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 يحجله پر از چراغ ها نیچند دنیصبح آن روز از د-زاگرس ابانیخ-یو جنوب یسهند شمال يو امروز يمحله باالشهر ساکنان

خورده  کهینصب شده بود  ابانیپر زرق و برق خ يمغازه ها يجلو یو افق يکه به طور عمود یاهیس يرنگارنگ و پارچه ها

 طیکرده بود آن مح رییتغ یبه کل یسهند شمال ابانیخ يفضا.دیرس یقرآن از سه چهار بلند گو به گوش م اتیتالوت آ.بودند

و پر مهابت  زیمرگ چهره دهشت انگ. فرما شده بودماتم بر همه جا حکم ریو فراگ نیرخت بر بسته،موج سنگ یشگیشاد و هم

.دادینشان م يانکار ریخودرا به وضوح و صالبت غ

و  یفروش ،پردهیفروش لی،آجي ي،خشکشویی،نانوايکه مغازه ها،سوپر مارکت بزرگ،قناد ابانیاز خ یبخش ياز جلو رهگذران

 هیکردند،اعالم یگذشتند،به حجله ها نگاه م یو تاسف م رتیو شسته رفته در کنار آن قرار داشتندبا ح زهیپاک يروها ادهیپ

 یبلند باز م يو ناباورانه کلمات را به صدا گذراندندینصب شده بود از نظر م هارا که به چند نقطه از حجله  يفوت جانگذار

.خواندند

نشده  کیسهند نزد ابانیدر خبه مردم ساکن  یکینزد نیسان و به ا نیهرگز ا لییعزرا.دندیترس یم لییانگار از عزرا مردم

در روزنامه و  تیتسل یزهرا،غسالخانه،آگه ات،بهشتیرنگ،اداره متوف هیاز نظر گاه آنان مرگ،گورستان،آمبوالنس،بنز س.بود

 یمشک ل،آمبوالنسییسهند هم گه گاه سر و کله عزرا ابانیگرچه در خ.بودند يورد اریبس میها و مفاه دهیگذاردن حجله پد

.بود يگریبار مسئله مسئله د نیا یول شدیم انیمحالت شهر نما گریپوش عزادار مثل د اهیش يد ها و زن هابهشت زهرا،مر

 ابان،ازیتا ته خ ابانیمرگ از سر خ.گذارد یم شیقابل اجتناب خودرا به نما ریو غ زیبار مرگ حضور عبوسانه و تحکم آم نیا

 یم میصدا در فضا ترس نیکه بدون کمتر ییمات تکان دهنده و زلزله اسابا کل اهیس يها و پارچه ها هیحجله ها و اعالم يورا

سهند هم حضور دارد ،به موقع ظار  یاشراف ابانیخ يشاد و خندان و دلگشا يفضا در یکه در همه جا حت دادیکرد نشان م

و منتظر بودن تا  اتیح میظو روان شناسانه خود تداوم و روند ع دهیو با پنهان شدن و حسابگرانه و سنج زندیم شود،ضربهیم

.داردیم انیرا ب يفرد بعد اتیح نیواپس يلحظه 

 لییاز وردود عزرا يریهرگز قادر به جلوگ ینوران يآن مغازه ها يسهند همه  ابانیباشکوه خ يها،برجها و ساختمان ها الیو
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اما در .رفت یو م زدیرفته م ادیاز  انریآمد مثل صاعقه آتش به درخت وجود آن کهنساالن ،بازنشستگان،پ یم لیینبودند عزرا

و قساوت و شقاوت کار  یرحم یبار با ب نیا لییعزرا.گذاشت یسان اثر به جا نم نیا رگزسهند،ه زیبرانگ جانیشاد و ه ابانیخ

کرده بود

ز حرکت قطع کند و سوپر مارکت بزرگ را ا یو باور نکردن بیواقعه عج کیرا در  شیشهرام فرسا اتینداشت رسته ح یلزوم

.کرده بودند اهیس يها راهنیپ دنیاز ساعت نه صبح شروع به پوش ابانیکسبه خ.بازدارد رشیوقفه ناپذ

 شیفرسا _سابق  کیسوپر مارکت بزرگ اتالنت ریصاحب و مد شیفرسا يآقا ریکه دانگ يو رهگذران در غم جانگذار مردم

 يعصر ها یاو که حت ریناپذ لیکه سوپر مارکت بزرگ تعط نیسوزاندند و از ا یشدند،بر او دل م یم میشده بود،سه دیجد

.خوردند یماست غصه  ستادهیباز ا تیبود،ز فعال ریدا زیجمعه ن

داشت و مردم از  ياخالق نحس و زننده ا شیکه آقاس فرسا نیسهند بود با ا ابانینقل و محور خ ش،نقطهیمارکت فرسا سوپر

 یو منازعه و حت یشش هفت بار کارشان با او به مشاجره لفظ یدل آزرده بودند و ماه او يهایادب یو ب هایغرولند ها و عربده کش

 یرانیکه در قلوب ا يادیهم بنا به عطوفت و شفقت ز د،بازیرس یم يبه کالنتر تیاو شک يشدن وکتک کار بانیدست به گر

.اندندفش یهم م یقطره اشک یاز خانم ها حت یکردند و بعض یم يهاست اکنون بر او دلسوز

سال  ستینداشتند آن کسبه که کسب و کار خود را حداکثر ب یدل خوش ابانیخ ياز کاسب ها یسهند از بعض ابانیخ مردم

حول و  يها ابانیچند طبقه در خ يخانه ها يسال بارشان را بسته و اکثرا دارا ستیآغاز کرده بودند در طول آن ب شیپ

