کن،یفتی به چه کنم، چه کنم بیکردن اون پول بخوا

  .یبگذر

  : شدمی داشتم از دستش کالفه مگهید
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۲۲۵

 نیفکر کنم ا. ی و حرف هم نزنیری بگی اللمونی شدم، بهتره همون جورمونی پشـ

  . هم بهترهیلی خیجور

  :دی باال انداخت و پرسی تفاوتی هاش رو با بشونه

  ؟ی پول دارمارستانی حساب با بهی تسوی برا_

  : بهش انداختمیری دلگنگاه

 ی و برایری که خی سرم بذاری که بعدش منت روی بهم پول بدی خوای مهی چـ

  !؟ی کنی کار رو منی ای خدا داریرضا

  . نگفتیزیتکون داد و چ از تاسف برام ی زد و سریپوزخند

  !ارهی اداها رو درمنی اون متاسف باشم، اون برام ای که من برانی ایبه جا. هه

  . تو نباشمازمندی نگهی برام مونده که دی نگران نباش،هنوز اون قدرـ

  : بهم انداختیدی پلنگاه

  ! حرف هانی که پول بده و از ای به من رو بندازیای ن،ی وقت کم آوردهی پس اگه ـ

  : هام چهار تا شدچشم

 که تازه فردا هم ادی نمادمی پول به تو رو انداختم که خودم هم ی برای من کنمی ببـ

  ! دومم باشه؟یبخواد دفعه 

  .ی وقت سر کمک من حساب نکنهیگفتم !  ـ حاالاریکام

  : ـنه شدم و نگاهم رو به روبرو دوختمـی به سدست

  . کردمیحساب نم کنم، از اولش هم ی معلومه که حساب نمـ



  یونیلیعروس هفت م

  

goldjar/me.Telegram  

  

 

۲۲۶

 رو که براش به یاون عطر.  زدی بارطنتی رو به دندون گرفت و لبخند شلبش

 که هنوز از پلمپ نی برداشت و با انی ماشیعنوان کادو گرفته بودم رو از جلو

  :دشیی و با لذت تمام بویخارجش نکرده بود، الک

  ! هم دارهیکی رمانتی عشقم، المصب عجب بوی مرسی واـ

  : چشمک زدی بهم انداخت و به حالت عشقوالنه ایطنتیاز ش نگاه پر و

.  بمونمادتی به شهی همی قبرم، که برای بذار تونوی عشقم اگه من مردم، حتما اـ

  باشه؟

  . شده بودممونی براش مثل سگ پشدنی خرهی از هدگهی دواقعا

  ! مزهی برو خودتو مسخره کن، بـ

  ! مسخرت کردم؟ی ـ ا عشقم، من کاریکام

 ذاشتم یکاش م.  بهش بدم روم رو ازش گرفتمی جوابنکهی کردم و بدون ایوفپ

  . تکون ندهیادی قدر زنی خفه خون گرفته بمونه و اون فکش رو ایهمون جور

  ! ـ ا قهر کرداریکام

  : دستش بازوم رو تکون دادهی با و

  . قشنگ تو زنده امی اون لبخندهادنی عشقم، من فقط با دری روتو از من نگـ

 داشت رو اعصابم گهی مسخره کردن هاش دنیبا ا. کالفه شده بودم. یدی خندزی رو

  : به حرف اومدمیبلند و عصب.  رفتیرژه م

  . خودم تنها برم بهتره،ی نگه دار، الزم نکرده منو برسونـ

  :دی خندزی ردوباره
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۲۲۷

  از غصه و غمنم،ی لحظه هم تو رو نبهی من اگه ی دونیتو که م!  آخه چرا عشقم؟ـ

  !رمی می کنم و میفراقت دق م

 مارستانی به بدنی تا رسگهید.  شده بودمی عصبیحساب.  چشم هاش رو گرد کردو

 زدم تا اون ی کلمه حرف مهی بود یفقط کاف. هه.  نگفتمیچیدر جواب مزخرفاتش ه

  . نداختی دستم مشتری کرد و بیسوءاستفاده م

  : گفتمی شدم و جدادهی پمارستانی بیجلو

 قراره مامانم ؟ی درک کنی تونی مگهی که دنوی اام،ی تونم بی نمگهیا رو د من فردـ

  . بمونمششی حداقل فردا رو پدیمرخص بشه و با

 اون ژن ییهوی لحظه فکر کردم نکنه هیباور کن من !  ـ ا باالخره حرف زداریکام

  ! اون زبون درازتو گرفتهیالل بودنت فعال شده و جلو

 ی ندادم، چون اگه میتیاهم. ما مثل بابام الل شدم بود که حتنی به امنظورش

 خدا یا.  شدمی مری و پی روانی دو ماه حسابنی بدم که تا آخر اتیخواستم اهم

افتاده و پر از لی از دماغ فی بنده نی تا من از دست اشهی دو ماه تموم منی ایک 

  ! هاینی آفری مزهای تو هم چه چای راحت بشم؟ خداتتیآزار و اذ

 با اری زود تموم بشه و کامیلی دو ماه خنی اون لحظه دوست داشتم اگهی داواقع

 این؟ی جورنی مردها ای همه یعنی ایخدا.  ولم کنه و دست از سرم بردارهلیکمال م

  !؟ی من جدا کردی نادرش رو برای نمونه هی که تو نیا

  : بود، به سمتم گرفتدهی رو که برام خری ای اون گوشاریکام

  . رفتادتی نویم بد اخالق، ا خانوای بـ

  . از دستش ناراحت بودمیلیخ
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۲۲۸

  . خوامی تو رو نمی هی الزم نکرده، من هدـ

  : گفتتی شد و با عصبانی دفعه جدهی

دوست ندارم .  کنامکی بخر و شمارت رو برام پی گوشهی پس تا فردا ظهر حتما ـ

  .ی دسترسم نباشیتو

  : داد زدبلند

  !؟یدی فهمـ

 و بغض به گلوم دمی دونم چرا، دوباره ازش ترسینم!  شدیبان باز دوباره عصیوا

  :چنگ انداخت

  . باشهـ

  . باهات رفتار کنمی جورنی همشهی همدی بانه،ی ـ خوبه، هماریکام

  : به خاطر ضعفم به خودم لعنت فرستادم و با خودم گفتمشهی هممثل

 اریس کاممن که اخالق نح!  کردم؟ی رو قبول می شد اون گوشی می حاال مگه چـ

   بود؟ی چگهی مخالفت کردنم دنی تا حاال شناخته بودم، پس اگهیرو د

 رو مسخره کنه و دستم متمی ارزون قی اون حق داره، من و کادودی دونم شاینم

 و قدردانش عی خدا، مطی شهی همدی حق رو ندارم و بانی حتما من ایبندازه، ول

  .باشم

 شدن اشک هاش رو نداشت، به سمت  رووناری که اختیی و با چشم هادمی کشیآه

 رو به صورت تخـ می و صندلدمشیآروم بـ ـوس. مامان خواب بود. اتاق مامان رفتم

 بخت بد خودم فکر کردم نیبه ا.  و به فکر فرو رفتمدمیـت درآوردم و دراز کش

 محبتش نی ترکی کوچی که برام باشی آدم بد اخالقنی دست همچری اسدیکه چرا با
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۲۲۹

 باهام زی آمنی مسخرم کنه و توهیکی کوچزی که با هر چنی اایره و سرم منت بذا

  !رفتار کنه؟

 مامان رو انجام دادم صی مربوط به ترخی کارهای قبل از ظهر همه ازدهی ساعت تا

 و نهصد رو ونیلی مکی اون ی مونده بود، همه یو به جز دو هزار تومن که برام باق

  .ختمی رمارستانیبه حساب ب

 دی بایعنی!  خونه؟می گشتی برمی چطوردیحاال با.  دلم نشستیرو ینی سنگغم

 یاز خوش شانس!  گردوندم خونه؟ی رو با مترو و اتوبـ ـوس برممارمیمامان ب

 آژانس رو ی هی همون جا کرای طورنی تا امی خونه نداشتی قرون هم توهیروزگار، 

 شد، ی که ظهر مگهی ساعت دهی تا دی با کدوم پول با،یچی هنایحاال ا. حساب کنم

!  کردم؟ی مامکی پاری و شمارم رو به کامدمی خری خط مهی با ی گوشهی خودم یبرا

 و دوباره دی کشی سرم داد می شد و حسابی می دوباره از دستم عصباناریحتما کام

 مهربون تو هم که ظاهرا ی خدا،یه.  شکوندی دلم رو مزشیرآمی تحقیبا حرف ها

 نی مظلوم از ظالم به اهی یری انتقام گی صبرت برای و کاسه یت صبور هسیلیخ

  .شهی ها پر نمیزود

 دادم و ی گوش ماری کامشنهادی ذاشتم و به پی غرورم رو کنار مشبی همون دکاش

 مقدار هی داشت که فقط یآره خب مگه چه اشکال.  کردمی مقدار قرض مهیازش 

 ین رو به حسابش م که حقوق ماماگهی کردم و تا چند روز دیپول ازش قرض م

  ! دادم؟ی بهش پس مختنیر

 از ری وقت به غچی که هنی هم نداشتم و با ای چاره اگهی ـستاصل شده بودم، دمـ

 به اقوامم رو انداخته می مـ ـستقری پول عمل مامان به طور غیاون روزها که برا
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۲۳۰

 الیلبا .  رو بندازمی مقدار کم به کسنی پول، اون هم ایبودم، عادت نداشتم برا

 هفتاد هشتاد هزار تومن تا سه روز ی ندازهتماس گرفتم و ازش خواستم، اگه داره ا

 خوب و مهربونم هم قبول یالیل.  پردازن بهم قرض بدهی که حقوق مامانم رو مگهید

  .دهی خونه داره و حتما بهم قرض می مقدار رو تونیکرد و گفت هم

  . و خدا رو شکر کردمدمی کشی راحتنفس

 ی منو بندازی روزهی شهی تو واقعا روت میعنی!  من چقدر شاکرمنیا،ببی خدانیبب

  !ی خوبنیآره بابا، بنده به ا!  منم و خداهیفقط ! نه بابا عمرا!  جهنم؟یتو

ازش .  رو بهم دادیی بود و هفتاد هزار تومن کذاسادهی منتظر واابونی سر خالیل

رو به سمت خونه مون برد و  مامان الیل. تشکر کردم و پول آژانس رو حساب کردم

احتمال داشت . دمی و پرتقال خربی سییلوی رفتم و چند کی فروشوهیمن به سمت م

 دی و باانی مالقات کردن از مامان به خونه مون بی هامون براهی امروز همسانیهم

  .دمی خری موهیحتما م

دارو به  دنی خری دارو داشت و الزم نبود براگهی فعال و تا دو، سه روزه دمامان

  .داروخونه برم

 مدرسه مون هم زنگ زده بودم و بهش گفته ری مامان به مدی روز صبح با گوشاون

اونم برخالف تصورم که .  به اون جا برمسی تدری تونم برای نمگهیبودم، متاسفانه د

 مثل من رو ی خوبری و قطعاً دوست نداره دبشهی ناراحت می کردم االن کلیفکر م

  : قبول کرد و گفتیر راحت و بدون اما و اگیلیاز دست بده، خ

 از بچه ها به یکی خواهر د،ی که نبودی هفته اهی نی ایتو.  ندارهی اشکالچی هـ

 رو دوست داره و حتما قبول سی هم تدریلی کرد، که از قضا خی مسیجاتون تدر
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۲۳۱

  و شما هم اصال نگران نباش و مراقب مامانت باش تارهی شما رو بگی کنه که جایم

  .ارهی بست رو به دشیزودتر خوب بشه و سالمت... انشاا

 ماهم رو که صد و پنجاه هزار نی گفت که تا پس فردا حقوق اری البته خانوم مدو

  . کنهی مزی رو هم به حسابم وارشهیتومن م

 رو هم حساب بتمی هفته غهیچه خوب، اون . هه.  لـ ـبم نشستی روی کجپوزخند

 کرد من خودم اون پنجاه هزار تومن اضافه یکار رو هم نم نیالبته اگه ا! کرده بود

 رو ی دستمزد اضافه اچی ذاشتم به خاطر کار نکرده، هی دادم و نمیرو بهش پس م

  .رمیبگ

 که ی گوشهی ی هی مشکالت حل شده بود و فقط مونده بود مشکل تهی همه گهید

 اری کامی به شماره  ساده بود،یای نوکهی مامان که ی گوشیاونم حل شد و با شماره 

  . خودمهی شماره نی اس دادم و براش نوشتم،اهی

 رو بهم شی تونست گوشی نداشت و مطمئنا تا چند روز ماجی احتی به گوشادی زمامان

  .قرض بده

 هامون و هی روز تا شب مثل کوزت کار کردم و از مهمون هامون که همون همسااون

واقعا .  کردمییرایالقات اومده بودن پذ می مامان بودن و برای هالیچند تا از فام

 و وهی و میی بردن چای خونه رو برای بس که پله هاسم،ی تونستم وای سر پا نمگهید

 اومدم، باال و ی ماطی شستنشون به حیبرا دی که بافی کثیدوباره شستن ظرف ها

  . کرده بودمنییپا

 هامون که باهاشون هی همسایخوشبختانه همه .  رفتمی به دانشگاه مدی صبح بافردا

 چی امروز هگهی به مالقات اومده بودن و مامان احتماال دروزی همون دمیدوست بود
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۲۳۲

البته همون طور که گفتم مامان عمل قلب .  ها نداشتهی از همسایمالقات کننده ا

 و کمک من ی هم به بودن و پرستارادی زوباز نکرده بود و حالش کامال خوب بود 

  . نداشتیاجیاحت

 داد که حالش نانی کرد تا به دانشگاه برم و بهم اطممیروز مامان به زور راه اون

  : انداختم و بهش گفتمفمی کی مامان رو تویگوش.  ندارهیاجیخوبه و به کمکم احت

 رو رایاگه مهمون هم برامون اومد سم.  مامان حتما اگه حالت بد شد بهم زنگ بزنـ

  ! نره هاادتیجون؟ باشه مامان .  کمکت کنهادیصدا بزن تا ب

  : برام نازک کردی پشت چشممامان

  !؟ی کنی سفارش می طورنی مگه من بچم که اـ

  . به فکر من باش،یستی خودت نی خب مامان جون، اگه به فکر سالمتـ

  : تو چشم هام حـ ـلقه بستاشک

  .ی و دوباره غصه م بدی منو ناراحت کنتیضی با مری تو که دوست ندارـ

  : جواب دادی جدیلی قرار گرفت و بغض کرد، اما خریث هم تحت تأمامان

  .رمی می که انگار من دارم می زنی حرف می جورهی خب حاال، ـ

  : گارد گرفتمیتند

  .ری ا خدا نکنه مامان جونم، زبونت رو گاز بگـ

  : و دستش رو پشت کمـ ـرم گذاشتدی خندآروم

  .شهی مرتی دگهی خب،برو دیلی خـ

 به ستی به بعد قرار ننی از اگهی مامان نگفته بودم که دبه.  خونه خارج شدماز

  .دهی اجازه رو بهم نمنی و بدجنست ایمدرسه برم و در واقع داماد مخف
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۲۳۳

 دانشگاه رفتنم درست بود نی دونستم اینم.  و سوار اتوبـ ـوس شدمدمی کشیآه

 هیشهر نداشتم که بخوام باهاش ی پولچی هگهیمن که د.  گفتی راست ماریکام!  نهای

 مارستانی بی حسابمون رو هم توی توونیلی اون سه می رو بدم و همه گهی ترم دی

 اون پول رو جور گهی سه ماه دتی تونستم تا نهای اگه مگهیخرج کرده بودم و عمرا د

 ی ادامه نی بهتر بود ااری به قول کامدیشا.  بدملی تحصیکنم تا باهاش بتونم ادامه 

 جور ی که چند ماه بعد برانی جا کات کنم تا انی همشهی همی رو برای پوللیتحص

 یینشجوتازه اگه موفق به گرفتن وام دا. فتمی به چه کنم چه کنم، بهیکردن پول شهر

 نداشتم که ضمانتم رو بکنه و بتونم باهاش ی ضامن کارمندچی شدم، من که هیهم م

  .رمی وام رو بگنیا

  : و با خودم گفتمدمی کشیآه

 که ی کنم و تا ترم بعدی رو انتخاب واحد نمدی ترم جدنیوقش ا نداره، فیبی عـ

  . پول رو جور کنمنی تونم ای ست، خدا بزرگه و حتما تا اون موقع مگهی سال دزییپا

 شد و ترم ی رد می برام به عنوان مرخصدی ترم جدنی جا بود که انی ای بدبختالبته

 گرفته رو که حدود ی مرخص ثابت ترمی هی حتما شهردی انتخاب واحد بایبعدش برا

  . کردمی بود رو هم پرداخت مونیلی مهی

  

****  

 که جلوتر از من بودن و با خنده و دمی و شهباز رو داری دانشگاه کامی راهرویتو

 یمن پشت سرشون بودم و اون ها من رو نم.  رفتنیصحبت کنان به سمت کالس م

رو تند کردم تا ازشون  رفتن، قدم هام ی می آروم و الک پشتیلیچون خ. دنید
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۲۳۴

 شدم، ی تازه اونم با فاصله رد مار،ی که داشتم از کنار کامی وقتییهویجلو بزنم که 

  . دفعه آرنجش محکم به بازوهام خورد و آخم بلند شدهی چطور شد که دمینفهم

  . صدام، با تعجب بهم نگاه کردندنی و شهباز با شناریکام

  : گفتی جدیلیانشگاه خ دی روزهای جون، مثل روال همه اریکام

  .دی بودسادهی واقعا متوجه نشدم شما کنارم وادی آخ ببخشـ

فکر کنم پشت سرش ! آره جون خودش.  لـ ـبم نشستی روی کجی اراده لبخندیب

 ی من با اون، اون قدریفاصله .  اومدن من شده بودیهم چشم داشت که متوجه 

  . کردیورد م و سهوا بهم برخی جورنی بود که عمرا اگه همادیز

  : گفتاری رو به کام،ی به حالت بامزه اشهباز

  !ی مردم رو ناقص کردی بچه ی زدنیبب! ؟ی مگه کورـ

  : باال انداختیدی قی شونه هاش رو با باریکام

  .پشت سرم که چشم نداره. دمشی کار کنم؟ ندی خب چـ

  :گفت نگاه کرد و دمیچی پی با تعجب به من که از درد بازوم به خودم مشهباز

 ری کوره، اما خب تقصی کامنیهر چند که ا!  نشد؟حالتون خوبه؟تونی طورـ

  . که دستش بهتون نخورهدی کردی کم حفظ مهی فاصلتون رو دیخودتون هم هست، با

 و به خودم مسلط شدم و با اخم به هر دمی کشیقینفس عم. ها چهار تا شدچشم

 شهباز خان فکر کنه من عاشق نی مونده بود که دوباره انمیهم. دوشون نگاه کردم

  . هستم و از قصد خودمو بهش چـ ـسبوندماری مثل کامی پسریچشم و ابرو

  : ناراحت شد و به خودش اومدمی اخمالو و برزخی افهی قدنی کنم شهباز از دفکر

  . نداشتمی منظوردی ببخشـ
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۲۳۵

  : حرف ها بود و از رو نرفتنی تر از اثی خبی ولاریکام

  ! ندازهی معلم کالس اولش مادیآدم رو ! اخمشو.  اُه اُهـ

 قول و قرارمون و بد الی خی گفت بی مطونهیش. دمی هم کشی توشتری هام رو باخم

 و می دوستش بگم که ما زن و شوهرنی ای جا و جلونی بشم و همشی بعدی هایاخالق

  . کار رو کردهنیاون عمدا ا

  : دوباره گفتاریکام

 گره خورده از خشم، معلم ی ابروهانی با ااانی شما اح،ی خانوم معصومنمی ببـ

  !درست گفتم؟. دی که معلم باشادی به نظر مد؟یستین

 رو بهت گفتم تازه زی که خودم همه چنی بعد از ا،ی زرنگیلی خواستم بگم آره خیم

  ! معما چو حل گشت آسان شودگهیمعلومه د! ی زنی من حدس می برایدار

! ی و دلسوزی خوبنیمعلم ها به ا. ومدی ن اصال از لحن حرف زدنش هم خوشمتازه

  ! که بهترهیکیحداقل اخالقشون از تو 

  : گفتمتی جوابش با جددر

 آدم ابله و متحجر که تفکرات هی بودم، اما روزی تا دیعنی. ستمی من معلم نری نه خـ

  . داشت، مانع از کارم شد و مجبورم کرد که استعفا بدمیعهد بوق

 تا ادی و با حرکت چشم، بهش اشاره کرد که بس کنه و بدیش رو کاری کامی بازوشهباز

  .با هم به کالس برن

  : گفتطنتی شد، رو به من با شی مدهی که به سمت شهباز کشی در حالاریکام

 ولی دستش درد نکنه، ادیاز قول من بهش بگ!  آهان حتما اون آدم شوهرتون بودهـ

  !جذبه
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۲۳۶

 گوش طونهی شیش شده بود که به ندا وقتگهیفکر کنم د.  حرص بهش نگاه کردمبا

 تا خبر به گوش زم،ی آب بری دانشکده روی بچه های پته اش رو جلویبدم و حساب

  . حسابش رو قطع کنهی بی هایبیباباجونش برسه و اون پول توج

 ی صدادنی که البته جرأت انجامش رو نداشتم بودم که با شندی افکار پلنی همیتو

  .میدیحب صدا چرخ به طرف صایی سه تا،یسالم

 ی جورنی چرا اقی من صدی خدایوا. ممکن باز شدی درجه نی هام تا آخرچشم

 ی صورتش به طرز وحشتناکی گچ بود و چند جایدست چپش تا آرنج تو! شده بود؟

  .کبود شده بود

  . و شهباز دست داداری توجه به من، با کامی بقیصد

  ! مونده بودشیر اشتباه قبلپس هنوز هم از من ناراحت بود و سر همون فک. هه

  : انداختقی به صورت صدی نگاه دلسوزانه اشهباز

! ی آب َلمبو شدیفکر کنم حساب!  زدن ناکارت کردن های حسابی اوخ اوخ، ولـ

 ی روختنی و ناغافل ری دفعه اهی که ظهر جمعه یی باالخره معلوم نشد اون هانمیبب

  ! بودن؟ای بال رو سرت آوردن کنیسرت و ا

  : تکون دادی متاسف سرقیصد

 چون نقاب داشتن و صورتشون رو ی کردم، ولتی فعال که نه، اما خب ازشون شکاـ

  . کم مشکل شدههی سی پلی براشونیی شناسادم،ی دینم

 طنتی و با شدی که کبود شده بود کشق،ی صدی به چونه ی دستیثی با لبخند خباریکام

  :گفت
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۲۳۷

 ییهویت رو بشکونه، اما خب حتما  فکنی خواسته ای بوده می فکر کنم هر کـ

  . شده و به جاش دستت رو شکوندهمونیپش

  : به شهباز نگاه کردو

  ! جواد؟هی نظر تو چ_

 زدن ی قلمداد کردن اون، لبخندی و شوخاری کامهی هر دو در رد نظرقی و صدشهباز

  : گفتیو شهباز به شوخ

 یالبته فکر کنم همه . هی قابل بررسهی از چند زاویعنی ه،یچی پچی نظر من که پـ

 ها فقط و فقط ی باشه و اون بروس لخودی بشیکی از ری هاش هم به غهیزاو

  . روز روشن بودهی اونم توی کردن و دزدیقصدشون اخاذ

  : زد ی رمقی هم لبخند بقیصد

 کردن و البته ی رو خالبمی جاتی گفت، چون تمام محتوی رو منی هم همسی آره پلـ

  . بال رو سرم آوردننی کم مقاومت کرده بودم، اهی که اولش نیبه خاطر ا

  : با خنده ابروهاش رو باال داداریکام

 خودم هستم و فکر ی هی همون نظری من هنوز هم روی نداره نوش جونت، ولبی عـ

  .ی نزنخودی حرف بگهی خواستن اون دهنت رو خرد کنن که دی کنم اونا میم

 کردن و به سمت ی تلقی رو شوخاریم کای و حرف هادنی و شهباز دوباره خندقیصد

  .کالس رفتن

 و ختی قلـ ـبم از ترس فرو راری کامی جمله هانی با ای دفعه اهی دونم چرا ینم

 از یآخه اون، شب جمعه حساب!  بودهاری کار حتما کار کامنیمطمئن شدم که ا

 رفتنش ی اسکستی شده بود و خوشحال بودن و به پی و عصباننی خشمگقیدست صد
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۲۳۸

 من، راجع به گفته ی حرف هاون ساعت بعد از انی چندقای روز جمعه که دقیم تواون

  .دی رسی به نظر میعی طبری اون بود، کامال غتی و عصبانقی صدیها

 باهاش حرف زدم و یخودم تلفن.  بودی اسکستی پی که ظهر جمعه تواری نه، کاماما

منم ساده ام ها، خب . هه. دمی رو شنستی شلوغ مثل پی جاهی ی و شلوغاهوی هیصدا

 بال رو سر نی کرده بوده که اریحتما به چند نفر پول داده بوده و اون ها رو اج

  .ارنی بچارهی بقیصد

 از من تی کار رو در حمانیدرست بود که اون ا.  شدمی کفراری از دست کامیحساب

کت  حرنی همچهی آدم بر ضد همنوعش هی شد که ی نملی دلنیکرده بود، اما واقعا ا

 حرف بزنه و ی بود که باهاش منطقنیدرستش ا.  رو انجام بدهیزشت و وحشت آور

  . بد بکنهی راجع به من فکرهااره، و اون حق ندمیبهش بگه ما با هم ازدواج کرد

 صورت نیحتما و در ا! قیاونم صد! یچه آدم راز نگه دار. هه. زدمی کجلبخند

 کرد و ی منتشر ماری کامی بابای کارخونه ی خبر موثق رو تونی تنه اهیخودش 

  . مای محله یمامان جون و خواهر جونش هم تو

 ها فضول چارهی کردم که اون بیچرا من همه ش فکر م.  به خودم زدمیپوزخند

 عروس ی گذشته دنی ازدواج پسرشون و فهمی ها فقط برایهستن؟ خب اون طفل

 ی هاهیودن و همسا ما کرده بی محله ی توکی کوچقاتی چند تا تحقشونیاحتمال

 ختهی آب ری روشون ما رو براکی و پکی ما هم، کل جی درستکار و راستگوشهیهم

 چه نی واقعا ایعنی.  نحو احسنت انجام داده بودننی رو به بهترفشونیبودن و وظ

  ! داشت؟نواهای به فضول بودن اون بیربط
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۲۳۹

 اری نکنه کامایخدا. دمی اومد و از ترس به خودم لرزادمی به یقتی حقییهوی لحظه هی

 بشه و ی از دست من عصبانهوی ی وقتهی پرواش، ی خشن و بی اخالقتی خصوصنیبا ا

 ری بذاره، سر من رو هم زی باقی که از خودش ردنی و بدون ایی جوراهی کنه یسع

  !آب بکنه؟

  . توان رفتن به کالس رو ندارهگهی دفعه پاهام سست شد و حس کردم دهی

 ازدواج با خبر بشه، پس اگه نی هم از ای که کسدهیازه نم اجی اون حتای خدایوا

  ! کنهی به اون به عنوان قاتل شک نمی شد، کسدای من هم پی جنازه ی وقتهی

 غهی صی زن ها توسط شوهرهاشتری حوادث بی صفحه هایتو. ختی دلم فرو ردوباره

اگه شانس  رسن و معموال ی هم از وجود اون ها خبر نداره، به قتل می که کسشونیا

 لو بده، سی باشه و به پلدهی رو دی اغهی اون شوهر صانای ها احهی از همسایکی ارن،یب

  .شهی نمدای وقت پچی و قاتلش هرهی مر گناه به هدیوگرنه که خون اون زن ب

 بنداز که اری به دل کامی جورهی بگذرون و ری دو ماه رو به خنی خودت اای خدایوا

 غهی کردم که گفتم صیاصال عجب غلط. دسر طالق بدهمنو بدون مخالفت و بدون در

 گهی سرم که دی هفتاد سال رو با پتک بزن تونی اایخدا!  خوامی هفتاد ساله می

  ! هچل نندازمی توو خودم ری جورنیحرف مفت و اضافه نزنم و ا

اصال کنترل !  ساعت، کالس برو نبودمنینه، من ا.  ـستاصل به پاهام نگاه کردممـ

  !ست خودم نبوداعصابم د

 کردم و بدون ی جرات مینی دختره ببو و سر خود، چطور و با چه تضمهی من ایخدا

 شناختمش ی عنوان نمچی که اصال و به هاری کامی خبر بدم، به خونه ی که به کسنیا

 کرد و هر یاگر جنازم رو مثله م! ؟ی کرد چی اگه خفه م مای خدایوا!  رفتم؟یم
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۲۴۰

 کرد ی اگه بهم تجـ ـاوز م،ی چچینا هیاصال ا! ؟یت چ نداخی می ورهی کمویت

  !گهی رفتم اون جا دی منی خب منم به خاطر هموونه،ید. هه هه! ؟یچ

 رفتم، ی ماری کامی اول که به خونه ی رو ولش، تازه من همون دفعه نای حاال ایوا

 ی االن هم که اون ها می هم نداده بودم و حترای و سمالی خبر رو به لنی ایحت

  . رو بهشون نداده بودماری کامی خونه یدونستن، هنوز نشون

 ی باز نمگهی ساعت دمی دونستم تا نی که منیبا ا.  لرزون به سمت بوفه رفتمی پاهابا

 داغ بخرم و به ی نسکافه هی تا باز کنه و ازش نمیکنه، اما بهتر بود اون جا بست بش

  . زدم بفرستمخی یگلو

 ی های از صندلیکی یرو.  دختر و پسر هم اون جا بودن ازگهی از من چند نفر دریغ

 تفاوت به وارد ی شدم و برهی دانشگاه خیقسمت دخترونش نشستم و به در ورود

  . استادهامون نگاه کردمی و افسانه و حتمیشدن مر

  . شونه هام، به خودم اومدمی روی دفعه با خوردن دستهی

  ! دخمل کوچولو؟ی کجا فرار کردییهوی ـ

 خندون همون اری کامنی ایعنی. س بهش نگاه کردم و آب دهنم رو قورت دادم تربا

 تموم، دستور داده بود که اون ی بود که با قساوت و سنگدلی ای خشن و وحشاریکام

  !ارن؟ی بقیبال رو سر صد

  !؟یدی مگه جن د؟ی کنی نگاه می جورنی ـ چرا ااریکام

  : سرم رو تکون دادمی ناباوربا

  ! مگه نه؟،ی آوردقیبال رو تو سر صد اون ار،ی کامـ

  : نشستمی کناری صندلیرو
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۲۴۱

  ! دختر بد؟ی زنی ا چرا به من بهتون مـ

  : کردمبغض

  !ی کردی حقش بوده که دهنش رو خرد میخودت گفت.  کار تو بودنی چرا چرا، اـ

باباجون من گفتم حتما !  کنهی داره منو قاتل می دستی ـ ا ا ا نگاه کن دستاریکام

  !نیفقط هم. ی نزنخودی حرف بگهی خواستن اون دهنت رو خرد کنن که دیدها مدز

 ی حد، بد و قسنی کردم تا ای وقت فکر نمچی من ه؟ی کار رو کردنی چرا ااری کامـ

  !یالقلب باش

  : ابروش رو باال دادی تاهی

  !؟ی بری ازم حساب مشتری به بعد بنی از اگهی که دنی ایعنی نی آهان اـ

  :ن دادم رو تکوسرم

 ی می نداره و سعی رحم و مروتچی که هیاز آدم.  ترسمی ازت مگهی آره من دـ

  . خندونش، با پنبه سر ببرهیکنه پشت اون چهره 

  :دی هم سابی شد و دندون هاش رو از خشم روی دفعه جدهی

.  و زشت رو به تو نسبت بدهفی کثی حق نداشت اون حرف هاقیصد.  حقش بودـ

 کمک کردن به ی مادرت و برای داده بودم که تو با اجازه حیمن قبلش براش توض

 راجع ی فکر بدچی هدی و اون نبای من اومده بودی به خونه قمی نوشتن تحقیمن تو

  .بهت بکنه

 پدر و ی دختر با اجازه هی که نی و امثال اون، ااری کامی برادیشا. دمی کشیآه

 هم بر لغزش اون یلیشه و دل نبای پسر بره، مسئله اهی ی مجردیمادرش به خونه 

 خراب بودن اون دختره ی نشونه نی اقی من و امثال صدی اما حتما براست،یدختر ن
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۲۴۲

 هم حق داشت که قی صددی و شاه ذاری موضوع فاسد بودنش صحه میو حتما رو

 انتظار رو نی شناخته بودش، ابی دختر پاک و نجهی که به عنوان یشوکه بشه و از من

  . راجع بهم بدهیحتمال بدنداشته باشه و ا

  : حوصله دستم رو گرفت و وادارم کرد بلند شمی باریکام

. ستی که حالت هم خوب ننیمثل ا. ی فکر کنزهای چنی دوست ندارم به اگهی دـ

  .می بزنی دورهی و رونی بمی و برمی بشالی خیبهتره کالس ها رو ب

 یبه حرفاش گوش م دی نداشتم دنبالش برم، اما ظاهرا مجبور بودم و بادوست

  .دادم

  :دی پرساری کامنی ماشیتو

  ؟ی صبحانه خوردـ

  : جواب دادمکوتاه

  . آرهـ

  !م؟یاری از عزا دربی دلهی و ی کله پزمی بریموافق.  ـ خب من نخوردماریکام

  : چندش بهش نگاه کردمبا

  ! حالمو به هم نزنی اَه اَه اول صبحـ

  : هاش رو گرد کردچشم

 دهی شده، سر بردهی بریزبون، پاچه، کله .  خوش مزه ستیلی ا کله خوبه که، خـ

  .وهاهاهاهایشده، قتل، قاتل، خون، 

  . صورتش رو با خنده جلو آوردو

  : دست کنارش زدم با
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۲۴۳

  !اری درنی ا مسخره بازـ

  !ی قاتل بالفطره نشستهی شی که انگار پی دمغ و وحشت زده انی ـ همچاریکام

 حناش گهیاون د.  و به جلو نگاه کردمدمیهم کش ی رو ندادم و اخم هامو توجوابش

  . شدمی هاش خام نمی مسخره بازنی با اگهی نداشت و دی من رنگشیپ

 ی می لبش بود، رانندگی که گوشه ی نگفت و با لبخند کجیچی هگهی هم داریکام

متعجب به . می ری ما می همون خونه ای به سمت محله و میاحساس کردم دار. کرد

  :حرف اومدم

  ! خونه مون؟ی بری منو می دارـ

  : گفتکوتاه

  . آرهـ

  : زده شدموحشت

 مامانم االن خونه ست و من هم هنوز ست،ی کردن نی االن وقت تالفاری کامنی ببـ

  .نهی تو رو ببدیاون فعال نبا.  نگفتمیزیبهش چ

 بود و دی بافت جدیی جوراهی خونه مون که ی اصلابونی خکی نزدیی جاهاهی

  : داشت نگه داشت و با همون لبخند کجش گفتیادیبزرگ و نوساز ز یآپارتمان ها

  .میدی شو، رسادهیپ.  خونه مونمی برمی خوای خونه تون، ممی برمی خوای نمـ

اما اون که قول داده بود تا دو !  خونه گرفته بود؟ی زودنی به ایعنی!  کردمتعجب

  ! بهم فرصت بدهگهی دیهفته 

  :ه کردم ـستاصل و ملتمسانه بهش نگامـ

  !ی بهم فرصت داده بودگهی دی تو که تا دو هفته ی ولـ
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۲۴۴

  : رو تو هم گره کردابروهاش

  !ای االن بنی جا و ساکن شو، من که نگفتم از همنی اای بگهی دی خب تو دو هفته ـ

  : زدیثی که لبخند خبدمی کشی دفعه نفس راحتهی

نت برات خونه  مامان جوی خونه کی جا نزدنی هم،ی بچه ننه هستیلی چون خـ

  ! بگو من بدمیحاال ه. گرفتم

  :ناراحت شدم و طلبکارانه گفتم.  پررو بودیلیخ

 مامان جونت شی خونه تون و پی بردی تو که هر شب هر شب، بایعنی آهان ـ

  !؟یستی بچه ننه ن،یبخواب

  : کرد و لبش رو گاز گرفتینی هبامزه

  ؟ی کنیهام دشمن م بابام رو بای خوای م؟ی زنی که مهی حرف ها چنی اـ

  :دی دراز کرد و لپم رو کشدست

  . خوابمی تو اتاق خودم مرمی من م؟ی کار به مامانم دارم خانومی من چ_

  : شدمادهی پار،ی و مثل کامدمی منم خندگهید

  !یتی تربی بیلی خـ

  : رو زدریدزدگ

  .ی زنی زشت می ملوس خانوم که همش حرف هایتی تربی خودت بـ

 هی و پنج طبقه که ی مشکتی گرانی و با نمای ساختمون شمالهیر  ددشی با کلاریکام

 ییبای بزرگ و زاطیاولش وارد ح.  بود رو باز کردی مسکونشی و بقنگیطبقش پارک

 دی بودن و احتماال بای مترستی منطقه معموال دونی ای هانی زمیقواره ها. میشد
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۲۴۵

 واحد هی طبقه  هری بودن و تویحد ساختمون هم که تک وانی ایآپارتمان ها

  . بودنی می متریداشت، حدود صد و س

  .میسادی اول وای واحد طبقه یجلو

  : گفتاریکام

 هی گفت همسای مهیبنگاه.  اولهیواحد ما طبقه .  جا دو، سه سال ساختهنی اـ

 داره گهی دیکی دکتره، اون شونیکیظاهرا .  کردنلیهامون همشون خوب و تحص

، اگه خدا بخواد و عمرش کفاف بده، قراره از  همگشونی دیکی اون شه،یدکتر م

  . دکتر بشهندهیدر آ... مهدکودک شروع کنه و درس بخونه و انشاا

  . زدمی حرفش لبخند پر رنگنی ابا

  :دی در آپارتمان رو باز کرد و به طرفم چرخدشی کلبا

  ! بفرما، اول خانوماـ

 و دمی خندگهید. تو رفت ی هلم داد و خودش تنداری خواستم برم داخل، کامی متا

  :گفتم

  ! اول خانوما؟ی بگی حاال مگه مجبور بودـ

  : رو به دندون گرفتنشیی پالب

 ادب و شعور تی دو تا کلمه، نهانی به زبون آوردن ای دونیمگه نم.  رسم ادبهنی اـ

  ! رسونه؟ی مرد رو مهی

  : دنبالش وارد شدمی خوشحالبا

  !ی چقدر هم که تو باشعورـ

  .شته باش ـ شک ندااریکام
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۲۴۶

 ی هم که توش باز می که اون درمی راهرو شدهی آپارتمان ها اول وارد ی همه مثل

 ال مانند بزرگ، حدود چهل متر، که ی محوطه هیبعد .  بودییشد، حتما در دستشو

 بود و توش چند تخـ ـته فرش نو و لوله ختهی بود و کامال به هم رییرایهال و پذ

 ی که هنوز نصب نشده بودن و روییدها نو و پرلی و مبل استیشده، دو دست راحت

 هال بود و باعث ال ی که گوشه ی دوازده متری آشپزخونه هی.  ها بودنیراحت

 اف کرم ی ام دی هانتیمانند شدن هال شده بود و از دو طرف به هال اُپن بود و کاب

  . هاش پر از جعبه و کارتن بودنتی کابی داشت هم اون جا بود که رویو شکالت

  : تکون دادی متاسف سراریکام

  !دنی رو نچلی تنبل ها هنوز وساـ

  : به من کردی نگاهو

  !ی آوردی مهیزی جهدیتو با!  عروسه های فهی وظنای انی ببـ

  : و طلبکارانه گفتماوردمی گفت اما منم کم نی راست مداشت

  .ی داماده، که تو نگرفتی فهی هم وظی طوره، عروسنی اگه اـ

  :ت کمـ ـرم زد به پشی شوخبه

  !ی عروسی بی جور شد، عروسنیاصال حاال که ا! ی قرار شد پررو نشـ

  : رو گرفت و به سمت اتاق ها برد و گفتدستم

 دونم و اون ی فقط خدا کنه اتاق خوابمون رو آماده کرده باشن، وگرنه من مـ

  !کارگرها

 از یکی در اری اتاق خواب بودن، کامهی هال سه تا در بود که هر کدومشون یانتها

 ی سر جازیاتاق کامال آماده بود و همه چ. میاتاق ها رو باز کرد و به داخلش رفت
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۲۴۷

 ییبای که واقعا به زدی و سفی اروزهی با ست فی مترستی اتاق بهی. خودش بود

 کمد ی جداگونه و چهار تا در برایاشت بهدسی سروهیاون اتاق .  شده بودنیزاید

  . داشتیوارید

  : کردزونی آوی رو درآورد و به چوب لباس کاپشنشاریکام

  .می االن خونه مون رو افتتاح کننی از همی اگه موافق باشـ

  : فوت کردمرونینفسم رو به ب.  رو گرفتممنظورش

 نی جا که انی ای و درس و دانشگاه کشوندی کاره من رو از وسط کار و زندگهی ـ

  !م؟یجا رو افتتاح کن

 ی مییهوی ،ی حرف بزنهیاگه با گوشه و کنا!  ها؟یگی متلک می داری ـ اواریکام

  . پخ پخینیب

  .دی گلوش کشری دستش رو زدنی به منظور سر برو

  : شدم و روم رو ازش گرفتمناراحت

  ! سوءاستفاده کنی نقطه ضعف دستت دادم، تو هم ههی حاال من ـ

  : هاش رو باال انداختشونه

  ! البته اونم با پنبهنم،دی که من خشنم و تو کار سر بری خب خودت گفتـ

  : کردزی چشم هاش رو ربامزه

  !د؟ی سر برشهی مگه با پنبه هم منم،ی ببی راست_

 رو برداشت و از شی گوشاری کامی دفعه اهی که می بوددهی تخـ ـت دراز کشیرو

 به چشم نی تخـ ـت نشستم و خشمگیوحشت زده رو.  عکس گرفتهیقسمت باال تنم 

  ::هاش زل زدم
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۲۴۸

  ! هان؟؟یار کرد کی تو چـ

مثل آدم .  انداختمواری به چهار سمت دی و عجله ای نگاه سرسرهی وحشت زده بازم

لرزش و .  گشتمی مدار بسته منی دوربهی شبیزی چهی دنبال چارهی درمونده و بیها

 به هزار ی سر تا سر بدنم رو گرفت و احساس کردم ضربان قلـ ـبم حتمی عظیترس

  .دیهم رس

 که یدی قدر منو احمق آفرنی چرا اایخدا.دمیرو به صورتم کش ـستأصل دستم مـ

  ! فکر نکرده بودم؟ی موضوعنیتا حاال به همچ

 کرده باشه و ی شرط بندار،یاگه باز دوباره کام! ؟ی نقشه باشه چهی همش نای ااگه

 ناجور و برهـ ـنه، همه جا پخش کنه ی هاتی وضعی من رو تویبخواد عکس ها

  !؟یچ

 چه دی بایعنی ؟ی آبروم کنه چی بخواد باریاگه کام.  کردمیتی عجب خرایخدا

 وقت زنده چی که انگار هی جوررم،ی برم بمدی باگهی دیعنی زم؟ی به سرم بریخاک

 و ستی قائل نی ارزش و احترامچی من هی تا حاال نشون داده که برااریکام! نبودم

 هم پست و یلی خ خندون و شادشی برخالف چهره دمی فهمگهی امروز هم که دیحت

 برهـ ـنه م رو ینکنه تا حاال هم عکس ها. ادی ازش برمی که بگیسنگدله و هر کار

   پر کرده باشه؟گهی دی مجازی فضاهاای بوک و سی فیتو

 مرد بهتر از حاال بود و حداقل ی کار کنم؟ مطمئنا اگه می مامانم رو چای خدایوا

 دی باگهی دیعنی کار کنم؟ ی چدیبا یعنی ایخدا. دی دی رو نمیی آبروی ننگ و بنیا

 نی از اشهی همی قابل بخشش بکنم و سم بخورم و خودم رو براری و غرهیبرم گناه کب

  !؟ و ننگ آور راحت کنمی کوفتیزندگ
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۲۴۹

چشم . لرزش دست هام دست خودم نبود.  پناه بودمی ـستاصل و درمونده و بمـ

 ی رو نماری کامگهید. ار بود و قلـ ـبم از شدت تپش در حال انفجدی دیهام تار م

  : که گفتدمی شنی صداش رو به طور مبهم می ولدم،ید

  ؟ی شدی جورنی شد؟ چرا ای چه،ی هانه،ی هانـ

 ی که جز بیآغـ ـوش گرم. دی کردم که محکم منو تو آغـ ـوشش کشاحساس

  . برام نداشتی اگهی دزی و حماقت چیپناه

  : گفتمی خفه ای صدابا

  !؟یس گرفتتو از من عک... تو ـ

  : آغـ ـوشش بودم، تکونم دادی که توی جورهمون

  ! داره؟ی مگه عکس گرفتن چه اشکال؟ی شدی جورنی شد؟ چرا ای چـ

  :دمی پرسومدی خفه، که به زور از ته گلوم باال می با همون صدادوباره

 ناجور همه جا پخش ی حالت های من رو بدون لباس و توی عکس های خوای تو مـ

  !؟یکن

  . کردتی که گوشم رو اذدمی بلندش رو شنی خنده یعه صدا دفهی

  : گوشم گفتری زادی تر منو به خودش فشرد و با محبت زمحکم

  ! قدر بدم؟نی من ایعنی هان؟ چرا؟ زم؟ی عزی کردی فکرنی چرا همچـ

 صورتش نگاه کنم اما من ی ـنه ش جدا کرد و وادارم کرد توـی سی رو از روسرم

  :دمی دزدینگاهم رو م

  ! به من نگاه کنـ

  : دستش باال آوردهی صورتم رو با و
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۲۵۰

!  کار رو بکنم؟نی که بخوام با زن خودم افمی قدر رذل و کثنی به نظر تو من ایعنی _

  .یلی دوست دارم، خیلی من خهیهان!  دوستت دارمیلی که خییاونم تو

 یم اون داشت یعنی! دم؟ی شنی داشتم درست میعنی.  بهش نگاه کردمناباورانه

 بار اسمم رو نی اولی بود که برااری کامنی همنی ایعنی دوست داره؟ یلیگفت منو خ

  !اد؟ی زیلی کم، بلکه خیلیصدا زد و دو بار بهم گفت که دوستم داره، تازه اونم نه خ

 گوش هام رو یی چشم هام و هم شنوایینای هم بی دفعه اهی کردم معجزه شد و حس

 گذشته، دوباره به بدنم نانیاه آرامش و اطمبه دست آوردم و به طور ناخودآگ

 اون ننگ از دوشم نی دفعه بار سنگهی که ی کردم، طوری میاحساس سبک. برگشت

  .برداشته شد

 اگه دوستت هم نداشتم ی مطمئن باش حتنویا. هی دوست دارم هانیلی ـ من خاریکام

  .نم کار رو بکنی ای دخترای زن و چی که با هستمیاون قدر رذل و پست ن

  : شدنی غمگنگاهش

 شده ی دوست داشتنیلی االن هم فقط از صورتت عکس گرفتم چون به نظرم خ_

  . کنمی اما باشه، تو غصه نخور، اون رو هم پاک م،یبود

  ! دوباره بگو؟،ی گفتی چـ

  . کنمی گفتم مطمئن باش که عکست رو پاک مـ

  !؟ی گفتی نه، قبلش چـ

  : شدمتعجب

  ! کنم؟ی کار رو نمنی ای زنچیه و با ستمی که رذل ننی اـ

  !گمی بابا قبل ترش رو می اـ
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۲۵۱

  : ابروهاش رو باال انداختطنتی دفعه متوجه منظورم شد چون با شهی کنم فکر

  . گفتمی رفت چادمی گه،ی دونم دی نمـ

  : گفتمرانهی حالت مچ گبه

  !ی دوست داریلی منو خی تو گفتـ

  ! گفتم؟ی ـ نه بابا، کاریکام

  .یدو دفعه هم قبلش گفت. یه بار هم گفت س،ی چرا گفتـ

  :دی هم کشی تویشی هاشو نمااخم

  ! حرف تو دهن من نذار دخترخودیب!  زدم؟ی حرفنی همچیمن ک!  بابای اـ

  :دی رو کشمینی زدم که بیلبخند

 زبون من ری از زی خواستی بود و می پس اون حالت غش و ضعفت، همش الکـ

  !آره؟. یساده دل حرف بکش

از .  روزیهمه چ.  رو بهم بگهزی بهش نگاه کردم، دوست داشتم همه چنهمشتاقا

  .  بار ازم خوشش اومدهنی اولی که برای که بهم داره و اون وقتیاحساس

  

چرا از این که کامیار گفت من رو دوست داره، این قدر . دفعه به خودم اومدمهی 

یعنی تو این ! م؟یعنی من هم اونو دوست داشت! ذوق زده و خوشحال شده بودم؟

  !فرصت کم و ده روزه، منم عاشق اون شده بودم؟

چرا باید من از کامیار خوشم می اومد و این طوری ذوق زده می !  چرا؟اصال

اصال مگه کامیار چه خصوصیت خوبی داشت که من باید ازش خوشم می ! شدم؟

  !تمطمئنا اون بیشتر معیارهای من، به عنوان همسر آیندم رو نداش! اومد؟
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۲۵۲

 یحتما مشـ ـروبات الـ ـکل. مطمئنا روزه هم نمی گرفت.  نماز نمی خوندکامیار

 خودش یهم می خورد و با زن های نامحرم رابطه ی خالف هم برقرار می کرد،حت

اون کلی هم دوسـ ـت دختر داشت و بارها . هم این رو هیچ وقت انکار نکرده بود

 دیگه ی دانشگاه الو می رهایدختجلوی چشم خودم دیده بودم که با ژاله و یا 

  .ترکونه

 درست و حسابی هم که نداشت و عالوه بر این که خیلی زورگو بود گاهی هم اخالق

خیلی بداخالق می شد و حتی همیشه هم سعی می کرد به بدترین القاب منو تحقیر 

درست مثل همون روز اول توی خونه ی مجردیش و اون حرف های نامربوطش . کنه

  !دیدقیرهای بعدیش که منو مثل یه بچه گدا می و یا تح

 اونا گذشته، تازه امروز فهمیدم که قسی القلب و بی رحم هم هست و از این که یه از

انسان رو به گناهی که مقصر اصلیش خودش بوده و خودش باعث به وجود اومدن 

صال این سوءتفاهم شده رو خیلی راحت و به بدترین شکل ممکن مجازات می کنه و ا

  .هم عذاب وجدان نمی گیره

مثل همون دروغ هایی که راجع به بودن من . عشقم کامیار دروغ هم زیاد میگه! هه

شاید من هم چند باری به مامانم دروغ . توی خونه اش، تحویلِ شهباز و صدیق داد

اون جا . گفته بودم، اما مطمئنا جنس دروغ های من با دروغ های کامیار فرق داشت

 اگه توبه می کردم و راستش رو تا چند ئناجون مامانم در میان بود و مطممسئله ی 

روز دیگه بهش می گفتم، خدا هم من رو می بخشید و این یه جور دروغ مصلحتیِ 

  .اجباری بود که من مجبور به گفتنش شده بودم
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۲۵۳

جمع کن اون لب و لوچه و اون دهنِ گشادتو که از خوشی به «:  خودم نهیب زدمبه

اصالً این کامیار چه ویژگی اخالقیه خوبی داره که ! ه ی یه اقیانوس باز شدهانداز

تا یه دوستت دارم بهت گفت که معلوم هم نیست راست گفته باشه، یا دروغ و یا این 

 مرز سکته کردن و ذوق مرگ شدن پیش اکه مثل همیشه دستم انداخته باشه، ت

  »!رفتی؟

وست دارم این قدر خوشحال بشم و همه ی  چه چیزی باعث شد که من با یه داصالً

یعنی دلیلش عشق و عالقه ی آتشینم به اون ! رذایل اخالقیش رو نادیده بگیرم؟

  ! هم پولدیشا....و یا شاید! بود؟

این پول و ثروت کامیار بود که چشم من رو به روی ! آره درسته. زدمی تلخشخندین

  .ذوق مرگ شدن پیش برده بودهمه ی بدی هاش بسته بود و حاال من رو تا مرز 

یعنی چرا این قدر زود خودم رو به پول و زیورآالت !  چرا من این قدر پستم؟خدایا

دنیا فروختم؟ در حالی که همیشه به نظر خودم دنبال معنویات بودم و دین و ایمان 

  !و اخالق خوب شوهر آیندم برام خیلی مهم بود

ن به نظر خودم دنبال معنویات و اخالقیات  من یه آدمِ حقیرم که هر چند تا اآلآره؛

بودم اما کامیار رو که اسیر لذات مادی دنیا بود رو بدون این که خودم هم متوجه 

اون برای منی که همیشه توی یه . بشم، فقط و فقط به خاطر ثروتش دوست داشتم

 یه خونه ی مجهز و بزرگ گرفته بود و م،خونه ی کوچیک و محقر زندگی کرده بود

حتی بهم قول داده بود برام یه ماشین هم می خره و پول توجیبی هم هر چقدر هم 

  .که دلم بخواد بهم میده



  یونیلیعروس هفت م

  

goldjar/me.Telegram  

  

 

۲۵۴

. واقعاً تأسف بار بود اما حتما حقیقت داشت.  از افسوس برای خودم تکون دادمسری

در واقع من خودم رو به پول فروخته بودم ولی همیشه خودم رو گول زده بودم که 

ون مادرم و به قیمت زندگیِ دوباره ی اون، با کامیار عقد موقت به خاطر نجات ج

 قرار داده بودم و تمام پل های تیارشکردم و حتی خیلی راحت خودم رو تحت اخ

  .پشت سرم رو هم خراب کرده بودم

 اگه کامیار با همین خوشگلی و خوش تیپی و همین اخالقیات و معنویات َکمش یعنی

ود اما می تونست این هفت میلیون رو یه جوری جور کنه و یه پسر فقیر و بی پول ب

به دستم برسونه و ازم بخواد که در عوضش به مدت دو ماه به عقد موقتش در بیام، 

  ! می کردم؟قبولمن باز هم پیشنهاد ازدواج موقتش رو 

شاید من تا حاال خودم رو گول زده بودم که فداکاری کردم و به قیمت !  دونمنمی

م باهاش ازدواج کردم؛ در حالی که شاید واقعاً این طور نبود و من خون مادر

ناخواسته و بدون این که خودم هم متوجه بشم خودم رو به بهانه ی هفت میلیون، به 

  .یه پسر پولدار و عیاش فروخته بودم

 من یه عروس هفت میلیونی پست و رذل بودم که هیچی از انسانیت نفهمیده آره

  ! با پول و به خاطر پول، با کامیار ازدواج کرده بودمبودم و فقط و فقط

 این افکار که به درستیش زیاد هم مطمئن نبودم، دچار عذاب وجدان شدم و با

  .شادیِ یه دقیقه ی پیشم از گردی صورتم رخت بست

  : ها گفت یمی که از این حاالت دوگانم شده بود،به سبک قدکامیار

 اول قاه قاه خندیدی و سپس این چنین می ! ای شیخ حکمت این حالت چه بود؟ـ

  !گریی؟
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۲۵۵

 یاد کتاب فارسی دبیرستان و خاطرات و سجایای شیخ ابو سعید ابوالخیر که یک به

  :صوفیِ سّنی و شافعی مذهب بود لبخندی تلخ زدم و گفتم

  . هیچی، فقط یه کم حالم خوب نیستـ

قه ای شکلم گذاشت  انگشت اشارش رو توی حـ ـلقه ی گوشواره های حـ ـلکامیار

برخورد پشت . و با تکون دادن انگشتش، الله ی گوشم رو هم به حرکت درآورد

انگشتش و الله ی گوشم کمی باعث قلقلکم می شد که اهمیتی ندادم و بهش خیره 

  .شدم و احساس کردم که حرف هایی برای گفتن داره

  : زد و گفتلبخندی

تو به نظرم .  داشتم به سمتت اومدم اولش فقط به خاطر همون شرطی که با جوادـ

یه دختر مغرور و زیبا می اومدی؛ اما من کالً عادت نداشته و ندارم که برای دوستی 

با هیچ دختری پیش قدم بشم و همیشه این خود دخترها هستند که با حرکات چشم و 

 جلب توجه میشه، من رو به سمت باعثابرو و ادا و اطوارشون و کارهایی که 

  . متوجه می کنندخودشون

  : تر کردقی رو عملبخندش

تو یه جورایی انگار با دخترهایی که دور و بر ما بودن .  اما جواد راست می گفت_

اولش کم محلی ها و بی توجهی هات رو به پای ناز کردن دخترونه و با . فرق داشتی

 دست پس زدن ولی با پا پیش کشیدن گذاشتم اما خیلی زود و همون دفعه ی اول

  . دیگران فرق داریبافهمیدم که تو از جنس بقیه نیستی و حتما 

  : لبخند محو زدم که نگاهش رو ازم گرفتهی اومدم و رونی اون افکار تلخم باز
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۲۵۶

 پیروزی توی شرط بندی برام مهم بود اما نه اون قدرها زیاد؛ اما اون لحظه ها _

 برای دوستی با من برای اولین بار. احساس می کردم به شخصیتم توهین شده

دختری پا پیش گذاشته بودم و اون داشت ردم می کرد و یه جورایی با اکراه و مثل 

اون روز هم .  عصبانی شده بودمستتخیلی از د. یه مزاحم واقعی بهم نگاه می کرد

که دوستات رو سوار ماشینم کردم فقط به خاطر این بود که یه اطالعاتی راجع بهت 

یدا کنم که یه جوری به قلبت رسوخ کنم و یه جورایی هم بدست بیارم تا راهی پ

درست همون طوری که تو باعث خرد . شرط رو ببرم و هم تا می تونم تحقیرت کنم

  . شده بودیمنشدن غرور 

  : تکون دادیسر

 وقتی فهمیدم بی پولی و شدیدا محتاج هفت میلیون تومنی، پوزخندی به خودم _

دم و از اون متأسف تر، وقتی که متوجه شدم یه زدم و واقعا برای خودم متأسف ش

پدر ناقص العقل هم داشتی که البته حاال دیگه مرده و در حال حاضر بی کس و 

 با این همه نقص و کمبود، داری کاری و هیچ حامی ای دور و برت نداری؛ اما حاال

  .برای من کالس می ذاری و روی اعصابم پیاده روی می کنی

مخصوصا که کامیار با انگشتش گوشوارم رو به سمت پایین می .  کمی اذیت شدگوشم

به نرمی انگشت . کشید و احساس می کردم داره گوشم رو هم باهاش زخم می کنه

  :کامیار رو کنار زدم و در حالی که هنوز هم از خودم شرمنده بودم، زیر لب گفتم

  . نکن گوشم رو پاره کردیـ

کمی قلقلکم اومد اما باز هم اهمیتی . فم رو برداشت و گذاشتش توی ناانگشتش

  .ندادم
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۲۵۷

 ـ چون می دونستم بی کس و کاری اون روز توی بیمارستان به سراغت کامیار

اومدم و علی رغم این که تو هیچ رقمه باهام راه نمی اومدی، جرأت پیدا کردم و 

 تویباهات شوخی کردم و حتی گستاخانه بهت دست زدم و به اون اتاق بردم و بین

 واقعا و از ته دمیفهم یکشیدم که تو هم هر بار عصبانی می شدی و خوب م

دل،دوست داشتی یه جوری من رو دست به سر کنی تا از دستم فرار کنی و خودت 

کامال معلوم بود دفعه ی اولته که یه مرد بهت دست .رو از اون مهلکه نجات بدی 

با توجه به . هم نگاه می کردیچون واقعا معذب هم بودی و با تنفر و ترس ب! می زنه

 بودم و ناغافل توی اتاق کشونده بودمت، فهمیدم که فتهزهرچشمی که ازت گر

با این که دوست نداشتم از قدرتم . خیلی ترسیدی و جرأت هیچ کاری رو نداری

برعلیه ت استفاده کنم اما ته دلم خیلی خوشحال شدم ولی خب این بودنت در 

مد و تو باید قبول می کردی که باهام به یه کافی شاپ بیای کنارم به کارِ من نمی او

نه این جور که مثل . و یا این که سوار ماشینم بشی تا جواد تو رو اون جا با من ببینه

یه بچه گنجشک تو دست هام اسیرشده بودی و از ترس به خودت می لرزیدی و من 

  .حتی به راحتی صدای ضربان نامنظم قلبت رو هم می شنیدم

 که بازیش گرفته بود و ظاهرا توی این موقع حساس هم نمی خواست دست از کامیار

مسخره بازی هاش برداره، مثل بچه ای که انگشتش رو توی دماغش می چرخوند، 

انگشتش رو توی نافم تند تند می چرخوند و یه لحظه احساس کردم که اآلنه که نافم 

  .سوراخ بشه و محتویات شکمم بریزه بیرون

 رو کشیدم و انگشتش رو از توی نافم بیرون آوردم و کالفه از این کارش شدست

  :گفتم
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 اینا رو قبال هم گفته بودی و این که اگه اون روز سوار ماشینت می شدم و یا این ـ

 می کردی و اون پول رو یکه روز قبلش باهات به کافی شاپ می اومدم بزرگوار

  !بهم می دادی

  : و انگشتش رو توی سوراخ گوشم فرو کرددی کش همی تویشی هاش رو نمااخم

اآلن می خوام یه چیزای جدیدتر و خوب تر بهت بگم که .  وسط حرف من نپر بچهـ

  .اگه بشنوی حتما از خوشی سکته می کنی

  : کردمیپوف

  . د بگو دیگه، کالفم کردی با این کاراتـ

  : اخم بامزه ش رو پررنگ تر کرداون

اونم این که تو برخالف دخترهای دیگه . دربارت فهمیدم همون موقع ها یه چیزی ـ

. بودی که همه ش من رو به صورت یه بانک متحرک و یا یه تراول زنده می دیدن

اون قدر وجودت و پاک بودنت برات ارزش داشت که شرافتت رو به پول من 

ل نفروشی و وقتی که روز قبلش بهت پیامک زدم و گفتم به کافی شاپ بیا تا بهت پو

الزم رو بدم با این که بهش نیاز شدیدی داشتی اما قبول نکردی و نیومدی و حتی 

همون روز هم قبل از عقدمون بهت پیشنهاد دادم که اگه دوست داشته باشی عالوه 

بر هفت میلیون که مطمئناً همش رو برای عمل مامانت می خواستی، یه مقدار دیگه 

 متوجه شدم که تو خیلی به فکر نجات کامالً. هم بهت بدم که بازم قبول نکردی

 و حتی پیشنهاد بی شرمانه ی عقد موقت من رو خیلی سریع و بدون یمادرت هست

چون و چرا و هیچ شرط و شروطی مبنی بر این که از من توقع حتی ریالی اضافه تر 

 نداشتی که ستداشته باشی قبول کردی و حتی به خاطر این که دختر بودی و دو
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شی یه پیشنهاد عقد هفتاد ساله اونم بدون هیچ پول اضافه تر و گرفتن زود بیوه ب

مزایای دیگه ای دادی و وقتی هم که اون محضرداره بهت گفت،من هیچ وظیفه ای 

در قبال خرج و مخارجت ندارم، با آرامش خاطر و مطمئن قبول کردی و گفتی، این 

  .ورد نذاشتی شرط دیگه ای در این میچرو می دونی و باز هم با من ه

من هیچ وقت دوست ! اون داشت راست می گفت ها.  تعجب بهش نگاه کردمبا

نداشتم ازش پول اضافه تری بگیرم و اون موقع هم واقعاً نجات جون مادرم برام 

  .مهم بود نه چیز دیگه

  : زدی لبخندکامیار

ی می  با این که توی این دوره زمونه بعضی از دخترها برای بِکارتشون پول زیادـ

گیرن اما تو به همون هفت میلیون که هیچیش رو برای خودت نمی خواستی رضایت 

دادی و حتی برای بارهای دیگه و حتی با این که توی مضیقه ی مالی هم بودی، 

 وقت از من پول دیگه ای یچحداقل برای هزینه ی رفت و آمدت هم که شده، ه

. یچ وقت به مغزت خطور نکردنخواستی و حتی مطمئنم فکر گرفتن این پول هم، ه

تو حتی گوشی اهدایی من رو هم قبول نکردی و یا وقتی که بهت گفتم برای تسویه 

حساب با بیمارستان پول الزم داری یا نه، با این که می دونستم حتما کم میاری، اما 

  .باز هم قبول نکردی

  : با لبخند اطمینان بخشی ادامه داداری پررنگ شد که کاملبخندم

تو اولین دختری هستی که دارم دور و بر خودم می بینم که ازم هیچ توقعی  ـ

.  و مطمئنا من رو به خاطر پولم و یا حداقل همراه با پول و ثروتم، نمی خواییندار

وقتی که اون کادوت رو که ارزون قیمت بود اما برای تو حتماً یه خرج اضافه بود رو 
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خواستم . ز بیست فرسخیش حس کردمدیدم، خیلی واضح بوی دوست داشتن رو ا

خب تو مطمئنا اون پول رو از من نمی . کمی اذیتت کنم و بهت یه تراول دادم

گرفتی اما دیدم که بعدش هم هیچ توقع جبرانی از من نداشتی؛ در حالی که بارها 

شده بود که بعضی از دوسـ ـت دخترهام با اون که همشون از قشر مرفه هستند، 

به مناسبت های مختلف برام می گرفتند، یه جور دیگه تالفی می  هعوض کادویی ک

تقریبا . کردن و پول کادوشون رو یه جورایی و با عناوین دیگه ازم پس می گرفتن

همه ی دخترهای دور و بر من به غیر از تو، سعی می کنن یه جورایی من رو به 

رد مثل رستوران و مراکز خرید و پاساژا و یا جاهایی که باید براشون پول خرج ک

کافی شاپ و یا جاهای دیگه بکشونن و هر دفعه هم به مقدار زیادی من رو پیاده 

 سیری و غذا نمی یحتی اون روز هم که به رستوران رفتیم تو خیلی جدی گفت. کنن

خوری که من دیگه از دست این همه امتناعت، ناراحت شدم و گفتم باید حتما یه 

تو هم قبول کردی اما فقط به خاطر این که شاید . یبدچیزی هم این جا سفارش 

تو . فکر می کردی حتما من ناراحت میشم و خوب نیست که درخواستم رو رد کنی

حتی پیشنهاد من رو که گفتم می خوام برات خونه بگیرم رو هم با این که حتما می 

 ندونستی من یه خونه ی درست و حسابی برات می گیرم که با خونه ی خودتو

زمین تا آسمون فرق داره، قاطعانه و بدون هیچ تعللی رد کردی و گفتی،خودت 

  .خونه داری و هیچ احتیاجی به لطف من نداری

 کامیار رو که توی گوشم و گاهی هم بیرون و روی گوشم وول می خورد و دست

گاهی هم الله ی گوشم رو محکم می کشید رو، به کناری زدم و با لبخند بهش نگاه 

حاال که فکر می کردم می . دیگه از ناراحتی و عذاب وجدانم خبری نبود. ممی کرد
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 که ازش پول یا کمک نداشتممن هیچ وقت دوست . دیدم اون داشت راست می گفت

من تا حاال هیچ وقت اون رو یه اسکناس متحرک که باید . مالی دیگه ای رو بگیرم

هم دوست نداشتم که بخواد مثل ریگ برام پول خرج کنه، ندیده بودم و حتی حاال 

  .در حقم لطفی بکنه و یا این که بخواد پول دیگه ای بهم بده

پس چرا من از کلمه دوستت دارم کامیار این قدر ذوق .  لحظه به فکر فرو رفتمیه

زده شدم در حالی که همون طور که گفتم، کامیار هیچ کدوم از مالک های من رو 

عنی اگه به خاطر پول که تنها حسن کامیار بود پس ی! به عنوان همسر آیندم نداشت؟

یعنی من اون رو واقعا ! نباشه، این همه توجه من به کامیار، به خاطر چی اون بود؟

  !و به خاطر خودش دوست داشتم؟

درسته که اون لحظه که از من برای دو ماه خواستگاری کرد، من !  دونم، شایدنمی

از این گستاخیش متنفر هم شده بودم و هیچ حسی بهش نداشتم و حتی یه جورایی 

حتی بعد از عقدمون هم از عکس العملِ تندش ترسیدم، اما نمی دونم چرا بعد از 

عقدمون و بعد از این که اون پول رو به حساب بیمارستان ریختم و از زنده موندن 

مامانم که همه ی زندگیم بود، خیالم راحت شد، یه جور احساس تعهد و قدردان 

و نمی دونم شاید یه احساسِ لطیف دوست داشتن نسبت به کامیار پیدا کردم و بودن 

 یحتی برای اولین برخوردمون دلم خواست که در نظرش زیبا به نظر بیام و برا

 رو پررنگ کردم و البته خودم رو گول زدم که شمی اتاقش آرای توروز اون نیهم

ودم که از ته دلم خبر داشتم این یکی از وظایف شرعی زن نسبت به شوهرشه؛ اما خ

و می دونستم که واقعیت چیز دیگه ایه و من فقط و فقط دوست دارم که با این 

  . رو تحسین کنهمکارها به بهترین نحو به چشم کامیار بیام و اون زیبایی
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 البته کامیار هم به بهترین نحو ممکن جوابم رو داد و چقدر هم که این کارهام به که

  !چشمش اومد

اون بیشتر .  خب حاال که فکر می کنم می بینم کامیار که همش هم با من بد نبودهاما

اون حتی اون روز که . وقت ها با شوخی ها و سرخوشی هاش من رو می خندوند

 بودند نگرانم شده بود و از خیر تفریح کردن با دوست هاش دهیگوشیم رو دزد

 از سالمتی من برگشته بود و یا نیناگذشته بود و با عجله از ویالشون فقط برای اطم

حتی کاری که با صدیق کرده بود، درسته که به دور از انسانیت بود اما خب کامیار 

  .اون کار رو فقط و فقط در دفاع از من انجام داده بود

منم یه جورایی بدون این که حتی خودم هم متوجه شده باشم .  این درستهآره،

ون وقتی که براش عطر می خریدم با یه جور من حتی ا. کامیار رو دوست داشتم

لذت و یه شور مضاعف که نمی دونم از کجام اومده بود، این کار رو کردم و حتی 

 و اون به اسکی رفته بود، ماون روزی که توی بیمارستان ازش بی خبر مونده بود

حسابی نگرانش شدم و اضطراب و ترس زیادی از این که مبادا براش اتفاق بدی 

  .ده باشه، تمام فکر و ذکرم رو به خودش مشغول کرده بودافتا

  : این بار انگشتش رو روی لب هام کشید و گفتکامیار

چیزای زیاد دیگه ای هم توی تو هست که من رو .  تازه فقط این چیزها نیست کهـ

  .به سمتت متمایل می کنه

گه ای دارم وای خدایا یعنی من چه چیز خوب دی.  بار با لذت بهش نگاه کردمنیا

وای خداوندا ببین من چقدر خوبی ها ! که کامیار این قدر به سمتم کشش داره؟

  !داشتم و خودم خبر نداشتم
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 رو به رون پای کامیار تکیه دادم و یه دستم رو زیر چونم زدم و مشتاقانه آرنجم

  .بهش نگاه کردم

ام از هم باز  لبخند شیطنت باری زد و انگشتش رو فشار داد، طوری که لب هکامیار

یه لحظه از این . شد و انگشتش رو آروم روی ردیف دندون هام به حرکت درآورد

انگشتش رو همه جا از توی نافم گرفته تا توی گوشم فرو کرده . کارش چندشم شد

 باز هم به این مسخره بازی هاش ابود و حاال هم داشت می چپوندش توی دهنم؛ ام

تی ندادم و همون جور در دریای خروشان عشق اونم توی این موقعیت حساس، اهمی

وای خدایا یعنی . شناور موندم و با لبخند رمانتیکی به عشقم کامی جون، نگاه کردم

  !وای چه خوب! منم عاشق شدم؟

  : شونه هاش رو باال انداختکامیار

 بعد از عقد حسابی ازت متنفر شدم و تو رو توی انجام گرفتن این عقد مقصر ـ

 نفهمیدم چطور شد که خریت کردم و زیر بار این ازدواج، تازه اونم به اصال. دونستم

مطمئنا اگه پدر و مادرم می فهمیدند برخورد خوشایندی ! مدت هفتاد سال رفتم

خیلی .  انتظارم رو می کشیدسابیباهام نمی کردند و حتما یه جنگ اعصابِ ح

ی ازت استفاده کنم و حاال کفری شده بودم و برای انتقام گرفتن، تصمیم گرفتم حساب

با خودم گفتم من . که ناخواسته تا این جا اومده بودم باید تا آخرش هم پیش برم

این هم یکی مثل همه ی اون ها و این صیغه ی مسخره . قبال با زن های زیادی بودم

هم فقط یه جور توجیه کارهای فسادگونه ست و فقط یه کاله شرعی روی این کار 

ن دختر هم حتما برام با یه زنِ کثیف هیچ فرقی نداری و اشکالی می ذاره و ای

  .نداره که ازش یه مدت استفاده کنم و بعد خیلی راحت دورش بندازم
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قیافم رو .  یاد اون روز و اون حرف های مسخره و حرص درآرش افتادمدوباره

خیلی خاطره ی ! کثافت بی شعور. درهم کردم و محکم انگشتش رو گاز گرفتم

  !بی برام درست کرده، یادآوریش هم می کنهخو

  : رو پس کشید و از شدت درد توی دهانش بردانگشتش

  !باور کن از این به بعدش دیگه خیلی خوبه! چرا یهویی هار شدی؟!  اـ

  : تکون دادم و گفتمسری

  .اینا رو که قبال هم گفته بودی! همش حاشیه میره!  بگو دیگه کفرم رو باال آوردیـ

لبخندی زد و این دفعه انگشتش رو که دیگه به آب دهنش هم آغشته شده  کامیار

بود و حسابی از قصد ُتفیش کرده بود رو روی پلک هام گذاشت و آروم به حرکت 

  .درآورد که دوباره چندشم شد

با اون که اولش خیلی بی .  خیلی زود فهمیدم که کامال اشتباه فکر کرده بودمـ

و تو هم خیلی معذب بودی و چون تجربه ی اولت رحم و خشک بهت نزدیک شدم 

بود و شاید بی اختیار، زیادی نمی تونستی نرمش نشون بدی و همش یه جوری 

 اولین بار، از زنی که یسعی می کردی خودت رو کنار بکشی، اما نمی دونم چرا برا

  .کنارم بود متنفر نشدم و تا آخرش از بودنت و حضورت راضی بودم

  :دی کشیاه کردم که آه تعجب بهش نگبا

 همیشه نیاز طبیعی و زن هایی زیادی که دور و بر ما مردها هست باعث میشه که ـ

دیگران رو نمی . برای رفع نیازهای خودمون به سراغ دخترهای این کاره بریم

دونم اما من همیشه و بعد از اون کارم، از دختری که باهاش بودم در حد خیلی 

 موجود نجس رو که به خاطر ینت دارم هرچه سریع تر ازیادی متنفر میشم و دوس
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من آدم معتقدی نیستم اما همیشه بعد . پول تن به این کار داده رو از خودم دور کنم

از این کار یه جور احساس گناه به سراغم میاد که هم از خودم متنفر میشم و هم از 

چند تا مرد دیگه بوده همون زنی که قبل از من معلوم نیست با . اون زنی که کنارمه

البته !  چند نفر دیگه مثل من برای دقایقی هر چند اندک، ازش استفاده کردندو

بعضی از اون دخترها رو با دادن پول زیاد یکی دو ماهی برای خودم نگه می 

داشتم و بهشون می گفتم که باید فقط با من باشی که اون ها هم با اطمینان بهم این 

 بعد از کارم، از بودن کنارش متنفر می مما نمی دونم چرا باز هقول رو می دادند، ا

شدم و احساس می کردم داره حالمو به هم می زنه و خیلی زود باهاش به هم می 

  .زدم و می رفتم سراغِ یکی دیگه

 انگشتش رو از گوشه ی پلکم توی چشمم فشار داد طوری که انگار می کامیار

 ولی چون این دفعه داشت حرفای قشنگی خواست چشمم رو از کاسه دربیاره؛

  .درباره م می زد دستش رو آروم گرفتم و از روی صورتم برداشتم

  : کارم کامیار دوباره لبخندی زدنی ابا

 برای اولین بار وقتی که کنار تو بودم ازت به عنوان یه دختر و یه زن، متنفر ـ

تو اولین دختری .  نبودماز خودم هم به خاطر گناه و اراده ی سستَم بیزار. نشدم

بودی که من از همون اولش به سالمت بودنت اعتقاد کامل داشتم و با خیال راحت و 

نمی دونم چرا .  بهت نزدیک شدم،یماری از بیریشگی پلهی وسچیبدونِ استفاده از ه

یه جور احساس تملک بهت پیدا کرده بودم؟ که البته به خاطر غرورم همیشه سعی 

دیده بگیرم و جور دیگه ای باهات رفتار کنم که تو متوجه این همه کردم اون رو نا

تو خیلی . تغییر رفتارم و اون حس دوست داشتنی که بهت پیدا کرده بودم، نشی
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۲۶۶

تو حتی اون . پاک بودی و من اولین مردی بودم که به خلوتت راه پیدا کرده بودم

 با چند جور پسر قدر پاک بودی که مثل بعضی از دخترها که قبل از ازدواج،

مختلف، به اصطالح عامیانه، الو می ترکونند و هزاران بار با پسرهای مختلف می 

رقصند و بارها هم بـ ـوسه ی مردها و پسرهای مختلف رو تجربه کردند و دست 

تو واقعا و واقعا . آخر هم فقط بِکارتشون رو برای شوهراشون نگه می دارن، نبودی

مخصوصا .  بودی و این به من یه حس خوبی می دادو از همون اولش مال خودم

این که می دیدم تو فقط با خوندن خطبه ی عقد راضی به کنار اومدن با من شدی و 

 مورد خیلی سخت گیر بودی و هیچ رقمه نرم و خام نشدی و من ینبدون عقد در ا

 وقتی که گفتی صدیق اون حرف ها رو بهت زده و نسبت های! نتونستم گولت بزنم

می خواستم . بدی بهت داده، خیلی عصبانی شدم و به زور خودم رو کنترل کردم

 فکر کردم شهمون شبونه برم سراغش و تا می خوره بزنمش اما خب به عواقب بعدی

  .و برای همین چند نفر رو برای این کار اجیر کردم

  : ش در هم شدافهیق

ه هم خورده، اما فقط به  من همیشه از صدیق بدم اومده و همیشه هم حالم ازش ب_

خاطر اصراری که پدرم داره و اطمینانی که نمی دونم از کجا بهش داره، تا حاال 

اون به . نتونستم از کارخونمون اخراجش کنم و برای همیشه از شرش راحت بشم

هیچ عنوان حق نداشت این حرف های کثیف رو به دختر پاک و نجیبی مثل تو نسبت 

  .لی پاکی و همیشه تحسین من رو برانگیختیبده؛ اونم تویی که خی
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۲۶۷

 رو گرفت و آروم و جوری که هرم گرم و آروم نفس هاش به صورتم می بازوهام

خورد و جوری که من رو از خود بی خود می کرد و تا اوج لذت و دوست داشتن 

  : شدرهی چشم هام خیمی برد تو

اگه !  کردم منو ببخشاگه گاهی اذیتت.  من خیلی دوستت دارم هانیه؛ خیلی زیادـ

می دونم که تو خیلی خوبی و حتماً این کار . حرف های بدی بهت زدم فراموش کن

  .رو می کنی

مطمئنم من کامیار رو قبال بخشیده بودم و . چشمانم رو پر کردی شوق کاسه اشک

من کال همه رو زود می بخشیدم و حتی . هیچ کینه ای هم ازش توی دلم نداشتم

 به عذرخواهی طرف مقابلم نداشتم، ولی چیزی که اآلن کامال هیچ احتیاجی هم

 اآلن این کامیار بود که داشت عایعنی واق. مبهوتم کرده بود رفتار عجیب کامیار بود

  !از من عذرخواهی می کرد؟

  . ـنه ش گذاشتـی سی آروم در آغـ ـوشم کشید و سرم رو روکامیار

 اما مطمئنم که خانوادم تو رو به من نمی خوام تحقیرت کنم.  هانیه منو ببخشـ

پدر و مادر من، آدم های مادی و پول دوستی . عنوان عروسشون قبول نمی کنن

نیستن و حتی اگه تو از یه خانواده ی متوسط و یه پدر و مادر تقریبا تحصیل کرده 

تو به . بودی، خیلی راحت قبولت می کردند و جلوی پای من سنگ نمی نداختند

ر قشنگ، زیبا، فهمیده و تحصیل کرده هستی اما حقیقت اینه که یه نظر من یه دخت

شاید ثروت خانوادگی برای پدر و . پدر درست و حسابی و یه مادر باسواد نداری

  .مادر من مهم نباشه اما پیشینه ی فرهنگی خانواده ی عروسشون براشون خیلی مهمه
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۲۶۸

آره، این .  چکید هام آروم آروم شروع به جوشیدن کرد و روی گونه هاماشک

حقیقت تلخی بود اما باز هم باعث نمی شد که من از داشتن چنین پدر و مادری 

شاید قسمت من، این نبود که . ناراحت بشم و یا معترضانه به خدای مهربون گله کنم

 امروز که من عمق احساسم به اون رو نبا کامیار باشم و یا شاید هم همین اآلن و همی

د ازش جدا میشدم و باید برای همیشه، خاطره ی این عشق کوتاه فهمیده بودم، بای

ولی عمیقم رو با خودم به گور می بردم و شاید گاهی فقط، اون رو توی قلـ ـبم 

  !مرور می کردم و عاشقانه به یادش لبخند می زدم

اشک هام رو با . شونه هام گذاشت و صورتم رو جلو آوردی دستش رو روکامیار

  :کرد و بعد گونم رو نـ ـوازش کردانگشت هاش لمس 

  . اما این به این معنی نیست که من تو رو نخوام و یا این که بخوام تو رو طالق بدمـ

 ای از امید توی قلـ ـبم جرقه زد و با چشمانی امیدوار ولی مردد بهش نگاه بارقه

  !یعنی همچین چیزی ممکن بود؟. کردم

کسی از . لی مخفیانه و توی همین خونه ـ من قصد دارم تو رو نگه دارم وکامیار

شاید این طوری برای هر دومون بهتر . نزدیکان من نباید از وجود تو باخبر بشن

  .باشه و این جوری الاقل می تونیم بدون تنش به زندگیمون ادامه بدیم

  : زدیدبخشی املبخند

 یون چون خیلی دوستت دارم برات یه جشنِ عروسی هم می گیرم تا این جوری بت_

این ازدواجمون رو توی فامیل و همسایه هاتون علنی کنی که دیگه کسی برات 

حرف و حدیثی درنیاره؛ اما خب توقع نداشته باش که کسی از اقوام و آشناهای من 

  .و حتی بچه های دانشکده توی اون جشن باشند
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۲۶۹

  : ادامه دادی سرم رو تکون دادم که با لبخند و به شوخنانشی اطمیبرا

ین جوری اونا داماد رو که من باشم، می شناسن و مطمئنا باور نمی کنن که  خب اـ

  !من یکی دیگم و خیلی اتفاقی شبیه هم کالسیشونم

  :دی رو کشمینی بی شوخبه

 در ضمن تو می تونی به آشناها و فامیالتون بگی این شوهرم رو از توی جوب پیدا _

  .نایی هم ندارهکردم و برای همینه که هیچ کس و کار و دوست و آش

  : خبیث شونه هاش رو باال انداختی یه دفعه با شیطنت و لبخندکامیار

 پدر و مادر من تا حداقل پنج، شیش سال دیگه به فکر زن گرفتن برای من نمیفتن ـ

و تو تا اون وقت راحتی و هیچ هوویی نداری، اما بعدش متأسفانه دیگه هوودار 

بیچاره اون دختری که بخواد زن من ! یدیگه باید بسوزی و بساز! آخی. میشی

 و با مهارت اونو از همه ارمطفلی عشقم نمی دونه که من سال هاست زن د! بشه

اما نه؛ تا اون وقت تو دیگه حتما دمده شدی و من دیگه حتما ازت ... مخفی کردم 

نمی دونم شاید هم اون وقت طالقت دادم و با عشقم ازدواج کردم و . خسته شدم

  .ماه عسلرفتم 

من ساده .  اومدم و با عصبانیت و خشم بهش نگاه کردمرونی بکمی اون حالت رمانتاز

رو بگو که چقدر زود گولِ دوستت دارم هاش رو خوردم و زار و زار اشک شوق 

  !ریختم

 چند که حدس می زدم بازم داره شوخی می کنه که حرصِ من رو دربیاره اما هر

  :ناراحت شدم و گفتم
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۲۷۰

فکر کردی من این قدر !  دو قطره اشک ریختم، دیگه این قدر پررو نشو حاال منـ

بدبخت شدم که بخوام زن یواشکیِ تو باشم و دورادور شاهد عشقِ بینِ تو با زنت 

اصال حاال که این جوریه منم بعدش میرم شوهر می کنم و به . باشم و هیچی نگم

کردم، ببین برای بار دوم چی  رو تور واآلن که بی تجربه بودم ت. ریشِ تو می خندم

  !تور می کنم

 کلمه وحشت کردم و با اخم ی واقعی کامیار یه دفعه ای درهم شد که به معناصورت

  :خیلی بدی گفت

 چی گفتی؟ هان؟ اگه جرأت داری یه دفعه ی دیگه این حرف مزخرفی رو که االن ـ

  !زدی، دوباره تکرار کن

 ی منظورچی حرف هام هنی چند از اهر.  گشاد شده بهش نگاه کردمی چشم هابا

 کردم اونها رو ی کرده بود عمرا اگه جرأت ماری که کامی اخمنینداشتم اما خب با ا

 گفته بودم و از ی و در تالفیالبته من اون حرفها رو فقط به شوخ! دوباره تکرار کنم

 ه؛اری رو به زبون بی حرفنی همچهی شوهردار زنِ هی هم درست نبود که ینظر اخالق

  : گفتمنی همیبرا

 ارمی که کم ننی حرفات و فقط به خاطر ایمن اون حرف رو در تالف. دی خب ببخشـ

  . نداشتمی اگهی منظور دچیزدم و گرنه ه

  : زدیثی لبخند کج و خبمونم،ی و البته پشدهی ترسی افهی قدنی دبا

  . و عکس دارم ها، حواست باشهلمی ازت فی من کلـ
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۲۷۱

 دوباره نی همی نداشتم برای شکچی هاری بودنِ کام بدذاتی دونم چرا توینم

 ی هانی اتاق انداختم و دنبال دوربی به چهار گوشه ی نگاه سرسرهیوحشت زده 

  :که بلند قهقه زد.مدار بسته گشتم

  .ستی در کار نیلمی و فنی دوربچیفعال ه.  راحت باشهالتی خـ

تعجب .  هوای رفت رو دادشهوی آروم از شکمش گرفتم که شگونی نهی شدم و کالفه

 شدم و ی جدشی الکی بازی کولدنیبا د.  آروم بودشگونی نهیاون که فقط . کردم

  :گفتم

  .ی نکندی و منو تهدی نزنخودی قدر حرف بنی که ایتا تو باش!  حقتهـ

  : رو ماساژ داد و بامزه گفتشگونمی نیجا

من برم به مامان و اصال ! ی زاده اوونهیحّقا که د! وونهی دی رو ترکوندسمی آپاندـ

  ! زاده خوشش اومده؟وانهی دهیبگم پسر دسته گلت از ! ؟یبابام بگم چ

 ناراحت شدم و با حالت قهر روم رو یلی خگهید!  حرف هاش رو شروع کردنی ابازم

  !زدیدوباره داشت بهم طعنه م. ازش گرفتم

  : بازوم گذاشت و تکون دادی رو رودستش

  ! آره؟؟ی قهر کردیعنی اآلن ـ

_....  