آن ها در طول دوران انقالب و جنگ خوب .آسمان خراش شده بودند يبرج ها یخزر و حت يایکنار در يالهایحوش،باغ و و

 ریش يگرفتن دو بطر يزمستان برا يکه در سوز و سرما یاعتنا به مردم یرا پر کنند و ب شانیگرفته بودند چگونه انبانها ادی

جنگ  يها دانیدر م مندهاران رزکه هز یدر حال.، ثروتمند شوند دندیکش یاز ساعت چهار صبح جلو مغازه صف م زهیپاستور

.دندیخریو خانه م لیکردند و اتومب یکردند،آن ها اسکناس پارو م یخون و جان خود را نثار م

را  راتیو تعزز یتخلف،ماموران مبارزه با سد معبر،بازرسان مبارزه با گرانفروش يونهایسی،کميخوب بلد بودند شهردار آنان
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.بچزانند و سرکار بگذارند

 يو در آغاز ورود به صحنه ها یدر عنفوان جوان یکه مرد جوان نیمردم از ا.داشتند يو روح بخشنده ا میدم دل رحمر اما

در جاده اصفهان کشته شده و  لریتر کیگرفته اش با  لیو تازه تحو دیجد لیحادثه تصادف اتومب کیاثر  ،بریزندگ يتکاپو

.ودندشده ب شیمفت و مسلم جان باخته بود،افسرده و دل ر

 ندیگزدیلب به دندان م يرا فراموش کرده،با ترحم و همدرد شیفرسا يآقا يهایو گستاخ هایادب یو ب هایبد اخالق يهمه  مردم

.مرد و داماد جوان پرپر شده است يخوردند که گل آرزوها یو افسوسها م

مادر را به درد مادر آن مرحوم مبتال  چیه که خدا کردندیعواطف را دارند آرزو م نیتر فیاحساسات و لط نیتر قیها که رق زن

.گفتند یو ال اله اال اهللا م دادندیسر تکان م نینکند و مرد ها عبوسانه و غمگ

:خوردیبه چشم م ریشده که بر حجله ها نصب شده بود،شع رو متن ز راکسیکاغذ ز يرو

که به عالم نمونه است یآن گل چندیاست م قهیروزگار عجب با سل نیگلچ

«خداست يازگشت همه به سوب»

سهند  ابانیمحترم خ یرا به اطالع اهال شیو ناباورانه شادروان جوان ناکام شهرام فرسا یتاسف و تاثر در گذشت ناگهان تینها با

را به خدمت  يکه عمر یو متق فیمجلس ختم آن جوان پاکدامن و شر.رساند یم انیاطراف و دوستان و آشنا يها ابانیو خ

 ریز يو اوصاف محسنات او بر خاص و عام آشکار است،در زمان ها و مکان ها کارمندگان خدا گذراند و شرح مخداوند و ب

.برگزار خواهد شد

را فراهم  شفرسای – کیو امتنان سوپر مارکت بزرگ آتالنت يمحترم موجبات سپاسگزار انیو مشتر انیدوستان،اشنا حضور

.آورد یم

.کرد یاز ذوق سرشار بازماندگان آن مرحوم م تیه بود که حکاآورده شد تیب نیا زین انیپا در

یهمه جا ورد زبان یکیان که به ن يتو هرگز ا ادیخاطر نرود  از
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چند محل و  زیمجلس هفت و چهل ن يشد و برا یزاگرس برگزار م ابانیدر خ بایفوق العاده ز يبا معمار یدر مسجد بزرگ ختم

.شده بود نییزمان تع

 ثیخب ینفرت داشتند و در مجموع او را آدم شیفرسا يکه از اقا نیهمه آن ها با ا.انگار سنگ تمام گذاشته بودند ابانیخ کسبه

از  یقسمت یمل يبه عزا جیکه به تدر یعموم يسوگوار نیخواندند،در ا یکرده م یو آبرو ق اخوردهیح دهیو پاچه ورمال ریو شر

عصر عکس و شرح حال آن جوان ناکام به صورت درشت به چاپ  يروزنامهها رشد شرکت کردند و د یم لیشهر تبد

همسر جوان و .افتندیاز مساجد بزرگ شهر تهران برپا شد که چندصدنفر در آن حضور  یکیدر  یبا شکوه میمجلس ترح.دیرس

 دیکوب یود مخ نهیبر سر و س کردیها م يها و زار ونیکنان ش هیپوش در مجلس حضور داشت و مو اهیمظلوم آن جوان کامال س

که تازه دامادشان به  يغفور يمردم بر خانواده .بود که از حال رفته بود ستهیو آنقدر گر کندیم سویتارگ دیسع دیو مادر آن فق

 یو سوختن و ساختن،همگام و همنوا م ختنیسوزاندند و زن ها با خانواده عروس در اشک ر یاز دست رفته بود دل م يآن زود

.شدند

در .بازگردانده بودند يشده و به زحمت او را به حال عاد یقلب ستیو بغض دچار ا هیقسمت مردانه از شدت گرداماد در  پدر

.رفتینم نییپا يافکند یمجلس اگر سوزن م

سخن گفت  فیساعت از وصاف و کرامات آن جوان شر میکه به دست او داده بودند حدود ن يمجلس براساس ورقه ا سخنران

.ندیمایبپ رایسرشت و با تقوا باشند تا بتوانند راه رستگار کید مانند او نکر حتیو به مردم نص

برگزار شود،اما کار به  گریقرار بود چند مجلس ختم د.افتی انیحاضران پا نیبا شکوه وعظمت و در ماتم سنگ یاول مجلس