  : تکون دادشتری رو ببازوم

  !ه؟ی کنه چی که قهر می اون زنهی که نرفته؟ گفتم تنبادتینم،ی بب_

  . بشر آدم بشو نبودنی جوابش رو ندادم چون ادوباره

  : رو کنار گوشم آوردصورتش
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۲۷۲

 تی به پدر و مادرم، موقعواشی واشی صبر کن تا من ی چند سالهی خانوم، هی هانـ

  .وجودت رو بگم انی و جرتیخانوادگ

  : کردیزی رخنده

 دختر نیا. ی کرددمونی که اونا ازم ناراحت نشن و نگن بچه جون پاک ناامی طور_

  ؟ی آوردی رو از کجا برداشتشی درخشان خانوادگتی موقعنیبا ا

 و با دی و با خشم به طرفش برگشتم که خودش رو کنار کشعیسر! نی از دست ایوا

  :همون خنده ش ادامه داد

باور کن اآلن !  هامی با هم ازدواج کنمی تونی راحت میلی خگهی اون وقت د خب_

 یزی تونم چی نمع،ی ضاطی شرانیآخه من که با وجود ا!  هاشهیاصالً راه نداره و نم

 تو و پدر نی بندازم و مجبور بشم بی دو راهیدربارت به خانوادم بگم و خودم رو تو

  . رو انتخاب کنم کهیکیو مادرم 

  : کردمی با اخم بهش نگاه مهمچنان

 یی اون حرف هاای موضوع باهات قهر کردم؟ نی االن به نظرت من به خاطر ایعنی ـ

  !؟ی کنی می و همچنان داری که پشت سر هم بارم کردیزشت

  : لنگه از ابروهاش رو باال دادهی

  .ارمیواال من سر از کار شما زن ها در نم.  دونمی نمـ

هر وقت .  آوردمی تو بودم سر در نمیمنم اگه جا. یاری سر در بدمی خب نباـ

 و بهم بد و ی کنی راحت صدات رو برام بلند میلی خاد،ی به مذاقت خوش نیحرف

 تونم دو ی تلخـ ـت فقط می هاهی کنادنی با شن؟ی چچارهی اما من ب،یگی مراهیب

نم و  کتکت بزدی بایگی روم رو به عنوان قهر کردن برگردونم که تو بازم مقهیدق
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۲۷۳

 زنِ خوب و مظلومم نی تو بودم سر از کار ایمنم اگه جا! هه. ی کنی ممی عصبشتریب

  . آوردمیدر نم

  : و دستش رو دور کمـ ـرم انداختدی همون نگاه بدجنسش خودش رو جلوتر کشبا

 که ی تا بفهمی بشنودی هست که باگهی دیزهای چهیهنوز .  رو ولش کننای حاال اـ

  .رم قدر دوست دانیچرا ا

  : کردم خودم رو از حصار دست هاش خارج کنم یسع

 ی کافی اآلن به اندازه نیهم. ی منو دوست داشته باشی الزم نکرده جنابعالگهی دـ

  . شدمضی مـ ـستفمانتونیاز عشق صم

  .دی دستش رو تنگ تر کرد و بلند خندی ـلقه حـ

 و من هنوز هم با می اومده بودرونیاز حموم ب.  صبح بودمی ده و نی هاکی نزدساعت

 باز و بسته شدن در ی بلندم بودم که صدایحوله مشغول خشک کردن موها

.  نگاه کردماریوحشت زده به کام. دمیآپارتمان و صحبت کردن چند تا مرد رو شن

  : زدی بخشنانیکه لبخند اطم

  . خونه رو مرتب کننلِی هستن که قراره وساییهمون کارگرا.  نترسـ

 دوباره نگران ی ولدمی کشینفس راحت.رفت و اون رو قفل کرد به طرف در اتاق و

  :شدم و گفتم

 جا نی اامی بعد بی از دو هفته ی خونه رو داشته باشن، من چطوردی هم کلنای اگه اـ

  ! جا بخوابم؟نی اییو تنها

 بعد از تموم شدن کارشون قفل ها رو عوض دمیقول م.  بازم نترس خوشملِ منـ

  . کنمیم
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۲۷۴

 از رونی به باری بعد کامیقیدقا. دمی کشیشد و دوباره نفس آسوده ا راحت المیخ

  : با اون مردها صحبت کرد و دوباره به اتاق برگشتی اقهیاتاق رفت و چند دق

  . کننی امشب تا آخر وقت کارشون رو تموم منی همادی زیلی به احتمال خگنی مـ

  : تفاوت سرم رو تکون دادمیب

  . خوبهـ

  : گفتیبه شوخ جلو اومد و اریکام

 غهی ازدواج صنی اانی جرواشی واشی رو بذار کنار و یالی خی و بی تنبلگهی پس دـ

  . به مامان جونت بگوتوی و اسباب کشیا

 ماجرا نبود و من رو تنبل ی هنوز هم متوجه اری کامیعنی.دمی هم کشی هامو تواخم

  !د؟ی دی مالی خیو ب

 ؟ی کنی بغرنج من رو درک نمطیعا شرا تو واقیعنی نمیبب! الم؟ی خی من تنبل و بـ

 تی وضعنی هان؟ با ا،ی کردی کار می چی من بودی خودت اگه جانمیاصال بب

 کف ی ذاشتی می رو صاف و پوست کنده و عجله ازی و همه چی رفتیمادرت م

  !ره؟ی راحت سکته کنه و بمالیدستش تا اونم با خ

 لبش ی رویشخندی نچونومده،ی خوشش نمی و عصبی بود از لحن تهاجممعلوم

  .نشست

 هم خودم رو المی خی توی وقت حتچیدر ضمن من ه. ستمی تو نی فعال که من جاـ

  . کنمی مثلِ تو فرض نمی آدم بدبختیجا

 من یه.  شورش رو درآورده بودگهید. فوت کردمرونی پر از حرصم رو به بنفس

  ! داشتی اون دور برمی گفتم و هی نمیچیه
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۲۷۵

  : چشم هاش نگاه کردمیو تو جلو رفتم ناراحت

 ی و بدبخت، اما تو که خوشبخت و با فکر و زرنگالی خی من تنبل و بمیری حاال گـ

 و ییای بدی و بای که ازدواج کردی به مامان جونت بگی ری و نمیچرا جرأتشو ندار

   هان؟،ی کنی زندگتی اغهی خونه و با همسر صنی ایتو

  : دادم زد که بازم ادامهی خونسردانه البخند

 احتمال خطر و سکته چی دارن و هفی مامان جونتون هم که خوشبختانه سالم تشر_

 ی برایلی دلگهیپس د.  کنهی نمدشونی تهدی خبر ناگهاننی ادنِی هم با شنیکردن

  ! وجود ندارهی و پنهان کاردنی همه ترسنیا

  .دی رو گرفت و کشمینیب

  ! جا آپارتمانهنیا.  اوالً خونه نه و آپارتمانـ

  : حرص گفتمبا

  !ی حاال هر چـ

  . باال انداختیالی خی هاش رو با بشونه

 شهر نیی پای محله نی ای جا و تونی اامی که بخوام بنمی بی نمی من لزومای ثانـ

  . کنمیزندگ

  : صورتم آوردکی رو نزدصورتش

 قرار ری دختر فقهی ازدواج مسخرم با نی اانی که بخوام خانوادم رو در جرنی اای و _

 قدر نی که تو ایوقت.  موضوع رو بهشون نگفتمنی وقت اچی هم هدیاصال شا! بدم

 یلی چه دلگهی کنم دی راحت ازت استفاده میلی و من خی دسترسم هستیراحت تو

  ! و اون ها رو با خودم دشمن کنم؟م رو به خانوادم بگزیداره که بخوام همه چ
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۲۷۶

 نی که انیمثل ا.  دادمرونی و نفسم رو با حرص بدمی هم سابی هام رو رودندون

 ی کرد و می قبل همش در گوشم وز وز می قهی نبود که تا چند دقیاریهمون کام

 تو گهیمن تا چند وقت د. شهی درست مزیهمه چ. تحمل کن.  کم صبر کنهی« : گفت

  ! دونم چه و چهی نمو» . کنمی کنم و رسما باهات ازدواج می میرو علن

 دونستم ی خودم زدم و هر چند که میِو زودباور ی همه سادگنی به ایپوزخند

  : گفتمیزیدآمی گم اما در جواب حقارت هاش متقابال با لبخند تهدی نمیجد

 تو هم ام،ی جا بنی رو به مامانم بگم و به ازهای چنی تونم ای ها نمی زودنی من به اـ

 رو همون طور که من مجبورم اخالقِ گند تو. ی وضع رو تحمل کننی که ایمجبور

  .تحمل کنم

  : تر کردمقی رو عمشخندمین

 ی رغم قولی من هم علیاری بهم فشار بیادی و زی جا کنی اصرار بی اما اگه بخوا_

 تر قهی عتی همون دوست هاای رو به خانوادت و زی همه چشمیکه بهت دادم مجبور م

  .دم رو نشونشون بی محضری اثبات حرفام هم، اون عقدنامه یاز خودت بگم و برا

 تا دی من اآلن بای کنیاون وقت فکر م! ؟ی ترسونی منو می مثال اآلن دار_ اریکام

  ! برم؟شیمرز سکته کردن پ

 کرد نشون بده که خونسرده،اما من آثار خشم رو به وضوح ی می چند که مثالً سعهر

 هر اریکالً کام.دمی آن از ترس به خودم لرزهی کهی طوردمی دی چشم هاش میتو

چند قدم عقب رفتم که اونم جلوتر . شدی ترسناک میلی شد خی میوقت عصبان

  :اومد

  . بگوی که دوست داری بکن و به هر کسی که دوست داری برو هر کارـ
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۲۷۷

  . رو با خشونت گرفتبازوم

  ! هان؟دنی رو برام خری مجردی چرا پدر و مادرم اون خونه ی کنی تو فکر م_

  : شدرهی م،خدهی ترسی چشم هاتو

!  مثبت درس بخونم؟ی که برم توش و مثل بچه هادنی اونو برام خرین کی فکر م_

 چی ما اون قدر بزرگ هست که من اگه بخوام درس بخونم هیمطمئن باش خونه 

 چی کار هم هنی ای باعث آزارم نشه و برای مزاحمچی به گوشم نرسه و هییصدا

سم درس خوندن  من به ارو اون خونه دیشا.  نباشهی مجردی به داشتن خونه یازین

 که ستنیو سکوت توش تا حاال نگه داشتم اما مطمئن باش پدر و مادرم اون قدر خر ن

  . داشتن اون خونه رو ندوننی من برالیدل

 حرص یبا خنده .  کردم خودم رو از حصار دستش نجات بدم که موفق نبودم یسع

  : بازوم رو تکون دادیدرآر

مطمئن باش . شهیه ضرر خودت تموم م همش بی به اون ها بگیزی چی اگه بخواـ

 بلکه به چشم نن،ی بی من نمیِدر اون صورت پدر و مادر من، تو رو به چشم زن عقد

 ی و به خونه ی شدی مقدار پول راضهی که در قبال گرفتن ننی بی دختر خراب مهی

 صورت هم، اونا فقط با نیدر ا. ی من دادی و تن به خواسته های من اومدیِمجرد

 هم بعدش هزار تا دی و شای که چرا پسر ساده دلشون رو خام کردشنین متو دشم

 دختر وصله نی اگنی و حرف نامربوط بهت بِدن و فوقش هم به من مراهینسبت بد و ب

 بندشی خودت رو عّلاف و پای خودی و بی ولش کنگهیبهتره که د. ستی تنِ ما نی

  .نکن

  :م رو به سمت خودش باال آورد ش چونه م رو محکم گرفت و صورتگهی دست دبا
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۲۷۸

 ی دردسر درد نمیمن هم سرم برا.  و فراوونهختهی من ری مطمئن باش مثلِ تو براـ

 کنم که ی رو می کنم و همون کاری مثلِ تو نمی دختر فضولریکنه و خودم رو اس

 باز هم ی به دوست هام هم بگیزی چیدر ضمن اگه بخوا. پدر و مادرم ازم بخوان

 چون من شه؛ی کنه و باز هم دوباره به ضرر خودت تموم میحالت نم به ی فرقچیه

 که اون گمی و به همه مشمی می دختر فضول عصبانهیباز هم از دست تو به عنوان 

 ی و از راه انسان دوستی جورنی که من همیخودش خواسته در جبران اون پول

  .کرده باشه محبتم رو ی تالفیی جوراهی تا ادیبهش دادم، به عقد موقتم درب

  : کردشتری چونه م رو بی دستش روفشار

 کنن ی من رو قبول می حرف های صورت باز هم برد با منه و دوستام همه نی در ا_

 مقدار پول هی ی کنند که حاضره برای نگاه میی دختر هرجاهیو به تو هم، به چشم 

ار بده و  قری هر کس و ناکساریناقابل، خودش رو به صورت عقد موقت، تحت اخت

 غازت رو که جون مامانم هی صد من یها هات و حرف ی بازبمی اون ننه من غرگهید

 شب باهات بودن، هزار هی ی کنند و برای حرف ها رو باور نمنیدر خطر بوده و ا

 من ی و برای کنی صورت باز هم خودت ضرر منی کشن که در ایجور نقشه م

  !ادی نمشی پیمشکل

 بود و اون نی ما همی جامعه قتیمتأسفانه حق. م که بگم نداشتیزیچ.  نگفتمیزیچ

 دونستم و از ی رو مزهای چنیهر چند که خودم هم از قبل ا.  گفتیداشت درست م

  . نداشتم و چون ناراحت بودم اون ها رو گفته بودمی منظورچیاون حرف هام هم ه

مم بودم که هر تا حاال مص. ادی حرف بزنه خوشم نمادی که زی بهت گفته بودم از زنـ

 رو به تنم بمالم و موضوع ازدواجمون رو به خانوادم زی همه چی هی که شده پیطور
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۲۷۹

 چی هگهی دی حرفات مطمئن شدم که تو هم با زن ها و دخترهانیبگم؛ اما حاال با ا

  . نگاه کنمگهی چشم دهی بهت به دی و نبای نداریفرق

 بودم و دهی ترسیلیخ. م تخـ ـت افتادی به سمت تخـ ـت هلم داد که رومحکم

  . شدی مری گونه هام سرازیاشک هام تند تند رو

  : بهم انداختی حالت اتمام حجت نگاهبه

. یای جا بنی و به ای تا جل و پالست رو جمع کندمی بهت فرصت مگهی تا دو روز دـ

  ! خوامی که من می باشیی همون جادی دست منه، پس باارتی و اختیتو زنِ من

.  شدی مدهی هال شنی گاه اون مردها از توی گاه و بی های و شوخ خندهیصدا

 بود اما ی عصباری ما نشده بودن چون درست بود که کامیمطمئن بودم متوجه دعوا

  . کردی مدی زد و تهدی آروم باهام حرف میلیخ

 اشک آلود و وحشت زدم انداخت و ی سرخ و چشم هایِنی به صورت و بی نگاهمین

  :سادیجلوتر اومد و کنارم وا.دی موهاش کشی تویکالفه دست

 مدام ی چی برا،ی شناسی من رو می و اون روی ترسی قدر از من منی تو که اـ

 ی که هم خودت رو ناراحت می زنی می و بدون فکر حرفیری اعصابم راه میرو

   هم منو؟یکن

  :دی هم سابی هاش رو رودندون

  !شه؟یکه از گفتنش تنم مور مور م بزنم یی حرف های کنی و ناخواسته وادارم م_

.  دادمهیبه تاج تخـ ـت تک. مداومم عقم گرفتی هادنی ترسنی دفعه از خودم و اهی

 زد و ی قشنگ و عاشقانه می زد که انگار خودش فقط حرف های حرف می جورهی

 نداختم وسط و چهار تا حرف اعصاب ی مثل خاک انداز، خودم رو می دفعه اهیمن 
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۲۸۰

 نی اشهی و انگار نه انگار که همشهیم که باعث از کوره در رفتنش م زدیخرد کن م

 عکس العمل ها نی مسبب ازشیرآمی تحقی ها و حرف هایخود اونه که با اون شوخ

 و رهی آقا از کوره درمشهی که آخرش هم طبق معمول همشه؛ی من میو حرف ها

  . جواب حرف هاش رو ندارهدنیطاقت شن

  : و گفتمدمی رو به تنم مالزی همه چی هیپ!  بارهی ونی بار شهی مرگ

 هی راحت بشم و تی اخالقِ کوفتنی دو ماه تموم بشه و من از دست انی بشه ای کـ

  ! بذارمنی زمیشب سرِ راحت رو

  :دی دفعه ناراحت نشد و خندنی خالف تصورم ابر

 یزینگاونم دختر وسوسه ا!  گفته که من قراره بعد از دو ماه طالقت بدم هان؟ی کـ

  !مثل تو رو

  : تر شدم و گفتمی خندش، جردنی دبا

 که ی حرفی که رویستی که اون قدر مرد ننی اای رفته؟ ادتینکنه . ی خودت گفتـ

  !؟یسی وایقبال چند بار زد

  : صورتم آوردکی نشست و صورتش رو نزدکنارم

  . گفته باشمیزی مورد چنی در اادی نمادمی من که ـ

  : زدیثی خبلبخند

 کردنت چند تا زن هی تنبیالبته ممکنه برا.ستمیمن من اهل کفرانِ نعمت ندر ض_

 عنوان چی کنم؛ اما به هی جا و کنار دستت ساکن منی مثل خودت، اگهی دی اغهیص

  . کنمی خوشگل مثل تو محروم نمی حورهی دم و خودم رو از یطالقت نم
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۲۸۱

 جوابِ دندون هی دادم و دنبالِ رونیبا حرص نفس حبس شدم رو ب.  زدی چشمکو

 ی که برخالف تقالهام تودی گشتم که دستم رو گرفت و به طرف خودش کشیشکن م

  .بغـ ـلش افتادم

 و زود بساط اشک و یی ترسویلی که خنی ااد؟ی خوشم میلی ختی از چی دونی مـ

 و با خودم بگم که رمی که من عذاب وجدان بگیشی و باعث می ندازیآه راه م

  !رهی گی آبغوره می جورنی داره انیم که ا گفتی من چیعنی ایخدا

  .دمی کوبنشی ام شدت گرفت و با مشت به سهی دونم چرا گرینم

  ! احمقی ولم کن وحشـ

  .دی از دست هام رو آروم گرفت و گونه م رو بـ ـوسیکی مچ

 رو بگم که یقی و حقازهای نکن باشه؟ دوست ندارم مجبور بشم چدی منو تهدگهی دـ

  . خورهی هم حالم از به زبون آوردنشون به هم م تلخه و خودمیلیخ

  : دفعه آروم شدم و روم رو برگردوندمهی

  .ی من رو ببـ ـوسی حق ندارگهی دـ

  : و با دستش صورتم رو گرفت و به سمت خودش چرخونددیخند

  !گه؟ی دی کنی ناز می اآلن داریعنی نی اـ

 ی که دارن ناز مهییا اون زن ههی من شبی افهی اآلن قیعنی ایخدا.  کردمیپوف

  : چشم هاش نگاه کردمیبا حرص تو! کنن؟

  . که بخوام برات ناز بکنمیستی نی آدم مهمـ

 هم گهی خشمش فروکش کرده بود و ظاهرا دی هاشی اون آتی که انگار همه اریکام

  : گفتطنتیقرار نبود شعله ور بشه با ش
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۲۸۲

  . جانی اارمیم ب هگهیخوبه من چند تا زن د.  هاستی هم نی گم فکر بدی مـ

 کنه اونوقت انتظار داره منم ی اعصاب خوردکن می های همه ش خودش شوخبفرما

  . کنم و ناراحت هم نشمدییدر جوابش لبخند بزنم و حرف هاش رو تأ

  !؟ی گرفتیی خوبت رو خودت تنهامی تصمنی اون وقت اـ

 روش ی ول. البداهه به ذهنم خطور کردی فییهویوسط دعوا، . گهی ـ آره داریکام

  ! هاستی نی بدشنهادیپ. فکر کن

 محکم از شگونی نهی نی همیبرا.  بحث ها دامن بزنمنی دوست نداشتم به اگهید

  :شکمش گرفتم و گفتم

  . بگو غلط کردم تا ول کنمـ

  : ادامه دادطنتی گفت و با شیآخ

  وی قدر خوبنی تو که اگمیباباجون من م! ؟ی کنی و رم میشیچرا ناراحت م!  اـ

  ! قدر دوست دارم، چرا من چند تا مثلِ تو نداشته باشم هان؟نیمن ا

 بود اری رو که همش هم به نفع کامی مسخره بازنی اومد و ای بحث خوشم نمنی ااز

  : شدم و گفتمیرو کنار گذاشتم و جد

 که البته گهی دی همون دو هفته ای امی بگهی کار کنم؟ دو روز دی باالخره من چـ

  ! هم گذشته؟اآلن دو روزش

  : پشت دست گونه م رو نـ ـوازش کردبا

 امی بگهی من چند روز دیاصال اگه دوست دار. ای بی هر وقت که دوست داشتـ

 زی چچی تا مامانت به همی از اول شروع کنیشی رو نمازی و همه چتیخواستگار

  .مشکوک نشه
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۲۸۳

  ! بود؟دهی فکر تا حاال به ذهنِ خودم نرسنیچرا ا.  زدمیلبخند

  : بهش نگاه کردمدانهی دوباره نااماما

تازه بعد از اون هم مامان من، به ماه .  که تاسوعا و عاشوراستگهی اما پنج روز دـ

 دو ماه به خونه راه نی ای رو توی خواستگارچی حساسه و هیلیمحرم و صفر خ

  .دهینم

  : دادقلقکم

 ی قالبیان و بابا مامهی هفته بعد از تاسوعا و عاشورا با هیمن .  نداره کهیبی عـ

 هی پسره که خارجنی مدت همش پابکوب و اصرار کن که من انیتو هم ا. امی میافغان

 می خواستگارادی بگهی تا چند وقت دی دوست دارم و اگه نذارشتریرو از جونم هم ب

  .کنم ی کشم و قطعه قطعه میخودم رو م

  : زدمنشی به تخـ ـت سمحکم

 ،ی هم که هستیتازه افغان.  ُکشمی تو نمیو برا وقت خودم رچیمن ه!  برو باباـ

  ! عمراگهید

 اری اومدم و دم در منتظر موندم تا کامرونی رو سرم کردم و از آپارتمان بچادرم

  .ادی برونی الزمش رو به اون کارگرها بده، بی که اُردهانیهم بعد از ا

 خانم هیو  پشت در نگذشته بود که در آسانسور باز شد سادنمی از واادی زهنوز

 رونی ده ساله، بدی شای دختر بچه هی با قد متوسط و چهل ساله به همراه ییمانتو

 زد و دستش رو به منظور دست دادن به سمتم دراز یاون خانوم لبخند. اومدن

  :کرد
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۲۸۴

شما .  ستحانهی دخترم رنمیا.  باالتونی طبقه ی هی هستم، همسایمن قادر.  سالمـ

  !درست گفتم؟. دی باشدی جدی هی همسادیهم با

  : زدم و سالم کردم و به هر دوشون دست دادمیلبخند

  .منم معتمد هستم.  خوش بختمتونیی بله از آشناـ

 ی خودم گفتم اگه بگم معصومشی خودم رو بگم، اما پیلی خواستم فامی ماولش

 ی صدا می معصومی رو هم آقااری ها کامهی همسای به بعد همه نیهستم حتما از ا

 که نخواد ستی ندی بعچی و هشهی از خشم منفجر ماریر اون صورت حتما کامزنن که د

 که خودم رو خانوم معتمد نی از اا دونم چریالبته نم.  ببرهخی تا بخیسرم رو ب

  ! ذوق مرگ شدمی هم بهم دست داد و حسابی خوبیلی حس خهی کردم یمعرف

  .می هم باشی برای خوبی هاهی که همسادوارمی ـ امی قادرخانوم

  : زدم و جواب دادمیلبخند

  .دوارمی امـ

  !دی کوچولو هم نداری نی و ندی ظاهرا تازه عروس هست_ ی قادرخانوم

اصال من کجام .  کردمشی هم چاشنی تکون دادم، اما لبخند تلخی بله سریِ معنبه

 دهی نشده و حـ ـلقه نخریچی که هنوز هی تازه عروس ها بود؟ اونم تازه عروسهیشب

.  اتاق حجلهی راست چپوندم توهی محترم داماد، ی آقاده،یروس نپوشو لباس ع

 که ستی صد البته که اونم معلوم نم رو بهم داده که بازیالبته خب قول جشن عروس

 زی دفعه همه چهی نشه و ی از دستم عصبانی الکیلی داماد به صورت خی آقاییهوی

  ! نکنهیرو منتف

  !د؟ی شی جا ساکن منی ایک یبه سالمت... شاای ـ ای قادرخانوم
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۲۸۵

  .گهی دی اما اگه خدا بخواد، احتماال از دو هفته ست،ی معلوم نقای راستش دقـ

  : زدیلبخند

االن ! دیری گی جشنتون رو مگهی دی و تا دو هفته دی هنوز تو عقد هستیعنی آهان ـ

 نره ها، ما رو هم ادتونی یدرست گفتم؟ ول. گهیهم حتما مراسم جهاز برونتونه د

  !دی دعوت کندیبا

 رو دوست تشیمی صمنی ایی جوراهی خوشم اومده بود و ی اون که از خانوم قادربا

 یجور.  زدمی شدم و دوباره لبخند تلخنی حرف هاش، غمگنی ادنیداشتم، اما با شن

 ی با اون لبخند ژکوندم، فکر کرد حتما درست حدس زده و ما به زودیکه اون طفل

  .میای سقف بنی اری به زیدگ زنی و بعدش برامی جشن راه بندازهیقراره 

  !د؟ی جا رو چقدر اجاره کردنیشما ا!  نباشهی فضولد،ی ببخشی ـ راستی قادرخانوم

  : دونستم، شونه هام رو باال انداختمی واقعا نمچون

 جا رو اجاره نی خبر ای و بی دفعه اهی همسرم دی دونیآخه م.  دونمی راستش نمـ

  . بپرسمیزی مورد چنینوز وقت نکردم ازش در ا که من هنهیکرده و ا

 هم بود، در آپارتمانمون رو باز کرد و ازش ی که اخم هاش توی در حالاریکام

 نگاه چپ هی داد و ی خشک و جدیلی رو خی اومد و جواب سالم خانوم قادررونیب

 دست ی و تنددی گرخییهوی چارهی بد هم بهش انداخت که فکر کنم زن بیلیو خ

  .ت فلنگ رو بست و از اون جا رفیرو گرفت و زوددخترش 

  : رفت، راه افتادم و گفتمی ماطی که به سمت حاری دنبال کامناراحت

  !نی سکته کرد افتاد زمچارهی چه طرز رفتار کردن بود؟ زن بنی ا؟ی شدوونهی دـ
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۲۸۶

 سوراخ، ی خواد سر از همه ی نشده میچیهنوز ه!  فضولی کهی ـ حقشه، زناریکام

  .ارهی دربمونی زندگیاسمبه ه

  . کردی می داشت احوال پرسی طفلک؟ی چیعنی حرف ها نی وا اـ

 آدم ی خوان سر از کار و زندگی فضول که می آدم هانی من از انی ـ بباریکام

 شهره، از مردمش که نیی جا چون پانی اه؟ی چی دونیاصال م. ادی خوشم نمارنیدرب

 هیهمتون سر و پا از . رهی نمنی از اشتری بی انتظار،یی از اون هایکیخود تو هم 

 می مجردی سه ساله که اون خونه االنمن ! اری و حرف دربیفضول و هوچ. دیکرباس

 دو تا از یکیالبته با . دمی رو ندوارمی به دواری دی هیرو دارم، اما هنوز همسا

بلغ  آمار مگهی اما دم،ی زنی ساده حرف مکی سالم و علهی ها، با هم در حد هیهمسا

 و بچه دار شدن و هزار تا کوفت و زهرمار شی بعدی و کارهایاجاره خونه و عروس

  .میاری رو درنمگهی همدی گهید

 جا هی ممکنه آدم به مدت سه سال یعنی ممکنه؟ یزی چنیمگه همچ.  کردمتعجب

 و ی اجتماعریچقدر غ!  رو نشناسه؟وارشی به دواری دی هیخونه داشته باشه و همسا

  !زیمردم گر

 کار یی جوراهی نبودم، اما خب ی دخالت کنگرانی کار دی من آدم فضول و توالبته

به نظر من آدم . اصال خب اون حق داره.  بودهی من قابل توجی برایخانوم قادر

 ی سال باهاش توکی رو که قراره حداقل به مدت کشی نزدی هی حداقل همسادیبا

 ساده که سرک ی و احوال پرسم سالهی گهید.  کنه رو بشناسهی ساختمون زندگهی

 خودمون، اگه ی هاهی همسانیاصال هم! شهی محسوب نمگرانی دی زندگی تودنیکش

 هی ها با هی از همسایکی محلمون، باالخره حتما ی توادی بدی جدی هی همساهی وقت هی
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۲۸۷

 ته و توش رو ی بهانه، حسابنی در خونه اش و به ارهی دست، میکاسه آش تو

 هی که گهی دزی چند نفرن، چه کارن و هزار تا چن،ی که اونا کهم فهی و مارهیدرم

  !ستی بردار که نی شوخه،یگی عمر همساهیباالخره حرف سر .  بدونهدی باهیهمسا

 رنگارنگ به ی و آوردن زن هاشی همه آمار کثافت کارنی با ااری کامنی هممثال

 ها سه سوته، هی داشت حتما همسای مجردی ما خونه ی محله یخونه اش، اگه تو

 رونشی بی آوردن و با اُردنگی فسادش رو درمی بودنش و داشتن خونه فیآمار کث

 ی که توشهی و باعث مالزمه هی راجع به همسای قدر کنجکاونیاصال ا.  کردنیم

 ی اونم با رفت و آمدهاار،ی آدم مورددار مثل کامهی برقرار بشه و تیمحل امن

  . آدم نشهیکونمشکوکش، وارد محله و ساختمون مس

 کارش رو یی جوراهی کنم و ی نمی بگم، من کار اون زن رو نفاری به کامدمیترس

 که تا حاال منو با اریبا خودم گفتم کام. می جورنیقبول هم دارم و ما خودمون هم هم

 نی از اگهی کرده، دضی مـ ـستفری گدا و بدبخت و فقوونه،ی دی با مسمایصفت ها

 ی هر دعوای کنه و حتما هم توی اضافه مش فضول رو هم بهبه بعد صفت دهن پر کن

  .ادی کنه و از خجالتم درمی می شکسته نفسد،ی صفت جدنی با ای حسابمون،یلفظ

 ری به ظاهر غاری کامنی زد که ای داشت با من حرف می که خانوم قادری وقتیراست

به صورت  ما رو، اونم ی تونسته بود مکالمه ی خونه بود، پس چطوریفضول، تو

  !مشروح اخبار و کامل بشنوه؟

  : زدمی رفتم،پوزخندی که دنبالش میهمونطور

 و ی بودسادهی واکیپشت در کش!  های که خودت از اون هم فضول ترنی ا مثل اـ

  !؟ی دادی ما گوش می به حرف هایداشت
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۲۸۸

  : به طرفم برگشتی و جدسادی دفعه واهی

 نیاصال حاال که ا. دمیاتون رو شن بلندگو قورت داده بود، صدکهی چون اون زنـ

 ها حرف هی با همسای دارنمی بی آخرت باشه که می به بعد، دفعه نیجور شد از ا

  ؟یدیفهم! ی زنیم

  : ناراحت شدمگهید

 هم ی سر کار که حق ندارم برم، با کس؟ی آوردیری منو به اسی تو فکر کردنمی ببـ

 که ی در خونه رو هم، روم قفل کنی خوای به بعد منی حرف بزنم، حتما از ادیکه نبا

  ! اجازت تا دم در هم نتونم برمیب

  : زدیثی خبلبخند

  !ستی نی بد فکرنمی اـ

 مورد نی در خونه رو روم قفل کنه و در استی که حداقل قرار ندمی خنده ش فهماز

  : به بازوش زدم و گفتمیمشت محکم. نی فرمای دارن مزاح مسی رئی آقاگهید

  ! ندارهی ربطچی کنم، به تو هم هی بخواد م دلمی من هر کارـ

  : رو زدنشی ماشری گفت و دزدگی"مینی بیحاال م" اریکام

 خودمونو ی اورژانسدیبا. شمی نفله می دارم از گرسنگگهی زود باش سوار شو که دـ

  .می رستوران برسونهیبه 

تعارف  ما، اما خب ی خونه ادی باری دونستم امکان نداره کامیم.  شدمنی ماشسوار

  : گفتمنی همی داره، براومدیهم که اومد ن

 وقت صبحانه گهیاالن که د!  هاکهیخونه مون نزد.  مای خونه می پس بفرما برـ

  .می در خدمتتون باشمی تونیگذشته، اما نهار رو م
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۲۸۹

 ابروهاش رو باال طنتی بست و با ششویمنی هم که سوار شده بود کمـ ـربند ااریکام

  :داد

اگه اون االن منو ! ؟ی مادر زنِ گرام رو سکته بدی خواینه منک! ؟ی گفتی چـ

  ! مگه نه؟فته،ی کنه و پس می هول منه،یبب

  : رو به دندون گرفتلبش

 غش ی کرده، از خوشفی برام ردی دختر تور پهن ُکنَم، عجب دامادنی اگهی حتما م_

  !نکنم خوبه

  : کردمی اغره

کثافت، ! ؟ی زنیلو حرف م چرا دو په؟ی چیعنی حرف ها نی خجالت بکش اـ

  !ی چه ندی به تو محرمه، چه منو طالق بدشهی همی براگهیمامانم د

  : به گونه م زدی آرومی رو دراز کرد و ضربه دستش

 گه،ی دگنیداماد هم به شوهر دخترِ آدمِ م!  بابا، من که نگفتم شوهر، گفتم دامادی ا_

  ! دونمی نمگهیهات شما رو د تو داگن،ی می طورنی تو شهر ما که ایعنی! مگه نه؟

  :دمی خندگهید

  !ی ادبی بیلی تو خـ

 ی داشبورد برداشت و نگاهی رو از روشیگوش . دی هاش رو باال انداخت و خندشونه

  :به صفحه ش انداخت

جواد و ژاله هر کدوم دو هزار بار ! ادهیچقدر زنگ خورم ز!  اوه اوه چه خبرهـ

  .زنگ زدن

  ! چه کار به شوهر من داره؟ت،ی تربیب. احت شدم ناریلی اسم ژاله خدنی شناز
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۲۹۰

  : رنگ تعجب گرفتنگاهش

  ! کار داشته؟ی چیعنی.  شونصد بار هم بابام زنگ زدهـ

  : رو باال انداختمشونم

  ! دونم؟ی من چه مـ

 ی و همون گوشی کارت بانکهی گفت و در داشبورد رو باز کرد و ی"الی خیب"اریکام

  . پام گذاشتی آورد و رونروی بود رو بدهی که برام خریا

 هیتوش حدود . هی کارت هوشمند بانکهی هم یکی اون ته،یاون که گوش.  برشون دارـ

  . تومن هستونیلیم

 اون ی هم برای جورنیاون هم!  داد؟ی داشت بهم پول می چیبرا.  شدمناراحت

 خواستم، تا حاال ی عمل مامانم می دونست همش رو برای که خوب مونیلیهفت م

 دونم ی و چه مری بارم کرده بود و تا حاال هزار بار لقب گدا و فقراهیبد و ب یکل

 خواد دوباره ی هم حتما ماالح! هه.  جور حرفا بارم کرده بودنیخراب و از ا

  ! دو ساعت ها باهاش بودن، بهم پول بدهیکی نی ای کنه و برارمیتحق

  : لـ ـبم نشستی روی تلخشخندین

من ! ه؟ی چی براگهی پول دنی ست و قبول کنم، اما اهیهد رو بگم ی گوشنی حاال اـ

 کارمی که از کار بنیقرار بود به خاطر ا.  گرفتمرمی ماه حقوقم رو از مدنیکه ا

  !شتری نه بی هزار تومن رو بهم بدستی همون دوگهی از ماه دیکرد

 گهی که من دی دونیخودت م. اری من ادا و اطوار درنی برای خودی ـ باریکام

  .رت هستم و دادن خرجت با منهشوه

  :دی زد و لپم رو کشیثی لبخند خبو
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۲۹۱

 و ازم ی باشعمی زن خوب و حرف گوش کن، کامال مطهی مثل دی و بای تو هم زن منـ

  .ی بدون اجازم آب هم نخوری و حتی کننیتمک

 کردن فرو رفته استی و ری نقش زن و شوهری تویادی زاری که کامنیمثل ا! هه

 گهی و جز همون موارد خاص، تعهد دمی نبودیمیکه زن و شوهر دامن و اون . بود

 و مجبورم ارهی هم حق نداشت به من فشار باریالبته کام. می نسبت به هم نداشتیا

 اما خب چون من خودم نخواستم م،کنه که طبق خواستش رفتار کنم و به سر کار نر

دنم انصراف دادم و  کنم، حرفش رو قبول کردم و از کار کرجادی و تنش اتیحساس

 که بخواد نی اگهی کنم، اما دی که برام گرفته زندگی خونه ایقول هم دادم که تو

 و وادارم کنه که رهی هام رو ازم بگی آزادی مقدار بده و بعدش همه هیبهم ماهانه 

 ری غگهی ها هم حرف نزنم، دهی با همسای و حترمی کارهام ازش اجازه بگی همه یبرا

 فی نسبت به هم وظایمیتازه اصال زن و شوهر دا. ستی نرفتهیاصال پذقابل تحمله و 

 و نسبت به ادی هر شب به خونه بدی زن، شوهر بانی هم دارن که در قبال تمکی اگهید

 که ی پول دادن و نفقه دادن خالفقط داره و یفی و آرامش زنش هم وظاتیامن

ش رو که به نفع خودش  جاهانی اگهی خان داریکه البته ظاهرا کام. ستی نیکاف

 ری خواد زی عمل کنه و نمی اغهی خواد به روش همون زن و شوهر صی رو مستین

  . برهتی تعهد و مسئولنیبار ا

  !رم؟ی اونم الزمه که ازت اجازه بگی برا؟ی چدنمی نفس کشی برانمی ببـ

  :دی هم کشی اخم هاشو تویشینما
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۲۹۲

 مو به دیبا!  هاستی نیره باز مسخگمی که بهت میهر چ!  زالزالکدمی هه هه خندـ

 ی باهات برخورد مگهی جور دهی هم و ی تورهی وگرنه کالهمون میمو اجراشون کن

  .کنم

  !نی مثلِ ایسمی و سادقهی شوهر عتهیاونم !  کردم که شوهر کردمی عجب غلطایخدا

  . دوختمرونی بی و با اخم روم رو ازش گرفتم و به منظره ی کردم و ناراضیپوف

  : زدیشخندی نم،ی ناراضی افهیق دنی دبا

 ی کنی مستی ل،ی خونه الزم داشتی برای به بعد هر چنی از اگه،ی دزی چهی آهان ـ

 و ی و بقالی قصابی توی رفتنمی که ببادی خوشم نمچیه.  کنمهیتا خودم بعدا ته

  . کردندی دنبال خریچقال

  :دمی به طرفش چرخناراحت

 به دی اما بااد،ی خوشم نمادی ززهای چنی انِدی از خرادی هر چند که من خودم هم زـ

 و دهی پوسیلی افکارت خه،ی غربیلیعرضت برسونم که تو برخالف ظاهرت که خ

   .هیطالبان

 یقی مونه،لبخند عمی می افغانی کنم چون بهش گفتم افکارش مثل طالبان هافکر

  :زد که ادامه دادم

 ی خونه زندانی تودیرو با که زنت ی کنی خودت فکر مشی حتما مثل طالبان ها پ_

  !،آره؟ی محرومش کنشیعی حقوق طبی و از همه یکن

  . رو به دندون گرفت تا نخندهلبش
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۲۹۳

 مثل ی خب اون وقت که چشم و گوش بسته و از هول از دست دادن شوهر خوبـ

 جاهاش نی فکر ادی با،ی و بدون فکر کردن جواب مثبتت رو دادهی ثانمیمن، ظرف س

  !گهی دی کردیرو هم م

 به ذهنم ی فکرهی دفعه هی زدم چون ی استدالل مزخرفش لبخندنی توجه به ایب

 ی توگهی دی بد اخالقنی آب از سرم گذشته و شوهر به اگهیمن که د. خطور کرد

 و ازم زهی رو به حسابم برونیلی مهی نی هر ماه هماریپاچم رفته، اما خب اگه کام

 تومن پس ونیلی تونم سه می مبهمن لی کردن هم نداشته باشه، تا اوادیانتظار خر

 هم برام ونیلی مهیتازه .  رو هم بدمی ترم بعدیونیلی دو می هیانداز کنم و اون شهر

 گهی تونم دو، سه ماه دیمثال م.  بخرمی اگهی دیزهای تونم چی مونه که باهاش میم

  . بخرمی لپ تاپ درست و حسابهیهم صبر کنم و با پس اندازم 

!  خرج من رو بده؟اری داره که کامیاصال چه اشکال. گ تر کردم رو پر رنلبخندم

 دی بودن رو داره، باعی کردن و مطنی شوهرمه و حاال که ازم انتظار تمکگهیاون د

 به نحو فشی نداره و داره به وظای هم که حرفیاون طفل! گهیبهم نفقه هم بده د

  ! کنهیاحسنت عمل م

  !؟یکن شی با دمت گردو می داره؟ی ـ چاریکام

  . رو جمع کردم و بهش چشم غره رفتملبخندم

  . باشهتی بابا، شما حواست به رانندگیچی هـ

 افسانه ی براامکی پهی کارت هم داشت می رو روشن کردم و چون سدمی جدیگوش

  .فرستادم

  ."دمهی جدی شماره نیا.  هستمهیسالم افسانه،هان «ـ
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۲۹۴

 نیاز ا. افسانه بود.  بلند شددمی جدی زنگ گوشی اس ام اسم رفته نرفته، صداهنوز

  .همه سرعت عملش تعجب کردم و تماس رو وصل کردم

  .ی سالم هان_افسانه

  : متقابالً جواب دادممنم

  !د؟یاصال اسم بهت رس! یچه زود زنگ زد. ی سالم اَف_

  : متعجب به خودش گرفته بود، گفتی افهی که قاریکام

  !؟ی افعی چی چـ

  : به بازوش زدمی آروممشت

  ! کوفتـ

  . افسانه گوش دادمی و بلندگو قورت داده غوی جغی جی به صداو

 از ی سرهی ها، یچونی نکن منو بپی خود سعی هان؟ ب؟ی رفتی زدمی کجا جییهوی ـ

  .دنتی دانشگاه دیبچه ها صبح تو

 اومد مجبور شی برام پی کارهیخب ! ی گوشم رو کر کرد؟ی زنی مغی ا چرا جـ

  .شدم برگردم

   شده؟یمامانت طور. نی هــ ـافسانه

  . از اقواممیکی یمجبور شدم برم خونه .  نه بابا، اون حالش خوبهـ

 اری به کامیرکی زری نگاه زهی! گهی شوهرم بود و از اقوامم شده بود داری کامخب

  .هی هم کرده و مشغول رانندگی اخم هاش رو تودمیکردم که د

 تی بار هم گفتم به رانندگهی و حتما چون بهش گفتم کوفت! چه حرف گوش کن. هه

 یاصال خودش هر چ! به درک بذار بهش بربخوره!  قباش برخوردهشیریبرس، به ت
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۲۹۵

!  بهش بگم؟ی کوفت خشک و خالهی اون وقت من حق ندارم گهیدلش بخواد به من م

  .خب معلومه که حق دارم

 گنی م،ییال ترم بایبچه ها! شه؟ی باورت مومده،ی نینی استاد امی ـ راستافسانه

 بار هی هر پونصد سال بای و تقرهی هالی برعکس ستاره ،ینی استاد امومدنی و نبتیغ

  .فتهیاتفاق م

 جونم ی افسانه نبودم و مثل عذاب وجدان گرفته ها به کامی متوجه حرف هاادیز

 اخم کرده و از اریحاال که کام! لمی چقدر من شوهر ذلای خدایوا.  کردمینگاه م

.  شدمنی ناراحت و غمگیی جوراهی رو از دست دادم و زمی انگی، حسابدستم ناراحته

 حتما در اسرع وقت از دلش دیآره، با. گهی بهش زدم دیخب حتما حرف بد

  !ارمیدرب

  : حال گفتمی زدم و بی کم رنگلبخند

  ! کار کردن؟ی استادها چ؟ی چی قبلیساعت ها! دیکاری ساعت بنی پس اـ

  :گفت توجه به سوالم ی بافسانه

  ! کمای امروز صبح تصادف کرده و رفته تواری کامی خبر بد، باباهی ی راستـ

 اری کامی گفت بابایعنی!  گفت؟یافسانه االن چ! ختی فرو ری دفعه دلم هرهی

 اون به ی قدر از شماره نی بود که انی به خاطر ایعنی ای خدایوا! تصادف کرده؟

 باباش متعجب شده یم از تماس ها خودش هاریکام!  زنگ زده بودناری کامیِگوش

 ی خواستن بهش خبر بدن که باباش تصادف کرده و االن توی حتما میوا. بود

  !کمائه
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۲۹۶

 ی لبخند که روهی با ی ولیهمون جور جد.  نگاه کردماری به کامیرکی زری زدوباره

خب خدا رو .  کردن بودی کرد و مشغول رانندگیلب هاش بود به جلوش نگاه م

 بود و دهی زد رو نشنی هم بلند حرف میلی که خنی افسانه رو با ایاشکر حتما صد

  . افتادی پس مین شد و حتما از غصه و نگرایگرنه االن نگران م

  :دمی از افسانه پرسی رو مشکوک کنم، با نگراناری که کامنی ابدون

   ماجرا رو به شماها گفت؟نی ای اصال ک؟ی افسانه تو مطمئنـ

 اولش دکتر یعنی.  گفتیدوستش جواد به استاد بهمن. طمئنم ـ آره بابا مافسانه

 بره واحدش دی کرد، گفت حتماً به معتمد بگی مبی که داشت حاضر غای وقتیبهمن

 اما جواد گفت ست،ی قابلِ بخشش نگهی شده و دادی هاش زبتیرو حذف کنه، چون غ

 یرفته تو تصادف کرده و باباش چون بهش خبر دادن یمعتمد صبح اومده بود، ول

 رو اری کامیظاهرا چند تا از بچه ها هم اول صبح. مارستانیکما مجبور شده بره به ب

  : ناراحت شد و گفتیلی هم خیخالصه دکتر بهمن.  بودن که اومده بودهدهید

 و زود خوب ارنی رو هر چه زودتر به دست بشونیاری که پدرشون هوشدوارمی امـ

  .بشن

 و اصال می بودچوندهی با هم کالس ها رو پاری کامصبح که من و. دمی کشی راحتنفس

 تعجب آور از خط ی نبود، اما نه، پس اون تماس هازهای چنی از تصادف و ایخبر

  ! بود؟ی چاری کامیبابا

  : ادامه دادافسانه
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۲۹۷

 ای تو هم بگمیم. می براری کامی باباادتی فردا با هم به عمی گرفتمی تصممی من و مرـ

 میاالن مر. می کنی که باهاش همدردستی و بد نمونهی کالساریباالخره کام. میبر

  .آهان اومد.  رو بپرسهمارستانشیرفته از جواد اسم و آدرس ب

  : گفتمی خطاب به مرافسانه

   بردنش؟مارستانی گفت کدوم بم،ی مرـ

  : که گفتدمی رو شنمی نگران مریصدا

 اما خب شما منتظر فکر کنم همون جا درجا مرده،. ستی الزم نادتی جواد گفت عـ

 همراهم رو بهش یمنم شماره .  کنمی جنازه خبرتون معیی تشی فردا صبح برادیباش

  .دادم که خبرمون کنه

 کردم و ی و افسانه خداحافظمی با مری واقعا دپرس و ناراحت شدم و سرسرگهید

 ! پدر شدن سختهی چقدر بای خدایوا.  نگاه کردمممیتیمثل مادر مرده ها، به شوهر 

 ی حاال چجوریعنی یوا.  گناه دارهاری اما خب کامدم،یمن که خودم طعمش رو چش

  ! خبر رو بهش بدم؟نیا

 بهش بگم که وحشت نکنه و ی چجوردی بایعنی.  کردمری گی بدتی تو چه وضعایخدا

 هست که در ی شترهی گمیآهان م!  خبر وحشتناک رو هضم کنه؟نی ایبتونه به خوب

  ! توی بابای رودهیاالن خواب خوابه، ی همه میخونه 

 میتی ی بچه هی با دی که بای دهنم رو قورت دادم و ماتم زده و با لحنِ دلسوزانه اآب

  :حرف زد گفتم

 نی کار واجب داشته که اهی باهات دیشا! ؟ی زنگ بزنهی به بابات ی خوای نمی کامـ

  ! قدر زنگ زده بوده
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۲۹۸

  

 اون ی تویدی نبود دوباره چه فکر پل لبش بود و معلومی رویثی که لبخند خباری کام

 بهم ی خواست من رو باهاش بچزونه، نگاه متعجبی می چه طورگهیمغزش بود و د

  :انداخت

  ! بهش زنگ بزنم؟دی بای چی نه، براـ

  :دمی کشی پرسوزآه

  ! اومده باشهشی پی براشون مشکلدی خب شاـ

  !؟ی کنی فکر می جورنی ای چی ـ برااریکام

  : گفتمی شدم و عصبکالفه

 دی شاگمیم. بهی عجیلی خنی که ای بهت زنگ زده بود و تو گفتیلی چون که خـ

  ! کرده باشهیزی چیتصادف

  : خندهری دفعه زد زهی

 ی من تصادف کرده باشه و رفته باشه توی ممکنه اآلن بابایگی تو میعنی!  آهانـ

  !کما؟

  ؟ بوددهی افسانه رو شنی حرف هایعنی.  تکون دادمی و واج سرهاج

 هم تا حاال دی شاای و رهی می که بابات داره منیا! ؟ی خندی می چیبرا!  مرضـ

  ! مرده، خنده داره؟گهید

  !؟یکی اون ای رهی جواد غش و ضعف می همون دوستته که برای افعنمی ـ بباریکام

 کنه ی خرفت، چقدر تابلو به اون شهباز اظهار عشق ممی مرنی انیبب.  شدمناراحت

  ! هم متوجه شدهیی کدو حلواارِی کامنیکه ا
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۲۹۹

 ناراحت ییهوی که رهی تو غش و ضعف می که براهی همونی خواستم بگم نه، افعیم

 یدختره . رهی شوهر من غش و ضعف میغلط کرده که برا«: دلم گفتمیشدم و تو

  »!اری دربگرانیشوهر از چنگ د

  : تر از قبل گفتمکالفه

  .ستی نیتازه اسمش هم افع! شیکی نه، اون ـ

 کری اسپی رو گرفت و گذاشتش روی شماره افونش،ی آی و با گوشدی بلند خنداریکام

  . داشبوردیو بعد انداختش رو

 که مطمئن بودم دمی رو شنی مردونه ای چند تا بوق، صدای صدادنی از شنبعد

  : گفتکی شهبازه، که بدون سالم و علیصدا

  ! االغ؟ی کجا گور به گور شدییهوی ـ

  .درست صحبت کن ـ گمشو، اریکام

  : خنده، تند تند گفتی که معلوم بود داره مشهباز

 من و تیآقا، تسل!  افتاد مردییهویبابات . غم آخرت باشه! زمی جون، عزی کامـ

 قبولت ی به فرزندامی ها، من خودم می باش اما نگران نباشرای بستگان رو پذریسا

  !انت رو گرفتم هم مامدیاصال شا. ی بمونمیتی ذارم که ی کنم و نمیم

  : با خنده گفتاریکام

  !؟ی گفتی بود که سر کالسِ بهمنی ها چی وریاون در. ی کنی تو غلط مـ

  . خودمهیخاله !اصال به تو چه؟. ی کنی ـ تو خودت غلط مشهباز

  !؟ی بود که گفتی اون چرت و پرت ها چگمیم.  ـ بحث رو عوض نکناریکام

  ! خواست حذفت کنهی می دکبدبخت،!  عوض تشکرته؟نی انمی ـ ببشهباز
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۳۰۰

  ! هایبدبخت خودت! ی ـ اُواریکام

  ! خواست حذفت کنهی ماروی ـ خب خوشبخت، شهباز

 اون حرف ها رو یمنِ ساده رو بگو که همه .  زدمی و لبخنددمی کشی راحتنفس

 عیی مالقات و تشی شعور رو بگو که برنامه ی بمیاصال افسانه و مر. باور کرده بودم

  ! بودندهی چجنازه رو هم

  ! حاضر؟ی من هم بگی به جای ـ الل بوداریکام

 بود؟ همون که از ی بود، چیمانی بود، سی ـ باور کن گفتم، اما اون دختره گچشهباز

 وسط حرف دیبخت بد روزگار عاشق من شده، اون برگشت مثل قاشق نشسته ها پر

  : کرد و گفتشی و فشیاستاد و ا

  !بهی استاد معتمد امروز غاـ

 م،یبس که مر!  دل نه صد دل عاشقش شده؟هی می که مردهی فهمنمی ایعنی ای خدایوا

  !یمانی س،ی گچگهی مه،ییمای که سشیلی فامیتازه به جا! هه! احمق و تابلوئه

  : ادامه دادشهباز

 کالس ی دخترها که روز به روز هم، تعدادشون مثل قارچ تونی دونم ای من نمـ

 واال من که همشون ارن؟ی رو درمنوای بی ما پسرها آماری چطورشه،ی مادیهامون ز

 فهمم که کدومشون ی و اصال هم نمنمی بی ها شکلِ هم می و مثل ژاپنیکیرو مات

  !بیحاضره، کدومشون غا

  : نگاه به من انداختهی سرش رو تکون داد و اریکام

  . موافقم،باهاتیگی آره راست م_

  : ادامه داددی خندی مزی رزی که رشهباز
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۳۰۱

 بود که به جاش یآخه استاده شک کرد و گفت پس ک. ور کن مجبور شدم باـ

 ها لوم بدن، یکی که همون ماتدمی ترسییهوی رو اعالم کرد؟ که من هم شیحاضر

 رو ساخته و پرداخته زی غم انگی ابتکار عمل به خرج دادم و اون تراژدنی همیبرا

اُسکال، . منحرف کردم ودت رو به نفع خودم و خی افکار عمومیی جوراهیکردم و 

فضولچه اومده .  اون دختره رو ازش گرفتمی شماره یهمشون هم باور کردن ول

 که رمی ازش بگی حالهیمن . دی پرسی بابات رو می قبر و قطعه یبود از من شماره 

کنهفیخودش ک .  

 هم می مرای خدایوا!  احمق و سادهمِیخدا بگم چه کارت کنه مر. دمی دفعه ترسهی

 و شهی اون شهباز، خام می دوست دارم خشک و خالهیر ساده ست که حتما با  قدنیا

  ! کنمارشی مورد هوشنی حتما بهش زنگ بزنم و در ادیبا! دهی میتن به همه چ

 که من کالس ها رو ی به بابام گفتی چرا زنگ زدگهی ـ احمق جون،پس داریکام

  ! از صبح سه هزار بار زنگ زدهچوندم؟یپ

 رو باور کرده ی احمق چون همه چی ژاله نیا. باور کن کار من نبود نمی ـ اشهباز

تازه .  بگهتی خواست مردنش رو بهش تسلیفکر کنم م. بود، رفت و به بابات زنگ زد

دلم هزار راه . ی شعوری بیلیخ«: گهی خوب گند زده، به من مدهیبعدش که فهم

  ».رده ماری کامیابا و بیگی راست میفکر کردم واقعا دار. رفت

 شکمم ی راست توی روده هی احمق جون، آخه من ی گفتی ـ خب بهش ماریکام

  !؟ی رو باور کردیهست که تو زود همه چ
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۳۰۲

 تو االن اون دو واحدت ه؟ی شکمبه چه؟یروده چ!  درست صحبت کن های ـ اُوشهباز

تازه امشب هم . ی ها، وگرنه تا اآلن صد دفعه حذف شده بودی من هستونیرو مد

  !ی پابـ ـوسی خونمون برایای بدیبا

  :دی خندزی رزی راریکام

 یوا.  بـ ـوسمیاصال همه جات رو م. ونتمی مدی آقا، من حسابه؟ی چی پابـ ـوسـ

  .آماده شو اآلن اومدم.  شمی نمری بـ ـوسمت سی میاصال هر چ

به دوست خودش هم ! تهی تربی باری کامنی چه قدر اای خدایوا.  گفتمینی دفعه ههی

  ! کنهیمرحم ن

  :اوردی هم کم نشهباز

  ! تو؟ایمن .  زرنگ ترهی کنمی بیحاال م.  منتظرتما،ی آره بدو بـ

  . به من انداخت که لـ ـبم رو گاز گرفته بودمی و نگاهدی خنداریکام

  .هیلی خیاری کار به تو دارم؟ تو اگه بال سر من نی بابا، من چالی خی بـ

 ی زنی مجدهی مثبت هی حرف هانیه از ا آخرت باشه کیدفعه !  ـ کره االغشهباز

اون جا چه خبره؟ چرا من رو «: گفتیتازه به بابات هم که زنگ زده بود و م! ها

 ی به بهانه ستیمعلوم ن.  پسر تن َلشت رو جمع کننی گفتم که ا»ن؟یکفن و دفن کرد

 ستی دوی تو بودم روزیمن اگه جا. رهی می و کدوم گورچونهی پیدانشگاه رفتن، م

  ! به خدارهی نمیراه دور.  خرده ادبش کنهی خان دیجمش.  زدمیار کتکش مب

  !ی من نشدیپس خوب شد تو بابا.  ـ اُوهواریکام

  .ی شانس آوردیلی ـ آره، خشهباز

  :دیچی پی گوشی دختر توهی با ناز و کش دار ی دفعه صداهی
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۳۰۳

  ؟ی زنی قدر حرف منی ای با کگه،ی دمی برای جواد بـ

دهنم درد گرفت .  برم، کار دارمدی باگهیمن د.  از من خداحافظهگی ـ خب دشهباز

  . دردسر درست کن، فک زدمی قدر با تونیا

  . کنه، تماس قطع شدی خداحافظاری که کامنی قبل از او

  : که منظورش به شهباز بود گفتی خنده و در حالری بلند زد زاریکام

  ! شعوری بی عوضـ

 ی کالس آخر رو بگهیمنم د. می و نهار خوردمیفت رستوران رهی به ی روز با کاماون

 اون روز یفردا.  گرفتم به خونه برم تا مواظب مامانم باشممی شدم و تصمالیخ

 باهام تماس گرفت و ازم خواست به آپارتمان خودمون برم؛ که منم با عرض اریکام

 اری کامشی و پچوندمی دارم پی بهانه که شاگرد خصوصنیتأسف دوباره مامانم رو به ا

 و چونمشی که با دروغ بپنیا.  گفتمی رو به مامانم مزی کم کم همه چدی باگهید. رفتم

مخصوصا که مامانم .  تحمل شده بودرقابلی برام غگهی برم، ددمی جدیبه خونه 

 گونه چی هدنی حرف هام رو بدون پرسی داشت و همه نانیکامال به من اطم

  ! کردی قبول میحیتوض

 که ی محترمانه خواست تا وقتیلی آپارتمان رو بهم داد و ازم خدیکل اری روز کاماون

 چی خونه باشم و هی هر وقت که بگه، زودتر از اون تودی اون جا ساکن بشم بایتو

  . که منتظر من بمونه و قبل از من اون جا باشهادیخوشش نم

من خودم هم .  دادمی درخواستش، بهش حق منی ای خودم هم برایی جوراهی

 نی خونه ام باشم و خودم رو به بهتری تواری قبل از اومدن کامشهیت داشتم همدوس

  . آماده کنمزمی ورود همسر عزی و براشیشکل، آرا
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۳۰۴

 کرده بودم و مشتاقانه دای نسبت به اون خونه پی خوبیلی حس خهی دونم چرا، ینم

 شی رو به مامانم بگم و اگه دوست داره راضزیدوست داشتم هر چه زودتر همه چ

 کنم و ی و اگه نه هم که من خودم تنها اسباب کشادیکنم که اونم با من به اون جا ب

  . شوهرم برمیبه خونه 

****  

 ماهانم رو گذرونده کلی گذشت و من دوران هفت روزه سی هفته از اون روز مدو

  .بودم

 راحت و یلی رو خودمی عمرم، دورانِ نقاهت پری بار تونی اولی کمال تعجب برابا

.  بودزیواقعا تعجب برانگ.  کردمی سپری ای درد و ناراحتچیبدون تحمل کردن ه

 از شدت کمـ ـردرد و گهی دی وقت های تا ماه قبل از اون هم، مثل همه یمن حت

 دفعه نی شده بود اما ادهی کشیتی تقوول سرم و آمپقیتهوع، کارم به درمانگاه و تزر

 کرد ی تعجب نگاه می دهی موضوع به دنی مامانم هم به ایکامال راحت بودم که حت

 یخودم هم نم.  اون تصور کنهی رو برای علت معقولچی تونست هی نمیو طفلک

 قشنگ عاشقانش بود که ی اون حرف هاای و ی آغـ ـوش گرم کامدیدونم اما شا

 ی شد و من رو تا اوج آرامش و راحتی دردهام گذاشته می مرهم به روکیمثل 

  ! بردی مشیپ

 هی صحبت کرده بودم تا اری مختلف راجع به کامی مدت با مامانم به بهانه هانی ایتو

 داده بودم که حیبه مامان توض.  اون آماده کنمرشی ذهنش رو نسبت به پذییجورا

 ازی هم نگهی دونیلی به هفت مونیلی عملش عالوه بر اون سه میدر واقع ما برا

 ی رحمت آسمانی روزگار، درهای قضا ازه، بزرگیلی که از اون جا که خدا خمیداشت
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۳۰۵

 نیی افتاد پای و نوع دوست، از اون باال تاالپری خانِ خاری کامهی باز شد و ییهویخدا 

آره ...  بده رشی خشاالی پول رو بهمون داد که خدا انی ای چشمداشتچیو بدون ه

  !ی چشمداشتچیجون خودم بدون ه

 هم به ی عالقه اگهی رم و در واقع دی به مدرسه هم نمگهی مامان گفته بودم که دبه

 از روزها بعدازظهرها چند ی بعضدی خدا بای رضای کردن ندارم و فقط براسیتدر

 اری که از قضا اسم اون هم کاممی شاگرد خصوصی به خونه سی تدری رو برایساعت

  !یی ها، در حد راهنماکهیهست، برم و برگردم؛ که البته اون کوچ

 کردن رو ندارم، سی تدری حوصله گهی که بهش گفتم دیقت مامانم، وی طفلکبازم

  : راحت حرفم رو قبول کرد و گفتیلیخ

 و استاد یریدکتراتو بگ... تو فقط درست رو بخون که انشاا.  نداره دخترمیبی عـ

  .یدانشگاه بش

 شرمنده یلی مداومم خی دروغ هانی که به خاطر ای تکون دادم و در حالی سرمنم

  :شده بودم، گفتم اعتمادش نی ای

  . درس هام رو خوب بخونم و استاد دانشگاه بشمدمیقول م.  باشه مامان خوبمـ

 که همون می همکالسی از پسرهایکی کردن از فی شب و روز کارم شده بود تعرگهید

کاش بشه که عاشق من بشه و ! هی و به به و چه چه که چه پسره خوبرهی خانِ خاریکام

  .می خواستگارادیب

 باز و متعجب بهم نگاه ی حرف هام با دهاننی ادنی بعد از شنشهی هم که همنماما

  : گفتی شد و با اخم می هم آخرش ناراحت مشهی کرد و همیم

  !؟ی کنی نمای ح؟ی زنی که مهی حرف ها چنیا.  دختر خجالت بکشـ
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۳۰۶

گهی شوهرم بود داری خب کام؟ی واسه چایح! ا!  

  : گفتمیم دادم و ی منی رو چمینی بشهی هممنم

  ! جرمه؟یمگه عاشق! گهیچرا خجالت بکشم؟ خب دوسش دارم د!  اـ

 تونه ی عنوان نمچی مونده و به هرونی حرف هام کامال حنی که معلوم بود از امامان

  : گفتی رو هضم کنه مدمی جدی اخالق و حرف هانیا

  ! دختری شدی فکر کنم تو جِّنـ

 خان گفته اری جنابِ کاموضاتیماالت و ف قدر از کنی من اگهی مدت دنی تو االبته

 ی و بی جورنی رو که همشی ناجنی مشتاق بود، ایلیبودم که خود مامان هم خ

  . کنهی و ازش تشکر و قدرداننهی ناقابل بهش داده بود رو ببونیلی هفت ملیدل

 ی حرف هاگهی دبای خوب شده بود و تقریلی هم خاری فاصله اخالق کامنی ایتو

 اومد با چند ی مشترکمون می وقت ها که به خونه ی گاهی زد و حتیم نزیرآمیتحق

 کرد و از ی ذوق مرگ می اومد که من رو حسابی دستاش می گل، تویتا شاخه 

  . بردی مشی تا مرز سکته کردن پیخوش

 نی درست بود که هنوز هم به خاطر افشا نشدن ااری که، کامنی همه مهم تر ااز

 ی رفتار مبهی غرکی و مثل ی خشک و جدیلیباهام خ دانشگاه یازدواجمون، تو

 دانشگاه ی که توگشی خاطرخواه دیکرد اما با ژاله و اون دوسـ ـت دخترها

 و محجوب نی سرسنگبایر شد، تقی مشتری از صد تا هم بدیتعدادشون فکر کنم شا

 ی خب از اون جا که توبه ی کنه ولی کرد بهشون کم محلی می کرد و سعیرفتار م

 دهی دانشگاه دی که باز هم توی چهار دفعه انی ای هم تویی وقت هاهیگ مرگه گر

 ی گرم مدی چشم سفی آورد و با اون دخترهای درمی جنبه بازیبودمش، باز هم ب
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۳۰۷

 روز ی فرداشه،ی نداخت؛ که من هم همی راه مه و خندیگرفت و بساط شوخ

راش خط و نشون  بی کردم و حسابی باهاش دعوا می کلدمشی دیدانشگاه که م

 کرد من دارم باهاش ی فکر مشهی دونم چرا، همی هم که نماری و کامدمی کشیم

  : گفتی و مدی خندی حرص خوردن هام منی ادنی از دشهی کنم، همی میشوخ

  !ی حسودیلی که خادی خوشم مـ

  !ی بهت نشون بدم که خودت حظ کنی حسودهی من

 ی من ُکنیدای فاصله عاشق و شنی ای رو تویکی شه،ی می چیعنی بزرگ،ی خدایا

 راه ی خوشگل موشگلِ دانشگاهمون باشه و هی از استادهایکی روزگار یکه از قضا

 ی خوام، و چه می کَنه بشه که من حتما تو رو می و هرهیبه راه سر راهم قرار بگ

 خان هم ارین جور عشقوالنه ها؛ که کامی جون،من بدون تو هالکم و از اهیدونم هان

 و دست آخر هم، از عشق ادی و از شدت حسادت بترکه و چشم هاش از کاسه دربنهیبب

 ی اقانیبب" بشه و با خشم بهش بگهقهی استاده، دست به اروی به من با اون دیشد

  ." کنمی هم عوض نمای دنهی خانوم خوشگله زنِ منه و من اونو با نیمحترم،ا

م و با خودم گفتدمی کشیآه! شه؟ی میعنی! روزگاریه:  

  !ستی نبیآرزو که بر جوانان ع.  ندارهبی عـ

 گذشت و حال مامان هم، ی و چهار روز از روز عمل مامان مستی بگهی روز که داون

 ی هم برا،ینیری جعبه شهی سبد گل و هی با اریکامال خوب و سرحال شده بود، کام

 تا اریامک.  کردن از من به خونه مون اومدی خواستگاریمالقات از مامان و هم برا

 بود که وارد ی اولی اومده بود اما اون روز دفعه ابونمونی تا سر خیحاال چند بار
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۳۰۸

 چشم ی رو توری جور تحقهی شد و من به وضوح آثار تعجب و یکوچه و خونه مون م

  .دمی دیهاش م

 چی ثروتمند بود و به هیلی پسر خهیباالخره اون !  دادمی من به اون حق مالبته

 به ذهنش اق،ی سبک و سنی اونم به ا،ی خونه انی همچای محله و نیعنوان تصور همچ

  .خطور هم نکرده بود

 اما می نداشتی رفت و آمدچی هار،ی از قشر کامیی بود که ما هم با خانواده هادرست

 ها و لمی فی شاهانه رو حداقل توی هایخب من باالخره اون طرز خونه و زندگ

  .باهاش نا آشنا نبودم بودم و دهی دیونیزی تلوی هاالیسر

 تومن پول بودم اما ونیلی دونست من قبال لنگ هفت می ماری درست بود که کامحاال

 ی خونه انی همچی تصورش رو هم نکرده بود که من توی عنوان، حتچیمطمئنا به ه

  . کنمی میزندگ

 هم ی ناجوری کهی تچی بهم نگفت و هیچی کرد و هی خب اون روز واقعا مردونگاما

  . متشکر بودمیلی بابت ازش خنی نکرد که من از ابارم

 که من صد دفعه با نی باالخره بعد از ااری بود و کامی خوبیلی شب، شبِ خاون

 ازم دی کردم که بایادآوری و بهش دمیحرکت چشم و ابرو، براش خط و نشون کش

مامانم  داد و با هزار تا ادا و اطوار من رو از تی هم بکنه، باالخره رضایخواستگار

 رو لرزوند و با قساوت تمام یی چان بار هم از قصد استکاهی کرد و یخواستگار

  : و بعدش هم رو به مامانم گفتنوای من بی پای روختی داغش رو راتیمحتو

 یی چای دخترت هول و هالک شوهره همه نیبس که ا.  نگاه کننده،ی مادر زنِ آـ

  . خودشی روختیها رو ر
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۳۰۹

 رو به سمتش کج کردم تا اون دو یی چاینی نکردم و سینامرد گهی در جوابش دمنم

 کرد و زود جا ی و زرنگدی کنم، که فهمی مونده رو روش خالی باقیتا استکان چا

  . شدنختهی مبل ری ها رویی اون چای همه ی طورنی داد و ایخال

 بودن رو بهی غراریمخصوصا که کام.  خوشش اومداری از کامی مامان، حسابظاهرا

همون شب بعد از رفتن .  شده بودیمی زود با مامان صمیلیار گذاشته بود و خکن

 فی مامانم تعری رو از اولش برازی همه چدم،ی دی من که اوضاع رو مساعد مار،یکام

 زود منو یلی کردم که مامانم خی اون دروغ هام هم ازش عذرخواهیکردم و برا

  .ر کرد هم ازم تشکمی همه فداکارنی و به خاطر ادیبخش

 یلی و منو خستی اولش نی مثل روزهاگهی داری دادم که کامحی مامان توضیبرا

 و چون رهی هم بگی جشن عروسهی قراره بعد از ماه صفر برام یدوست داره و حت

 انی داره تا بتونه جراجی احتی زمان طوالنهی ثروتمندن، اون به یلیخانوادش خ

 راحت و بدون تنش یلی هم خاا اون ه کنه، تفی خانوادش تعریازدواجمون رو برا

  .من رو به عنوان عروسشون قبول کنن

 رو راحت زی موضوع کنار اومد و همه چنی خوب با ایلی تصورم، مامان خبرخالف

 و البته همراه با اشک گونه م رو بـ یدرک و قبول کرد و آخرش هم با خوشحال

  :دیـوس

 دوست اری مثل اآلن، کامشهیهم و ی بشدبختیکه خوشبخت و سف...  دخترم انشااـ

  .داشته باشه

 رو به خونه ام بردم و اون جا رو بهشون نشون رای و سمالی اون روز مامان و لیفردا

  : کردم و گفتمدیدادم و به مامان هم دوباره تأک
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۳۱۰

 اری حق کامگهیبه نظرم د.  خودم باشمی خونه ی خوام از امشب توی مامان من مـ

 نی به ای تونی میبذارمش و اگه تو هم دوست داشته باش قدر معطل نی که استین

 نداره و تازه ی مشکلچی موضوع هنی هم با ااریکام. ی کنی و با من زندگیایجا ب

  .ی کنی که تو با من زندگشهیخوشحال هم م

  : مامان حق به جانب گفتاما

د شوهر  زوای ری ددیباالخره تو با.  بندازمی خواستم تو رو ترشی دختر، من که نمـ

 نیحاال هم که خواست خدا بوده که ا! گهی دی رفتی من مشی و از پی کردیم

 رو جمع کن و ازتی مورد نلی امروز وسانیهم.  ندارمی من حرف،ی شوهر کنیجور

 و ستمی نگران تو هم نگهید.  منم راحت ترمی جورنیاصال ا. ای شوهرت بیبه خونه 

  .یخوشبخت شد و ی سر و سامون گرفتگهیخدا رو شکر که د

 می و بلند زدمی بهم نگاه کردرای و سمالی من و ل،ی خوشبخت شدی کلمه دنی شنبا

 تونه ی دختر فقط با ازدواجه که مهی کرد ی خنده؛ چون مامان واقعا فکر مریز

  .خوشبخت بشه

 تا با من ادی بشه و بی به مامانم اصرار کردم که راضی اون روز من هر چخالصه

  : گفتی بار نرفت و مریقمه ز رچی کنه، هیزندگ

 و هزار رمی منت دامادم قرار بگری زامی بدی بای چی من که خودم خونه دارم، براـ

  تا حرف بشنوم؟

 که از وجود ما باخبر نبودن اری کامی گفت، اما خب خانواده ی مامان راست مدیشا

  ! و به قول مامان هزار تا حرف بزننهیکه بخوان بهمون گوشه و کنا
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۳۱۱

 که ی همون شب بود و مامان خانم من، وقتی مامان فقط برای حرف هانی االبته

 همون روز ی شوهرم هستم، غروب فردای خونه ی من واقعا مصمم به موندن تودید

 هی خودمون رو سه قفله کرد و بعد از انتشار خبر ازدواج من اونم نه با یدر خونه 

 رسما به خونه ار،ی خوب مثل کامیلی خو پولدار یلی با پسر خهی خود، بلکه یآدمِ ب

  . ما ساکن شدشی اومد و پاری من و کامی

 با مامانم شهی هماریکام.  خوب بودیلی با مامان خاری کامی رو شکر رابطه خدا

 ستادهی انهی آی روز که مامان جلوهیمثال .  ذاشتی کرد و سر به سرش می میشوخ

  :گفت بهش اری کرد، کامیبود و داشت موهاش رو شونه م

 سرت بلند شده و ری ها؛ فکر کنم زی رسی به خودت میلی خدای مادرزن جان، جدـ

  !یاری بدی جدی باباهی برامون ی خوایم

 یزی که اگه چشهی نازک کرد و مثل همی ناراحت شد و پشت چشمیشی هم نمامامان

 دفعه هم کش موهاش رو به طرف نی کرد، ای پرت ماریدم دستش بود به طرف کام

  . پرت کردرایکام

 ی اتاق می کرد و توی و همون طور که از دست مامان فرار مدی هم خنداریکام

  :رفت، گفت

 ها، ستی وزنه ها ننیمنظورم به پرتاب ا!  کارها رو مادرزن جان؛ نکننی نکن اـ

 رو هم به دتی خدا، شوهر جدیاون بنده .  شوهر نکنگمیم. منظورم به شوهره

 مراسمِ شوهر ی توی طوالنیتو سابقه . یانی در جرآخه خودت که!  هایدیکشتن م

  !ست های نیزیکشتن دو تا شوهر ناکام کم چ. یُکشون دار

  : اتاق خورد و با خنده گفتی کرد، به در بسته ی ماری که دنبال کامیمامان در حال
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۳۱۲

  !رونی بیایباالخره که م. دمی صبر کن نشونت مـ

  : اتاق گفتی از تواریکام

 خوب شنهادی پهی اما من برات رون،ی بامین؛ مطمئن باش باالخره م آره مادرزن جاـ

 اموالش ی مثل مار چنبره زده روی جورنی پدربزرگ دارم که همهی من گمیم. دارم

 و ای تر باشه، تو رو خدا تو بکی کم کوچهیفکر کنم از خدا . رهی میو اصال نم

االخره مرحومِ مغفور  شد و اونم بیرج که فدی روز زنش شو شاهی کن و یبزرگوار

  .وستیشد و به خدا پ

مخصوصا کالسِ آموزشِ .  کردی مادی با مامانم زاری ها کامی دست شوخنی ااز

مامانم معموال .  بودیی تماشایلی خگهی به مامانم داری قرآنِ کامیروخوان

 سرِ ی توادی داشت، زی سواد نهضتمچهی نهی خوند و چون که یبعدازظهرها قرآن م

 وقت ها، با ی گاهاری کامشد ی باعث منی وارد نبود که ای کلمات قرآنهم کردنِ

 واقعا کرکره گهیاون وقت د.  سرش و بهش آموزش بدهی آشپزخونه، بره باالریکفگ

 ییهوی آورد و مامانم هم ی مامان رو درمی بامزه ادااریمخصوصا که کام. خنده بود

  . خوندی رو غلط غلوط مزی شد و همه چیهول م

 اما خب می دونستی کردن اونم با قرآن رو خوب نمیچند که من و مامانم شوخ هر

 از خنده می شدی مجبور مگهی و دمی شدی نماری کامفی که حرمی کردی کار میچ

 ی می نداشت و خودش به شوخی هم اصال قصد بداریالبته خود کام. می برسهیر

جانِ خنگش، قرآن خوندن  زن مادرنی خواد ثواب کنه و به ای و مرهی ختشی ن"گفت

  ." بدهادی
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۳۱۳

 طبق قرار اولیمون شب ها رو پیش ما نمی موند، اما بیشتر روزها، اری چند که کامهر

دیگه این . چند ساعتی رو پیش من می اومد و گاهی هم من رو به خرید می برد

قدر برام مانتو و شلوار و لباس خونگی و بیرونی و مجلسی خریده بود که تمام کمد 

 هم به خاطر این همه تنوع لباسیم بهم مریمیواریم پر شده بود که حتی افسانه و د

  :شک کرده بودن و گاهی به شوخی می گفتن

نه به اون وقتت که لنگ هفت میلیون تومن بودی، .  فکر کنیم تو رفتی و بانک زدیـ

  !نه به حاال که هر دفعه با یه تیپ جدید میای دانشگاه

  .وابشون لبخندی می زدم و چیزی نمی گفتم هم هر دفعه در جمن

 به سلیقه ی خودم، دو دست سرویس طالی شیک و گرون قیمت و یه حـ کامیار،

ـلقه ی طالی سفید پر از نگین های برلیان برام خریده بود که من همیشه توی 

دانشگاه، برای این که افسانه و مریم بهم مشکوک نشن و ازم راجع به شوهرم چیزی 

 نگفته بودم که ازدواج بهشونحلقم رو توی دست راستم می ذاشتم و هنوز نپرسن، 

  .کردم

 ماه و نیم از ازدواج ما گذشته بود و من و مامان با همسایه های جدید دوست دو

اون ها همسایه های خوب، فهمیده . شده بودیم و باهاشون سالم و علیک گرم داشتیم

ر، که هیچ کدومشون هم دکتر نبودن و و تحصیل کرده ای بودن و قابل توجه کامیا

  !قرار هم نبود که دکتر بشن

 هامون فکر می کردن این جا خونه ی من و مامانه و کامیار هم نامزد عقد همسایه

  .کرده ی منه که گاهی به ما سر می زنه
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۳۱۴