.دیکجلس سوم نکش

تازه عروس که زن جوان بست و هفت .رخ داد یبیمجلس دوم که در منزل پدر عروس شوهر مرده برگزار شد واقعه عج در

بادش  يگرید،دینفر اب به صورتش پاش کی.که از حال رفت ستیمحجوب بود آنقدر ناله کرد و گر ییمایبا س يهشت ساله ا

.دیرا مال شیزد و نفر سوم دستها و پاها
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 سیخود مشغول بودند توجه فرنگ يگوتوجه به سخنان واعظ و اندوه عزادارن به گفت و  یهمان حال پچپچ دو زن که ب در

چه  چارهیب«که در کنارش نشسته بود خطاب به دوستش گفت یکه خانم دیخانم شن سیفرنگ.خانم خاله عروس را جلب کرد

«!شناختنیطرف رو خوب نم نکهیامثل !کنهیم یواسه اون هفت خط چ نیبب!یدختر ساده لوح

به جلو خم شد تا چهره آن دو زن را  ینشسته بود کم نیزم يار زانو روکرد و همانطور که چه زیرا ت شیخانم گوشها خاله

شده بود و پشتش را به او  لیکه در کنارش نشسته بود کامال به سمت مخاطبش متما یخانم.بود دهیفا ینظاره کند اما تالشش ب

.به سخنانشان استدر حال گوش دادن  یکس دندیخود بودند که نفهم يآن دو زن آنقدر گرم گفت و گو.کرده بود

 نهیک!صلوات بفرست!جون،بس کن تورو خدا ی،دخيوا«:که در کنارش نشسته بود گفت یکه مخاطب زن دیخانم شن سیفرنگ

«!گذشته ها گذشته!گذشته رو فراموش کن يها

که سر  ییه بالکه درحق خواهر زاده م کرد،بعد از اون هم يبعد از اون همه ناجوانمرد!شهیجون مگه م مایوا،س«:گفت یاول زن

«...خواهرم آورد

خدا از سر .یپشت سر مرده بد بگ ستیخوب ن.کوتاهه ایدن نیحاال که دستش از ا یول یگیراست م«:زن گفت مخاطب

«...بگذره،خدا گناهاشو ببخشه راتشیتقص

خانوما،شما چه  دیشببخ«دكیو سرش را به جلو خم کرد و از آن دو زن پرس اوردیخانم خاله عروس طاقت ن سیجا فرنگ نیا در

«ن؟یبا اون مرحوم داشت ینسبت

با آن که متوجه شده بودند .دندیرس یآن ها نا آشنا به نظر م.ستندیخانم را نگر سیزن سرشان را برگرداندند و فرنگ دو

.دندیرس یبه نظر نم مانیاما اصال زا گفته خود پش.است دهیرد و بدل شده شن نشانیرا که ب یجمالت نیخانم آخر سیفرنگ

او .خانم قرار گرفته بود سیفرنگ يو کامال رو در رو دهیخانم با دوستش صحبت کرده بود حاال چرخ سیکه پشت به فرنگ یزن

 ینکیع.بود دهیمردانه به او بخش يپهنش ظاهر يکلفت و چانه  يابروان پرپشت،لب ها.چهره و درشت اندام بود هیانسال،سیم

«ن؟یباش یک یسرکار عال«:دیخانم پرس سیاز فرنگ ییچند لحظه مکث با پر رو زبعد ا.بر چهره داشت یبه رنگ طوس یبا قاب
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«ن؟یباش یک یسرکار عال.من خاله خانمش هستم«:ادبانه جا خورده بود پاسخ داد یبرخورد ب نیخانم که از ا سیفرنگ

«!من هم خاله خانمش هستم«:گفت ییتنااع یکرد،با ب یو به مقابلش نگاه م گرداندیخانم بر م سیاز فرنگ يکه رو یدر حال زن

گشت؟ یبه دنبال چه م نجایمجلس آمده بود و در ا نیچه به ا ياو برا.زن جا خورد یخانم از رفتار تهاجم سیفرنگ

من شمارو  ین،ولیخواهر من باش دیپس شما با«:گفت متیبه مال نیکرد خشمش را مهار کند،بنابرا یخانم سع سیفرنگ

«.شناسمینم

«.ندارم نیباش یکه سرکار عال يا رهیمن همش«:ان که به مقابلش چشم دوخته بود گفتهمچن زن

خانمش .خانم هستم نیریخانوم؟من خاله ش یگیچرا پرت و پال م«:بلند گفت يخانم حوصله اش سر رفت،با صدا سیفرنگ

«و حاظر یاونا،ح

 یجالل دیاسم خواهر زاده من ناه.نامرد جدا شداز اون  شیپنج سال پ.شونیخانم سابق ا.خانم هستم دیهم خاله ناه من»

«ن؟یمتوجه شد.فره

«بار ازدواج کرده بودن نیلول يبرا شیتازه سه ماه پ شونیخانم؟ا یگیچرت و پرت م چرا»

«.پسر سه سال داماد ما بود نیا.خوشانتون باشه خوش»

خواهر زاده  يخانم غفور نیریاشته که اون هم شزن د هیبار ازدواج کرده و  هی شیمرحوم شهرام فرسا!خانم نیاومد اشتباه»

 شیبار رخ داد و دل همه مارو ر بتیواقعه مص نیگذشت که ا یجون م نیریسه ماه هم از ازدواج مرحوم مهندس با ش.منه