 یه بار هم توی خونه مون جلسه ی قرآنی اونم با حضور همسایه های سابقمون مامان

ود و این طوری دامادش کامیار رو به همه ی همسایه های قبلیمون برگزار کرده ب

  .نشون داده بود و کلی هم به همه پز داده بود

 فهمیده بودم این که کامیار به من میگه برای خرید مایحتاج روزانه به قصابی دیگه

و سوپری نرو، اصال منظورش به این نیست که منو محدود کنه و یا این که بخواد بهم 

ت گیری کنه، بلکه درواقع منظورش این بود که این کارها وظیفه ی خدمتکار سخ

حتی خود .  این خریدها رو انجام بدههخونه ست و در شأن خانوم خونه نیست ک

کامیار هم از انجام دادن این جور خریدها بیزار بود و همیشه آقای زمانی که یه 

نا بود، طبق لیست من، برام خرید پیرمرد هفتاد ساله و راننده ی خونه ی کامیار ای

می کرد و یا این که گاهی به سوپری سر کوچه زنگ می زدم تا مایحتاج الزم رو 

  . به در خونه بیارهبرام

 دونستم آقای زمانی درباره ی وجود من به پدر و مادر کامیار چیزی می گفت نمی

یزی به پدر و یا نه؟ که البته کامیار همیشه می گفت بهش سپرده درباره ی من چ

  .مادرش نگه و این که اون دهنش قرصه و قابل اعتماده

 این رو هم فهمیده بودم که وقتی کامیار می گفت با همسایه ها گرم نگیر، متأسفانه

فقط به این دلیل بود که فکر می کرد اون ها آدم های پایین دستی هستند و در 

 فضول هم هستند و هنوز شأن ما نیست که با اون ها همکالم بشیم؛ مخصوصا که

  .نیومده آمارگیری رو هم شروع کردن

 وقتی کامیار این چیزها رو می گفت یه احساس خیلی بد بهم دست می داد، همیشه

هر چند که اون منظورش به من نبود و دیگه تقریبا دست از تحقیر کردنم برداشته 
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۳۱۵

دم و این جور بود، اما خب من هم یکی از همین آدم ها و همون قشر و طبقه بو

  .تفکرات و نگاه مغرورانه و از باال به پایینش رو دوست نداشتم و به خودم می گرفتم

 نگاه کامیار به آدم های منطقه های دیگه تهران غیر از منطقه های اعیان نشین شاید

و شمال شهر تهران، مثل نگاه همسایه های ما به مردم منطقه های پایین تر و 

ین یه حقیقت بود که همسایه های ما هم خودشون رو خیلی ا. شهرستانی ها بود

 های پایین تر و شهرستان به نطقهباکالس فرض می کردن و نسبت به زندگی توی م

یه دید خیلی بد نگاه می کردن و همشون می گفتند ماها نمی تونیم توی اون جور 

. ندگی نیستمنطقه ها و یا حتی توی شهرستان زندگی کنیم و اون جاها اصال جای ز

البته من همیشه با این نظرات و این دیدگاه های احمقانه مخالف بودم و ارزش آدم 

! ها رو به عقل و شعورشون می دونستم نه به محل زندگی و مقدار پول و ثروتشون

من هیچ وقت فکر نمی کردم یه روزی یکی مثل کامیار پیدا بشه که این جمع از ! هه

  . بنامه"آدم خور"س رو خود متشکر و به ظاهر باکال

 این مدت، هر وقت پیش اومده بود که من و کامیار با هم یه درگیری و دعوای توی

کوچیک لفظی پیدا کرده بودیم کامیار برای اینکه منو بسوزونه با بدجنسـ ـی می 

  :گفت

 اصال تقصیر خودمه که اومدم از محله ی آدم خورا زن گرفتم و پام رو به این جور ـ

  .از کردمجاها ب

باکالس لباس می پوشید، باکالس و . شاید کامیار در ظاهر خیلی باکالس بود! هه

لفظ قلم حرف می زد، باکالس و مغرورانه رفتار می کرد اما مطمئناً خیلی بی شعور 

اینو همیشه و وقتی که می گفت که این جا محله ی گدا ! بود و قد اسب نمی فهمید
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۳۱۶

.  و اشرار زیاد داره، در جوابش می گفتمر، خفت گیگودور آباده، همه آدم خورن

مگه این خود کامیار نبود که چند نفر رو ! تازه مگه کامیار خودش جزء اشرار نبود؟

اجیر کرده بود که صدیق بیچاره رو تا می خوره کتک بزنن؟ و حتی دستور هم داده 

 و مردم بود که جیب هاش رو هم برای رد گم کنی خالی کنن؟ اون وقت به من

  ! منطقه ی ما می گفت اشرارریفش

 کامیار خودش گفت اون پول هایی رو که از صدیق زده، بعدا سه برارش رو به البته

عنوان پاداش به حقوقش اضافه کرده اما خب مطمئنا این اصل موضوع رو عوض 

نمی کرد و کامیار خودش خفت گیر و آدم خور بود نه من و همسایه های فهمیده 

  ! منمنطقه ی

 که من هیچ وقت توی محلمون آدم شرور و مزاحم ندیده بودم و همسایه هامون واال

تازه من همه ی شهرستانی ها رو هم . هم خدا رو شکر خیلی خوب و مؤدب بودند

خیلی خوب و فهمیده می دیدم و هیچ وقت هم این دیدگاه های بی منطقِ کامیار و 

 ها رو به میزان عقل و شعورشون آدمارزش یا بیشتر مردم تهران رو قبول نداشتم و 

حتی به نظرم آدم هایی که این جور حرف ها رو می زدن ! می دیدم نه چیز دیگه

  .یه جور کمبود دارن و پای عمل که برسه خودشون از همه بدتر و بی کالس ترن

 این مدت مریم با شهباز دوست شده بود و داشتن با افسانه سعی می کردن توی

 به زور وارد اکیپ کامیار اینا بکنن و تا اون جا هم که می تونن با اون خودشون رو

  .ها به گردش و تفریح خارج از دانشگاه هم برن

 من هیچ وقت حتی توی دانشگاه هم به سمت کامیار و اون دوست های جلفش اما

درست بود که کامیار به من محرم بود اما خب اون دوست های عتیقه تر . نمی رفتم
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۳۱۷

ودش که به من محرم نبودن و من برخالف افسانه و مریم دوست نداشتم هیچ از خ

 نداشته باشه و به من به چشم مپسر نامحرمی باهام شوخی کنه؛ حتی اگه نظر بدی ه

  .یه دوست نگاه کنه

 و دوستاش معموال پنج شنبه و جمعه ها و روزهای دیگه ی تعطیل رو دنبال کامیار

بودن و توی این روزها پول های خیلی زیاد و تفریح و گردش و خوشگذرونی 

  .هنگفتی خرج می کردن

  : روز بعد از اولین امتحان پایان ترممون، افسانه رو به مریم گفتیه

اونا خیلی پولدارن و ما .  مریم ما نمی تونیم با این کامیار و جواد دوست باشیمـ

 باری که باهاشون توی همین دو سه. اصال نمی تونیم پا به پاشون پول خرج کنیم

تازه یه بارش هم که پول . رفتیم بیرون، من نزدیک سیصد هزار تومن خرج کردم

  .ناهارمون رو اونا حساب کردند

 هم با این که وضع مالیشون بد نبود و معموال خیلی بیشتر از افسانه و من پول مریم

  : سری تکون داد و گفتدییخرج می کرد، در تأ

باید نگران باشیم که چی بپوشیم؟ چی نپوشیم؟ یا توی همش .  آره، راست میگیـ

اون رستوران های عجیب و غریب چی سفارش بدیم که بهمون نخندن و بعدش هم 

  .برای خوردن یه غذای مسخره و حال به هم زن کلی پول بدیم

 ـ من دارم کم کم به این نتیجه می رسم که ژاله دیگه داره بهمون به چشم یه افسانه

  .گاه می کنه و اصال خوشش نمیاد که ما هم همراهشون باشیمبچه گدا ن
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۳۱۸

جمعه وقتی که توی تله کابین بودیم، دیدی شقایق رسما به من گفت، .  ـ آرهمریم

خسته نمیشی این قدر تکراری . تو اون هفته ها هم همین پالتو رو پوشیده بودی«

  »هستی و مثل درویش ها لباس می پوشی؟

ین که نمی دونستم شقایق کیه و فکر می کردم باید از همون با ا.  پررنگی زدملبخند

دوست های خارج از دانشگاه کامیار اینا باشه، اما طرز فکرش برام بامزه و جالب 

اونم معتقد بود که باید . بود و یه جور من رو یاد افکار مسخره ی کامیار می نداخت

  .خسته کننده لباس بپوشیم نباید خیلی تکراری و وتنوع لباسیمون خیلی زیاد باشه 

  : از خندم ناراحت شدافسانه

  !برای چی می خندی؟!  زهرمارـ

 آخه شما چه اصراری دارین که با اونا به گردش برین، وقتی که نمی تونین پابه ـ

  !پاشون پول خرج کنین؟

زود باش همین اآلن این پالتوتو دربیار بده به مریم که !  ـ بی خود حرف نزنافسانه

خودم فردا میام ! اصال نه. اون مانتو قرمزت رو هم بیار برای من.  بعد بپوشهدفعه ی

  .خونه تون و چند دست لباس برمی دارم

  : که مشکوک ادامه داددمی تر خندقیعم

درسته که نم پس نمیدی و تقریبا هنوز هم !  ولی تو جدیدا خیلی پولدار شدی هاـ

ی، اما لباس هات خیلی گرون خسیسی و از توی بوفه ی دانشگاه هیچی نمی خر

  .قیمت شده

  : زدمیچشمک

  ! خب باباجون من که گفتم، یه اسپانسرِ خیلی پولدار پیدا کردمـ
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۳۱۹

یه جورایی رفتارت مثل این زنای !  ـ ولی جدی هانیه، تو ازدواج کردی؟مریم

  !مـتأهل شده

بی  ـ آره، توی ظاهر خیلی سنگین رنگین شدی، اما بین خودمون یه کم افسانه

. تربیت شدی و بعضی از حرف ها رو که قبال نمی زدی خیلی راحت به زبون میاری

  !تازه حـ ـلقه ات رو هم اشتباهی و مثل گاگول ها انداختی توی دست راستت

  : بهش زدمی شوخی سقلمه ابه

من !  نه بابا، تنها تنها به این نتایج رسیدین یا این که کسی هم بهتون کمک کرد؟ـ

  !یت شده بی ادب؟کجام بی ترب

 بود که به خاطر حجم زیاد مطالب 1 امتحانمون بینش های جامعه شناسیآخرین

درسیش و همین طور سنگین بودنِ مباحثش، به کامیار گفته بودم حق نداره شب 

امتحان به خونه مون بیاد؛ اما از اون جا که هر کاری از کامیار می خواستی، برای 

 اون شب رأس ساعت شش اد،سش رو انجام می داین که حرص منو دربیاره برعک

  .بعد از ظهر خونه مون بود

 من قبال چند باری اون کتاب رو خونده بودم و به مطالبش کامال مسلط بودم البته

اما خب دوست داشتم تا آخر شب یه دور دیگه همه ی مطالب رو مرور کنم تا بتونم 

بیست بگیرم و معدلم رو در حد یه نمره ی در حد عالی و شاید هم اگه خدا بخواد 

  .نوزده نگه دارم

 از این که کامیار رضایت داد و دست از سرم برداشت، برای غسل به حموم رفتم بعد

کامیار که حتی کتابش . و یه دوش گرفتم و کتابم رو برداشتم و مشغول خوندن شدم

  : کرد و گفتکیرو هم نیاورده بود خودش رو بهم نزد
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۳۲۰

از .  برام یکی از اون قرمه سبزی های معرکت رو درست کن هانی خانومی، بروـ

  !همون ها که نظیر نداره

 قرمه "من یه دفعه یه غلطی کردم و به کامیار گفتم.  فوت کردمرونی رو به بنفسم

 که از شانس بد، یهویی "سبزی هایی که من می پزم معرکه ست و نظیر نداره

حسابی اعصابم به هم ریخت و هم حواسم به مسخره بازی های کامیار پرت شد و 

 به بعد کامیار کلید کرده بود زحاال از اون رو. خورشتم سوخت و هم برنجم ته گرفت

  :و همش می گفت

مخصوصا اون قرمه سبزی هات که توی تهران نظیر !  تو خیلی معرکه ای سرآشپزـ

  !نداره

ی هفته شام رو تقریبا بیشتر روزها.  که این کامیار خیلی بی چشم و رو بودواقعا

پیش ما بود و من از جون و دل براش مایه می ذاشتم و براش غذاهای خیلی 

  :خوشمزه می پختم اما فقط همین یکی رو یادش مونده بود و همیشه می گفت

 من هر وقت بوی یه غذای سوخته به مشامم می خوره به یاد تو و عشق ـ

  .اساطیریمون میفتم

چنان مشغول مطالعه موندم که دستش رو دور  درخواستش اهمیتی ندادم و همبه

  :کمـ ـرم حـ ـلقه کرد

از همون ها که خیلی . من قرمه سبزی می خوام.  پاشو دیگه کدو تنبل خانومـ

  .معرکه ست و بوی عطر سوختگیش تا هفت تا خونه اون ورتر میره

  : و با آرنجم به پهلوش کوبوندمظی غبا
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۳۲۱

 داریم؟ تازه اآلن ساعت هفت شبه تا قرمه نمی بینی فردا امتحان!  کوفت بخوریـ

تو هم که باید زود بری خونه تون وگرنه ! سبزی بپزه و جا بیفته میشه ساعت ده شب

  !مامان جونت یه وقت نگرانت میشه

امشب رو می خوام سورپرایزت کنم و این جا .  ـ نه نترس، نگران نمیشهکامیار

  .بمونم

  : به سمتش برگشتمتندی

  !؟ی بموننجای شب ای خوایم! ؟ی گفتی چـ

  : زدیچشمک

  !،نه؟ی خوشحال شد_

  : رو محکم بستمکتاب

 تو تا حاال محض رضای خدا، حتی یه شب هم خونه مون نموندی؛ اون وقت حاال _

  !که امتحان داریم و من می خوام درس بخونم می خوای بمونی؟

  : دستش رو تنگ تر کردی رو باال انداخت و حـ ـلقه ابروهاش

  .امشب دوست دارم پیشِ عشقم بمونم خب ـ

  :دمی هم کشی هام رو تواخم

  ! با اجازه ی کی می خوای این جا بمونی؟نمی بب_

  : قیافه گرفتبرام

ببین کارم به جایی رسیده که ! مثل این که این جا خونه ی خودمه ها!  بچه پرروـ

  !برای خوابیدن توی خونه ی خودم هم باید از توی زالزالک اجازه بگیرم

  . قانعش کنمی جورهی کردم یسع. دست بردار نبودنکهی امثل
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۳۲۲

منم که شام درست نکردم، پس اگه .  تو قرار نبود امشب بیای این جاار،ی ببین کامـ

می خوای برات یه املت درست کنم، اگه هم نه که یه زنگ بزن به رستوران سر 

  .کوچه

  . خواد تو برام غذا بپزیپس تو رو گرفتم برای چی؟ من دلم می!  ـ اُوهوکامیار

ظاهرا این جناب کامیار خان امشب همه جوره برای آزار و اذیت من .  شدمعصبانی

کتابم رو کوبوندم روی تخـ ـت و با حرص رفتم توی . کمـ ـر همت بسته بود

آشپزخونه و مواد قرمه سبزی رو سرهم کردم و گذاشتمش توی زودپز تا زودتر 

ردم و به اندازه ی کافی و جوری که برای فردا ناهار شعلش رو هم تنظیم ک. بپزه

  .هم بمونه، برنج خیس کردم و دوباره به اتاق برگشتم

 هم که خونه نبود تا کمکم کنه و مثل هر شب برای نماز مغرب و عشا به مسجد مامانم

  .رفته بود و تا ساعت هشت و نیم هم برنمی گشت

. توی یه اتاق دیگه تا بتونم درس بخونم اتاق شدم تا کتابم رو بردارم و برم وارد

کامیار با نیش باز داشت کتابم رو که عمدا سر و ته گرفته بود توی دستش، ورق می 

تا من رو دید سرش رو بیشتر توی کتاب فرو کرد و شروع کرد به تند تند ورق . زد

  :زدن

ه استاد  این که طوالنیه و نمیاد، این رو هم که بلدم، این یکی رو هم عمرا اگـ

خودش هم فهمیده باشه و حتما نمیاد، این یکی دیگه رو هم از روی توی خنگول که 

  .توی تموم امتحان ها جلوی من می شینی می نویسم

  : رو بستکتاب

  .من دیگه خیالم راحت شد و همه ی درس هام رو خوندم!  آخیش_
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۳۲۳

قعا این وا. دمی کشرونی از تأسف براش تکون دادم و کتابم رو از دستش بسری

کامیاری که من می دیدم هنوز هم بچه بود و همون حرف پدر و مادرش درست بود 

و فعال وقت ازدواجش نبود و باید همون پنج شیش سال دیگه صبر می کرد و بعد زن 

  .می گرفت

  : اخم گفتمبا

 به جای این که بشینی این جا و ادا و اطوار دربیاری و من رو اذیت کنی، بشین و ـ

  .و بخوندرست ر

دیگه من برای چی خودم رو به زحمت .  ـ تو که دیگه خوندی خوشگل منکامیار

  !بندازم؟

چون من و کامیار اسم فامیلیمون .  یه چیزی مثل آذرخش از ذهنم عبور کردناگهان

معصومی و معتمد بود و هر دو هم با میم و عین شروع می شد توی همه ی امتحان 

ستیم که تا حاالش هم، همیشه من جلوی کامیار های این ترم پشت سر هم می نش

  : کردمزی ریچشم هام رو با ناراحت. نشسته بودم

  ! نکنه تو تا حاال، توی همه ی امتحان ها از روی من تقلب می کردی؟نمی ببـ

 ی دستم رو کشید طوری که توی بغـ ـلش افتادم و با لبخند شیطنت باری توکامیار

  :چشم هام نگاه کرد

خوشبختانه هنوز اون قدر ! ببین تو دختری و آی کیوت پایینه. ل خانومی نه خوشگـ

  .مفلوک نشدم که از روی توی خنگول بنویسم
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۳۲۴

 فهمیدم تا حاال صداش رو درنمی آورده و همه ی امتحان طونشی شی اون خنده از

منم که این قدر ساده ام که حتی ! های گذشته رو، از روی دست من تقلب می کرده

  .رضه نداشتم روی برگم رو سفت و سخت بپوشونم و مانع این کارش بشمتا حاال ع

حتما تا حاال کلی هم به این ! هه.  دلم به این همه حماقت خودم پوزخند زدمتوی

  !همه سادگی و ببو گالبی بودنم خندیده بود

  :دمی کشی تند و عصبی اومدم و نفس هارونی دست پسش زدم و از بغـ ـلش ببا

پس تا حاال همه رو از روی من می نوشتی و ! این قدر بی خیالی پس بگو چرا ـ

  !برای فردا هم نقشه ها داری؟

  !روی تو که چیزی ننوشته!  ـ نه باباکامیار

  !تازه به جای تشکر بهم خنگول هم می گفت.  این همه پرروییش حرصم گرفتاز

 تونستی، از فردا اگه مردی و!  کن من یه حالی ازت بگیرم که خودت کیف کنیصبر

  .روی من به قول خودت خنگول تقلب کن

 فشردم که اون رو از توی دستام بیرون کشید و با دست ی دستم می رو توکتاب

با حرص دستم رو دراز کردم تا . طوری که دستم بهش نرسه. راستش باال گرفت

  :کتابم رو پس بگیرم که موفق نبودم

  ! ا کتابم رو پس بده بی مزهـ

  :تابم رو بهم نمی داد با بدجنسـ ـی گفت که ککامیار

  . اگه می تونی بگیرشـ

چون گوشیش روی تخـ ـت بود .  صدای زنگ گوشی کامیار به خودمون اومدیمبا

تندی دستم رو دراز کردم و تماس رو وصل کردم و برای تالفی گذاشتمش روی 
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۳۲۵

ی کرد کامیار معموال روی تماس هاش خیلی حساس بود و همیشه سعی م. اسپیکر

  .برای صحبت کردن به یه جای خلوت بره

  : اون ور خط گفتی مردونه ی توجه به سر و صدا و کشمکش ما، صدابا

  !ه؟ی سر و صداها چنی ا؟ی زنده ای اون جا چه خبره؟ کامی اُوـ

 که شهباز ی که موفق نبود و بلند طورارهی رو از دستم دربشی کرد گوشی سعاریکام

  :بشنوه گفت

  ! جواد؟یی تو.سالم!  اـ

 و ی فقط جرأت دارنی بب؟ییاآلن کجا! یسالم و کوفت کار!  ـ سالم و مرضشهباز

 امتحان ی همون سر جلسه ی دفعه اگه بهم نرسوننی ایجد. فردا رو بهم نرسون

  !ی که نگفتیاز اآلن گفته باشم، بعدا نگ.  کنمی و خفه ت مامیم

 از یکی نکهی راحت از االیا با خ و حتمدی کشرونی دستم بی رو از توشی گوشاریکام

  : زد و گفتیاون دوهزار تا دوسـ ـت دخترش نبود، لبخند

  . و درست رو بخوننیخب تو هم بش!  برو بابا، به من چهـ

 ی خر می مثل چی و داریحتما خودتم اآلن نشست!  ـ آره جون خودتشهباز

 منم پشت سر یِجااگه . ی حق دارگهیآره د!  و منم باور کردمیتو گفت! ،آره؟یزن

  . داشتمی برمی درس خونی افه هانی خرخون بود اآلن منم برات از ای معصومنیا

 که شهباز بهم گفت خرخون، نیهم به خاطر ا.  ناراحت شدمیلیخ. م درهم شدافهیق

 بودم و تازه بهم دهی کرده و من احمق نفهمی از روم تقلب ماری که تا حاال کامنیهم ا

  ! گفتیخنگول هم م
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۳۲۶

.  دور از اول تا آخر کتاب خوندمستیمن تا حاال ب!  نکنی خود جو سازی ـ باریکام

  . خوندمیشونزده بار هم از عقب به جلو و چپک

 ی نمی کتاب رو که حتنی ای تونی از همه طرف مگهی ـ آهان، حتما اآلن دشهباز

   آره؟،ی رو درسته قورت بدهی اسمش هم چیدون

 نبوغ نی که نمراتمون اومد، اون وقته که ایوقت.  کن مسخرهی ـ حاال تو هاریکام

  .ی کنی من رو باور میذات

  :دی کشی بامزه آهشهباز

تو پروفسور بودن و متقلب . من که همه جوره باورت دارم.  نداره پسرخالهبی عـ

  .ستی نی شکچی هی جاگهیبودن تو که د

  .رد موضوع حرف رو عوض کجانی با هییهوی که شهباز دی خنداریکام

 بهم زنگ زده ییمای سمی دختره، مرنیامشب باز دوباره ا! دی اتفاق جدهی ی راستـ

 باهاش نداشته ی کاریگی و می زنی ـنه مـی سنگشو به سیهمون که تو ه. بود

  !باش

 سنگ ستی بای چرا ماری کامیعنی.  نگاه کردماری به کامی بدیلی دفعه با اخم خهی

 کرده بودم که به اون دشی تهدین خودم چند بار بزنه؟ البته منشی رو به سمیمر

 هم دی دونم شاینم!  داشته باشهی کارمیدوستش شهباز بگه که حق نداره با مر

 رو به می من سفارش مری حرف هایاستا آدم شده بود و در رگهی دفعه دنی ااریکام

  !شهباز کرده بود

ودش زد و خطاب به  دستش آروم به سر خهی اخمم شد و بامزه با ی متوجه اریکام

  :شهباز گفت
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۳۲۷

 ـنه م زدم؟ خب حاال مگه چه اتفاق ـی به سی سنگ اونو هی بابا، من کی اـ

 بهت شهی که اون همی خودت مگه نگفت؟یگی می طورنی افتاده که ای ارمنتظرهیغ

 که خودم هم به خودم شک کردم چه برسه به ی گفتی جورهیاآلن !  زنه؟یزنگ م

  .ـ ـلم نشسته که اآلن بغی دخترنیا

  : گفتاری توجه به حرف کامی بشهباز

 امشب خونه نای گفت مامانم ای دختره مشهیباورت م. ستی ننای آخه همش که اـ

  ! بده؟ادی رو ی خونه مون و بهم مطالب درسای بشهی اگه مستنین

 نی همچمیعمرا اگه مر.  بستی میمطمئنا داشت خال.  باالدی از تعجب پرابروهام

  ! زدی میحرف

  : هم ابروهاش رو انداخت باالاریکام

 دای رو پیاحتماال از تو نابغه تر کس.  پروفسورگهی برو د؟ی هستی خب معطل چـ

 ی خانوم، مأمورهامی اون مری هم شد و طبق نقشه ی فرجهی وسط نی ادیشا. نکرده

 اون رو ی تو خونه و تو مجبور بشختنی دفعه سر بزنگاه رهی هم سیزحمت کش پل

  .میفتی هم بی عروسهی و یعقد کن

  : گفتی با مسخرگشهباز

 ی حتما خونه شون رو مکان کرده و مگمیم! ؟ی کنی فکر رو منی تو هم همیعنی!  اـ

  ! رو بکشونه اون جا؛ نه؟دهیخواد من آفتاب مهتاب ند

  ! ساده و خودداری ـ تو هم که حساباریکام

  : و گفتدی کشی آهشهباز
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۳۲۸

 باز خای و زلفیوزارسی ی هی و اون قضشهیره تکرار م داره دوباخی فکر کنم تارـ

 برام اس بده تا یدی خواب دی جون از امشب هر چیکام. شهیدوباره داره زنده م

  . کنمریبرات تعب

  : خندهری زد زاریکام

 تونه از پس ی رو که خدا نگه داشت اما من مطمئنم که خود خدا هم نمفیوزارسی ـ

  !ادی بربیکیتو 

  :ه جواب داد با خندشهباز

  !نی و خواب ببنیتو فقط از امشب بش.  نداشته باش فضولچهی کارها کارنی تو به اـ

 دختره زنگ نی هر وقت ای با بابات دعوات نشد؟ خودت گفت،ی ـ آهان راستاریکام

  !شهی زنه همون شب با بابات دعوات میم

 یو قانون شکن اوردمی دفعه امن و امانه؛ اما خب منم کم ننی اگه،ی ـ نه دشهباز

 راه ی درست و حسابی دعواهی بهانه نی بابام رو کش رفتم تا به اینکردم و گوش

  . گردهی مشیاالنم بابام داره در به در دنبال گوش! هه. بندازم

  : و ادامه داددی خندبلند

 ی خونه رو می سوراخ سنبه های داره همه ی چه جورنی نگاه کن، ببای بیری تو نمـ

 خرس گنده خجالت کهیمرت! ا ا ا.  دادری گچارمونی آشپز بنیو به ارفت ! ا! گرده

  ! کار توئهگهی کشه، داره بهش میهم نم

  ! هم چهار تا صفر بود؟شی ـ حتما رمز گوشاریکام

  ؟یدیآره، تو از کجا فهم!  ـ اشهباز

  ! کودنهی توی بابانکهی ای ـ برااریکام
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۳۲۹

  : گفتجانی با هشهباز

خوبه برم به مامانم نشون . ج تا اسم ناشناس دخترونه هست توش چهار پن،ی کامـ

  بدم، نه؟

  ! طالق؟ی بچه هایشی که از فردا می جورنی اچاره،ی ـ باریکام

 ی و درسمو منمی شی مرمی مگهی دال،ی خیپس ب!  هایگی ـ آره، راست مشهباز

  .خونم

  ! به هم داشت؟ی دو تا چه ربطنی ـ حاال ااریکام

  : گفتجانی با خنده و هشهباز

 ی به من بگهیفکر کنم االن د. ی ورنی اادیبابام داره م.  به دادم برس،ی کامی واـ

  !گناه شک کرده

 ی انداختم و تواری به کامیمنم نگاه چپ.  رو گفت و تماس رو قطع کردنی اشهباز

 هم می اما خوبه که به مرگه،ی پسره شهباز داره دروغ منیدلم گفتم ،درسته که حتما ا

 تا ،یباالخره به قول شاعر گفتن. ارمی ماجرا رو دربنی ایگ بزنم و ته و تو زنهی

  !زهای چندی مردم نگویزکینباشد چ

 می رو برداشتم و به اتاق مامان رفتم و به مرمی مردم گوشی می داشتم از فضولچون

 به نظرت ،ی که تو چند دور خوندنی حرف زدن راجع به ایبعد از کل. زنگ زدم

 رمـی رفتم سر اصل مطلب و به طور غگه،ی مورد دی بزی تره و صد تا چکجاهاش مهم

  :دمی ازش پرسمیـستق

 ادی تا بی خرش کنی شد؟ باالخره تونستی شهباز چنی ات با اهی قضی راستمی مرـ

  !ت؟یخواستگار
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۳۳۰

 رفت، اصال از ی عاشقانه فرو می خلسه هی اسم شهباز به دنی با شنشهی که هممیمر

  :دی کشیعم تعجب نکرد و آه موقی سؤال بنیا

  .ستی که اصال متوجه من نختهی قدر بهتر از من دور و برش رنیا.  نه باباـ

 شده، می مرعِی اون عشق ضای هم خوب متوجه یلی دونستم شهباز خی مگهی دچون

  :گفتم

  .اصال مگه خر باشه که متوجه اون عشق پاک تو نشده باشه! دهی نه بابا، حتما فهمـ

 به من گهی که د"خر" مکالمه دو بار به شهباز گفتمنی ایتو. آروم گرفتدلم ! شیآخ

  !نگه خرخون

  ! شدمتی تربی بی از دست رفتم و حسابگهیبه قول افسانه منم د! هه

  : گفتنی غمگمیمر

 یکی جواب تماس هام رو هم یاون حت. نهی بی نه بابا، مطمئنم که اصال منو نمـ

  .دهی و به زور مونیدرم

 کنه تو ی خودش فکر مشیاآلن حتماً پ. ی قدر بهش زنگ بزننی ادیبا خب تو نـ

  !ی هالکشیلیخ

  !گهی بفهمه دنوی خوام اون همیمنم م! ستم؟یخب مگه ن!  ـ وامیمر

 یدی امادیالبته قبلش هم ز. شدمدیپاک ازش ناام. دادمرونی رو با حرص بنفس

  !بهش نداشتم ها

  !ی تو دختریناسالمت!  هاهیزیخوب چ خرده ناز کردن هم هی! وونهی خلِ دی اـ

  : م گفتهی توجه به کنای بمیمر
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۳۳۱

 بهش زنگ زدم و ازش خواستم شی دو ساعت پنیهم!  هاهی پسره خوبیلی خی ولـ

 از مباحث ی کم هم بعضهی و البته ارهی رو برام بمی نظرقی روش تحقی جبرانیجزوه 

 هم بابت یتازه کل. ه مون در خونی بده، اونم قبول کرد و اومد جلوحیرو برام توض

با "ی بوروکراسی وِبِر درباره یه ینظر"جزوه، ازم تشکر کرد و آخرش هم اون 

 حی رو به طور کامل برام توضدمی فهمی رو که اصال نم"یگارشی و اُلیبوروکراس"

 ببخش که تعارفت یوا«:  زشته گفتمیلی دم در خی جورنی ادمی دییهویمنم . داد

 مؤدب جفت ابروهاش رو یلیاونم خ» .ستی خونه مون نیخه کس تو، آیای کنم بینم

  ».شمی مزاحم نم؟ی خانومهی حرف ها چنیا« : و گفتالانداخت با

_....  

  : و ذوق ادامه دادجانی هتی با نهامیمر

  ! باادبهیلی به جون تو خه،ی هانی واـ

  : خوردم گفتمی حرص ممی مرهی همه سادگنی که از دست ای حالدر

 خودش فکر کرده تو حتما شیحتماً االن پسره پ!  خرفتی وونهید! خودت به جون ـ

 و هی که خونه تون خالی بهش بفهمونی جورنی ای خواستی و می داشتیمنظور

  !ی هستی اوکیخودت هم حساب

خب .  ندارمیسی من که باهاش رودربا؟ی چیعنی حرف ها نیا!  ادبی ـ وا بمیمر

 هم باشعوره و مثل یلیتازه جواد خ. گهیدم تو د کریاگه مامانم بود حتما تعارفش م

  .ستیتو منحرف ن

  : از تأسف براش تکون دادمیسر
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۳۳۲

 سی هم خوب تدریلی قدر اون دوست پسـ ـرت خوب و پاکه و خنی خب حاال که اـ

  !؟ی چیعنی یگارشی و الی بوروکراسنمی کنه، بگو ببیم

 یعنی. ان و افراد معدود حکومت نخبگیعنی یگارشیال. گهیخب معلومه د!  ـ وامیمر

 یبوروکراس.  حق حکومت کردن ندارنی اگهی محدود کسان دی عده هی که جز نیا

 انجام گرفتن ی همون مراتب اداریعنی. ی حکومت کردن مقامات اداریعنیهم 

  ...نظر وبر هم . کارها

  : رو قطع کردمحرفش

  ! داد؟ادتیهباز  و اون شی رو قبال بلد نبودنای تو ای بگی خوای میعنی آهان ـ

  : و گفتدیخند

 خونه مون معطلش کنم تا ی خرده جلوهی خواستم یم. گهی نکن دعی خب بابا ضاـ

 ی دفعه اهی دونم ی مامانم هم که نمنیا.  خونهی مامانم برسه و تعارفش کنم تودیشا

 البته فکر کنم دوباره با بابام ومده،ی زده بود که تا االن هم هنوز نبشیکجا غ

  !دی و رفتن خرنچوندیپ

 شهباز حق داشت که یپس طفل.  کردمی حرف زدن،باهاش خداحافظی از کمبعد

 نی کردم ای فکر مشهیمنو بگو که هم!  فرض کرده بودفیوزارسی یخودش رو جا

 دوره و نی ای دخترهانی از اگهی که واقعا دنیمثل ا.  صاف و ساده ستیلی خمیمر

 ی رو انکار نمنی و من اد بوی خوبیلیتر خ دخمیالبته مر! ستی ندی بعیچیزمونه ه

 هم شهباز منظور دی تونستم بهش شک کنم اما خب شای رقمه هم نمچیکردم و ه

 پسرها دی باگهی دوره و زمونه عوض شده و دگهی بود و اآلن ددهی رو درست فهممیمر



  یونیلیعروس هفت م

  

goldjar/me.Telegram  

  

 

۳۳۳

 نندازند و آبروشون رو نبرند و خودشون رو رشونی خونه، گیبترسن که دخترها تو

  ! روزگاریه!  قالب نکننی بازتی و شکاسی پلدی زور و تهدبه

  

****  

 آشپزخونه مشغول آبکش کردن ی شب بود و من تومی هشت و نی هاکی نزدساعت

 اون ی پاش رو روهی نشسته بود و ی کاناپه ای هال روی هم تواریبرنج بودم و کام

 که الاقل نی اایه و  و درسش رو بخوننهی که بشنی ای پاش انداخته بود و به جایکی

اد کرده بود و مشغول خوندن ی رو زی وی تیبذاره من درسم رو بخونم، صدا

 عمرم ی بود و من لنگه ش رو توی خودش اعجوبه ایواقعا که اونم برا. روزنامه بود

  . بودمدهیند

 به اسم ی رو برداشت و با لبخند نگاهشی گوشش،ی زنگ گوشی صدادنی با شناریکام

  : انداخت و گفترندهیتماس گ

  ! به به، سالم ستاره خانومـ

 مکالمش دنی شنی اسم دخترونه بود ناراحت شدم و براهی اسم ستاره که دنی شنبا

  : با خنده ادامه داداریکام.  کردمزیگوش هام رو ت

  ! ستاره خانوممی مخلص شما هم هستـ

  !یارینه بابا، شما صاحب اخت_

_؟ی ک  

  ام؟ی اآلن ب_

  ! اُه اُه_
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۳۳۴

  !؟ی پختیاال چ ح_

  !ی و بپزی شروع کنی خوای آهان، تازه م_

  ! هست؟یخب حاال چ_

  :دی کشی با لذت هومو

  . هـ ـوس کرده بودمیلیبه جون خودم خ! آخ جون اُملت!  هومـ

  . باشه، باشه_

  .امی تا منم بدیسی ها، وادی نخور_

  : انداخت و خطاب به من گفتفشی کی رو قطع کرد و توشیگوش

من .  و درست رو بخوننی راحت بشگهید! یدی که به آرزوت رسنیثل ا می خانومـ

  .رمی کنم و می رفع زحمت مگهید

  : به سمتش اومدمناراحت

   بود، هان؟ی ستاره کنی اـ

  : و ابروهاش رو باال انداختدیخند

  ! به جون تو مامانمهـ

  ! بود دو ماه قبل که اسم مامانت عاطفهیکی.  و منم باور کردمی آره، تو گفتـ

  : متعجب به خودش گرفتحالت

 ی می کنیاالن مامانم رو حساس م!  اسم مامان من عاطفه بود؟یک.  باباالی خی بـ

  . به جون بابامشینداز

  : دادم و گفتمرونی حرص نفسم رو ببا
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۳۳۵

 دیبا. ی ذارم بریمن نم! ی هر کایحاال مامانت باشه !  بامزهدم،ی هه هه خندـ

 آشپزخونه ی برم توی همه منو مجبور کردنی ای چیبرا. ی و غذات رو بخوریبمون

  !و برات غذا درست کنم؟

 یتو محض رضا. می کُشتی جا از گرسنگنیمن سه ساعته اومدم ا!  بابای ـ ااریکام

  .ی هم بهم ندادیی چاهیخدا 

  : چشم هاش زل زدمیجلو رفتم و با حرص تو!  پررو بودیلیخ

 قدر هـ نیتازه اگه ا.  که بهت دادموهی م بهت ندادم، اما نسکافه ویی آره چاـ

 و ری قدر وقت منو نگنی که من از همون اولش هم گفتم ایـوس املت کرده بود

 ی می قرمه سبزی و گفتی املت بپزم خودت قبول نکردهی بده تا برات تیرضا

  .یخوا

 ی م جِلز و وِلزمنی که به ای در حالاریکام.  گفتمتی آخر رو با خشم و عصبانجمالت

  : مبل برداشتی کاپشنش رو از رود،یخند

  ! بگم؟ی به کنوی ادیبا.  سوخته و معرکه دوست ندارمی من قرمه سبززمی عزـ

   :دی به گونه م کشی دستبعد

  . برمدی با،ی خانومگهی نده دری گـ

  : ادامه دادی با لبخند بدجنسـ ـو

 ی تازه براین طفلاو!  کهستی نی ستاره که مثل تو سرآشپز و کارزدلم،ی آخه عز_

 گهید.  کردهی آشپزخونه و آشپزی بار اونم فقط به خاطر من پاشو گذاشته تونیاول

  !هوم؟. زشته که من نرم
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۳۳۶

 وقت چی تو خونه شون چند تا خدمتکار دارن و مامانش هنای ااری دونستم که کامیم

شت  رو قبال خودش بهم گفته بود؛ اما خب اون حق ندانای ایعنی.  کنهی نمیآشپز

 هی غذا پختن، ی همه آزار دادن من برانی بده و بعد از احیمامانش رو به من ترج

  . تماس مامانش بذاره و برههی اونم با یدفعه ا

 هلش دادم و ی و به سمت در وروددمی هم سابی روتی هام رو از عصباندندون

  :گفتم

  ! مامان جونتشی اصال برو بچه ننه، برو پـ

 تا حاال اسم ی مامان جونم؟ اصال از کشی خوام برم پیفتم م گی ـ ا من کاریکام

  !مامانِ من ستاره شده که من خودم خبر نداشتم؟

  : گفتمغی و با جسادمی وایعصب

  !ه؟ی کی لعنتی پس اون ستاره ـ

 دستش رو به منظور رون،ی رفت بی که از در می خنده و در حالری بازم زد زاریکام

  : برام تکون دادیخداحافظ

 یبا!  دستم های رویفتی می کنیسکته م. زمی قدرحرص نخور عزنی اـ

 و خوب درسات رو بخون، نیامشب بش! نمتی بی دانشگاه میفردا تو. ،خوشگلمیبا

 نی ماشهی دوچرخه، نه نه، هی برات دمی قول میاگه شاگرد اول بش! زم؟یباشه عز

  . بخرمشگلو خدی پراهی برات دمیقول م ... دی نه، پرادوی پراهی. بخرم

از شدت .  گفت از در خونه خارج شدی همون طور که اون مزخرفات رو ماریکام

 اری کامی اغهیآره من زن ص.  تکون دادمی مبل نشستم و پاهام رو عصبیخشم رو

!  بخوامحی کارهاش دخالت کنم و ازش توضی در واقع حق نداشتم تودیبودم و شا
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۳۳۷

 کارهام ی همه ی و براکنم نیازش تمکاما حاال که اون منو مجبور کرده بود که 

 کارهاش بهم ی بود و برای در مقابل من مسئول مدی چرا اون نبارم،یازش اجازه بگ

  !جواب پس بده؟

حاال من ! ی کنفی که خودت کرمی ازت بگی حالهیمن !  خاناری کامی کن آقاصبر

الحساب  ی شدنت ندارم اما علعی ضای برای هان؟ فعال که فکر،ی ذاریرو قال م

 ی تونی و مشهی متی زرنگی بازم ادعانمی بب،ی ذارم که از روم تقلب کنیفردا رو نم

  !؟ی از عقب به جلو درسته قورت دادو که کتاب رو از جلو به عقب یبازم ادعا کن

 و کال تمرکز دمی کردنش نقشه کشعی ضایِ و چگونگاری کامی برای شب حساباون

 مطالب یمن که همه !  باباالی خیب. دادم درس خوندن از دست یحواسم رو برا

 دوره کردنم ،ی نا به سامان روحطی شرانی با اگهیاون کتاب رو از حفظ بودم؛ د

  ! بود؟ی چیبرا

 دنی دانشگاه شدم و با دیوارد محوطه .  شدی ساعت هشت صبح شروع مامتحان

 شناختم و یم هاشون رو نی که بعضگهی و ژاله و شهباز و چند تا پسر و دختر داریکام

 دندونام رو از دن،ی خندی گفتند و می رو گرفته بودن و سرخوشانه ماریدور کام

 تا حاال چه قدر حرص شبیمن رو از د! تو رو خدا نگاه کن. دمی هم سابیحرص رو

  !رهی گی و قلوه مدهی جا داره دل منیداده اون وقت خودش ا

 دی از دم،ید افسانه و مر سالم شای م و صداi شونی روی دفعه با خوردن دستهی

 نسبت به ژاله گهی دونم چرا دینم.  دست برداشتم و بهشون سالم کردممیزدن عصب

 خواست بدونم ی دلم میلی دونستم و فقط اآلن خی میحساس نبودم و اون رو خود

  ! نه؟این اون ها هست ی و االن بهی گور به گور شده کیکه اون ستاره 
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۳۳۸

  : شهباز گفتدنی با دمیمر

  . دارمیمن چند تا سؤال درس. نای جواد اشی پمی برنیای بچه ها بیوا ـ

  : و گفتدی خندزی رافسانه

  . جونم بپرسمی خوام از کامی منم چند تا سؤال دارم که مگه،ی آره، راست مـ

  : به افسانه گفتمتی دفعه کنترلم رو از دست دادم و با عصبانهی

  !گه اون شوهر توئه؟ جون؟ می کامیگی می چیعنی!  درست صحبت کنـ

  : ناراحت شد و حق به جانب گفتافسانه

  ! نه، پس شوهر توئهـ

 ی خواست هوار بکشم و بگم آره اون کثافت شوهر منه؛ اما خب چون نمی مدلم

 لعنت فرستادم که چرا اری تا حاال به کامشبی بار هزارم از دی دلم برایتونستم، تو

 ی میخب حاال مگه چ. می زن و شوهرگهی د دو تا بگم که مانی ذاره حداقل به اینم

 اونم ،ی جورنی و الاقل افسانه ادنیهم فی موضوع رو منی امی افسانه و مرi;شد 

  ! کرد؟ی چشم من به اون ابراز عشق و عالقه نمی روز روشن و جلویتو

 ی جون فقط تویظاهرا کام«:  دلم گفتمی و تودمی جواب افسانه به خودم خنددر

 ی و خوش گذرونی خنده و شوخی و تورونی بیهر منه، منتها توتخـ ـت خواب شو

  ». رسهی به من نمشیزی متعلق به همه ست و چحیو تفر

 اون ای ستاره و یی و فقط به خاطر شناسامی بار به همراه افسانه و مرنی اولیبرا

 در واقع نبود وارد ی قبال ادعا کرده بود اسم مامانشه ولاری که کامیی کذایعاطفه 

  . شدماری کامیمع دوست هاج

  ! برخورد کردی خشک و جدیلی دانشگاه باهام خی روزهای مثل همه اریکام
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۳۳۹

 زنه به اون راه که آدم ی خودش رو منی کن مار خوش خط و خال رو، همچنگاه

منم با خشم بهش نگاه کردم و !  نهای همون شوهر خودشه نی مونه ای مرونیواقعا ح

  : نشنوه، گفتمی اگهیز خودش کس د که جی لب و آروم و طورریز

  !گه؟ی دی خوای حاال صبر کن، تو از من تقلب مـ

  : زد و با انگشتش به گونش اشاره کرد و گفتی بارطنتی دفعه لبخند شهی اریکام

  ! شده؟ انگار کبود شدهی صورتت چی جانی ایمعصوم!  اـ

 از ری البته به غ اون جمعی دخترها و پسرهای با اخم بهش نگاه کردم که همه چنان

 ی صدادنی هم با شنشترشونی کردن و بسهی سر، ماست هاشون رو کرهی خاریخود کام

  . امتحان، اون جا رو ترک کردن و رفتنی رفتن به سر جلسه یبلندگو برا

 م کبود شده بود که i خان، گونی جناب کامی انهی وحشی بر اثر بـ ـوسه هاروزید

 دهی دشی دو ساعت پیکید و خودم هم همون تا امروز صبح اثراتش معلوم نبو

  .بودمش

  : باز ادامه دادشی با ناریکام

  ! بوده های ناشیلی بوده، خی هر کی ولـ

 خودش فکر شی لحظه پهی یحت! لهی تعطرتی مرتی بشر غنی وجود ای که توظاهرا

 جمع پسرها ممکنه اون ها رو نسبت به ی حرف ها اونم تونی کنه که با گفتن اینم

  ! زشت بهم باز کنهی های شوخی کنه و روشون رو برایجرمن 

  : گفتمیجد

 ی صبح که داشتم مد؟ی کشی به ظاهر محترم؟ خجالت نمی آقاهی حرف ها چنی اـ

  .اومدم دانشگاه، صورتم خورد به در خونه
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۳۴۰

  : رو انداخت باال ابروهاش

  !دی داریچه در باحال!  اُوهوـ

 دی حرفها زشته و بانی فهموند که ای ماریه کام چشم و ابرو بی داشت با اشاره شهباز

  : خنده و گفتریافسانه اما زد ز. رهیزودتر خفه خون بگ

  !ره؟ی اخمو رو بگنی اادی میاصال ک.  مجردههی هان،ی نه بابا، فکر بد نکن کامـ

 ی راحت کامیلی شده بود که خی قدر خودموننی ااری افسانه با کامنی ای کدمینفهم

 ی وقتگه،ی دنهیهم!  هم بهش گفت فکر بد نکن؟ی خودمونیلیو خ!  زد؟یصداش م

 برن، آخر و عاقبتش حی تا با شوهرم به گردش و تفردمیکه به اونا لباس قرض م

  !شهی منیهم

  : و تند گفتمیعصب

 ی و آدم خوار از محله ی وحشهی. رهی گی منو مادی هم میکی نترس، باالخره ـ

  !هیمغوالن

 ناراحت نکهیمثل ا! هه.  نگفتیزی خنده و چریوابم زد بلند ز جنی ادنی با شناریکام

 نشه به عی که ضانی ایاما من مطمئنم که حتما از درون به شدت سوخته اما برا! نشد

  .اوردهی خودش نیرو

  

****  

 اری کامی و جلوی من پشت سر ژاله محبشه،ی امتحان طبق معمول همی جلسه سر

 ی بودن که با ما کارای جغرافی رشته ی ها هم بچهمونی بغـ ـلفیدو رد. نشستم

 کالس ما نبود و جز ما، ی هاشون توی و شهباز هم صندلمیافسانه و مر. نداشتن
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۳۴۱

از .  اون کالس بودنی تودمون خوی رشته ی هم از بچه گهی و چهار پنج نفر دقیصد

 مراقبمون شده بود قی دقیلی و خری بداخالق و پاچه گیلی خانومِ خهیشانس خوب 

  . بخش کتابخونه بودی از کارمندهایکی بود و یه فکر کنم اسمش احتشامک

 رقمه نتونه به اصطالح، چی جونم هی برگه م چنبره زدم تا کامی مثل مار روبایتقر

  .اُسگولم کنه و از روم تقلب بکنه

 بهم شک کرده بود و فکر کرد ی بودم احتشامدهی برگه م خـ ـوابی رویلی خچون

 کنم اما خب ی دارم رد گم می طورنی کردم و امی قایزی چیتقلب چادرم ریحتما ز

 صبرش تموم شد گهی اما دره؛ی ازم بگیزیچون من اهل تقلب کردن نبودم نتونست چ

 گهی دنمی درست نشگهی دیه دفعه ی و بداخالق بهم تذکر داد که اگه ی جدیلیو خ

 و صاف نشستم دمی ترسمنم. رهی گی بخشه و برگه م رو به عنوان تقلب ازم میمنو نم

  . کنهدای پی نتونه بهش تسلطاریاما خب هنوز هم مراقب برگه م بودم تا کام

 هفت تاشون رو به دلخواه جواب دی بود که بای سؤال ها ده تا سؤال دو نمره اتعداد

 لطف یمی بود که استاد عظقمونی هم مربوط به تحقگهی دیشش نمره . می دادیم

 رو قشی دونستم تحقی که ماری کامیه ها، ازجمله من و حت بچشتریکرده بود و به ب

  . کامل رو داده بودی شش نمره دهیخر

 هی و خواستم که دمی کشی نوشتم، نفس راحتی مزی رهی که قهی از چهل و پنج دقبعد

 هم رسما از اون پشت با خودکارش سوراخ اریکام.  جواب هام داشته باشمیمرور رو

 نداده بودم و همون طور به کار خودم یتی اهمچیسوراخم کرده بود که من ه

  .مشغول بودم
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۳۴۲

 که اون مجبور شد از بچه ها دی پرسیزی چی ته کالس از احتشامی از بچه هایکی

 شدم که پررو پررو اری دفعه متوجه کامهی سر اون دختره بره که یغافل بشه و به باال

  :رد آروم زمزمه کیلی و خسادی کنارم واثی لبخند خبهیو با 

  ! خوشگلم؟یچونی پی منو مـ

 چشم به هم هی ی برگه م بلند کرد و توی راستم رو از روه،دستی ثانمی بعد ظرف سو

 قدر نیا.  خودش جا به جا کرددی مثل برف، سفی امتحانم رو با برگه یزدن برگه 

 رو ازم ی بود که فرصت هر گونه عکس العمل و اعتراضعی حرکتش تند و سرنیا

 فرصت به دست نی کدوم از اهر هم که حواسشون نبود و گهی دیابچه ه. گرفت

  . تقلب استفاده کردنیاومده به نفع خودشون و برا

 باز شروع به بال بال زدن کردم و خواستم به ی هاج و واج و با دهانی جورنیهم

 ی با صدای غافل مونده که احتشامی بفهمونم که از شکار چه صحنه ایاحتشام

  : گفتماریبه کاماعتراض من، که 

  !؟ی کنی کار میچ!  اـ

  : به سمتمون برگشت و گفتتی عصبانبا

  ! اون جا چه خبره؟ـ

 ی که توجه کسنی خونسرد و بدون ایلی که برگه ها رو جا به جا کرده بود خاریکام

 ی مخصوص استاد مزی که به سمت میرو به خودش جلب کنه، حق به جانب و در حال

  :رفت گفت

  ! داره؟یاشکال. گه م رو بدم خوام بری مـ

  : گفتیاحتشام
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۳۴۳

  .دی بردی تونی نه، مـ

 یی دانشجوی اسم و شماره ی مخصوص استاد رفت و احتماال تندزی سر معی سراریکام

 فلنگ رو بست و از کالس یمن رو خط زد و مشخصات خودش رو نوشت و زود

  .خارج شد

  : و منگ خواستم اعتراض کنمجیگ

  ... اون آقا دی ببخشـ

  : اومد گفتی که به سمتم می حرفم رو قطع کرد و در حالتی با عصبانی احتشامکه

 نکن که ورقه ت رو یکار. ی زنی مشکوک می خانوم شما از همون اول جلسه دارـ

  . کنمرونتی االن بنی و همرمیبه عنوان تقلب ازت بگ

  : زدشخندی انداخت و ندمی به برگه کامال سفی و نگاهدی سرم رسی باالبعد

  !؟ی هستیبی منتظر امداد غ،ی ننوشتیچیهنوز که ه!  ههـ

 بدبخت و شکست خورده بهش نگاه کردم که دوباره اون ی بغض و مثل آدم هابا

  :فکش رو تکون داد

 باش جواب ،مطمئنی خوندی درس مدیبا. ری خود آبغوره نگی خانوم محترم بـ

  !نیی پاادیسؤاال از آسمون نم

  : مـ ـستأصل گفتمدوباره

  ... خودش ی من رو با برگه ی آخه اون آقا برگه ـ

 دهی مراقب ها ندی داشت و لنگش رو تا حاال توفی سگ هم تشریلی که خیاحتشام

  :دی کشرونی دستم بری رو از زدی سفی برگه تیبودم، با عصبان

  .رونی بدییبفرما. یسی بنویزی خواد چی شما نمـ
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۳۴۴

  : و اشک هام راه افتاددی ترکبغضم

  .سمی بنودی کنم بذاریو خدا، خواهش م نه تو رـ

 کردم سگ نبود و دلش برام ی اونقدرها هم که من فکر مگهی دی احتشامطفلک

  : نگاه هم به ساعتش انداختهیسوخت و اون برگه رو بهم پس داد و 

  .ی وقت ندارشتری بقهی دقستیب. سی بنوی بلدیزی خب اگه چیلی خـ

شکر کردم و تند تند به چهار تا سؤال پاسخ  ازش تنی فنی رو تکون دادم و با فسرم

خواستم ازش .  برگه ها رو ازمون گرفتی وقت تموم شد و احتشامگهیدادم که د

  : خودم گفتمشی شدم و پالی خی وقت اضافه بده که بی کمهیبخوام بهم 

 ستی بنی ای کنه من حتما توی خودش فکر مشی پری پاچه گی کهی زننی االن اـ

 تونستم به چهار تا ی دفعه اهی که نهی همی رو درآوردم و برامیپنهان ی تقلب هاقهیدق

 چارهی برگم اخطار تقلب بذاره و بی سرعت جواب بدم و ممکنه رونیسؤال اونم به ا

  .م بکنه

  : و با خودم گفتمدمی کشیآه

 و از قبل ی اسم و عکسمون به صورت چاپشهیهم!  نورامی دانشگاه پری به خادتی ـ

 ی طور پاسخ نامه نی و همی تستی پاسخ نامه ی برگه هایوآماده شده ر

 جور تقلب ها توش وجود نی عنوان امکان اچی چاپ شده بود و به همونیحیتشر

  .نداشت

 در مشکم هم ی اشک هالی در حال انفجار بودم و ستی که از شدت عصبانی حالدر

 شعور رو هر ی باری خواست که اون کامیروون بود، وارد محوطه شدم و فقط دلم م

 برام قول و قرارمون هم مهم نبود و گهید.  خورد کتکش بزنمی و تا منمیچه زودتر بب
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۳۴۵

االن ! هه!  ذاشتمشیدمش زنده نمی دی کردم و اگه میحتما حفظ آبرو هم نم

  ! شد و من بدبخت مفلوک هم چهاردهی مستیحتما اون ب

ا دوست هاش بگو و بخند  داشت بشهی که مثل همدمی محوطه دی رو از دور تواریکام

 هی تا بنا گوش باز شده با شی و آروم و با ندی من رو از راه دور دییهوی کرد که یم

 و د بدو که دی شهباز رو گرفت و دنبال خودش کشیدستش به سرش زد و بازو

  .میرفت

. نمتی بیباالخره که م. دمیبا خودم گفتم،صبر کن نشونت م.  فرهنگ بودی بیلیخ

 ی آشهی سای واسایوا!  خونه مونیای مگهی فردا رو که حتما دیایم که نامروز رو ه

و خودم هم هنوز !  بماند؟یحاال چه آش! برات بپزم که روش دو وجب روغن باشه

  ! آشهکه دونم ی اما خب فقط مهی دونم که چه آشینم

  : اومد که نوشته بوداری کامی حانهی بعد اس ام اس وقی قهی دقچند

 و دو ستینه، اصال ب. شمی مستیمن که حتما ب! ال ها راحت بود چقدر سؤیوا«

  ». کردماهی پشت و رو، رو سی دو صفحه یناسالمت! شمیم

  : اومدشی بعداس

 و نی شب امتحان بشیه!  هست؟یدی امتیاصال به قبول! ؟یشی تو چند میمعصوم«

  »!گهی دشهی منی همی خونی درس نمیوقت!  بپزیقرمه سبز

 می خواست گوشی بودم که دلم می قدر عصباننیا.  دادمرونیرو ب پر از خشمم نفس

 پاهام لهش کنم تا ری و زنی زمی بودش ،پرت کنم رودهی خراریرو که خود کام

 اری کامی شماره ی و تندومدی دونم چرا دلم نی بشه که نمکهی تکهی خرد و تیحساب
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۳۴۶

 خودم رو ی جورنی و الاقل اکنم بارش ادی که از دهنم درمیرو گرفتم تا هر چ

  . رو خاموش کرده شی شعور گوشی بکنم که متوجه شدم کثافت بهیتخل

  !فمی کینه، انداختم تو...  رو با شدت می شدم و گوشی به شدت عصبانگهید

 که حداقل نیمثل ا! گهیگدا صفت بودم د.  اومد خوردش کنمیهنوز هم دلم نم! هه

  ! راست گفته بوداری کامگهی دنویا

 رو روشن کرده بود اما هر شی گوشگهید.  زنگ زدمشی به گوشگهی بار د عصر چندتا

 بهش ی راه برگشتن از دانشگاه با تلفن کارتی بار هم توهی.  کردی مجکتمیبار ر

 کرده جکتمی بود که باز هم منم، اون بار هم ردهیزنگ زدم که فکر کنم چون فهم

 تا با اون بهش زنگ رمیگ امانت بیقی دقای رو برای کسیدوست نداشتم گوش. بود

 یلی شناختم خی که من میاری کامنیبزنم و اونم نفهمه و تماسم رو وصل کنه؛ چون ا

 قیدخترباز بود و ممکن بود بعدا با اون دخترخانوم صاحب اون خط هم دوست و رف

  !بشه

 به خودم ی اقهی شوهر عتنی داشتن همچی و برادمی کشقی نفس عمهی! پـــوف

  !دمیبال

 ی دانشجوهایمن هم مثل همه . رمی حالش رو بگیی جوراهی تونستم ی مدیشا البته

 زی و همه چرمی تونستم باهاش تماس بگی رو داشتم و میمی دکتر عظیکالس شماره 

 با ی امتحانی برگه ی بدم؛ چون دست خط من توحی و مدرک براش توضلیرو با دل

بود و مشخصات خودش  زده ط که اسم و مشخصات من رو خی وقتاریدست خط کام

 ثابت یمی رو به دکتر عظنی ای تونستم به راحتیرو نوشته بود فرق داشت و من م

 به ظاهر اری کامنیباالخره ا.  کارها آخر و عاقبت ندارهنیا«: کنم اما با خودم گفتم
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۳۴۷

 ی کارم ناراحت بشه و بعدش برام اعصاب خردنی شوهرمه و ممکنه با اگهیزرنگ، د

تازه از کجا » . بدتر از قبل به چشم خودم فرو برهی ماجرا حتنیا دود ودرست کنه 

 یی دانشجوی توزنهی کهی رو نی کرد و ای من رو قبول میمعلوم که دکتر حرف ها

 بچه نی ای قدر حوصله ندارن که وقتشون رو برانیمعموال استادا ا!  کرد؟یفرض نم

 ی جور ماجراها منیار ا از کنالی خی راحت و بیلی دانشجوها تلف کنن و خیایباز

 راندمان ی هم رویمخصوصا که دانشگاه ما، دانشگاه آزاد بود و اصل اساس. گذرن

   بوددی حداکثریو قبول

 نگفتم و یچی بهش هشی جسمتی شده بود اما به خاطر وضعمی متوجه کالفگمامان

. تم قدر ناراحت هسنی که انهی همی بد دادم و برایلیوانمود کردم که امتحانم رو خ

 شبمیمخصوصا که د.  شک نکردیچی گفتم به هی هم درست میی جوراهیالبته چون 

 یلی گفته بودم ، امتحان فردام خن بودم به مامای و عصبی کفراریچون از دست کام

  .می عصبانیلی که کم آوردم و االن خنهی همیدشواره و برا

 مثل قبل، ی حتگهی دست دروغ ها به مامان عادت کرده بودم و دنی به گفتن اگهید

 قبولوندم که ی به خودم می شدم و حتی گفتنشون دچار عذاب وجدان هم نمیبرا

 که نی و هم اضهی که مامانم مرنی ای و من اونا رو فقط براهی مصلحتی دروغانایا

 بشه، دارم اونا رو میی زناشومسائل ری مامانم، وارد و درگی حتیدوست ندارم کس

  . بخشهیاطرشون من رو م و خدا هم حتما به خگمیم

 که اون نی ای ازدواج احمقانم به جانیخداجون نگاه کن من با ا. دمی کشیآه

  ! رو هم از دست دادممانمی ای قبلی رو کامل کنم اون نصفه مانمی ای گهی دینصفه 
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۳۴۸

 دی گشت تا شای خودش برمی به خونه ی زندگی بهتر بود مامان برادی دونم شاینم

 اری من و کامنی بکی کوچی هایتوجه دعواها و اعصاب خرد وقت مچی هی جورنیا

 هی ی جوون دوست دارن توی زوج های چرا همه دمی فهمیاصال حاال داشتم م! نشه

من که کامال به خاطر !  کننیدگ زننشونی دورتر از والدی مـ ـستقل و کمیخونه 

  . دادمی بهشون حق مدگاهی دنیا

 و چون دمی دراز کشاری اتاق مشترکم با کام تخـ ـتی رو بهونه کردم و روسردرد

 ینم.  بودم، زود چشم هام گرم شد و به خواب فرو رفتمدهی خوب نخـ ـوابشبید

 که آروم آروم ی مردونه ای خواب بودم که با حس کردن دست هایدونم چقدر تو

  . شدمداری کرد بیموهام رو نـ ـوازش م

 ورا نی اون بودم تا مدت ها ایگه جامن ا!  پررو بودیلی بشر خنیواقعا که ا! اوف

 گورم رو گم ی چند روزی رفتم و برای شدم و از شدت شرم و خجالت می نمیآفتاب

  . کردمیم

  : که به سمتش بغـ ـلتم و بهش نگاه کنم دستش رو با شدت پس زدمنی ابدون

  . به من دست نزنـ

  :دی دستم رو باال برد و آروم بـ ـوسهمون

  !؟ی خانومی قهرـ

  !وونهیرو بابا، د بـ

  : گفتی دستش آروم فشرد و به حالت بامزه ای رو تودستم

  . باباتهوونهید! ی اُوـ
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۳۴۹

 اونم از شبش،یاون از رفتار د.  و وقاحت رو به حد اعال رسونده بودیی پرروگهید

  : و با اخم بهش نگاه کردمدمی به سمتش چرخیتند!  اآلنشیطعنه 

  ! به خدایی پررویلی خـ

  : زد و به حالت شعر مانند، آروم خوندی خوشحالچشمک

 ی شب؛ به عاشقای کهکشون؛ به گوشِ ناله های به گوشِ ابرِ آسمون؛ به اَختراـ

  ...مهربون 

اخم .  کارهاش دوباره خام بشمنیمحال بود با ا. دمی هم کشی توشتری هام رو باخم

لم کرد و از پشت بغـ ـ.  بگم پشتم رو بهش کردمیزی که چنی کردم و بدون ایبد

 کنار گوشم زمزمه نشی دل نشی گوش هام آورد و آروم و با صداکیصورتش رو نزد

  :کرد

 رسم؛ به آشنا، ی که می و جوون، زِ بچه ها؛ به هر کسری به رهگذر، زِ کوچه ها؛ پـ

  ... ها بهیغر

  :دی گوشم رو بـ ـوسی الله آروم

  . زده امای که عاشق شده اَم؛ دل رو به درگمی مـ

 ادامه یطونیر بغـ ـلم کرد و منو به سمت خودش چرخوند و با لبخند ش تمحکم

  :داد

  .ی به حجله اَم آمده ا؛ی که چون عروسکگمی مـ

 چشم هاش رو به ارمیکام.  لبخند کوچولو زدمهی کنم و ی نتونستم خوددارگهید

  : گرد کردیحالت بامزه ا
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۳۵۰

 تازه ی؛ اومدم تا نفس عشقی غُصه ی عشق؛ اومدم تا نخوری اومدم وا بکنم قصه ـ

  .ی عالمِ عشقو پر از آوازه کن؛یکن

 ی و سعدمی خندگهی دی و ناراحت بودم ولی که هنوز هم از دستش عصباننی ابا

 چرخش هی و با دی بغـ ـلش کشیکردم هلش بدم اونور، که با خنده محکم تر منو تو

  : بدن خودش و با خنده گفتیانداختم رو

  ! هان؟ی به من نرسونی خواستی مـ

 تونستم ی بودم که نمیتی وضعی بودم اما تونی چند که هنوز هم ازش دل چرکهر

.  تا بنا گوش باز شده بودشمی اخم کوچولو بکنم و نهی ی حت،یشی به طور نمایحت

 خان، به ی کامنی قشر زنان فکر کنم ای متأسفانه و با عرض تأسف از همه گهید

  .م کنه شعر عاشقونه تونست خرهی و با یراحت

  :دمی و محکم بـ ـوسدی حالتم بلند خندنی ادنی با داریکام

 خانوم قهرقهرو، بجنب لباس هات رو عوض کن که مادرشوهرت هی خب هانـ

  ! احضارت کرده

  

 رو به رو یمن هنوز آمادگ. زدی تند ماری اختی شوکه شده بودم و قلـ ـبم بیلی خ

 داری دنی ای برااریتر بود که کام بهدی رو نداشتم و شااری کامیشدن با خانواده 

 به خودم مسلط بشم و کنترل رفتارم رو به ی داد تا بتونم به خوبی بهم فرصت میکم

 ی دوستانه و معمولداری دهی داری دنیمخصوصا که کامال مطمئن بودم ا. رمیدست بگ

 پدر و ی هاهی و گوشه و کنارهای تحقدی و من حتما باستی معارفه نیو فقط برا

  . نگمیچی کنم و در جوابشون هم هیش رو هم بشنوم و بزرگوارانه صبورمادر



  یونیلیعروس هفت م

  

goldjar/me.Telegram  

  

 

۳۵۱

 و می خانوادگی و طبقه طی دونستم عکس العمل اون ها بعد از دونستن شراینم

 قتی حقنی ادنی اون ها ممکنه بعد از شنایو ! هی پدرم چی طور نقص مادرزادنیهم

 بود که نیمئن بودم ا که ازش کامالً مطیزیچه طور باهام برخورد کنند؟ اما چ

 هی االن پنی همدی و بادی کشی نمو انتظارم ریزی و مالقات خاطره انگنیریساعات ش

 هی و دست آخر هم مثل دمی مالی رو به تنم مزیرآمیهمه جور برخورد ناپسند و تحق

 هم به شوهرم ی و اعتراضهی گالچی کردم و هی خور سکوت میآدم بدبخت و تو سر

 خودش بدتر از خانوادش بود و تا حاالش هم اریچون مسلما کام کردم؛ ی نماریکام

 دهی کرده بود و بهم خندری منو تحقطی شرانی هزار بار به خاطر اییخودش به تنها

 از ری مگه غگه،ی دگنیخب راست م«:  گفتیبود و حتما هم در جواب اعتراض من م

  »نه؟یا

 بهتر بود که دی دونم شاینم.  دادم و کالفه مشغول آماده شدن شدمرونی رو بنفسم

 از ی جورنی ادیشا. کردمی کردم و با اون ازدواج می رو قبول مقی صدشنهادیپ

 ی پدرم می اونم فقط به خاطر نقص مادرزادر،ی جور تحقهیمادر و خواهرش فقط 

 خدا، ی هم به خواست و بزرگتما کردم و حی مدت هم صبورانه تحمل مهی و دمیشن

 از قی سالم و سرزندم، مادر صدی بچه نی اومدن اولای از به دن سال و بعدکیبعد از 

 ما نی بی کدورت های همه گهی کرد و دی میمن به خاطر اون رفتارهاش عذرخواه

.  موندی نمی هم باقیری حرف و تحقچی هگهی شد و دی تموم می و خوشیبه خوب

هردومون هم  ی مادرهام،ی بودی اجتماعی طبقه هی هر دو از قیباالخره من و صد

 نی بودن و ما در ایی اونم در حد ابتداالتی سطح تحصهی محله و با هی یبزرگ شده 

  !می ها با هم تفاهم کامل داشتنهیزم
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۳۵۲

 در ی روزهی دی که شانی تصور ای افکارم رو با خشونت کنار زدم، حتنی زود ایلیخ

 حالم رو بد  تنم رو مور مور وی باشم همه اری از کامری غگهی مرد دهیآغـ ـوش 

  !کرد

 ی اون شبم لباس انتخاب کردم و چه طوری برای و وسواسی که با چه دل نگراننیا

 نی شلوار جهی رنگ و ی کوتاه آجری مانتوهیآماده شدم بماند، و دست آخر هم به 

 فی دادم و کتی رنگ رضایی زربافت طالی هاهی با حاشدی شال سفهی پررنگ و یآب

 رو می رو برداشتم و چادر ملنگم ری نقره ایرو فرش ی رنگ و صندل هایاستخون

  . رفتن شدمی سرم انداختم و آماده یرو

 من و نی برخورد اول بی و نگران چگونگرهی استرس نگادی مامان زنکهی ایبرا

 وانمود کردم که ی نگفتم و جوریزی مورد بهش چنی نشه، در ااری کامیخانواده 

 از خونه رونی و گردش به بی هواخوری برارای از وقت ها، دارم با کامیمثل بعض

  .رمیم

 ی لبخند مضحک روهی گذاشته بود و ی خارجمی آهنگ مالهی اری کامن،ی ماشیتو

 ی همه استرس و اضطرابم منی دلش به ای دونستم حتما داره تویم.لبش بود

  .خنده

  : بودمری کرد دلگی درکم نمنکهی ااز

  !نمی بی نمی خنده دارزی چ جانی من که ا؟ی خندی می چی براه؟ی چـ

  :. رو از جلو گرفت و بهم نگاه کردنگاهش

  !م؟ی ری مشت دراکوال و خون آشام مهی دنی به دمی به نظرت ما االن دارـ

  !خب معلومه که نه! ی چه سؤال مسخره اـ
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۳۵۳

  !؟یدی و همش پاهات رو تکون می گرفتی عصبکی قدر تنی ـ پس چرا ااریکام

تعجب کردم چرا خودم .  دادمید که تند و تند تکونشون م شدهی به پاهام کشنگاهم

 کردم به خودم یحرکت پاهام رو متوقف کردم و سع! تا حاال متوجه نشده بودم؟

  .مسلط بشم

 و به امی موضوع کنار بنی تا با ای سه چهار روزه بهم ندادی فرجه هی چرا حداقل ـ

   خانوادت بشم؟دنی دی آماده یراحت

  :دادم ادامه هی با کناو

 رو به پدر زی و همه چی زدای و دلت رو به دری شجاع شدییهوی شد که ی اصالً چـ

  !؟ی وقت از ارث محرومت کنند و بدون پول بمونهی یدی نترسنمی بب؟یو مادرت گفت

  : زد و ابروهاش رو باال دادی بدجنسـ ـلبخند

م باشه هر  گفتی منم ممی کنی گفتن از ارث محرومت می دوماً که اگه اون ها مـ

اما خب خوشبختانه که فعالً هنوز سر .  امر شما هستممیمن کامالً تسل! دی شما بگیچ

  ! نذاشتنمیدوراه

 ی عمه نی که انیمثل ا.  زدمشمی عاشق پاری شوهر بسنی به خودم و به ایپوزخند

 خوند و مرتب دم از دوست داشتن ی برام شعر عاشقانه مشی ساعت پهیمن بود که تا 

  ! زدیم

 بود دهی قدر که نترسنی کرد و همی می خب حتماً االن داشت دوباره باهام شوخاما

 بود دهی رو به تنش مالزی همه چهی بودن من ارزش قائل شده بود و شجاعانه پیو برا

 ارزش داشت و من به یلی کنه، برام خی من رو علنی زودنیو خواسته بود که به هم

  .خاطرش ازش ممنون و متشکر بودم
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۳۵۴

  : زدم و گفتمی فکر لبخند مهرباننیا با

   رو دوما؟یدی شد؟ چرا اول پری پس اوالنش چـ

 به اونا نگفتم و اونا خودشون یزیاوال که من چ. گمی ـ خب اون رو هم االن ماریکام

 و شی شناسی که می زمانی همون آقایعنی. دنی موضوع رو فهمنیچند روزه که ا

 زی همه چبه،ی کرده و به زنش، نصیل انگار سهده،ی خونه مون رو انجام میدهایخر

 خانوم هم که آشپز بهیاز قضا اون نص.  گفتهمونی پنهانی تو و اون خونه یرو درباره 

 رو زی و درکمال صداقت همه چرهی داره، مفی هم فضول تشریلیماست و ظاهرا خ

  . ذاره کف دست مادرشوهرتیم

 از اری زدم که کامی حدسش رو مدیبا.  زدممی به خودم و زودباوری هم پوزخندباز

 رو به خانوادش زی بکنه و همه چیسکی رنی عرضه ها نداره که بخواد همچنیا

  . موندمی می باقی عروس مخفهی تا آخر عمرم دیاصالً اگه به اون بود، من با.بگه

  : لبخند ادامه دادبا

 گریج مقدار دندون رو هی بود من امتحان دارم، دهی مادر شوهرت هم چون دـ

 خودش و بابام نی بی دلش قلنبه شده بود رو چند روزی راز رو که تونیگذاشت و ا

 غم و چی راحت و بدون هالی ماجرا نشه و با خنی ارینگه داشت تا ذهن من درگ

 امروز ی رو گذاشتن براخواستم امتحان هام رو بدم و مراسم مؤاخذه و بازیاسترس

  .شهیکه امتحان هام تموم م

  :هش نگاه کردم تمسخر ببا

 دو هفته پسرش درس خوند و نی ایچقدر هم که تو!  مادرشوهرمیطفل! ی آخـ

  ! داشتاجی احتی پر از آرامش و به دور از استرس و نگرانطی محهیچقدر هم که به 
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۳۵۵

 اومد و نشمونی بی که نمره یحاال وقت! ؟ی چیعنی ها هی کنانیا! ی اُوی ـ اُواریکام

 کرده و ی که مادرشوهرت درست فکر میفهم ی شدم، اون وقت مستیمن ب

  ! به جا بودهشینگران

  . کردم و نگاهم رو ازش گرفتمیپوف

  . انداختی بهم نگاهی بامزه ازیدآمی حالت تهدبه

  ! بشمستی به حالت اگه من کمتر از بی فقط واـ

 با داری رو که به خاطر استرسم از دی و اعتراضهی صبح افتادم و اون گالادی دوباره

  . اومدادمی معتمد، وقت نکرده بودم که ازش بکنم ینواده خا

 نی من ا؟یچطور دلت اومد اون کار رو با من بکن! ی پست و رذلیلی تو خی ولـ

 و ی اومدی دفعه اهی بودم و درس خونده بودم، اون وقت تو دهیهمه زحمت کش

  !؟یدی کارت خجالت نکشنیواقعاً از ا! یاون کار زشت رو انجام داد

  . هاش رو باال انداختشونه

  !دمی خرده خجالت کشهی چرا، خب ـ

  : شدمی اون لحن مسخرش عصباز

  ! خجالت بکشـ

  ! چقدر بکشم؟گهید! گهی ددمی ـ خب کشاریکام

  : از تأسف براش تکون دادمی بهش نگاه کردم و سرطلبکار

 ی شکچی بد بودنت هیالبته هر چند که تو. جواب منو بده. اری درنی مسخره بازـ

 ی وقت فکر نمچیمن ه. دور از انتظار بودیلی خگهینداشتم اما اون کار صبحت د
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۳۵۶

 که من اون دو واحد رو ی اجازه بدی راحتنی که به همی باشحی قدر وقنیکردم ا

  .فتمیب

  . کردزی هاش رو رچشم

  !؟یفتی حاال واقعا مـ

  ! هم داره؟یتی تو اهمی مگه براـ

  : زدیثی خبلبخند

  . کنمهتی تنبیفتیب خب آره، گفتم اگه ـ

 از بازوش ی محکمشگونیناراحت شدم و ن! ستی درست بشو ننی اایخدا! اوفــــ

  .گرفتم

  . بگو غلط کردمـ

  . کردی شروع به رانندگچی جور مارپهی دستش سر داد و ی فرمون رو تویارالکیکام

 مرحوم می کنیولم کن االن تصادف م.  خوردمزیچ. ولم کن، غلط کردم! ی واـ

  . هامی شیر ممغفو

  : کردمشتری و فشار انگشت هام رو بدمی خندگهید

  .بگو باشه!  های کشی من نقشه می آخرت باشه که برای دفعه ـ

  : زدیچشمک

  ! باشه خانوم بداخالقـ

  : رو ول کردمدستم

  ! بچه پرروـ
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۳۵۷

 دعوا زمی و خون آشام چقدر با مامان عزی وحشی ـ منو بگو که به خاطر تواریکام

  !کردم

  : کردمی بهش نگاهاقی زد و با اشتیدفعه چشم هام برق هی

  !د؟ی به خاطر من، با هم دعوا هم کردیعنی ؟یگیراست م! ی واـ

  :دی اون همه ذوق و شوقم شد و بدجنسانه خندی متوجه

 گفت برو و اون دختره شیمامانم دو سه ساعت پ!  های نه بابا، تو هم چقدر ساده اـ

 هیمن هم . مشینی بباری بردار بدهیه قاپت رو دزد رو کدی و چشم سفدهی ورپری

 ی و تخمه بشکن و نقشه نی جا بشنیمشت تخمه بهش دادم و گفتم باشه، فقط تو هم

  .ارمی رو برش دارم و بدهی اون ورپری قتلش رو بکش تا منم برم و زودیچگونگ

 بود و  داشتن من با خانوادش بحث نکردهی ذره هم براهی اری کامیعنی.  کردمیپوف

تازه پدر و !  مشخص نبود؟یچی اتفاق افتاده بود و هنوز هی راحتنی به همزیهمه چ

 ی رو از چشم من مزی باهاش نداشتند و همه چی برخورد بدچیمادرش هم ه

  !دند؟ید

  ! ازت نکردن؟ی گله اچی و اونا هی راحتنی به همیعنی ـ

  !ر بود هم که االن گفتم راحت تینیتازه از ا.  ـ خب آرهاریکام

روم رو ازش گرفتم و به . از قبل شدشتری دلم نشست و استرسم بی روینی سنگغم

  : دوختمرونیب

 ظاهرا که ؟ی نگفته بودیچی قدر راحت بود پس چرا تا حاال بهشون هنی خب اگه اـ

 ی تا حداقل آماده ی براشون بگطمی کم از شراهی یمنم برات مهم نبودم و نخواست

  . بشندرشمیپذ
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۳۵۸

مثل . دراز کرد و چونه م رو گرفت و صورتم رو به طرف خودش چرخوند رودستش

  . بودی لب هاش لبخند بدجنسـ ـی روشهیهم

 من دنی هم تو رو نپسندیاگه بر فرض نود و نه درصد.  خواد کهی نمی آمادگـ

  ! اومده؟ومده؛ی دختر که نیقحط. رمی گی رو مگهی دیکی و رمیم

 سرم رو بکوبم اشی مسخره بازنی و ااری کام خواست از دستی وقت ها دلم میگاه

  : نشمنی و خشمگی کنم و عصبی نتونستم خوددارگهید. واریبه د

.  اون جاامی خوام بی نظرم عوض شد و نمگهیمن د.  زودباش منو برگردون خونهـ

 که با پدر و نی به حال ای وا،یدی آزارم می جورنی ای داری نفر هستهیاالن که تو 

  ! سه تانی و بشنیبشمادرت هم جمع 

 تا، چون کوروشمون با زن و شی شمی شی فکر کنم می اون جورقا،ی ـ نه دقاریکام

  .سهی کاوه که با زن و بچه هاش االن انگلیتازه منها. دخترش هم هستند

 ی مدیهر چند که بع!  کلمه راجع به خانواده ش گفتهی باالخره شوهر جونم یآخ

  .نذاشته باشه سرکارم شهیدونستم بازم مثل هم

  !د؟یچند تا بچه ا! دیچقدر هم شلوغ پلوغ!  اوفـ

 ها، مونی وقت نشمارهی ؟ی کار به ما داریتو چ! گهی دمی هستیی چند تاهی ـ اریکام

  !ی زنیچشممون م

  . شدمناراحت

   زنه؟ی ها رو چشم مقهی شما عتیک!  کوفتـ

 اصلی خیلی  نزدیک های نه شب بود و چون فاصله ی در ورودی با عمارتساعت

زیاد بود، با همون ماشین وارد حیاط بزرگ و پارک مانند که با المپ ها و چراغ 
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۳۵۹

های پایه دار زیادی کامالً روشن و چشمگیر شده بود، شدیم و تا عمارت سه طبقه و 

 با یه قصر زیبا هیچ تفاوتی رشسفید رنگ که با ستون های زیبا و نمای چشمگی

  .نداشت رفتیم

اً اون جا یه محوطه ی زمـ ـستانی رؤیایی و یه باغ زیبا و بی سر و  اون که واقعبا

ته بود که فکر کنم وسعتش از سه هزار متر هم بیشتر می شد اما همچنان بی تفاوت 

به همه جا نگاه می کردم که یه وقت کامیار، خیاالت برش نداره که من ندیده هستم 

  .دمی ندکینزد رو از ی خونه انیو تا حاال همچ

 دیدن عظمت و بزرگی اون خونه یه لحظه دلم گرفت و به یاد خونه ی فسقلی اب

خودمون و خونه ی همسایه هامون افتادم و همین طور اون روزی که کامیار برای 

  .اولین بار به خونه مون اومده بود و با تحقیر و تمسخر به اون نگاه می کرد

  »!دا، چرا این همه تفاوت؟خداون«:  آهی کشیدم و با خودم فکر کردمناخودآگاه

 که ماشینش رو جلوی عمارت نگه داشته بود با کنایه به این تعللم توی پیاده کامیار

  .شدن نگاه کرد

   پیاده شو دیگه، چرا خشکت زده؟ نکنه منتظری من در رو برات باز کنم؟ـ

  : با لبخند ادامه دادو

  .تممن جنتلمن و در باز کن نیس.  بی خود خیاالت برت ندارهـ

 کامیار و تمسخر توی صورتش که فکر کنم کامالً متوجه کوپ کردنم شده بود، به

ضربان قلـ ـبم خیلی تند شده بود و به شدت به . توجهی نکردم و آروم پیاده شدم

 اختیار م،ی شدی تر مکی به زمان مالقات نزدمیحاال که داشت.قفسه ی سینم می کوبید
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۳۶۰

 و همه ی اون ته مانده ی اعتماد به ودده بلرزش دست هام هم از کنترلم خارج ش

  .نفسم رو هم از دست داده بودم

 حاال هیچ وقت فکر نمی کردم کامیار توی همچین خونه ای بزرگ شده باشه و تا

با دیدن همین محوطه ی بیرونی ! اون پسر یه خانواده ی تا این حد ثروتمند باشه

دقایقی بعد خودم رو برای شنیدن هر خونه، دیگه کامالً مطمئن شده بودم که باید تا 

نوع تحقیر و تمسخر و حتی هر گونه فشار و اجباری برای یه طالق زود هنگام آماده 

مطمئناً من نمی تونستم عروس این خونه باشم و دیگه با اطمینان کامل می . کنم

تونستم بگم تا حاالش هم هر چقدر که خودم رو گول زده بودم که اون ها ممکنه 

با .  دونم شاید از ظاهر زیبام خوششون بیاد، بی فایده بودی چه مای کنن و قبولم

این همه تمکن مالی امکان نداشت که اونا دختر فقیر و پایین دستی مثل من رو 

  !بپسندن و باهام مثل ُکلفت ها و بیچاره ها رفتار نکنن

  : دستم رو که یخ کرده بود رو توی دست های گرمش گرفت و گفتکامیار

   چیه؟ ترسیدی؟ـ

  . بهش نگاه کردمعاجزانه

  . میشه برگردیم؟ خواهش می کنمـ

  : رو دور کمـ ـرم انداخت و منو به خودش فشرددوستش

  . نگران نباش، هیچ اتفاقی نمیفتهـ

 یلی دلگرم بشم، منو از خودش جدا کرد و خشیبانی به حضور و پشتنکهی قبل از ااما

  : شدرهی چشم هام خیجدی تو
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۳۶۱