«.کرد

«ه؟یمهندس؟منظورتون از مهندس ک«:را در هم کرد و گفت شیزن اخمها نجایا در»

«.نیگرفت یکنم شما مجلس رو عوض یفکر م.تیتازه م نیهم.گهیمهندس شهرام د«:خانم گفت سیفرنگ

کرد خاله همسر سابق شهرام  یکه ادعا م یزن.آن دو زن جلب شده بود  يحول و حوش دو خاله به صحبتها يخانم ها توجه

زاده منو  پسره که سه سال خواهر نین،ایگرفت یعرض کنم شما مجلس رو عوض دیاتفاقا با«:گفت زیتمسخر آم یبا لحن. است
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«نداشتمتوسط هم  پلمیآزار داد و خون به جگرش نشوند،د

به داماد خانواده محترم و  يدیبه خودت اجازه م يچطور!خجالت بکش اهتیو س دیسف ياز مو!خجالت بکش خانم برو»

«شو از ژاپن گرفته بود یدرجه مهندس.بود ساتیتاس ؟شهرا،مهندسیبکن نیتوه يآبرومند غفور

«که خجالت بکشم؟ گمیمگه من دروغ م!کشخودت ب خجالت»

«دو بار ازدواج کردن شونیا نیبگ یبارگ هی پس»

«!نه،بلکه سه بار ،بلکه چهار بار دوبار»

«کنم تو صحرا یم ابو،ولشیبندم دم  یبوده م شیجون زن مهندس فرسا نیریکه ادعا کنه قبل از ش ياون دختر سیگ من»

داماد مفت .سه سال آزگار داماد خواهر من بود زیهمه چ یشرف ب یب کهیمرت نیا!یاحمق دهات يچارگویل کهیزن برو»

 نکهیبر نداشت تا ا چارهیدست از آزار دختر ب.دست بردار نبود یول میبه زور طالق خواهر زادمو ازش گرفت.بر بیخورولگرد ج

«.دار بود و خواهر زاده منو بدبخت کردکاله بر هی ،دامادتونیبمون يریبم اام.گرفت و کردش تو گور بانشویدفعه اجل گر هی

که هنوز ته  ياش ا برداشت چشمان سبز رنگ درشتش و چهره ا یبزرگ با قاب مشک نکیشد،ع رهیخانم رنگش ت سیفرنگ

 حهیرا.زدیم رونیعرق بدن و عطر از تنش ب يبو.بود ختهیآم یو سرگزدان رتیدر آن مانده بود به ح یدوران جوان ییبایمانده ز

و هوارا  دیچسب یم يو چا گاریس ییو به بو ختیآم یزده بود در هم م ورتشکه به ص ییکرم ها يکه با بو یچندان خوشنه  يا

بعد مقابلش »جون خواهرزاده من گول خورده؟ نیریش یعنی.خانوم کنمیحرفا رو باور نم نیمن ا«:لب گفت ریز.کرد یم نیسنگ

نشسته بود،صدا  جلسجا آمده و آن طرف م یا که حاال حالش کمپوش ر اهیس ن،عروسیریبلند ش يبا صدا.ستیرا نگر

«.مینیبب نجایا ایتک پا ب هی.جون نیریش يجون،آها نیریش«:زد

جاودانه در  یکه زندگ نیدر گذر است،ا زیکه همه چ نیجهان،ا نیا ياعتبار یواعظ از ب.بود دهیچیواعظ در مجلس پ يصدا

بود  ینفس و خوش قلب کیگفت،مرد ن یکرد سخن م زیپره گرانیو از آزار د ستینام ز کیخوب و ن دیکه با نیآخرت است،ا

.کرد یم میو ترس دید یخودش م بانهیساده و نج دگاهیرا از د ایکه دن
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و  ایدن نیما هستند در ا يمالئک نگران کار ها.شود یروزگار ثبت م نهییتمام کارها و گفته ها و حرکات و سکنات ما در آ.....

 یدگیرس یآدم يبایخوب و بد و زشت و ز يبه همه کارها امتیروز ق.آخرت هرکس کارنامه اعمال دارد يایدر دن

و در بطن  دیآ یم دیپد یهمان گونه که از چند قطره اب انسان.دیاعتراف دار نو به آ دیا دهیشما معجزات خداوند را د...شودیم

به حساب و کتاب  زیآخرت ن د،دریگشا یم ایچشم به دن قهیو نه دقکند و پس از نه ماه و نه روز و نه ساعت  یزن نشو ونما م

بر .شودیم یدگیرس زیما ن تیمعصوم و انتیو خ تیو فساد و جنا انیو مبرات و صواب ما آدم راتیهمه اعمال خوب و بد،خ

فرد .شود یده مگذار شیبه نما شیرو شیشود و پ یضبط م ویدیمانند نوار و یآدم يگارها.ستین دهیپوش زیچ چیخدانود ه

.....گناهکار فرصت و مجال انکار را ندارد

با .طرف نیدر جوراب بدون کفش از آن طرف مجلس آمد ا دهیپوش يبه دستور خاله اش با ضعف از جا بلند شد و با پا نیریش

«ن؟یدار یشیفرما.سیسالم خاله فرنگ«:گفت یحالیاندوه و ب

«کجاس؟ مامانت»

«.خاله شوکت نشسته عمه جان کوکب و ياونا،پهلو»

«نجایا ادیکن ب صداش»

«چشم»

کس به چند  چیه.در گرفته بود ییزمزمه ها.شد یهر لحظه به دور دو خاله تنگ تر م يو کنجکاو یزنان مشتاق آگاه حلقه

در آن  یکه حاضران را حت یدر نعلبک يچا کیکمر بار يبه استکان ها یکس حت چیه.زد یبشقاب حلوا و خرما دست نم

.زد یلب نم خواندیفرام دنیبعد از ظهر به نوش ياگرم

.سالنه و نفس زنان خود را به خواهرش رساند ،سسالنهیو آشفتگ یبا افسردگ يغفور ن،خانمیریش مادر

«.نهیکنه،چقدر هوا گرم و سنگ یحال و هوا نفسم گرفته،قلبم درد م نیا ؟تويمنو صدا زد یخانم؟واسه چ سیفرنگ هیچ»

«.گنیم یخانم چ نیا نیجون بب خواهر»
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«خانم؟ کدوم»

«بود؟ یخانم اسمتون چ.نشسته ن نجایخانم که ا نیهم»

«.قجرانلو دختیپر»

«گن؟یم یخب خانم چ«: دیپرس نیریش مادر

«.بودن شیاست زن مرحوم شهرام فرسا دیاسمش ناه ایکه گو شونیخواهر زاده ل گنیم»

«!دمی؟نفهمیچ»

«.فر است یجالل دیهر زاده من ناهاسم خوا.گم یخانم،دروغ نم بله»

خواست به خواهرش اشاره کند ساکت شود  یم.دیلرزیم شیلب ها و چانه ها.خانم هاج و واج ماند نیریچاق و تنومند ش مادر

 يدو تا خانم برا نیرو بشنوم؟اصال ا اتیچرند نی،ايخواهر منو صدا کرد«:خانم گفت سیبه خواهرش فرنگ.شد ینم گریاما د

«بندن؟یبه مرده دروغ م ستن؟چرااز اقوام اون مرحوم ه نجا؟نکنهیا اومدن یچ

«.بوده که امروز مجلس ختمشه یگفتم خواهر زاده من زن کس.محترم م،خانمیبند یبه مرده دروغ نم ما»

ر جوون درگذشت و دخت یناگهان نطوریتازه دوماد بود که ا.تازه ازدواج کرده بود شیشادروان شهرام فرسا«:گفت نیریش مادر

دروغ ها رو  نیشما به چه حق ا.هستم تهرانیخانواده ها نیتر لینو عروس،از اص نیریمادر ش يغفور نیمن مه.منو داغدار کرد

«مجلس؟ نیشمارو راه داده به ا یک ن؟اصالیکنین میبه مرحوم داماد من توه ن؟چرایباف یم

«خاله زن پسرش و اقوامشون رو راه نده؟ تونهیمگه م.بداخالق بدعنق کهیهمون مرت.صاحب عزا معلومه،خود»

«مهندس قبال زن داشته؟ یعنی«:گفت يخانم از سر ناباور نیمه

هم خودش و هم خانواده ش کالهبردار .فقط جوون بود و متظاهر و کالهبردار!خانم مهندس نبود که«:گفت دیناه ي خاله

«.ها خواهر زاده من رو بدبخت کردن نیا.بودند

خاله همسر  ای یگفتند و از خاله همسر قبل یم يزیهمه چ.شروع به صحبت کردند کیچند خانم هر  نیا انیافاطر انیم نیا در
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آن  ای نیگرفته بودند،حق را به ا نیکه از بحث طرف يا جهیبنا به نت کیهر .کردنیم يطرفدار»مرحوم جوان«دیجد

 نیدر ا ستیخوب ن.يا یا،مجلس مجلس محترمخانم ه«:گفت سپسکه واعظ مجلس چند لحظه سکوت کرد و  يطور.دادندیم

«.و قال و پچ پچ باشد لیهمه ق نیمجلس محترم ا

اما گفت و گو که کم کم حالت مشاجره .دوباره سخنان خود را از سر گرفت.بود یمیمرد سازگار و صبور و مال واعظ

.داشت گرفت،ادامهیم

شد و  وهیناگهان ب يدخترش پس از سه ماه شوهر دار.کرد یبازرگان محترم،داشت سکته م يغفور يآقا ،همسريغفور خانم

 دختیو تازه خاله خانم که پر. کردیم یشده بود که علنا خود را خاله همسر داماد تازه مرده معرف دایپ یدر مجلس ختمریا،زن

 یبود که حت یلفرد معمو کینبود و  لکردهیهمه نجابت و اصالت،مهندس تحص نبود که داماد با آ یقجرانلو نام داشت مدع

.هم کرده بود يمتوسط هم نداشت و اورا متهم به کالهبردار پلمید

او بدون .شد شیدایمادر داماد فوت شده،گلرخ خانم که معلوم نبود ئر کدام نقطه از قسمت زنانه نشسته بود،پ نیح نیهم در

قصد  یواشکیشود ، آرام آرام و  کینزدو عروس و مادر عروس  نیگرد آمده به دور دو خاله خشمگ يخانم ها لیبه خ نکهیا

« !گلرخ خانم ، گلرخ خانم« : او را صدا زد  دیعروس جد يها خالهاز  یکیخارج شدن از مجلس ختم را داشت که 

امر موجب  نیو هم( خواند  یبه صورت زده بود بدون اختنا به آن کس که نامش را بلند م یدرشت یآفتاب نکیخانم که ع گلرخ

تذکر داد ، قسمت زنانه شلوغ است ، خانمها خاموش شوند و  گریبار د کیکه  يمحترم را فراهم آورد بطور اعتراض واعظ

قصد خروج از مجلس را ) قدر سر و صدا باشد نیتازه درگذشته محترم ا کی ادبودیدر مجلس  ستیگوش فرا دهند ، درست ن