 طور نی به پدر و مادرم همه چیز رو راجع به تو و خانوادت و همه،منیان هنی ببـ

  .اتفاقی بودن این ازدواجمون گفتم

  . شدشتری دستش رو بازوم بفشار

 البته مطمئنم که اونا امشب رفتار خوبی باهات ندارن، اما خب ازت انتظار دارم _

نگه داری و جز همه ی حرف ها و کنایه هاشون رو تحمل کنی و احترامشون رو 

  .حرف های معمول حرف دیگه ای نزنی

پس حدسم کامالً درست بود و .  به خودم و این شوهر عاشق پیشم زدمی تلخشخندین

کامیار هم دلش . امشب باید انواع و اقسام تحقیرها رو می شنیدم و دم نمی زدم

ر می خواست من در مقابل توهین های خانوادش اللمونی بگیرم و خودش هم قرا

  ! حمایتی ازم بکنهنینبود کوچکتر

پس در واقع همه ی اون حرف ها و اون شعر عاشقونش دروغ .  شدقتری عمشخندمین

بود و اون این قدر منو دوست نداشت که بخواد برام قدمی برداره و اون جوری 

شاید هم همین امشب به خواست پدر و مادرش . خودش رو توی دردسر بندازه

 من که شاید به رِّالق بده و برای همیشه خودش رو از شراضی می شد من رو ط

  .نظرش مثل یه انگل و طُفیلی بهش چسبیده بودم، راحت کنه

 راهروی عمارت شدیم ، علی رغم این که توی جاکفشی اون جا دمپایی های وارد

روفرشی شیک و قشنگ زیادی بود اما من کفش هام رو با صندل های خودم عوض 

 بازوم بود با تنفر پس زدم و به دنبالش یامیار رو که هنوز روکردم و دست های ک

  .وارد تاالر و یا همون سالن نشیمن شدم
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۳۶۲

 یه ساختمون تری بلکس با لوسترهای چشم نواز و پرده های فاخر و مبلمان اونجا

پس . های گرون قیمت بود که شاید از کاخ سلطنتی یه پادشاه چیز زیادی کم نداشت

 صدای آرومی به خانوم و آقای ار،بایرو باال آوردم و بعد از کاماز وارد شدن،سرم 

  .معتمد سالم کردم

 معتمد که یه مرد با جذبه و شصت و خرده ای ساله به نظر می اومد، یه تیشرت آقای

کرم رنگ و یه شلوار گرمکن خونگی مردونه پوشیده بود و با ژست باکالسی یه پاش 

وی نیم ست کنار شومینه نشسته و مشغول رو روی پای دیگش انداخته بود و ر

  .مطالعه روزنامه بود

 با شنیدن سالم بلند و باال و پر از هیجان کامیار، سرش رو باال آورد و به گرمی اون

و با لبخند باهاش سالم و احوال پرسی کرد اما جواب سالم من رو خشک و جدی و 

  .خیلی بی اهمیت داد

دیده بودمش، کمی دورتر از شوهرش روی کاناپه ای  معتمد هم که قبالً یه بار خانوم

نشسته بود و یه تیشرت آستین بلند یاسی رنگ و یه شلوار زنونه ی مشکی پوشیده 

خانوم معتمد موهای بلوند شده و کوتاهی داشت که اون هم با مهربونی جواب . بود

ه من  خودش این زحمت رو هم نداد که بهسالم کامیار رو داد،در حالی که حتی ب

اونم خیلی سرد و خشک و پر از تحقیر نگاهی بهم انداخت و رو به .جوابی بده

  :دیکامیار پرس

  ! چقدر دیر کردی پسرمـ

 بهم اشاره کرد که روی کاناپه ای نزدیک مادرش بشینم و خودش هم رفت و کامیار

  .با لبخند کنار مادرش نشست
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۳۶۳

  .م بکنم خب ترافیک بود دیگه عزیز من، پرواز که نمی تونستـ

  : لبخندی زدمادرش

  . پس عزیزم زود باش برو و لباس هات رو عوض کن که می خوایم شام بخوریمـ

  : اشاره ای به من کردکامیار

  .اینم عروست.  فرحناز خانوم، مأموریت به نحو احسنت انجام شدـ

  : کامیار و یا همون فرحناز نگاه خشمگینی به من انداخت و رو به کامیار گفتمادر

  .این دختر بی اصل و نسب عروس من نیست ـ

 شنیدن این حرفش یه جور خشم توی وجودم زبونه کشید و از شدت عصبانیت گر با

گرفتم اما به خودم مسلط شدم و چیزی نگفتم و به سختی سعی کردم حالت صورتم 

رو بی تفاوت نشون بدم و وانمود کنم که نظر و حرفش اصالً برام مهم نبوده و 

  .نیست

  : با اخم نمایشی رو به فرحناز گفتیارکام

  .ما قبالً با هم در این مورد حرف زده بودیم!  قرار نبود این جوری کنی هاـ

  : عصبانی تر از قبل جواب دادفرحناز

اصال من به !  حاال مگه من به اون سوگلیت چی گفتم که این جوری ناراحت میشی؟ـ

  .ی گذرمخاطر این کارت و این ازدواجت هیچ وقت ازت نم

  : بدون این که ناراحت بشه، شونه هاش رو با خنده باال انداختکامیار

  مگه من جادم که می خوای از روی من بگذری؟!  خب نگذرـ

  : معتمد دوباره سرش رو از روی روزنامه بلند کردآقای
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۳۶۴

تو از . ما حق داریم که ازت ناراحت باشیم.  کامی با مادرت درست صحبت کنـ

  .استفاده کردیاعتماد ما سوء 

  : نگاه بدجنسـ ـی به من انداخت و رو به پدر و مادرش گفتکامیار

 خب حاال مگه چی شده که این جوری برعلیه من جبهه گرفتین؟ اون فقط یه زن ـ

  .صیغه ایه که اگه شما راضی نباشید من خیلی راحت ولش می کنم

باهام رفتار درستی  این که از قبل می دونستم پدر و مادر کامیار قرار نیست با

درست بود که اون تا حاال بارها . داشته باشن اما از این حرف کامیار خیلی رنجیدم

 ذره هم ازش توقع هی یبد بودن و خبیث بودنش رو بهم ثابت کرده بود و من حت

 کمی جلوی خانوادش کوچی جورنیدفاع کردن نداشتم اما انتظار هم نداشتم که ا

موجود بی ارزش و آشغال رفتار کنه که چند وقتی ازش کنه و باهام من مثل یه 

  .استفاده کرده و حاال دیگه به درخواست اونا می خواد دورش بندازه

 کامیار که خودش و خانوادش رو می شناخت، دیگه چه لزومی داشت که توی اصالً

این مدت به دروغ، این همه بهم ابراز عشق و محبت بکنه و به فریب حرف از دوست 

  تن بزنه؟ مگه من احمق، چه توقعی ازش داشتم؟داش

   ـ ولی کامی، تو باید همون موقع همه چیز رو به ما می گفتی؟فرحناز

  . مهم باشهنقدری ـ خب من فکر نمی کردم این موضوع براتون اکامیار

  . ـ خیلی خب، اما دیگه بی خود نگو اون عروس منهفرحناز

  :ـلقه کرد مادرش حـ ی دستش رو دور شونه هاکامیار

  . باشه مامان خوشگلم_

  . زدی لبخندفرحناز
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۳۶۵

 در ضمن شاید این موضوع االن زیاد مهم نباشه اما خب باالخره صیغه هم یه جور ـ

ازدواجه و ممکنه برای آینده ت بد بشه و بعدها همسر آینده ت نتونه باهاش کنار 

  .بیاد

  .به مادرش نگاه کرد یشی نمای دستش رو تنگ تر کرد و با اخمی حـ ـلقه کامیار

 آخه مامان خوبم، این حرف ها چیه که تو می زنی؟ اگه االن این دختر این ـ

جاست فقط به خاطر اینه که خودت خواستی ببینیش، و گرنه در کُل چه لزومی داره 

  !که کسی اون رو ببینه و از این ماجرا باخبر بشه؟

  .... خواستمی خب من م_فرحناز

  : ادامه بده نذاشت حرفش رواریکام

 در ضمن این دختری که می بینی این قدر ترسو هست که تا یه پخش کنی حتی _

گذشته ی بیست و یک ساله ی خودش رو هم فراموش می کنه، دیگه چه برسه به این 

  .عقد موقت چند ماهه رو

دیگه هیچ .  اون که فضا خیلی گرفته و خفقان آور بود اما یه نفس عمیق کشیدمبا

سی نداشتم ولی به جاش یه خشم خیلی شدید تمام بدنم رو فرا گرفته ترس و استر

بود و دیگه کامالً مطمئن شده بودم که در تمام این مدت عالوه بر جسمم، تمام 

 اگه واقعا یه سر سوزنی عشق و نروحم هم بازیچه ی دست کامیار شده بود و او

این طور من رو محبت به من داشت، به هیچ عنوان همچین حرفی رو نمی زد و 

  .مضحکه ی خودش و خانوادش نمی کرد

  : رو به فرحناز ادامه دادکامیار
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۳۶۶

اون حتی از دوسـ ـت دخترهام هم برام !  دیگه نبینم یه وقت غصه بخوری هاـ

اصالً یه دختر فقیر که به خاطر هفت میلیون تومن خودش رو در اختیار . پایین تره

 باشه که این چند روزه این قدر خودت رو من قرار داده چه ارزشی می تونه داشته

  !به خاطرش اذیت کردی؟

 کی اشک هام روی گونه هام سرازیر شده بود اما دیگه تحقیر شدن رو جایز نفهمیدم

ندونستم و دست خانوم جوونی که خدمتکار بود و یه سینی نسکافه رو جلوم گرفته 

دم و رو به فرحناز در حالی بود رو رد کردم و بلند شدم و روی پاهای لرزانم وایسا

 و محترمانه رفتار کنم با صدایی لرزون شمکه سعی می کردم مثل اون بی ادب نبا

  :گفتم

در ضمن این رو هم مطمئن باشید که من هیچ .  من زحمت رو کم می کنم و میرمـ

وقت هیچ مزاحمتی برای پسر عزیزتون و همین طور عروس آینده تون درست نمی 

  .م که شما بخواید برای طالق آماده امکنم و هر وقت ه

  : بهم انداخت و فرحناز آمرانه گفتی بدیلی نگاه خاریکام

  .من هنوز باهات حرف نزدم!  بشینـ

  : معتمد رو به فرحناز گفتآقای

نظر کامیار رو که شنیدی، پس دیگه بهتره با حرف های دیگه ت .  بذار بره فرحنازـ

توی انتخاب خانوادش و همین طور فقیر بودنش اون که . این خانوم رو اذیت نکنی

االن هم مسلماً یه اشتباهی کرده و حتماً هم تا حاال خودش متوجه این ! نقشی نداشته

  . ما نیستبیخاشتباهش شده،پس دیگه مـ ـستحق تو

  : رو به من ادامه دادو
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 دخترم، شام رو با خانواده ی ما باش بعد از اون میگم زمانی به خونه ت ـ

  .وَنتتبرس

 از قبل شتری بیلی خی این لحن ترحم آمیز و به ظاهر مهربانانه ی آقای معتمد،حتاز

  :آروم و در نهایت ادب در جوابش گفتم.ناراحت شدم

 درسته آقای معتمد؛ من فقیر هستم اما اگه انتخاب با خودم هم بود، من باز هم ـ

ت پدر مرحوم و همون خانواده ی خودم رو انتخاب می کردم چون من بی نهای

چون اونا بهم ادب و احترام و دو رو نبودن رو یاد دادن و . مادرم رو دوست دارم

با حمایت های مادرم .  کردمدگیمن هم همیشه در کنارشون با امنیت و آرامش زن

آره، . هم تا حاال هیچ کس جرأت نکرده بود بهم کوچک ترین بی احترامی ای بکنه

هم می دونم که یه اشتباه خیلی بزرگ کردم و به من خودم . شما درست می گید

خاطر فقرم نتونستم پول عمل مادرم رو جور کنم و به عقد موقت پسر شما دراومدم 

 کارم به شدت پشیمون هستم؛ اما خب به کسی هم اجازه نمیدم که اینو االن هم از 

  .بخواد بهم توهین کنه و برای طبقه ی اجتماعیم بهم ترحم کنه

  : انداختم و رو به پدرش ادامه دادماری به کامیاز تنفر پر نگاه

 حاال هم اگه شما می تونید و بلد هستید حاضرم همین االن این صیغه ی مزخرف _

فسخ بشه تا شما و خانومتون دیگه برای آینده ی پسرتون دل نگران نباشید؛ البته 

نم و خیلی زود  من هر طور که شده اون هفت میلیون رو هم جور می کدیمطمئن باش

 رو کاله گذاشتم و خواستم براش سرتونبهتون پس میدم که یه وقت فکر نکنین سر پ

  .دام پهن کنم
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۳۶۸

 صورت ی داد،توی به حرف هام گوش منطوری گفت و همی نمیزی معتمد چیآقا

 ی منی رفته رفته خشمگاری اما صورت کامدمی دی رو می جور آسودگهیفرحناز هم 

  .شد

  .لباس هام رو عوض کنم مامان من میرم ـ

 از کنارم رد بشه و نکهیقبل از ا. گفت و از جاش بلند شد و به طرفم اومدنوی ااریکام

به طرف اتاقش بره،دستش رو روی شونه م فشار داد و مجبورم کرد که دوباره روی 

  :دی لب غرریمبل بشینم و با خشم ولی صدایی آروم طوری که فقط خودم بشنوم،ز

مگه من قبلش بهت نگفته . ون دندون هات رو توی دهنت خرد نکردم خفه شو، تا اـ

بودم وقتی می ریم داخل خونه، خفه خون می گیری و هیچ حرف اضافه ای نمی 

  !زنی؟

 چند که قیافه ش خیلی وحشتناک شده بود و من واقعاً از این حالتش می هر

 فقط خودش کهی زدم و منم آروم طوریشخندیترسیدم، اما به خودم مسلط شدم و ن

  :بشنوه زمزمه کردم

فقط از خدا می خوام،زودتر شر آدم شیطان .  تو خیلی کثیف و حال به هم زنیـ

صفتی مثل تو رو از زندگیم کم بکنه و دوباره آرامش و راحتی رو به زندگیم 

  .برگردونه

 لب ری رو به پدر و مادرش زد و باز هم زی خشمش رو فرو خورد و لبخندیشینما

  :بهم گفت

  . گفتم خفه شو_

  . بازوم رو محکم گرفت و مجبورم کرد بلند شم و دنبالش راه بیفتمو
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۳۶۹

  ! ـ اون رو دیگه کجا می بری؟فرحناز

  : بهش انداختی نگاه پر حرصکامیار

  . می برمش تا لباس هاش رو عوض کنه، چون امشب می خوام این جا نگه ش دارم_

  : دادنروی سری تکون داد و نفس کالفه ش رو بفرحناز

  .من دیگه نمی دونم باید چی کار کنم!  از دست توـ

 که کنار راه پله های ی بهش نداد و من رو دنبال خودش تا آسانسوری جوابکامیار

  .مارپیچ بود،برد

  : که با تمسخر بهم نگاه کردمی آسانسور شیشه ای شدوارد

 طوری اون  یه پدر عقب مونده و یه مادر بی سواد افتخار کردن نداره که اونـ

  ...اگه یه دفعه ی دیگه ! سخنرانی رو راه انداخته بودی

  . حرفش رو قطع کردمعیسر

  . پدر و مادر من هر کی که باشند از توی آشغال و رذل بهترنـ

 زد و دستم رو گرفت و از آسانسور خارج شدیم و در یه ی اعصاب خوردکنشخندین

وی خونه ی مجردیش بود رو باز اتاق، درست به بزرگی و زیبایی همون اتاقی که ت

در رو بست و نه چندان محکم پشتم .کرد و من رو دنبال خودش وارد اون جا کرد

  .رو به در کوبوند

   ببینم تو هفت میلیونت کجا بود که می خواستی باهاش پول بابای من رو پس بدی؟ـ

  .دمیی هم سای هام رو رودندون
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۳۷۰

و خراب می کردی و با اون حرف های  چرا مثل احمق ها داشتی همه چیز ر_اریکام

مزخرفت داشتی یه کاری می کردی که بابام همین االن یه عاقد خبر کنه و خطبه ی 

  !طالقمون رو بخونه؟

  . ـنه ش زدم و هلش دادمـی عصبانیت به تخـ ـت سبا

  .نمی برو اونور ببـ

  : زد و من ادامه دادمیشخندین

حتی از اون دوسـ ـت دخترهای کثیف  تو که ادعا می کنی منو نمی خوای و من _

و پولدارت هم کمترم، پس چرا طالقم نمیدی و هم من و هم خودت و هم خانوادت 

  !رو از شر این ازدواج مسخره راحت نمی کنی؟

 و به طرف تخـ ـتش هلم داد، دی دفعه چشم هاش سرخ شد و بازوم رو محکم کشهی

  :ره ش رو جلوم تکون دادانگشت اشا.طوری که روی تخـ ـت دو نفرش افتادم

 اسمِ طالق رو به زبونت بیاری و یا این که گهی دی دفعه هی یه دفعه ی دیگه،فقط ـ

وقتی دوباره رفتیم اون پایین، با حرف هات کاری کنی که پدرم منو مجبور به طالق 

دادنت بکنه، علی رغم میل باطنیم و علی رغم این که این وحشی بازیا توی مرامم 

  . عصبانی میشم و خوب زیر مشت و لگد لهت می کنمگهی دنیست اما

  : شد و دوباره بازوهام رو گرفت و سرش رو نزدیک صورتم آوردخم

  . گوشت خوب فرو کنی تونوی ا_

  : عصبی طوری که هرم نفس های گرم و پر خشمش به صورتم می خورد ادامه دادو

که با این کار به ریش  من حتی اگه تو رو نخوام هم طالقت نمیدم و نمی ذارم ـ

  .نداشته م بخندی و خیلی راحت بری و زن یکی دیگه بشی



  یونیلیعروس هفت م

  

goldjar/me.Telegram  

  

 

۳۷۱

 چند که از اون ظاهر وحشتناکش، در حال قبض روح شدن بودم اما خودم رو هر

  :نباختم

  !ی ولم روانـ

 اتاقش ی از پنجره هایکی زد و بازوهام رو ول کرد و به طرف یشخندین

 رونشی بی اون پنجره و فضاخیهمچنان م اری به سکوت گذشت و کامیقیدقا.رفت

 نباریشه،ایبرخالف هم. دادم و زانوهام رو بغـ ـل کردمهیبه تاج تخـ ـت تک.بود

  . نداشتمختنی ری برای اشکچیه

  . من نمی خواستم پدر و مادرم هیچ وقت تو رو ببینن و از وجودت باخبر بشندـ

  . آروم بودگهی دد،صورتشی طرفم چرخبه

ین تصمیم رو داشتم اما بعدش پشیمون شدم و با خودم گفتم این  البته قبلش ا_

جوری برای خود تو هم بهتره و با مخفی بودنت دیگه مجبور نیستی، یه عمر با آدم 

هایی رفت و آمد داشته باشی که با حرف هاشون دلت رو بشکنن و به خاطر شرایط 

  .پدر و مادرت تحقیرت کنن

  !دیشک هام دوباره جوش ای دفعه چشمه هی دونم چرا ینم

  . کردبشی جی داد و دست هاش رو توهی تکواری دبه

تو اون قدر شرایط بدی داری که من حتی اگه به !  باور کن این به نفعِ خودتهـ

خاطرت بخوام قید خانواده م رو هم بزنم باز هم وجودت باعث سرشکستگیه پدر و 

  .مادرم توی فامیل و اطرافیانمون میشه

 واری ش رو از دهی نبود،تکری از تحقی خبرچی صورتش هی توشهیف هم برخالنباریا

  .گرفت
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۳۷۲

  . اما خب حاال کاریه که شده و دیگه نمیشه به عقب برگردیم_

 کردم که جلوتر اومد و روی تخـ ـتش ی ندادم و همچنان دلخور نگاهش میجواب

  :نشست

 وجودت ی فکر کنای ببین هانیه، اینا رو نگفتم که بهت بفهمونم ازت بدم میاد و ـ

  .مهیباعث سرشکستگ

  : و نگاهش رو ازم گرفتدی به صورتش کشیدست

 اما خب اقوام ما مثل من فکر نمی کنن و مطمئنا اگه ما بهشون دروغ هم بگیم باز _

هم کسانی توشون پیدا می شن که حسادت کنن و بخوان راه بیفتن و سر از کار تو و 

  .غ ما بشن خانواده ت دربیارن و متوجه دروای

 گونه م روون شده بود و ی دونم چرا اشک هام روی نشده بودم اما نمیاحساسات

  .قصد بند اومدن هم نداشت

به خودش اومد و . جا خوردی اشک هام کمدنی و با ددی به طرفم چرخاریکام

 و سرم دیخودش رو جلوتر کش.دستش رو دراز کرد و دور کمـ ـرم حـ ـلقه کرد

  .ذاشت ـنه ش گـی سیرو رو

 می دونم اون پایین خیلی زیاده روی کردم اما خب این تنها راهی بود که می ـ

این جوری اونا دیگه ... تونستم پدر و مادرم رو مطمئن کنم که تو رو طالق میدم

خیالشون از بابت وجود تو راحت می شد و مطمئن می شدن که من تو رو نمی خوام 

  .و دیگه زیاد پیگیر این موضوع نمی شدن

  : ـنه ش جدا کردـی زدم و سرم رو از سیلبخند
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۳۷۳

 اما تو با اون سخنرانی قرّات داشتی همه چیز رو خراب می کردی و داشتی کاری _

می کردی که بابام خودش دست به کار بشه و همون موقع صیغه ناممون رو فسخ 

  !کنه

ند دقیقه کاش همون چ«:  او نقدر از کامیار بدم می اومد که توی دلم می گفتمدیگه

ی قبل صیغمون فسخ می شد و من برای همیشه از دست کامیار و اون حرف ها و 

  »!رفتارهای تحقیرآمیزش راحت می شدم

  : زدم و گفتمی سردشخندی غازش نهی صد من ی توجه به حرف هابدون

   می دونی از چی دلم خیلی می سوزه؟ـ

  : زدی مهربانلبخند

  ؟ نه عزیزم، دلت از چی خیلی می سوزهـ

 از این که به جای این که اون پایین، پدر و مادرت چیزی بگن و یا این که ـ

اعتراضی بکنن تو خودت دست به کار شده بودی و بی رحمانه کلی بد و بیراه بارم 

البته هر چند که به نظر خودت قصدت فقط حفظ ازدواجمون بوده اما خب . کردی

 نیست و مطمئنا دلِ من مجددش برای من، اون حرف هات به هیچ عنوان قابل بخش

  .دیگه با تو صاف نمیشه

  : جای این که ناراحت بشه، لبخند خبیثی زد و گفتبه

عیب نداره خوشگلم، من خودم همین امشب اون دلِ !  قربون اون دلِ چروکت بشمـ

  .قشنگت رو با اتو صاف می کنم

  ! ندارم؟ی و باهاش شوخمی فهمه من جدی االن نمیعنی! اوفــــ

  : شونه هام رو نـ ـوازش کرد و گفتومآر
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۳۷۴

 خانومی، االن می ریم پایین اما دیگه دوست ندارم دوباره خراب کاری کنی و یا ـ

  .هیچ حرف دیگه ای بزنی

 نگاهم رو ازش یبا ناراحت!  نابجا داشت؟ی بد بود که ازم توقع هانقدری ااری کامچرا

  : سرش رو تکون دادیونگرفتم که صورتم رو به طرف خودش چرخوند و با مهرب

  ! باشهگهی قهر نکن د_

_...  

 خانواده ی من رو ببینی، پس گه،ی بار دهی ی مطمئناً تو دیگه قرار نیست برا_اریکام

یه امشب رو حتماً می تونی دندون رو جیگر بذاری و همه چیز رو تحمل کنی و هیچ 

  !متوجه ی منظورم که میشی؟. اعتراضی هم نکنی

  : زدمی تلخشخندین

   مگه من جرأت هم دارم که متوجه نشم و اعتراضی بکنم؟ـ

  : که با تنفر ادامه دادمدیخند

 تو اون قدر بداخالقی که فقط دوست داری خودت بدون هیچ مالحظه ای هر چی _

  !که دلت خواست بگی ولی هیچ حرفی برخالف نظرت نشنوی

  .دی خنده و محکم گونه م رو بـ ـوسری بار بلندتر زد زنیا

اور کن همه میگن من خیلی خوش اخالقم و تو اولین کسی هستی که همش  بـ

  .میگی من بداخالقم و همیشه هم این طور از عصبانیتم می ترسی

  : گفتمدلخور

 پس حتماً تو از اون مردها هستی که خنده و شوخیت مال دیگرانه، اخم و َتخمت ـ

  !مالِ زن و بچه ت
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۳۷۵

  :اد ناراحت نشد و با خنده جواب ددوباره

قبول دارم که خیلی تند رفتم و حقِ دخترِ .  خیلی خب من معذرت می خوامـ

حاال هم زود باش اشک هات رو . خوبی مثلِ تو شنیدنِ اون حرف های بد من نبود

  .پاک کن و مانتو و شالت رو دربیار که باید بریم پایین

شم اما دیگه  چند که احساس می کردم باز هم مثلِ قبل می تونم کامیار رو ببخهر

  .اختیار ریزش اشک هام دست خودم نبود و همون طور آروم آروم اشک می ریختم

 پدر کامیار بهم محرم بود چادر و مانتو و شالم رو درآوردم و با همون بلوز چون

چسبون و آستین کوتاه سفید و شیکی که زیر مانتوم تنم بود و همون شلوار جینم به 

و هم با یه کلیپس با گل توری طالیی و کرم رنگ جمع موهام ر. طبقه ی پایین رفتم

 کلیپس به سمت پایین آویزون شد و ظاهر یکردم، طوری که ادامه ی موهام از رو

کمی آرایش کردم و رژم رو هم پررنگ تر . زیبایی به موهای زیتونی رنگم داد

 شاید البته چون کامیار گفته بود،. کردم و همراه کامیار به طبقه ی پایین رفتم

برادرش طبقِ معمول هر شب تا ساعاتی دیگه برای شب نشینی به اون جا بیاد، شال و 

به مامانم .  رو هم به دست کامیار دادم و با خودمون به طبقه ی پایین بردیممانتوم

هم زنگ زدم و گفتم که امشب با کامیار هستم و نگرانم نباشه و صبح همه چیز رو 

  .براش تعریف می کنم

 که جلوی آقای معتمد بی حجاب باشم یه کم خجالت می کشیدم اما اهمیتی  ایناز

اون دیگه برای همیشه به من محرمه، چه کامیار منو طالقم «: ندادم و با خودم گفتم

  »!بده و چه نده
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۳۷۶

 تا خدمتکار خانوم، با سلیقه و تند تند میز شام رو چیدن و یکیشون خطاب به چند

  :فرحناز گفت

  .وم، میز آماده است بفرمایید خانـ

 با کامیار که دستم رو محکم و با آرامش گرفته بود به طرف میز غذاخوری همراه

  :دوازده نفره رفتیم و کامیار با محبت صندلی ای برام بیرون کشید

  . بفرما خانومیـ

 خودش رو هم به صندلی من چـ ـسبوند و دست چپش رو دور بازوهام صندلی

القه ی توی ظرف سوپ رو برداشت و برام مقداری انداخت و با دست دیگه ش م

  .سوپ ریخت

  : از خدمتکارها تندی گفتیکی

  !آقا شما چرا این کار رو کردین؟ این وظیفه ی ما بود!  اـ

  : من و کامیار زدنی پوزخندی به این حالت بفرحناز

 حاال خوبه که گفتی نمی خوایش و داری براش این جوری می کنی، حاال اگه می ـ

  استیش دیگه چکار می کردی؟خو

  ! ـ ای بابا، من کی اون رو خواستم؟ چرا حرف تو دهن من می ذاری؟کامیار

  : سری از تأسف برای کامیار تکون داد و گفتفرحناز

  ! بیچاره، دختره خامت کرده، خودت حالیت نیستـ

  : دفعه چشم هاش رو گرد کرد و زد زیر خندههی کامیار

  !رمانت فرحناز خانوم محتیِ مرسی از افشاگرـ
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۳۷۷

 نگاهی به من که هنوز هم اشک هام آروم آروم روی گونه هام می ریخت بعد

  :انداخت و رو به فرحناز به حالت بامزه ای ادامه داد

  ! نگاه کن، با این حرف هات اشک هاش رو درآوردیـ

  : گارد گرفتی تندفرحناز

ز همون وقت که اومدین مگه من چی بهش گفتم که بخواد گریه کنه؟ اصالً ا!  وا_

  .پایین اون داشت همین طوری گریه می کرد

  . ابروهاش رو باال انداختکامیار

  !یعنی می خوای بگی من خودم اشک هاش رو درآوردم؟!  آهانـ

  : بهم انداخت و ادامه دادی نگاهی به شوخو

  ! پس اگه این طوره، جای هیچ نوع نگرانی ای نیست و این احتماال اشک تمساحه_

  :فرحنازگفت.  نگفتم و حتی به کامیار و این خوشمزگی هاش نگاه هم نکردمچیزی

  . حاال گذشته از اینا، فردا صبح میگم یه عاقد بیاد و اون صیغتون رو فسخ کنهـ

 شنیدن این حرف با رقه ای از امید توی دلم درخشید و خیلی شاد و خوشحال با

مطمئنا کامیار همسر . مد نگاه کردم معتیسرم رو باال آوردم و به فرحناز و آقا

مناسب من نبود و من نمی تونستم با اون اخالق های خودبرتربینانش، باهاش زندگی 

مخصوصا که شاید این یه فرصت مناسب هم بود و من می تونستم . راحتی داشته باشم

  .به همین راحتی و برای همیشه از دست کامیار و زورگویی هاش خالص بشم

ین فرحناز خانوم، هنوز هیچی نشده مادرشوهر بازیت رو شروع کردی  ـ ببکامیار

  !ها

  . به خودش گرفتی ناراحتی افهی قفرحناز
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۳۷۸

   چیه؟ نکنه ناراحت شدی؟ـ

  : به من انداختیی زد و نگاه گذرایپوزخند

 تو که خودت تا قبل از این که بری اون باال و معلوم نیست که این دختره چه _

 نظرم موافق بودی و همون موقع، خودت خیلی جدی طوری چیزخورت کرد، با

  .گفتی که این دختره رو نمی خوای و اون برات هیچ ارزشی نداره

  : دوباره ابروهاش رو باال انداخت و چشم هاش رو گرد کردکامیار

  !ولی من که یادم نمیاد اون باال چیزی خورده باشم!  نه بابا، راست میگی؟_

کاری هم نکن که باهات یه جور ! ازی رو بذار کنار معتمد ـ کامی مسخره بآقای

  .دیگه برخورد کنم

  : شد و به پدرش نگاه کردی دفعه جدهی کامیار

  چی دارم می شنوم جمشید خان؟!  به به_

  . از تأسف براش تکون دادی سرپدرش

 یعنی دیگه می خوای چه جوری باهام برخورد کنی که تا االن نکردی؟ تو _اریکام

 که چرا یه دفعه ای یر روزه که باهام قهر کردی و تا امروز ظهرم نگفتاالن سه چها

  .این جوری شدی

  : جواب دادی و جددی کشی معتمد نفسآقای

 وقت نخواستم برای ازدواجت مجبورت کنم و دختر خاصی رو چی ببین کامی، من هـ

ی تو هم مثل کاوه و کوروش برای خودت، حق انتخاب دار. هم بهت تحمیل نمی کنم

  .و می تونی با هر کسی که دوست داری ازدواج کنی

  . به من کردی چشم اشاره ابا
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۳۷۹

 من نمیگم این خانوم دختر بدیه و ارزش آدم ها به میزان پول و ثروتشونه اما خب _

مطمئنا این خانوم با توجه به وضعیت خانوادگیش و همین طور شرایط پدرش نمی 

 خوام،در صورت ادامه یرتم و صالحت رو ممن پد.تونه عروس مناسبی برای ما باشه

 به مشکالت بزرگی برمی خورید که من د ازدواج شما مطمئنا تا چند وقت بعنی ای

  . خوامی شکست رو برات نمنیبه عنوان پدرت ا

  : انداختاری به کامی تر و پر از اتمام حجتی جدنگاه

ات رو بکنی و توی این مدت، می تونی خوب فکر.  تا فردا صبح بهت فرصت میدم_

  .بین ما و این خانوم یکی رو انتخاب کنی

  : نشستاری کامی لب های رویشخندین

  ! عجب بابای روشن فکری دارم_

  : به پدرش انداختی ای نگاه پر از دلخورو

تو نمی خوای بگی ارزش آدم ها به میزان پول و ثروتشونه ولی عمالً با !  درسته_

  .و یه جوریایی داری همین رو میگیرفتارات داری این رو ثابت می کنی 

  . معتمد جدی و عصبی شدآقای

من که بهت گفتم هر کاری که !  کامی سعی نکن با این حرف هات منو عصبی کنیـ

دلت خواست بکن اما قبلش باید سوییچ ماشین هات و کلید اون آپارتمان مجردیت 

  .رو به من تحویل بدی

 حرف یت و با سرش اشاره کرد که رو انداخاری به کامی ادهی نگاه ترسفرحناز

  :اما کامیار پوزخندی زد و گفت. نزنهیپدرش حرف

  ! پس شما االن دارین من رو سر دوراهی می ذارین؟ـ
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۳۸۰

  ! معتمد ـ تو این جور فکر کنآقای

 پوفی کرد و رو به خانوم مسن و خدمتکاری که باالی سرمون وایساده بود کامیار

  :گفت

دردسرها رو تو انداختی توی دامن من، وگرنه من داشتم  ببین نصیبه، همه ی این ـ

  !زندگیمو می کردم و اینا هم تا حاال هیچی نفهمیده بودن

  : تندی گفتنصیبه

  ... تو رو خدا ببخشید آقا کامیا ـ

  : حرفش رو قطع کرد و رو به نصیبه گفتفرحناز

 کنی و الزم هم نیست به خاطرش خودت رو ناراحت.  تو کار بدی نکردی نصیبهـ

  .معذرت بخوای

  : به کامیار انداختیزی نگاه عتاب آمو

 اونی که باید معذرت بخواد و پشیمون باشه این آقاست که هنوز هم مثل خیره ـ

سرها این جا نشسته و داره با من و پدرش سر یه دختر بی ارزش و گدا گشنه بحث 

  .می کنه

دیگه هر چی توهین و . دوباره بهم برخورد و ناراحت شدم!  ارزش و گداگشنهیب

خواستم بلند شم و اون . تحقیر شنیده بودم بس بود و کاسه ی صبرم لبریز شده بود

  :جا رو ترک کنم که کامیار با فشار دستش مانع شد و رو به مادرش گفت

 ببینم نکنه تو و بابا سر تصاحبِ ثروت پدرزن آینده ی من حساب ویژه ای باز ـ

 پدرزن من فقیر نیدیای شومی داشتین که حاال که فهمکرده بودین و براش نقشه ه
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۳۸۱

بوده و هیچی نداشته، دیگه تیرتون به سنگ خورده و نقشه هاتون نقش بر آب 

  !شده؟

  : رفتی تندی تو الک دفاعفرحناز

تو خودت خوب می دونی که حتی اگه این دختر یه .  کامی حرف بیخود نزنـ

 بود و ما ی و سالم داشت برای ما کافخانواده ی متوسط به پایین اما تحصیل کرده

  .هیچ مخالفتی باهاش نمی کردیم

  : ادامه داداری به من کرد و خطاب به کامی به غبغب انداخت و نگاه پر غروریباد

 وقت،هیچ چشمداشتی به مال و ثروت عروس چی ما هی دونی تو خودت خوب م_

 ثروتمندن اما به غیر از آنا و فاطی هم با این که. های دیگه مون نداشته و نداریم

اما االن مسئله . همون جهیزیشون هیچ چیز دیگه ای رو به خونه ی برادرات نیاوردن

اونا هردوشون . این جاست که تو نباید این دختر رو با زنِ برادرهات مقایسه کنی

آبرومندن و از قشر و طبقه ی خودمون هستند و پدرهاشون هم مثل پدر این دختر، 

  .و خدمتکار نبودنعقب افتاده 

. بغض بدی راه گلوم رو بست و نفسم حبس شد. به من کردیزی آمری تحقی اشاره و

دلم می خواست هوار بکشم و بگم به نظر منم، شما آدم های بی آبرو و پستی 

هستین که جز پول هیچ چیز دیگه ای رو نمی شناسین و هیچ بویی هم از انسانیت و 

آره، به نظر . و احترام به حقوق دیگران، نبردینارزش های واالی انسانی و ادب

  .منم از شما حقیرتر توی این دنیا هیچ کس دیگه ای وجود نداره

  . بهم انداخت که آرومم کردی بخشنانی دستم رو با محبت فشرد و نگاه اطمکامیار
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۳۸۲

 ثروت و طبقه ی اجتماعیِ پدرزن آینده م، برای من دی کنی پس تو و بابا فکر م_

  !اعتبار و یه جور عاقبت به خیری میاره، درست میگم؟آبرو و 

  : ادامه داداری سرش رو تکون داد که کامدیی در تأفرحناز

اما اگه این جوریه، می !  خب اینم ممکنه درست باشه و برای خودش یه حرفیه_

تونم بپرسم پس چرا کار کاوه و گیلدا بعد از سه سال کشمکش مداوم به طالق 

یلدا که خیلی ثروتمند بود، پس چرا زندگی اون دو تا این قدر کشیده شد؟ پدر گ

  زود به بن بست رسید؟

  :دی کشی دفعه مات شد و نفس کالفه اهی فرحناز

ارزش آدم ها به پول و ثروتشون ! آره.  ببین کامی شاید تو داری درست میگیـ

  .نیست اما خب تو باید به فکر احترام و آبروی ما، توی فامیل هم باشی

  : خونسردانه جواب دادامیارک

 توی فامیل پشت نای یعنی آبروی ما با اون حرف ها و بد و بیراه هایی که عمه ا_

سرمون زدن، نرفت و بعد از اون قضیه آبرومون همین طور پابرجا سرجاش باقی 

  موند؟

  : رو به پدرش ادامه دادو

ا عمه پوران قهری و  بابا تو چی؟ تو هم که هنوز سر اون قضیه و بعد از ده سال بـ

عمه هم به خاطر دخترش هیچ رقمه باهات آشتی نمی کنه، اون وقت چه طور ادعا 

  ...می کنی که 

  :دی پراری حرف کامونی معی سرفرحناز
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۳۸۳

!  ما کی خواستیم با پوران آشتی کنیم که اون بخواد برامون کالس بذاره هان؟ـ

نداره اسم ما رو به زبون اصالً من خودم همون موقع هم بهش گفتم که دیگه حق 

  ...بیاره و اگه یه بار دیگه 

  : معتمد کالفه، حرف فرحناز رو قطع کردآقای

   فرحناز میشه بس کنی و اون حرف های گذشته رو دیگه زنده نکنی؟ـ

اصالً پوران غلط کرده که اون حرف . کامی داره راست میگه دیگه!  ـ نه خبفرحناز

ره همین طور پشت سرمون حرف مفت می زنه و تو ها رو زده بود، تازگی ها هم دا

  .نمی ذاری که من چیزی بگم

  : معتمد عصبی گفتآقای

   فرحناز خواهش می کنم دوباره شروع نکنـ

 انداخت که کامیار با بدجنسـ ـی شونه هاش رو باال اری نگاه پر خشم به کامهی و

  :انداخت و آروم در گوشم پچ پچ کرد

االن این بحث تا خود صبح، ! ری بینشون دعوا انداختمنگاه کن چه جو!  آخ جونـ

  .خوراک مامانمه و تا بابام رو کفری نکنه و از خونه فراری نده ول کن نیست

 ـ اصالً از همون اولش هم من هی گفتم ،این گیلدا لیاقت کاوه رو نداره فرحناز

ه من مطمئنم ولی کو گوشِ شنوا؟ مگه به گوش تو و کاوه فرو رفت؟ البته هر چند ک

 ت، هی تو گوشش خونده بودی که کاوه باید بیاد و قهیکه تو خودت با اون خواهر عت

  ... رو بگیره لدایگ
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۳۸۴

 کم آورده بود نگاه خصمانه گهی هی می گفت و می گفت و آقای معتمد که دفرحناز

ای به کامیار که بدجنس می خندید و مشغول ریختن خورشت کرفس روی برنجش 

  :ت و گفتبود، انداخ

  ! باالخره کار خودت رو کردی؟ حاال دیگه کی حریف این زبونِ مادرت میشهـ

  : عصبی گفتفرحناز

 یعنی چی این حرف ها؟ مگه من دارم دروغ میگم؟ مگه همون خواهرت نبود که ـ

  !تمام اون دو هزار سکه رو یه جا از حلقوممون کشید بیرون؟

  : با دهن پر گفتکامیار

  .خب حقّش بوده دیگه! ها مهریه ی گیلدا بود مامان اون سکه ـ

 ـ چی چی رو حقش بوده؟ اون حتی سر جمع دو ماه هم توی خونه ی کاوه فرحناز

زندگی نکرد و همش پی دعوا و گرو کشی بود، آخرش هم که معلوم شد خانوم زیر 

  .سرش بلند شده بوده و دلش یکی دیگه رو می خواسته

دای کذایی خواهرزادش بود، دیگه عصبانی شد و  معتمد که ظاهراً همون گیلآقای

  :کفری گفت

 این یاین مزخرفات چیه که می زنی؟ حیا نمی کنی ه!  بس کن دیگه فرحنازـ

حرف های خاله زنکی رو تکرار می کنی؟ گیلدا حداقل یه سال بعد از جدایی از 

  .کاوه ازدواج کرد

خصمانه نگاهی به کامیار  دوباره اومد چیزی بگه که آقای معتمد نذاشت و فرحناز

  :کرد
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۳۸۵

این قدر که تو من .  فکر نکن نمی فهمم، همه ی این آتیش ها از گور تو بلند میشهـ

  .رو پیر و اذیت کردی، کاوه با اون مشکالتش نکرد

  : و چشم هاش رو گرد کرددی لقمه ش رو جوکامیار

مری ازت تو خودت پیر بودی، خجالت نمی کشی مثالً یه ع! به من چه!  اُوهو_

گذشته و ناسالمتی شصت و نه سالته اون وقت هنوز هم توقع داری مثل مامان 

  !فرحناز، سی ساله و جوون بمونی؟

  . و دیگه خندیددی موهاش کشی توی معتمد دستآقای

  !تازه مامانت هم شصت سالشه نه سی سال!  شصت و پنج سال پسره ی خیره سرـ

  : دهنش گذاشتی توگهی قاشق دهی کامیار

  ! خب حاال هر چی_

 ابروهاش رو باال انداخت و رو به فرحناز که با اخم نمایشی اون رو نگاه می بعد

  : پر گفتیکرد، با دهن

 فرح جون ادامه بده، داشتی به ریشه های اصلی اختالف بین کاوه و گیلدا می ـ

  !رسیدی

استه  که دیگه متوجه شده بود کامیار داشته دستشون مینداخته و می خوفرحناز

حواسشون رو پرت کنه، با خنده کفگیر رو از توی دیس پلو برداشت و در حالی که 

  :می خواست باهاش کامیار رو بزنه گفت

 که داشتم به ریشه اصلی اختالف می رسیدم هان؟ من یه پدری از تو دربیارم که ـ

  .خودت حظ کنی

  : از روی میز غذاخوری بلند شد و پشت باباش قایم شدکامیار
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۳۸۶

فکر کنم طفلی عمه پوران ! این زنت دوباره دیوونه شده. ای بابا به دادم برس وـ

  .حق داشت که دخترش رو به این مادرشوهر خون آشام نداد

  : پوفی کرد و در حالی که می خندید گفتفرحناز

  .بیا شامت رو بخور!  بیا بشین کاریت ندارمـ

سبونده بود، نشست و  رفت و روی یه صندلی که به صندلی مادرش چـ ـکامیار

فرحناز دست کامیار رو انداخت اون ور و . دستش رو انداخت دور بازوهای مادرش

  :با خنده گفت

  .برو اون ورتر دیگه، خفه م کردی!  اـ

  . معتمد ـ پدر صلواتی تو چی کار به مادرت داری؟ بیا اینور بشینآقای

یه چیزی تو مایه های !  ـ اون پدر صلواتی نیست ها، پدر یه چیز دیگه ستکامیار

  .سوخته

  . از تأسف تکون دادی معتمد لبخندی زد و سرآقای

  : ی مامانش رو بـ ـوسید و گفتکامیارگونه

اصالً این چه شوهریه که تو کردی؟ آخه آدم !  مامان این شوهرت خیلی بدجنسهـ

  .قحط بود؟ ببین می خواد ماشین های من رو ازم بگیره

  :ای معتمد گفت خندید و رو به آقفرحناز

  . جمشید، ماشین های بچه م رو ازش نگیرـ

 تکون داد و با لبخند مشغول کشیدن اری کامی معتمد بازم سری از تأسف براآقای

  .ساالد شد

  : رو به پدرش گفتکامیار
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۳۸۷

 بسه دیگه جمشید خان، چقدر می خوری؟ زود باش برو اون بساط شطرنجت رو ـ

  . دیگه ببرمتامشب هـ ـوس کردم دو دست. ولو کن

  : معتمد با اخمی نمایشی گفتآقای

  !این چه طرز رفتار با بزرگ تر از خودته؟!  خجالت بکش پسرـ

خیلی دلم می خواست موضوع .  به خودم و به این شوهر بی خیالم زدمشخندیین

بحث و صحبت دوباره باز بشه و خانوم و آقای معتمد مصرانه صیغه ی بین من و 

؛ اما ظاهراً دیگه ماجرای من و کامیار و اون صیغه مون به طور کامیار رو فسخ کنند

 رو گرفته بود و هر کاری گلوماون شب بغض بدی . ُکلی به فراموشی سپرده شد

  .کردم حتی یه قاشق از اون سوپ هم از گلوم پایین نرفت

ای «:  در حالی که برای آقای معتمد کُری می خوند و همش بهش می گفتکامیار

مشغول بازی کردن » !ای سردار همیشه شکست خورده! نده ی پیش کسوتبزرگ باز

  .شطرنج بودن

  : رو به من که کمی دورتر از کامیار و پدرش نشسته بودم گفتفرحناز

  . تو در ظاهر دختر زیبایی هستی و من منکر این زیبایی ظاهریت نمیشمـ

  : به سر تا پام انداختی پر غرورنگاه

 هم فعالً به خاطر همین ازت خوشش اومده و فقط خواسته  دونم شاید کامیاری نم_

  !با یه عقد موقت، یه مدت رو باهات خوش بگذرونه

 شخندی هم گره خورد و فرحناز با نی هام مشت شد و ابروهام ناخواسته تودست

  :ادامه داد
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۳۸۸

 من نمی دونم تو چه جور مرام و مسلکی داری و از چه جور خانواده ای هستی _

شدی خیلی زود و فقط به خاطر هفت میلیون تومن، خودت رو به یه پسر، که حاضر 

  !تازه اونم بدون اجازه ی خانوادش، بفروشی

  : تر و گزنده تر شدقی عمشخندشین

 البته دخترهایی مثل تو، دور و بر پسرها و حتی شوهرهای امثال ما پولدارها، _

ندگی بهتر، حاضرید همه همتون برای پول و شاید هم به امید یه ز. خیلی زیاده

هر چند که من مطمئنم . جوره خودتون رو دراختیار قرار بدید و خوار و خفیف کنید

 نداره و همین که بتونید حتی شده اییبرای امثال تو خوار و خفیف شدن، هیچ معن

یه مقدار هم از مردهای ما پول بکنید خودش براتون غنیمت زیادیه و براتون یه 

  .حساب میادپیروزی بزرگ به 

 سرنوشت نی تلخ به خودم و اشخندین. شدشتری پاهام بود بی دستم که روفشار

اینا درست عین همون حرف هایی بود که کامیار قبالً یه جورایی بهم ! رمانتیکم زدم

خب اگه این مامان کامیار . زده بود و من رو علناً با یه دختر هرجایی یکی کرده بود

باالخره این !  می تونستم داشته باشم؟ر،ز خود کامیابود، دیگه من چه توقعی ا

فرحنازه از خدا بی خبر، مادر کامیار بود و اون رو هم مثل خودش متکبر و از دماغ 

تازه با این وجود رفتار کامیار، خیلی . گهیفیل افتاده و بی تربیت، بزرگ کرده بود د

  !هم خوب و منطقی بود و من باید بهش افتخار می کردم

چند که کامیار ازم خواسته بود حرف های پدر و مادرش رو تحمل کنم و چیزی  هر

 خارج از ظرفیت و طاقتم بود برای همین خیلی محترمانه گهینگم، اما این حرف ها د

  : شدمقی صورت فرحناز دقیسرم رو باال آوردم و تو
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۳۸۹

  ... شاید به ظاهر همین طوری باشه که شما می گیدـ

  :مم نشست کالی تویری جور دلگهی

 اما شما چی از رابطه ی من و کامیار و علت ازدواجمون می دونید که به خودتون _

 مقایسه ییجرأت می دید این قدر راحت قضاوت کنید و من رو با دخترهای هرجا

  !کنید؟

  . لبش بودی روشخندی هم همون نهنوز

تحقیق من حتی راجع بهت . من خیلی چیزها راجع به تو می دونم!  خب معلومهـ

  !کردم و فهمیدم از چه جور محله و خانواده ای هستی

  : تکون داداری کامی برادی از تأسف شایسر

 مسخره ش و همین طور اون ادا و اطوارها و امتناع ی البته کامی از اون شرط بند_

حتی من می تونم حدس بزنم برخالف .های تو و همین طور بیماریِ مادرت گفته 

 اول ورودتون زد از تو خوشش میاد و قصد داره هر جوری اون حرف هایی که اون

  ...که هست نگهت داره 

  . شدقی چشم هام دقی هاش رو تنگ کرد و توچشم

 دختر جون، من و همسرم فعالً کاری به کار تو و کامی نداریم و می ذاریم یه نی ببـ

  .مدت همین طور توی عقد هم بمونید

  : زدی خونسردانه اپوزخند

 دختر نمی هیاون بیشتر از چند ماه پایبند . خودم رو خوب می شناسم من پسر _

اون از همشون خیلی .مونه و حتی تا حاال، هیچ دوسـ ـت دختر ثابتی هم نداشته 

  .زود زده میشه و دوستیش رو باهاشون به هم می زنه
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۳۹۰

  : دادشی صندلی به پشتی اهی تکمتکبرانه

الفتمون و همین طور سنگ انداختن  االن هم من و همسرم، قصد نداریم با مخ_

جلوی پاش، اون رو با خودمون دشمن کنیم و کاری بکنیم که اون باهامون سرلج 

  .بیفته و بخواد نادونی کنه و تو رو با یه مهریه سنگین عقد دائم بکنه

  : زدشخندی ندوباره

ل یه  من مطمئنم کامی بعد از یه مدت از تو هم سیر میشه و خیلی زود تو رو هم مث_

  .آشغال دور می ندازه

 انجام ی رواناتی داشت عملدیهه شا.نهی به چشمام انداخت تا واکنشم رو ببینگاه

 همه نی دلم به ایتو!  کنهی منو که دشمنش بودم ضربه فنی جورنی داد تا ایم

  :هوش و ذکاوتش احسنت گفتم

نا درست فکر مطمئناً او!  کامیار عجب پدر و مادر دانا و فهمیده ای داره هاولی«

در این صورت حتماً کامیار . می کردن و با اجبار نمی تونستن کاری از پیش ببرن 

 هم که شده من رو عقد دائم می یباهاشون دشمن می شد و به خاطر لج و لجباز

 همون دیشب که کامیار به خاطر ستاره ازکرد؛ که البته منم این رو نمی خواستم و 

 با اون حرف های مزخرفی که جلوی پدر و مادرش ایخانومش، ولم کرد و رفت و 

بهم گفت که البته می دونم قصدش خیر بود اما خب برای من اون ذات خبیثش رو 

نشون می داد و به نظرم می تونست از یه راه بهتر برای این کار استفاده کنه؛ از 

ای !  می خواستم که این پسر فرحناز، از من سیر بشه و دورم بندازهاجزانهخدا ع

خدا یعنی اون روز می رسه که من دیگه از دست کامی و این خانواده ی متکبرش 

  »! کنم؟داینجات پ
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۳۹۱

 که مطمئنم به خاطر بعد فاصلمون از هم، مکالمه ی ما رو نمی شنید خطاب کامیار

  :به فرحناز به شوخی گفت

  چی داری به زنِ من میگی؟!  مامان بسه دیگهـ

  : ابروهاش رو باال انداختاری کرد که کامی اخمفرحناز

  ! این زنِ من خیلی نازک نارنجیه ها، من اون رو توی پر قو بزرگ کردم_

  : به من زد و رو به مادرش ادامه دادیچشمک

تازه زود هم گریه . از االن گفته باشم، زن من خیلی حساسه و زود دلش می شکنه_

هش نگی باالی چشمت یه وقت ب! ش می گیره و به این زودی هم اشکاش بند نمیاد

  !فرحناز خانوم، از گل نازک تر بهش نمیگی! اَبروئه، که با من طرفی

فرحناز هم .  به کامیار و این جور دفاع کردنش زدمیشخندین. بدتر از قبل شدحالم

  : هم بود جواب دادیهمونجور که اخم هاش تو

اشه که یه وقت تو حواست به بازیت ب.  نترس به عزیز کردت، از گل نازک تر نمیگمـ

  .نبازی

االن شیش ساله که این شوهرت نتونسته من رو .  ـ نه، خیالت راحت باشهکامیار

  .ببره

 معتمد که خیلی متفکر بازی می کرد و فکر کنم در حال شکستن شاخ قول بود آقای

  :،گفت

  .مطمئن باش این دفعه دیگه می برمت!  این دفعه دیگه از این تو نمیری ها نیستـ

  : لبخند خبیثی زد و با حرکت دادن یکی از مهره هاش گفتکامیار
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۳۹۲

پس دیگه مجبورم با عرض تأسف این دفعه هم بهت ! راست میگی جمشید خان؟!  اـ

  !یه حرکت دیگه ماتی! بگم که خسته نباشی

 ی از دست هاش رو عصبیکی به صفحه شطرنج انداخت و ی ارهی معتمد نگاه خآقای

  : پاش کوبوندیرو

من االن یه کم حواسم پرت . یه دور دیگه بازی می کنیم. ، این قبول نیستنه!  اَهـ

  .شده بود

 ابروهاش رو باال انداخت و لبش رو اریکام.ختی ش مهره ها رو بهم رگهی با دست دو

  :گاز گرفت

ولی یادت باشه ها، تو .  خیلی خب باشه جمشید جونم، دوباره بازی می کنیمـ

  !همیشه همینو میگی

  . مهره ها شددنیمد تند تند مشغول دوباره چ معتآقای

  . نه، این دور دیگه می برمت، اینو دیگه مطمئنمـ

 خیلی خوشحال شده، لبخندش رو جمع کرد اری که معلوم بود از این برد کامفرحناز

  :و رو به من گفت

مواظب باش توی این مدت، یه .  در ضمن یه چیز دیگه رو هم باید بهت گوشزد کنمـ

  ...ه دار نشیوقت بچ

  : کرددگونهی رو تند و تهدنگاهش

هر .  چون ما مسئولیت اون بچه رو قبول نمی کنیم و براش شناسنامه نمی گیریم_

چند که قانون طرف شما زن هاست و مسئولیت بچه رو به عهده ی پدر بچه می 

  .ندازه اما مطمئناً بچه ی زنی مثل تو، به درد ما نمی خوره 
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۳۹۳

  : زدشخندین ندادم که یجواب

 شاید بتونی با اجبار قانون و دوندگی زیاد براش شناسنامه بگیری اما مطمئن باش _

پس مواظب خودت باش که توی . ما مسئولیتش رو، به هیچ عنوان قبول نمی کنیم

این مدت که من مطمئنم بیشتر از چند ماه دیگه طول نمیکشه کار دست خودت ندی 

  .و بچه دار نشی

اگه این حرفش «: ه ای از امید توی دلم درخشید و با خودم گفتم دفعه با رقیه

کامیار هم که طبق شناختی که مادرش ازش . درست باشه، خوبه که بچه دار بشم

داره من رو بعد از یه مدت ول می کنه و میره سراغ زندگی خودش و بچه رو هم 

سه و دیگه محاله  هفت پشتم بایمن هم که دیگه همین یه بار بر. که دیگه نمی خواد

که دوباره تن به ازدواج بدم، پس می شینم و با خیال راحت و با عشق و عالقه بچم 

  »!رو بزرگ می کنم

این کامیار .  دفعه متوجه موقعیتم شدم و آهی کشیدم و نیشم رو جمع کردمیه

وای خدایا یعنی ممکنه یهویی ! گاومیش، که تا حاال نذاشته بود من بچه دار بشم

ولی اگه منم مثل مامانم نازا ! پرت بشه و کاری بکنه که من بچه دار بشم؟حواسش 

 بچه دار بشم چی؟ وای خدایا اگه هباشم چی؟ اگه منم مثل اون دو هزار سال دیگ

. خدا جون، خودت کمک کن بچه ی من سالم باشه! بچه م مثل بابام ناقص بشه چی؟

ها نباشن و خواهر و برادر هم داشته اصال یه دوقلو بهم بده که بچه هام مثل خودم، تن

  ».باشن

  : شدرهی که متوجه اون لبخند ژکوندم شده بود، با جدیت بهم خفرحناز

  داری به چی فکر می کنی که این طوری لبخند می زنی؟!  چیه؟ـ
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۳۹۴

 لب هام رو تکون بدم تا از خودم دفاع کنم و نکهی و قبل از ای به خودم اومدیتند

  : ادامه داددی گرفت و با اخطار و تهدشی ش رو از صندلهیکارم،تیاز اشتباه درش ب

 فقط دلم می خواد کاری بکنی که با احساسات بچه ی من بازی بشه و یا این که _

بخوای با اون انگیزه ی کثیفت که نمی دونم چی هست که به خاطرش راضی شدی 

به بچه ی این طوری بچه ی ساده دل من رو گول بزنی و خودت رو بهش بچسبونی، 

 نمی شینم و خودم دست به کتمن ضربه ای بزنی؛ اون وقته که دیگه این طوری سا

  .کار میشم و دودمانت رو به باد میدم 

  : اشاره ش رو جلوم تکون دادانگشت

 هام نتونی قد علم ی راحتنی کاری می کنم که نفهمی که از کجا خوردی و به ا_

  .کنی

 تو چه ی بود، من ببو گالبیاون تو چه فکر.  نگاه کردمa ترس و هاج و واج بهبا

 گفت ی هم ماریتازه به بچش، کام!  کردیچقدر هم بچم، بچم م! هه!  بودمیفکر

  ! گرگ بود؟ی کگهی ساده دل بود پس داریاگه کام! ساده دل

 نداشتم و مطمئن بودم ی شکچی هگهی بود، دثی خباری که فرحناز هم مثل کامنی ااز

 مخصوصاً که اونا اره؛ی رو سرم بییخودم دفاع نکنم ممکنه هر بال االن از نیاگه هم

 الزم رو داشتن و یی قضای پشتوانه ی پول و حت،ی انجام هر کاریپولدار بودن و برا

 هم از یی ردپاچی کارهاشون هم هی دادن و برای ها دم به تله نمی راحتنیبه ا

  . ذاشتنیخودشون به جا نم

  :و محترمانه به حرف اومدم هم به خودم مسلط شدم باز
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۳۹۵

 که چرا نی اای من پسرتون رو گول زدم؟ و نی کنی دونم چرا شما فکر می من نمـ

  ! داشته باشم؟فی کثی هازهی انگی سرهی ازدواجم، نی از ادیبا

  : بهش انداختم و با صداقت ادامه دادمی بخشنانی اطمنگاه

 داده وگرنه حیبراتون توض خودش، اری که کامهی همون طورزی همه چدی مطمئن باش_

 چه برسه که گهی دشه،ی نمبندی پای دخترچی به هاری کامدیشما خودتون هم که گفت

  !بخواد عقدش هم بکنه

  .دمی آسوده ش و آروم شدنش رو دنفس

 و ی به زندگشهیمن هم. به مال و ثروت شما ندارمی چشمداشتچی من هدی باور کن_

 من دیمطمئن باش.  هم دوستشون دارمیلی خی خودم قانع بودم و حتیخانواده 

 می رو هم که اون براییزهای نخواستم و اگه اون چاری از کامزی چچی وقت، هچیه

 دی باور کند،ی گی کرده رو ماجاره رو هم که برام ی که اون خونه انی اای و دهیخر

 خواد ی فقط به خواست خودش بوده و اون خودش معتقد بود که مزیکه همه چ

   ...ادی ما بی خواد به خونه یشه و نمراحت با

 نبود،آروم حرفم رو ی خبرچی صورتش هی از اون خشم توگهی که حاال دفرحناز

  : به غبغب انداختیقطع کرد و مغرورانه باد

 دربارش ییزهای چهی قاتمی اما موقع تحقدمی تو رو ندی قبلی البته من خونه ـ

 اون جور خونه ها ی تونه توینم هم هی ثانهی ی حتیخب معلومه که کام. دمیشن

  . رفاه خودش پول خرج کنهیخدا رو شکر اون قدر داره که بخواد برا! ارهیدووم ب

  .رمی بگدهی ناخواسته ش رو نادری کردم اون تحقیسع

  . جدا بشماری حاضرم از کامد،ی هر وقت که شما بخوادمی منانی من بهتون اطمـ
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۳۹۶

  : انداختمنیی رو پاسرم

 من گهی که اون دنی وقت از اچی رو دوست دارم اما هاری کامیی جوراهی که نی با ا_

  .شمی ترسم و ناراحت نمی به قول شما بخواد دورم بندازه، نمایرو نخواد و 

 ی لبخند آروم روهی که خوشبختانه نمی حرف هام رو ببری رو باال آوردم تا تأثسرم

  .لب هاش بود

 کنم و سد راه ی براتون درست نمیاحمت مزچی من بعد از طالق هم هدی مطمئن باش_

  .شمی نماری کامی ندهی و ازدواج آیخوشبخت

_...  

  . آرامش سرم رو تکون دادمبا

 اری منم با نظر شما موافقم و شما رو خانومِ متشخص و بسیی جوراهی در واقع _

  .نمی بی می ادهیفهم

  : زد که ادامه دادمی هاش برقچشم

 اجتماع نی همیمنم تو! می خوری به درد هم نماریکام منم مثل شما معتقدم که منو _

 ،ی اجتماعی دونم هم ُکفو بودن و هم سنخ بودن طبقه ی کنم و خوب می میزندگ

 کامالً به جا و تونی و نگراندیگی درست مدی مهمه و شما داریلی ازدواج خیبرا

  ... و حهیصح

ـ ـلش گذاشته بودم  بغری که زی همه هندونه انی که فرحناز خانوم از انی امثل

  : به غبغب انداخت و حرفم رو قطع کردیخوشش اومده بود چون دوباره باد
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۳۹۷

 و حتما، ی هم مؤدب هستیلیمخصوصاً که خ. یستی نی البته به نظر من تو دختر بدـ

 هاتون هم هیظاهرا همسا. ی خوب و محترم بزرگ شدیلی خی خانواده هی یتو

  .زتون حرف زدن ای بودند و به خوبی راضیلیازتون خ

ظاهراً مادرشوهرم هم .  شودی از محبت خارها گل مگنی که منهیهم!  نگاه کنیآخ

  ! رام و گل شدگهی دیی جوراهی چشمم بود، یکه مثل خار تو

 فیچه طور شده که اونا از ما تعر!  هامون رو بگوهی تازه از اون گذشته، همسایوا

 عقب انی جری راستگو هستند و حتشهیکردند؟ البته خب ظاهرا و انگار اون ها هم

 بوده رو هم ی پست خدمتگزار و آبدارچی اداره ی که تونیمانده بودن بابام و ا

  . بابام رو بهم زدتی وضعنی ای هی جا کناهی کردن چون فرحناز فی تعرنای ایبرا

  : لبخند ادامه دادبا

. خوشحال هستم هم، یلی مثل تو باشه خی با دختر سالمی که کامنی البته من از اـ

!  کامال از بابتت راحت شدالمی خگهی دیی جوراهی هم دنتیمخصوصاً که حاال با د

 ی ما، دخترها و زن های مالتی که به خاطر وضعی خودت هم متوجه باشدیشا

 ییازهای نهی مرده و مسلماً الخره هم بایخب کام.  هستند ی دور و بر کامیادیز

 براش ،ی ایماری بای وقت مشکل و چیا تو باشه، همن مطمئنم که اگه اون ب. داره

  .ادی نمشیپ

  : کردزی و محبت آمقی رو عملبخندش

 فرق داره و حتماً هم یلی خفی کثی نوع ازدواجه و با کارهاهی هم غهی باالخره ص_

 بچه هام ی براشهی مادرم و همهیمن .  و آرامش هستنانی جور محبت و اطمهیتوش 
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۳۹۸

 کنه و ی راحت و سالم زندگیلی هم خیو دوست دارم کام خوام ی ها رو منیبهتر

  .زهی به هم نرفی کثی زن هاای و اده پا افتشی پیزهایاعصاب خودش رو به خاطر چ

 با من یی جوراهی ناخواسته بود و ری جور تحقهی حرف هاش ی چند که باز هم توهر

 یاز هم جا خب بی کرد ولی پسرش رفتار میازهای رفع نی ابزار سالم براهیمثل 

  ! کردی بهم نگاه نمیی و هرجافی زن کثهی به چشمِ گهی بود که دیشکرش باق

  : جلو اومد و رو به فرحناز گفتاری تلفن سی از خدمتکارها همراه با گوشیکی

  . خواهرتون باهاتون کار دارهد،ی خانوم ببخشـ

  : کردی اشاره ازی می روینیری و شوهی بهم زد و به می لبخندفرحناز

 شام هم یتو حت.  کنییرای با خواهرم صحبت کنم؛ تو هم از خودت پذرمین م مـ

 از ی مونه و به زودی نمی ازت باقیچی هگهی دی برشی روند پنیاگه با ا. ینخورد

  !یشی مضیشدت ضعف مر

  : رو به اون خدمتکار گفتو

  . کنییرای از خانوم پذکو،ی نـ

 ی راحتنی که بهمنمیا! دادم برسهخدا به «:  دلم گفتمی زدم و توی ای زورکلبخند

  »! جدا بشم؟اری بشم که بتونم از کامدواری امدی بای چطورگهیکوتاه اومد، پس د

 بود گفتم که دست نگه داره چون می دستشی پی تووهی مدنی که مشغول چکوی نبه

  .نمی بشاری کامشی خوام برم پیم

 بهم نگاه یامزه ا به حالت باریکام.  معتمد سخت مشغول بودنی و آقااریکام

  . به پدرش که سخت متفکر نشسته بود کردیانداخت و با چشم اشاره ا
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۳۹۹

 کیزی فی از مسئله هایکی خواد ی کنه که انگار می داره فکر منیهمچ!  نگاه کنـ

  ! رو حل کنهیهسته ا

  . نگفت و اسبش رو حرکت دادیزی از تأسف براش تکون داد و چی معتمد سریآقا

  :بروهاش رو باال انداخت ای با لودگاریکام

  !شمی مچارهی بگهیخرش رو تکون داد، فکر کنم االن د!  اُه اُهـ

 حرف نی اما با اهی عصبانیلی خی بازطی معتمد که معلوم بود به خاطر شرایآقا

  : لبش به خنده حرکت کردی دفعه گوشه هی اریکام

  ! دهنت های زنم توی زنت می بچه، جلوـ

  .رونی برداشت و انداخت ب معتمد روی رخ آقااریکام

  ! باشهتی حواست به باز،یاری در بی بازی خواد بروس لی حاال فعالً نمـ

  . گشاد شدتی معتمد با عصبانی آقای هاچشم

  ! زنمی تو رو ملی که من هم فی طورنی ا؟ی چرا رخم رو زدگهی دـ

 رو از دست نداده یادی زیهنوز مهره ها.  شطرنج انداختمی به صفحه ینگاه

 سه ی شطرنج داشتم و تا قبل از ازدواجم روزی به بازیادی زیمن عالقه . بودن

 ی کردم و اکثرا هم می می بازندوزمی وی رویچهار بار با شطرنج نصب شده 

  .تونستم برنده بشم

  . به پدرش انداختی اروزمندانهی نگاه پاریکام

 نی ای خوایبت م خوبم؟ نکنه با اسی بابای من رو بزنلی فی خوای می آخه با چـ

  ؟یکار رو بکن

  : به پدرش نگاه کردطنتی شبا
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۴۰۰

 و ی حساسیلی خریتو هم که به داشتن وز!  زنمی رو مرتی که من وزی اون طور_

  !ی از دستش بدیدوست ندار

  . دهنش گذاشتی معتمد کالفه دستش رو رویآقا

  . نبودرمیاصال حواسم به وز!  اَهـ

  :د گفتم کالفه بویلی معتمد که خی به آقارو

  !دی بدشی کهی بهش رتونی به نظر من با وزـ

بعد از چند تا .  تکون داد و قبول کردی به صفحه کرد و سری معتمد نگاهیآقا

  : زدیثی لبخند خباری من انجام داد کامی معتمد با کمک و همفکریحرکت که آقا

اعالم  رو رتیبا عرض تأسف، مجبورم گارد وز. دی پررتی خان، فکر کنم وزدی جمشـ

  .کنم

 اری کامیمن هم که قبال برا.  بهم انداختی معتمد دمغ شد و مـ ـستأصل نگاهیآقا

  : معتمد گفتمیدام پهن کرده بودم و فکر کنم تونسته بودم گولش بزنم، رو به آقا

  .دی بهش بدشی کهی و دی رو تکون بداهتونی سلی زحمت اون فی بـ

 یشده بودن، هاج و واج به صفحه  که متوجه رو دست من اری معتمد و کامیآقا

 روزمندانهی تا بنا گوشش باز شد و پششی دفعه نهی معتمد یآقا. شطرنج نگاه کردن

  : زداری کامی محکم به شونه ی الوصفدی زایِو با شاد

 به قول خودت اون خَرت رو دی با؟ی هستی منتظر چگه،ی جون، حرکت کن دی کامـ

  . جلویاریب

 و با دستش مهره ها اوردیاما طاقت ن.  شدی مات می به کلاری کامگهی دو حرکت دبا

  .ختیرو بهم ر
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۴۰۱

 باال دی از جاش پری ناراحت بشه با خوشحالاری کار کامنی آنکه از ای معتمد بیآقا

  : کردیو مثل بچه ها شاد

  . رو شکست دادموالی هنیباالخره طلسم شکست و من ا! وهوی ـ

  :ار داد فشمانهی دست من رو محکم گرفت و صمبعد

  ! دارم منی عجب عروس گلـ

 ی عصبانیلی تفاوت نشون بده، اما خی کرد خودش رو بی می هر چند که سعاریکام

  . تونست لبخند بزنهی به زور هم نمی شده بود و حتیو کفر

 دفعه هی کردم، ی شُل بازیلی حواسم نبود و خادیمن ز. ستی قبول نی بازنی نه، اـ

  .می کنی می بازگهی دی

 راحت و با کمک یلی معتمد خی و بار دوم، آقامی معتمد هم قبول کردی آقا ومن

 واقعا دور از گهی دنی رو شکست بده که ااری تونست کامقه،ی دقستیمن بعد از ب

  . تونست خشمش رو کنترل کنهی هم نمی الکی حتگهی بود و داریتصور کام

 کرد ی می خوشحال معتمد محکم دستش رو دور بازوهام انداخته بود و همشیآقا

 دامن اری خوندن و مسخره کردن، به اون خشم کامی و با کُردی بـ ـوسیو منو م

 نشده بود که دای پی کسلشونی فامیظاهراً سه سال بود که هنوز تو.  زدی میشتریب

 سال بود که به طور مداوم از شی معتمد هم االن شی رو ببره و البته آقااریبتونه کام

  .ه بود شکست خورداریکام

 معتمد بودم، معذب بودم و ی آغـ ـوش آقای که تونی اون بـ ـوسه ها و از ااز

 خب من ی پدرم بود ولی اما خب اون به من محرم بود و به جادمی کشیخجالت م

 هی ی معتمد هم تویالبته آقا.  شدمیهم دست خودم نبود و داشتم از خجالت آب م
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۴۰۲

 شده بود که ی غرق شادشیروزیدو تا پ بود و اون قدر از اون گهی دیحال و هوا

  . شدیاصال متوجه شرم و خجالت من نم

 کنه ی می سعی خوره ولی هم حرص میلی که معلوم بود داره خاری خواست کامبه

 ی بازه هی ی توی و هر بار حتمی کردی هم بازگهی سه بار داره،ی خودش نیبه رو

 نی اجازه و نظر من کوچک تر معتمد که بدونی همون آقاای کوتاه تر، من و یزمان

 یادی زی معتمد با سر و صدایقا و هر بار هم آمی شدی کرد، برنده می نمیحرکت

 خدمتکارها هم که خانوم بودن دورمون جمع ی که همه ی کرد؛ طوری میشاد

  . کردنی ما رو دنبال می های بازجانیشده بودن و با ه

 خوشحال نشده بود اری کامی ها شوهرش و شکستی هایروزی ظاهراً فرحناز از پاما

  ! بوددهی هم کشی واضح تویلیو اخم هاش رو خ

 و اری شده بود و کامی جدی راستی بود اما انگار راستی بازهی فقط نی چند که اهر

 ادی تفاوت نشون بدن، اما زی کردند خودشون رو بی میفرحناز هر چند که سع

 باخت، نی دفعه بعد از آخرهی  کردن کهی خصمانه بهم نگاه میلیموفق نبودن و خ

 با دی بـ ـوسی من رو می نه شد و رو به پدرش که گوی عصبانییهوی اریکام

  : گفتتیعصبان

  ؟ی کار به زن من داریچ! ؟ی چیعنی کارها نی بابا خجالت بکش، اـ

 و با خشونت از کنار پدرش بلند کرد و با دی دست من رو کشی عصبانیلی خبعد

  :دی بهم غرتیعصبان

  ! چشم هام دور شوی از جلوومدهی سگم باال نی تا اون روـ

  : جوون ادامه دادی از خدمتکارهایکی رو به و
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۴۰۳

  . اتاق منی مائده، ببرش توـ

 ی زد؟ واقعا خجالت نمی بود که می چه حرفنیا.  نگاه کردماری به کامتی عصبانبا

نستم از  دوی زد؟ هر چند که خوب می همه به من و پدرش تهمت می که جلودیکش

 مثال ی جورنی سوخته و ای که پنج بار پشت سرِ هم از من شکست خورده، حسابنیا

 یلی کارش خنی خب به هر حال اما نداره، ای منظور بدچی کنه و هیخواسته تالف

  ! کردی می حتماً به خاطرش از من و پدرش عذرخواهدیزشت بود و با

  .سادینده بود، با خشم بلند شد و وا هاج و واج مواری معتمد هم که از رفتار کامیآقا

  !؟ی زنی که مهی چه حرف مزخرفنی اـ

  : براق شداری صورت کامتو

 عروس منه و مثل هی هان؟یاری مزخرفات رو به اون زبونت منی ای کشی خجالت نم_

 رو زهای چنی ای تونی و نمی اونقدر عقل و شعور نداریعنی.  مونهیدخترم م

  ؟یبفهم

  . به پدرش نگاه کردتی داد و با عصبانرونی ش رو ب نفس حبس شدهاریکام

 ی و می شدی عصبانی طورنی گفتم که ای مگه چ؟ی حاال؟ چرا شلوغش کردهی چـ

  ؟ی با اون چشم هات من رو بخوریخوا

  . تر شدی معتمد عصبانیآقا

 وقاحتت رو نشون شتری بنی که از ای بگی و چی کار کنی چی خواستی مگهی دـ

  بده؟

  . زد و از پدرش فاصله گرفتیخندشی ناریکام



  یونیلیعروس هفت م

  

goldjar/me.Telegram  

  

 

۴۰۴

 لحظه هی من ،ی کشی سرم هوار می داری جورنی طور شد و انی اصال حاال که اـ

  .رمی جا منی االن از انی کنم و همیهم تحمل نم

  :دی من رو گرفت و کشی بازوو

  .ستی ما نی جاگهی جا دنیا. می زود باش برـ

  . بکشهرونی باریرو از دست کام م رو گرفت و خواست بازوم گهی معتمد دست دیآقا

 رو با خودت هی هانی برو، حق نداری که دوست داشتی تو خودت هر قبرستونـ

  .یببر

 خواست یم.  نگفت و بازوم رو ول کردیزی شد اما چی به شدت عصبانگهی داریکام

  .دی معتمد با خشم بازوش رو گرفت و کشیبه طرف در بره که آقا

  ؟ی کنی عذرخواههی قبلش از من و هاندی بای کنیر نم عجله؟ فکنی حاال کجا با اـ

  . زدشخندی دستش رو کمتر کرد و نفشار

 ی که اون حرف های و از کجا سوخته بودی نداشتی دونم منظور بدی من که مالبته

  !یمزخرف رو به زبون آورد

  : به طرفش برگشتاریکام

  ! اونوقت کجام سوخته بود؟دییبفرما! شهی موضوع داره جالب م_

  : زدی اروزمندانهی بازوش رو رها کرد و لبخند کج اما پپدرش

  .ی که طاقت چند تا باخت رو نداری قدر بچه انی هنوز ا_

  : گفتتی با عصباناریکام

  . عنوان ناراحت نشدمچیمن از باختم به ه.ستی طور ننی اصال هم ار؛ی نخـ

  .دی دفعه با خشم هوار کشهی معتمد یاقا
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۴۰۵

  ! هان؟ی شک داشتهی که به من و هاننهی پس نکنه منظورت اـ

 معتمد صورتش رو ی که آقادی به صورتش کشی دفعه جا خورد و دستهی اریکام

  :درهم کرد

 عروس منه و هیاحمق جون، هان! ؟ی کشی سر، تو واقعا خجالت نمرهی خی پسره _

  . اون سرِت فرو کنی رو تونیا. من مثل پدرش هستم

 منظور رو نداشته، شرمنده لب هاش رو نیعنوان ا چی که معلوم بود به هاریکام

  :تکون داد

  ! زدم؟ی حرفنی همچی من ک؟ی زنی که مهی حرف ها چنی نه بابا، اـ

  .دی موهاش کشی توی کرد و کالفه دستی آروم، من و منو

 کم از باختم ناراحت شده بودم و به خاطرش کنترل هیمن . یگی خب تو درست مـ

 عکس العمل نشون دادم وگرنه منظور یه بودم و اون جوررفتارم رو از دست داد

  . به شما رو نداشتمنی نداشتم و قصد توهیبد

  : گفتیثی خشمش فرو نشسته بود با لبخند خبگهی معتمد که دیآقا

  !یتو پنج بار به من و عروسم باخت!  اوال باختت نه و باخت هاتـ

 به خودش مسلط شد ی کمونه،می که معلوم بود از اون حرف هاش به شدت پشاریکام

  : گفتهیو با کنا

 یچی سال مداوم تو رو بردم و هشیمن ش!  قدر دور برندارنی اگهید!  خب حاالـ

 کدومشون هم مالِ خودت نبود فکر چینگفتم، اونوقت تو حاال با چند تا برد که البته ه

  !ی شد کاسپاروفی پا گرهی خودت ی حتما براگهی چه خبر شده و دگهی که دیکرد

  : خندهری معتمد زد زیآقا
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۴۰۶

 ی به من بگهی که دی تا تو باششم،ی دارم و ناراحت می معلومه که دور برمـ

 شی پی قهی نبود، چه چند دقحیتازه رفتارت با خانومت هم اصال صح! ی نکنیاحترام

 نی چه اون وقت که با هم تازه وارد خونه شده بود،یدی سرش داد کشیکه اون طور

  !ی و زشت رو در موردش زدزیرآمی تحقیاو اون حرف ه

 خوب بهم دست داد و یلی احساس خهی معتمد، ی آقای حرف هانی ادنی شنبا

 هی که نی فوق العاده خوب، از ایاحساس . دی پوستم خزری از آرامش به زیموج

  ! کرده بودمدای معتمد پی پدر مهربون مثل آقاهی و یحام

 از رفتار و اون حرف یی جوراهی البته اونم  که تموم اون مدت ساکت بود وفرحناز

  : معتمد گفتی ناراحت شده بود، رو به آقااری زشت کامیها

 یزی چهیحاال بچم ناراحت شده بود و . یستی ول کن نگهیتو هم که د!  خب حاالـ

  !گفت

  : جواب دادی معتمد با مهربانیآقا

 لوس و ننر بار یلیرو خ یتو کام! ستی بچه نتی طرز تربنی فرحناز خانوم، ای ولـ

  !یآورد

  : کردزی با اخم چشم هاش رو رفرحناز

 کاره چی وسط هنی و من ای کرده بودتشی کرد، تو تربی می حاال اگه کار خوبـ

  !بودم

 ی کاناپه ای روی با حرص خوردن بامزه ااری زد که کامی معتمد لبخندیآقا

  :نشست
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۴۰۷

 ادمی رو دنتی طرز هوار کشنی وقت اچیه! ی نامردیلی خان، تو خدی جمشی ولـ

  . رهینم

  : کردیزی اخم راری که کامدی معتمد بلند خندیآقا

 هی و سهی قلـ ـبم واییهوی هات، دنی کشنی من بچم و ممکنه با ای کنی فکر نم_

 شهیالبته فکر نکن من هم!  دستت؟ی روفتمی ناقص بزنم و کج و کوله بشم و بیسکته 

  . دارم براتی زودنیبه هم!  گم های نمیچی و بهت هنمی شی ساکت می طورنیهم

 کرد خندش رو بخوره،چشم هاش رو از تعجب ی می که سعی معتمد در حالیآقا

  :گرد کرد

 اون ،ی به من بدهکاری معذرت خواههیتو هنوز ! دمی دوباره بگو، نشن؟ی گفتی چـ

  !ی کشی برام خط و نشون هم میوقت دار

  : دستش رو تکون داداریکام

 قدر که احترامت رو نگه داشتم و نیهم!  خوادی هم میمعذرت خواه! ا برو بابـ

 به خاطرش، سه متر کالهت رو دی و باهیلیجواب اون هوارهات رو ندادم، خودش خ

  . هوایبنداز

  . زنهی حرف نمی کنه و جدی می داره شوخگهی بار دنی بود امعلوم

  . کردی معتمد در جوابش اخم بامزه ایآقا

!  ؟ی و بری قهر کنی خواستی تو مگه نمنمیبب!  کنهی مدیاره منو تهدد! دی چشم سفـ

  ! شد؟ی پس چست،ی تو نی جاگهی جا دنی ای خودت گفتشی پی قهیچند دق

  . مبل لم دادی ش انداخت و پشتگهی دی پای پاش رو روهی اریکام
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۴۰۸

 نیمطمئن باش من تا تو رو کفن نکنم از ا! چه دلش رو هم صابون زده!  اُوهوـ

  .رمی نمرونیونه بخ

 شطرنج، ی بازگهی دست دهی و باباش و البته اری کامی بامزه ی شب با کل کل هااون

  . معتمد تموم شدی آقایتازه اونم بدون حضور من و باخت دوباره 

  

*****  

  