 نیکجا دار ن؟یمگه کر. مییگلرخ خانم ، با شما« : زد  ادیفربار  نیمچش را گرفت و ا نیریخانم خاله ش سیداشت ، اما فرنگ

« !بره رونیاز مجلس ب گرانیزودتر از د ستیمادر تازه مرده که نبا ن؟یبر یم فیتشر

 ییرفتم دستور چا یداشتم م« : گر بود ، گفت لهیمزور و ح اریبس يا افهیاندام با ق کیچرده ، بار هیس یاو زن. ستادیخانم ا گلرخ

.بدم »
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«نجایا دییتک پا بفرما هی»

همه . بود ستادهیهم سر پا ا دیاز جا برخاسته و خاله ناه نیریخانم مادر ش نیمه. آمد شیخانم بر افروخته و نگران پ گلرخ

و چرا در مجلس ختم  ستیموضوع چ نندیرفتند تا بب یآن جمع کوچک م يشدند و به سو یبلند م نیزم يخانمها کم کم از رو

.به وجود آمده است مشاجره

«مرحوم شهرام خان قبال زن داشتن درسته؟ گنیخانم که م نیا يگلرخ خانم ، ادعا« :  دیخانم پرس سیفرنگ

«کدوم خانم ؟»

«.ندیفرما یبنده را م« : گفت دیناه خاله

« .ارمیاصال به جا نم. شناسم یسرکار خانم را نم»

 ندیفرما یخانمها م. شما بود دیسه سال همسر پسر فق يبرا دیناه. فر هستم یجالل دیناه يقجرانلو ، خاله  دختیمن پر»

«ظرف شش ماه گذشته مهندس هم شده بودن شیمرحوم شهرام فرسا

« !ستین هایباز نیا ي، مجلس ختم که جا نیآورد فیتشر یاشتباه ایخانم ، گو ارمیبنده شما رو به جا نم»

در گرفت و  يدیشد يهمهمه . جوابش را داد شیخانم فرسا. را باالتر برد شیشد و صدا بار بانو قجرانلو از خشم منفجر نیا

هم از  يتعداد. کردند هیشروع به گر يعده ا. کردند یو کنجکاو ، مجلس را شلوغ تر و بحث را داغ تر م رتزدهیحاضران ح

 يواعظ پس از چند بار اخطار دنباله . کرد تیبه مجلس مردانه هم سرا همههم. به خنده افتاده بودند یشدت شگفت زدگ

.سخنانش را قطع کرد و به انتظار ماند

 يجمع کوچک مشاجره کننده را احاطه کردند و خانم قجرانلو يعده ا. شد ریهمه تحمل ناپذ يوضع برا نیا يادامه  سرانجام

 چیبودند و ه یهمه عصب یکش کرد ، ولبحثها کم کم فرو. نمودند تیرا که همراه او بود را به خارج هدا يگریو زن د نیخشمگ

.ستیبود حق با ک دهینفهم یکس به درست

 دیپرس یاز خود م. و افسرده بود شانحالیپر اریبس ییرسوا نیاز ا. شد یاش قطع نم هیهق هق گر يلحظه ا يغفور نیریش
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بوده است؟ یشهرام شوهر جوانمرگش واقعا چه کس

****

آفتاب . کرد یتاب م یو سواره را ب ادهیزد ، عابر پ یم رونیب ابانهایکه از آسفالت خ یهرم. روز گرم مرداد ماه بود کیروز  آن

مرداد  يآلوده تهران با گرما يهوا. دیدرخش یخورد ، م یدر آن به چشم نم يکه لکه ابر یبا تمام قدرتش در پهنه آسمان آب

 يبوته ها. بودند دهی، غبار آلود و پالس ابانهایخ هین حاشدرختا يبرگها. ساخت یرا مشکل م سماه دست به دست هم داده ، تنف

عصرگاه بودند ، تا بلکه  دنیکاشته بودند ، در انتظار فرا رس کیبار يدرختان و در طول کوچه ها يکه ال به ال يشمشاد

محله مشجر و در . کند رابشانیو س اندازدیب هابه آن  یباغچه خانه اش گوشه چشم ياریدر هنگام آب يصاحبخانه دلسوز

 یوحش يایمحله ، درختان چنار و اقاق نیا يکوچه پس کوچه ها هیدر حاش. کردند یم نیسهند ، اکثر ساکنان چن يدلگشا

 وتو طرا یدادند و تازگ یاز آب را به خود اختصاص م یو ساختمان ها توسط ساکنان ، سهم الیو يباغچه ها ياریعصرها با آب

در  يا ادهیآمد ، کمتر عابر پ یساعت روز به حساب م نیاعت سه بعد از ظهر ، که گرم تراما در س. کردند یم دایپ یخاص

از  یکیآهسته به داخل  یرنگ دیسف کانیپ لیآن روز در همان ساعت لود که اتومب. خورد یبه چشم م یسهند شمال ابانیخ

از  نیریخانم و دخترش ش نیمه. ف کردتوق يساز یمیکوچک قد ییالیو منزلدر  يو جلو دیچیمحله پ نیمشجر ا يکوچه ها

که مبلغ  یرا جا به جا کرد و در حال نشیسنگ کلیاو ه. خانم از شدت گرما گل انداخته بود نیصورت مه. شدند ادهیپ لیاتومب

«جاست؟ نیهم« : گفت  نیریکرد سرش را چرخاند و خطاب به ش یپرداخت م یتلفن یرا به راننده تاکس هیکرا