 ی هاکیساعت نزد. می تا صبح کنار هم بوداری بود که من و کامی شبنی شب اولاون

منم که بعد از ظهر .  فرو رفتقی خواب عمهی زود به یلی خاری شب بود و کاممهیسه ن

 موندم و نماز شب داری بودم بدهی سر شب خـ ـوابی هاکیاون روز رو تا نزد

 یلی اما خب خوندن اون رو خداشتم خوندن نماز شب رو نقی توفادیمن ز. خوندم

از  بودم فی ضعیلی انجام مـ ـستحبات خی که تونی از اشهیدوست داشتم و هم

  . بودمیدست خودم گله مند و ناراض

 ی قفسه ی که توی از قرآنهی آنی از خوندن نماز صبح و تالوت کردن چندبعد

 رفت و ی منیی باال و پانشی سی که آروم قفسه اری بود، به کاماری کامیکتابخونه 

  . به خواب فرو رفته بود، نگاه کردمقایعم

 دارشی هم نداشت که از خواب بی لزوم اون اهل نماز خوندن نبود و االنمتأسفانه

  !کنم

 یلی که خییای دنی قدر خودش رو گرفتار لذت هانی ااری که کامنی از اشهیهم

 گفتم ی خوردم و با خودم میهاشون هم عمالً حروم بودن، کرده بود افسوس م
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۴۰۹

 مونه و ی می باقای دننی ای جور زنده و تونی همشهی کنه همی فکر ماری کامیعنی

  !سه؟ ری از راه نمی هم مرگ و روز جزا و پاداش وقتچیه

 بهش گوشزد کرده بودم که حداقل نمازش رو بخونه و خوردن ی چند بارمن

 نای ایهمه «:  گفتی و مدی خندی مشهی رو ترک کنه که اونم همی الکی هایدنینوش

 که ما آدم نهیمهم ا.  بخشهیحق خود خداست و خدا حتما من رو به خاطر اونا م

 مالی رو پاگرانی حق دو و دلمون کامال صاف باشه می باشیخوب و درستکار یها

  ».مینکن

 دونستم که انجام ی رو هم منی حرف ها موافق بودم، اما خب من انی منم با االبته

 و صاف بودن هی حالل و حروم هم، الزم و اجبارتی طور رعانیدادن واجبات و هم

 ها از نی ایا اون ها نداره و کالً همه  بیدل و خوب بودن ما آدم ها هم منافات

  .رهی گی ما آدم ها نشأت می قومانیا

 آدم با اعتقاد و با خدا و اهل هی هم اریکاش کام«:  و با خودم گفتمدمی کشیآه

من » . نداشتمیادی مشکل زگهی من هم دی جورنیا!  کردن حالل و حروم بودتیرعا

بود و با دختران نامحرم دور و برش  اهل مراعات نادی زاری که کامنی از اشهیهم

 ی شدم ولی می و عصبانردم خوی داشت به شدت حرص ممانهی صمی هایدوست

 وقت هی بروز ندم تا اری کامی رو جلومی همه ناراحتنی کردم ای میخب معموالً سع

 ضعفم سوء استفاده نکنه و نخواد که به خاطر اون ها دستم بندازه و بهم نیاون، از ا

  . رو بدهلقب حسود

 از حاجت یلی من تا حاال خدیبود و شا) ص( اسالمغمبری پالدی مدی فردا روز عپس

 از یلیگرفته بودم و با مدد اون ها تا حاال خ) ع( و امامان معصومشونیهام رو از ا
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۴۱۰

 طی مدت ها بود که مامانم با شراگهیاالن د. مشکالتم از سر راهم برداشته شده بود

 شدنم دعا ری خوشبخت شدن و عاقبت به خی برامبود و مداازدواج من کنار اومده 

 بود و هر چند موقت ومدهی هم که ظاهراً از من بدشون ناری کامیخانواده .  کردیم

 بودن ی به خاطر پنهانگهی من رو قبول کرده بودن و من دیی جوراهی گهیاما د

  . نداشتمی گونه عذاب وجدانچیازدواجمون ه

 گرم نشده بود یلی هنوز چشم هام خی تا بخوابم ولدمی کش درازاری کنار کامآروم

 نگاه کردم شی به گوشدیبا ترد.  بلند شداری کامی هشدار اس ام اس گوشیکه صدا

  . برداشتمی پاتخـ ـتی رو از روشی رو کنار گذاشتم و گوشیو شک و دودل

 به حرکت درآوردم و شگرشی نمای پسوردش رو بلد بودم آروم دستم رو روشکل

 اوردمی کنم اما طاقت نی می بدیلی دونستم کار خی که منیبا ا. قفلش رو باز کردم

  . متن عاشقانه از طرف ژاله بودهی.  رو باز کردم و خوندمدی جدامکیو پ

البته اون بعد از عقدمون، رابطش رو با .  که خواب بود نگاه کردماری حرص به کامبا

 دونم ی دانشگاه و نمی کرد توی می محدودتر کرده بود و حداقل سعیلیژاله خ

 به ابراز احساسات اون پاسخ نده اما خب من خوب ادی چشم من، زی هم جلودیشا

 و می هم ناخواسته، مری و گاهستن دونستم که اون و ژاله هنوز هم با هم دویم

 تیمی طور صمنی و اون همه دوسـ ـت دختر رنگارنگش و هماریافسانه، برام از کام

 ستی دختر نهی به بندی پاادی زاری کردن که کامی مدی گفتن و تأکیله م با ژاادشیز

 جور هی دوسـ ـت دخترهاش فرق داره و اون رو ی هیاما خب انگار ژاله براش با بق

  .گه دوست دارهید
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۴۱۱

 شهی بودم که همدهی رابطش با ژاله پرسی درباره ار،ی هم از کامیخودمم چند بار

:  گفتی و مدی کشی رو ممینی و بدی خندیسانه م هام بدجنی کنجکاونیدر جواب ا

  »!؟ی؟حسودیچ«

 گفت ژاله فقط ی داد می میشتری بحی کرد و بهم توضی هم بهم لطف میلی اگه خو

  . بهش ندارهی اگهی و حس دهی دوران کارشناسیمی دوست قدهیبراش 

 من ی دوست بودنش با ژاله هم برانی تونست درک کنه همی نماری واقع کامدر

 ی دخترچی از پسرها با هری مهم و حرص درآره و من دوست ندارم اون به غیلیخ

  . دوست باشه

  

اُه اُه چه .  اون و ژاله رو خوندمنی بی و اس ام اس هاشی باکس ورودی رفتم تو

 و یلی لی ساده فراتر رفته و تا حد دوستی دوستهیظاهرا رابطشون از ! خبره

  !دهیمجنون رس

 براش اسِ اریچقدرم کام.بم نشست که دلم رو به درد آورد لـ ـی روی تلخشخندین

  !میدی ساده رو هم فهمیِ دوستهی ی و معنمینمرد! عاشقانه فرستاده بود

 پسرونه ی اسامیاز رو.  رو هم چک کردمنشی مخاطبستی اومدم و لرونی باکس باز

 روش مکث ی کمدمی دی رو که می هر اسم دخترونه ای گذشتم ولی راحت میلیخ

 ی روزهی ها قراره نی از ایکی کدوم یعنی«:  گفتمی کردم و با حرص با خودم میم

  » بشه؟اری کامیزنِ واقع

 ی مدهی بار خوابنی اولی که برااری انداختم و به کامی پاتخـ ـتی رو رویگوش

 گرد و یصورت.  انداختمی شده بود، نگاهبای معصوم و زیلی که خافشی و قدمشید
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۴۱۲

 و بای پهن و زی کمی و خوش فرم، لبانی قلمینی و بدیسف ی با پوستدهی کشیکم

 االن به صورت نامرتب و دی رسی تا گوش هاش مشی رنگ که بلندی مشکیموها

  : زدم و زمزمه کردمیپوزخند.  شده بودختهی رشی ـشونـی پی روبای زیول

  !دهی و خوابدی پلسی ابلهی ـ

  . دادم و پشتم رو بهش کردمرونی رو با حرص بنفسم

 دوستت دارم و عاشقت هستم گفته و اون رو هم مثل من ی حتما به ژاله هم کلـ

 صبح، از شی داشت که ژاله ساعت شی عاشق خودش کرده وگرنه چه لزومیحساب

  . بشه و براش اس عاشقانه بفرستهداریخواب ب

تا اون جا !  کرد؟ی فرحناز، ژاله رو به عنوان عروسش قبول میعنی. فکر فرو رفتمبه

 بزرگ تر اری از کامی دونستم و اطالعات کسب کرده بودم، ژاله چند ماهین مکه م

  . باشهاری کامی برای تونست همسر مناسبی نمدیبود و با توجه به عرف، شا

  : و با خودم گفتمدمی کشیآه

 ییبای زهی دختر ثروتمنده و از هیژاله .  کنهی خب معلومه که فرحناز قبولش مـ

 دهی تونه همسر ای تمومه و مین حتما از نظر فرحناز همه چاو. هم برخوردارهینسب

  . باشهاری کامی برایآل

 دوست داشت و من شی هم ژاله رو به عنوان همسر رسماری خود کامدی دونم شاینم

 و فقط به هی حاشی تویی جوراهی ای و تنوع و ی اضطراری وقت هایرو فقط برا

 کردنم یدش بهم نگفت از رسم خوشبی دنیمگه هم!  خواستی مانهیصورت مخف

   نگه داره؟انهی مخفورت و به صی خواسته من رو همون جوری شده بوده و ممونیپش
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۴۱۳

 که با توجه به نیبا ا. دوباره به صورتش انداختمی و نگاهدمی چرخاری طرف کامبه

 بهش نداشته باشم و کارهاش و دوست یادی کردم احساس زی میاخالق بدش سع

 دونم چرا االن ژاله برام مهم شده ینوان برام مهم نباشه اما نم عچیدخترهاش، به ه

 یدا کرده بودم؟ مخصوصا حاال که می بد نسبت بهش پیلی حسِ خصومت خهیبود و 

 اس عاشقانه فرستاده ی چقدر براش احساسات به خرج داده و براش کلاری کامدمید

  . فرستهی به بعد هم منیو حتما از ا

 شهی داد و همی کوتاه جواب میلی من رو به زور و خیماس ها معموال تاریکام! هه

 دفعه که خودش رو هیفقط . فرستادی نمیچی عاشقانم هیهم، در جواب اس ها

 شکلک هی کُشته بود و مثال برام احساسات به خرج داده بود، فقط در جواب یلیخ

م اس  اهل اس ااری کامردم کی فکر مشهیمنِ گاگول هم هم. خنده فرستاده بود

 هاش یی اعتنای بنی وقت هم، از اچی و هستی ها نی جور بچه بازنی و ایباز

  . گرفتمی هم ازش رو به دل نمی انهی کچی شدم و هیناراحت نم

 پاش رو دور کمـ ـرم هی زد و به پهلو شد و ی غلتدهی همون طور خواباریکام

. ودش فشردانداخت و دستش رو دور بازوهام حـ ـلقه کرد و من رو محکم به خ

 نگذشته بود که هیهنوز چند ثان. آغـ ـوشش فرو رفتمی جابه جا شدم و تویکم

 هام خورد بشه و ستخون که احساس کردم اآلنه که ایمحکم تر بغـ ـلم کرد، طور

  .وندمی بعد رسماً به ملکوت اعال بپیقیتا دقا

ا و  حصار بازوهی توی کردم هلش بدم اون ور تر که متوجه شدم به سختیسع

  : گفتمتیبا عصبان.  رو ندارمی حرکتنی افتادم و قدرت کوچک ترریپاهاش گ

  ! ولم کنی کامـ
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۴۱۴

 ی دادم که صدام رو نشنوه چون صورتم رو حسابیالبته بهش حق م. دی رو نشنصدام

 اومد ، ی نفسم هم به زور باال می که حتی چـ ـسبونده بود طورنشی سیبه قفسه 

  ! صحبت هم بکنمیوب چه برسه که بخوام به خگهید

  : خواب گفتونی خورد و می تکون دادم که ظاهراً متوجه شد و تکونی رو کمسرم

  .گهیکمتر وول بخور د!  اـ

  : گفتمکالفه

  .گهیولم کن د! ی خفم کردی کامـ

 که دستش رو از یدر حال. بهم انداختی هاش رو به زور باز کرد و نگاه گنگچشم

  : خاروند با تعجب گفتیآلود سرش رو م داشت و خواب یدور بازوهام برم

  !؟ی کنی مکاری جا چنی ا؟ییتو!  اـ

  :دمی رو عقب تر کشخودم

 طور زنده زنده، فشار قبر رو احساس نی داشتم همگهید! ینیچقدر هم سنگ!  اوفـ

  . کردمیم

 هست، گونم رو محکم و آبدار تمونی شده و متوجه موقعارتری هوشی بود کممعلوم

 و همون طور خواب ازهی و با خمدی آغـ ـوشش کشیباره من رو تو و دودیبـ ـوس

  :آلود گفت

  . خوشگل مثلِ تو داشته باشهیِ حورهی چقدر خوبه که آدم ـ

 حرفش، دوباره خر نی از دستش شکار بودم اما با ای دو روزه حسابنی که انی ابا

 خوابم یلی که خنیبا ا.  مالش رفتی ناخودآگاه ته دلم کمیلیشدم و به صورت خ
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۴۱۵

 ی عنوان نمچی بدنم بود به هی که رواری کامی اومد، اما با فشار دست و پایم

  .تونستم بخوابم

با جا به جا شدن دنده هام، .  زد و من رو با خودش به اون سمتش بردی غلتاریکام

  . فرو رفتمقی خواب عمهی به ی کدمی آروم تر شدم و نفهمیکم

 خارج از موقع، ی صبحانه ی برامی شدداریواب ب که از خنی ظهر بعد از اکی ساعت

 که با اخم به ی معتمد خونه نبود و فرحناز هم در حالیآقا. می رفتی غذاخورزیسر م

 من حـ ـلقه کرده ی دستش رو دور بازوهاهی که هنوز هم خواب آلود بود و اریکام

  . کردیبود نگاه م

  .می ـ امشب مهمون دارفرحناز

  . نگفتیزی باال انداخت و چی و شونه ادی کشی اازهی خماریکام

  .دی هم کشی توشتری اخمش رو بفرحناز

  . و خاله هات هستندنای کوروش اـ

  .دی کشازهی تفاوت خمی دوباره باریکام

  ! چه خوبـ

  . شدی عصبانگهی دفرحناز

  .می امشب مهمون دارگمی دارم مگم؟ی دارم بهت می حواست هست چی کامـ

  :د گفت شد و گله منی جداریکام

 بال ی کار بکنم؟ از خوشحالی چیمثال االن توقع دار. می خب داشته باشـ

  !ارم؟یدرب

  . به من کردی داد و آمرانه اشاره ارونی نفسش رو بفرحناز
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۴۱۶

 دختره رو برسون نیپاشو زودتر ا. یاری بال دربی الزم نکرده جناب عالر،ی نخـ

  .نهی جا ببنی اون رو ایدوست ندارم کس. خونه شون

  . برمشی مگهی چند ساعت دهی شام؟ ی ـ حاال کو تا شب و مهموناریامک

 دونستم ی نداشتم و میالبته توقع!  دلم نشست؟ی روینی دونم چرا غم سنگینم

 خواد و االن هم حق داره ی نماری کامی و رسمیفرحناز من رو به عنوان همسر دائم

هر چند که موقت هست  ازدواج ما ی و متوجه نندیکه نخواد اقوامشون من رو بب

  .بشند

 مشغول الی خی که دستش رو از دور بازوهام برداشته بود و باری به کامینگاه

 اریظاهرا کام. دمی از حسرت کشی نونش بود انداختم و آهی کره و عسل رودنیمال

 نی خودش گفت، کامالً با نظر فرحناز موافق بود و در اشبیهم همون طور که د

 بار هم که شده، اونم فقط به کی ی برایبه مادرش نکرد و حت هم ی گله اچیمورد ه

 شام امشب ی و دل خوش کردن من،از مادرش نخواست که من رو برایشیطور نما

  . بکنهی جا نگه داره و به اقوامش معرفنیا

 راه گلوم رو ی بهم دست داد و بغض وحشتناکی بدیلی احساس حقارت خدوباره

 نکردم و از همون یعی ازدواج طبهی دونستم یم م که من از اولش هنیبا ا. بست

 دونم چرا اآلن ی کردنم رو شروع کرده بود اما نمری رسماً تحقاریاول هم، خود کام

 مادرش ی هم که شده ازم جلوه و کوتایشیازش توقع داشتم حداقل به صورت نما

داره و  بگه ، من رو دوست نانی و با اطمسهی واشی قبلی حرف های بکنه و روتیحما

 ی امشب باشم تا اون بتونه من رو به همه ی مهمونی خواد که من هم تویم

  !اقوامشون نشون بده
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۴۱۷

 د،ی که صبحانتون رو خوردنیبعد از ا. رهی دیلی خگهی ـ چند ساعت دفرحناز

 نی دختر رو انی استیخوب ن .انی بی کوروش و فاطگهی ساعت دهیممکنه تا . ببرش

  .ننیجا بب

  .دی کشی پوفاریکام

  !ست؟ی نی اگهیامر د.  خب، باشهیلی خـ

  : گفتاری به من انداخت و رو به کامی و خصمانه ازیرآمی نگاه تحقفرحناز

 خودت بده که ی ندهی آیمطمئن باش برا. گمی خودت می رو برازهای چنی من اـ

  .ی هم داشتی اغهی زن صهی ی روزهی عالم و آدم بفهمن یهمه 

  :حناز انداخت به فریطونی نگاه شاریکام

 نی در ای گُل نکنه و به کستی فضول بازییهوی تو هم مطمئن باش اگه خودت ـ

  . برهی نمیی موضوع بونی کس از اچی ه،ی نگیزیمورد چ

 ارزش و ی موجود بهی که انگار داشت در مورد ازدواج با اری تفاوت کامی لحن باز

 و ستادمیو بلند شدم و ا رو کنار زدم میصندل.  دلم گرفتیلی زد، خیآشغال حرف م

  : گفتمی بغض آلودیرو بهش با صدا

  ! خونه؟ی اآلن برسوننی من رو همشهی مـ

 نشون بدند،بغضم رو فرو خوردم و ادامه ی و فرحناز واکنشاری کامنکهی قبل از او

  :دادم

  .رمی و خودم مشمی مزاحمت نمی اگه وقت ندارـ

  :ت به فرحناز انداخی نگا ه چپ و با مزه ااریکام
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۴۱۸

 مگه من به شما تذکر ؟یاری اشک خانومِ منو درمنقدری ای چی فرحناز خانوم، براـ

  ! شکنه؟ی زود میلی حساسه و دلش خیلیندادم که اون خ

 بود که اری خود کامنیمن چه کار به فرحناز داشتم؟ ا.  زدمی دلم پوزخند تلخیتو

 اشک هام رو به  شکوند وی دل من رو مزشیرآمی تحقی ها و حرف های تفاوتیبا ب

  . کردی مری سرازاری اختیطور ب

  : گفتاری بهم انداخت و رو به کامی نگاه تندفرحناز

 که تا االن احترامش رو نگه داشتم نی بهش گفتم؟ همیمگه من چ! به من چه؟!  واـ

 به خاطرش ازم، دی و اون باهیلی ننداختم خودش خرونشی از خونه ام بپایو با ت

  .ممنون هم باشه

 لـ ـبم ی رویدوباره پوزخند تلخ.  گونه هام روون شدی رواری اختی هام باشک

 نی ای حرف هاش، به جانی احمق هم با ااری کامنیا«: جا خوش کرد و با خودم گفتم

 کنه با ی می سعاره،ی به وجود بی جور صلح و دوستهی من و مادرش نیکه بخواد ب

 و ارهی ما به وجود بنی بی دشمن ونهی جور کهی سر و تهش، بدتر ی بی حرف هانیا

  ». مادرش رو با من خصمانه تر بکنهیرابطه 

  : بهم انداخت و رو به مادرش گفتیطونی نگاه گذرا و شاریکام

 خوره، زود ی می به توقی که تا تقنیا! ؟ی من گرفتی که براهی چه زننی مامان اـ

  !وفتهیاشک هاش راه م

  .نداخت به من ای دوباره نگاه خصمانه افرحناز

 ی دخترنی همچهیاصال من غلط بکنم که بخوام !  تو زن گرفتم هان؟ی برای من کـ

  .رمیرو برات بگ
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۴۱۹

  : بامزه سرش رو تکون داداریکام

  !ش؟ی تو نگرفتیعنی؟یگی ا راست مـ

 ندادم و با عجله به اتاقش رفتم و لباس هام رو یتی اهماری کامی های مسخره بازبه

 که هنوز ار،ی رو به فرحناز و کاممی باطنلی رغم میعل. اومدم نیی و دوباره پادمیپوش

  : شد گفتمی از گلوم خارج می که به خاطر بغض به سختیی بودند با صدازیدور م

  .شمی مزاحمتون نمنی از اشتری کنم و بی رفع زحمت مگهی من دـ

  :ارمی کردم رسم ادب رو به جا بی هام رو مشت کردم و سعدست

  .تونییرایمنون از پذ میلی در ضمن، خ_

 عمارت ی و مادرش نموندم و با عجله از در اصلاری جواب و عکس العمل کاممنتظر

 پارس ی جلوتر نرفته بودم که با صدایهنوز کم.  باغ مانند شدماطیخارج و وارد ح

  . شدمخکوبی و گرگ مانند، از شدت ترس و وحشت سر جام ماهیدو تا سگ س

 و دنی فرار بکنم سگ ها بهم رسانای نشون بدم و احی که بتونم واکنشنی از اقبل

 ی باعث شد بنی که همدی به سمتم حمله کرد و چادرم رو به دندون کششونیکی

 پاره فرض کهی بعد مرده و تیقی بکشم و خودم رو تا دقای بلند و وحشتناکغیاراده ج

  .بکنم

 و دیدا به دادم رس بعد خهی افتادم که چند ثاننی زمی به شدت رواه،ی تکون سگ سبا

 شد، سگ دهی کوچه شنی در ورودی از جلودی که از دوردست و شای سوتیبا صدا

  .ها ازم دور شدند و به طرف صاحب صدا رفتند
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۴۲۰

 کردم به یسع.  آب دهنم رو قورت دادمی قلـ ـبم گذاشتم و به سختی رو رودستم

 که با ین زمای قلـ ـبم، به آقادی رغم تپش شدیوحشت خودم مسلط شدم و عل

  . اومد لبخند بزنمیعجله به طرفم م

 بودن ری پاچه گار،ی که مثل صاحبشون کامی وحشی من رو از چنگ اون سگ هااون

  . بودمونشی عمر مدهی ینجات داده بود و من برا

  . وحشت زده و هراسون جلو اومد و کنارم زانو زدی زمانیآقا

  ؟فتادی که براتون نی خانوم معتمد؟ اتفاقدی خوبـ

 کمک کردن جلو آورده بود که من با لبخند امتناع ی دستش رو برای زمانیآقا

  :کردم و گفتم

  .فتادی نی و اتفاقدیدی نه، خوشبختانه به موقع رسـ

  .ستادمی بهش انداختم و از جام بلند شدم و ای که قدردانانه نگاهدی کشی راحتنفس

 به یی چه بالاهی سیسگ ها نی و گرنه معلوم نبود ادی ممنون که کمکم کردیلی خـ

  . آوردنیسرم م

  : زد و بلند شدی آروم و راحتلبخند

  .دی خوشحالم که سالمـ

  : زود نگاهش رنگ سرزنش گرفتیلی خاما

 یشما دفعه ! دی که تنها به محوطه اومددی نکردی خانوم معتمد اصال کار خوبـ

 دی دونی مچیه.ندارن یی و متأسفانه سگ ها باهاتون آشناادی جا منیاولتونه که به ا

  !ارن؟ی سرتون بییاگه من خونه نبودم ممکن بود چه بال
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۴۲۱

 کردم اما ی نمی زد و من ممانعتی من رو خانوم معتمد صدا مشهی همی زمانیآقا

 نداشتم و دوست داشتم ی حس خوبچی هزدی اسم صدا منی که من رو با انیاالن از ا

 حق گهی و اون دستمی ابله ناریم بزنم و بگم من خانوم معتمد و زن اون کاادیفر

 رمردی پنی کردم که ای اما چه مزنه؛ اسم خطاب کنه و صدا بنینداره من رو با ا

 قدردانانه دی بودم و باونی نداشت و االن من به شدت بهش مدی گناهچیمهربون، ه

  . زدمیبه روش لبخند م

 رونی بغم،ی جی صدادنی تنش بود و حتما با شنشی خونگی که هنوز لباس هااریکام

  . به سمتم اومد و بازوهام رو گرفت و محکم فشار دادتیاومده بود با عصبان

  .ی اومدرونی و از خونه بنیی پای سرت رو انداختی کی با اجازه ـ

  : به بازوهام دادیشتری بفشار

  ! هان؟_

از ترس زبونم بند اومد و . قبل شده بودی وحشتناک تر از دفعه های حتصورتش

 از بازوهام یکی منتظر جوابم بشه نکهیبدون ا. بدمی و جوابامیه خودم بنتونستم ب

 ی که من رو دنبال خودش به سمت در خروج از محوطه میرو رها کرد و در حال

  :کشوند با خشم ادامه داد

 هـ ـوس قهر کردن به سرت گهی و دی که خودت حظ کنارمی به سرت بیی بالهی ـ

  .نزنه

  : کرد گفتیکه هاج و واج نگاهمون م ی زمانی با تشر به آقاو

  .اری بنگی پارکی هام رو از تونی از ماشیکیزود باش برو .نستای وانجای اـ
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۴۲۲

 خورده بودم، به شدت درد نی سگ ها به زمی که بر اثر حمله نی به خاطر اپاهام

 کردم بازوم رو از یسع.  راه برماری کامی تونستم پا به پای نمنی همی کرد و برایم

 رفتار نی به خودم مسلط شده بودم و علت اگهید.  بکشم که نشدرونیستش ب دیتو

 قهر هم نکرده بودم و یحت. بودمکرده نیمن که کار بد. کردمیتندش رو درک نم

  . اعتراض کردمتیبا عصبان. کرده بود رونیمادرش با اون حرف هاش رسماً منو ب

  !؟ی مگه هار شد؟ی کنی مینجوریچرا ا! وونهی ولم کن دـ

  : گفتدی کشی طور که با خشونت منو دنبال خودش مهمون

 کردن و هار وونهی عوارض ددمیصبر کن، نشونت م!  هار شدموونم،ی آره من دـ

 ی به مادر من بی هـ ـوس نکنگهی که دارمی به سرت بییبال! هیکردن من چ

  !ی کنیاحترام

  : طلبکار گفتمیبا لحن.  ممکن باز شدی درجه نی تا آخرچشمهام

 نی کار کردم که ایمگه من چ!  به مادرت کردم هان؟ی ای احترامی من چه بـ

  !؟یگی میجور

  : شدم ادامه دادمی مدهیهمونطور که دنبالش کش. ندادیجواب

 اون ی تا حاال طبق دستور خودخواهانت در مقابل همه روزی مگه من از د_

 مامان نیهممزخرفات خودت و مامانت، خفه خون نگرفتم و سکوت نکردم؟ مگه 

 شی کوفتی خونه نی از اپای من رو با تدی نگفت که باشی پی قهی چند دقنیجونت هم

  .گهی درونیخب منم اومدم ب! رون؟یبندازه ب

  : بهم انداختی توقف کرد و نگاه پر خشمی الحظه

  . حرف نباشه_
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۴۲۳

  . دوباره راه افتادو

بر کنم و تحمل داشته  تونم صی می حدهی که منم آدمم و تا ی کنی تو چرا درک نمـ

 که ی بذارم و در برابر هر مزخرفگری تونم دندون رو جیباشم؟ مگه من چقدر م

   نگم؟یچی سکوت کنم و هدمیشن

 نداد و همچنان با یتی و بهم نگاه کنه که اهمسهی کردم وادارش کنم وایسع

  .کشوندن بازوم به راهش ادامه داد

ردم و صبر و حوصله به خرج دادم و  کی من باز هم بزرگواریدی اما خودت که د_

 خونه نی که از ارونی اومدم بزتی نگفتم و آخرش هم طبقِ دستور مامانِ عزیچیه

  ....برم

 نبودم و رفته رفته داشتم جوش ی شدم راضی مدهی اراده دنبالش کشی بنکهی ااز

  :با حرص و خشم ادامه دادم. آوردمیم

 کودن و پول پرستت نباشم و آبروش  مزاحم اون مادر احمق وگهی دی طورنیتا ا_

  ! آشغال تر از خودش حفظ بشهشِی اون قوم و خویهم جلو

  . و منگ شدمجی دهنم زد که گی و با دستش محکم توسادی با خشم وای دفعه اهی

  !؟ی حرف ها رو به اون زبونت آوردنی ایبه چه جرأت! فی آشغالِ کثـ

 یاغون شد و پشت سرش شور لحظه حس کردم فکم دهی وارده، ی شدت ضربه از

 اراده اون القاب رو به ی شد که بی دونم چینم.  دهنم احساس کردمیخون رو تو

 ی از اون حرف هاادمی زی به خاطر ناراحتدی دونم شاینم! فرحناز نسبت دادم

 یدهای و تهدرهای تحقی همه گهی صبحانش بود وگرنه من دزی سر مزیرآمیتحق
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۴۲۴

 اون یهر چند که همه .  بودمدهیو همشون رو بخش رو فراموش کرده بودم شبشید

  .القاب حقِ اون زنِ پست بود

 ی که می هر کارتش،ی عصبانادی زی و اون درجه اری خشمناک کامی اون چهره از

.  و من رو همون جا خوب، کتک بزنهرهی نبود که بگدی ازش بعی اومد،حتی برمیگفت

 نگفتم و یچی هگهی دنی همیبرا. دمی به خودم لرزشی لحظه از فوران خشم ناگهانهی

  . درندش در امان باشمی اون چشم هاررسی انداختم تا از تنییبا ترس سرم رو پا

 با دست آزادش چونم رو گرفت و محکم فشار داد که آه از نهادم بلند شد و اریکام

 صورتم رو باال دم،ی کشی که می توجه به دردی اون بی ولدمی کشیفی خفادیفر

  : شدرهی به چشم هام خنیمگآورد و خش

 طور نی مادر من و همی و درباره ی زنی آخرت باشه که حرف مفت می دفعه ـ

 که یستی نی بچه گدا در حدیتو. یاری مزخرف رو به زبون می حرف هانیاقوامم ا

  !ی راجع به مادر من حرف بزنیبخوا

  :دی غرزیدآمی کرد و تهدشتری فشار دستش رو بو

  ! نه؟ای یدی فهمـ

 فمی ضعیبا عجز دست و پا زدم و با دست ها.  ام در معرض شکستن بودچونه

مـ ـستأصل سرم رو به . خواستم که دستش رو از صورتم جدا کنم که موفق نبودم

  . آره، تکون دادم که دست از سرم بردارهیمعن

 رها کرد که ی زد و چونه م رو طورمی همه ضعف و ناتواننی به ایزیرآمی تحقشخندین

 و حس دیچی بدنم پی تویدرد بد. خوردمنیدلم رو از دست دادم و از پشت به زمتعا

 توجه به عجز و ناله ام دستش یب. لگنم در جا خورد شدی استخون هایکردم همه 
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۴۲۵

 حرکت صورتم رو هیبا .ستمی کرد باوادارمرو دراز کرد و دوباره بازوم رو گرفت و 

  . صورتش آوردکینزد

  رون؟ی بی اومدیشد سرِ خود، پا ی چی براـ

  :دی شده ش غردی کلی دندون های ترس چشم هام رو بستم که از الاز

  !؟ی رو ثابت بکنی کارت چنی با ای خواستی مثال م_

  . زدیزیرآمی تحقشخندی بهم داد که چشم هام رو باز کنم،نیتکون

 من نیاحمق، ا! ؟ی خودت غرور داری و برای تو هم آدمی بگی خواستی مثال م_

 نجاتت دادم و آدمت تی و آشغال دونی سوراخ موشی بودم که از اون خونه نادون

 یاگه آدم بود. ی ارزش نداشتی کسی اَرزن هم براهی یوگرنه تو اندازه ! کردم

 ی جورنی داد تا ای قرض مبهت اومد و اون پول کم رو ی هات ملی از اون فامیکی

  !یایرب با اون فضاحت به عقد موقت من دی مجبور نباشگهید

  . شل شده بود کنار زدمگهی دستش رو که دی خودم اومدم و عصببه

 نیالبته ا.  دارم و قبال هم داشتمتی خودم شخصی برایول! رمی آره، من گدا و فقـ

 مثلِ تو دراومدم یدی کردم و به عقد آدم پلی بزرگیلی دونم که اشتباه خیرو هم م

  ... فهمه و اون رو با ی ازدواج، هر چند که موقت باشه رو نمیکه معن

  . زد و نذاشت ادامه بدمیپوزخند

 کار ی چدی پارت کرده بودن، من اآلن باکهیاگه اون سگ ها ت!  شعوری بی دختره ـ

 و ی نداری کس و کارچی کردم هان؟ بدبخت مفلوک، درسته موقع پول گرفتن هیم

 سگ یمله  اما مطمئن باش اگه با حده،ی قرون هم قرض نمهی ی کس بهت حتچیه

 و کس و کار شی صد تا قوم و خو،ی مردی جا منی و همی افتادی ما، می خونه یها
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۴۲۶

 زندان ی که همون ها، تا منِ احمق رو راهی کردی مدای و خون خواه پری بگهیو د

 ی فرستادن ول کن نبودن و دست از سرم برنمی دار نمی چوبه ی کردن و باالینم

  .داشتن

 پامون ترمز کرد و از ی جلوار،ی رنگ کامینقره ا BMW سوار بر ی زمانیآقا

  : شدادهی پنیماش

  .نتونی ماشدیی آقا بفرماـ

 اونم معذبه اما جرأت دمی فهمیخوب م. به من انداختی پر از دلسوزی نگاهو

  .دخالت کردن نداره

 ادبانه ی بکنه، بی تشکرنی هفتاد ساله کوچک تررمردی که از اون پنی بدون ااریکام

  : گفتخطاب بهش

  .برو دنبال کارت.  جا نموننی خب، ایلی خـ

 اری جا بخوره و حتما کاماری برخورد زشت کامنی که از انی بدون ای زمانی آقاو

 گفت و به "ییچشم آقا" هاش داشت، ردستی زشت رو با زی رفتارهانی همشهیهم

  . بود رفتی در ورودی که جلوشیطرف اتاقک نگهبان

  : گفتیزیرآمی رو بهم با لحن تحقاریکام

  . برو سوار شوـ

 کنار راننده، هلم داد که آرنج ی منتظر عکس العملم نموند و به سمت درِ صندلیول

  . گفتمی و آخ بلنددمیچی خورد که از درد به خود پنیچپم محکم به در ماش

 چادر گرفت و با ی شد و جلو اومد و موهام رو از روی دفعه دوباره عصبانهی اریکام

  :دیت عقب کششدت به سم
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۴۲۷

  ! آشغال؟ اون صدات رو بِبری کنی سر و صدا می چی براـ

ظاهرا . بودم که خودم از خودم متنفر شدمچارهی لحظه اونقدر بدبخت و باون

 اریدرمانده و ملتمسانه به کام. رو هم که ناخوداگاه بود نداشتم"آخ" هیجرأت گفتن 

 یتیکنجه م نده که باز هم اهم قدر شنی دست از سرم برداره و اگهینگاه کردم که د

  : و گفتدی کشربه حال داغونم نداد و موهام رو محکم ت

  . خورهی مثلِ تو، حالم به هم می بدبختی از آدم هاـ

!  تازوندی مشتری گفتم و اون بی نمیچی من هیه. بودمدهی به مرز انفجار رسگهید

 کنه، نگاه یاه م ارزش نگی بزی چهی که به ی شدم و منم مثل کسدنی ترسالی خیب

  . بهش انداختمیزیرآمیتحق

 ی زن بهی ی هنرت دست بلند کردن روی مثلِ تو که همه یری حقی منم از آدم هاـ

  . خورهی حالم به هم مفه،یگناه و ضع

 که به صورتم خورد برق سه فاز از چشم هام ی محکمیلی دفعه با حس کردن سهی

  . زد و گونه هام سوخترونیب

 همه حماقتم بشه و بفهمه که نی متوجه ای خوام کسی که نمفی ح! خفه شو کثافتـ

 ی پدر و مادرم آوردم، وگرنه معطل نمی دختر گدا رو به خونه هی کردم و تیخر

 از شهی همی و براادی نفست باال نگهی زدمت که دی قدر منی جا انیموندم و هم

  . شدمیدستت راحت م

 کرد و من رو با خشم پرت کرد  رو بازنی در ماشی رو گفت و بدون معطلنیا

  . رو راه انداختنشیخودش هم سوار شد و ماش. داخلش
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۴۲۸

 وقت از چی هم هیاز نظر روح. نداشتمی کرد و حال خوشی بدنم درد می همه

 داده بودم و آروم آروم هق هی تکنی ماشی شهیسرم رو به ش.امروز داغون تر نبودم

  . کردمی مهی زدم و گریم

  ! اعصابمهیکن، رو اون صدات رو خفه ـ

 هق هقم، که البته ی دهنم که دردناک هم شده بود گرفتم که صدای رو جلودستم

 چی هدی نباگهی دونستم که دیم.  نشهدهی عنوان شنچی هم آروم بود به هیلیخ

 بکنم و باهاش دهن به دهن ی خواستم حاضر جوابی بهش بکنم چون اگه میاعتراض

 حتما دندون هام گهی دفعه دنی خوردم و ای مینبذارم، مطمئنا دوباره ازش تو ده

  . شدی دهنم خرد میتو

  . بودنی کرد و همچنان خشمگی می سکوت رانندگی تواریکام

  :دی نگه داشت و به طرفم چرخمونی قبلی خونه ابونی خسر

 ی بابای برو خونه ی قهر کنی خواستیحاال که م.  خودتی خونه ی برو گمشو توـ

  .ادیقهر کن که جونت باال ب قدر نی ت و اوونهید

 خواستم در رو باز کنم که دوباره ی توجه بهش می ادامه دادن نداشتم بی برایتوان

  .دمی نحسش رو شنیاون صدا

 ها ی آشغال دوننی همی که تونهیحقت هم. ی اون همه محبت من رو نداشتاقتی لـ

  .ی کنیزندگ

 گذاشتم رونی پام رو از در بهیدر رو باز کردم و . نگفتم یزی هم سکوت کردم و چباز

 لب زمزمه ری خسته و زیلیبا اخم به طرفش برگشتم و خ.  شددهیکه بازوم کش

  :کردم
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۴۲۹

  ؟ی خوای از جونم می چگهی دـ

 یای که مد نظرمه بی که به دفترخونه ارمی گی روزها باهات تماس منی ـ هماریکام

  .تا طالقت بدم

  : زدی پوزخندو

  . وقتشه که دورت بندازمگهیت گذشته و د مصرفخی تارگهی فکر کنم دـ

من که از خُدام بود از دست .  نشون ندادمی عکس العملچی نگفتم و هیچی هبازم

  . موندی نمی گله و ناراحتی برایلی دلگهی مثلِ اون راحت بشم پس دی رذلوونیح

 احساسم رو به ینگاه سرد و ب.دی شم که باز هم بازوم رو کشادهی خواستم پدوباره

  : گفتیفش چرخوندم که با بدجنسـ ـطر

 رو اری مثل کامی شوهراقتی به اون مامان خنگ و احمق تر از خودت هم بگو من لـ

  . من رو نخوادگهی واقعا حق داشت که از من خسته بشه و داریبهش بگو کام.نداشتم

!  بودیچقدر از خود متشکر و از خود راض.  لـ ـبم نشستی روی تلخپوزخند

 گفت خنگ و ی وقت، از گل نازک تر بهش نگفته بود مچیان من که هخودش به مام

 طور نی از مادرش و همزیرآمی تحقی قدر حرف هانیاحمق؛ اون وقت از من که ا

 دنی با شنی و حتم ناراحت نشی ذره ای برای بودم توقع داشت حتدهیخودش شن

  ! هم بکنمیکوبی شادمانه پادی و شاارمیاون حرف ها بال هم درب

 نگاهم رو به روش نی تفاوت تری و بنی بدم سرد تری جوابنکهی هم بدون ازبا

 هیهرچند که هنوز هم گر.  شدم و درش رو آروم بستمادهی پنشی و از ماشدمیپاش

 طور بند اومدن اشک نی شروع و هماری اختگهی دی وقت های کردم و مثل همه یم

 ی خالیِ خالی احساسعنو کردم از هر ی میهام تحت کنترل خودم نبود اما سع
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۴۳۰

 کردن و کوبوندن در ی تالفیتو اون لحظه حت!  برام مهم نباشهیچی هگهیباشم و د

  . کردی نداشت و دلم رو خنک نمی لذتچی هم برام هنشیماش

 و با لبخند دی کشنیی سمت من رو پای شهی چند قدم فاصله نگرفته بودم که شهنوز

  : لبش بود گفتی که رویزیرآمیتحق

 و مثلِ آدم ی و با خوشنی من بمونی اون خونه ی تودی تونی مدید از ع تا بعـ

 خونه هم لیوسا.  اون جا رو پرداخت کردمیمن تا اون موقع اجاره . نی کنیزندگ

  . ندارمیاجی احتچی خودتون؛ من بهشون هیباشه برا

 هم به اری حالم از خود کامگهیمن د.  نکردمی و اون حرفش باز هم توجهاری کامبه

 آشغال تر و حال به هم زن تر از ی چه برسه به اون خونه گهی خورد دیهم م

  !خودش

 نی توقع ادمیشا!  آره؟،ی ناراحت شدیلی حتما خ؟ی گرفتی اللمونه؟ی ـ چاریکام

  ... ازت خسته بشم و طالقتی زودنی به ای کردی و فکر نمیرو نداشت

رو دوباره برگشتم و با  کرده یچند قدم ط.دمی و به طرفش چرخستادمی دفعه اهی

  : شدم و حرفش رو قطع کردمرهی چشم هاش خی توتیعصبان

 اقتی که لنهی به خاطر ادمیاگه جوابت رو نم!  خود نزن آشغالِ رذلی حرف بـ

 زن پست و هی اقتتی که لیفی قدر پست و کثنیتو ا! یهمکالم شدنِ با من رو ندار

  . مثل خودتهفیکث

  :سرخ شد جوش آورد و چشم هاش دوباره

   ...ی خوری و تا اون جا که منیی پاامی نکن که بیکار!  خفه شوـ

  . سابقمون به راه افتادمی و به طرف خونه دمی ندادم و چرخیتی حرف هاش اهمبه
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۴۳۱

 که یی و با قدم هانیی صورتم، سرم رو انداختم پای تویِ احتمالی های خاطر کبودبه

 کردم ی دلم دعا میفقط تو.  رفتمی باشه راه معی کردم تند و سری میبه زور سع

 هامون هی از همسای تا خونه مون، کسابونی از سر خی اقهی دو دقی فاصله نیکه تو ا

  ! نپرسهیزی نبره و ازم چی و به عمق حال خرابم پنهیمن رو نب

 که ی رغم اون همه صبر و تحمل و توکلی هام و علینی بشی پی رغم همه ی علمن

 ی زود شکست خورده بودم و عمر زندگیلیم،خییزناشو ی زندگیکرده بودم، تو

  . از سه ماه هم کمتر شده بودیمشترکم حت

 نی احساس باشم و ای کردم بی می که سعنی رغم ای دهنم گس و تلخ بود و علطعم

 ی طور بنی دونم چرا موفق نبودم و دست هام همیرو به خودم بقبولونم اما نم

  !مل کردن وزنم رو نداشت و پاهام توان تحدی لرزی ماریاخت

 وصل بود دی جدی خونه یدهای بود و به کلمیدی جاکلی خونه رو که هنوز هم تودیکل

 ییدر رو باز کردم و با قدم ها. قفل چرخوندم ی آوردم و تورونی بفمی کیاز تو

  .لرزون وارد خونه مون شدم

 رفتم و چند قدم جلوتر.دمی کشقی نفس عمهی سابقمون شدم و ی خونه اطی حوارد

 شده یداری خراری به چادرم که با پول کامیبا تنفر نگاه. تازه کردمیباز هم نفس

بود و حاال آغشته به بزاق دهان اون سگ ها شده بود انداختم و اون رو با نفرت از 

  . انداختماطی حیسرم درآوردم و به گوشه 

 رو دیبم بود، کل هم عدم کنترل اعصادی و شاادی لرزان که به خاطر درد زی دستانبا

 آروم وارد راهرو شدم و بعد از ییبا قدم ها. قفل چرخوندم و در رو باز کردمیتو

 دهی برام خراری تنم رو که اون ها رو هم کامی لباس هایاون به اتاق رفتم و همه 
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۴۳۲

 که از قبل داشتمشون و مال خودم ی خونگشلوار هی و شرتی تهیبود درآوردم و با 

 رو هم برداشتم و با نفرت تمام از پنجره به ی قبلیباس هااون ل.بود عوض کردم

  . انداختماطیداخل ح

زانوهام رو بغـ ـل کردم و هق .  اتاق نشستمی گوشه هی و مـ ـستأصل درمونده

 که بر اثر فشار دست دمی دست راستم کشی بازویآروم آروم دستم رو رو. زدم

  . شدی مانی نماشیدا آثار کبود به شدت دردناک شده بود و مطمئناً تا فرار،یکام

 باکالس ی با اون همه ادعااری کردم کامی وقت فکر نمچیه . دمی کشی پرسوزآه

 باشه و دست بزن داشته شی سال پی سست،ی سواد بی بیبودنش، مثل مردها

 اعتراضم با نی بزنه و در مقابل کوچک تریلی بهم سی طورنی بخواد اکهیطور.باشه

  !نم بکوبه دهی تمام، توی رحمیب

 ی سازهای با همه شهیمن که هم.  رو اشتباه کرده بودممی زندگی دونستم کجاینم

تا اونجا !  هاش سکوت کرده بودمیی زورگوی بودم و در مقابلِ همه دهی رقصاریکام

 تمام ازش ی زن خوب و خوشرو، با خوش اخالقهی مثل شهی اومد من همی مادمیکه 

 زنِ خانواده بود، اسباب هی ی فهی و وظم تونستیه ماطاعت کرده بودم و تا اون جا ک

 هم براش کم نذاشته زی چچی رو فراهم کرده بودم و از هشیآرامش و راحت

 شد و اون نی ازم خشمگی دفعه اون طورهی چرا اون دم،پسی رو باال کشمینیبودم؛ب

  بال رو سرم آورد؟

 کردم یونه شون قهر م از خی اون طوردی اون کارم خوب نبود و نبادی دونم شاینم

 نکردم و در ی احترامی بار،ی اومدم اما خب من باز هم به مادر کامی مرونیو ب

 ناراحت شده بودم و یلی نگفتم و آخرش هم که خیچی هاش هم هنیجواب اون توه
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۴۳۳

 تشکر کردم و بعد اومدم شییرایذ باز هم ازش به خاطر پرون،ی بامی خواستم بیم

  .رونیب

 من هی بر علی رو اون طوراریحتما اون، کام!  پستی کهی زن. زدمی تلخپوزخند

 ی ای مشکلِ جدچی وقت با هم هچی که هاری کرده بود وگرنه من و کامکیتحر

 برام شعر ی کلروزی دی حتاریکام!  کنهی رفتارنی که اون بخواد باهام همچمینداشت

 وقت به چی دوستم داره و هت گفی هم همش بهم مشبیعاشقونه خونده بود و تا د

  .ستی نزهای چنیفکر طالق و ا

 معتمد بود و ی آقای خواهرزاده یاون طفلک.  سوختی مچارهی بیلدای گی برادلم

 فرحناز نی انیبب!  بودبی خوب و برازنده و نجیلی معتمد خیحتما هم مثل آقا

 به سرش آورده بودن ییآشغال و پست فطرت با اون پسر پست تر از خودش، چه بال

 شوهرش بسازه و دمش رو با از چند ماه شتری حاضر نشده بی حتیطفلککه اون 

 کولش و جونش رو آزاد کرده و طالق گرفته بود و از دست یگذاشته بود رو

  ! مثل فرحناز و پسرش خودش رو راحت کرده بودیی صفت هاطانیش

 که از پوست و لدا،ی دختر عمشون گی دلشون برای زدم، اون ها حتی تلخشخندین

شت خودشون بود و تازه مثل خودشون ثروتمند هم بود نسوخته بود؛ اون وقت گو

 بودم، مهربون باشن و باهام مثل ری فقی و حتبهیچطور من انتظار داشتم با من که غر

   انسان رفتار کنن؟هی

 یخجالت هم نم!  پست و مزخرفی کهیزن. دمی هم سابی هام رو از حرص رودندون

 خراب بوده لدا،ی گفت که خواهرزادش گی معتمد میا آقی و همون طور جلودیکش

 کی دختر پاک که تازه هی به ته،یاون زن عفر!  بودهگهی مرده دهیو چشمش دنبال 
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۴۳۴

 داد و پسر حتما دخترباز ی مبودن فیسال بعد از طالقش، ازدواج کرده بود لقبِ کث

 یخدا نم واقعا اون از یعنی.  دونستی پاک و مبرا مف،یوزارسیخودش رو مثل 

   آورد؟ی رو به زبون میی حرف هانی راحت همچیلی که خدیترس

 دونستم مشکل من فرحناز و حرف یخوب م.  و اشک هام رو پاک کردمدمی کشیآه

 که برخورد روز،ی امروز و دنی از همری شناختم و به غیمن که اون رو نم. هاش نبود

 اون رفتار یِرو باعث و بان اون نانی تونستم با اطمی باهاش نداشتم پس نمی اگهید

 کردم اما ی نمدییالبته من حرف ها و رفتار فرحناز رو تأ.  بدونماری کامی انهیوحش

  . اون نبودار،ی اون رفتار زشت کامی گناه بود و باعث و بانی اون کامال بدیخب شا

 ی شناختم و مطمئنا اون حرف های سه ماه بود که مکی رو نزداری کاممن

 مدت ها بود که با من گهی داریالبته کام.  نبودیبی تازه و عجزیام چ برزشیرآمیتحق

 اوقات باهام خوب بود و با کارها و رفتارهاش بهم شتریاون طور حرف نزده بود و ب

 کرد و بارها هم ی هم مدی رو تأکنیا شهی همیحت. دوستم داره یلی فهموند که خیم

 ی باور رسونده بود و حسابنیبه ا برام حرف زده بود و من رو دش،ی شدیاز عالقه 

  .عاشق خودش کرده بود

 پدر و مادرش رفته ی که به خونه روزی احمقانش، از دلی با همون دلاری خب کاماما

 رو شروع کرده بود و ربارشی تحقیبودم دوباره بعد از مدت ها اون حرف ها

 یبا ب من رو مورد غضب خودش قرار داده بود و انهیآخرش هم که اون طور وحش

  . زده بودی و تو دهنیلی تمام بهم سیرحم



  یونیلیعروس هفت م

  

goldjar/me.Telegram  

  

 

۴۳۵

 ی حق نداشت اون طوراریکام! نه.  کردمهی بلند گری هقم بلندتر شد و با صداهق

 نخورده بودم و تا قبل از ی هم از کسیلی سهی ی که تا حاال حتیاونم من. من رو بزنه

  .بودم دهی نشنی مثل اون، از گل نازک تر هم از کسی صفتطانیازدواجم با ش

 بودم اما نیی متوسط به پای خانواده هی من تا قبل از ازدواجم کم پول و از دیشا

 ازدواج مسخرم نی کرده بودم و تا قبل از ای با آبرو و احترام زندگشهیخب هم

 و مادرش، من رو اری کنه و مثل کامی احترامی بتمی جرأت نکرده بود به شخصیکس

  !با حرف هاش آزار بده

 نی همزی من نبود، پس همون بهتر که همه چی برای شوهر مناسباریکاممطمئنا ! نه

 می عذاب رو هرچه زودتر از زندگی هی شوهر مانی منم ای طورنیا. جا تموم شد

 و ارمی تونستم دوباره اون اعتماد به نفس گذشتم رو به دست بی کردم و میخارج م

 مثل ی متکبریِت زورگو رو از دسمی و عنان زندگسمی خودم وایبا اقتدار سر پا

  . خارج کنماریکام

 دونم چرا از فکر ینم. دمی رو باال کشمینی اشک هام رو پاک کردم و آب بدوباره

 مشی تصمنی از ااری قلـ ـبم آرزو کردم کاممی و از صمدی تنم لرزی دفعه اهیطالق 

عاً االن واق. کار نداشته باشهنی ای برای ای قطعمی حداقل تصمایصرف نظر کنه و 

 یلی زده باشه و ختی عصبانی و از رویآرزو داشتم اون حرف هاش رو همون جور

 ی طورنی نداشته و اون ها رو همی منظورچی و بگه که از اون حرف هاش هادیزود ب

  . گفتهتی عصبانیو از رو

 تونستم حال خودم رو درک یخودم هم نم. خودم زدمی به حالت مسخره یشخندین

 نی تونستم به خاطر رفتار ای متنفر نبودم و نماری که من از کام بودنی اتیواقع! کنم
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۴۳۶

 انی رو به پازی بشم که بخوام با طالق همه چزاری بییدو سه روزش ازش تا اون جا

 می زندگمی بود که وارد حری مردنیاون اول.  رو دوست داشتماریمن کام.برسونم

 یمطمئنا من نم. بود از عشق و دوست داشتن حرف زده مانهیشده بود و برام صم

 تونستم ببخشمش و ی راحت میلی خدی باشم و شازاری ازش بی راحتنیتونستم به هم

 شتری به در انداختم االن بینگاه درمانده ا. دوستش داشته باشمشهیدوباره مثل هم

 ی تو و من خودم رو توادی از در خونه بی دفعه اهی اری دوست داشتم که کامهمه،از 

 منو شهیاونم مثل هم.زم و به خاطر اون رفتارش ازش گله کنم آغـ ـوشش بندا

 و موهام رو نـ ـوازش کنه و بهم بگه که دوستم رهی آغـ ـوشِ پر از محبتش بگیتو

  .داره و از طالق دادنم منصرف شده

 آغـ ـوشش ی قدر که منو تونی کنه و همی ازش توقع نداشتم که ازم عذرخواهمن

 مشکالت به ی از نظرم همه گهی بود و دیرد، برام کاف کی گرفت و نـ ـوازشم میم

  . رفتی منی کدورت ها هم از بی شد و همه ی حل می و خوشیخوب

 رو داشتم که مورد خشم و غضب مادرش ی اون لحظه حال کودکدی دونم شاینم

 تونست اون یقرار گرفته بود و تنها و تنها همون آغـ ـوش گرمِ مادرش بود که م

  ! و شکسته ش باشهنی دلِ غمگی رویو مرهمرو آروم کنه 

 کردم و ی باهاش صحبت مدیمن با.  طالقم بدهاری ذاشتم کامی مدیمن نبا! آره

 طور، به صورت نی و همشهی همی اگه شده برای خواستم که من رو حتیازش م

  . نگه دارهانهی و مخفی اغهیص

 یه بودم و ب اتاق غمبرک زدی هشت شب شده بود و من همون جور گوشه ساعت

 یشب شده بود و اتاق تو.  تماس گرفتنش بودمای و اریصبرانه منتظر اومدن کام
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۴۳۷

 از نور خونه یی اتاق فقط با کورسوی زده خی یفضا. مطلق فرو رفته بودیکیتار

 ی من از سرما به خودم می رو به رو روشن بود و به خاطر خاموش بودن بخاریها

چهار ساعت از اومدن .  کردندی هم حرکت میرو به انوواری و دندون هام پدمیلرز

 جور مثل نی نشده بود و من هماری از کامی گذشت و هنوز خبری خونه منیمن به ا

 ی بودم و فقط از خدا ماری و خونخوارم کامیاحمق ها منتظر اومدنِ عشق وحش

 بغـ ـلش و بهش بگم که من رو ی برسونه تا من بپرم توروخواستم که زودتر اون 

  . بدهگهی فرصت دهیخشه و بهم بب

  . و به خودم اومدمدمی کشیپوف

 اری مثل کامی رذلی مثل احمق ها منتظر دروغگوی خوای میتا ک!  مفلوکبدبخت«

 اون کهی طوری باششی زندگی انگل توهی و مثلِ لی طور خوار و ذلنی و همیباش

 وونهیدا و د بهت بگه که گشه،ی راحت بهت تهمت خراب بودن بزنه و مثل همیلیخ

 ،ی ترس و عذاب وجداننی بدون کوچک تری راحت و حتیلی مثل امروز خایو ! یا

 خی تارگهی شده و دری بهت بگه ازت سییکتکت بزنه و آخرش هم با کمال پررو

  »!مصرفت گذشته؟

 بود که ی مردنی اولاری کامدیشا.  به حماقت و زودباور بودن خودم زدمیپوزخند

 بود که برام از دوست داشتن و عشق حرف ید و تنها کس من شده بویوارد زندگ

 نبودم که با اون بودم و اون حتما تا حاال بارها ی دخترنیزده بود اما مطمئنا من اول

 حرف زده بود و حتما هم، نشی دروغتن از عشق و دوست داشیادی دختران زیبرا

بود و بعد از  دهی اون دخترها خندی همه حماقت همه نی دلش به ایهمون وقت تو

 ی تجربه هی و دتری جدسی کهیچند ماه هم اون ها رو ول کرده بود و به دنبال 
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۴۳۸

 ا تاحاال سابقه نداشته باری کرد که کامدیخود فرحناز هم تأک! هه. متفاوت تر رفته بود

 نشده که توجه دای پی دخترچی از سه ماه دوست باشه و تا حاال هم هشتری دختر بهی

  . به خودش جلب بکنهیادی ز مدتیاون رو برا

 ها، اشک هام رو دوباره و سه باره پاک کردم و با چارهی و مثل بدمی کشی پرسوزآه

  :خودم گفتم

 ممکنه االن اونم مثل من ناراحت و یعنی کنه؟ی مکاری االن داره چاری کامیعنی"

  فرحناز بای هم خوشحاله و داره برایلی نه،اون االن خنکهی اای باشه؟ و نیغمگ

 شی از زندگی من رو کتک زده و با اردنگی که چطوردهی محی و خنده توضیشوخ

  "! ؟رونیپرت کرده ب

 به می زنگ گوشی دفعه با صداهی اومده بود که رونی زمان و مکان از دستم بحساب

پاک اون رو !  من، مامانم بودی خدایوا...سادمی سرجام واخیخودم اومدم و س

 االن یعنی دو تا نبود،یکی بود که مشکالت من نجایمسئله ا...فراموش کرده بودم

 صدام ادمی زی هاهی گرخاطر زدم؟مطمئنا به ی باهاش حرف می چطوردیمن با

 زدم اون حتماً ی باهاش حرف می طورنیخش دار و بغض آلود شده بود و اگه ا

ت  تونسی و حتما هم دوباره نمشدی که برام افتاده بود می و اتفاق بدیمتوجه ناراحت

نه،االن وقت !... کردی هم دوباره سکته مدی گرفت و شایتحمل کنه و قلبش درد م

 ی باهاش حرف می اسفناک روحتی وضعنی ای االن و تودی نبامن نبود و یمناسب

  .زدم

سالم " فرستادمامکی پهی مضمون نی کردم و براش به اجکتی مامان رو رتماس

 ی گذره و امشب هم نمی خوش میلیخ داره بهم نجایمامان خوبم،من حالم خوبه و ا
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۴۳۹

تو مواظب خودت باش و داروهات رو به موقع بخور و به من ... امیتونم به خونه ب

فردا صبح حتما خودم ...نم تونم باهات حرف بزیزنگ هم نزن چون من االن نم

 و شبت یمامان گلم، خوب بخواب...می کنی و با هم صحبت مرمی گیباهات تماس م

  "یش و خوریهم به خ

  . زدمشخندی کردم و به حال خوش خودم نیپوف

  "! گذرهیچقدر هم که االن داره به من خوش م"

 و به سهی بنوشی گوشی تویزی هاش رو بخونه اما بلد نبود چامکی تونست پی ممامان

 فرستادن ی قهی کرده بودم نتونسته بودم طریتا حاال هر تالش. بفرستهامکیعنوان پ

چون . گرفتن نداشتادی ی برایلی تماادیانگار خودش هم ز بدم،ادی رو بهش امکیپ

  : گفتی بهم مشهیهم

 ازی و من نهی هام رو بخونم برام کافامکی که باهاش بتونم زنگ بزنم و پنقدریهم"

  " م ندارمی گوشی گهی به امکانات دی اگهید

  رواممی بود که پنی انداخت و حتما منظورش امی گوشی کال روسی مهی ی فورمامان

  : و با خودم فکر کردمدمی کشی راحتست،نفسی نگرانم نگهیخونده و د

 یاصالً چطور! زمی به سرم بری صورتم چه خاکی روی های کبودنی با ادیحاال با" _

 ی خواد توی خواد و می منو نمگهی داری مامان برم و بهش بگم که کامشیفردا پ

 ی و به خونه می کنیدتر خال خونه ش رو هر چه زودی فرصت طالقم بده و ما بانیاول

  !م؟یخودمون برگرد

 زده بودم و براش ،حرفی با مامان تلفنیی کذای امروزظهر، قبل از اون صبحانه من

 خوبه ،بهش گفته بودم یلی باهام خاری کامی داده بودم که رفتار خانواده حیتوض
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۴۴۰

ه  و گفته کومدهی ازم بدش نادی خوشش اومده و مادرش هم زیلیپدرش از من خ

 راحت اری از بابت کامالشی خگهید مثل منه و ی با دختر خوباریخوشحاله که کام

 یدر واقع من اون موقع راستش رو به مامانم گفته بودم و اون موقع حت...شده

 نشسته باشه می زندگنی در کمینی طوفان سهمگنی کردم که همچیفکرش رو هم نم

 مشترکم ی رو خراب کنه و زندگمی زندگی پل های تمام همه ی رحمیکه بخواد با ب

  ! کشهی آخرش رو می هافس داره نگهیهم د

 ی متوجه حضورم تواناًی ها ،احهی از همسای رو روشن کنم تا کسی المپنکهی ابدون

 گاز رو ی اصلی رهی رفتم و دستگرپلهی همون زایخونه بشند به داخل آشپزخونه و 

بعد از روشن کردن . برق زدم  بود به ی رو هم که کامال خالخچالیباز کردم، 

.  رو هم روشن کردماطی حی تویواری رفتم و آبگرمکن داطی اتاق به حی تویبخار

 نی بزرگ گذاشتم تا در اوللکسی ناهی ی بود تواطی حیاون لباس هام رو هم که تو

  . پس شون بدماریفرصت به کام

 یزرگ به خدا مشکل بنی نجاتم از ای از دوش گرفتن،نمازم رو خوندم و برابعد

بزرگ و مهربون توکل کردم و با اشک و آه ازش خواستم که هرطور که خودش 

 دی شاای مشکلم و نی دونه همون طور بشه و به من کمک کنه که درمقابل ایصالح م

 ی ناراحتی به خودش همه کل ـر خم نکنم و با صبر و تو،کمـی امتحان الهنیهم ا

  . برگردهمی به زندگی و شادیش، خوشحالهام تموم بشه و دوباره با کمک خود

 ی توی اگهی دزی چتییسکوی کم بهی برنج وچند نوع حبوبات و سهی کهی از ری غبه

 ی و همه می دوماه بود که خونه رو ترک کرده بودکیمن و مامان نزد. خونه نبود

  .می برده بوددی جدی رو هم به خونه زرمونی و فرخچالی ی توییمواد غذا
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۴۴۱

 تونستم اون رو ی پختم نمی برنج هم می گلوم نشسته بود که اگه کمی توی بدبغض

 رختخوابم دراز ی نکردم و دوباره به اتاق برگشتم و توی کارنی همیبخورم،برا

  . کردمهی و باز هم آروم آروم گردمیکش

چشم .... به عقب گذاشتمی وحشت زده،گامنهی آی صورتم تودنی روز بعد،با دصبح

 نیی داشتم، پای کمیلی خدی دبای کامالً متورم شده بود و تقرادیز ی هیهام بر اثر گر

 و شدت فشار اری کامنی راستم و دوطرف چونه م به خاطر ضربات سنگیگونه 

  . کبود شده بودیوارده،به طرز وحشتناک

 اجی دو هفته زمان احتیکی ها،به ی کبودنیمطمئنا رفع شدن ا.دمی کشی پرسوزآه

 سر و نی ادنی رفتم ،اون حتما با دی مامان مشی پی جورنیداشت و اگه االن و هم

  .شدی می باقاری دی قطعاً راهگهی دفعه دنی کرد و ایوضعم دوباره سکته م

 الی دوست هم نداشتم از لی کنم،از طرفکاری چدی دونستم بای ـستأصل بودم و نممـ

 چه گهید جدا بشم،پس اری از کامیمن که قرار بود به زود... کمک بخوامرایو سم

اصالً آبروم !... از شوهرم کتک خوردم؟ینجوری داشت که اونها بفهمند ایلزوم

 هی ی ترحم بار اونها رو برای نگاه هام تونستی رفت و من نمی اونها میهم،حتما جلو

  .عمر تحمل کنم

 مامان رو به مدت دو ی جورهی تونستم ی مدیشا. نداختمی فکرم رو به کار مدیبا

 خانوم بکنم و خودم هم به مدت هی دخترخاله ش راضی و خونه  مشهدیهفته، راه

 ها متوجه هی از همسای کسنکهی و بدون اانهی خونه مخفنی همی دو هفته تویکی

 یلبخند آرامش بخش. بشهطرف صورتم بری روی های کنم تا آثار کبودیبشه،زندگ

خودم کم کم با بعدا حتما .  کردمی کار رو منی همدی بانهیصورتم رو پوشوند آره هم
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۴۴۲

 هیاون . من نبود ی برای شوهر مناسباری گفتم کامی زدم و بهش میمامان حرف م

 تونستم باهاش ادامه ی نمگهی من دکهی داشت طوریمرد فاسد بود که مشکل اخالق

  . شدمی که ازش جدا مدبدم و بهتر بو

شدم و  کمدم داشتم کانکت ی که توینترنتی رو روشن کردم و با کارت اوترمیکامپ

مطمئنا ... به مقصد مشهد مقدس رزرو کردممای هواپطی بلهی امروز مامان یبرا

 اتوبـ ای تونست با قطار و ی از عمل قلبش گذشته بود، نممیمامان که تازه دوماه و ن

به مامان ... رفتی مسافرت منی به امایهواپ سفر بره و بهتر بود که با نیـوس به ا

 رزرو کردم و امام مای هواپطی امروز ظهرش بلیهم زنگ زدم و بهش گفتم برا

 ارتیمامان هم مثل من عاشق ز... به مشهد مقدس برهدی ش و بادهیطلب)ع(رضا

 کار رو نی بدون اطالعش انکهی و ای خبر ناگهاننیبود اما خب اون از ا)ع(امام رضا

 یا دفعه هی چرا نکهی غر زدن و ای ناراحت شد و بعد از کلی داده بودم،کممانجا

 دادم که من فعال حی مامان توضی سفر بره،برانی شد که به ای کار رو کردم راضنیا

 و با آژانس به فرودگاه بره یی به تنهادی تونم به خونه برگردم و اون خودش باینم

 وانمود کردم ی باز هم به دروغ جورتاسفانه نگرانم نشه ،منکهی ایو در آخر هم برا

و مامان هم !  شون بمونمشیشتر،پی مدت بهیارند من  دوست داری کامیکه خانواده 

 طی کنه و بلزشیدست آخر فکر کرد داماد خوب و از گل بهترش،خواسته که سورپرا

  . خواسته که اون رو خوشحال کنهینطوری سفر به مشهد رو براش رزرو کرده و اهی
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۴۴۳

 مامان طی بلیریگی زدم و شماره و کد پی اومده پوزخند تلخشی سوءتفاهم پنی ابه

 همون فرودگاه ی رو توامکی دادم اون پحی کردم و براش توضامکی پشیرو به گوش

  . صادر کنندطی نشون بده تا براش بلیی آژانس هواهیبه 

 خونه بود برداره و کارت عابر ی هزارتومان رو که توصدی مامان خواستم مبلغ ساز

 تعجب کرد یولش کممامان ا... خونه بزارهی من همون جا تویبانکش رو هم برا

 مدت ها بود که از مامان پول گهی هم نکرد چون من دی نگفت و اعتراضیزیاما چ

البته همه ... بودختهی تومان به حسابم رونیلی تا حاال مبلغ پنج ماری گرفتم و کامینم

 نکرده ی برداشتچی بود و من تا حاال از اون مبلغ هاری خونه با خود کامی خرج های

 به حساب دانشگاه دمی ترم جدی هی شهری از اون رو که براونیلی مبودم و جز دو

  . حسابم بودی ش هنوز هم توگهی دونیلی بودم سه مختهیر

 کرد و من و ی مهی تهی زمانی خونه رو آقاحتاجی مای مدت همه نی ای توچون

 برداشت قابل چی مدت هنی ای هم توم،مامانیمامان هم کالً قانع و کم خرج بود

 ها نکرده بود و ارانهی بابا و ی همون حقوق بازنشستگای از حساب خودش و یتوجه ا

 مامان دست و ی ماههانی تمام حقوق ابای ها تقریجز پرداخت قسط همون قرعه کش

 حسابش حدود ی تودی حساب االن بانی مونده بود و با ای حسابش باقیدرست تو

 ی هفتاد و پنج هزارتومنطیل اون بی بود که به اضافه یهفتصد هزار تومان پول م

 کردم و به ی از حساب مامان برداشت مدی هزار تومان که من باصدی و اون سمایهواپ

 حساب مامان ی من توی هزار تومان برای و سصدی سبای دادم،تقریم پس اریکام

  . بودی جفتمون کافی ماه براانی پول تا پانی موند و مطمئناً ای میباق
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۴۴۴

 بود نداشتم و حاال دهی برام خراری که کامیلباس و جواهرات به اون همه یازی نمن

 دادم و االن ی اونها رو هم بهش پس می خواست من هم همه یکه اون من رو نم

 به حساب دانشگاه رو زشدهی وارونیلی اون دومدی بود که چطور بانیفقط مشکلم ا

  ! دادم؟یبهش پس م

 با فروش دی داشتم که شایرم شکل هفت گی حـ ـلقه ای گوشواره هی از قبل من

 رو بهش پس بدم اما خب ونیلی تونستم حدود نهصد هزار تومن از اون دومیاون م

 از کجا جور دی دونستم که بای مانده رو نمی و صد هزارتومن باقونیلی مکیاون 

  ! پس بدماریکنم و چطور به کام

م کرد االن  اعالی تماس گرفت و با خوشحالمی دو بعدازظهر مامان با گوشساعت

 هم اری کرد که من و کامی خانوم هم همه ش اصرار مهی خانومه و راضهی راضیخونه 

 و نهی نامزد من رو ببنی و اون هرچه زودتر دوست داره که امیبه خونه ش بر

  .می اون بری رو به خونه ی چند روزهی که ما هم شهیخوشحال م

مش که کارمند راه آهن بود  مامان بود که همسر مرحوی خانوم دخترخاله هیراض

 شوهرش هم مالِ تی شهر مشهد که اصلیاون االن تو. فوت کرده بود شیسالها پ

 بزرگ بودند و ی خانوم همه گهی راضیپنج تا بچه ... کردی میهمون شهر بود زندگ

 خانوم هر سال هیراض...د کردنی میازدواج کرده بودند و همون اطراف زندگ

 موند،من و ی ما می ماه خونه کی کیمد و هر دفعه نزد اویتابستان به تهران م

 و هر دفعه حدود ده روز و می رفتی اون می دوبار به مشهد و خونه یمامان هم سال

  .می رفتیم)ع( امام رضاارتی راحت به زالی و با خمی موندی مشتری بای
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۴۴۵

ز  بود که بعد امیمر... زنگ خوردمی پنج بعدازظهر بود که گوشی هاکی نزدساعت

 خبر که سه تا از نمره هامون اومده،طبق معمول نی صحبت کردن و دادن ایکل

 ی کشوند و گفت که اون دو تا امروز صبح، برااری حرف رو به شهباز و کامشهیهم

  . گردندی هم برمگهی روز دهار رفتند و تا چی ترم به دبانی و استراحت محیتفر

 و گهی می داره چشدمی متوجه نمهگی گفت، اما من دی گفت و می طور منی هممیمر

دوباره ... کردم و تماس رو قطع کردمی چطور شد که ازش خداحافظدمی نفهمیحت

  ! پاره شدکهی شکسته و تروزی بدتر از دیلی خی و دلم حتهی گرری بلند زدم زیبا صدا

 روز،ی بعد از اون اتفاق دیعنی کار رو با من بکنه؟نی تونست ای چطور ماریکام

 و گردش حی خودش به تفری رو ول کرده بود و برازی همه چالی خی بهمون طور

 من توجه ی لحظه هم به دل شکسته و قلب سوخته هی ی برای حتیعنی! رفته بود؟

  !نکرده بود؟

منِ احمق رو بگو که هنوز ...  ـنه ام حبس شدـی سی زدم و نفس توی تلخشخندین

 تونه ی نمگهین باالخره امروز د بودم که اودواری قلـ ـبم،امیهم اون ته ته ها

 خواد که ی ازم منی و شرمگادی رو تحمل کنه و حتماً تا امشب به دنبالم ممیدور

  !ببخشمش و دوباره به خونه مون برگردم

 رحم ی سنگدل و بنقدری ااری کامنی آخه چرا اایخدا! آخه چرا؟. هام مشت شددست

 من ی طورنی کرد و ای مینطوری کرده بودم که باهام اکاریبود؟ مگه من با اون چ

 با هم خوب روزیمن و اون که الاقل تا د!  گرفت؟ی مدهی احساساتم رو نادیو همه 

 ی ندونسته بود که از سفر امروزش به دبل من رو قابنقدری ای اون حتیعنی ، میبود

 یمگه اگه بهم م!  سفرش بهم بگه؟نی ای درباره یزیبرام حرف بزنه و بخواد که چ



  یونیلیعروس هفت م

  

goldjar/me.Telegram  

  

 

۴۴۶

 خواستم من رو هم ی ازش منکهی شدم و ای خواد به سفر بره من مانعش میگفت م

  !با خودش ببره؟

 بد نقدری ااریآخه چرا کام. کردمهی قلـ ـبم گرمی بلند و از صمی هم با صداباز

 انی هم نبود اما باز هم اون رو در جرمی مریمیبود؟شهباز که دوست پسـ ـر صم

 تی اهمی خبر بنی دونستن اقی من رو الی حتاری گذاشته بود اما کامیسفرش به دب

 سفرش نی در مورد ایچی قبلش هم ، هی روزهاای و روزیهم ندونسته بود و همون د

  .بهم نگفته بود

  : و با تشر به خودم گفتمدمی صورتم کشی های به کبودی و دستستادمی انهی آیجلو

 یتا تو!...ونت نوش جی که خوردیی اون کتک هایهمه ! خانومهی نوش جونت هان_

 چی و تا قبل از ازدواجت هشی شناختی که نمی به پسری خودی که بیساده باش

 دوستت دارم و هی با ینطوری و ای دل نبندینطوری ای دونستی ازش نمیزیچ

  !ی اون نکنمثلِ ییوالی دست هری و اسیعاشقت هستم گفتناش، خودت رو نباز

 نجایساده و احمق رو بگو که دارم امنِ . همه حماقتم زدمنی به خودم و ایپوزخند

 رفته ی خودش به دبی ُکشم اون وقت اون برای و فراق آقا میخودم رو از غم دور

 و چند تا ماساژورِ جنس مخالف دهی تخـ ـت لمهی ی روایو حتما االن هم کنار در

ال راحت و فارغ بال داره آب پرتقالش ی دند و اون هم با خیهم دارند ماساژش م

  .ستیخوره و اصالً هم به فکر منِ احمق و ساده دل ن یرو م

 ـی و با حس کردن سدمیدستم رو به گلوم کش.  کردمی میدی شدی خفگاحساس

 متوجهش نشده بودم، دوباره روزی بود و از ددهی برام خراری که کامیزیـنه ر

دستم رو به گردنم . چشم هام جون گرفتی هاش جلویی وفای بد و بیرفتارها
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۴۴۷

 به می بردگی الده قنی چنگ زدم و با تنفر ازی ـنه رـی به سانهیو وحشرسوندم 

  . انداختمنی زمی و از دور گلوم باز کرد و به رودمی رو کشاریکام

 پوست گلوم سوخت و رش،ی و بعد پاره شدن زنجزی ـنه رـی شدن سدهی اثر کشبر

 درد و نیا ندادم و با خودم فکر کردم یتی خراش برداشت، اما اهمیاحتماال کم

 بود و حتما زی ناچیلی خورده بودم خاری که از کامی ایزخم، در مقابل زخم روح

 نی ادی رو داشت و من بارد دنی ارزش تحمل کردن ای بردگی قالده نی ادنیبر

  ! کردمی ها منیکار رو زودتر از ا

 اون خونه ی گذشت و من همچنان توی پدرم می روز از اومدن من به خونه شش

 از خونه رونی بای بار هم که شده به کوچه و کی ی برای که حتنی و بدون اهانیمخف

 ی متوجه یی رو به روی هاهی که همسانی ای کردم و شب ها هم برای میبرم، زندگ

 جغد از هی طور مثل نی و همدم کری خونه نشن، المپ ها رو روشن نمیحضورم تو

 حوصله به صفحه ی هم بی گاه بردم وی و اون ظلمات لذت میکی اون تاریبودن تو

 کدوم از برنامه چی هی متوجه ی داد و من حتی به اتاق می که نور کمونیزی تلوی

مطمئنا .  کردمی حماقتم فکر می شدم و به خودم و همه ی مرهیهاش نبودم، خ

 به زباله شهی همی من تموم شده بود و من اون رو برای برااریام و فکر کادی گهید

 نیی تعی صبرانه منتظر تماس گرفتنش برای انداخته بودم و بمیگ زندخی تاریدان

  . نامه بودمغهیکردن روز طالق و فسخ ص

 از وزنم لوی شش روز، شش کنی ایتو. ستادمی آشپزخونه بود ای که تویی ترازویرو

  . بودمدهی رسلوگرمیرو از دست داده بودم و به وزن چهل و دو ک
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۴۴۸

 رو ی بدی و جسمینداشتم و شکست روح ی مدت حال خوشنی ای چند که توهر

 مهربون خودم رو ی کردم خودم رو نبازم و باز هم خدایتجربه کرده بودم اما سع

 مهربون خودم ی فرار از مشکالتم باز هم، به دامنِ همون خدای برادیشکر کنم من با

 مشکل، خودم هی با تحمل فیع ضیمن دوست نداشتم مثل انسان ها.  بردمیپناه م

  . مهربون رو از دست بدمی شدن بزنم و توکلم به خدای و روانیوونگی درو به

 نانی تونستم با اطمی مهربون رو در کنار خودم داشتم و می من هنوز خدامطمئنا

 یمسلما مشکل من و امتحان اله.  باشمدواری امشیاری کنم و به کمک و هیبهش تک

 یو انسان ها) ع( معصوم ی  در مقابل مشکالت ائمهی قطره ای به اندازه یمن، حت

 طور نعمت نی در کنارم داشتم و همروبزرگ نبود و من خوشبختانه هنوز هم مادرم 

 کسان ی و همه می افسانه و مررا،ی و سمالی مثل لی و داشتنِ دوستان خوبیسالمت

  . دوست داشتممانهی که من رو دوست داشتن و من هم اون ها رو صمی اگهید

 یلی خودم و مامان رو که خلی وسای رفتم و همه اری کامی  روز ششم به خونهصبح

 رو هم که یی طالی هاسیسرو. بزرگ گذاشتم لونی چند تا نایهم کم بود رو تو

 گاز و فلکه آب رو ی رهیبه آشپزخونه رفتم و دستگ. بود برداشتمدهی برام خراریکام

 کردم و دوباره  اومدم و در رو قفلرونی به خونه بی نگاه اجمالهیبعد از .بستم

  . به خونه مون برگشتمنهی کوچمون، من رو ببی توی که کسنی و قبل از اعی سریلیخ

 طال و کارت ی هاسی خونه، اون سرودی و کلدمی دی رو ماری هرچه زودتر کامدیبا

 ی دادم و بهش گوشزد می ملی رو شخصاً به خودش تحولمی موبای و گوشیبانک

 بود رو هم دهی رو که برام خرییون لباس ها کدوم از اچی هیکردم که من حت

  . همون خونه اش رها کردمیبرنداشتم و همشون رو هم همون جا و تو
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۴۴۹

 زدم ی گفتم؛ چون حدس می رو بهش مزهای چنی و ادمی دی رو ماری حتما کامدیبا

 ده،ی و ندی خونه رو همون جورلی اون خونه نذاره و کل وسای پاش رو توگهیاون د

 که من واقعا ادی توهم براش به وجود بنی هم بعدا ادی بفروشه و شای سمسارهیبه 

 که باهاش بودم ی مدتهی نی و از ااشتمگدا هستم و اون پول ها و طالهاش رو برد

  . َتَلکه کردنش بردمی استفاده رو براتینها

 تماس گرفتم که متاسفانه هربار اری کامی رو برداشتم و چند بار به گوشمیگوش

  : مضمون براش فرستادمنی اس ام اس به اهی کرد؛ ناچارا یم جکتمیر

در .  بدملی خونه و طالهاتت رو بهت تحودی خوام کلیم. نمتی هرچه زودتر ببدی با«

 ی وجدانی مرد بنی سنگی هی که سانی طالق زودتر اقدام کن چون از ایضمن برا

 از شرت راحت  و دوست دارم هر چه زودترزارمی سرم باشه به شدت بیمثل تو رو

  ».بشم

 کردم تی و رضای به شدت احساس خوشحالامی پنی و از دادن ادمی کشیقی عمنفس

  .و حس کردم با اون کلمات عمق تنفرم رو بهش اعالم کردم

 از یامی پای تماس و چی منتظر موندم هی اما هر چدی هم رساممی پلی تحوگزارش

 یبیع« :  خطاب بهش گفتم دلمی کردم و تویپوف. دی به دستم نرساریسمت کام

 یلی اما مطمئن باش، درصد تنفر من از تو خادیهر چند که تو از من بدت م. نداره

  ». تر از تو هستمی خوشحال تر و راضاری طالق بسنی از ای و من حتشترهیب

 شد؛ اما ی شروع م91 سال ی های ورودی روز بعد انتخاب واحد من و همه صبح

 داشت و ی ساعت با هم تداخل ساعتمی حدود نمونی اصلیمتأسفانه دو تا از درس ها

 جامعه نشی بیدرس تخصص.  دادی امکان برداشتن هر دوشون رو بهم نمستمیس
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۴۵۰

 سال ی های و توسط ورودروزی همون دتشی بود و ظرفلی تکمتشی هم ظرف2 یشناس

  . نداشتتی امسال ظرفی های ورودی پر شده بود و براشی پیها

 امروز نی همدی مشکل رو دارن و بانیاونا هم گفتن هم. تماس گرفتممی افسانه و مربا

 ی مشکالت تونی گفت ، ایافسانه م .می مشکل رو برطرف کننی تا امیبه دانشگاه بر

  . کنهی حتما مشکلمون رو برطرف مرگروهی و خود مدهیعیدانشگاه آزاد طب

 شیی دانشجویاره افسانه که شهرستان بود، شم.  رفتن به دانشگاه حاضر شدمیبرا

 هم چون صبح میمر.  اون هم مثل خودم انتخاب واحد کنمیرو بهم داد و گفت برا

 دعوت داشته و ی عروسهی به شبی کرد ددی زود و ساعت هفت صبح بود تاکیلیخ

 شیی دانشجوی و خالصه اون هم شماره ادی خوابش میلی و االن خدهی خوابروقتید

  . اون رو هم حل کنمرو بهم داد و ازم خواست که مشکل

چون هنوز با گذشت هفت .  تر بودمی و افسانه راضمی مردنی خودم هم از ندالبته

 مونده بود که من دوست ی صورتم باقی ها روی از اون کبودیادیروز باز هم آثارِ ز

هر چند که .  بپرسنیزی و راجع بهش ازم چندی ها رو ببینداشتم اون ها اون کبود

 یلی ها رو خی صورتم زده بودم و کبوده بار مصرف که بهی و ی ماسک طبهیمن با 

 و می کنم اما خب مری همه مخفدی رو از دزی تونستم همه چی پوشوند میخوب م

 اون ماسک رو بکشن و ی به شوخییهوی بودن و ممکن بود میمیافسانه دوستان صم

  . ها بشنی اون کبودی صورتم بردارن و ناخواسته متوجه یاون رو از رو

 یچون م. مسئول آموزش رشتمون بودمیری دفتر خانوم دبی نه صبح توساعت

 ی و مطمئنا اون هم مشکل من رو برانمی رو هم بباریدونستم امروز ممکنه کام

 ی طال و چند تا النگو و دستبند و کارت بانکسیانتخاب واحد داشت، اون دو تا سرو
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۴۵۱