ساکت و  هیچند ثان يآنها برا. آورد نییپا دییخاطر دوباره به پالك منزل نگاه کرد و سرش را به نشانه تا نانیاطم يبرا نیریش

با  يفلز يسافته و نرده ها نییتز يا شهیت دیبا سنگ سف یرونیب وارید. ستادندیا ییالیخانه و نیآهن دیحرکت مقابل در سف یب

.پوشانده بود تالیسبز و خزنده پاپ ينردهه ا را شاخه ها نیا يرو. ه بودآن نصب شد ياالمانند بر ب زهیسر ن زینوك ت

را به هم  شیلبها یکه با ناراحت یخانم در حال نیبه هم نگاه کردند ، بعد مه یآفتاب ينکهایاز پشت ع يو مادرش لحظه ا نیریش

.دیکن به گوش رسدرباز  ياز بلندگو یزن جوان ندیخوشا يصدا. فشرد زنگ در را به صدا در آورد یم

«ه؟یک»
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:جواب داد دیلحن سخن بگو نیکرد با مودبانه تر یم یخانم که سع نیمه

« .باهاتون تماس گرفته بودم یهستم که تلفن يسالم عرض کردم خانم ، غفور»

 یکوچک يبا صفاسبز و  اطیح. بود رونیشدت گرما کمتر از ب نجایدر ا. شدند اطیآنها گشوده شد و آن دو داخل ح يبه رو در

آن را  يرو یرازق اسیالدوله و  نیام چیرونده پ ينصب کرده بودند و بوته ها يفلز قیآن آالچ يبود که بر فراز قسمت ورود

در سمت چپ ، . را از چشم برداشتند يدود ينکهایخانم و دخترش ع نیمه. دیورز یم یخنک سمیاز سمت چپ ن. پوشانده بود

آنها آشکارا از . را تا زانو در آب فرو برده بودند شانینشسته و پاها یکه در کنار استخر کوچک چشمشان به دختر جوان افتاد

کهنسال شاخ و برگشان را  دیدرخت ب کیو  یپرورش يایچند درخت اقاق. بردند یآب در آن بعد از ظهر گرم لذت م یخنک

به آنها  ي، با کنجکاو دندیخند یگفتند و م یهم سخن مبا  الیخ یدخترها که ب. آب استخر گسترانده بودند يهمانند چتر باال

در . خودشان مشغول شدند ي، به صحبتها افتندیتکان دادند و چون آن دو را نا آشنا  شانیادب به سو ياز رو يسر. ستندینگر

 یدند و از سه پلهو مادرش از کنار آنها رد ش نیریش. پارك شده بود یام و به رنگ زرشک یکهنه ب لیاتومب کی،  قیآالچ ریز

:گفت ییبه استقبالشان آمد ، با خوشرو یساختمان باز شد و خانم یدر آن حال در چوب. به تراس باال رفتند یمنته

.هستم یمن ملک.تو دییبفرما.دیخوش آمد یلیخ سالم

 يوارهاید يمثل نما اش یرونیب يساله بود که نما یس یمیخانه قد کی.سرش را بلند کرد و خانه را از نظر گذراند نیریش

که امروز بساز و بفروشها  ییگذشته ها،از همانها يبا روح و با حال و هوا يساخته شده بود،خانه ا يا شهیت دیبا سنگ سف یرونیب

در .شش طبقه بسازند کیبلن د و بار يساختمانها شیکنند تا به جا یتمام آن را خراب م یرحمیخرند و با ب یم یبه نام کلنگ

 یم فیتعر فهیهم جوك و لط يمثل آنکه برا.دیبه گوش رس اطیشا د و سرمست دخترها از ح يدوباره صداهمان حال،

که مقابلش قرار  یبه خانم پسس.توانست ماند انها بخندد یکاش او هم م.دست داد نیریبه ش يدیاحساس غبطه شد.کردند

آنها را از  زبانیخانم م.کرد و آنها وارد ساختمان شدند آن خانم مجدادا تعارف.زد و سالم گفت يبه زور لبخند.داشت نگاه کرد

چند طبقه بود و  يساختمان و درا ناتیکه جزو تزئ یمیقد نیقفسه چوب کی.کرد تیهدا ییرایسرسرا عبور داد و به سالن پذ



معتضد ترایم - وسوسه ازدواج کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٥

 ين،بانویریش.کرد یجدا م ییرایاز سرسرا را از سالن پذ یمیگذاشته بودند،ن ینتیز يو مجسمه ها ستالیکر روفظ شیرو

بلندش را با  اهیس يموها.بود با قامت موزون و قد متوسط يموقر يبانو.کرد از نظر گذراند یحرکت م شیشاپیرا که پ زبانیم

 بایاندازه جوان و ز نیتا ا یکرد خانم ملک یفکر نم نیریش.بود هسرش جمع کرد يدر باال یاز مخمل مشک يپارچه ا یکش

به تن داشت،احتماال  يگلدار بلند ینخ راهنیکه پ زبانیم.زود از دست داده بود یلیا خاش ر یباشد،چون مادر خودش جوان

به  یاو شباهت فراوان.دنمو یحفظ کرده بود و جوان م یگذشت،اما خود را از گزند گذر سالها به خوب یسنش از چهل و پنج م

به چشم  یآپارتمان اهانید و در گوشه و کنار ان،گنبو اهیبهره از گلو گ یداحل خانه هم ب.کنار استخر داشت ياز دخترها یکی

 ای يشربت،چا ایکه آ دیبعد از آنها پرس.ت به نشستن کرد.آنها را دعو زبانیم يدند،بانویکه رس ییرایبه سالن پذ.خورد یم