 فرصت مناسب بهش پس بدم هی یو خونه اش رو هم همراه خودم برداشتم تا تدیو کل

  . نامه رو فسخ کنهغهی رو روشن و صفمیو قاطعانه ازش بخوام که هر چه زودتر تکل

 به اری کالس از جمله کامی بچه هاشتری ببای شلوغ بود و تقریلی خیری خانوم دبدفتر

 تا اومدن و دی داد که بای محی هم همش توضیریاون جا اومده بودن و خانوم دب

 ی و اون احتماال موافقت ممی بود منتظر بمونرگروهمونی که مدی دکتر عماددستورِ

  .دهی ملی تشکگهی کالس دهی، حتماً 2ی جامعه شناسنشِی درس بیکنه و برا

 هم خوشحال و یلی که خاری به کامشخندی دادم و با نرونی حبس شده م رو بنفس

 اریکام. نگاه کردم خوش گذشته بودم، یلیسرحال بود و ظاهرا اون سفرش بهش خ

 و خنده ی با اون دوست هاش بساط شوخشهی بهم نداشت و مثل همی توجهچیاما ه

  .راه انداخته بود

  : و پنج، شش ساله بود گفتستی بدی دختر شاهی که یری به خانوم دبی به شوخاریکام

  !ادی مگهی ساعت دمی نی تو که گفتومد؟ی نی عمادنی پس چرا ا،یریدب!  اـ

  : انداخت و ابروهاش رو باال دادی نگاهشیچ ساعت مبه

 هیزود باش بهش !  هاومدهی هنوز نی بعد شده، اما عمادقی دقهی ساعت و می االن ن_

 ی مگه ما مسخره ،ی حوصلمون رو سر بردگهی دای جلف، بی کهیزنگ بزن و بگو مرت

  !میتو هست

  : نازک کردی پشت چشمیری دبخانوم

  ! هاشهی دکتر بفهمه ناراحت میاگه آقا ؟ی چیعنی حرف ها نیا!  اـ

  : انداختدنی خندی به بچه ها که می نگاه بامزه ااریکام
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۴۵۲

 دهی چسبی اون خونه اش به چی توستیمعلوم ن! شهیتازه ناراحت هم م! زای چه چـ

  !ستیکه ول کن هم ن

 یزی لب بهش چری بهش زد و آروم و زی و شهباز سلقمه ادندی خندشتری ها همه ببچه

  .دنی خندزی رزیکه هر دو با هم رگفت 

  ! هاگمی دکتر می حرف هاتون رو به آقانی ارمی معتمد من می ـ آقایری دبخانوم

  : چشم هاش رو درشت کردی با خونسرداریکام

  !گهی دگمی تو می رو جلوزهای چنی دارم انی همی خب منم براـ

د و آروم اما  نشسته بود، بری صندلهی ی که رویری خانوم دبکی سرش رو نزدبعد

  : که همه بشنون بهش گفتیجور

راست . ی کنی عمل می آنتنِ فوق العاده قوهی تو مثل گنی مشهی بچه ها هم،یری دبـ

  !گن؟یم

 اری کامی کرد خودش رو برای می باز هم سعی که ناراحت شده بود ولیری دبخانوم

  .دی هم کشی اخم هاش رو تویلوس کنه با ناراحت

  !گه؟ی که من فضولم دی بگی خوای میعنیا؟  حرف هنی ای چیعنی ـ

  :دی لبش رو گزی و بالودگسادی راست وااریکام

  ؟یستی گفته تو فضول نی زدم؟ اصال کی حرفنی همچیمن ک!  اـ

  : انداختیری به دبیعی سرنگاه

  ؟ی گفته که تو فضول هستی کیعنی د،ی نه نه، ببخش_

 آروم به A4 دسته کاغذ هی با  از جاش بلند شد وی ساختگتی هم با عصبانیریدب

  : زد اریکمـ ـر کام
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۴۵۳

  . کنمی رو باز نم2نشِی تو درس بیاصال من برا!  هایی پررویلی خـ

  : با خنده گفتاریکام

  ! کنهی مدی داره من رو تهدنیا. دی بچه ها به دادم برسی واـ

  از اون دستیکی هم یریحتما دب.  زدماری و کامیری دبی به اون حرف هایپوزخند

 افتاد، زود ی مپی پسر پولدار و خوشگل و خوش تهی بود که تا چشمش به ییدخترها

 دل اون پسر ی کرد خودش رو توی می سعی جورهی کرد و یدست و پاش رو گم م

 هی با گهی کرد و دی تصور ماون خودش رو زن اهاشی رؤیاحتماال هم تو. جا بکنه 

  . کردیفرض م ی رو تموم شده و قطعزیلبخند اون پسر، همه چ

 یری و دباری حرف زدن کاممانهی صمنی از ژاله که معلوم بود از اری ها البته به غبچه

 گفتن و خالصه اون جا ی می به شوخیزی هم چای و بعضدنی خندیناراحته، همه م

 ی تظاهر هم که شده نمی برای به وجود اومده بود اما من حتمانهی جور، جو صمهی

 وضع به نی به اتی با اخم و عصبانمچنان بزنم و هکیچ لبخند کوهی یتونستم حت

 دونست و مثل ی نمیهر ک! هه.  کردمی جلف و پررو نگاه ماریوجود اومده و کام

 خنده رو، اری کامنی کرد ای خودش فکر مشِی نکرده بود، حتما پیمن با اون زندگ

  ! باشهی چه آدم خوب و خوش اخالقدی باگهید

 هم یری مشکالت رو رفع کرد و خانوم دبی اومد و همه ید ساعت بعد دکتر عماهی تا

 دفترش رو د،ی کالس جدتی نشدن ظرفلیاز بچه ها خواست تا هر چه زودتر و تکم

  . بکنن و برن و انتخاب واحدشون رو انجام بدنیخال

 یری همون خانوم دبشی که لپ تاپ داشتند همون جا و پاری از بچه ها مثل کامیبعض

 حتما به دی و خنده مشغول انتخاب واحد شدن، اما من بایموندن و با شوخ
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۴۵۴

 و می خودم و مری رفتم و برای میکی همون نزدی نت توی کافهی ایانتشارات و 

 رفتم چون ممکن ی به خونه نمار کیبهتر بود برا.  کردمیافسانه هم انتخاب واحد م

ور بشم دوباره  مورد نظرم پر بشه و مجبی کالس هاتیبود تا اون وقت دوباره ظرف

  .به دانشگاه برگردم

 هم اری خواستم با کامی گشتم؛ چون می ها به خونه برمی زودنی به ادی من نباالبته

 نی همیبرا.  االن تنها فرصت من بوددی رو بهش پس بدم و شالشیحرف بزنم و وسا

 لپ ی نشسته بود و سرش توی صندلهی ی که رواری کامشیتعلل رو کنار گذاشتم و پ

  .ش بود رفتمتاپ

  : گفتیری سرش رو از لپ تاپش بلند کرد و رو به دباریکام

 استاد ی مگه قحط؟ی ارائه دادی رو هم با فتح2نشی چرا به؟ی چگهی دنی ایری دبـ

  اومده؟

   منه؟ی فهی کارها وظنی ـ به من چه؟ مگه ایریدب

 چیکه ه همه کارها هم ی نداره، توی که به تو ربطی کارچیه! ؟ی چیعنی ـ اریکام

  ؟ی کاره ای جا چنی پس تو انمی بب،یکاره هست

  .سادمی جلوش وای جدیلی هاش با اخم و خی توجه به مسخره بازبدون

  !رم؟ی وقتتون رو بگقهی چند دقشهی معتمد، می آقاـ

 لبش بود با نگاه ی که روی و با پوزخنددی هم کشی اخم هاش رو تودنم،ی با داریکام

  :و برانداز کردپر از تمسخرش سر تا پام ر

  .شهی نمر،ی نخـ
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۴۵۵

 ی مگه من مشه؟ی نمری گفت نه خی که می چیعنی.  و واج بهش نگاه کردمهاج

من که !  گفت؟ی می طورنی بهش بگم که ای که چنی اای کارش کنم و یخواستم چ

 رو بهش پس بدم و لشی خوام وسای داده بودم محی براش توضامکمی پی توروزید

 نی هستم و جز اخودیب ی زندگنی دادن به اانیالق و پامنم مثل خودش خواهان ط

  ! باهاش ندارمی اگهی حرف دچیه

 ی دانشگاه بازم بهم بی محوطه ی کردم ممکنه توی قبل فکر می تا چند لحظه یعنی

 مونه و ی میستی رودربای توگهی که دیی تنها جانجای کنه و جوابم رو نده و ایمحل

  !ام رو بشنوه و حرف هادی همراهم بشهیحاضر م

 طرزِ جواب دادن و نگاه کردنِ خونسردانه و مغرورانش به جوش نی لحظه از اهی

 گرفت و یالبته اگه ادب و نزاکتم جلوم رو نم.دمی هم کشیاومدم و اخم هام رو تو

 ی در مفمی کی جواهراتش رو از توی داد، حتما اون جعبه های اجازه متمیشخص

 نمی بابا، اریبگ«:  گفتمی مر کردم و با تشی صورتش پرت میآوردم و محکم تو

 آشغال ها رو بهت نی خواستم ایمطمئن باش من فقط م.  خودتیارزون! طالهات

 یستی نی ندارم و در واقع تو اصال عددی حرفچی باهات هگهیپس بدم و گرنه منم د

  »!که من بخوام باهات هم صحبت بشم

 یلی جمع هم برام خی و احترامم توآبرو.  نبودمی کندادی و داد و بی آدمِ هوچمن

 ی همکالسی تونستم اون کار رو بکنم و اون حرف ها رو جلویمهم بود؛ پس قطعا نم

 یی دفعه اهی دونستم یاون لحظه اونقدر مـ ـستأصل بودم که نم.هامون بهش بزنم 

 گندش، ی با اون اخالق هااری که کامم کردم و فکر کردی و سادگتی شد که خریچ

 می خواد انگشت نما بشی نمگهی هامون دی جمع همکالسی هم آدمه و حتما تواما باز
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۴۵۶

 رو هر چه زودتر روشن و فمی تا باهام صحبت کنه و تکلادی کنه و میو حتما قبول م

  ! کنهی سره مهی

 ،یکی بچه ها که هر دو تا ی حواسِ همه ار،ی محکم کامباًی جواب قاطعانه و تقربا

  . و مشغول انتخاب واحد بودند به سمت ما جلب شد لپ تاپ بودهی یسرشون تو

.  نشمعی بگم که ضای چنی اای کار کنم و ی چدی دونستم بای اون لحظه واقعاً نمیتو

 و اگه در شی کرده بودم که نه راه پس داشتم و نه راه پری گی بدیلی خطی شرایتو

 ی م اون جا رو ترکی گفتم و همون جوری نمیچی هاری کامی سررهیجواب خ

 ی مطی دفتر گروهمون بودن کنف و خی که توی اون هشت نفری جلویکردم، حساب

 و رو بهم دی به دادم رسیری خانوم دبی دفعه اهی رفت که یشدم و پاک آبروم م

  :گفت

  !سرِ من خلوته.  جانی اای بی انتخاب واحد کنی خوای اگه مـ

 انتخاب واحد کردن به یا مونده بود که همه فکر کنن که من برنمیهم.  کردمیپوف

 که ازش خواستم که باهاش حرف نهی همی رو انداختم و برااری مثل کامیپسر احمق

 نصف صورتم معلوم نبود اما بای بود و تقرمینی دهان و بی ماسک روهیهر چند . بزنم

  : گفتمیری دبنوم کردم و در جواب خااری به کامیاخم بد

  . به کمک ندارمیاجی ممنون از لطفتون، اما احتیلی خـ

  : باال انداخت و گفتی شونه ایری دبخانوم

  . خودتهلی هر طور که مـ
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۴۵۷

 ی از پسرهایکی خارج بشم که ی تند کردم تا هر چه زودتر از اون دفتر کوفتپا

 اری رو به کامی زارع بود با لودگشیلی چهل سال داشت و فامکیکالسمون که نزد

  :گفت

 کنه ی میی تقاضاهی خانوم محترم از آدم هی ی وقت؟ی چیعنی کارها نیا!  ا، معتمدـ

 باهات داشته ی کار واجبدیخب شا.  نندازهنی قبول کنه و روش رو زمدیآدم با

  !باشه

  : بگه، شهباز جواب دادیزی چاری که کامنی از اقبل

 وونهی هفته ست که دهیاآلن ! هی رواناری کامنیا.  بهش نگویچی ولش کن زارع، هـ

  .رهی گی همه رو می مثل سگ، پاچه یخودیشده و ب

  : کرد انداخت و با آب و تاب ادامه دادی که با اخم بهش نگاه ماری به کامینگاه

 کوک فشی کیی دفعه اهی شده بود که ی چییهوی دونم ی دو ساعته هم نمیکی نی ا_

 ی می شوخیری گل کرده بود و داشت با خانوم دبشیشده بود و احساس خوشمزگ

  ... مثل برج زهرمار و شیا چند ساعت پکرد واال ت

  : خطاب بهش گفتی حرف شهباز رو قطع کرد و به حالت شوخاریکام

 صبر کن م؟ی و روانوونهی من دیگی می چیعنی! مواظب حرف زدنت باش ها! ی اُوـ

  !ی بهت نشون بدم که خودت حظ کنی ای و روانوونهی دهیبه موقعش 

  ! برادر منگهی دی اوونهیخب د! کنه ی مدیمن رو تهد!  ـ برو باباشهباز

 آورد و اری کامکی نشسته بود، سرش رو نزداری کنار کامی صندلهی ی که روشهباز

  :ادامه داد
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۴۵۸

 ی به درد نمگهیتو د. ی قبولش کندی تلخه اما باقتی جون، درسته که حقی کامـ

  ! رفتی و افسرده شدوونهی د،پاکیخور

  : گفتاری رو به کامژاله

 قدر نی چت شده؟ چرا ای دفعه اهی چند وقته نیا. گهیجواد راست م! ی آره کامـ

  ؟ی دادی جوابِ تماس هام رو هم نمی حتگهی و دی و کم حوصله شدیعصب

 بودم و با اخم بهش نگاه سادهی در وای به من که جلوی و نگاهدی کشی پوفاریکام

  : کردم، انداخت و رو به ژاله گفتیم

  . نشدهمیچیمن ه د،ی نذاربی من عی روخودی بـ

 یعنی دیببخش. ی گرفتی بزیفکر کنم افسردگ!  هستتیزی چهی ـ چرا، شهباز

  !»ب« نوعِ یافسردگ

  :دی شهباز بدجنسانه خندی جمله نی ادنی با شنی دفعه اهی اریکام

  ! نبودی بزی آخه عقل کل، اون که افسردگـ

  : ابروهاش رو انداخت باالشهباز

  ! بود؟ی پس چـ

 ی دفعه اهی دنشی رو آروم گفت که شهباز هم با شنیزیه در گوشش چ با خنداریکام

  : خنده و گفتریزد ز

 دکتر روانپزشک، راه درمانش یاما خب آقا! شهی ها، اونم می گی آره راست مـ

  م؟ی کار کنی چدی اون رو باشه؟ی میچ

  ! به طرف مقابلت دارهی بستگگهی ـ خب اونش داریکام
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۴۵۹

 بار شهباز بلندتر نی در گوش شهباز کرد که اینده پچ پچ دوباره با خاری کامبعد

  : گفتی حرف هاش همش سرش رو تکون داد و با خنده مدیی و در تادیخند

  ؟یگیراست م! ...نه بابا.... آره... آرهـ

 خنده و پچ پچ اون ها صداشون دراومد و دنی تا از بچه ها که اون جا بودن با دچند

  :با اعتراض خطاب بهشون گفتن

  .می و بخندمی تا ما هم بشنونی خب بلندتر بگن؟ی گی بهم منی داری چـ

 گرفتم هر چه زودتر از دفتر می ندونستم و تصمزی اون جا رو جای موندن توگهید

 ی حسابار،یهر چند که به خاطر درخواست احمقانم از کام.  برمرونی بیریدب

 شدن من نبود عین به ضا حواسشوگهی و خوار شده بودم اما مطمئنا بچه ها دکیکوچ

  . و شهباز شده بودناری کامزخرف مشتاقانه وارد اون بحث حتما مسخره و میو همگ

 که من رو خطاب قرار اری کامی که از دفتر گروه کامالً خارج بشم با صدانی از اقبل

  . شدمخکوبیداده بود سرجام م

قول . دی من باش دانشگاهه منتظررونِیکه ب...  شاپِ ی کافی توی خانوم معصومـ

  . خودم رو به اون جا برسونم و حرف هاتون رو بشنومگهی ساعت دمی تا ندمیم

 صدا یچه عجب آقا مؤدب شده بود و من رو خانوم معصوم.  زدمیشخندی دلم نیتو

  !ی خالی زد نه، معصومیم

  :دمی به طرفش چرختی بودم با عصبانری دلگیلی ازش خچون

  . باهاتون نداشتمیکارِ خاص. دیمت بنداز الزم نکرده خودتون رو به زحـ

 هی ی که کسنی ای طور برانی خودم و همی از دست رفته ی برگشتنِ آبروی براو

 من یعنی من و اون مشکوک نشه و فکر نکنه نِی بی تموم شده یوقت به رابطه 
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۴۶۰

 کردن ی مثل اون داشته باشم و از همه مهم تر تالفی تونستم با پسر مزخرفی مکاریچ

  : کردنش ادامه دادمعیاو ض

 نی آخری خواستم بهتون تذکر بدم و بگم تقلب اون روزتون، توی البته فقط مـ

  . دانشجو بودهی زشت و بدور از شأنِ یلی امتحان ها خیجلسه 

 کرد من بخوام ی درصد هم فکر نمهی ی حتدی چهار تا شد شااری کامی هاچشم

  . بکشمشیموضوع اون روز رو پ

  : زدمیشخندیپپن

 تموم شدنِ وقت ی هاکی نزددی به ظاهر دانشجو، شما حق نداشتی آقادینی بب_

 هم یزی خودتون که چی پاسخنامه ی من رو با برگه ی پاسخنامه یامتحان، برگه 

 ی رذل و پست، زودی مثل آدم های و اون طوردی عوض کند،یتوش ننوشته بود

 خودتون از جلسه خارج ی رگهب ی من به جای و بعد از دادن برگه دیفلنگ رو ببند

  !دیبش

 یِ من، همه هاج و واج و با ابروهای اون حرف ها و اعترافات تکان دهنده دنی شنبا

 لب هاش نشسته بود ی روی که پوزخند ترسناکاریاز شدت تعجب باال داده، به کام

  : رو بهش گفتینگاه کردن و ژاله تند

  !؟ی کامگهی داره راست مهی هانـ

  : ژاله گفتی حرف هایر ادامه  هم دشهباز

 به خودت ی که حتییتازه اونم تو!  بودی گرفتنت چستی اون بلی پس بگو دلـ

  !ی بوددهی رو هم نخری جامعه شناسنشی و کتاب بیزحمت نداده بود

  : آوردی اداش رو درمو
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۴۶۱

  !ادهی و هوش و ذکاوت زی و زرنگینیزبی من تتی رمز موفقـ

.  نشدماری طور عکس العمل کامنی بچه ها و همیها حرف ها و متلک دنی شنمنتظر

 ُخنَک شده بود، از دفتر یلی بودم و البته دلم هم خی و کفری طور که عصباننیهم

 که باز هم به خاطر اون درخواست احمقانم ازش، یگروه خارج شدم و در حال

شستم  نستمی سهی رفتم و پشت شگاه کردم به انتشارات دانی منیخودم رو لعن و نفر

  . و افسانه انتخاب واحد کردممی خودم و مریو برا

 می به گوشم،ی هشدار اس ام اس گوشی صدادنی انتخاب واحدها، با شنانی از پابعد

 ی معطلیب. داشتمزمی اس از همسر عزهی. لـ ـبم نشستی رویپوزخند.نگاه کردم 

  .بازش کردم

  ».ای که گفتم بیپ شای به همون کافگهی دی قهی تا ده دق؟ی هستی گورکدوم«

  : که نوشته بودشی ام اس بعداس

  »!ی من رو منتظر بذاری و بخوایای به حالت اگه نی وافقط«

 زدم، اون رو ی که باز هم پوزخند می اومد و من در حالشی بعد از اس اولبالفاصله

 هم از گهی آب از سرم گذشته و دگهیمن د«:  دلم خطاب بهش گفتمیهم خوندم و تو

  » !اری آقا کاممیپس بچرخ تا بچرخ.  ترسمی نمهاتدیاون تهد

  

 هی نی هم مثلِ من، تمام ااری دونستم کامی شهباز، حاال می هر چند با اون حرف ها

 هم ی دبی از اون کارش بوده و تومونی و حتما هم پشیهفته رو افسرده و عصب

 یه و حت کار نداشتنی ای برای حال مساعدچی نبوده، در واقع هیدنبال خوشگذرون

 طور فقط نی حرصِ من و همآوردن دری هم فقط برایری امروزش با دبی هایشوخ
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۴۶۲

 مدت اصال هم ناراحت و نی خواسته به من ثابت کنه که ای من بوده که مثال میجلو

 که به اون دمی دی نمی لزومچی حال، من باز هم هنی نبوده؛ اما خب با امونیپش

مخصوصا با اون .  زدمیلبخند. و حرف بزنم شاپ برم و باهاش رو به رو بشم یکاف

 طور اون نی دفتر گروه کرده بودم و اون حرف هام و همی که توی ای کارنیریش

 بعد از زدنِ اون حرف هام، مطمئنا برخورد اری کامی وحشتناک و عصبی افهیق

 ی هاامکی نکردن پافتیبه خاطر در.  از طرفش در انتظارم نبودیندیخوشا

 و نش به خاطر حرص خوردی رو خاموش کردم و لبخندمی گوش،گهی دزیدآمیتهد

  . اتوبـ ـوس ها رفتمستگاهی شدنش زدم و به طرف اعیاون طور ضا

 که شده باهاش حرف بزنم و اون ی داشتم امروز هر طورمی درست بود که تصمحاال

 رو بهش پس بدم اما خب من شی و کارت بانکی جواهرات، طالها، گوشی هاسیسرو

 صبر نمش،ی تونستم ببی تونستم تا روز طالق که دوباره میفرصت داشتم و مهنوزم 

 براش روزی هم که دی اس ام اسیتازه من تو.  رو بهش پس بدملشیکنم و بعد وسا

 خوام و قصد ی رو نماشی کدوم از هداچی داده بودم که هحیفرستاده بودم، توض

ط به طالق گرفتن و دارم همشون رو بهش پس بدم و منم مثل خودش فقط و فق

  . کنمی ازدواج در ظاهر موقت، فکر منی دادن اانیپا

تا .  رفتمی اتوبـ ـوس بعدستگاهی شدم و به طرف اادهی پی اتوبـ ـوس اولاز

 ستگاهیهمون طور که به طرف ا.  کردمی می روادهی پی کمدی بای بعدستگاهیا

 که نی ابیدم و عج کری فکر مشی و عکس العمل احتمالاری رفتم به کامی میبعد

حاال مثال «:  گفتمی مودم و با خدمی ترسی و تندش نمزی از رفتار خشونت آمگهید

 که چند تا از نی اای بهم بزنه و یلی سهی خواد ی کنه؟ فوقش مکاری خواد باهام چیم
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۴۶۳

 نسبت به اون گهی ،منم که دارهی مزخرفش رو به زبون بیرهای و تحقدهایاون تهد

 کدوم از اون چی آب از سرم گذشته و هگهی شدم و ددهیدحرف هاش کامال آب 

  ».ستی برام مهم نیزی پشی به اندازه یکارهاش هم حت

 ی اجازه مدی کردم و نبای ماطی باز هم احتدی آن به خودم اومدم البته من باهی

 محلمون سر و صدا راه ی که بخواد تونی اایدادم دوباره به روم دست بلند کنه و 

 نی باکالس تر از ااری بکنه؛ که البته مطمئنا کامیزی که بخواد آبرورنی اایبندازه و 

 احمقانه نبود و من هم در ی و کارهایزی عنوان اهل آبرورچیحرف ها بود و به ه

 که بخواد نی کامل داشتم اما خب با کار اون روزش، از انانی مورد بهش اطمنیا

 قرارم نشی مورد ضربات سنگانهیحش که بخواد ونی اای و ارهی سرم بیی بالانهیمخف

 دست یکدنگی از جر و بحث و شهی باز هم مثل همدی هم مطمئن نبودم و باادیبده ز

  . کردمی فسخ عقدنامه سکوت می شدن خطبه ی هم تا جاردی داشتم و شایبرم

 از دست گهی برسه که من دی روزهی شهی میعنی«:  و با خودم گفتمدمی کشیآه

 ی دغدغه ی آروم و بیِنم و دوباره مثلِ گذشته، اون زندگ کدای نجات پاریکام

  » رو داشته باشم؟میمیقد

 مورد نظر نشستم و دوباره با خشونت ستگاهی ای توی صندلهی ی و رودمی کشیآه

 دونستم ینم.  داشتم رو کنار زدماری که نسبت به کامی عشق و محبتفیاون حس لط

 باز هم دوستش داشتم و باز رِشی اخیرها بودم و با وجود اون رفتای جورنیچرا ا

 از اری خواست کامی بودم و دلم ملف مخاییهم از اعماق قلـ ـبم با طالق و جدا

 و آغـ ـوشش رو برام باز ادیطالق دادنم منصرف بشه و دوباره با لبخند به طرفم ب
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۴۶۴

 و ی وجودش حل بشم و های گرمای به آغـ ـوشش برم و تویکنه و من هم تند

  ! بکنمهی گریها

 چشم هام ی سه ماه، اشک هام تند و تند از گوشه نی ای روزهاشتری مثل بدوباره

 یخداجون، چ«:  مهربون خودم گفتمی اومد و با آه و حسرت، خطاب به خدانییپا

 دی منصرف بشه و من رو طالق نده؟ آخه چرا اون بامشی تصمنی از ااری که کامشهیم

 ی من رو نمگهی کردم که اون دکار یگه من چاز دست من خسته شده باشه؟ آخه م

 نیمن به هم.  ازش ندارمیادی من انتظار زی دونیخواد؟ خداجون تو که خودت م

 گهی توقعِ دچی هی هستم و حتیکه اون من رو هم به عنوان همسرش نگه داره راض

 ندارم که اون نی هم به ایازی نچی سر کار و هرمیاصال خودم م.  هم ازش ندارمیا

  ». به عنوانِ نفقه بدهیزی که بخواد بهم چنی اای خرج بکنه و یخواد برام پولب

 دفتر گروه ی اون حرف ها رو تودی خودم بود و من نباری همش تقصدی دونم، شاینم

 دیو شا!  کردمی دوستاش خراب می اون طور وجهش رو جلودی زدم و نبایبهش م

 رو پشت سر نذاشته ی خوبی، هفته  بودم اونم مثلِ مندهی فهمگهیهم اون وقت که د

 مانهی رفتم و صمی شاپ می اون کافبه ذاشتم و باهاش ی کردن رو کنار می تالفدیبا

 کردم و بعدش هم ازش ی زدم و به خاطر اون کارهاش ازش گله میباهاش حرف م

 ی اون کارها و حرف هاش رو تکرار نکنه و به خواسته هاگهی گرفتم که دیقول م

 کردم؛ مخصوصا که اون ی کار رو منی همدیآره، من با! حترام بذاره من ایانسان

 درخواستش رو نی هم مؤدبانه ایلی خی که باهام حرف بزنه و حتده شی راضگهید

  .مطرح کرده بود
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۴۶۵

 ی زدم و با دستمال کاغذنیی صورتم پای و اون ماسک رو از رودمی کشی پرحسرتآه

  : صداش به خودم اومدمندی دفعه با شنهیاشک هام رو پاک کردم که 

 کنه که باهاش ی درخواست میکی کنه و با التماس از ی می منت کشی آدم وقتـ

  . سرِ قرارش هم حاضر بشهدیحرف بزنه، حتما با

 رآلودی بود؟ هر چند جمله ش تحقاری کامی صدانی ایعنی.  زدمی کمـ ـرنگلبخند

سک رو دوباره باال هاج و واج اون ما. لحنش آروم و پر از محبت بودیبود ول

 به ی دودنکی عهی رو که اریسرم رو باال بردم و کام. دهانم گذاشتم یآوردم و جلو

 شلوار هی دانشگاه، ی توشیپ دو ساعت یکی نیچشمش زده بود و درست مثل هم

  .دمی بود، ددهی پوشی بلند سرمه انی آستشرتی تهی و دیکتان سف

  : باال رفتی به لبخند کجلبش

  ؟ی باهام حرف بزنی خواستی مگه نم؟یومدی که گفتم، نی شاپین کاف چرا به اوـ

. دمی نفسِ راحت کشهی.  نگفتم و اشک هام رو دوباره پاک کردمیچی جوابش هدر

 ی اون حرف هایعنی.  بودری و دلگدهی رنجشتری نبود و بی هم ظاهرش عصبانادیز

 خاکستر ری زشینش آت ظاهر آروم االنی که نه، انی اایمن رو به دل نگرفته بود؟ 

   شد؟ی شروع مگهی دی قهی خشمش تا چند دقشِی آتدنیبود و زبانه کش

 رو از ری دو سه ماهه چقدر منِ آروم و سر به زنی ای تونیبب! اری کامیری بمیا! اوف

  !یخودت ترسوند

  : رو برداشت و جلوتر اومدنکشیع

 چرا گهیپس د! ینیب منو بی خواستی مزخرف نمی گفتن اون حرف های مطمئنا برا_

  ؟ی رو بزنتی اصلی تا حرف هایومدی شاپ نیبه اون کاف
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۴۶۶

 رو باز فمیدر ک.  کردمدای کنترل دست هام رو پاری تند تند به کار افتاد و اختمغزم

 گهی دزی ری جعبش النگوها و طالهاهی ی جواهرات که تویکردم و اون سه تا جعبه 

  .ش گرفتم آوردم و به طرفرونیرو گذاشته بودم رو ب

  .ری رو بگنای اای بـ

  : جواهرات انداختی متعجب به اون جعبه هاینگاه

  !ه؟ی هست؟ بمب ساعتی چنای خب اـ

  .سادمی و محکم رو به روش وای خودم مسلط شدم و بلند شدم و جدبه

 نی داده بودم، من احی اس ام اسم برات توضی هم توروزیهمون طور که د. ری نخـ

 رو هم که برام ی و اون همه لباسیون خونه و اون گوشا.  خوامیطالها رو نم

  . خوامی رو هم نمی بوددهیخر

 ی از صندلیکی ی زد و اون جعبه ها رو از دستم گرفت و روی بدجنسانه البخند

 دهی رو که برام خریبعد دست چپم رو گرفت و حـ ـلقه ا.  گذاشتستگاهی ایها

  : آوردرونیبود رو از دستم ب

  .رمی گی حـ ـلقه رو پس منیمن فقط هم.  خودتیشه برا اون طالها باـ

  .دی رو کشمینی بطنتی باز به حـ ـلقه م نگاه کردم که با شی و با دهانمتعجب

 خانوم نمیبب. یری طالق بگی خوای می گفته بودامکتی اون پی توروزی دادمهی ـ

  !؟یاوردی چرا حـ ـلقه ت رو از دستت در نگهی پس د،یعصبان

 همه روز به نی ای دونم چرا توینم. دمی هم سابیدندون هام رو رو شدت حرص از

 بودم و با خشونت، اوردهی نرونی بودم و اون رو از دستم بفتادهیفکر حـ ـلقه م ن

  ! پاهام له نکرده بودمریز
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۴۶۷

  : صورتش براق شدمی توتی عصبانبا

 اون از تو و.  هستمی جدیلی خ،یی جدای براممی تصمیمن رو.  نکنخودی فکر بـ

  .ادی خوشم نمچیحـ ـلقه ت هم ه

 جواهرات رو توش گذاشت و با ی رو از دستم درآورد و اون جعبه هافمی کاریکام

 کشوند و ستگاهی از ارونی ش بازوم رو گرفت و دنبال خودش به سمت بگهیدست د

  :با لبخند گفت

 زنگ می به گوشروزی که دی از اون دو هزار باریعنی! یگیتو که راست م!  آره خبـ

 ی خوای که می و نگفتی دفتر گروه ازم نکردی که توی ای و اون منت کشینزد

  .ی هستیی خواستار طالق و جدادای که شدشهی معلوم م،یباهام حرف بزن

  : به صورتم انداختی رو به دندون گرفت و نگاه خندونلبش

 یت من رو انداخی حـ ـلقه شمی پیمخصوصا که از همون هفته ! ی وای وای وا_

  !ی دستت نگهش نداشتیدور و تا امروزم تو

 کردم بازوم ی سعتی با عصباننی همیبرا.  زدی بهم طعنه م،ی شوخی شوخداشت

  . موفق نبودمشهیرو از دستش خارج کنم و دنبالش نرم که مثل هم

  . دستم رو ول کنـ

  : شدم ادامه دادمی مدهی همون طور که دنبالش کشو

 ی کنی می منت کشی که داری تو هستنیفعال ا! ی ولم کن وحشگمی م؟ی مگه کرـ

  .یو دنبال من اومد
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۴۶۸

 رو دی سفی سانتافه وندای ههی ی کنارِ راننده یِ زد، درِ صندلی که لبخند می حالدر

 به ماسک ی پام گذاشت و اشاره ای رو هم روفمیک. باز کرد و من رو توش نشوند

  :اشت صورتم بردی و از رودی صورتم کرد و اون رو کشیرو

  ! تونم خوب صدات رو بشنومی دهنت؟ نمی جلوی گذاشتهی چگهی دنی اـ

 صورتم بشه، در سمت من ی روی های که متوجه کبودنی زد و بدون ای لبخندبعد

 که بهم نی کرد و بدون امی رو تنظنی ماشی نهیآ. رو بست و خودش هم سوار شد

  . رو راه انداختنی بندازه ماشینگاه

  .دمی شنی صدات رو نمیاون جور. حاال حرف بزن خب عسل خانومم، ـ

 لب ری کنارم چرخوندم و زی که بهش نگاه کنم روم رو به سمت پنجره نی ابدون

  :گفتم

  . تموم شدهزی همه چگهی ما دنیب.  ندارم که با تو بزنمی من حرفـ

  :دمی کشی خطوط فرضشهی شی مکث کردم و با انگشت هام رویکم

 خواستم طالهات رو بهت پس ی گفتم فقط مامکمی پی توروزمی همون طور که د_

  . صبرانه منتظر روزِ طالق هستمیبدم و ب

 کرد و ی نمی اما خب اگه ازم عذرخواهستمی دونستم از ته دلم با طالق موافق نیم

 تکرار نکنه، حتماً پا گهی داد که دی شده و قول نممونی گفت از اون کارش پشینم

 جنگ و ی جایمطمئنا زندگ.  شدمی مصر مییدا جی ذاشتم و برای دلم میرو

 نابرابر قدرت دفاع از خودم جنگ نی ای و توف،یمنم که زن بودم و ضع. جدل نبود

  .رو نداشتم
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۴۶۹

 خانوم خوب و هیاگه من تو رو طالق بدم، اون وقت !  ـ خب ملوسک مناریکام

   کنم؟دایخوشگل مثل تو، از کجا پ

  : دستش بازوم رو آروم تکون دادبا

   کنم، هان؟دای از کجا پ؛ی به من نگاه کن خانومـ

 شکسته سرم رم،دلی کالمش آروم بگی توطنتی که بهش نگاه کنم و از شنی ابدون

  . دادمهی تکشهیرو به ش

 قدر نی اگهی پس د،ی خوایتو که واقعا و از ته قلبت من رو نم.  نکنتمی اذاری کامـ

  ! نکن و طالقم بده که راحت بشمتمیاذ

  .دمی رو شنطنتشی پر از شی صدا همباز

 دیاصال من تو رو با لباس سف.  خوامی زده؟ من تو رو می حرفنی همچی نه بابا، کـ

  .دمی ملی هم تحودیآوردم، با کفن سف

  :دی گونم چکی از اشکم روی زدم و قطره اینی غمگشخندین

  ؟ی گرفتی برام عروسی اصال ک؟ی آورددی من رو با لباس سفی تو کـ

  : که قلـ ـبم به درد اومددمی کشیز پرسوآه

 خواسته ی هات همه یی و با زورگوی کردرمی تحقشهی همادمهی از اون وقت که _

  .ی کردلیهات رو بهم تحم

  : تلخـ ـتر از زهر ادامه دادمیشخندی نداد که با نیجواب

 کتکم انهی وحش،ی که مقصرش خودت بودکی قهر کوچهی دست آخر هم به خاطر ـ

 و ی تموم هم ولم کردی هفته هی. ی از دهنت دراومد بهم نسبت دادی و هر چیزد
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۴۷۰

 حالم چطوره و با اون حال خراب و ی بدونی نخواستیتو حت.ی ازم نگرفتیسراغ

  ! مردهایبدن کوفته،زنده ام 

با دستش صورتم رو به سمت .  برد و اون رو خاموش کردی رو به گوشه انیماش

 گهی صورتم که حاال دی روی های کبوددنی د بادی دفعه شاهیخودش چرخوند که 

 خورد و با ی نبود، تکونشی پی کم رنگتر از قبل شده بود و به شدت هفته یلیخ

  :دی پرسیتعجب و نگران

  ؟ی خوردنی شده؟ زمی صورتت چـ

 لحظه دلم هی.  و دوباره داغ دلم تازه شد دی چشمم چکی از گوشه ی اشکقطره

:  بکوبم و بگمنشی کنم و با مشت به سهی گریو ها ی بغـ ـلش و هایخواست برم تو

آخه مگه من .  نامردهی کار تونی ا؟ی دونی نمیچی هی بگی خوای میعنی! یلعنت«

 ی رحمی همه خشونت و بنی گفته بودم که مـ ـستحق ای کار کرده بودم و چیچ

  »بودم؟

 هام با خشونت اشک.  از خودم ضعف نشون ندمشهی باشم و مثلِ همی کردم قویسع

  . صورتم کنار زدمیرو پس زدم و دستش رو هم با تنفر از رو

   تو مهمه؟ی شده؟ مگه برای داره که صورتم چیتی چه اهمـ

 نی بی که به خاطر فاصله نی دستش رو دور بازوهام حـ ـلقه کرد و با ااریکام

 بود، اما باز هم من رو به خودش فشرد و آروم و نمونی فاصله بی هامون کمیصندل

  :رمنده زمزمه کردش

 هی دونم چرا یهنوز خودمم نم.  نداشتمیباور کن منظور. هی من رو ببخش هانـ

  . شدم و اون کار رو کردمی اون قدر عصبانیدفعه ا
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۴۷۱

 هم شی پی داشتم و تا چند لحظه ازی به آغـ ـوشش ندای که اون لحظه شدنی ابا

  :ه اما موفق نبودم صبرانه منتظرش بودم اما با دستم هلش دادم که ولم کنیب

  .رمیبذار به درد خودم بم. دست از سرم بردار.  ولم کنـ

 در واقع به حضور و پناه گرم ی خواستم ولم کنه ولی بود که ملتمسانه ازش مدرست

 و رهی نگی کردم حرف هام رو جدی داشتم و از ته دلم آرزو ماجیآغـ ـوشش احت

  .ولم نکنه

 بـ یغـ ـوشش گرفته بود و آروم گونه هام رو م آی من رو توادی با محبت زاریکام

 دی بـ ـوسی چادر و مقنعه می از رویشونه ها و موهام رو هم همون جور. دیـوس

 گفت به شدت از اون ی خواست که ببخشمش و می کرد و ازم میو نـ ـوازش م

منم اون رو محکم .  نکنهرار تکگهی که ددهی شده و قولِ مردونه ممونیکارش پش

 هی آغـ ـوشش انداخته بودم و مثل ابر بهار گری بودم و خودم رو با شدت توگرفته

  : گفتمی کردم؛ اما برخالف اون رفتارم، تند تند بهش میم

  . تو رو دوست ندارمگهیمن د.  ولم کنـ

  

****  

  

  : به صورتش زدمی محکمیلیس

  !ی کنی آخرت باشه که رو من دست بلند می دفعه ـ

  : گذاشتیلی اون سی جای داد و دستش رو روونری ـستأصل نفسش رو بمـ

  !گهی بس کن دی که دوست داری تو رو جونِ هر کسهی هانـ
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۴۷۲

  : هاش رو مظلوم کردچشم

! یدی گوشم، پنج بار هم موهام رو محکم کشی توی باباجون، تو تا اآلن چهار بار زد_

 ی بگیایاون وقت ن.  های کارهات منو کچل کردنی با ایدی وقت دهی زدلم،یآخه عز

  ! خوامیمن شوهر طاس و کچل نم

 اندازه لذت نی کردن تا ای انتقامجو باشم و از تالفنقدری کردم ای وقت فکر نمچیه

 راه گلوم رو به نی دملِ چرکهی ای عقده و هی مثلِ یزی چهی چند روزه نیاصال ا. ببرم

 کردم و ی بکنم، حتما از غصه دق می ذاشت تالفی نماریشدت بسته بود که اگه کام

  !ستی بخشش نی هست توانتقام ی که تویاصال لذت.  مردمیم

  :دمی رو از پشت محکم گرفتم و کشاری کامیموها

  !ی کردی جاهاش رو هم منی فکر ادی بایدی کشی من رو می اونوقت که موهاـ

  . دستم رو با محبت گرفت و موهاش رو از دستم خارج کرداریکام

 که البته اونم دم؛ی تو رو گرفتم و کشی بار موهاهی من، من فقط زدلِی آخه عزـ

  . بس کنگهیفقط تو رو خدا د.  ها، اشتباه کردمدیببخش

 اما خودم رو لوس کردم و لب هام رو مونهی دونستم واقعا از اون کارش پشیم

  :دمیبرچ

  . بزنمتیلی خدیمن با. رهی گی تو اصال دردت نمر،ی نخـ

  .رهی گی دردم میلیاور کن منم داره خغزاله خانوم، ب!  بابای ـ ااریکام

 و ادی پس چرا اشک هات درنمیگیاگه راست م. رهی گی دردت نمچمی دروغ نگو، هـ

  شه؟یصورتت کبود نم

  : رو انداخت باالابروهاش
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۴۷۳

  . کلفتهیلی خب من پوستم خـ

  !ی مونی ملی مثلِ کروکودگه،ی آره دـ

 کنارش نشسته بودم در آغـ  تخـ ـت وی کرد و من رو که روی بلندی خنده اریکام

  :دیـوش کش

   چقدر دلم برات تنگ شده بود؟ی دونی مـ

  .دی رو بـ ـوسگونم

 ی من توی دونیم! دردآور بود؟یلی من خی هفته براهی نی ای دونی مچی اصالً هـ

  !دم؟ی زجر کشیلی چند روز خنیا

  . شدرهی صورتم خی و با محبت توعاشقانه

 ی هفته برام فرصت خوبنیا.  کنمی تونم زندگینم روز هم بدون تو هی گهی من دـ

بود تا بهتر خودم و خودت رو بشناسم و بفهمم که بدون تو و با ناراحت کردنِ تو 

  .ارمی تونم دووم بی لحظه هم نمهی یحت

  : گفتمگمی نمی دونستم جدی که می زدم و در حالیلبخند

 دونم که به ی و مستمی ن قدرها هم سادهنی اگهیمن د!  نبندی من خالی براخودی بـ

 ی خام می جورنی و همه رو همیگی رو منی دوسـ ـت دخترهات هم همیهمه 

  !یکن

  :دی هم کشی اخم هاش رو توی حالت بامزه ابه

 که من یدی دی من، تو کزِیآخه عز!  عروس گرفتنشنی دست مامانم درد نکنه با اـ

  ؟ از خودت گفته باشم که دوستش دارمری دختر به غهیبه 
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۴۷۴

 قدر احمق نی من ای فکر کردایثان! ی اوال که مامانت من رو نگرفته و خودت گرفتـ

  ! شناسم؟یو زودباور هستم و تو رو نم

  !ی احمق و زودباوریلی مطمئن شدم که تو خگهی فکر نکردم، دگهی ـ نه داریکام

 بغـ یهمون طور که تو. کردقی زد و لبخندش رو عممینی به بی با انگشت ضربه او

  : کردمزیلش بودم چشم هام رو رـ

  ! دوباره بگویاگه جرأت دار! دمی نشن؟ی گفتی چـ

بعدش هم .  خواست ببخشمشی کرد و ازم می همش نـ ـوازشم ماری روز کاماون

 نگرفته و به جز من تا ی رو به بازی دخترچی وقت احساسِ هچی داد که هحیبرام توض

 نگفته که دوستش ی دخترچی نرفته و به هی دخترچیحاال خودش به سمت ه

 ژاله ی که برای اه عاشقانی اون اس ام اس های که هم من درباره یوقت.داره

  : خواستم جواب دادحیفرستاده بود ازش توض

 بچه گونه ی کارهانی و ای من اهل اس ام اس بازی دونی تو که خودت خوب مـ

 یِخودش از گوش بود و دهی من دی گوشیاون اس ام اس ها رو هم ژاله تو. ستمین

  . خودش فرستاده بودیمن برا

  : دفعه با حرص گفتمهی اما دمی کشی راحتنفس

 تو دست ی به گوشدی بای چی کنه؟ اون برای کار می تو دست ژاله چی گوشنمی ببـ

  بزنه؟

  ! های کنی می بازم حسودی داری ـ اُواریکام

 دلم یخدا،تو کردن و به راه راست آوردن بندگان گمراه حتی لحظه حس نصهی

  : گفتمی شد و جدداریب
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۴۷۵

 هم ی کار تو از نظر انساننیاصال ا. ستی نی کار من، حسودنی اار،اسمی کامنی ببـ

 و تا حاال هم بهش ی خوای نمندتی تو ژاله رو به عنوان همسر آدیشا. ستی نحیصح

 که باهاش یکی نزدی رابطه نی کارهات و با انی اما مسلما با ا،ی دوستش دارینگفت

 یژاله که مالک تو رو برا. ی کنی موابسته دای اون رو به خودت، شدی دار،یدار

 رو دوست ی دخترهی دونه که تو اگه ی رو هم نمنی دونه و مطمئنا ایازدواج نم

  .ی که دوستش داریگی و حتما بهش می کنی حتما بهش ابراز عشق میداشته باش

 باال داده و ی با ابروهادمیم که د کالمم رو بسنجری به چشماش انداختم تا تأثینگاه

 دادم رونینفسم رو ب.دهی لبش،داره به حرف هام مثالً گوش می روانهی لبخند موذهی

  : ادامه دادمضهی ناقص نبودن عریو برا

 ی روزهی و ی کنه دوستش داری فکر مکتی نزدی محبت هات و دوستنی اون با ا_

 که ی کنی میحساسِ اون دختر باز با ایتو درواقع دار. یقراره باهاش ازدواج کن

 از یلی خن،ی بنی ای اون تو،ممکنهی کامنیبب. ستی نی کارت اصال درست و انساننیا

 گهی که به تو داره، از دست بده و دیدی خوب ازدواجش رو به خاطر امی هاتیموقع

 ی و بهش بگی رک و راست بردیتو با.  نشهبشی ازدواج نصی برای خوبتیهم موقع

 ی اگهی دالی خچی ساده ست و هی دوستهی با اون فقط ی از دوستکه قصدت

  .یدرموردش ندار

  . سرش رو متفکرانه تکون داداریکام

 به من وابسته شده و رفتار دوستانم رو دای به نظر تو، تا اآلن ژاله شدیعنی!  آهانـ

   ذاره؟یهم حملِ بر دوست داشتن و عشق م
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۴۷۶

 و دمی کشیپوف.حنِ سوء استفاده گرش شدم  لی خالف ظاهر مثالً متفکرش،متوجه بر

  :گفتم

 دونه تو چه یاون نم.  احساساتشهری تحت تأثقای دختره و عمهیاون .  خب آرهـ

 ی و حتیرکاهی تونه حدس هم بزنه که تو چقدر آب زی نمی و حتی هستیمارموز

  !ی هم داری اغهی زن صهی

  : ابروهاش رو باال دادطنتی شبا

 قدر به نی ژاله ایگی حاال که تو مگمی مه؟ی چاره چیگی تو مخب حاال!  چه بدی واـ

  رم؟ی برم و اون رو هم بگستیمن وابسته شده، خوب ن

 گفتم انداخت و ادامه ی نمیزی به من که اخم کرده بودم و از شدت حرص چینگاه

  :داد

چون اون االن چند ساله که من رو دوست !  نه؟شهی بهش ظلم هم نمی جورنی اـ

 خوب ی هاتی از موقعیلی مطمئنا تا حاال خ،یگی که تو می جورنیاداره و 

  .ازدواجش رو هم از دست داده

  : رو گاز گرفت که نخندهلبش

اصال .  ول کنمی جورنی که من اونو همستی نی و انسانحی ها، صحیگی راست م_

 رو هم به دست چارهی و دل اون دختر بشیچطوره فردا مامانم رو بفرستم خواستگار

  .ارمیب

  : از بازوش گرفتمی محکمشگونی حرص نبا

 ی خودم استفاده مهی هم از حرف هام علشهیهم. ی پررو و سوءاستفاده گریلی تو خـ

  !یکن
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۴۷۷

  : با خنده گفترمی نگشگونشی تا دوباره ندی کشی که خودش رو کنار می حالدر

ا  بدی من نبایگی می گفتم؟ تو خودت داری خب مگه من چ؟ی شدیچرا وحش!  اـ

  ! دلش رو بشکنمدی کنم و نبایاحساساتش باز

 که خودم نی ایبرا.  شدمی عصبنی همی اومد، برای هاش خوشم نمی شوخنی ااز

  . به خودم گرفتمیالی خی ژست بهیرو نبازم و آتو دستش ندم 

 ی تو اعصاب خودم رو خرد میمن چرا دارم به خاطر کارها!  اصال به من چه؟ـ

 رو هم که دوست ی دوست باش و هر دختر،یکه دوست دار یکنم؟ برو و با هر کس

 قدر ساده و زودباوره و نی خود ژاله ست، که اریاصال همش تقص.  گول بزنیدار

مطمئنا .  هـ ـوسباز رو کردهی توی عواطف و احساستش رو برای راحت همه یلیخ

  . حماقتش باشهنی هم منتظر تاوان اگهی تا چند وقت ددیبا

 انداختم و ادمه ی نگاهدی خندی مطنتی که با شاری زدم و به کامیص پر حرشخندین

  :دادم

 احساسم تو رو دوست داشتم و به خاطر اون ی درست مثلِ من احمق که با همه ـ

 و اون ی دبی که تو رفته بودی تموم غصه خوردم درحالی هفته هی انت،یرفتار وحش

  !ی کردی می خودت خوشگذرونی برایجا داشت

  . ابروهاش رو باال داد تعجببا

  ؟ی مدت رفته بودم دوبنی من تو ای دونیتو از کجا م. نمی صبر کن ببـ

 نکنم روم رو ازش هی دفعه بغضم نترکه و گرهی نکهی ای زدم و برای تلخشخندین

  .گرفتم

  . بهم گفتمی مرـ
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۴۷۸

  : صورتش رو کنار صورتم آوردجانی و هاقی اشتبا

  ؟ینست که من رفتم دوب دوی از کجا مم،ی مرنی اون وقت اـ

  .دی که جا خورد و صورتش رو کنار کشدمی ناراحت شدم و تند به طرفش چرخگهید

  ! چون اون پسرخالت بهش گفته بودـ

  ! ـ کدوم پسرخالم؟ من که پسرخاله ندارماریکام

   برگ چغندره؟ه؟ی پس اون شهباز چـ

  . سرش رو تکون دادبامزه

برگ چغندر . یگیاما خب تو هم درست م! مهاون پسر خال!  هایگی آهان، راست مـ

  . باشه حتما بهش بگمادمی.  نظرت کامال موافقمنیهم هست، با ا

 با نی همی شدم برای ناراحت میلی نداخت خی دستم می جورنی که انی ااز

  : گفتمیناراحت

 تی سهل انگارنی کارت و انی ای که برانی ایاالن به جا! اری کامی نامردیلی تو خـ

 ی و مسخره بازی ندازی دستم می دار،ی و ازم عذر بخوای بدحین توضبه م

 ی گفته که ممی رفته و به مرمه،ی اون پسرخالت که دوست پسـ ـر مرنیبب. یاریدرم

 راجع به اون سفرت یزی که چیدونست قدر من رو قابل ننیخواد بره کجا، اما تو ا

 حتما درباره دی و تو بامیهر نبودتازه من و تو تا روز قبل از سفرت با هم ق. یبهم بگ

  .ی زدیسفر روز بعدت با من حرف م

  : حق به جانب جواب دادیلی تصورم،خبرخالف
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۴۷۹

 قدر اعصاب من رو خرد کرده نیتو اون روز ا.  شدی دفعه اهی خب، اون سفر من _

 مدت هی تمدد اعصاب به اون سفر برم و ی اون روز برای که مجبور شدم فردایبود

  . در بکنمی دور بشم و خستگاناتی جرنیاز ا

  . زده بهش نگاه کردمرونی از حدقه بیی و چشم هاتی عصبانبا

 من اعصاب تو رو خرد کرده بودم و ی بگی خوای میعنی!  دارهی وقاحت هم حدـ

 که از دهنم دراومد بارت ی زدم و هر چیلی بهت سانهی من بودم که وحشنیا

  !کردم؟

  : گفتیرآر و با لبخند حرص ددی رو کشلپم

 ی از من ممنون باشدیتو با! یشی می جوش جوش،ی خانوماری جوش نی خودی بـ

 دهی خوب فهمدیخودت که تا حاال با.  فرصت دوباره دادمهی و بهت دمتیکه بخش

 ی قدر زود نمنی هم ای و از گناه کسستمی قدر مهربون ننی اشهی من هم،یباش

  .گذرم

  : دفعه جوش آوردمهی

. دمی من بودم که تو رو بخشنی بدون، ای دونی اگه نم؟یدی بخش تو من رو؟ی چـ

 قدر نی اگه ایعنی!  مزخرفتی و اون حرف هاانتیتازه اونم بعد از اون کار وحش

 ،ی اومدی اتوبـ ـوس نمستگاهی به اون ای منت کشی و برای کردی نمیعذرخواه

 به شدت میی طالق و جدااست ها ببخشمت و سر درخوی راحتنیامکان نداشت به ا

  . اومدمی رقمه هم کوتاه نمچی کردم و هی میپافشار

  . شدی جدی دفعه اهی هم اریکام
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۴۸۰

 ی روت دست بلند مدی و معتقدم نبامونمی من از اون کارم به شدت پشه،ی هاننی ببـ

 و منم متأسفانه چون اون لحظه هی بدور از مردانگهای بازی وحشنیاصال ا. کردم

 اون رفتار یِ دفعه اهینترل رفتارم رو از دست دادم و  شده بودم کی عصبانیلیخ

 ی کردم و حتی امروز ازت عذرخواهبتش رو از خودم نشون دادم که باندیناخوشا

 اون کارم رو تکرار نکنم اما گهی ددمی االن هم بهت قول منیهم. ی کنیگذاشتم تالف

  ه؟ی اآلنِ من چیِ ناراحتی دونیخب م

  : زدیشخندین تعجب بهش نگاه کردم که با

 رغم یتو عل.ی من همون موقع هم بهت گفتم، تو از محبت من سوء استفاده کرد_

 تند پدر و یِ احتمالی که من اون روز ازت خواسته بودم در مقابل رفتارهانیا

 نی تا ای و احترامشون رو نگه داری اون روز کامال سکوت کنیمادرم حداقل برا

 انتظارم، گستاخانه قهر برخالف تو اون روز  اما،ی منو با اون ها درنندازیجور

 داشته ی کافیی ما آشنای که با خونه نی بدون ای و بدونِ مشورت با من و حتیکرد

  .ی زدرونی از اونجا بمی داری چند تا سگ شکارتمونی اَمنی که ما برای و بدونیباش

شم  خاطرش رو به چدهی کردم که نگاه رنجی می ذهنم حرف هاش حالجی توداشتم

  .هام دوخت

مطمئن هستم که انجام دادنش هم .  ازت نخواسته بودمیادی ززی من اون روز چـ

 عذر و بهانه چیپس االن به من حق بده که ه.  نبودی کار دشوار و سختچی تو هیبرا

 سگ ها هم ی بود طعمه کیتازه تو با اون کارت نزد.  رو از سمتت قبول نکنمیا

 نکرده یی که خدانی اای اومد و ی سرت مییز بال اگه اون روی دونی مچیه! یبش

 جواب ی چطوردی باای کردم؟ و ی چه کار مدی من با،ی شدیدچار نقص عضو م
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۴۸۱

 ی که بعدش به جانی دادم؟ تازه از اون بدتر ای مفشیمادرت رو با اون قلبِ ضع

ب  و مادرِم رو با القاب بد خطای هنوز هم از من طلب کار بود،ی باشمونی که پشنیا

  .یکرد

 کردم که چشم ینی عقب نشیادی دادم و از مواضعم تا حدود زی بهش حق میکم

  : کردزیهاش رو ر

 اون جا بود که از گهی دنی همیبرا.  تعصب دارمیلی پدر و مادرم خی من رو_

  . شدم و کنترل رفتارم رو از دست دادمی عصبانیلیدستت خ

 کنم یادآوریع بکنم و بهش  آخرش از خودم دفای حرف هانی در مقابل اخواستم

 احترام رو به مادرش گذاشتم که با تی فهمه که من نهای باشه منیکه اگه واقع ب

  . مانع حرف زدنم شدگشیدست د

 و امروز هم اون طور ی زدی زنگ نممی اون چند دفعه به گوشروز،ی و البته اگه دـ

 ها ی زودنیه ا باهات حرف بزنم محال ممکن بود که بی خواستیمظلومانه ازم نم

 که من ی همه بچه ها گفتی تقلب کردنِ من رو هم جلوانیالبته تو اون جر. ببخشمت

 اون تقلـ ی که برادمی بهت حق مییجورا هی ی ندارم و حتی مشکلچیبا اون کارت ه

در ضمن . ی کنی تالفی طورنی ای و خواسته باشی شده باشیـبم از دستم عصبان

قبال هم بهت گفته . یاری طالق رو به اون زبونت م آخرت هم باشه که اسمیدفعه 

 هم، تو رو نخوام و ازت خسته شده باشم، باز هم محال ی وقتهی اگه یبودم، من حت

  .ممکنه که طالقت بدم

  . کردانی بتی آخرش رو با خشم و جدجمالت
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۴۸۲

 خوشم ادی حرفاش زی بهش حق بدم اما از لحن طلبکارانه ی تونستم کمی مدیشا

  : گفتمستی هم شهر هرت نیادی که بفهمه زنی ایبرا. د بوومدهین

 ی نمی قانونچی و با هی بکنی تونی نمی کارچی هرمی اما اگه من بخوام طالق بگـ

 و ی داشته باشیشتری رفتارت کنترل بی به بعد رونیپس بهتره از ا. ی مانعم بشیتون

 نی دفعه انی ا که مثلدمی منم بهت قول نمگهی که دی تعصباتت رو کم کنی کنیسع

  . نگمیچی رو گوش کنم و هفتیج ارانیقدر راحت ببخشمت و مثل امروز ا

 شد و بازوهام رو گرفت و صورتم رو به صورت پر از ی به شدت عصبانی دفعه اهی

  . کردکیخشمش نزد

 موضوع ،ی بدوننویبهتره ا.ستی نی طورنی عاشقتم که اصال ایلی خوام بگم خی نمـ

 یادی زیلی اطرافم فرقِ خی من، با دخترهایتو برا. ستی نیمن و تو، عشق و عاشق

  .یدار

  : سوزوندی داغ و پر حرصش صورتم رو می هانفس

 تونم ی مرد نمهی و من به عنوان ی تو درسته که موقت اما باالخره زن من هست_

 مرد هی و تو بغـ ـلِ ی و شوهر کنی از من، برییِ بعد از جدای روزهیتحمل کنم 

 خوام و اگه ی خودم می براشهی همی رو که دارم برایاصال من هر چ. یب بخواگهید

  .دمی نمی اگهی به کس دو ندازم ی رو دور مزینخواستمش حتما اون چ

لبخند . تخـ ـت ولو شدمی روکهی رو ول کرد و به شدت هلم داد طوربازوهام

  . بدنم خم کردی زد و تنه ش رو روییثیخب

 ی ندازمت جلوی اگه شده می بشم، حتدیته و ناام در اون صورت و اگه ازت خسـ

  .دمی پارت کنن، اما مطمئن باش که طالقت نمکهیهمون سگ ها تا خوب ت
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۴۸۳

 چه نیبب!  ستوونهی جور دهی نمی اا،ی خدایوا.دمی آن از ترس به خودم لرزهی

  ! کنهی خودش نمشی که پییفکرها

 دونم یفته اما نم نگی آخرش رو به جدی زدم اون حرف های چند که حدس مهر

 دی بعی کارچی هاری مثل کامیاز آدم«:  و با خودم گفتمدمیچرا دوباره ازش ترس

  ».ستین

  .دی رو کشمینی زد و بی کنم لبخندی دارم وحشت زده نگاش مدی دیوقت

  ؟ی ساکت شده؟ی چـ

  : کردم و گفتمدای و جرأت پدل

 از ی اصال چه لذت؟ی کنی مدی من رو تهدی طورنی که ای ترسی واقعا از خدا نمـ

  ؟ی بری متیسمی سادی حرفانی کارها و انیا

از .نمی تخـ ـت بشی تا دوباره رودی و دستم رو گرفت و کشدی بلند خندی دفعه اهی

  .پشت بغـ ـلم کرد و صورتش رو کنار گوشم آورد

 سگام ی ها جلوی وقت مثل روانچیپس ه. ستمی نی نترس، من روان؟یدی ترسهی چـ

  . ندازمتینم

 خوردم که گونه م رو گرفت و صورتم رو ی هام رو مشت کرده بودم و حرص مدست

  :به طرف خوش چرخوند

 هی فکر رو که نیپس ا. دمی وقت طالقت نمچی من هگم؛ی می جدنوی اما خب ا_

اون روز هم اگه من اون . زی رو دور بری کندای ممکنه از دست من نجات پیروز

 ادمی زتیاز دستت خسته شدم فقط به خاطرِ عصبانحرف ها رو بهت زدم و گفتم که 

  . نداشتمزهایچ نی و ایی جدای برای قصدچیبود و همون موقع هم، ه
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۴۸۴

  : زدم و گفتمیشخندی نارمی کم ننکهی ایبرا

 هیحتماً در اسرع وقت خودت رو به .ی هستی روانماری بهی به نظر من تو ی ولـ

  .روانپزشک نشون بده

  . م ناراحت بشه،شونه هاش رو باال انداختهی از کناکهنی و بدون ایالی خی ببا

 که دوست ی تو هم هر چدم،ی من باز هم طالقت نمی اگه ازم متنفر هم باشی حتـ

  . اسمش رو بذاریدار

روم رو ازش گرفتم که دستش رو دراز !  خواستمیانگار من ازش طالق م!  حاال خب

  :دی رو کشمینی بشهیکرد و مثل هم

 از دست من خالص ی راحتنی به ایفکر نکنم بتون.  های کردری گیچل تو بد هی ولـ

  .یبش

 فقط غهیشرط فسخ ص.  گفتی اون راست مدیشا.  نگفتمیزی زدم و چیپوزخند

 ینم.  کردی نمتی هم از من حمای قانونچی مدت از طرف مرد بود و هنی ادنیبخش

  . دونستمی کرد و من نمی متی هم حمادیدونم شا

 قلـ ـبم هم به طالق مِی شوهرم بود و من اون رو دوست داشتم و از صمرای کامالبته

 دونستم اونم چون منو ی هم مرشی اخیبرخالف حرف ها.  کردمی فکر نمییو جدا

 ی حرفا رو منی روم داره، داره ایادی تعصب زی اگهیدوست داره و مثل هر مرد د

 یمن که م. ستیهم ن ی روانماری بکی ی هم نداره و حتی منظور بدچیزنه و ه

 نی آوردم و ای اون حرف ها رو به زبون مدیدونستم اون با طالق مخالفه، پس نبا

 مرد بود و هی که بود اون یباالخره هر چ.  کردمی اون رو آزرده خاطر میطور

 داشت که ی فوق العاده قورتی جور حسِ غهی بودم شینسبت به من که همسر شرع
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۴۸۵

 با اون حرفم اون رو دی دوست داشتم و نبایلی رو خرتشی غنی امالبته خود من ه

  . کردمی اعتماد می و نسبت به خودم بیعصبان

 ی زد که من رو ناراحت می بهم میی اوقات حرف های درست بود که اون گاهالبته

 بتونم اون حرف هاش ی بود که به راحتادی هاش هم، اون قدر زیکرد اما خب خوب

 عاقالنه رفتار شهی مثلِ همدیمطمئنا من االن هم با. م و فراموش کنرمیرو به دل نگ

 نی بی ونهی می الکی جر و بحث هاو ی ذاشتم با خودخواهی مدی کردم و نبایم

 طور نی سرد و همی که با رفتارهانی اای و زمیخودم و اون رو دوباره به هم بر

 ی تو رو هممی راه زندگنی دندان شکن اون رو از خودم برونم و آخریجواب ها

  . بدونمییطالق و جدا

 کرده بودم، ی به نظر من که باهاش زندگی نبود و حتی هم شوهر بدیلی خاریکام

 تندش ی حرف هانی ای تونستم از همه ی بود که من مادی هاش اون قدر زیخوب

 ی داشت که زندگیادی زیلی خی حسن هااریکام.  کنم و اون رو ببخشمیچشم پوش

 خوند ی بود که نماز نمتاون درس.  کردی منیرین و ش آسویلیکردن باهاش رو خ

 بهشون یادی دوست داشت و تا حدود زیلی رو خنمونی دیاما خب مظاهر مذهب

 وقت من چی نداشت و هی مشکلچیبا نماز خوندن و حجاب من ه.  ذاشتیاحترام م

 بود و تی خوب و با مسئولشهی هماریکام. رو به خاطر پوششم بازخواست نکرده بود

 احساس تعهد می زندگی مالنی طور تأمنی و همشمیآسا هم، نسبت به رفاه و شهیهم

اون .  کردی نمی شوهر هرگز شونه خالهی خودش به عنوان فی کرد و از وظایم

 نی ایمن تو.  گفتیاون درست م.  بودی به مسائل اخالقبندی مرد خوب و پاهی یحت

 نگاه حرم زن و دختر نامهیاد که به  بودم چشم ناپاک باشه و بخودهیسه ماه هرگز ند



  یونیلیعروس هفت م

  

goldjar/me.Telegram  

  

 

۴۸۶

 که یی با دخترهادیالبته شا.  برهی دخترچی بندازه و به سمت هفیناپاک و کث

 کردن ی کرد اما خب اون اهلِ نامردی می بودن، دوستهی خواستن و پایخودشون م

  . نبودی زن و دخترچیو نارو زدن به ه

 قانع شدم و خودم رو هم تا یادی تا حدود زار،ی کامی هالی روز با اون دلاون

اگه من .  گفتی راست ماری کامدیشا.  اون دعوا و قهر مقصر دونستمی تویحدود

 شدم اآلن ی دچار نقص عضو مای شدم و ی می وحشیاون روز طعمه اون سگ ها

 کرد و ی دق می و ناراحته کردم؟ تازه مامانم هم که حتما از غصی کار می چدیبا

  . مردیم

 روا نبود که من همچنان دی کرده بود شای ازم عذرخواهین روز کل اواری کامچون

 دادم که به نظراتش ی خواستم و بهش قول می ازش عذر مدیمنم با.  تفاوت باشمیب

 توجه به مکالمه یب.  هاشون از اساس مخالفمی ذارم، هر چند که با بعضیاحترام م

  .دم لـ ـبم نشونی به روی لبخندمونی قبلیها

 خوب و شهی گذره تو همی مشترکمون می که از زندگی سه ماهنی ایتو اری کامـ

  !یمهربون بود

 و منگ و با جی حرف، تازه اونم بدون مقدمه رو ازم نداشت،گنی که توقع ااریکام

 ی دست هام گرفتم و با محبت تویدستش رو تو.  گشاد شده بهم نگاه کردیچشم ها

  : شدمرهیچشم هاش خ

 کردن با ی که من هرگز زندگیتی شناس و با مسئولفهیر وظ شوههی به نظر من تو ـ

  . دونمی هچل افتادن نمیتو رو مصداق تو
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۴۸۷

 دنی گرد شده، منتظر شنیی زد و دست هام رو فشرد و با تعجب و چشم هایلبخند

  . صحبتام شدیادامه 

  !چه خوب! ؟یگی ا راست م_

  .قل کنم کردم تا اون حس قشنگم رو بهتر بهش منتقتری رو عملبخندم

 شهیهم. ی کم نذاشتیزی من چی برای طور روحنی و همی وقت از نظر مالچی تو هـ

 آروم یِ زندگهی برام ی کردی اومد سعی و از عهده ت برمی تونستیتا اون جا که م

  .یو بدون دغدغه بساز

  : کردمی می انگشت هاش بازبا

 دو ماه که مامانم نی ای و توی نکردی احترامی وقت به مامانم هم بچی هی تو حت_

 که ی طوری باهاش با محبت و احترام رفتار کردشهیبه خونه مون اومده بود، هم

  . وقت حرف ها و کارهات اون رو ناراحت نکرد و دلش رو نشکستچیه

 دیشا.  تر کردکی دستش رو دور شونه هام انداخت و من رو به خودش نزداریکام

 بار به نی اولی اتاق، برانی همی که اون توی از اون روزمیبعد از گذشتنِ دو ماه و ن

 من، ی های طور خوبنیمن ابراز عشق و عالقه کرده بود و از دوست داشتنش و هم

 وقتش شده بود که من هم متقابال از عالقه م و اون حسِ گهیبرام گفته بود حاال د

 که به یی ها و حسن های طور خوبنی که نسبت بهش داشتم و همییبای و زفیلط

 گفتم که چقدر دوستش دارم و چقدر ی زدم و بهش مینظرم داشت، براش حرف م

  . کنمی مثل اون افتخار میبا تمام وجودم به داشتن شوهر خوب

  : آغـ ـوش اَمنش غرق کردمی گذاشتم و خودم رو تونشی سی رو روسرم
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۴۸۸

 ها رو فراهم نی برام بهترشهیهم. ی من رو درک کردطی شراشهی تو هماری کامـ

 گهی تا دارمی مامانم رو هم به خونه ات بی و سخاوتمندانه بهم اجازه دادیردک

 غصه نخورم اما خب من در ش،یی و تنهاینگران و دلواپسش نباشم و از غمِ دور

 ی که ازم خواسته بودنی رغم ای گذشته علی کار کردم؟ من هفته یمقابل چ

م و در مقابل  خودت و خانوادت رو درک کنطی روز، شراهی یحداقل برا

 صبر و حوصله به خرج بدم اما من خودخواهانه نتونستم تحمل کنم یرفتارهاشون کم

 کردم و تو رو از ی احترامیو با قهر کردنم و البته اون حرف هام به تو و مادرت ب

  .خودم رنجوندم

 که ییاشک ها.  شونه هام رو گرفت و صورتم رو به سمت خودش باال آورد اریکام

 شده بود رو با سر انگشتش گرفت و با لبخند ی صورتم جاری روشهیل همطبق معمو

  : زمزمه کردی و نادممونیپش

 دونم رفتار من و یمن م. ی اون ماجرا مقصر نبودیتو تو.  حرف ها رو نزننی اـ

  . نبودی و انسانحیمامانم باهات صح

_...  

  .دی به صورتش کشیدست

 رو تحمل زیصله و اون اخالق خوبت همه چ با صبر و حوشهی تو اون روز هم مثل هم_

 ی وقت اون طورچی من و مادرم نبود، هی های روادهیمطمئنا اگه ز. یکرده بود

  .ی زدی و بعدش هم اون حرف ها رو نمی کردیقهر نم

_...  

  : تلخ زدیلبخند
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۴۸۹

 من بود که نخواستم درکت کنم و احمقانه اون ی خودخواهنی دونم که ای من م_

 هی ادمی زیبعدش هم که به خاطر خودخواه.  آوردمشی رو پطیادعوا و اون شر

  . تموم ولت کردم و باعث رنجش و آزارت شدمیهفته 

  : رو تکون دادمسرم

 تو فقط از من ؟ی خواسته بودیاصال تو مگه از من چ.  حرف رو نزننی نه،اـ

 ی طورنی اون شب، به پدر و مادرت احترام بذارم و ای فقط برایخواسته بود

 رو انتخاب یکی من و اون ها نیانوادت رو باهات دشمن نکنم و مجبورت نکنم که بخ

  .یکن

  . انداختمنیی رو پاسرم

 یِ جسمطیحتما شرا.  خوانی تونم درک کنم چرا پدر و مادرت من رو نمی من مـ

 اونا نتونن من رو به شهی باعث ممی خانوادگنیی پای طور سطح مالنیپدرم و هم

راستش منم با .  بکننی هاتون معرفلیبول کنن و با افتخار به فامعنوان عروسشون ق

  .شمیم خاطر ندهی ندارم و ازشون رنجیاونا مخالفت

  :دی آروم در آغـ ـوشم کشاریکام

 همه نی طور با انی با حرف ها و کارهات و همشهیتو هم! ی خوبیلی تو خهی هانـ

  .ی کنی خودت می من رو شرمنده تیگذشت و مهربون

  : زدم که ادامه دادیدلبخن

 و مهربون، مثلِ تو دهی زن فهمهی کردم که خدا ی دونم چه کار خوبی من واقعا نمـ

 از داشتنت به خودم شهی که من همی هستبی دختر پاک و نجهیتو ! رو بهم داده

 وقت چیمن ه.  که در کنار تو هستم احساس آرامش کردمنی هم از اشهی و همدمیبال
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۴۹۰

 نی ای نکردم و تودای پلی تمای اگهی دتر زن و دخچیتو به طرف هبعد از ازدواج با 

  . نکردمانتی وقت بهت خچیمدت هم ه

  ! گفت؟ی واقعاً داشت راست میعنی تعجب بهش نگاه کردم،با

 رو درک طمی سه ماه، باز هم شرانی ای خوام مثل همه ی ـ من بازم ازت ماریکام

 عقد یا اصرار کردنِ به خانوادم برا تونم بیمن نم.ی تنگنا نذاریکن و من رو تو

 رو انتخاب یکی تو و اونا نیکردنت، اون ها رو با خودم دشمن کنم و مجبور بشم ب

 دوست دارم و هم پدر و یلیمن ، هم تو رو خ.  رو از خودم برنجونمیگریکنم و د

مادرم رو و البته دوست هم ندارم هم خودم و هم تو رو از امکانات و محبت خانوادم 

  . صبر و تحمل کنگهی دی خرده هی کنم یخواهش م. محروم کنم

  : زدی بخشنانی اطملبخند

 پدر و مادرم ازت ی روزهی باالخره ی که تو داری رفتار خوبنی با ادمی بهت قول م_

 ببندن و تی خانوادگی اون نقص های چشمشون رو روشنی و حاضر مادیخوششون م

البته . رنی خودت بپذی هایاطر خوبفقط و فقط تو رو به خاطر خودت و به خ

 هی دوستت داره اما خب اون هم یادی زیلی پدرم تا حدود خی دونیخودت که م

 کنه و تو رو به عنوان همسر من سکی با نظر مادرم موافقه و دوست نداره رییجورا

  . کنهی دوست و آشناهامون معرفیبه همه 

 به گونم زد و از هپروت ی ا بودم که با لبخند ضربهکی حس و حال رمانتهی یتو

  . آوردرونمیب
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۴۹۱

 اما خب تو نگران اون ها نباش و خودت رو به خاطر افکار اون ها ناراحت و غصه ـ

 رو ی اگهی دختر دچی از تو هری که من تو رو دوست دارم و به غنهیمهم ا. دار نکن

  . کنمی نممیوارد زندگ

 ی به حرف هاش گوش میحال و خوشجانی داد و من با هی ادامه منطوری هماریکام

 کرد و برام از عشق و محبتش یاونم آروم موها و شونه هام رو نـ ـوازش م. دادم

 کردم من چقدر خوشبخت ی گفت و من غرق در لذت بودم و با خودم فکر میم

 با عشق و عالقه ارید من و کامیشا!  دارماری کامیِ به خوبی ای زندگکیهستم که شر

 ی هم به خاطر مخالفت فرحناز نمدی و شامیاج نکرده بود با هم ازدونی آتشی

 و به صورت میای وقت، به عقد دائم هم در بچی هم هدی ها و شای زودنی به امیتونست

 بود نیمهم ا.  من مهم نبودی براگهی ها دنی اما امی هم باشیِ زن و شوهر رسمیعلن

 به عنوان همسر محبوبش  و خانواده دوست بود و من روتی مرد بامسئولهی اریکه کام

  . ذاشتیدوست داشت و به خواسته هام احترام م

 هم ی و گاهمی باهم دعوا کرده بوداری من و کامی چند وقت، گاهنی ای تودیشا

 زهای چنی با حرف هاش من رو آزرده خاطر کرده بود اما خب به نظر من ااریکام

 کارهاش یطلقه و همه  تونست ادعا کنه خوبِ می کس هم نمچی مهم نبود و هادیز

 که ما آدم ها درست مثل ادی مشی پی زندگی تویگاه. هم درست و کامالً به جائه

 که از ته قلـ می زنی میی حرف هاتمونی عصبانی به طور ناخوداگاه توار،یمن و کام

  .می به اون نداری اعتقادچی و در واقع هستیـبمون ن

 وجود داره که مهم یادی زیجش ها ما آدم ها مشکالت و رنی زندگی نظر من توبه

 و منصفانه نمی رو ببوانی پر لی مهی ننانهی خوش بمون،ی زندگی توشهی که ما همنهیا
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۴۹۲

 خودمون و همسرمون ی و برامی و پرورش بدمینی رو ببگهی همدی هایخوب

 و ما هی به دست آوردنیآره، من معتقدم که خوشبخت. میاری رو به وجود بیخوشبخت

  .می به وجود اومدنش رو فراهم کنطیشرا خودمون دیبا

 و از می رو ببخشگهیهمد) ع( طبق دستور اسالم و ائمه معصومشه،ی همدی ما باآره،

 که ستی ننیمهم ا. می فرصت جبران کردن بدگهی و به همدمی بگذرگهی همدیخطاها

 رو تموم شده زی زود همه چادی به وجود بی ای سختهی مشترکمون یِ زندگیتا تو

 و مثل می منجر کنیی طالق و جداه مشترکمون رو بیِ و گستاخانه زندگمیکنفرض 

  .میترسوها از مشکالتمون فرار کن

 ی که خطانی و قبل از امی رو تحمل کنگهی که ما همدنهی مشترک، مهم ایِ زندگیتو

 نانهی و حق بمینی خودمون رو ببی اول خطاها و اشتباه هامینی رو ببمونی زندگکیشر

 و البته نه با دعوا و ی و بعدش با محبت و مهربونمیفع خطاهامون بکن در ریسع

 که اون می کنی و سعمی اشتباهش بکنیکشمکش و جنجال، همسرمون رو هم متوجه 

  .می کنتی آل هدادهی خوب و ای زندگهیرو هم به سمت 

 دونه که من اون رو نه یالبته خدا خودش بهتر م.  دوست داشتمیلی رو خاری کاممن

 که داشت دوست داشتم و یی های خوبیه خاطر ثروتش، بلکه فقط به خاطرِ همه ب

 اون رو تجربه ی اگهی وقت دچی داد که هی می در کنار اون به من آرامشیزندگ

 اما خب تعهد و ستی آدم ها نا می زندگیمسلما پول و ثروت همه . نکرده بودم

 که نی زن هاست و من از ا مایِ از زندگیادی شوهر آدم، بخشِ زیری پذتیمسئول

 ارمی وقت از من انتظار نداشت کار بکنم و خرج خودم رو خودم دربچی هاریکام

  . دونستمی شناس مفهی مرد مسئول و وظهیازش ممنون بودم و اون رو نماد 



  یونیلیعروس هفت م

  

goldjar/me.Telegram  

  

 

۴۹۳

  : زدم و گفتمی کرد لبخندی که نـ ـوازشم ماری کامبه

 هی از من که یوست نداشته باش تو ددی دارم، شایادی دونم ازت توقع زی ماری کامـ

  ...یپدر عقب مونده و کر و الل داشتم بچه دار باش

 ی انداختم و با انگشت هام بازنیی کرد که سرم رو پای با تعجب بهم نگاه ماریکام

  .کردم

 بچه داشته باشم و اون رو با عشق و هی زنم و دوست دارم از تو هی اما خب منم _

  .گ کنم طور توجهت، بزرنیمحبت و هم

  .دی هم کشی تویشی هاش رو نمااخم

.  کنمی فکر نمی طورنی تو ای وقت درباره چیمن ه! ؟ی زنی که مهی چه حرفنی اـ

 داشته باشم دوست دارم مادر ی بچه ای روزهیمن واقعا دوستت دارم و اگه قراره 

  .یاون بچه تو باش

  :دمی شدم و پرسری دفعه دلگهیاما .دی چشم هام درخشی توجانی و هی از شادیبرق

  م؟ی بچه دار بشی وقت نذاشتچیچرا ه...  پس چرا ـ

 صورتم آورد و کیصورتش رو نزد.دی خنده ش رو کنترل کنه و بلند خندنتونست

  :گفت

 قدر برات مهمه؟ تو مگه چند سالته که نی ای زودنی بچه دار شدن اونم به ایعنی ـ

  ؟ی خوای بچه می زودنیبه ا

 نبود ادیما هنوز اون قدر سنمون ز.  گفتیاون راست م دیشا.دمی کشیقی عمنفس

 ی اما خب من نگران بودم و دوست داشتم برامی به بچه دار شدن فکر کنمیکه بخوا

 خواست ی هم چون دلم مدیشا. میحفظ شدن رابطمون هر چه زودتر بچه دار بش
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۴۹۴

 سالم یچه  بهی کنه و ی لطف مبهم و مطمئن بشم که خدا حتما نمیزودتر بچه م رو بب

  ! مصر بودمنقدریده،ایبهم م

  : گفتجانی هبا

 بعد از ی اما بذارش برامیشی بچه دار م،ی عجله دارنقدری خب حاال که تو ایلی خ_

  باشه؟. مونیجشن عروس

  : گفتممتعجب

  ! پدر و مادرت که مخالفنی ولـ

ر و به پد.  که قبال قولش رو بهت داده بودممیری گی رو می ـ خب همون جشناریکام

 اگر هم نه، به زور سوار فرغونشون ان،یاگه دوست داشتن م. می نداریمادر منم کار

  .مشونیاری و ممی کنیم

  .دمی و گونش رو با عشق بـ ـوسدمی خندبلند

  . دوست دارمیلی من خاری کامـ

  . لباسم پاک کردی صورتش رو با گوشه ی رو کنار زد و با لحن بامزه امن

  !ی کردی صورتم رو تف تفی همه ؟ی کارم کردی چنیبب!  لوسی دختره ی اـ

  . رو لوس کردم و لب هام رو غنچه کردمخودم

  !ی قدر خوب نباشنی ای خواستی مگه؟ی کار کنم دی خب چـ

 هم اری مدت من و کامنی ایتو.  چند روز بعد از مشهد به خونه برگشته بودمامان

 خونه مون یالر همون حوال تاهی مون،ی ده روز بعد و برگزار کردن جشن عروسیبرا

 ی از باردارشی و پکی ژنتشی آزمای سرهیطبق درخواست من . میرزرو کرده بود

 و خدا رو شکر از نظر م؛ی بچه دار بشحت راالی تا با خمیالزم رو هم انجام داده بود
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۴۹۵

 و البته ی به زودمی تونستی و ممی بچه دار شدن نداشتی برای مشکلچی هیپزشک

 بچه دار ی برامونی مردم، بعد از جشن عروسی ناروای حرف ها ازیری جلوگیبرا

  .میشدن اقدام کن

 ی دانشگاهری ما با حضور دوستان، البته دوستان غی و ششم بهمن، جشن عروسستیب

 معتمد و مادرشوهر گرامم هم، یآقا.  و اقوام من برگزار شدانی و آشنااریمن و کام

به همراه دو تا از خدمتکارهاشون قدم  ار،ی من و کامیطبق درخواست محترمانه 

  . بودنده اومیرنجه فرموده بودن و به جشنِ عروس

 عقد ی معتمد رو جز سر سفره ی مجلس ما جدا بود و من آقای و مردانه زنانه

 رنگ ی اروزهی فی و دکلتـ ـه ی لباس دامن پفهیکه من اون وقت  (یشینما

 ساعت بعد از اون کی که یروس عیِ جشن اصلی طور آخرهانی بودم و همدهیپوش

 رنگ و فوق دیف برگزار شده بود و من لباس عروس سیشیمراسم عقد کنون نما

  .نمینتونستم که بب)  بودمدهی رو پوشمتمی و گرون قکیالعاده ش

 ی مجلس نشسته بود و جوری پر ابهت و پر از افاده باالیلی چند که فرحناز هم خهر

 خوشحال یلی بود اما خب من از اومدنش خزابتیلژست گرفته بود که انگار ملکه ا

 نداره که البته ی کس و کارچی گفتن پس چرا داماد هیبودم و حداقل اقواممون نم

 بودن که دهی پرسییزهای بودن و چه کردی هامون کنجکاولی فامشتریباز هم ب

 نی داماد از ای که خانواده نی ایمامانم هم با کمال صداقت بهشون گفته بود برا

 نی رو دوست داره و به اهی هانیلی جون خودش خاری هستن و کامیوصلت ناراض

  !وصلت اصرار کرده و چه و چه
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۴۹۶

 مثل دی اون لباس سفی بود و من تویزی شب خوب و خاطره انگیلی شب خاون

  ! از خود نباشه هافی شده بودم؛ البته تعری و دوست داشتنبای زاریفرشته ها، بس

 ی بود اما خب آبرودارنی باهام سرسنگی کمشهی معمول هم چند که فرحناز طبقهر

 بابت نی نکرد که من از ای نگفت و گله ایزی اقوام و آشناهامون چیکرد و جلو

  . ممنون بودمیلیازش خ

 ی اون نورهاری رقص آرومم زاری کامی شاد بودم و به گفته یلی شب من خاون

 و اری کامدمیاون شب فهم.  شده بودیی و تماشابای زیلیرنگارنگ رقص نور، خ

 یبرا!  برقصنستنی هستن که بلد نی استعدادی بیمامانش از اون دسته از آدم ها

 کردند و البته امان ی میوش پر اُبهت سرجاشون نشسته بودند و فخرفریلی خنیهم

 طور نی من و مامانم و همدنی رقصی ادااری به خونه که کامدنیاز آخرِ شب و رس

 نبودن و بندی به محرم و نامحرم بودن، پای که تا حدودم،ی پدرلیامزنان و دختران ف

من و .  مسخرمون کردی حسابی بودن، رو درآورد و به شوخدهی رقصاری کامیجلو

 مختلف ی با رقص هاادیالبته من ز. می و شاد بودمیدی خندی مالیخ یمامان هم ب

 هم جز اریکام. دمیص رقی و آروم مبای نداشتم اما خب به اندازه خودم زییآشنا

 که اصرار کردم، ی رو بلد نبود که همون رو هم هر چی اگهی رقص دچیتانگو ه

 و بعدا باشه اون همه زن، مضحکه ی چشم های و گفت دوست نداره جلودینرقص

 و بامزش من رو ُکشته بی افکار عجنی هم با ااریواقعا کام! ارهی اداش رو دربیکس

  ! برقصهدی باگهی خودش که دی عروسیخب باالخره آدم که تو. بود

 سفر نی طور اولنی ماه عسل و همی برااری من و کام،ی جشن عروسیفردا

 و من میرفت) ع( امام رضاارتیمشترکمون به درخواست من، به مشهد مقدس و ز
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۴۹۷

 و البته ادی بای بودم بعدها به دندواری که امی و بچه ااری خودم و کامی خوشبختیبرا

 وقت چی و مهربانم خواستم که هزی هم باشه، دعا کردم و از امامِ عزسالم و تندرست

 چند بار با ی نره و ما سالرونی عشقِ ما بونی ما و از می و آرامش از خونه یشاد

  .می رو داشته باششونی اارتی زقی خوش توفی و دلیشاد

  

****  

  

 هم طبق  که بازنی مهربون شده بود و با وجود ایلی خاری کامگهی روزها دنیا

 اون تی طور به خاطرِ محروم نشدن از ثروت و حمانی پدر و مادرش و همیخواسته 

 خودشون برگرده ی من بمونه و مجبور بود به خونه شی تونست شب ها رو پیها، نم

 کردم و ی موضوع رو تحمل منی اییاما باز هم با من خوب بود و من هم با خوش رو

 عرضه بودن ی بودن و بچه ننه بودن و بفیع کردم و انگ ضی نمی گله اچیبهش ه

 نی رو درک کنم و به همطشی کردم صبورانه شرای می زدم و سعیرو هم بهش نم

 هم ی اعتراضچی اومد قناعت کنم و هی مشمی روزها پشتری بی که اون تویچند ساعت

  .نداشته باشم

دم و  پا افتاده، اعصاب و آرامشِ خوشی پیزهای چنی نداشتم به خاطر ادوست

 بهش فشار زهای چنی عقد دائم کردن و ای که برانی اای و زمی رو به هم براریکام

 برام مهم هم نبود که ی حتگهی اصال برام مهم نبود و دگهی دزهای چنی ادیشا. ارمیب

 قی اصال برام مهم نبود که صدای بکنه و ائم وقت نتونه من رو عقد دچی هاری کامدیشا

 نبودم که ی کرده و من اون دختر ناپاکیمن اشتباه فکر م یمتوجه بشه که درباره 
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۴۹۸

 ی میری من چه تأثیِ زندگی مردم تویاصال افکار و حرف ها! اون تصور کرده بود

 رو ردم درِ دهنِ می بست ولشهی گفتند درِ دروازه رو ممیتونست داشته باشه؟ از قد

 بود و من رو یا اخالق مرد متعهد و باری بود که کامنی من ایِ زندگیمهم تو! شهینم

 ی کوششچی از همی آرامش و راحتی و برادی ورزیدوست داشت و بهم عشق م

 من بمونه شی ذاشت و اجازه داده بود پیبه مادرم هم احترام م.  کردیفروگذار نم

 بود که مادرم جز من، قتی حقهی نیا. ود لطف بزرگ درحق من بهی واقعا نیکه ا

 تونستم با وجود تنها بودن و ی نداشت و من نمای دننی ای رو توی اگهیکس د

 شِی حتما اون رو پدی کنم و بای با دور بودن ازش، راحت و آروم زندگش،یماریب

 بود که نی قسمت من ادی دونم، شاینم.  بودمی داشتم و مواظبش میخودم نگه م

هم  دی بهتر بود و شایلی من خی نوع ازدواج برانی ادی ازدواج کنم و شای طورنیا

 افتاده بود و می زندگی شوم روی هی ساهی پدرم که مثلِ یِ جسمطیبا توجه به شرا

.  داشته باشمگهی دی دخترهای مثلِ همه یعی ازدواج طبهی شد که ی منیمانع از ا

 محسوب ی موهبت بزرگ الههی یت من حی برااری مثل کامی نوع ازدواج و شوهرنیا

  ! تونستم داشته باشمیم ننی بهتر از ای شانسگهی شد و من دیم

 ی شب براهی ی هفته ادی گذشت و ظاهرا من هم بای روزها مثل برق و باد مگهید

 رفتار پدر و مادرش گهیهر چند د.  رفتمی ماری پدر و مادر کامی به خونه یمهمون

 ی خواستن من زن دائمی خوب بود اما خب مطمئنا اونا هنوز هم نمبایباهام تقر

 ها تحت کنترل داشتن من بود تا ی مهموننی فرحناز از الیاال دل باشم و احتماریکام

 هم دی شاای تازه درست کنم و ی دست از پا خطا کنم و براشون دردسرانایمبادا اح

 خواستن ی می طورنی از من بچه دار بشه و ااری خواستن کامی که اون ها نمنیا
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۴۹۹

 که من بچه نیمحض ا رو تحت نظارت و کنترل خودشون داشته باشن و به زیهمه چ

 کردن ی فکر مدی سقط کردن اون بچه که شای نشده، براری دیلی تا خشدمدار 

 ی تر اقدام کنن و خودشون رو توعی هر چه سراد،ی بایممکنه مثلِ پدرم ناقص به دن

  .دردسر نندازن

 معتمد من رو به عنوان عروسشون قبول نداشتن اما من ی که خانواده نی وجود ابا

 هم اری کامی رو درک کنم ولی اجباری های مهموننی ایِتم علت واقع تونسینم

 نیا« :  گفتی می هم جددی شاای و ی دونم به شوخی و نمدی خندی مشهیهم

 که مادرشوهرت تو رو مثل دخترش دوست داره و نهی ها فقط به خاطر ایمهمون

  »!اره دوستت دیلی که خدهی رو هم نداره، اما هنوز خودشم نفهمتیطاقت دور

 دادم علت ی کردم و احتمال می رو باور نماری کامی حرف هانی چند که اهر

 که گفتم باشه، اما خب چون اون ها پدرشوهر و یی هالی همون دلشونیاصل

 نی رغم ای رفتم و علی کردم و به اون جا می نمیمادرشوهرم بودن من هم مخالفت

 سوزوند اما من یاش دلم رو م فرحناز با زخم زبون ه- کم یلی البته خ- یکه گاه

 زنِ احتماال کم ی حرف هاگهی دعوا و دردسر نداشتم و دی حوصله گهیچون د

 هم اری گفتم و به کامی نمیزی مثل فرحناز برام مهم نبود، در جوابش چیسواد

  . جمالت خودم رو آروم کنمنی کردم با ای می کردم و سعی نمیاعتراض

من که قرار . ادیاون قدر بگه که جونش درب که دوست داره بگه، ی هر چبذار«

 ی شب توهی نی تونم ای کنم؛ پس می و با اون ها زندگنمی اون ها رو ببشهی همستین

 گاهش رو تحمل کنم و به خاطر شاد بودن و ی گاه و بیهفته و اون زخم زبون ها

 نکنم تا ی اعتراضاری به کاممی زندگیِعی حفظ روال طبنطوریآرامش خودم و هم



  یونیلیعروس هفت م

  

goldjar/me.Telegram  

  

 

۵۰۰

 از مادرش، ی شعور مثل اون روز دوباره شر درست نکنه و با جانب داری بارهیامک

 اون حرف ها ندونه و نخواد که اعصابم رو دوباره خرد و داغون یمن رو مقصر همه 

  ».بکنه

 همون فرحناز یی کذای گفت و اون ستاره ی راست ماری بودم کامدهی فهمگهید

 گفت ی وقت ها بهش می گاهاری کامبود،» نجم «شیلیمادرش بود که چون فام

 آورد و سر ی گفت کوکب، که داد فرحناز رو درمی وقت ها هم بهش میستاره؛ گاه

 گفته بود اسم مادرشه، اری بار کامهی ادمهیعاطفه هم که . دی کشی هوار ماریکام

 بودم و فقط دهی ندکیالبته من اون رو از نزد.  و مادر فرحناز بوداریمادربزرگ کام

 دل ی بودم؛ که البته اونم با اکراه و فقط به خاطرِ خواهش و شاددهیش رو دعکس

 قشنگم ی رو نشونم داده بود، به چشم هاشونی بار آلبوم خانوادگهیفرحناز که 

. نمی و تبارشون رو ببلی ای هی طور بقنی و همرزنی که عکس اون پودماجازه داده ب

 ی هی بود، مثلِ بقیمری آلزارزنیپ هی مادرش عاطفه هم که یاز نظر فرحناز، حت

 هی اری کامدی فهمی مانای که احنی اای شد و ی از وجود من باخبر مدی نبالیافراد فام

 اری اقوام کامدنی دی برایلیاهر چند که خوم هم چندان تم.  دارهی اغهیزن ص

 هفت پشتم بس ی بودم برادهی رو هم که داری فرحناز و خود کامنیاصالً هم.نداشتم

 قشونی عتی هالی اون فک و فامی هی شدن به بقی و معرفدنی به دیازی نگهیبود و د

  .رو نداشتم

 پدرشوهرم رفته بودم و پدرشوهرم مثلِ ی که به خونه دی عی هاکی روز نزدهی

 کردن از فی من، شروع کرد به تعری غرقِ در مطالعه بود، فرحناز هم براشهیهم

 و سه سالشه و به به و چه چه که ستی که بق،یکماالت و وجنات دختر برادرش شقا
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۵۰۱

 اری کامی اون رو برای و خوبه که به زودهی و کال چه جواهرهیعجب دختر خوب

 زدم ی می پرحرصی رو داشتم لبخندهاچی کنه و منم که اون جا نقش هویخواستگار

 زد و اون دور ی حرف ملشی که داشت با موبااری دفعه کامهی گفتم که ی نمیزیو چ

 بود، تماسش رو قطع کرد و دهی مادرش رو شنی رفت و ظاهرا حرف هایبر راه مو 

  : رو به فرحناز گفتیثی و بعد با لبخند خبد زیرو به من چشمک

 گل و گالب رو قی شقانی وقت اهی ؟یفرحناز خانوم پس چرا معطل! چه خوبی واـ

  . هایاز دست ند

  : به پدرش کردی زد و با چشم هاش اشاره یچشمک

 خوبم، گل پسر که هست، اهل یبابا... ماشاا.  شوهر خودتی برارشیخب بگ _

 ی از خدا چگهی منوچهر هم مگه دیی دانی هم که هست، ادیمطالعه و خوشگل و رش

  ؟ی و پولداری خوشگلنی به ای خواد جز دامادیم

  : رو به پدرش که غرق مطالعه بود گفتو

 کن ی بلند شو خوشحال؟ی نشستالی خی بی جورنی خان، چرا ادی بلند شو جمشـ

  .می دامادت کنیچون قراره به زود

 رو اری از طرف کامی جواب دندون شکننی عنوان توقع همچچی که به هفرحناز

 شد و اهن دی من سرخ و سفی شدنش جلوعی و ضاتی از شدت عصبانینداشت، حساب

  : گفتاری رو به کامی و عصباوردی کرد و طاقت نیو اوهون

 تو ادب و ؟ی زنی حرف ها رو منی سر که ارهی خی پسره ی کشیت نم تو خجالـ

  ؟یشعور ندار

  : آورد و گفترونی کتابش بی معتمد سرش رو از تویآقا
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۵۰۲

  !ه؟ی چانی شده؟ جری چـ

  . برهی رو آب ببره، شما رو خواب مایدن!  شما کتابت رو بخون،یچی ـ هاریکام

  : افسوس تکون دادی سرش رو به معنو

 کنن ی زن عوض مهی ی مردم سالیباباها! رهی خودش بگی زن براهیره  عرضه نداـ

 ما چهل و دو ساله که ی کنن، اون وقت بابای تنوع درست مشونی تو زندگیو کل

  ! زن رو نگه داشتهنیهم

 گفت که ی نمیزی و چدی سابی هم می حرص روی دندون هاش رو از روفرحناز

 انی زد و اصال هم در جریالبته لبخند م معتمد که هنوز هم هاج و واج بود و یآقا

  :نبود گفت

  ن؟یری من زن بگی شده؟ قراره برای چـ

  . زدیثی لبخند خباریکام

  . نداشتندفیپس آقا خواب تشر!  آهانـ

  : رو به فرحناز ادامه دادو

 اد،یاسم زنِ جوون و تازه و خوش آب و رنگ که م!  فرحناز خانومری بگلی تحوـ

  ! شنوهیمآقاتون گوش هاش خوب 

  : معتمد ادامه دادی به آقارو

 شد که اگه توپ هم ی غرقِ مطالعه منی پول بده همچی گفتی حاال اگه بهش مـ

  !دی شنی نمیچی همی ترکوندیجلوش م

  . و روزنامه ش رو کنار گذاشتدی معتمد بلند خندیآقا

  !ی پدر صلواتی اـ
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۵۰۳

  : معتمد گفتی نازک کرد و رو به آقای پشت چشمفرحناز

  ! گفتی به شوخیزی چهی یحاال کام!  تو هم هول برت داشتههی چـ

  : انداخت و رو به فرحناز گفتی نگاهدمی خندی به من که آروم ماریکام

 عرضه یحاال بابام ب. می کنم؟ من کامال جدی می گفته من دارم شوخیک!  بابای اـ

 ی تکرارنی ا باال بزنم و ازینی آستهی براش دی نبایعنیاست، اما من که با عرضم 

  بودن نجاتش بدم؟

  :دی کشغی جفرحناز

  ؟یگی که پشت سر هم مهی مزخرفات چنیا!  رم های کنم می به خدا قهر ماری کامـ

  . زد و ابروهاش رو باال انداختی دوباره به من چشمکاریکام

تو . دیاصال جاهاتون رو عوض کن. گهی خوام دی رو منیمنم هم!  خب قهر کن بروـ

  ! جانی اادی هم بقی منوچهر، شقاییا دیبرو خونه 

 خورد و ی که حرص می گرفت و در حالاری کامی از بازوی محکمشگونی نفرحناز

  : صورتش بود گفتی اون ته هااری کامی های هم به خاطر شوخی لبخندهیالبته 

  .دمیصبر کن، نشونت م.  تو رو ادب کنمدی من باـ

  : گفتدی خندی معتمد که میآقا

  ! صد بارنیا!  نکنتی رو اذ مادرتی کامـ

 ی اگهی دی دخترچی از اون به بعد فرحناز اسمِ هگهی روز گذشت و خوشبختانه داون

 یلی خاری ها از کامتی نوع حمانی کارها و انیهر چند که ا. اوردی من نیروجلو

 نی تونستم ای وقت نمچی بودم و هونشی مدگهی رو دنی بود اما خب من واقعا ادیبع

  . رو فراموش کنمتشیعشق و حما
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۵۰۴

 من رو دوست داشت و چون دختر یی جوراهی دی نبود و شای فرحناز زن بدالبته

 بالی باشگاه والای استخر و د،ی به خرگهی خواست با همدی اوقات ازم مینداشت گاه

 اریالبته کام.  کردی می اونجاها من رو به عنوان دوستش به همه معرفی و تومیبر

 با ی سالن بدنسازهی و دهی سرپوشاستخر هی استخر سرباز و هی خونه شون ی تونایا

 که ی روز، داشتند اما خب فرحناز دوست داشت به استخر و باشگاهزاتیتموم تجه

  . مسن و جوونش پر کنهیمخصوص افراد متمکن بود بره و وقتش رو با دوست ها

 ترس و . گذشته بود اما هنوز باردار نشده بودممونی ماه از اون جشن عروسدو

 وجودم رو گرفته بود و خواب و خوراک بهم حروم شده ی همه یوحشت ناخواسته ا

 وجود نداشت اما خب ی ای گونه نگرانچی هی بود و جایعی امر طبهی نی ادیشا.بود

 بود و از شوهر اولش دهیکش یی نازایادی زی که مادرم سال های منی برانیا

 کردم نکنه منم مثلِ مامانم یهمش فکر م ترسناک بود و من یلیباردار نشده بود، خ

  !نازا باشم

 همه نی الی تونست دلی کرد و نمی گرد شده بهم نگاه می با چشم هاشهی هماریکام

  . رو درک کنهمیوحشت و نگران

  : گفتی و به شوخدی ناراحت بودم و همش نگران بودم خندیلی روز که خهی

  !ی نازا خانومـ

  : زمزمه کردمرلبی شدم و زرهی بهش خی با بهت و ناراحتشهی همبرخالف

 بچه دار می تونی من نازا هستم و ما نمی کنی تو هم فکر میعنی ؟یگی راست مـ

  م؟یبش

  : حالت رقت بارم شد و آروم موهام رو نـ ـوازش کردنی ای متوجه اریکام
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۵۰۵

  .ی خواستم بگم ناز خانومی زدم؟ باور کن من فقط می حرفنی همچی نه، من کـ

 کردم و خودم رو ی کردم بخندم اما موفق نبودم و هق هق خفه ایه سع چند کهر

 خواستم بچه ینه، من م.  کردمهی تونستم گری انداختم و تا ماری آغـ ـوش کامیتو

  ! من بودیعی حق طبنیدار بشم و ا

  : گفتنانی همون طور که نـ ـوازشم کرد با اطماریکام

 من بازم دوست دارم و ی بچه دار هم نش اگهیتو حت.  خانوم، به من نگاه کنهی هانـ

  ! کنمی بچه، ازدواج مجدد نمی وقت براچیه

 نبود و من دوست داشتم حتما خدا بهم رحم کنه و به من نی چند که مشکل من، اهر

 آروم شدم و یادی حرفش تا حدود زنی دو تا بچه بده اما خب با اار،یهم از کام

 دواری مهربون امیبه لطف و کرم خدا خدا و ی باشم به رضای گرفتم راضمیتصم

  .باشم

 شی به چند تا متخصص سر زده بودم و همشون هم با توجه به آزماری ماه اخنی ایتو

اگه ...  و ان شااهیعی کامال طبنی ندارم و ای مشکلچی گفتند من هی مربوطه میها

 من ی برانیا.  باردار بشمی تونم به زودی نداشته باشه، من حتما میشوهرم مشکل

 شک اری که بخوام به نازا بودن کامنی ااز خبر کامال مسرت بخش بود و من قبل هی

 نثار هفت جد و آبادش کنم ، باردار شدم و پزشک مراقبم راهی بد و بیکنم و کل

  . زدنی رو هفتم بهمن ماه تخممانمی زاخیتار

  

****  
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۵۰۶

 فرحناز و ار،یم خرداد بود و من دو ماهه باردار بودم اما به درخواست کااواخر

  : کردی مدی همه ش تأکاری معتمد از باردار بودنم خبر نداشتن و کامیآقا

 دی دونم شاینم.  نگویزی معلوم نشده به پدر و مادرم چتی که آثار بارداری وقتتا«

 هم اونا بخوان وادارمون کنند و من رو تحت فشار دی شای نباشه ولی طورنیا

  ».میبذارن که بچه رو سقط کن

 یطی شراچی قدر وابسته به ثروت پدر و مادرش بود و تحت هنی ااری که کامنی ااز

 دلم ی شدم و گاهی می عصبیلی اون ها رو از دست بده ، ختی خواست رضاینم

 محکم سرِ خودم و ش،ی عرضگی همه محافظه کار بودن و بنی خواست از دست ایم

  ! بکوبمواریسر اون رو به د

 با من خوب گهیپدرجون و فرحناز جون د.  بودنیبی عجی اون ها خانواده واقعاً

 اری کامشی و آسای دوست داشتن و راحتیلی رو هم خاریبودن و به ظاهر کام

 بار هی اری که کامنی چرا با وجود ادمی فهمی مهم بود اما من واقعا نمیلیبراشون خ

نه و بهتره  ازدواج کی اگهی کس دبا از من محاله که ری من بهشون گفت، به غیجلو

 ی جشن عروسهی رو کنار بذارن و به فکر یالی خی و بی مسخره بازگهیکه اونام د

 ی دور ما رو برادیپس با«: بزرگ برامون باشن، اما اون ها ناراحت شدن و گفتن

  ».ی خط بکششهیهم

 ی من با پدر و مادرش صحبت می هی سر قضشهی گفت همی خودش بهم ماری کامالبته

 رو ول هیبهتره کم کم هان «گنی رن و بهش می بار نمری رقمه زچی هکنه اما اون ها

  ».ی و وابسته نکنبندی بهش پانی از اشتری و خودت رو بیکن
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۵۰۷

من «:  معتقد بوداری پدر و مادرش اما کامی و اون حرف هازهای چنی وجود ابا

  مهمه ویلیمطمئنم پدر و مادرم تو رو دوست دارن اما خب آبروشون هم براشون خ

 نیی طور سطح پانی پدرت و همطی دوست ندارن تو رو با وجود اون شرادیشا

 ی مثلِ پدر و مادر همه نام هم، اودی شاای کنن و ی به اقواممون معرفتیخانوادگ

 ی ناقص الخلقه وحشت دارن و نمی نوه هی اومدن ای ت از به دنگهی دیخواستگارها

  ». بکننمونیش عمر پهی ی خودشون رو برایخوان با ندونم کار

  

****  

 ی بودمش برادهی ندکی وقت از نزدچی که من هاری کوروش،برادر دوم کامی تازگبه

بارها خود .  به کانادا مهاجرت کرده بود و به نزد اقوام همسرش رفته بودشهیهم

 و دست ری پگهیبا مهاجرت کردن دو تا پسر بزرگترش اون د" معتمد گفته بود،یآقا

 تونه اوضاع کارخونه ی نمگهی اون ده هاش نباشتی و درااریتنها شده و اگه کام

  ". کنترل کنه یهاش رو به خوب

 که راه و رسم نی محتاج بود اما خب ااری بود که پدرجون واقعاً به کمک کامدرست

 به خواسته هاش هم دی خواست بای رو ماری کامتیاون اگه کمک و حما. نبودیزندگ

  ! دادی متیاهم

 یلی گفتند اون خی کردم،حاال که پدر و مادرش می هم تعجب مرای از خود کاممن

 ی نم"!یزِک" به خرگوش گفتهتشی دونم با اون همه هوش و درای و نمتهیبا درا

 ی و نمدی کشی دست از اون ثروت پدرش نمش،ی همه زرنگنی اگه،بای چرا ددمیفهم

 فشار ری از ز بده و با مـ ـستقل کار کردنی سر و سامونهی مونیخواست به زندگ
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۵۰۸

 مجبور نباشه گوش به فرمان پدر و مادرش باشه و هر گهی و دادی برونیخانوادش ب

  ! اون ها بره؟ی به خونه دنی خوابیشب برا

 نی و در واقع استی هم با ازدواج ما مخالف نادی کردم پدرجون زی من حس مالبته

 لی هم تمااری آورد اما خب ظاهرا خود کامی اداها رو درمنیفرحناز بود که ا

 ی اگهی وقت دچی بار، ههی به جز همون بای کردن من نداشت و تقری علنی برایادیز

  ! کرده باشهی بحثش مورد با پدر و مادرنی بودم که در ادهیند

 اری دوست نداشت با قهر کردن از پدر و مادرش، اختاریدم،کامی دی که من ماونطور

 ی از اون به بعد با کار و تالش و سخت پدرش رو از دست بده ویامورات کارخونه ها

  .ارهی کنه و پول دربیزندگ

 بود که من هم نی تنها چارش ادی بدم و شاانی وضع پانی خواست به ای دلم میلیخ

 تونستم ی مینطوری ادیشا. داشتمی می خودم درآمدی رفتم و برای می کارهیسر 

 ثروت پدرته، به من نگاه  ثابت کنم که اگه واقعا مشکل تو محروم شدن ازاریبه کام

 مردم هم ی و باور کن که همه یستی خودت بای پای کن رویکن و نترس و سع

 کنن و خودشون و ی می مردم هم مـ ـستقل زندگیهمه .  هستنی طورنیهم

 دم و دستگاه پدرشون، از ی رو به خاطر پول و کارکردن توارشونی طور اختنیهم

  .رنی گی ممی خودشون تصمی زندگی دن و آزادانه خودشون برایدست نم

 با هم ی مشکلگهی مهربون شده بود و ما دیلی ماه ها بود خاری کامگهی حاال که ددیشا

 کردم ی صحبت مندمی بود که باهاش راجع به شغل و کار آی فرصت مناسبمینداشت

البته اون هم نه با روش بحث و .  خواستم که با کار کردنم موافقت کنهیو ازش م
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۵۰۹

 خوب یلی خاری کامی که تا حاال رویروش!  بلکه به روشِ خودمی لج و لجبازجدل و

  .جواب داده بود

 اجازه ی هم خودخواهی و کمی به خاطر لجبازاری بود که به نظر من، کامدرست

 طینداده بود که من به کارم ادامه بدم اما خب خودمم هم اون زمان به خاطر شرا

 راحت تن به خواستش داده یلی خنی همی و برامفتی خواستم باهاش در بیمامانم نم

 اجی احتی انسان بودم و از نظر روحهی کرد منم ی وضع فرق مگهیاما االن د. بودم

 نظر محتاج و نی داشته باشم و از ای استقالل مالالت،ی همه تحصنیداشتم که بعد از ا

خودمون  ی پای کردم، با رویوابسته به شوهرم نباشم و البته بهش هم ثابت م

 ی ما براستی کرد و حتما الزم نی پول درآورد و زندگشهی هم مسادنیوا

  .می پدر و مادرهامون بکنری اسوپول،خودمون ر

 به سبک هندوانه دی بود که من بانی هدف، انی ای قدم برانیاول.  درست بودآره

طور  نی و هموانی پر لی مهی همون ندنی و د- بغـ ـل گذاشتن ری هندوانه ز- سمیا

 داشتنِ استقالل ی زدم و اون رو برای هاش، باهاش حرف میپر رنگ کردن خوب

 تونه مـ ی کردم، اون هم می مثابت کردم، تا بعد که کم کم بهش ی می راضم،یمال

 ی خودش درآمدی و براستهی خودش بای پایـستقل باشه و بدون کمک پدرش رو

  .داشته باشه

 زدم و رو به روش نشستم و یه اومده بود لبخند به خوناری روز که کامهی نی همیبرا

  : کردم گفتمی که با عمق عشق و محبت بهش نگاه میدر حال

  ؟ی هستری پذتی خوب و مسئولیلی تو خی دونی ماری کامـ
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۵۱۰

 روزنامه ش بلند ی سرش رو از تونکهی که مشغول روزنامه خوندن بود،بدون ااریکام

  :کنه،سرش رو تکون داد

  !یالً هم گفته بود دونم،قبی آره م_

  !چقدر پررو ! اوف

  . هم که شده مهربون باشمیشی کردم ناراحت نشم و همچنان و به طور نمایسع

 شناس بهم فهی مرد مسئول و وظهی که تو به عنوانِ ی راستش، اون روز_

 یلی من ازت خ،ی و از من توقع کار کردن نداری خودت خرجم رو بدی،حاضریگفت

 دوست ، متعهد و البته ،خانوادهی شوهر قوهیکر کردم که خوشم اومد و خدا رو ش

  .  کردهبمیدلسوز مثلِ تو رو نص

  

  ! سکته نزنه خوبهیاز خوش!  اوف چقدر صفت با مسما بهش نسبت دادم

 بود که نی تعجبش انی علت ادی رو کنار گذاشت و با تعجب بهم نگاه کرد، شاروزنامه

 دنی نگاه نکرده بود و حاال هم با شنهی زاونی موضوع از انیاون خودش تا حاال به ا

  ! نظرِ من، از شدت تعجب شاخ در آورده بودنیا

 ازم خواسته بود دست از ،ی دونست فقط به خاطر لجبازی که خودش خوب ماریکام

  . پشت اون خواستش نبودی قصد انسان دوستانه اچیکارم بکشم و گرنه اون موقع ه

  . رو باال انداختابروهاش

البته عوضش تو .  منه که خرج تو رو بدمی فهی وظنین شوهر تو هستم و ا خب مـ

  .ی کننی از من تمکدیهم با

  !چه طلبکار و از خود متشکر. هم ناراحت شدمباز
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۵۱۱

 رو بروز بدم لبخندم رو پررنگ تر می ناراحتنکهی داشتم بدون ای هدف مهمچون

  :کردم و گفتم

  !ار؟ی کامهی چی دونی مـ

  . روزنامه ش بردی سرش رو تودوباره

   قربونت برم؟هی نه، چـ

از رو نرفتم و . هم کردی تویشی دستم روزنامه رو کنار زدم که اخم هاش رو نمابا

  . بغـ ـلش گذاشتن ادامه دادمریهمچنان به هندونه ز

 کنن دوست ی می ما زندگی محله ی شناسم و توی که من میی خانواده هاشتری بـ

 استقالل یی جوراهی انتخاب کنن که سر کار بره و  روی پسرهاشون زنیدارن برا

 ی هم برای کمک خرجهی داشته باشه تا بتونه خودش، خرج خودش رو بده و یمال

  .شوهرش باشه

 نکرد و به ی ذاشتم به مطالعه ش ادامه بده ناراحت بود اما اعتراضی نمنکهی ااز

  . دادهی مبل تکیپشت

  ! چه بدـ

  . تفاوتش ناراحت شدمی لحن باز

  ! رو بگمشیصبر کن تا بق! گهی نکن دتی اذاری کامـ

  .دی دفعه چشم هاش خندون شد و لپم رو کشهی

  . بگو قربونت بشم_

 ـنه شدم و روم رو ـی قصد گوش دادن به حرف هام رو نداشت،دست به سظاهراً

  .ازش گرفتم
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۵۱۲

  .گمی بهت نمیچی هگهیاصال د!  کوفتـ

  .دی تاپم رو گرفت و کشی بچه ها گوشه مثل

  .تو رو خدا بگو!  نه، بگو بگوـ

 بهم طنتی و شجانی با هدمی که ددمی دادم و به سمتش چرخرونی پر حرصم رو بنفس

  . شدهرهیخ

  ! کنمکاری بشر چنی من از دست اای خدااوف

  .رمی بگدهی کردم دوباره اون حالت پرتمسخرش رو نادیسع

و فقط به خاطر خودم  خوشحال شدم که تو منیلی من اون روز خگه،ی دیچی خب هـ

 خرج ی سخاوتمندانه قصد داری و حتی به حقوقم نداری چشمداشتچی و هی خوایم

  .ی رو هم خودت بدمیزندگ

  : رو باال انداختابروهاش

 هم ری و چشمگادی حقوق فوق العاده زهیمخصوصا که تو ! یگی آره خب،راست م_

 حال عشقم رو نیاما با ا تونستم از اون پول بگذرم ی که نمنی و من با ای گرفتیم

 خواد ی دم و تو نمی به بعد خودم خرجت رو منیدر برابرت تموم کردم و گفتم از ا

  .ی و کار کنیخودت رو به زحمت بنداز

  . کنمی جوش آوردم و نتونستم نقش بازگهید

  ! ادبی بی برو خودت رو مسخره کن، مسخره ـ

 بغـ ـلش ی که توی طوردیکش و دستم رو گرفت و دی حالتم بلند خندنی ادنی دبا

  .افتادم
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۵۱۳

 خر کردن من ی براسمتی از اون سبک هندوانه ای من؟ بازم داره،خوشملی چـ

  ه؟ی قدر پشت گوش هام مخملنی باور کنم ایعنی! ؟ی کنیاستفاده م

  ! دستم رو خونده بودیعنی خوردم جا

  :گفت انداخت و ی رودست خوردم نگاهی افهی و به قدی بلندتر خنداریکام

 ذوق مرگ بشم و ی که از خوشی ها اآلن ازم توقع دارفی با اون تعریعنی!  آهانـ

 که ی سرِ هر کاری بری تونی کارت درسته و از فردا میلی تو خزمیبهت بگم عز

  ؟یدوست دار

 دندون ی ناراحت بودم ، عصبیلی به سنگ خورده بود خرمی تی جورنی که انی ااز

 شهی پاهاش بلند شم که طبق معمول همی کردم از روی و سعدمی هم سابیهام رو رو

  .موفق نبودم

 کارهام از نی کوچک تری برادی برم سرِ کار؟ اصال چرا من بای ذاری خب چرا نمـ

 خودت رو در برابر م،ی زندگکی که تو متقابال به عنوان شری در حالرم،یتو اجازه بگ

 یحی توضچیم از کارهات ه کدوچی هی و برای دونی قدر موظف و مسئول نمنیمن ا

  ؟ی دیبه من نم

  . محبت گونه م رو نـ ـوازش کردبا

   خب من دوست ندارم عروسکم بره سرِ کار؟ مگه زوره؟ـ

  : اعتراض کردمی ناراحتبا

 من حق ستم؟ی من آدم ن؟یپس من چ!  خودت برات مهمهی همش خواسته هاـ

  رم؟ی بگمی خودم، خودم تصمی زندگیندارم برا

  .بروهاش رو باال انداخت اطنتی شبا
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۵۱۴

  ! هم دارهیچه دلِ پر!  اُوهوـ

 آدم هی و مثل ی نکنی دفعه مسخره بازنیدوست دارم ا. گهی مسخره نکن دی کامـ

  .ی و جوابم رو بدیعاقل، خوب به حرف هام گوش کن

  : گفتی دست هاش به دور کمـ ـرم رو تنگ تر کرد و با لحن شادی ـلقه حـ

  .نوم شی مزم،ی خب بگو عزـ

  . شدمکالفه

  ! حرف هام رو زدمی رو بگم؟ من که همه ی چگهی دـ

  : هاش رو گرد کردچشم

_آدم عاقل، خوب به حرف هات گوش هی من مثل ی دوست داریمگه خودت نگفت!  ا 

 یشی من تمام و کمال متعلق به پی لحظه به بعد گوش هانی از اگه،یکنم؟ خب بگو د

  . خودمهیکوچولو

  . اومدمنیی پاهاش پایز رو ای و عصبناراحت

 ولخرج یهمون بهتر که منم مثل زن ها.  دو کلمه حرف حساب زدشهی اصال با تو نمـ

 و بی و غربی عجیزهای دستت بذارم و ازت چی فکر، اون قدر خرج رویو ب

 و چند ماه بعدش ی قرض و قوله برری زی بخوام که حسابمتی گرون قیمسافرت ها

  .یفتیهم به زندان ب

  : قرض و چوله؟؟ی چی ـ چاریکام

  ! قرض و قولهـ

 که با خنده دستم رو گرفت و بـ رمی محکم از بازوش بگشگونِی نهی خواستم و

  :دیـوس
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۵۱۵

تو که خوب .  نترسونزهای چنی کردن و ای من رو از ولخرجخودی کوچولو، بیشی پـ

 شتری بستمی حساب و کتابه و با عرض تأسف حاضر نی کارهام روی من همه ی دونیم

 رو برات ی اگهی دی پولِ اضافه چی که ماهانه برات در نظر گرفتم، هیاز اون مقدار

  .خرج کنم

  :دمی کشیپوف

 ی کنم و تو هم هی می برات خرج تراشی که انگار من دارم هیگی منی حاال همچ_

 گفتم؟ من ی می من داشتم بهت چیدیاصال فهم! عقلِ کل! ی کنی مقاومت میدار

 ی طورنی داشته باشم و ای خوام برم سر کار و استقالل مالیگفتم ،م یداشتم بهت م

  .رم برداسی خسی دوشِ توی رو هم از روی خرجهی

  . کرد و موضوع حرف رو عوض کردزی چشم هاش رو ری بدجنسـ ـبا

 نکن که نشونت بدم من اگه ی کار،ی خانومسم؟ی من خسدم،ی نشن؟ی چی چـ

  . کنمیکه نم و چه کارها شمی می بشم چطورسیخس

  .دمی به صورتم کشی دستی کالفگبا

 خوام برم ی من گفتم م؟یسی گفتم تو خسیبابا جون، من ک! نی خدا، از دست ای اـ

 به بعد من نی از اگهی و درمی گی حرفم رو پس مگهیاصال اآلنم د! نیسرِ کار فقط هم

  .ارمیغلط بکنم که اسمِ کار کردن رو به زبونم ب

  .و انداخت باال ابروهاش ردوباره

 و اون خواستت رو به کل یدی ترسی طورنی بشم اسی که گفتم ممکنه خسنی از اـ

  !؟یپس گرفت

  ! گفت؟ی االن چنی ادمینفهم
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۵۱۶

  : گفتمی شدم و تندناراحت

 بابام رو که تازه اونم ی چشمِ تو، من تا آخر عمرم حقوق بازنشستگیِبه کور! ری نخـ

 کارت زدن و ی هر شب، هر شب براستمیم ن رو دارم و مجبور ههی منتچیبدون ه

 قرون پولِ ناقابل، منتش رو بکشم و پاچه هی ی بابام و برای گفتن، برم خونه یحاضر

  ! خودم رو هم نداشته باشمی زندگاری اختو رو بکنم شیی و بله قربان گویخوار

 دهی کاناپه نشوند و رنجی منو کنارش روی رو درهم کرد و با ناراحتافشی دفعه قهی

  :گفت

 ی خوام تو راحت و درست و حسابی منه که مری اصال همش تقصه؟ی چی دونی مـ

  .ی داشته باشی پول کافلتی تحصی ادامه ی و برای کنیزندگ

  . لبش رو به دندون گرفتی هاش رو برام درشت کرد و با بدجنسـ ـچشم

 یف حرچی هگهی باشه،من د،ی خوای طور منی طور شد و خودت انی حاال که ا_

 گهی رو هم بهت بگم من دنیالبته ا.  سر کار ی بری تونی به بعد منیندارم و از ا

منم .  خونه هم با خودتهنی احتاجی مادنی به بعد خرنیاز ا!  هادمی بهت نمی پولچیه

 نی از استم،ی خونه ننی ای سه ساعت، که تودو از شتری سه چهار بار اونم بیکه هفته ا

 نی از امروز به بعد تو بمون و خرج اگهید. امی جا نمنیبه ا گهی شام دیبه بعدم برا

 شیونیلی ده مشِی که باز هم بماند که پول پونشیلی دو می ماهیخونه و البته اجاره 

  . خوامی ازت نمگهیرو من خودم دادم و اون رو د

  . چشم هاش زل زدمی خودم رو ببازم، با اعتماد به نفس تونکهی ابدون

 نی ای کردن توی زندگی من آرزوی فکر کرد؟ی ترسونیو م من ری مثال دارـ

  خونه رو دارم؟
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۵۱۷

  : زدمی اروزمندانهی پشخندین

 خونه رو نداشته باشم نی ای پرداخت اجاره طی که من شرای صورت وقتنی در ا_

 و باکالس گرانی پز دادن به دی براستمی و حاضر نمی پدری خونه ی گردم تویبرم

 ی اما جوررمیآره، من سر کار هم م. مانم رو به باد بدم کردن، خودم و دودیزندگ

 ی هر کس و ناکس کاسه ی جلوخوام نهم نباشه و نی کنم که هشتم گروی میزندگ

  . دراز کنمییگدا

  .دی به گونه م کشی دستطنتی آروم شد و با شی ظاهرا کماریکام

هرت هستم  چون من که شو،ی کنی جا زندگنی همدی خانومِ زرنگ، تو باگهی نه دـ

 ی خوایحاال که تو م. امی بی فسقلی زنم به اون خونه دنی دیدوست ندارم برا

 ی رو برای طرز شکلِ خونه و زندگنی و همطی شرانی همی بتوندی سر کار، بایبر

 گهی و دی کنی ازم عذرخواهالن انی همدی بای تونی و اگر هم نمی حفظ کنشمیآسا

  .یاری رو درنی کاری آدم هایادا

  . زدمینی بری به زی انگشتش ضربه ا باو

  .اوردمیاما باز هم کم ن. نکرده بودمگهی رو دنجاشیفکر ا.دی و روم به وضوح پررنگ

 درآر و ی کنم؟ اگه قراره من نقش خرجی از تو عذرخواهدی بای چی من براـ

 تونم ی که من می باشی همون خونه ای تودی کنم، تو هم متقابال بایشوهر تو رو باز

. نیی پایاری سطح توقعت رو بدیآره، در اون صورت تو با. امی بربنشی تأمیهده از ع

 ی بزنم و براشی خودم رو به آب و آتتو ی خواسته هانی تأمی تونم برایمن که نم

  .پول درآوردن سر همه رو کاله بذارم

  . جاش جابه جا شدی و تودی بار بلند خندنیا
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۵۱۸

 ستی و قرار هم نیستیتو هم شوهر من ن.م  نشدچارهی قدر بنی حاال فعال که من اـ

 نی از اگهی خرج تو رو بدم تو هم ددی منم که بانیفعال ا. ی کنینقش شوهرم رو باز

 خواسته نی تأمی تونم برایخب منم نم. نیی پایاری سطح توقعت رو بدیبه بعد با

ه  سر کار و سر همه رو کالی کنم برمجبورت بزنم و شی تو، تو رو به آب و آتیها

  .یاری و پول دربیبذار

 بود که با نی بکشونم و فقط منظورم به انجاهای خواستم بحث رو به ای که اصال نممن

 تونه مـ ـستقل باشه، ی بفهمونم که اون هم ماریکار کردنم در کوتاه مدت به کام

  : کردم و گفتمیپوف

  !؟ی گفتی که چیدی اصال خودت هم فهمـ

  .ت شونه هاش رو باال انداخبامزه

  ! معلومه که نهـ

  :دی رو کشمینی زد و بیلبخند

البته اگه قبل از عقدمون هم .  سرِ کاری بری که تو حق نداردمی رو فهمنی البته اـ

 گفتم که من دوست ندارم زنم بره ی من همون موقع هم بهت می گفتی رو بهم منیا

  .سرِ کار

 تازه اونم فقط ،ی و شرط بندی سرگرمیتو که اون وقت برا!  آره جون خودتـ

 کار ی اون موقع مانع شدنت براگهی دی من رو عقد کنی خواستی دو ماه میبرا

   بود؟ی چگهیکردنم د

 من که همون موقع هم اون شرط هفتصد سالت رو قبول ه؟ی چگهی ـ دو ماه داریکام

 ی برادی رو باچارهی که من بی بود شرط کنادتی چطور اون وقت نمیبب! کرده بودم
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۵۱۹

 استقالل ی نبود که دوست دارادتی ی ولی خودت کنبندی و پاریعمرم استا آخر 

  ؟ی هم داشته باشیمال

  . شدمی نماری زبون کامنی افی وقت حرچیمن ه. کالفه شده بودمگهید

 خوام یاصال من کار م!  خوردمزی عشقم، همسر خوبم، من غلط کردم، چزم،ی عزـ

 شورم و هر شبم برات یهنه م کلی و با کمال منمی شی جا منی کار؟ من همیچ

 یحاال راض.  خورمی پزم و بدون اجازت آب هم نمی خوشمزه میلی خیغذاها

  !ی گرفترده و بری اس،ی زن که نگرفتگه،ی تونم بکنم دی کار می چ؟یشد

  :دی و لبش رو گزدی خندبلند

  . برقصی دلِ من کمی شادی بلند شو و برای روبای ززکی کنی پس اـ

  :ازک کردم براش نی چشمپشت

 ی اآلن بهم داشتنی که همی همه ارادتنی و با اتی وضعنی ای مونده که تونمی همـ

  .بلند شم و مثلِ دلقک ها برات قر بدم

 یرو.نمی دستم رو گرفت و دوباره ازم خواست کنارش بشدی خندی که مهمونطور

  :کاناپه نشستم که گفت

 چی که هنی رغم ایعل .ستی دونم مشکل اآلن تو کار کردن نی مه،منی هاننی ببـ

 ی و دوست داری خسته شدتی وضعنی فهمم از ای خوب می ولیاریوقت به روم نم

 دغدغه و در کنار هم داشته ی آروم و بی زندگهی زن و شوهرها هیما هم مثل بق

 شتری مجبور نباشم بگهی که من دیاری رو به وجود بیطی شرای خوایحتما م. میباش

 در کنار هم شهی همی جورنی پدرم برم تا ایارم و به خونه وقت ها تو رو تنها بذ

  .میباش
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۵۲۰

 ی با بدجنسـ ـشهی دونست و همیپس مشکل من رو م.دمی هم کشی هام رو تواخم

  ! زدیخودش رو به اون راه م

 نی و هممی باردارتی وضعنی ایمن االن تو. یگی که تو مهی طورنی خب آره ، همـ

 کنم، دای کار خوب و مناسب پهی تونم یام هم نمطور ناتموم موندن درسم اگه بخو

 و ی باالخره تو شوهر منم؟ی رو تحمل کنتی وضعنی ادی بایاما خب تو بگو، ما تا ک

 من رو ی دونم تو از نظر مالی من مالبته. ی نسبت به من و بچمون مسئول باشدیبا

 هم به خونه  شب هادیتو با.  باشهی تونه کافی ها که نمنی اما خب ای کنی منیتأم

  .یای خودمون بی

  : نگاهم رو به چشم هاش دوختمرانهیدلگ

 هم ی سه بار و گاهی وقت ها هفته ایگاه. ی زنی کم به من سر میلی تو خار،ی کام_

تازه بماند که اون رو هم ! شهی نمشتری چهار بار بی از هفته ای بهم سر بزنیلیاگه خ

  .ی مونیم نشتری و بیری زود و بعد از دو ساعت میلیخ

  . چشم هاش نگاه کردمی تویدواری بار با امنیا

 خودت شهیاگه قرار باشه تو هم. می بکنمونی به حالِ زندگی فکرهی دی ما با،ی کامـ

 ،مای اون کار کنی کارخونه ی که توی و اصرار داشته باشیرو وابسته به پدرت بدون

 به خواسته ی جورنیهم تا آخر عمرمون دی و بامی مـ ـستقل بشمی تونی وقت نمچیه

  .می کنی دور از هم زندگن و مثل االمی پدر و مادرت تن بدیها

  :دی رو کشمینی و بدیخند
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۵۲۱

 سر کار و من دست از کار کردن ی به بعد تو برنی که از انهی پس به نظر تو چاره اـ

 و خرج ی خونه بمونم تا تو کار کنی توکاری جا، بنی پدرم بکشم و همی کارخونه یتو

  !گهی دشنهادهی پهیباالخره .  خوبهنمیخب ا! ؟یاری رو در بمونیگزند

  : گفتمیتند

 یلی خگهی که دی جورنی ااد؟ی نمادمی زدم که خودم ی حرفنی همچی من کر،ی نخـ

  !شهیخوش به حالت م

  : بامزه گفتاریکام

  !ه؟ی کوچولو، پس منظورت چیشی فهمم پی نمـ

  . از تأسف براش تکون دادمیسر

 خودت ی و برای بردی که تو بانهیمنظورم ا! هی منظورم چی فهمی م خودت خوبـ

 طور ثروتش دست نی پدرت و همی از کارخونه دیتو با. ی بگردگهی کار دهیدنبال 

 باور کن تنها ار،ی کامنیبب. ی کار مـ ـستقل باشهی خودت به دنبال ی و برایبکش

 رو از دست پدر و مونی زندگاری اختمین توی ما می طورنی و انهیراه حلِ ما فقط هم

  .ی اون ها تن بدی خواسته های به همه یستی مجبور نگهی و تو دمیمادرت خارج کن

  . رفتی هم می هاش رفته رفته تواخم

 خودمون رو ول کنم و برم و کارگر مردم ی کارخونه ی توقع داریعنی ؟ی چگهی دـ

 خورِ مردم باشم ی توسر خدای شهی کنم و همی قرون دوزار زندگهیبشم؟ بعد هم با 

   نهم باشه؟یو به قولِ خودت هشتم گرو

  . رو به چپ و راست تکون دادمسرم
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۵۲۲

 هم گهیتا چند وقت د. ی هستکی تو مهندس الکترون،ی کامه؟ی حرف ها چنی نه، اـ

 هی کار خوب با هی ی تونی میتو هرجا که بر. یری گی رو متیفوق جامعه شناس

 ی و می کار هم داری مخصوصا که تو سابقه ؛ی کنادی پی خوب و عالبایدرآمد تقر

 نفوذ پدرت ری زی مجبور نباشگهی و دی کندای کارخونه کار پهی ی زود تویلی خیتون

  .یری کارهات از اون اجازه بگی همه ی و برایباش

  . چشم هاش براق شدی زد و توی وحشتناکشخندین

 تونم یمن نم.  فرق دارمیلی و با تو خستمی من مطمئنا مثلِ تو نه؛ی گوش کن هانـ

 کنم و بعدش هم شب به شب، ی و با چه کنم، چه کنم زندگیمثلِ تو با فقر و بدبخت

خدا رو شکر کنم و بگم چه خوبه که خدا بهم لطف کرده و هنوز نمردم و زنده هستم 

 ستمیمن تو رو دوست دارم اما مطمئن باش اون قدر احمق ن!  تونم نفس بکشمیو م

 عشقت غرق بشم و چشم هام رو ی توکی قصه ها به صورت رمانتیثلِ توکه بخوام م

 ی دلت، به همه یِ موقتیِ ببندم و به خاطر خوشحالی زندگی هاتی واقعیرو

 پشت پا بزنم و پدر و مادرم رو از خودم برنجونم تا بعد از اون مونی و راحتشیآسا

  . کنمی حماقت و فقر زندگی بشم، توجبورم

  . تر کرد و چونه م گرفتقیم رو عشخندشین

 نیاصال ا.  کنمی تونم مثلِ بدبخت ها زندگی که من نمی رو بفهمنی کن ای سعـ

.  امکانات رو داشتمنی خدا بهتری شهیمن هم! ستی ها در شأن من نیجور زندگ

 رو دور و بر یادی زی آدم هام،ی زندگطی محی کارم و چه توطی محی چه توشهیهم

 کارهاشون، ازم دستور ی براوودن تا کمـ ـر جلوم خم بشن  که حاضر بدمیخودم د

  .رنیبگ
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۵۲۳

  . رو ول کرد و با خشم بهم نگاه کردچونم

. یچی برام نسخه بپی و بخوای کارهام دخالت کنی به بعد دوست ندارم تونی از اـ

 که یمن هر کار! ی کنفی تکلنیی من تعی برای که بخوایستی نیاصال تو در حد

.  خوابمی کنم و شب ها هم هر جا که دوست داشته باشم میمدوست داشته باشم 

 شهر نیی پای محله نی ایتو خونه و نی ایاصال من خودم دوست ندارم شب ها تو

  .بخوابم

  . ش ناراحت شده بودمهی لحن پر از گوشه و کنانی ااز

 ی همه ی برادی من به تو مربوطه، هان؟ چرا من بای کارهای پس چرا همه ـ

 که ی در حالی خوای کنم که تو می زندگی خونه ای و تورمی تو اجازه بگکارهام از

  ...تو 

  . خشم حرفم رو قطع کردبا

 با ی و بخوای کهنه رو زنده کنی خواد دوباره اون بحث هایدلم نم! هی هاننی ببـ

 ی اغهی زن صهیتو فقط ! ی تازه درست کنی دعواهی کارهات نی حرف ها و انیا

 ی حقچیاز اولش هم قرار نبوده که ه. ی من نداری زندگیو تی حقچی که هیهست

 فقط به خاطر ،ی ازم بچه دار بشتماگه هم تا حاال نگهت داشتم و گذاش. یداشته باش

 و ی به بعد هم دوست ندارم از محبتم سوء استفاده کننیاز ا.  که بهت کردمهیلطف

  .ینی بی بد میلی که در اون صورت خی با حرف هات آرامشم رو به هم بزنیبخوا

 دای پی از سرخیی چشم هاش رگه های شده بود و تونی و خشمگی عصبانیلیخ

.  کدورت تازه بشمهی و یری درگهیدوست نداشتم دوباره باعث به وجود اومدن .بود

 آخرش رو ی دونستم حرف های ماری کردنِ با کامی چند ماه زندگنی ای توگهید
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۵۲۴

 مـ ـستأصل به نی همیا نداشته؛ بریر بد منظوچی زده و هتی عصبانیفقط از رو

  .حرف اومدم

من فقط گفتم بهتره که ما هم .  نزدمی من که حرف بد؟یشی می چرا عصبانی کامـ

  .می کنی مـ ـستقل زندگمی کنی و سعمیسی خودمون وای پایرو

  : گفتی شد و عصببلند

 ست،ی مربوط ن که بهتیی کارهای به بعد تونیتو هم بهتره از ا. ستمی نی من عصبانـ

 من وابسته و بله ،یگی آخرت هم باشه که بهم میدر ضمن دفعه . یدخالت نکن

!  کنمی می پدر و مادرم هستم و دارم طبق خواست و نظر اون ها زندگیقربان گو

 داشتم که هر طور که خودم ام و احترتی خودم شخصیمن تا حاال اون قدر برا

خدا رو شکر تا حاال .  بخوام انجام بدم رو که خودمی کنم و هر کاریبخوام زندگ

  . نرفتمی کسچی اجبار هریهم ز

  : پوزخند ادامه دادبا

 که خودسرانه کردم و بدون مشورت با بزرگ ترم ی درست مثل همون حماقتـ

 کی مثلِ تو کردم که االن هم مجبورم ساعت ها پشت ترافیری دختر فقریخودم رو اس

 ارزش خودم ی طورنی و اامی گداخونه بی محله نی سر زدن به تو به ایبمونم و برا

  .ارمی بنییرو پا

 دونم چرا ینم.  در حال انفجار بودمتی نتونستم خوددار باشم و از شدت عصبانگهید

 من رو به خاطر فقرم کی کوچی لفظیری درگهی قدر اصرار داشت با نی ااریکام

  ! بکنه و اون حرف ها رو بهم بزنهریتحق
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۵۲۵

 رو کنار گذاشتم و رو بهش با یری از درگیری جلوگی برایشی مصلحت اندگهید

  : گفتمتیعصبان

 که انگار من همش ی کردری مثل من خودت رو اسیری دختر فقی برایگی منی همچـ

!  ساده دل رو گول زدم و خام کردمیدنبال تو راه افتاده بودم و آخرش هم تو

 ی سر زدن به من مجبوریرا بیگی که حاال مری من خونه بگی مگه من گفتم برانمیبب

 نِیی اون ارزشِ پای جورنی و ایای محله بنی و به ای بمونکیساعت ها پشت تراف

 ای و یری من خونه بگی اصال از اولش هم قرار نبود تو برا؟یاری تر بنییخودت رو پا

از همون اولش هم قرار بود من در قبال ! ی خرج کنی من پولی برای که بخوانیا

  .امی به خونه ات بی و هر وقت هم که تو خواستامی به عقدت دربونیلیاون هفت م

  :دی حرفم پرونیم

 ی که بهت لطف کردم و نخواستم مثل زن های هستی نکنه االن ناراضه؟ی چـ

  ...هرجا

 هی خواست دوباره بگه به نظرش من مثل یحتماً م!  بگه؟ی خواست چی مدمیفهم

  :دمی کشغیج! ه خونه ش برم هستم که مجبور بودم هر روز بییزن هرجا

 فی قدر نامرد و کثنیتو از همون اولش هم ا!  هه؟ی تو به من لطف کرد؟ی چـ

 کس و کار که ی و بری و پولت به جونت بسته بود که به منِ به قول خودت فقیبود

 دو ی غهی صهی ی شرمانه ی بشنهادی داشتم پاجی احتزی پول ناچهی عمل مادرم به یبرا

 مدت کوتاه اونم فقط هی ی من رو برای کرددیاز همون اول هم تأک و یماهه داد

 دختر باکره هستم هی که من ستی و اصال هم برات مهم نی خوای مازهاتی رفع نیبرا
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۵۲۶

 وهی زود بیلی و ممکنه خادی به سرم بی مدت، چنی ادنی رسانیو ممکنه بعد از به پا

  !رمی قرار بگگهی دیبشم و مورد طمع مردها

  . لباسم رو گرفتی قهی شد و با خشم ی دفعه عصبانهی اریکام

مگه منِ احمق، بدون !  خود نزنی دور برندار و حرف بگمی بهت نمیچی هی هر چـ

 نشدم مادام ی همون موقع راضادی بشی که بعدا ممکن بود برام پیتوجه به مشکالت

 نیات هم بری که راحت تر باشنی ایالعمر عقدت کنم؟ مگه من چند روز بعدش برا

 و یفتی هر روز راه بی مجبور نباشگهیجا ور دل مامان جونت، خونه نگرفتم که د

   من؟ی اون سر شهر خونه یایب

 کردم که به خودش اومد و دستش رو ی بود،با وحشت بهش نگاه منی خشمگیلیخ

  : و به کنار پنجره رفتدی موهاش کشی تویدست.که شل کرد و ازم فاصله گرفت

  ! پرهتمی ظرفگهی امروز دیبرا! ؟یبس کن شهیه،می هان_

 ی ـنه م مـی سی وار به قفسه وانهی قلـ ـبم گذاشتم که از ترس دی رو رودستم

 که به یبعد از لحظات. دادمهی تکشی مبل نشستم و به پشتی گرفتم و روینفس.دیکوب

  :سکوت گذشت آروم گفتم

 ی و تا اون جا هم که می بهم محبت کنی خواستشهی دونم که تو همیمن م! اری کامـ

  .ی اسباب آرامشم رو فراهم کردیتونست

 ی هانی انداختم و با نگنییسرم رو پا. کردی پشتش بهم بود و نگاهم نمهنوز

  . کردمیدستبندم باز
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۵۲۷

من ! ستی نی فقط پول و رفاه ماد،ی زندگی من همه ی رو هم بدون برانی ای ول_

 وقت به چی که تو هدمی میادی زیلیخ تی هم اهمتمیبه احترام گذاشته شدن به شخص

  !ی کنی می توجهی و خودخواهانه به اون بی دی نمیی بهاچیاون ه

  . کنهی باز هم نگاهم نمدمی که دنمی رو باال آوردم تا واکنشش رو ببسرم

 کنم ی زندگی و سختی تونم با کم پولی و کم پولم؛ پس مری من به قول خودت فقـ

 ی وانمود می من جوری جلوشهیتو هم.  تونمی نمری و تزویی مطمئنا با دورویول

 ی من باششی پنی از اشتری ذارن بی تنگنا گذاشتنت و نمی که خانوادت تویکرد

 و ستی از طرف اون ها نیاجبار چی خودت بوده و هی خواسته نی ایگی االن میول

شهر  نیی پای محله نی ای من و توشِی پن،ی از اشتری بی که دوست نداری خودتنیا

  .یباش

  . ناراحت باشه کالفه بودنکهی از اشتریب. دادواری ش رو به دهی و تکدی طرفم چرخبه

  : نداد،ادامه دادمی جوابچون

 دونم یمن م.  کردمیی نخواستم و نه ازت محبت گدایزی وقت نه ازت چچی من هـ

 ینی بی میاگه دار.ی هم داریادی زیلی خی های خوبی و حتیستی نیتو آدمِ بد

 ی های در برابرت کوتاه اومدم و به خواسته هات تن بدم، فقط به خاطر خوبشهیهم

  . دارمبهت که هیادی زی طور عالقه نی و همی که دارهیادیز

حاال که دو ماهه باردار . شدمرهی خسته ش خی چشم های رو باال آوردم و توسرم

 و با ی سادگنی هم پس حق نداشتم بهارمی بای رو به دناری کامیبودم و قرار بود بچه 

 ی فاریکام!  پدری رو خراب کنم و بچه مون رو هم بمیچهار تا حرف مزخرف زندگ

  . بار اومده بودیاض لوس و از خودریادینفسه بد نبود فقط ز
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۵۲۸

 عقد، پات رو به ی که با خطبه ی هستی مردنی که تو اولی دونی تو خودت خوب م_

  .ی مونیم م مرد هنی و مطمئنا آخری من گذاشتی خصوصمیحر

 آروم شده بود گهی شدم و به طرفش رفتم و ملتمسانه به چشم هاش که حاال دبلند

  . شدمرهیخ

 رو بدون که من نی دونم اما ای احساسِ تو رو نسبت به خودم نمی من همه اری کامـ

 شن ی که از شوهرهاشون متنفر مگهی باردار دی دوست دارم و برخالف زن هایلیخ

 در شهی شده و دوست دارم همشتری بیلی به تو خازمیدت محبت و ن منی ایاما من تو

  .کنارت باشم

حاال که .  ـنه ش گذاشتـی سی رو دور کمـ ـرم حـ ـلقه کرد و سرم رو رودستش

  .دی دفعه بغضم ترکهی آغـ ـوشش بودم یتو

 شدم که بفهمم تو فقط من ی من اصال ناراحت نمی بودی تو اگه باهام روراست مـ

 دو یکی ی و فقط در اون صورته که حاضری خوای رفع خواسته هات میرو برا

  !یای بشمی و پی کنی جا رو طنی کارخونتون تا اری و مسی بمونکی پشت ترافیساعت

  . دستش رو تنگ تر کرد و بعد از اون همه سکوتش به حرف اومدی ـلقه حـ

و به خاطر  که احساس من به تی دونی خودت م؟ی زنی که مهی حرف ها چنی اـ

  .ستی نزهای چنیا

  . ـنه ش فرو کردمـی سی توشتریسرم رو ب. جمله ش،ته دلم گرم شدنی با همفقط

 یحت.  رو درک کنمطتی شرای تونم همه ی دوست دارم و میلی من تو رو خی کامـ

 ی ازدواجت با من رو علنی وقت نخواچی که ممکنه هشمی ناراحت نمنمی از اگهید

 که ی دارری فقیِ اغهی زن صهی بفهمن انتی که اطرافتهیفکندگ و حتما باعث سرایکن
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۵۲۹

 ها همون نیاصال ا.  سوادهیب داشته و مادرش هم یتازه پدرش هم مشکل جسم

 اومدم همشون رو قبول کرده بودم ی به عقد موقتت در می بود که من وقتیطیشرا

قرار اولمون  ندارم و طبق همون یتی گله و شکاچی کدومشون، هچی هیو االن هم برا

  . خوامی کارهات نمی هم،برایحی توضچیازت ه

  . ها و موهام رو نـ ـوازش کردشونه

 ی کنی که تو فکر می طورنی اتی باور کن واقعزم؟ی حرف ها رو نزن عزنی اـ

  !ستین

_....  

 ازدواجمون هم بهت گفتم، واقعا دوست دارم ی که همون اول های من همون طور_

  . فکر کنمی اگهی زنِ دچیونم به ه تی از تو نمریو به غ

  . رو با لباسش پاک کردممینی ـنه ش تکون دادم و آب بـی سی مند سرم رو روگله

 یِ لفظیری درگهی با ی پس حق نداررم،ی من فقی دونستی تو از اولش هم مـ

 بودن ریتازه مگه فق. ی و ناراحتم کنیاری موضوع رو همش به روم بنی اک،یکوچ

  !جرمه؟

  : زد و صورتم رو به سمت خودش باال آوردیلبخند اریکام

  ! های کردمی دماغزمی عز_

  . نخندمنتونستم

  ! بودن جرمه؟ری طفره نرو،جواب منو بده،مگه فق_

   بودن جرمه؟ری گفته فقی کزم،ی نه عزـ

  . صورتش براق شدمی و تودمی هم کشی دفعه اخم هام رو توهی
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۵۳۰

 وقت فکر چی که با تو ازدواج کنم هنیاز ا من تا قبل رم؟ی گفته که من فقی اصال کـ

  . کنمی می آدم خورها زندگی محله ی هستم و دارم توری کردم فقینم

  . شدرهی شونه هام گذاشت و به چشم هام خی و دست هاش رو رودی بلند خندنباریا

 ی جا حتما محله نی آدم خورهاست؟ ای جا محله نی گفته ایک. زمی آره عزـ

  . مثل تو رو پرورش دادهی ادهیر خوب و فهم که دختهی خوبیلیخ

  .دمی محکم بـ ـوسو

 شرتشی تی کرده بود رو با گوشه ی بـ ـوسش رو که از قصد تفی خودش،جامثل

  :پاک کردم و گفتم

چرا ! ارم؟ی من از کارهات سر دربی و دوست نداریکتاتوری دنقدری تو چرا ای کامـ

  !؟ی کنلی خواسته هات رو به من تحمی همه ی خوایم

  . رو باال انداختابروهاش

 خوام همش به ی هم که ازت می خب من واقعا دوست دارم و به نظر خودم، هر چـ

  .نفعِ خودته

  . هم گره کردمی رو توابروهام

  ! دونم؟ی من صالح خودم رو نمی بگی خوای میعنی _

  .دی خندبلند

ه داشتم همش  کیطی رو هم قبول دارم که من به خاطر شرانی خب من خودمم ا_

 ستمی گرفتم دستور بدم و انتظار هم دارم همه ازم اطاعت کنن و من هم موظف نادی

  . جواب پس بدمی کارهام به کسیبرا

  . کردمیزی راخم
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۵۳۱

اصالً من . نبودمی کسردستی وقت زچی کم پول بودم اما هنکهی رغم ای خب منم علـ

ه بودم غالم حـ ـلقه به گوشِ  نگرفتادی وقت چی،هی بدادمی تو به زور نکهیقبل از ا

  ! باشم و بدون چون و چرا ازش اطاعت بکنمیکس

  : گرفتم و پشتم رو بهش کردمی اافهی گرد شده ش اخم کردم و قی چشم هابه

 محله و مدرسه و ی خودمون و چه توی خونه ی من تا قبل از ازدواجِ با تو، چه تو_

 کس جرأت چیون وقت هم، ه مورد احترام همه بودم و تا اشهیدانشگاهمون هم

 نی نکرده بهم کوچک تریی که خدانی اای بزنه و یینکرده بود بهم حرف ناروا

  ! بکنهینیتوه

  . رو دور گردنم انداخت و از پشت بغـ ـلم کرددستش

  .می کدورت ها رو فراموش کنگهی خب بهتره دیلی خـ

  :دمی به طرفش چرخیتند.دی گونه م رو بـ ـوسو

_ که تی اما نوبت به معذرت خواهی که دلت خواست بکنینی توه تو هریعنی ا 

 که به گمی میزی من چیچطور وقت! می کدورت ها رو فراموش کندی بایگیرسه،میم

 دی در عوض من با،امای ندازی جار و جنجال راه معی خوره،سری قبات برمشیریت

  ! زود کدورت ها رو فراموش کنم و ببخشمتیلیخ

  : کرد چشم هاش رو تنگبامزه

  ! هم بکنمیتوقع داره ازش عذرخواه! ؟ی چگهی د_

  . ناز کنمکمیدوست داشتم . که مثالً قهرم جوابش رو ندادمی معننی ابه

 یعنی. رو از دورم باز کرد و ازم فاصله گرفت که با وحشت بهش نگاه کردمدستش

  !بازم قهر کرد؟
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۵۳۲

  :دی موهاش کشی تویدست

 به اون مدرسه نرو، فقط به خاطر سی تدریرا بگهی بهت گفتم دلی اگه هم اون اوا_

 اون ی کنه و برای داره ازت سوء استفاده مرتونی کردم مدی بود که فکر منیا

  !دهی کم میلی حقوق خهی کنه و بهت ی داره استثمارت ماد،ی زیساعت کار

  .خداروشکر قهر نبود. اراده لبخند زدمی دادم و برونی حبس شده م رو بنفس

 که من به عنوان شوهرت، با کار کردنت ی رو هم بدوننی ادیه تو با البت_ اریکام

 رفاه و ی است و ما پول رو فقط برالهیمخالفم چون من معتقدم پول فقط وس

 ستمی هم نسی پول دارم و خسی کافی و حاال که من به اندازه می خوای مشمونیآسا

 چه گهی برم، پس دی لذت هم مکنم ی تو خرج می که پول هام رو برانی از ایو حت

 طور با وجود باردار بودنت و نی و همنتی سنگی داره که تو با وجود درس هایلزوم

 ی و برای بندازیبعد از اون هم بچه دار شدنت، هم خودت و هم بچمون رو به سخت

  !؟ی بزنشیپول درآوردن خودت رو به آب و آت

  : تر کردم که اونم لبخند زدقی رو عملبخندم

 خونه ی زن توی جاستمی و معتقد هم نستمی نی عهد بوقی اون مردها من ازنی بب_

تو . ستی کار کردن مساعد نی عنوان براچی االن تو به هطیست، اما خب باور کن شرا

. ی هم نسبت به بچمون دارینی سنگی فهی و وظی مادرهی همسر و هی ز،یقبل از هر چ

 ،ی دونی البته خودت که خوب م. باشهتیاولو ی برات، تودی اون باتی و امنیسالمت

 ی می و به نظرم هر چقدر که دوست داشته باشستمیمن با درس خوندنت مخالف ن

  .ی من هم برخوردار باشیِ مالتی و از حمای کنقاتی و تحقی درس بخونیتون

  : کرد و ادامه دادزی چشم هاش رو ری به شوخو
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۵۳۳

 چی همی ماه و نهیجز اون  و ی رو بخور و بخواب بودتی زندگی تو که همه نمی ببـ

 مـ ـستقل ی ادعا،یدی شده که تا به من رسی اون وقت حاال چ؛یوقت کار نکرد

  !؟ی کار کنی خوای و میشدن دار

  : زدم و گفتمی گشادیلبخند

 دنبال کار کردن و پول یطی که تحت هر شراستمیخب منم از اون زن ها ن_

  .درآوردن باشم

  : بهش انداختمی پر محبتینگاه

 بچه مون از همه نطوری هر دومون و همیِ و راحتشی منم آسایمطمئن باش برا _

  . مهمترهزیچ

  . کودک حاضر در بطنم ضعف رفتی و دلم برادمی به شکمم کشی با عشق دستو

 کنم تو مانعم دای کار خوب و مناسب پهی ی،روزگاری روزهی اما دوست دارم اگه _

  .ی گاهم باشهی تکی و حتینش

  :دید خنسرخوشانه

  . کنهی خب بابا، از حاال تو همه ش به من تکیلیخ

 قدم پر کرد و اونم بچه کوچولومون رو ناز کرد که هی رو با نمونی بی فاصله و

  .دستش رو پس زدم

  !ادیقلقلکم م.  ا نکن_

  : نازک کردی پشت چشمکی شوخبه

  ! خودمهیبچه !  به تو چه_
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۵۳۴

 رغم تحمل کردنِ ی کرد علی می سعگهی داری ماه از اون روز گذشته بود و کامدو

البته من .  شب ها هم خونه مون بمونهی گاهی بهم سر بزنه و حتشتری باد،ی زکیتراف

  : گفتمی به خودم مشهی کردم و همی کار بهش نمنی ای برای اصرارچی هگهید

 داشته یشتری ازش انتظار بدی و نبای اون هستی اغهی باشه که تو فقط زنِ صادتی«

 تو نداره و اگه حاال هم ی در قبال آرامش و خواسته های افهی وظچی هاریمکا! یباش

 چی که بهت داره وگرنه اون ههیادی فقط به خاطر لطف زده،ی متی اهمیلیبهت خ

 غهی صی که خودت وقتهیطی همون شرانیدر واقع ا. در قبال تو ندارهیتیمسئول

  »!ی ازش داشته باشیشتری انتظار بدی و نبای دونستی اون ها رو می همه یشدیم

 ترم تابستون انتخاب ی کالس، برای از بچه های و بعضاری تابستون من و کامامسال

 و می رو برداشته بودمونی جبرانی و شش واحد از درس هامیواحد کرده بود

 ی شد، فقط برامون ده واحد درسی که ترم سوممون محسوب مزییتا ترم پا... انشاا

 هم دو تا از درس گهیاحدش پروژمون بود و چهار واحد د موند که شش وی میباق

 الزم نبود گهی شد و دی خوب میلی من هم خی برای جورنیا! مونی تخصصیها

 و افسانه و می مری طورنیا. ترم سوم که ترم آخرمون هم بود به دانشگاه برمیبرا

 کردن من هم مثل ی که از ازدواج من خبر نداشتن و فکر مگمونی دیدوستا

 اون چهار ی که من باردار هستم و برادنی فهمیمودشون هنوز مجرد هستم، نخ

 مربوطم صحبت کنم و سر کالس ها حاضر ی تونستم با استادهای هم میواحد تخصص

  .نشم

 و ماه رمضان تازه تموم شده بود و من اون ماه به خاطر می مرداد ماه بوداواخر

 و افسانه هم به اشتباه، علت رنگ میمر و البته رمی نتونسته بودم روزه بگمیباردار
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۵۳۵

 ی به مغزشون خطور هم نمی دونستن و حتی رو به خاطر روزه گرفتن ممیدگیپر

 رو از اون ها پنهان کرده ی بزرگنیکرد که ممکنه من باردار باشم و تا حاال راز به ا

  !باشم

اهرم، به  ظی که مادرشوهرم از روی هفته از روزکی چهار ماهه باردار بودم و گهید

  . گذشتی بود، مدهی پرساری از کامتی رو با عصباننیباردار بودنم شک کرده بود و ا

 اری به کامی شده بود و کلی عصبانیلی خم،ی خبر بارداردنی روز فرحناز با شناون

 یلی خمی خبر بارداردنیالبته پدرجون از شن.  شده بودنیغر زده بود و با من سرسنگ

 گفته بود؛ کی پدر و مادر شدنمون رو بهمون تبرنی اانهمیخوشحال شده بود و صم

 نی چون ام،ی شدی بچه دار مدی گفت ما نبای بود و میاما فرحناز هنوز هم عصبان

 ی تونم همسر خوبی ازدواج موقت و کوتاه مدته و از نظر اون، من نمهیازدواج ما 

 ی زن از طبقه هی اری کامی براگهی باشم و اون حتما تا دو سه سال داری کامیبرا

  . داشته باشهیشتری ما دوام بی ذاره که رابطه ی کنه و نمیخودشون انتخاب م

 ندم یتی کردم اهمی می بود که من، از حرف هاش ناراحت شده بودم اما سعدرست

البته اون شب .  نگم و تحمل بکنمیزی پدرجون چنطوری و هماریو به خاطر کام

 ی اگهیته بود، به جز من، محاله که با کس د از من دفاع کرده بود و گفاریکام

 که هی نکرده فقط به خاطر احترامیازدواج کنه و اگه تاحاال هم، ازدواجمون رو علن

 ی رو علنزی کرد و همه چی اون به عنوان مادرش قائل شده وگرنه معطل نمیبرا

  ! کردیم
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۵۳۶

 از غصه دق  کردن، من حتمای و پدرجون ازم دفاع نماری واقع اگه اون شب کامدر

 گهی قبل قهر نکنم و نرم و دی هم مثل همون دفعه نباری نبود ادی بعچی کردم و هیم

  ! فرحناز نذارمی خونه ی وقت هم پام رو توچیه

 ها و شی آزمای که قبال همه نی رغم ای هفته از اون شب گذشته بود و من علکی

ه هام که دو قلو و پسر  بچیِ مربوطه رو انجام داده بودم و از سالمتی هایسونوگراف

 نگرانِ یلیبودن کامالً مطمئن شده بودم اما باز هم به درخواست فرحناز که خ

 م،یگی بهشون دروغ ممی حتما داراری و کامن کرد میناسالم بودن بچه ها بود و فکر م

 که ی ای خصوصی مراکز درمانی ها رو توشی اون آزمایدوباره وادارم کرد همه 

  !تکرار کنممدنظر خودش بود، 

 بود اما من باز هم سکوت کردم و تمی به شخصنی جور توههی کار فرحناز نی ادیشا

باالخره اونم مادربزرگ بچه هاست و حق داره «:  نکردم و با خودم گفتمیاعتراض

درست مثلِ خود من که تا جواب اون همه .  نوه هاش نگران باشهیِ سالمتیکه برا

 بچه هام یِ رو نگرفته بودم و از سالمتقیف و دق مختلی های و سونوگرافشیآزما

  ». خوردمیمطمئن نبودم، همش نگران و دلواپس بودم و غصه م

  

*****  

 دستم احساس ری وار و آرومِ دوقلوهام رو زی و حرکت ماهدمی به شکمم کشیدست

  .کردم و با عشق و محبت مادرانم قربون صدقشون رفتم

 که ی رسه اون روزی میپس ک! ه فداتون بشه مادر بی من، الهی کوچولوی پسرهاـ

   خوشگلتون رو ببـ ـوسم؟ی و من اون لُپ هادیای بایشما دو تا به دن
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۵۳۷

 کارخونشون ی به حساب هایدگی لپ تاپش بود و مشغول رسی که سرش تواریکام

  .دی سرش رو بلند کرد و لب هاش رو برچی بارطنتیبود با لبخند ش

  !؟ی بچه ها چی پس باباـ

 رو بهش نشون دادم و لـ ـبم رو کوی چشم مادرش و نی کردم و با اشاره یزی راخم

  .گاز گرفتم

 نی شد شونه هاش رو باال انداخت و طبق معمولِ ای سرش نمای مای که کالً حاریکام

 ی رو گذاشت و لپ تاپش رو رو»ندرالیدختر پاشنه کفش طال، س«چند وقته، آهنگ 

 که من نشسته بودم نشست و دستش رو دورم ی ا کاناپهی گذاشت و اومد و روزیم

  .دیحـ ـلقه کرد و گونه م رو بـ ـوس

   قصه ها، خبر دادن فرشته هانِی سرزمتو

   آدمای آی آهایآها

   آدمای آآدما

   شهر شمای شاهزاده

   نگاهکی شده، با عاشق

   دخترِ پاشنه کفش طالبه

  هی دونه که اون کینم

  هی دونه اسمش چینم

   فرار شبه، وقتمهین

   لنگه کفش مونده به جاهی

   پاشنه کفش طالدخترِ
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۵۳۸

  ندرالی سندرالیس

   شهر عاشقاخوشگلِ

  ندرالی سندرالیس

  ندرالی سندرال،ی سندرال،یس

  نی کنداشی داده پفرمون

  نی طال رو پاش کنکفشِ

   کفش فقط مال اونهنیا

   اونهی پای اندازه

  نی در و اون در بزننیا

  نی هر کوچه سر بزنبه

  هیه اون، که اون ک بنیبگ

  هی قشنگ اون چاسمه

   شهر به نامشهی قرعه

   شهر غالمشهی شازده

   پاشنه کفش طالدختر

   شهرِ قصه هاخوشگلِ

  ندرالی سندرال،یس

   به کوچه، شهر به شهرکوچه

   از اون خبری کسنداشت

   خونهکی عاقبت تو تا
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۵۳۹

   گوشهکی نیرزمی زتو

   طالی با مویدختر

   ز دست دشمناخسته

   رو پاش کرد طالکفش

   شهرو باز کردطلسم

   عروس شدندرالیس

   ما تموم شدی قصه

  : گفتمیشی نمای سرم رو تکون دادم و با اخمبامزه

 ی کنه، من رو از توی ندونه فکر میحاال هر ک.  آهنگ رو نذارنی قدر انی اـ

  !ی کرددای پنیرزمیز

  : گفتاری شام بود رو به کامزی مدنی که مشغول چکوین

 با هم آشنا ی چطوریعنی د؟ی کرددای جون رو از کجا پیآقا، شما هان ی راستـ

  د؟یشد

  . کردزی که چشم هاش رو ردهی جواب می چنمی نگاه کردم تا بباری خنده به کامبا

  !تازه از دست دشمن هاش هم خسته بود! گهی دنیرزمی زی از توـ

  . به من انداختیطنتی نگاه پر شو

 ی نحوه انی در جرادی خدمتکارها زی هیبود و مثل بق زنِ پنجاه ساله هی که کوین

  : ما نبود گفتییآشنا

  !گهی ددی نکنی آقا شوخـ

  : حق به جانب گفتاریکام
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۵۴۰

 ی جورنی رو اهی هاننی اکوجون،یراستش ن.  مجبورم راستش رو بگمگهی خب پس دـ

ر  مدت همش با اسم مـ ـستعاهیاون !  که نگوهی مارموزهی دختر نیا. نیمظلوم نب

 من دی که دی فرستاد و وقتی عاشقانه می هالیمیبرام تند و تند ا» ناشناسِ عاشق«

 زنه، اومد ی تاالپ و تولوپ براش مره قلـ ـبم همش داگهی عاشقش شدم و دیحساب

 هی ی عاشقانش رو از توی هالیمیالبته فکر کنم اون ا.  کردیو خودش رو بهم معرف

  . فرستادی برام منیرزمیز

 هم فرحناز که خودش رو با مطالعه کردن مشغول کرده بود و تا اون وقت  وکوی نهم

 گرد شده به من نگاه کردن و فرحناز ی نداشت، با تعجب و با چشم هایبه ما توجه

  :دیناباورانه پرس

  ؟ی فرستادی عاشقانه ملیمی ای کامی جون؟ تو براهی هانگهی راست مـ

با تعجب به فرحناز نگاه . شدینه م و عاشقاکی داشت رمانتزی که همه چنی امثل

به !  ما بودنی بانی جری همه ی چرا باور کرده بود؟ اون که توگهیکردم اون د

 هم خودش رو نباخت و اریکام.  آره تکون دادمیِ و با خنده سرم رو به معنیشوخ

  :دی رو بهم کرد و پرسیجد

  ؟ی کرده بوددای من رو از کجا پلِیمی تو آدرسِ ا،ی هانی راستـ

  . نگهی وری درنی از اشتری بگهی بهش زدم تا دی و سقلمه ادمی خندآروم

 بعد یلحظات.  شام اومدزی کرد، سر می که با تلفن صحبت می در حالپدرجون

  . گذاشتزی می رو روی کرد و گوشیخداحافظ

 کنه و به سی ساختمون تأسی شرکت نقشه کشهی گرفته می گفت تصمیم.  کاوه بودـ

  . دارهاجیاحت مقدار پول هی
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۵۴۱

  : سرش رو با محبت تکون دادفرحناز

  . کنزی خب فردا حتماً براش اون پول رو وار_

 مداخله تی با عصباناری تکون داد که کامی که موافقه، سرنی ای جون هم به معنپدر

  :کرد

 مگه اون و کوروش پول خوره دارن که هر نمی خواد؟ ببی کاوه باز هم پول م؟ی چـ

   زنن؟ی زنگ مشتری پول بی و دوباره براارنیباز هم کم م می دی بهشون میچ

  : رفتی الک دفاعی توی تندفرحناز

 اون کشورها یخب اونا زن و بچه دارن و تو! گهی دارنی خب مادرجون، حتما کم م_

 سی تأسی کاوه اون پول رو برایدیتازه مگه نشن. نهی سنگیلیخرج و مخارج هم خ

  ! کنهی گذارهی اون جا سرمایی جوراهی که  خواد و قصد دارهی مدشیشرکت جد

 اری و کاممی بود نشستدهی کشرونی برامون بکوی که نیی های صندلی رواری و کاممن

  :رو به پدرجون گفت

 خواد تو ی برو بهش زنگ بزن و بگو تو رو جونِ اون دو تا دخترهات، تو نمر،ی نه خـ

 رو که یونیلی صد مین ماه و همونیتو فقط بش! ی کنی گذارهی سرمای انهی زمچیه

 ی گذارهی سرمای براتی هم به اون مغز نخودگهی خرج کن و دمی فرستیبرات م

  .اریفشار ن

  :دی هم کشی ناراحت شد و اخم هاش رو توفرحناز

  ؟ی چیعنی حرف ها نی خجالت بکش، ا_

  : دوباره اعتراض کرداریکام



  یونیلیعروس هفت م

  

goldjar/me.Telegram  

  

 

۵۴۲

ش زنگ بزن و بهش بگو  دونه و دل رحمه، خودت برو و بهی بابا نمنی مامان، اـ

 ی نکرده، برای گذارهی کار نکرده و سرمای جورنیتو هم!  پسرمزم،یکاوه جون، عز

برو !  ما خرجِ اضافه نتراشیتو رو خدا دوباره حماقت نکن و برا! یزی عزیلیما خ

 باال تی قبلی گذارهی که سر سرمایبهش بگو ما هنوز اون همه ضرر و اون گند

 دوباره به اون مغز فندقت فشار ی اون وقت جنابعالم،ی رو جبران نکردیآورد

  ! فکر بکر به سرت زدههی و یآورد

 من ی خواست حداقل جلواری به من کرد و با اشاره از کامی با چشم اشاره افرحناز

  .حفظ ظاهر بکنه

  ! عرضه ستی کنه داداشت بی ندونه فکر میحاال هر ک.  حرف ها رو نزننی اـ

 بچه ست نی فرحناز، انمی که با عرضه ست؟ ببی بگی خوایا محتم!  ـ نه پساریکام

 گند ی زنه، کلی که میدست به هر کار!  فهمهی قدر االغ هم نم؟ی کردتیکه تو ترب

  !می تا چند وقت اون خسارت هاش رو جبران کندی و ما باارهیباال م

  موفقی کرد تا خندش رو بخوره و اخم بکنه ولی رو مشی سعتی که نهاپدرجون

  :نبود گفت

  ! کاوه برادر بزرگترته، اون شونزده سال از تو بزرگ تره،ی خجالت بکش کامـ

  : جواب دادالی خی باریکام

 ما که م؟ی کار کنی چدی نداره ما بای عقلِ درست و حسابیوقت!  خب بزرگ تر باشه_

 مرداده، اون کمِی و ستی االن بنیبب. می اون رو جبران کنی همش ضررهامی تونینم

.  مبلغ اضافه ستهی رو تموم کرده و دنبالِ انشی اون ماهی زودنیوقت آقا به هم

تا اون .  خواد شرکت راه بندازهیاون که نم. ش قدر ساده نبانیاصال بابا، تو هم ا
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۵۴۳

 کار چی کردن هی و خوشگذروندنی دونم از کاوه جز خوردن و خوابیجا که من م

 نی ش رو خرج کرده و اانهی اون ماهیاون حتما تا حاال همه . ادی برنمی اگهید

 یاصال اگه اون واقعا برا.  خواد ما رو گول بزنه تا دوباره تلکمون کنهی میطور

 ی خواست، چرا به خود من زنگ نزد؟ معلومه چون می پول می گذارهیسرما

 و مثلِ شما دو تا ساده زمی ری آب میدونست اگه به من زنگ بزنه من پته اش رو رو

  !ستمیر نو زودباو

  . برداشتزی می تلفن رو از روی دستش رو دراز کرد و گوشاریکام

  .ارمی ماجرا رو درمنی ای زنم و ته و توی صبر کن اآلن خودم بهش زنگ مـ

  .دی کشرونی باری رو از دست کامی زود به خودش اومد و گوشپدرجون

  . کنمی مزی وار مقدارهی من خودم فردا براش ؟ی کارها دارنی کار به ایتو چ!  اـ

  !ی کار رو بکننی ذارم ای من نمر،ی ـ نخاریکام

  . پدرجون از تعجب گشاد شدی هاچشم

  ! اموال خودم رو هم ندارم؟اری من اختیعنی!  سررهی خیپسره !  ا ا اـ

  : پدر و مادرش چرخوندنی رو بشی نگاه جداریکام

 اضافه ی و از خرج هامی داشته باشی اقتصاداضتی به بعد رنی مگه قرار نشد از ا_

 ی هی جاجرود به سرمای توی اون کارخونه ی راه اندازیمن برا! م؟یدست بکش

 و می کاوه و کوروش گوش کنی که همش به ندونم کارشهینم.  دارمازی نیادی زیلیخ

  !می به دردسر بندازو اون ها خودمون ریهمش به خاطر جبرانِ ضررها

 هر کدوم از ی که براونیلی صد می به ماهاریکام.  لـ ـبم نشستی روی تلخشخندین

 یرمونیتازه اون ها هم س! ی اقتصاداضتی گفت ری فرستادن میبرادرهاشون م
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۵۴۴

 هم گهی دلونی چهل می زدن و تا آخر ماه بازم سی زنگ مشهی همباینداشتن و تقر

 ی اجتماعی امثالِ طبقه ی بود پس زندگی اقتصاداضتی رنیواقعا اگه ا.  گرفتنیم

   بود؟ی گذشت چی پونصد ششصد هزار تومن می ماهتیکه با نهامن، 

  .دی کشی کالفه پوفپدرجون

 ی مزی پول رو براش وارنی دفعه انیا.  شوالی خی دفعه رو بنی خواهشا ای کامـ

 ی توگهی که حرف من دی اعتبار کردی قدر من رو بنی چند وقته انی ایتو تو. میکن

  .داره نی ارزشچی خودم هم هیکارخونه ها

  : دادرونی نفسش رو بو

 واقعا و در عمل، ی دن ولی البته درسته که همه در ظاهر به حرف هام گوش م_

  .رنی گی کارهاشون از تو دستور می همه ی زنن و برای منی من رو زمیرو

  : نگاه کرد و سرش رو تکون داداری با لبخند و با افتخار به کامفرحناز

  .ادهی زیلی ختشیدرا تا حاال نشون داده ی خب کامـ

 من رو هم یری و معرکه گیریواقعا چه خوب شد سرِ پ!  مامانِ خودمی ـ مرساریکام

 یی ها، و گرنه معلوم نبود تا حاال اون دو تا پسر خل و چلتون چه بالدی آوردایبه دن

   آوردن؟یسر اموالمون م

  : کرد زد و ادامه دادی به پدرجون که چپ چپ نگاهش میچشمک

باور !  کولش و رفت کانادایاال خوب شد کوروش هم دمش رو گذاشت رو حگمی م_

 ی شش ماهه که کوروش هم مثل کاوه مهاجرت کرده و رفته، کارهانی ای تودیکن

 و دستورها ی که با ندونم کارستی نی کسگهی غلتک افتاده و دی رویکارخونه حساب
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۵۴۵

رشته بودم رو پنبه  که ی چر چرخِ من بذاره و هی احمقانش چوب الی هادهیو ا

  !کنه

  : با اخم گفتپدرجون

.  سال از تو بزرگ ترهزدهی کوروش هم سیناسالمت!  کنبتی کم پشت سر برادرت غـ

  . و باهوشهتی بادرایلیبه نظر من، اون هم خ

  . بامزه ابروهاش رو باال انداختاریکام

  ! در معرضِ خرگوش شدنهگهی آره، بس که باهوشه دـ

  : جمع چرخوند ی روطنتیت و نگاهش رو با ش برنج رو برداشسید

 گهی االن ددیباور کن!  رفت هامی چه خوب شد اون رو هم مثلِ کاوه صادر کردگمی م_

 م،ی جاست که ما چه طور بتوننی مسئله اگهی اآلن دست،یمشکلِ کشور ما فرار مغزها ن

  ! و برن که زودتر فرار کننمی بکنقی مثل کاوه و کوروش رو تشویی هایمغز نخود

 ی که بلند کرده بود رویری به خودش گرفت تا فرحناز با کفگی خنده گارد دفاعبا

  .سرش نزنه

 ی رویلی قبل از رفتن کوروش، خرِی اخی اون چند ماهه ی من که خودم شخصا ،تو_

 و یفی حیلی بری، تو خدی گفتم تو هم بایاون مغز پوکش کار کردم و همش بهش م

زود باش فرار . رهی نهفتت داره بر باد میو استعدادها یشی جا سوخت منی ایدار

  .کن و برو

 آخ اری کوبوند که کاماری کامی شونه ی رو آروم روری هم با خنده اون کفگفرحناز

  . گفتیبلند

  !؟ی زنی من می که پشت سر بچه هی حرف ها چنیا! دی چشم سفی پسره _
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۵۴۶

  ! های ذاریسرهات فرق م منو و اون پنی بیتو دار!  بدجنسی مامان وحش_اریکام

  : مثالً ناراحت به پدرش نگاه کردی با چشم هاو

  . بگویزی چهی زنت نی بابا به ا_

 که قطره ی تأسف تکون داد اما فرحناز در حالی جون با لبخند سرش رو به معناپدر

 کرد، رو به من که هاج و واج ی بود رو پاک مدهی که از چشم هاش چکی اشکی

  :م گفت کردیبهشون نگاه م

 اگه دی به خاطر زن و بچش رفت، شاشتریکوروش ب.  کنهی می داره شوخی کامـ

 پدر و شِی خواد بره و پی گفت می آورد و نمی بهش فشار نممایخانومش، فاط

  . گرفت که برهی نممی کنه، اونم تصمیمادرش زندگ

  : دادنی رو چشینی باریکام

 همه اشک رو از کجاشون نیا ا زن هنی دونم ایمن نم!  کردهی باز دوباره گرـ

  !ارند؟یم

  . به من انداختی نگاهو

 هی کوی کرده بود با تعارف ندای پیشتری اشک هاش شدت بزشی که حاال رفرحناز

  : گفتنی برداشت و غمگیبرگ دستمال کاغذ

 کاوه که به خاطر یدخترها.  بچه هام من رو ول کردن و رفتنی همه گهی دـ

 گهی هم تا چند وقت دذیحتما پان.  حرف بزننستنی ن هم بلدی فارسیمادرشون حت

 هم باهاش صحبت ی تلفنی تونم حتی نمگهی و من درهی مادشی حرف زدن رو یفارس

  . قشنگش رو بشنومیکنم و اون صدا
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۵۴۷

 شونه هاش رو باال انداخت و مشغول خوردن شد اما پدر جون ی تفاوتی با باریکام

  : بود خطاب به فرحناز گفت قرار گرفتهریکه اونم مثل من تحت تأث

 هم مونی روحی طورنیا. می و بهشون سر بزنمی ماه برنی همی خب اگه دوست دارـ

  .می کنی عوض میی آب و هواهی و شهیباز م

  : کردینی فنی اشک هاش رو با دستمال پاک کرد و ففرحناز

. هگی اون سرِ دشونیکی اون استی سر دننی اشونیکی م؟ی بهشون سر بزنمی کجا برـ

 ی طورنی کردن، ای می کشور زندگهی ی هم و توشِیکاش حداقل هر دوشون پ

 ی توادی رو دارن و زگهی من هم راحت تر بود و دلم خوش بود که اون ها همدالِیخ

  ! نکردنری گیبیغر

 ومدهی نای که هنوز بچه هام به دننیخود من هم با ا.  سوختیلی فرحناز خی برادلم

 شون ی تونستم دوری لحظه هم مهی یته شده بودم و حت بهشون وابسداًیبودن شد

 و شهی همی دادم برای بزرگ شدند عمراً اگه اجازه می روزهیرو تحمل کنم و اگه 

  . کردن به خارج از کشور برنی زندگیبرا

  : دفعه با اخم و به حالت اتمام حجت به من نگاه کردهی فرحناز

 جا نی از ای زندگی که براینکن و مجبورش ینی نشی کامی پاری وقت زهی تو ـ

  !نیبر

 بگم که یزیخواستم در جواب چ.دمی لحنش جا خوردم و خودم رو عقب کشاز

  : گفتی اانهی با لحن دلجواریکام
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۵۴۸

 باش یحاال هم دختر خوب. می ری جا نمجی و همی مونی جا منیما هم.  نگران نباشـ

 ی نمگهی و درنی گیم ی خوشگلت کوررنگی که اون چشم هاری قدر آبغوره نگنیو ا

  .ینی رو ببندتی آی نوه هایتون

  : مادرانه گفتی به من کرد و با محبتینگاه.  سرش رو بلند کردفرحناز

 طاقت گهی که من دانی مای به دنیک.  اون نوه هام بشمی من به فدای الهـ

   رو ندارم؟شونیدور

من هم . دمیش به شکمم کی انداختم و دستنیی زدم و سرم رو پای اراده لبخندیب

 ای مونده هم بگذره و بچه هام به دنی پنج ماه باقنی صبرانه منتظر بودم که ایب

 ی باخبر شده بود، سعمی که از بارداری هفته اکی نی ای که فرحناز تونیبا ا. انیب

 با مونی نده و به خاطر پنهان کارروز رو بشی خوشحالیطی شراچی کرد تحت هیم

 می موفق نبود و معلوم بود که واقعا و از صمادی اما خب ز باشهنی سرسنگاریمن و کام

 نذاشته بود من به گهی روز، دهی چند وقته، به جز نی ایاون تو. قلبش خوشحاله

 ی هم دستورِ پختن غذاهابهی خودمون برگردم و همش مواظبم بود و به نصیخونه 

 اون ی کرد همه ی داد و من رو هم مجبور می رو منی و پروتئنیتامی و پر از ویمقو

 ی که فرحناز ظاهرا بنیبا ا.  خودم و بچه هام باشمیها رو بخورم و مواظب سالمت

 کرد و ی دونستم چرا باز هم تعلل می اومدن بچه ها بود اما نمایصبرانه منتظر به دن

البته چند شب .  بشهی علنلشونی فامی تواریکام ذاشت ازدواج من و یهنوز هم نم

 و من رو به عنوان رنی بگی مهمونهی هفته نیبود بهتره آخر هم پدرجون گفته شیپ

 ی کنن که من مخالفت کرده بودم و گفته بودم تا وقتیعروسشون به همه معرف

  . بشهی نباشه، من دوست ندارم ازدواجمون علنیفرحناز جون راض
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۵۴۹

 زی همه چدی باگهی گفت دی هم با پدرش موافق بود و ماری چند وقته کامنی واقع ادر

 کنه که ی باور نمی کسگهی و دشهی بد میلی صورت خنی اری چون در غمی کنیرو علن

 هی ممکنه فکر کنن که اون یی جوراهی خودش باشن و همه یاون دوقلوها بچه ها

  .زن با دو تا بچه گرفته

 معتمد رو قبول کرده بود و ی و آقااری کامی چند فرحناز هم در ظاهر حرف هاهر

ه باز هم به نظرش احترام گذاشته بودم و نخواسته بودم که از اون حرف من، ک

 کرد و به ی و خشنود بود اما هنوز هم مقاومت می راضم،ی اون رفتار کنلیبرخالف م

  : گفتی ماریکام

حاال . ی کنی زنت رو از ما مخفی به مدت چهار ماه بارداری حق نداشتتو«

 و یانجام شده قرار گرفته بود عملِ ی شده و تو توی دفعه اهی میازدواجت رو بگ

 بچه دار شدنت رو ی چی براگهی د،ی مدت از ما پنهانش کنهی یمجبور شده بود

 تو رو ی بچه هادنِید و چشم می بودلی مگه ما حسود و بخ؟ی کردیازمون مخف

  »؟ی کار رو کردنی که امینداشت

 باشه اما ی دادم که از دست ما عصبانی خود من هم کامال به فرحناز حق مراستش

 ی پنهان کارنیا.  بودمری تقصی ماجراها کامال بنی ای نداشتم و تویخب من چاره ا

البته .  اون رفتار کرده بودمی بود و من فقط طبقِ خواسته اری کامریها همش تقص

 نشده باشه، ناراحت نبودم و ی علناری کامم که ازدواجمون از نظر اقوانیمن از ا

 ی عروسهی من انی اقوام و اطرافی برااری بود که کامی کافنی من فقط، همیبرا

 شدم که ی زن متأهل محسوب مهی انمی اطرافی از نظر همه گهیگرفته بود و من د

 شوهرم از نظر اقوامم کامال ی خونه ی کردنم توی طور زندگنیبچه دار شدنم و هم
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۵۵۰

م؟ من و  شدی از مخالفت فرحناز ناراحت مدیاصال چرا من با.  اشکال بوددونب

 و حاال هم بچه می مشترکمون رو آغاز کرده بودی مدت ها بود زندگگهی که داریکام

 م،ی کردی رو ممونی زندگی و خوشی به خوبمی و خدا رو شکر داشتمیدار شده بود

 داشت که با دوباره ناراحت کردنِ فرحناز و مخالفت با اون، ی چه لزومگهیپس د

 ی کدورت تازه مهی باعث به وجود اومدنِ  ومی رنجوندیاون رو از خودمون م

 گفتم، بهتره به مادرش احترام بذاره و ی ماری من همش به کامنی همی برام؟یشد

 نکنه چون ما واقعا در حقِ اون به عنوان نی و دل چرکی ناراضنی از اشتریاون رو ب

 طور نی نظر اون و هممونی کدوم از مراحل زندگچی هی و تومی مادر بد کرده بودهی

 پنهان نی و با امی سرخود رفتار کرده بودشهیما هم.می نشده بودایپدرجون رو جو

 یواقعا من خودم هم اگه جا! می هامون، اون ها رو از خودمون رنجونده بودیکار

 طور بچه دار شدنش نی و همواج از بچه هام ازدیکی ی روزهیفرحناز بودم و اگه 

 دی دادم و شای از خودم نشون می بدتریلی رفتار خدی کرد، شای میرو ازم مخف

 می هم خوب و خانومانه بود و ما حق نداشتیلی خاریرفتار اآلن فرحناز با من و کام

  .می دادی بهش کامال حق مدی و بامی بکنی گله اچیازش ه

  :. رو به من گفتجانی عوض کردن اون جو غمبار، با هی برادی شاپدرجون

 دای بچه ها، دو اسم قشنگ پی و برامیفکر کرد ی کلشبی من و فرحناز دی راستـ

   چطوره؟ قشنگه نه؟"الدیعماد و م". میکرد

 ی اسم هاالدیچون واقعا به نظرم عماد و م. زدم ی اومدم و لبخندرونی افکارم باز

  : بودن، جواب دادمییقشنگ و با معنا

  . بله،قشنگهـ
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۵۵۱

  : با تعجب چشم هاش رو تنگ کرداریکام

  الد؟ی چماد و چ؟ی چی چـ

  :دی خندپدرجون

 رو هم مادرت انتخاب الدی بود، مامرزمیعماد که اسم آقاجون خداب! الدی عماد و مـ

  .کرد

  . سرش رو تکون دادجانی و هی زد و با خوشحالی لبخندفرحناز

  .ادی میلیبه نظرم به عماد خ.  رو من انتخاب کردمالدی خب مـ

  .دی هم کشی تویشی اخم هاشو نمااریکام

 من اسم آقاجون تو ر،ینخ!  من اسم انتخاب کردنی بچه هاینشستن برا! و چه پررـ

  !یاَه اَه عماد ُقل.  ذارمی بچه م نمیرو رو

  . بود به پدر جون برخوردهمعلوم

  . بودی اسم آقاجون من عماد خاله؟ی کگهی دی عماد قلـ

 عهد یاسم ها نی با اهی گذشته، هاننایتازه از ا! یعماد خال خال!  بدترگهی ـ داریکام

  . مخالفهیبوق

  : رو به طرف من چرخوندصورتش

  !ه؟ی مگه نه هان_

  : جواب دادن بهم بده رو به پدر و مادرش گفتی برای فرصتنکهی قبل از او

حتما شب !  که نگوهی خون آشامهیاون . دینی ساکت و مؤدب نبی جورنی رو اهی هان_

 که ی و بهشون نگفتیفتادیت درن چرا با مامان و باباگهی زنه و می غر میبه من کل

  ! انقهی بد سلیلیخ
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۵۵۲

 هم با من یلی بهش غر زده بودم؟ فرحناز خیمن ک.  نگاه کردماری و واج به کامهاج

 ی کرد و دوباره باهام چپ می حرف هاش رو هم باور منیخوب بود، حاال حتما ا

  !شد

 بود، دهیم کش هی زد و فرحناز که اخم هاشو توی رو به پدرجون که لبخند معیسر

  :گفتم

  . کنهی می داره شوخن،ی کنم حرف هاش رو باور نکنی خواهش مـ

  : و سرش رو با تأسف تکون داددی خندپدرجون

  . رو بزرگ کردمی که من خودم کامنی دونم دخترم، مثل ای مـ

 باز کرد و ی دفعه اهی ندارم،اخم هاش رو ی بود من گناهدهی هم که حاال فهمفرحناز

  : گفتاریرو به کام

 ی ربطچیاصال به تو هم ه. می اسم بچه ها رو انتخاب کردگهی به هر حال ما دـ

 اسم بچه هات رو ما انتخاب دی پس بامی ما زنت رو انتخاب کنیتو که نذاشت. نداره

  .میکن

  : و گفتختی خورشت ریادی پلوش مقدار زی رواریکام

 و اون اسم ها رو میب کرد خودمون اسم بچه هامون رو انتخاهیمن و هان!  خودی ب_

  .می حک کردای ساحل دری شن هایعاشقانه رو

  : خنده سرش رو باال آوردبا

  . ما اژدر و ارژنگهی انتخابی اسم ها_

  : رو به من گفتی خنده و به شوخری بلند زد زپدرجون

  !نه؟ی نظر تو هم همـ
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۵۵۳

  : دوباره گفتاری بگم کامیزی که چنی قبل از ای ولدمی خندمنم

  . اولش با رمضون و شعبون موافق بودهیهان نه، ـ

  . بهم زدی چشمکو

 و می بذاریرانی الی اصی بچه هامون اسم های شده که برای راضگهی اما االن د_

  . با نظر من کامال موافق شدهگهید

  :دی با خنده ازم پرسپدرجون

  !ه؟ی تو چی انتخابی اسم هانمی دخترم بگو ببـ

  :داختم اننیی زدم و سرم رو پایلبخند

  . موافقمالدی خب منم با همون عماد و مـ

  : چونه ش گذاشتری دستش رو زپدرجون

  .می خودت رو بشنوی نظر واقعمی نه ما دوست دار_

  : تر کردمقی رو باال آوردم و لبخندم رو عمسرم

 گهی اما االن دمی بذارای و عرشرضای خب من اولش دوست داشتم اسمشون رو عل_

 حق نِی اگهیخب منم معتقدم که د.ر فرحناز جون موافقمنظرم عوض شد و با نظ

 یلی تا حاال خاریمخصوصا که من و کام. دیشماست که اسمِ بچه ها رو انتخاب کن

 و هم بچه دار می کردیمخف و هم ماه ها ازدواجمون رو ازتون می کردتتونیاذ

  .شدنمون رو

  . بوددی به روم زد که ازش بعی لبخند دوستانه افرحناز

 دی شما هستن و شما خودتون بای باالخره اون ها بچه هازم؟ی عزهی حرف ها چنی اـ

  .نیاسم هاشون رو انتخاب کن
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۵۵۴

  : مقدمه گفتی باری اعماق قلـ ـبم خوشحال شدم که کاماز

  . همون اژدر و ارژنگـ

  . گفتی که آخ بلنداری دست کامی تلفن زد روی با گوشپدرجون

   ـ شعبون و رمضون؟اریکام

  : به شونه ش زدی محکم تری بار ضربه نیا پدرجون

  ! بگو بچهی وری کمتر درـ

  :دی شونه هاش رو مالاریکام

  .الدی بداخالق،همون عماد و می خب بابایلی خـ

 ی آروم نشسته بودم، نگاهیلی ، وحشت زده به من که البته خیشی به حالت نماو

  :انداخت و گفت

  .ایرش و عرضایهمون عل!ی خانومدی ببخشی وای واـ

 روزِ نیاون روز، آخر. می رفتی به دانشگاه مدی اون روز سه شنبه بود و ما بایفردا

 کنن و ی نمابی حضور و غگهی ترم تابستون بود و استادها گفته بودن دیکالس ها

 خوان طرز دادن سؤال ها و ی کنه و اون ها فقط مبتی تونه غی که بخواد میهر کس

  . کننیادآوری مهم کتاب رو یقسمت ها

  

 به کارخونه بره و اگه دی تب داشت و گفت،کار داره و بای کماری روز صبح، کاماون

  . ساعت برسونهنی آخری بتونه خودش رو برادیوقت کنه، شا

 ،ی دفعه اهی که نی ای به دانشگاه رفتم اما برای زمانی نکردم و با آقای مخالفتمنم

 و اون رو نهی نبی زمانی آقانِی ماشی بود من رو تواری کامیشهباز که پسرخاله 
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۵۵۵

 شدم ادهی به دانشگاه پدهی نرسی شک نکنه، کماری من و کامنی بینشناسه و به رابطه 

  . رفتمادهی راه رو پی هیو بق

  

 زود یلی استادمون کالس رو خنیآخر.  قبل از ظهر بودمی و نازدهی کی نزدساعت

 دانشگاه به راه رونیت ب و افسانه و ژاله به سممی کرد و من به همراه مرلیتعط

  .میافتاد

  : گفتی کرد و آخرش با خوشحالی مفی تعرررضای همش از نامزدش اممیمر

 جشن هی و همون شب می کنی بعد عقد محضری قرار شد هفته گهی باالخره دـ

  .میری خونه مون بگکی تاالرِ نزدیعقدکنون هم، تو

  ؟ی کنیتما با اون ازدواج م و حی عاشق جواد هستی گفتی تو مگه نممی ـ مرافسانه

 کردم که نکردم؟ اون اصال حواسش به من نبود و ی کار می چدی باگهی ـ دمیمر

 زود ای ری دگهی و چهار سالمه و دستی بگهیمنم االن د!  گرفتی مدهیهمش منو ناد

  . رفتمی خودم می کردم و سرِ خونه و زندگی ازدواج مدیبا

  :داد با حرص ادامه ی و البته کمنی غمگو

 کنم، اما اون ی بهش زنگ زدم و بهش گفتم که دارم ازدواج مشی البته چند روز پـ

  . گفتکی بهم تبری خوشحال شد و کلیلی شعور خیب

  : گفتجانی که با همیدی به اون حالتش خندیهمگ

از همه .  بهترهیلی و از جواد هم خهی پسر خوبیلی خررضای بابا، امالی خی اصال بـ

 گفت اآلن یاون خودش م.  شناسمشیاون پسر عمومه و من کامال م که نیمهم تر ا
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۵۵۶

چهار ساله که من رو دوست داره و فقط منتظر بوده که کارش درست بشه و بعد به 

  .ادی بمیخواستگار

   آقا رضاتون چکاره ست؟نی ـ حاال اژاله

 ری دبی روزهی منم شهی میعنی یوا. هی جامعه شناسریدب! ؟ی کنی ـ باور ممیمر

   بشم؟یمعه شناسجا

  : و گفتدی کشی آهافسانه

 بشه که چهار سال باشه که من رو دوست داشته باشه و دای هم پیکیکاش !  خدای اـ

 لبخند ادی تبِ عشقِ من همش بسوزه و صبح به صبح، به یهمش من رو بخواد و تو

  ! من لک بزنهی برای بشه و دلش هداریقشنگ من، از خواب ب

  . و من چشم هام رو گرد کردممیدی خندی هم همگباز

 از راه دیپس حاال حاالها منتظر باش تا مجنونت سوار بر االغِ سف! کی اُه چه رمانتـ

  !برسه

  : برام گرفتی اافهی حق به جانب قافسانه

   منتظرم؟ی من الکیفکر کرد!  رسهی که می پس چـ

  :دی کشی پوفژاله

 دای پیکی تا می منتظر باشدی همش با!می از ما دخترها بدشانسی واقعا که چقدر بعضـ

 دوستم و اریمن االن پنج ساله که با کام!  و انتخابمون بکنهادیبشه و ازمون خوشش ب

 بهش می و چند بار هم مـ ـستقمی ـستقرمـی و غی زبونی هم با زبونِ بشهیهم

ش دارم و فقط قصدهمش اریاما کام.  ازدواجِ با اون رو دارمفهموندم که دوست 

 رو از سرِ زی همه چی و مسخره بازی با شوخشهی سال ها، همنی کنه و تو ایخرم ممس
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۵۵۷

 ی کنه که انگار من دارم باهاش شوخی وانمود می جورهیاون . خودش باز کرده

 بداخالق شده و همش یلی هام که خیتازگ.  کردنش رو دارمتی کنم و قصد اذیم

 زنه، اصال هم براش ید بهم م خوای هم که دلش می کنه و هر حرفی می کم محلمبه

  ! نهای که من ناراحت بشم ستیمهم ن

 نیاز ا.  خوشحال شدمیلی خاری رفتار کامنی که ژاله ناراحت بود اما من از انی ابا

 ی ظاهر هم که شده با ژاله دوستی از روگهی بود و دسادهی قولش وایکه واقعا رو

ون رو ناخواسته به اشتباه  خواست که با محبت کردنِ به اون، ای کرد و نمینم

 مرد هی گهی االن داری که بود، کامی چهر.  کنهدواریبندازه و به عشقِ خودش ام

 نبود حی کوچولو بشه و واقعا صحی پدر دو تا بچه یمتأهل بود و قرار هم بود به زود

 ی رو روی بود که آبِ پاکنی ذاشت و حق ای منتظر منی از اشتریکه ژاله رو ب

 خودش و دی متأهله و ژاله نباگهی گفت که اون دی و بهش مختی ریدستش م

  . خودش باشهیِ به فکرِ زندگدی رو معطلِ اون بکنه و باتشسرنوش

 دونم خانوادش ی مدیبع! ی بزرگ تراری ژاله، تو چند ماه از کامی ـ ولافسانه

 ی رو و مردمِ ما هنوز همرانهی جا انی باشه ایهر چ!  بشن با تو ازدواج کنهیراض

  ! کننی می خودشون پافشاریِافکارِ سنت

  : زد و گفتی پوزخند تلخژاله

 اشتباه کردم یلی من رو نداره و من خاقتی اصال لاری فهمم کامی ها دارم می تازگـ

.  بودمدواری بهش امی الکشهی همه سال خودم رو معطلش نگه داشتم و همنیکه ا

 ی از آدم مکی نقطه ضعف کوچهی  قدر سوءاستفاده گره که تانی اون ادیباور کن

 ی تندتی اهمی حرف بهی ست که با ه کنه و اون قدر بچی آدم رو مسخره منه،یب
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۵۵۸

 احمقم و ازش به دل شهیمنم که مثلِ هم.  ندازهی راه مدادی و داد و بشهیناراحت م

  .رمی گینم

 یکی من زنده باشم و یعنی کرد؟ ی میی بدگواری داشت پشت سرِ کامی چیعنی! وا

 گفت اما ی کنه؟ البته هر چند که داشت درست میی جونم بدگوی از کامی جورنیا

  : ناراحت شدم و گفتمیکم!  بگهاری رو راجع به کامزهای چنیخب اون حق نداشت ا

 هم خوب و با یلی خاریبه نظرِ من، کام! ستی نیگی جورام که تو منی اگهی در،ی نخـ

  !شعوره

  :و افسانه گفت با تعجب بهم نگاه کردند همه

 معتمد بود؟ ی تو آقای که اون، براشیتا چند وقت پ!  کنهی مارمی کامار،ی چه کامـ

  ؟ی نکنه تو هم عاشقش شدار؟ی کامیگی شده که االن بهش میچ

  : و گفتمدمی خندبلند

   شده باشم؟اری که عاشقِ کامادی مگه به من نم؟ی کنی نگاه می جورنی چرا اه؟ی چـ

  : کردشتری تعجبش رو بژاله

  ره؟ی تو رو بگادی اون وقت ماد،یاون از من خوشش نم! رهی اون عمرا اگه تو رو بگـ

  : افسانه ناراحت شد و گفتی دلم زدم ولی تویلبخند

  ! چِشه؟ از تو که خوشگل ترههی مگه هانـ

 ی مدیمن بع.  بودشی خانوادگتیمنظورم به ثروت و موقع. دی ـ نه، ناراحت نشژاله

 یلی خنای ااری کامه؟ی چدی دونیآخه م! دیون قدرها ثروتمند باشدونم شماها ا

 یلی عروس هاش خیِ ثروت خانوادگی رواریتازه فرحنازجون، مادر کام. ثروتمندن

 ما یتازه اون خانواده .  هستنوتمند ثریلی هم، خشیاون دو تا عروسِ قبل! حساسه
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۵۵۹

 ی آبِ پاکیی جوراهی ش،دمی داری تولد کامیپارسال که من برا! رو هم قبول نداره

 اری دورِ کامدی خورم و بای و بهم فهموند که من به دردشون نمختی دستم ریرو رو

  . سراغش نرمگهیرو خط بکشم و د

  : زدم و گفتمی بارطنتی جوابِ ژاله لبخند شدر

  ! فرحناز جون من رو قبول کرددی حاال از کجا معلوم؟ شاـ

. می به خنده افتادیتش رو تکون داد و همگ من عقل ندارم دسنکهی ایِ به معنمیمر

 که ما رو نی بود شد و بدون اای پرشهی نامزدش که نی سوار ماشمیدم در دانشگاه، مر

.  کرد و رفتی بای زد و سرخوشانه باهامون بایهم تعارف کنه لبخند گل و گشاد

 و اگه من هم بودم دوست هام رو ادم دی کارش بهش حق منی ایالبته من برا

 ی دوره و زمونه آدم به چشم هانی ایواقعا تو.  نداختمیبال خودم راه نمدن

 چه برسه به شوهرش و دوست هاش که ممکنه گهی تونه اعتماد کنه، دیخودش هم نم

  . عاشق هم بشند و کار دست آدم بدنی الکی الکییهوی

 ربع به هی و االن ساعت ادی به دنبالم بک،ی ساعت ی زمانی چند که قرار بود آقاهر

 ی آقانِی ماشدی به اطراف کردم تا شایدوازده بود اما من باز هم با چشمم نگاه

 گشتم ی برمیاگه با تاکس. بود دهی که البته طبق انتظارم هنوز نرسنمی رو ببیزمان

  : گفتی مو شد یحتما فرحناز جون ناراحت م

  ."ی کردیم کار رو نی گرما انی ای تودی و نبایمواظب خودت و بچه ها نبود"

 یِ نشستم و به گوشی اتوبـ ـوس ها منتظر مستگاهی ایبهتر بود تو.  نبودی اچاره

  .ادی گرفتم تا زودتر بی تماس می زمانیآقا
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۵۶۰

 ی رنگ بود می مشکیِ سوزوکهی که نشی رو به شهباز که داشت به طرف ماشژاله

  :رفت، گفت

  !رگاههی تعمی تونمی ماش.اوردمی ننیمن امروز ماش.  ما رو هم برسونسای جواد واـ

  : چرخوندنمونی نگاهش رو بشهباز

 ی رو تا دمِ درِ خونه هاتون برسونم؟ البته من راننده تونیی هر سه تادی بایعنی ـ

  . وقت ندارمادیهمتونم ها، اما خب متأسفانه االن ز

  . برسونمونی تونیتا هر جا که م!  خانسی خب خسیلی ـ خژاله

  : کرد و گفتی اشاره انشیزد و رو به افسانه، به ماش ی بارطنتی لبخند ششهباز

  . رسونمیالبته شما رو حتما م.  افسانه خانومدیی بفرماـ

 پر سر و صدا و پر یافسانه ! ارمی بود شاخ دربکی نزددمی دی که داشتم میزی چاز

 کرد و رفت که ی تشکرنی شد و آروم و متدی سرخ و سفییهوی زد و ی لبخنداهو،یه

  .سوار بشه

 دفعه هی نرفتم که نشی موندم به سمت ماشی می زمانی منتظر آقادی چون بامنم

  :ژاله گفت

 زدم ی زنگ مشی به گوشی بود؟ من هر چومدهی نیچرا امروز کام!  جوادی راستـ

  ! دادیجواب نم

  : ابروش رو باال انداخت و گفتی لنگه هی شهباز

  ؟ی دونی مگه نمـ

  : که ادامه دادمی دفعه همه با تعجب بهش زل زدهی
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۵۶۱

 تا از ستیسر و پا و دست و زبون و ب.  امروز صبح تصادف کردهی خب کام_

 یِ دفتر مرکزی شده توچی شده و شکالت پیچیاالن هم باندپ. دندوناشم شکسته

گهیخب دندون نداره د.  خورهی سوپ میکارخونشونه و داره با ن!  

 واقعا داشت یعنی. نگاه کردم و وحشت زده به شهباز ختی فرو ری دفعه دلم هرهی

 کرده باشه ی دقتینکنه ب.  خوب نبودادی زاری گفت؟ امروز صبح حالِ کامیراست م

 زنگ زده بودم تا شی به گوشی تصادف کرده باشه؟ تازه من از صبح هر چییهویو 

 کوتاه امکی پهی شی ساعت پمین نیحالش رو بپرسم جواب نداده بود و فقط هم

  !نیفقط هم. وش نوشته بود حالش خوبهفرستاده بود که ت

  :دمی نگران شدم و وحشت زده پرسی دفعه اهی دونم چرا ینم

   شهباز؟ی آقادی گی راست مـ

   دروغ بگم؟ادی خانوم؟ اصال به من مهیدروغم چ!  ـ اشهباز

 دی اومد و ژست سرخ و سفرونی بودن و خانوم بودنش بنی دفعه از جلد متهی افسانه

  .ذاشتشدن رو کنار گ

 اری کامی گفت بابایاون دفعه هم الک. حرف هاش رو باور نکن! هی هانگهی دروغ مـ

  . در واقع نمرده بودیمرده ول

  : رو به افسانه گفتشهباز

 که حرف هام نی ای دفعه برانیاصال ا. گمی دفعه دارم راست منی باور کن ایاَف!  اـ

  .دمی ملی بهت جنازه هم تحویرو باور کن

  . گفتمینی ههناخوداگا

  !دیری خدا نکنه، زبونتون رو گاز بگی واـ
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۵۶۲

 نگاه کردن و شهباز با تعجب چشم هاش می همه ابراز نگراننی با تعجب به من و اهمه

  :رو تنگ کرد

  ! سرسخت بدهی طرفدارهانیبه ما هم از ا.  خدا شانس بدهـ

  ! حرف هات دروغ بودهی معلوم شد همه گهی ـ دژاله

پاک چوپان !  کننی باور نمنای امی گی راست ممی دفعه هم که دارهی!  بابای ـ اشهباز

  !میدروغگو شد

  : ابروش رو باال انداخت و رو به افسانه گفتی تاهی

  !ده؟ی به من زن می کسط،ی شرانی به نظر تو با ای اَفـ

 یکی لبخند رمانتییهوی که جا خورده بود اول با تعجب به شهباز نگاه کرد اما افسانه

 نشون الی خی کرد خودش رو بی می شد و سعی منی که سوار ماشیدر حالزد و 

  :بده گفت

  ! که عمرا زنِ تو بشمیکیمن !  دونم واالی نمـ

  .رمی مجبورم برم و ژاله رو بگگهیپس د!  بغرنج شدیلی خطیشرا!  ـ اُه اُهشهباز

  : کرد و ناراحت گفتی اخمافسانه

  ! سوء استفاده کنی تو هدمی خرج م و متانت بهگمی نمیچی من هی حاال هر چـ

  : و خطاب به شهباز گفتدی هم سرخوشانه خندژاله

منم فکر . نی کرباسهیدو تاتون سر تا پا ! یاری همون کامی نه بابا، تو هم پسرخاله ـ

  !نکنم با تو ازدواج کنم

  : به موهاش زدی و چنگدی کشی بامزه پوفشهباز
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۵۶۳

 کرده اما از اون جا که کیدف کوچ تصاهی یکام.  هاگمی راست می جدی ولـ

 به زنده موندنش شهی نشده و هنوز هم مشی طورادیبادمجونِ بم آفت نداره ز

 تا با هم دیای بدی خوای اگه شما هم مشش،ی پرمیاالن هم من دارم م.  بوددواریام

  !ادتشی عمیبر

 یِ مرکز معطل نکردم و منم سوار شدم و همراه شهباز و افسانه و ژاله به دفترگهید

 وقت به اون چیمن تا حاال ه. می برج بود رفتهی ی معتمد که تویکارخانه جات آقا

هر .  هفتم بودیدفترشون طبقه .  نرفته بودمنای ااری کامی کالً به کارخونه هاایجا و 

 داشته، یزی و ناچکی کوچیلی تصادف خهی اری کامال مطمئن شده بودم کامگهیچند د

  .هره وارد اون دفتر شدم دلیاما باز هم با کم

 ی دختر جوون و امروزهی.  و مدرن بودکی شیلی و خی دفتر بزرگ ادارهی جا اون

 از اون ها رو از شالش یادی زی کرده بود و مقدارتیالی که موهاش رو هاکیو ش

 داشت، اون جا به عنوانِ ی جذابی و چهره ادی زیلی خشی گذاشته بود و آرارونیب

 چه اری کامیوا«:  با خودم گفتو نگران شدم یلی لحظه خهی.  نشسته بودیمنش

  ». مواظبش باشمیلی خدی به بعد بانی نره از اادمی!  هم دارهی مامانیِمنش

  : زدی و لبخندستادی بلند شد و ایمنش

  . شهبازی سالم آقاـ

   اتاقشه؟ی تویکام. انی ـ سالم خانوم احمدشهباز

 هی اما تا رون؛ی شرق رفتن بدیا شرکت خورش بستنِ قرداد بی ـ نه، راستش برایمنش

  . گردنی حتما برمگهیساعت د

  : رو به ما گفتشهباز
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۵۶۴

.  و قرار داد بستنهای و به فکر مالِ دنشهی نمالی خی تا لبِ گور هم بی ظاهرا کامـ

  !ی ز گهواره تا گور اسکناس بجوگهی شاعر هم من؟یدیاصالً مگه نشن

  .ستیردن که بد ن ـ خب مگه بده؟ پول درآوافسانه

  ! چرک هانی تا باشه از ایگیاما راست م.  ـ نه بابا، پول چرک کف دستهشهباز

. دمی کشی خوبه، نفسِ آسوده ااری بودم حالِ کامدهی که فهمنی زدم و از ایلبخند

 که با هم ی در حالقی از اتاق ها باز شد و پدرجون و صدیکیچند لحظه بعد در 

 ومدهی امروز به دانشگاه ناری هم مثلِ کامقیصد. ند زدن ازش خارج شدیحرف م

  .بود

  . کردی از سالم کردن، شهباز پدرجون رو به ما معرفبعد

  .اری کامی خان، بابادی دخترا، جمشـ

  : کرد و رو به پدرجون گفتی به ما اشاره او

  . دختراار،ی کامی بابادخانی جمشـ

 دست، آروم به پشت کمـ ـرِ شهباز با. میدی کردنش خندی طرز معرفنی به ایهمگ

  : زد و گفتقیصد

  . هم که معرف حضورِ همتون هستدخانی وحـ

 که اونم نیاز ا. دمی دقی انگشت دست چپِ صدی رنگ رو تودی حـ ـلقه سفهی برق

  . اراده لبخند زدمی خوشحال شدم و بیلی ازدواج کرده بود خگهید

  .ت و من رو به خودش فشرد جلو اومد و دستش رو دور شونه هام انداخپدرجون

   احوالِ دخترِ من چطوره؟ـ
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۵۶۵

 هم لشونی شهباز که فامی همه و حتی پدرجون من رو جلوگهی زدم و چون دیلبخند

  : کرده بود آروم گفتمیبود به عنوان دخترش معرف

  . ممنونم پدرجونـ

ه مطمئنا صحن.  گرد شده و هاج و واج به ما نگاه کردنیی همه با چشم های دفعه اهی

  :دیشهباز با تعجب پرس.  تونستن باور کننی بودن رو نمدهی که دیا

  ن؟ی شناسی رو مگهی شما همدـ

 ی حتاری دونست من و کامی نمدی که شای حق به جانب و در حالپدرجون

  : دادم،جوابی دوستانمون هم پنهان کردنی ترکیازدواجمون رو از نزد

  ا هم ازدواج کردن؟ بی و کامهی هانی دونستیمگه تو نم!  خب آرهـ

 از حدقه دراومده ی با تعجب و چشم های مافوقِ باور بود و همگگهی حرفش دنیا

  :افسانه طلبکارانه و با خشم به حرف اومد. بهم نگاه کردن

  گن؟ی معتمد راست می آقاـ

دوست نداشتم . شوکه شده بودیلیحتماً خ.دمی دی دست هاش رو به وضوح ملرزش

 دی فهمی موضوع رو منی روزها انی همدیبا! ؟یره که چناراحتش کنم اما باالخ

  !گهید

  : ـبم رو گاز گرفتم و آروم لبخند زدملـ

  .می ازدواج کردگهی مدت هاست که با همداریمن و کام. گنی راست مشونی آره، اـ

  . زدی مرونی شهباز که داشت رسماً از حدقه بی هاچشم

حاال منو نامحرم .ه خودش حظ کنه کارمی باری سر کامیی بالهیمن !  خوبه،خوبه_

  !دونهیم
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۵۶۶

 بود ی تونست و وقت مناسبی بود و اگه می ناراحت و عصبانیلی هم که خافسانه

  : زد، رو بهم گفتی خوب کتک مهیحتما من رو 

 با هم ی اصال شما دو تا کنمی هان؟ ببی نگفته بودیزی پس چرا تاحاال به من چـ

  ! که من خبردار نشدم؟دیازدواج کرد

  : لبخندم رو پررنگ تر کردم که پدرجون متعجب جواب دادشرمنده

 ن؟ی دونستی موضوع رو نمنی هم انی بودکشونی واقعا شما که دوستان نزدیعنی ـ

  . ساله که با هم ازدواج کردنهی اآلن اری و کامهی دونم هانیخب تا اون جا که من م

ومده از تعجب، بهمون نگاه  درای دفعه با شاخ هانی همه با تعجب و البته ادوباره

  : زدم و گفتمیلبخند. کردن

 آبانِ سالِ ستمیدرست ب. می با هم عقد کرداری االن نه ماهه که من و کامقا،ی نه دقـ

  .گذشته

 صورت اون ها حالت ی خبر به صورت تک تک بچه ها نگاه کردم و تونی گفتن ابا

 ی بودن و حتما تویه و عصبان زدجانیشهباز و افسانه که ه. دمی رو دی متفاوتیها

 یی جوراهی کردن و البته ی بازخواست می و من رو حساباری فرصت مناسب کامهی

 دست هاش رو مشت کرده بود و دنژاله که از شدت حرص خور. هم خوشحال بودن

 با پدرجون کرد و زود از اون جا رفت؛ و ی کوتاهیِ و خداحافظاوردی طاقت نادیز

 ی توی هم کالفه بود و مـ ـستأصل دستی متعجب و کمیلی خ که اون همقیاما صد

  :دی و رو به من پرسدیموهاش کش

 با اون عقد نی بوداری آپارتمان کامی که شما توی حساب، اون روزنی با ایعنی ـ

  !ن؟یکرده بود



  یونیلیعروس هفت م

  

goldjar/me.Telegram  

  

 

۵۶۷

 اون روزهاش افتادم و ی تند و ناروای حرف هاادی داغِ دلم تازه شد و به دوباره

  : و جواب دادمدمیهم کش یاخم هام رو تو

  . گذشتی ماری اون روز، چهار روز بود که از عقد من و کامقای بله، دقـ

  : شدرهی به صورتم خی کالفه و عصبقیصد

 مورد بهم نی در ایزی چدمی دانشگاه دی پس چرا چند روز بعدش که شما رو توـ

 اون یتو من دی و خودخواهانه گذاشتدی هستاری همسر کامدی چرا نگفتد؟ینگفت

  ! اون حرف ها رو بهتون بزنم؟ی خبری و بتیاشتباهم بمونم و از سر عصبان

  : شدم و گفتمنی خشمگگهید.  هم از من طلبکار شده بودی کلقی صدنی که اظاهرا

 بهتون گفته بودم دینی بباری آپارتمانِ کامی که من رو تونی روز قبل از اهی من که ـ

 به یلی که خدی شما بودنیا. تم و ازدواج کردم داشگهی خواستگار دهیبعد از شما 

من که همون . دی من رو باور نکردی و حرف هادی مطمئن بودتونی محلقاتیتحق

 قدر با نی ادی که داردی شناسی مرووقت هم بهتون گفتم مگه شما چقدر من 

 و باز هم با وجود شوهردار بودنِ من، دی کنی گفته هام رو رد می همه نان،یاطم

  د؟ی کنی می ازم خواستگاردیدار

  : زد و گفتی که شرمنده و کالفه بود لبخندقی بدون توجه به صدشهباز

 برنده مونی اون شرط بندی به من هم کلک زده بود و واقعا توی پس اون روز کامـ

  ! هادی نگفتیزی ها، شما هم چمی خودمونینشده بود؟ ول

  :لب زمزمه کردم ری زدم و زیلبخند تلخ.  بگمی چدی دونستم باینم
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۵۶۸

 قی صدی کردنِ آقای مجبور شدم چند روز بعد از خواستگاریی جوراهی خب من ـ

 سر و صدا باهاش ازدواج ی بیلی جوابِ مثبت بدم و خار،یبه درخواست ازدواجِ کام

  .کنم

 بهم زد و به طور ینانی که متوجه کالفه بودنم شده بود لبخند پر از اطمپدرجون

  : گفتیمصلحت

 خوشش یلی دانشکدشون خی از دخترهایکی به ما گفته بود که از ی کام البتهـ

 مجبور شدند هی و هاناری کامم،ی کردی اما چون من و مادرش همش مخالفت مادیم

 من و همسرم رو تی فرصت مناسب رضاهی ی توی جورنی سر و صدا عقد کنن تا ایب

  . کننیهم فراهم کنن و بعد ازدواجشون رو علن

 به نکهیاز ا. زد و با محبت سرش رو برام تکون دادیاره بهم لبخند دوبپدرجون

 ممنون بودم و یلی بود و از اون مهلکه نجاتم داده بود ازش خدهیموقع به دادم رس

  :با خودم فکر کردم

 ی کرد و نذاشت کسی ماستمالی جورهی ماجرا رو نی خوب شد که پدرجون اچه«

 مردم از ی داشت که همه یصالً چه لزوما! متوجه اصلِ موضوعِ ازدواجه ما بشه

  » ما باخبر بشن و بخوان اصل مطلب رو بدونن؟یِ خصوصی زندگیماجرا

  

 نشسته - دفترش ی تو- اری اتاق کامی بود که من و پدرجون تومی ساعت و نکی 

 رو جلومون یپدرجون لپ تاپ.  وقت بود که رفته بودنیلیشهباز و افسانه خ .میبود

 ی کارخونه ها و قراردادهاطی دادنِ شراحی با دقت مشغول توضباز کرده بود و
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۵۶۹

 با حاتنشی توضانیبعد از پا .ادم دی بود و منم با دقت و عالقه گوش مشونیکار

  : بهم انداختی،نگاهیدواری و امجانیه

اصال ! ی اداره کردن کارخونه ها رو داراقتی لی به نظرم تو هم مثل کامـ

 کردنت که یدرست مثلِ شطرنج باز. ی هم بهتر باشیام تو از کدیشا!  هامیخودمون

  . تاحاال نتونسته شکستت بدهی و کامیرودست ندار

  : انداختمنیی زدم و سرم رو پای قدرشناسانه البخند

 ی طورام که شما منی کنم ای نظرِ لطفتونه اما فکر نمنیا.  ممنون پدرجونیلی خـ

  ! باشهدیگ

  .ی رو دارشییطوره و تو توانا نی ـ نه، من مطمئنم که همپدرجون

 سرحال و خندان و البته سر و مر و گنده و اری از خوردنِ چند تقه به در، کامبعد

 ما نی باال داده،نگاهش رو بیی و سالم وارد شد و با ابروهاحیخدا رو شکر صح

  :چرخوند

 من رو ی پته ی کردن و حسابیپدرشوهر و عروس چه خوب با هم تبان!  به بهـ

  ! آبیرو ختنیر

  :دی زد و با تعجب پرسی لبخندپدرجون

  !ته؟یمی دوست صمگهی اون که د؟ی نگفته بودیزی تو به جواد هم چی جدـ

 چرخونِ مخصوصِ خودش نشست یِ صندلی انداخت و روزی می رو روفشی کاریکام

  .دیو به طرفمون چرخ

  ! پدرم رو درآوردگهی جواد دنی اـ

  :ابروهاش رو باال انداخت. بودی و شادجانی صداش پر از هیتو
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۵۷۰

 رو ازش پنهان ی مهمنی همه مدت موضوع به انی تونست باور کنه من ای اصالً نمـ

 گهی که دشمی بچه دار هم مگهی که بهش گفتم تا چند وقت دیوقت! اُه اُه! کرده باشم

  . خواست کله ام رو بکنهیم

  : من و پدرش به حرکت درآورد و گفتنی رو بنگاهش

  ! بودم، نه؟ی بدیلیخ من دوست ـ

  : از تأسف براش تکون داد و با خنده گفتی سرپدرجون

  !؟ی هستی کگهی واقعاً تو د_

  :: زدم و گفتمی لبخند آروممنم

 ژاله ی خب من دلم برای ولارنی ها کم مونده بود از تعجب شاخ دربیطفلک!  آرهـ

  !آخه اون گناه داشت.  سوختیلیخ

  . ابروهاش رو باال انداختاریکام

   بشکونم؟دی دلِ اون رو نبایگی میعنی ـ

  . بهم زدی چشمکو

  !اریاز دست کام! اوفف

  .دمی هم کشی هام رو تواخم

  !سوءاستفاده گر!  کوفتـ

  : گفتاری شد رو به کامی که از اتاق خارج می در حالپدرجون

  !ی ها، در اون صورت با من طرفی کنتی دخترِ من رو اذنمینب! ی اُو،ی اُوـ

 به من زد که من هم با لبخند پررنگم ازش تشکر ی رو گفت و چشمکنی اپدرجون

  .کردم و بعد از اتاق خارج شد
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۵۷۱

  : دادشی صندلی به پشتی اهی تکاریکام

 فی مادرش تعری رو برازی مدت کم، جواد رفته و همه چنی همی توشه؟ی باورت م_

  .رد  ازم گله کی بهم زنگ زد و کلشی ساعت پمیخاله فرنوشم هم ن. کرده

  : شدطونی هاش دوباره شچشم

  . رو انداختم گردنِ مامانمرهای تقصی نکردم و همه یالبته منم نامرد_

  : زدیچشمک

  ! کردم نه؟ی خوب کار_

  : حرفش گفتملی زدم و در تکمیلبخند

 ی همه گهی احتماال تا چند ساعت دگهی آره، فرحنازجون هم تماس گرفت و گفت، دـ

 خبر رو نی گفت محاله که خاله فرنوشت ایاون م. شنی هاتون خبر دار ملیفام

  ! نگهیزی چی سکرت نگه داره و به کسی طورنیهم

  : شدرهی چشم هام خی توی شد و با نگرانی جدی کماریکام

   که بهت نگفت؟یزی چنمی مامانم که ناراحت نبود؟ ببـ

  .دی پوستم دوری حس خوب زهی نگرانم بود نکهی ااز

 دوشش برداشته ی هم از روی بارهی گفت یم. هم خوشحال بود یلی نه بابا، تازه خـ

  . موضوع رو به اقوامتون اطالع بدهنی چطور ادی دونسته بایشده و قبلش نم

  . نثارم کردی آروملبخند

  .می گذشتی از خوان هفتم هم به سالمتگهی پس دـ

  : زدمیلبخند

  . آره خدا رو شکرـ
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۵۷۲

 بودم اما ی راضمیدرسته که از زندگ.ر بودم اتفاق خدا رو شاکنی هم به خاطر اواقعاً

 جور هی و دمی ترسی نبودن ازدواجمون می علننی از اشهی دونستم چرا همینم

  ! دلم بودیهراس تو

 سرم رو باال آوردم که دستش رو به طرف گونه م دراز اری کامنی نگاه سنگبا

 خودمون  بهزشی می تلفن رویهنوز دستش به صورتم نخورده بود که با صدا.کرد

  .میاومد

  . رو برداشتی به تلفن کرد و گوشی اخم بامزه ااریکام

  . بله_

 که اون ور خط بود شی و خطاب به منشدی هم کشی توی دفعه اهی هاش رو اخم

  :گفت

  . توادیبفرستش ب!  خبیلی خـ

  : گفتی رو سر جاش گذاشت و متفکر و جدی کردم که گوشی بهش نگاه ممتعجب

  !قهی صدـ

  . از دلهره و اضطراب به سراغم اومدی موجقیاسم صد دنی شنبا

 اری به هردومون کرد و به سمت کامیسالمِ کوتاه.  بعد از در زدن وارد شدقیصد

  .دمی دی چشم هاش می رو توی و ناراحتیعمق شرمندگ.رفت

  . گذاشتاری کامزی می رو جلو آورد و روی ابرگه

  .دی زحمت امضاش کنی بـ

  : لبش نشستی رویشخندین. خوندشی و سرسر برگه رو برداشتاریکام

  ؟ی استعفا بددی که بایدی پس باالخره فهمـ
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۵۷۳

  . سرش رو تکون داد و نگاهش رو به سمت من چرخوندقیصد

.  کردمی اشتباه میلیمن در مورد شما خ. ی خانومِ معصومدی من رو ببخشـ

  .دی کنم حاللم کنیخواهش م

  .میدی رو شناری کامهی پر از کنای بگم،صدایزی که چنی از اقبل

 هی با ی اون وقت حاال توقع دار،ی که از دهنت دراومده گفتیهر چ!  خوبهـ

  ؟ی بشدهی تموم بشه و بخشی و خوشی به خوبزی ساده همه چیعذرخواه

  : گفتاری شرمنده رو به کامقیصد

  . خوامیمن از تو هم معذرت م. اری کامی تو حق دارـ

  : رو تلخ تر کردشخندشی ناریکام

 بودن و درست کار بودن مانی با ای و ادعای کشی قدر سجاده آب منی تو که اـ

 جلسه هی و به جز ی دونستی نمیادی ززی خانوم چنی ای که درباره ی چرا وقت،یدار

 نی هم،ی از اون و خانوادش نداشتی اگهی شناخت دچی ه،ی خواستگاری معارفه ی

 ی که ممکن بود ازش بیقی حقای همه ی صحنه، چشم هات رو روهی دنیطور با د

 خاندانت بود رو ی خودت و همه ی رو که برازنده ی و هر صفتی بست،یخبر باش

  ؟یبهش نسبت داد

 نگاه با اری انداخت و کامنیی نداد و شرمنده تر از قبل سرش رو پای جوابقیصد

  :خشم ادامه داد

 ی تو،یدرست کار نجابت و ی که تو،ی همه پاکنی با ایدختر! ی اونم نه هر دختر_

 مگه قبلش ؟ی شناختی مگه تو چقدر اون رو منمیبب! کالسمون زبانزد همه بود

 که ی درصد هم فکر نکردهی ی برایخودش بهت نگفته بود ازدواج کرده؟ چرا حت
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۵۷۴

 رو هم بهت نگفته بود، زهاین چی شوهرش باشه؟ اصال اگه ای خونه یاون ممکنه تو

 که ما ی اون طورز،ی همه چشهیهم! یضاوت کن دربارش قی خودی بیتو حق نداشت

 وجود داشته باشه که جز خدا یقی ممکنه حقاشهی و همستی نمینی بی ظاهر میتو

  ! ازش خبر ندارهیکس

  .صورتش سرخِ سرخ بود. سرش رو باال آوردقیصد

  . بگمی چدی دونم بایمن واقعا نم. یگی تو درست مـ

 نوشت و امضاش کرد و اون برگه رو ییهازی چهی استعفانامه ش، ی برگه ی رواریکام

  .به طرفش گرفت

 ناروا ی هانی اون توهدمی که فهمی من با استعفات موافقت کردم، چون از اون وقتـ

 مدت، به نیالبته من ا!  شدمزاری ازت به شدت ب،یو زشت رو به همسرم نسبت داد

 یگم و کار نیزی از مصلحت ها مجبور شدم ساکت بمونم و موقتا چی سرهیخاطر 

  .باهات نداشته باشم

  : دوباره ادامه داداری کرد و کامی لب تشکر آرومری برگه رو گرفت و زقیصد

 و کمونی ی شماره ی کارخونه یببرش به حسابدار. می نداری جا که حسابدارنی اـ

 بودنِ ی اون برگه، فوریالبته خودم تو.  کنههی زود باهات تسویلیبه مسئولش بگو خ

  . دادمحی توض روشیدگیرس

 باشه اما خب ری دلگقیالبته اون حق داشت از صد.  نگاه کردماری و واج به کامهاج

 ی اون رو اخراج مق،ی بد صدیِ روحطی شرانی و با ای طورنی نبود که احی صحدیشا

  . داشتاجی کارش احتنی مرد متأهل بود و حتما به اهیمخصوصا که حاال اون . کرد
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۵۷۵

 بکنم چون ی نبود که من مداخله احیار،صحی اون همه خشم کام االن و بادی شاالبته

!  براش نگران هستمای عالقه دارم و قی به اشتباه فکر کنه من به صداریممکن بود کام

 خواستم که ی ماری کردم و بعد از کامی صبر مگهی دو ساعت دیکی بهتر بود تا دیشا

 دونستم ی مدی بعگهی دطی شرانی چند که با اهراون رو ببخشه و اخراجش نکنه؛ 

  ! ما داشته باشهی به کار کردن برایلی تمانی هم کوچک ترقیخود صد

  : از در اتاق خارج بشه خطاب بهش گفتمقی که صدنی از اقبل

  !قی صدی آقاـ

  .دی و آروم به طرفم چرخسادی جاش واسر

  .دمی وقته که شما رو بخشیلی خی به دل ندارم و حتی انهی کچی من از شما ه_

 زدم و ی شده بود،در جوابش لبخندرهی انداختم که با محبت بهم خاری به کامینگاه

  : ادامه دادمقیرو به صد

 هی ی درباره می حق نداریطی شراچی منم با نظر همسرم موافقم،ما آدم ها تحت ه_

اون روز من  . می ناروا بزنی و حرف هامی و اساس کنهی پایآدمِ باآبرو،قضاوت ب

 شکست، اما خب من همون یلی و دلم خدمی اون حرف هاتون رنجدنِینواقعاً با ش

  . و ازتون گذشتمدمیروز شما رو بخش

  : گرفتمینفس

 هم ی اگهی و هر کسِ ددی حق داشتیی جوراهی شما دیشا.دمی البته من به شما حق م_

 بره که ادمونی دی کرد اما خب ما نبای شما بود همون برداشت اشتباه رو میبه جا

 نی رو هممانمونی ادی کنه و ما نبایا هر لحظه داره ما آدم ها رو امتحان مخد
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۵۷۶

 نکرده یی و خدامی به خطر بندازدنی و شندنی بار دهی و با ی و به راحتیطور

  .می بکنحی قضاوت ناعادالنه و ناصحگرانی دیدرباره 

 یلی که چشم هاش سرخ شده بود و حتما از دست خودش خی در حالقیصد

  . و تشکر کرد و از اتاق خارج شدی ازم عذرخواهی بود، دوباره به آرومنیخشمگ

  : رو گرد کرد و گفتطونشی شی چشم هااریق،کامی از رفتن صدبعد

 گرم ی حاال که بازار عذرخواهنمیبب! می هم راه انداخته بودی عجب کالسِ اخالقـ

   کردم؟ی می ازش عذرخواهی به خاطر اون کتک کاردیبود، به نظرت من هم با

  :دمی هام رو باال انداختم و سرخوشانه خندشونه

  !یفعال که تو معلم اخالق.  دونم واالی نمـ

 که ماه نیبا ا. برگزار شد...  هتل ی تواری من و کامی روز بعد جشن عروسچهار

 دوقلو باردار بودم اما هنوز ی رو تموم کرده بودم و دو تا بچه میچهارم باردار

 ی گفتم کسی نشده بود و اگه خودم نمادی زیری به طور چشمگ دورِ شکممیاندازه 

 ی خانوم های چند مدت من برعکس همه نیالبته ا.  شد که باردارمیمتوجه نم

 بودم دهی رسلوگرمی اشتهام دو برابر شده بود و به وزن پنجاه و شش کگه،یباردارِ د

 مشخص میر باردار وزن و تپل شدنم، هنوز آثای کم اضافه هی نی به خاطر ادیو شا

 که یحی ملشی و با آراومدی میلی و پف دارم، به تنم خباینبود و لباس عروسِ ز

  . شده بودمبای زیلی خمداشت

البته .  دراومدماری صد و چهارده سکه به عقد دائم کامی هی شب با مهراون

 گش،ی دی من هم مثلِ عروس های هی مهریپدرشوهرم اصرار داشت تعداد سکه ها

  . باشهادی زیلی خمی بار نرفتم و نخواستم مهرری تولدم باشه که من زیالدی مبه سالِ
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۵۷۷

 عقد دائم رو ی غهی فسخ کرد و صاری از کامابتی عقد موقتمون رو به نی غهی صعاقد

 ی نفسِ آسوده ااریم،کامی هردومون ، بله رو گفتنکهیبعد از ا.  کردی جارنمونیب

  : و کنار گوشم زمزمه کرددیکش

 من ،یاری و گالب بینی گل بچی رفتی که تو همش میاون وقت!  گذشتری به خـ

 همه نی ای من رو جلوهوی و ی شده باشمونی وقت پشهیهمش نگران بودم نکنه 

  !ی و جواب نه بدی کنخمی یچشم، سنگ رو

  : زدم و گفتمی لبخندطنتی شبا

  ؟ی کردی کار می گفتم نه، چی اگه مـ

  : زدیبار طنتی رو نباخت و لبخند شخودش

 رفتم یم.  کردمی کار میخب معلومه چ. خانوم رو باش، چقدر ساده ست!  اُوهوـ

  . گرفتمی مگهی زنِ دهیو 

 تی رفته بود شنلم رو برداشتم و با اخم و با عصبانگهی و چون عاقد ددمی کشیپوف

  :گفتم

  . کوفتـ

  ؟ی بازم هـ ـوس کوفته کرد؟ی خوای می چزم؟ی عزی ـ چاریکام

  

 من یِ و دو سالگستی بود و درست مصادف با تولد بیزی شبِ خاطره انگ شب،اون

  .بود

 رانی روز قبل از جشن، به همراه همسران و بچه هاشون به اهی هم، اری کامیبرادرها

 یلیاون ها همشون خ. دمی دکی بار اون ها رو از نزدنی اولیاومده بودن و من برا
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۵۷۸

 گفتن و کی تبرمانهی صمار،یمن و کام ازدواج رو به نیخوب و خونگرم بودند و ا

  . بودن برگشتنمی که توشون مقییالبته بعد از چند روز موندن، دوباره به کشورها

 ی جداگانه ای هتل برگزار شده بود، مسلما زنونه و مردونه ی ما چون تویعروس

 یلی نبودن اما خی مذهبادی که زنی هم، با ااری خب خوشبختانه اقوام کامیداشت ول

 که از ی هاشون هستند کسانلی فامی گفت،توی ماری بند و بار نبودن و کامی بهم

  . کنندی مدیأک جدا بودن تی و روزارندی مختلط بیجشن ها

  

****  

 نامزد شدنشون رو ی ما، شهباز و افسانه هم با جشن باشکوهی ماه بعد از عروسکی

جِ اون ها مخالف بود هرچند که فرنوش مادر شهباز، با ازدوا. به همه اعالم کردند

 اون هم باالخره کوتاه ه،ی راضیلی خواهرش فرحناز از من خدی دی چون میول

 شهباز از همون اولش هم از ظاهرا.  افسانه برهی شد به خواستگاریاومد و راض

 ترم تابستون که انی روز پانیافسانه هم از همون آخر.  اومدهیافسانه خوشش م

 ظاهرا گهی شده بود و ددای دل نه صد دل عاشق و شکی بود، دهی موضوع رو فهمنیا

  ! رو نداشتارشی یِ لحظه هم طاقت دورهی یحت

 که من و ی خودش برگشته بود و هر چی قبلی ما به خونه ی هم بعد از عروسمامانم

 اما اون سرسختانه ادی ما بشِی پ،ی زندگی که اونم برامی بهش اصرار کرده بوداریکام

  : گفتی کرد و میمخالفت م

 خونه و محله ی چون من تودی اصرار نکنگهی کنم دیخواهش م.  ممنون از لطفتونـ

 اون ی و چهارساله که توستی از بشتریمن ب.  راحت ترمیلی خودم، خیِمی قدی
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۵۷۹

 بای بود و من تقرکی کوچیلی اون موقع ها خهی که هاننی کردم و با ایمحله زندگ

 چون دمی ترسی وقت نمچی و هود راحت بالمی خشهی کردم، اما همی میتنها زندگ

  . داشتم و البته خدا رو شکر هنوز هم دارمی خوبیلی خی هاهیهمسا

.  کردیاون مطمئنا کار خودش رو م.  به مامان اصرار کنمادی زدمی دی نمیلزوم

چون هنوز .  تنها بمونهادی ذاشتم زی زدم و نمی بهش سر مونی روز در مهیالبته منم 

 ی زحمت بردن و آوردنم رو می زمانی آقاشهیشتم طبق معمول هم ندانامهیگواه

 ی اقدام منامهی گرفتنِ گواهی برامانم،یزا الزم شده بود که حتما بعد از گهید. دیکش

.  رو بندازمی زمانی رفت و آمدهام به آقای تونستم برایکردم؛ چون تا ابد که نم

ونست آماده به خدمت من  تی نمشهی پدرجون بود و همیمخصوصا که اون راننده 

  .باشه

 بای برامون اجاره کرده بود رو هم چون تقراری که کامی اجاره ای اون خونه لوازم

 رو به همراه مقدار می سال از اون ها استفاده کرده بودهینو بودن و ما کمتر از 

البته .  بکننهی هدازمندی تا به افراد نمی دادهیری خی مؤسسه هی پول به یادیز

 ی نقدی و کمک های مؤسسه قول همکارونون و فرحناز جون هم ظاهرا به اپدرج

 و ری انسان خهی بودم پدرجون از قبل هم دهی فهمگهیمن د.  رو هم داده بودنگهید

 محروم به اسمِ ی شهرستان های مسجد و چند تا مدرسه توهی بود و تا حاال کوکارین

  .پدر و مادر مرحومش ساخته بود

 شدم و البته سخت ی تر منی گذشت و من روز به روز سنگی می خوب روزها بهگهید

 به ی عالقه اادی زاریراستش کام.  بودماری نامه خودم و کامانیمشغول نوشتنِ پا

 ی به مباحث جامعه شناسیادی زیلی خی نامه نداشت و من چون عالقه انینوشتن پا
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۵۸۰

 یه قبول کردم که پروژه  مشتاقاناشتم، دنهی زمنی ای کردنِ توقی طور تحقنیو هم

  .سمیاون رو هم خودم بنو

 نگم و معتقد یزی مورد به افسانه و جواد چنی کرده بود که در ادی تأکاری کامالبته

 ییهوی سازن، ی هستند و از کاه کوه میاون ها زن و شوهر فوق العاده فضول«بود 

 هیم هان رو هاری کامی برامون حرف درآوردن و گفتن پروژه ی الکی الکیدید

  »!نوشته

  : بهش کردمیاخم

 ی تو رو هم می نامه انیمن دارم پا! گهی دتهی واقعهی نی خب مگه من ننوشتم؟ اـ

  .سمینو

  !فتهیوظ! پررو نشو! ی ـ اُواریکام

 کنه، ی می باهام شوخشهی دونستم داره مثلِ همی ناراحت شدم اما چون میکم

  : قهر کردم و روم رو ازش گرفتمیشینما

  .سمی نوی برات نمیچی منم هگهی طور شد دنیکه ا حاال ـ

  : زد و اونم روش رو ازم گرفتیثی خبلبخند

 رمینه، اصال م.  خرمی حاضر و آماده می پروژه هی خودم ی برارمی مس،ی خب ننوـ

  !سهی که برام پروژه بنورمی گی مگهی زنِ دهی

  .دی که بلند خنددمی به طرفش چرخیتند

  .ریبرو بگ خب ی اگه جرأتش رو دارـ

  / شدرهی شونه هام گذاشت و به لب هام خی خنده دستش رو روبا
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۵۸۱

 حتما از گهیچون در اون صورت بابام د. جرأتش رو ندارم.یگی راست مگهی نه، دـ

  ! کنهیارث محرومم م

 براش باال انداختم که من رو به خودش فشرد و صورتش یروزمندی رو با پابروهام

  :رو مظلوم کرد

  .سی من رو هم بنویپروژه !  ملوسیشیپ! گربه کوچولو! شگلکمخو!  خرگوشکمـ

  

امروز شونزدهم بهمن بود و .  کردمی کوچولوم نگاه می عشق و عالقه به پسرهابا

 و نیری شیاون ها دو تا پسر بچه .  کردنی می رو سپرشونی روز زندگنیاون ها نهم

 یهر دو پوست . بودن که خدا رو شکر کامال سالم و سرحال بودنیدوست داشتن

 بود و با ی مشکاری مثلِ کامون رنگ موهاشی رنگ داشتن ولی آبی و چشماندیسف

 نوزادها کچل و کم مو نبودن و با اون ی هی که فقط نه روزشون بود اما مثل بقنیا

  . بودنی تو دل برو و خوردنیلی خباشونیصورت ز

 ادی زیلی خیقه  آغـ ـوشش گرفت و با محبت و عالی رو توشونیکی جون فرحناز

  : که چشم هاش پر از اشک شده بود گفتی و در حالدیبـ ـوس

 خونه ی جا تونی هم،ی زندگی کن که برای رو راضی جون، کامهی تو رو خدا هانـ

  . شماها رو تحمل کنمی تونم دوری نمگهیباور کن من د. دی ما بمونی

  : به چشم هام نگاه کرد و ادامه دادملتمسانه

  . رو ندارم که دلم رو بهشون خوش کنمی جز شماها کسگهی من که دـ

  : زدم و گفتمیلبخند
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۵۸۲

 ما گهی و مشهی نمی راضاری ندارم اما کامی مخالفتچی من هدی دونی خب شما که مـ

  .می مـ ـستقل باشدیبا

 دی بـ ـوسی گرفت و می آغـ ـوشش می از بچه ها رو توگهی دیکی که پدرجون

  :رو به فرحناز گفت

 ی خودمون نگه می خونه ی جا تونی و بچه ها رو همهیر فرحناز، هان غصه نخوـ

. می بهش نداری نشد، کاری اما اگه راض،یچی شد که هی هم اگه راضیکام. میدار

  . کنهی بره و هر جا که خودش دلش خواست زندگییخودش تنها

  : و گفتمدمی خندآروم

  ! باشهنی کار همنی کنم بهتری منم فکر مـ

 با ی نبودم و حتی پدرشوهر و مادرشوهرم ناراضی خونه یکردن تو ی از زندگمن

البته .  رو نداشتنیاون موافق هم بودم چون اون ها واقعا تنها بودند و جز ما کس

 دو سه بار ی که من هفته انی نداشت و همی اهی تنها بود اما اون گالیلیمامانم هم خ

 نی و همشیمیو دوستان قد ها هی همساا بود و سرش رو بی زدم راضیبهش سر م

 ی دل تنگادی رفتن، گرم کرده بود و زی قرآنئتیطور مسجد رفتن و به جلسه و ه

 تابع شوهرش باشه و دی باگهیدختر د«:  گفتی ها میمی کرد و طبقِ عادت قدینم

  ». بکنهیهرجا که اون گفت، زندگ

 ی برای نظرچی هرایالبته کام. رهی بچه ها شناسنامه بگی برااری قرار بود کامامروز

 گفتم بهتره اسم ی گفت تابع نظرِ جمعه؛ اما من همش میاسم بچه ها نداشت و م

 اون ها هم ی باشه ولالدی پدر و مادرشوهرم همون عماد و مشنهادیهاشون به پ

 من ی قبلید اسم هاشون طبق خواسته ی گفتن بای کردن و میسرسختانه مخالفت م
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۵۸۳

 می کدوممون حاضر نبودچی بامزه شده بود، ما هیلیخ ط،یشرا.  باشهای و عرشرضایعل

 و دست آخر می کردی پاره مکهی و همش به هم تعارف تمی کنار بریکیبه نفعِ اون 

  : گفتی شد و با لحن بامزه ای عصباناریهم کام

 کنم و طبق قرعه ی می بازیچی اصال همون جا با مسئولِ شناسنامه، سنگ کاغذ قـ

  . کنمی انتخاب م از اون اسم ها رویکی

  

****  

 اریکام.  رفته بودننیی پای ها خواب بودن و پدرجون و فرحناز جون به طبقه بچه

  . دست هاش بود خوشحال و خندان وارد شد و بلند سالم کردیکه دو تا شناسنامه تو

  : گذاشتممینی بی رو روانگشتم

  !سی هـ

  . بچه ها رو که خواب بودن بهش نشون دادمو

 ی لبه ی بچه ها رفت و اومد و کنار من روی قربون صدقه ی آرومیلی خی صدابا

  : و پچ پچ وار لب هاش رو تکون داددیگونم رو بـ ـوس. تخـ ـت نشست

   خب خانوم خوشگلِ خودم چطوره؟ـ

  :دمی پرسجانی خوبم تکون دادم و با هی رو به معنسرم

  ؟ی گذاشتی شد؟ اسم هاشون رو چی باالخره چـ

  :دجنس شد هاش دوباره بچشم

  .نای و سماین!  همون نظر توـ

  . بهش نگاه کردمی و با ناراحتناباورانه
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۵۸۴

  !نا؟ی و سمای ن؟ی چـ

  :دمی هم کشی رو گاز گرفت که اخم هامو تولبش

_زدم ی از اولش هم حدس مدی هان؟ هر چند که بانا،ی و سمای گفته بودم نی من ک 

  ! بکنمیی اعتناچی هدی هم نباتی توجهی و به اون سکوت و بی بدیلیتو خ

  : بغض نکنمنتونستم

 تا نظر ماها رو ی رو اعالم کنتیشنهادی پی اسم هاهی مثل بقی تونستی خب تو هم مـ

 یلی بود؟ واقعا که خی عمل کردنت چی و سرانهی مخفنی اگهید. یهم دربارش بدون

  !یکتاتورید

  کتاتورم؟ی چ؟ی چی ـ چاریکام

  : خاطر گفتمدهیرنج

 ی نظر خودت رو به کرسی دوست دارشهی همون که هم،یدرأ خوکتاتور،ی دـ

  !یبنشون

  ! نشست؟ی نظرم به کرسگهی االن دیعنی ؟یگیراست م!  ـ ااریکام

 و دمی کشیپوف.  زد باالتری می هشی مزگی هم دوزِ بدایجد.  مزه بودی بیلیخ

  .روم رو ازش گرفتم

  : شونه م گذاشت و آروم تکون دادی رو رودستش

  ؟ی قهرگهیاالن د یعنی _

  . کنمی نمی هم باهات آشتگهی آره، قهرم و دـ

  : زدی رو به سمت خودش چرخوند و چشمکصورتم
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 نی به خاطر دو تا اسمِ ناقابل ،بستیخب من گفتم خوب ن! گهی کن دی خو آشتـ

 همون جا ابتکار عمل به خرج دادم نی همی برافته،یعروس و مادرشوهر دعوا راه ب

 یلیخ! نای نه نظرِ تو باشه، نه نظرِ مامانم اگهی انتخاب کردم که دهگیو دو تا اسم د

   مگه نه؟گه،یخوب شد د

 و دی بلند خنداریکام.  نگفتم و دوباره روم رو اون ور کردمیچیه!  رو داشتیلیخ

  : صورتم آوردکیصورتش رو نزد

  . رو تو بذارمونی بعدی خب اسمِ بچه هاـ

  : و طلبکارانه گفتمدمیما صورتم رو کنار کش گرم نفس هاش رو دوست داشتم اهرم

  ارم؟ی بای باز دوباره برات بچه به دنی نکنه توقع داره؟ی چـ

  !اری بچه نگهی دی خوایم!  ـ نه پساریکام

  :دمی هام رو برچلب

  . گند تو رو به ارث نبرنی و اخالق هامیاریفقط خدا کنه شانس ب!  دو تا بسهنی همـ

  :دیونه م رو بـ ـوس پشت بغـ ـلم کرد و گاز

  .می کنی اخالق تو زوم می روی بعدی بچه های خب براـ

  : گفتمی خندم جدی که متوجه نشه دارم منی ای و برادمی خندزیر

  . کنمی نمی حرف ها هم باهات آشتنی با ایحت.  ادبانه نزنی بی حرف هاـ

  : کرد و گفتی پوفبامزه

  ؟ی قهرِ قهرگهی االن دیعنی ـ

  . آرهـ

  ؟ی کنی هم نمی آشتگهیـ د اریکام



  یونیلیعروس هفت م

  

goldjar/me.Telegram  

  

 

۵۸۶

  . آرهـ

  : رو مظلوم کردصداش

  . بـ ـوس بدههی! گهی حاال قهر نکن دـ

 گاز هی نکرد و ی ناز جلو بردم که ببـ ـوسه اما نامردی رو با اکراه و البته کلگونم

  . و حرص به سمتش برگشتمتیمحکم از گونم گرفت که دادم بلند شد و با عصبان

  ؟یری گیچرا گاز م! ؟ی چته وحشـ

  : خنده شونه هاش رو باال انداختبا

  !ی قدر خوشگل و ملوس نباشنی ای خواستی کار کنم؟ می خب من چـ

 یحاال مگه چ«:  زدم و با خودم گفتمی کنم باز دوباره خر شدم چون لبخندفکر

 ک،ی کوچی بهانه نی با ادیآره من نبا!  دوستَم دارهاری چقدر کامنیشده؟ اصال بب

 ی بدی هم که اسم هانای و سمایتازه ن. کامِ خودم و اون زهر کنم رو به یزندگ

 هاست و اون هم حق داره که بخواد چه بنی هم پدر ااری باشه کامیخب هر چ! ستین

  »! بچه هاش رو انتخاب کنهیخودش اسم ها

در کمال . دمی کشرونی شناسنامه ها رو از دستش بی لبخند زدم و با خوشحالگهید

. دمی شناسنامه ها دی تونای و سمای نی رو به جارضای و علایعرش یتعجب، اسم ها

 ی نگاه قدرشناسانه ادی خندی زدم و رو بهش که میناباورانه لبخند گل و گشاد

  : زد و گفتیانداختم، که اونم چشمک

  !ی کنی شدم، منتها تو باور نملی زن ذلگهی من دگمی من که همش مـ

  :دمیو بـ ـوس زده شدم و محکم گونش رجانی هگهید

  !ی خوبیلی دونستم که خی مـ
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 تعجب کرد و ی گرد شده بهم نگاه کرد و بعد به حالت بامزه ای با چشم هااریکام

   من،ملوسکی خوبیلیخب تو هم خ: و گفتدی من رو بوسیاون هم متقابالً گونه 

  

  انیپا

  ی امراللهنیریش

30/3/92  

  
  

 

   رمانی  تلگرام کتاب هاکانال
  وتری و کمپلی موبای های انواع گوشی برا
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