آب  وانیل کی:مبل جا به جا کرد و گفت يتنومندش را رو کلیکرد،ه یخانم که هنوز احساس گرما م نیمه.ارندد لیقهوه م

.خنک،اگه ممکنه

 یبزرگ اریسالن بس.به اطراف انداخت ینگاه نیریاز سالن خارج شد،ش زبانیکه م نیهم.داد یم حیرا ترج يچا نیریش

بود و  زانیسالن آو يسراسر يرنگ،به پنجره ها یپرده آب کیپرده تور و  کیبودند و  يریش دیبه رنگ سف وارهاید.نبود

به  یفرش.دیرس یکهنه و از مد افتاده به نظر م یرنگ بود و کم یآب خملاز پارچه م یان با روکشمبلم.گرفت یآفتاب را م يجلو

.پهن بود نیزم يکرد،رو یم یکه نقش گنبد مساجد اصفهان را در ذهن تداع يا روزهیف یرنگ آب

االن به :کرد گفت یم تعارف مخان نیآب را به مه وانیل کهیدر حال.وارد شد خیو آب  يچا ینیبا س یبعد خانم ملک قهیدق چند

.خدمتتون ادیب گمیم قیشقا

 ریز.بود مارگونهیچند روز سخت را پشت سر گذارده و چهره اش نذار و ب نیریش.به م انداختند ینگاه نیریخانم و ش نیمه

شده  کیراش به شدت تح ياما حس کنجکاو دیرس یبزرگتر به نظر م یشا اکنون کم یعقاب ینیب.گود افتاده بود شیچشمها

فکر  قیهمه شب گذشته را به شقا.دیشیاند یب ههشرام شوهر مرحومش و مرگ دهشتناك او نم گرید.داد یبود و آزارش م

سرش به .است يچگونه دختر قیتوانست حدس بزند شقا یکرد م یرا مالقات م قیمادر شقا یکرده بود،و اکنون که خانم ملک
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.کرد کیرا به لب نزد يچا يلرزان،فنجا یدوران افتاده بود و با دست

بعد،دو  قهیدو سه دق.نشست یمبل يخانم رو نیمه کیبعد آمد و نزد.را صدا زد قیدر ساختمان را باز کرد و شقا یملک خانم

 هیشب يبلند یمشک يسویگوشتالود بود،قامت متوسط و گ یاز انها گندمگون و کم یکی.دختر با سر و صدا وارد منزل شدند

دو دختر به مهمانان سالم کردند .شباهت داشت هاییاندام بود و به اوپا فیظر وو مو بور  دیسف يگریاشت،دد یخانم ملک يموها

 يغفور ق،دخترم،خانمیشقا:گفت یشدند،خانم ملک کینزد یوقت.سالمشان را جواب گفتند یخانم هم با تبسم نیو مه نیریو ش

محل  ییصاحب خشکشو یمیمق يابه هر حال آق...صحبت کنم مورد با تو نیوقت نشد در ا یامروز با من تماس گرفتند ول

...خواستند یم یاطالعات شیدرباره شهرام فرسا.داده اند شانیآدرس و تلفن ما را به ا

روز  کیانگار .در هم رفت شیحالت چهره و چشمانش برگشت و اخمها.شد ،خشکیمو مشک ق،دختریلبان شقا يبر رو خنده

رو به مادرش کرد .نبود شیپ قهیاصال ن دختر شاداب و خندان چند دق گریاو د.شده باشد لینبد ینو طوفا يابر يبه روز یآفتاب

ر وهم  نهایحتما ا!بشنوم يزیخوام درباره اون گور به گور شده چ ینم گهید نچند بار به شما بگم که م:گفت ضیو با خشم و غ

.فر دار و بلندش در هوا به رقص درامد یمشک يجرکت،موها نیبرود و با ا رونیزد تا از اتاق ب یو چرخ... گلرخ فرستاده

...کن ق،گوشینه،شقا:گفت مادرش

قصد داشت به اتاقش برود و در  ییگو.شد یم یطبقه باال منته يبود که به اتاقها ییپله ها کیدر سرسرا و نزد قیحاال شقا یول

.را پشت سرش قفل کند

 شیاز جا.درنگ کند يلحظه ا دیت،و از نگاه او متوجه شد که نباانداخ نیبه مادرش مه ينگاه عاجزانه ا نیریش

 نیرا از زم فیک نکهیرا خالص کرد و بدون ا شیاما پا. دیچیپ شیافتاد و بند آن به پا نیبه زم شیزانو ياز رو فشیبرخاست،ک

:دیبردارد،شتابزده به سرسرا دو

...میومدیما از طرف گلرخ ن.نیلحظه صبر کن هیخانم،تو رو خدا  قیشقا

 اهیبرگشت و چشمان س.پله اول بود يراستش رو يبا دست چپش نرده پلکان را گزفته و پا.متوقف شد شیدر جا قیشقا
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 اجیکنم،ما به کمک شما احت یخانم،خواهش م قیشقا:دستپاچه گفت نیریش.دوخت نیریبه چهره ش رتیرا با ح شیبایز

به ما .کالف سر در گم دست شماست نیبسته ا يگره ها.نیاختشن یخوب مشما شهرام رو .میافتاده ا يبد مخمصه ا يتو.میدار

.بود یشهرام ک نیبگ

 ياداوریکه از  ن؟منویکرد دایهمه آدم منو پ نیا نیچرا از ب.شناختن یهمه اونو خوب م:به لب آورد و گفت يزهر خند قیشقا

...نهیش یخاطرات تلخ گذشته عرق سرد به پشتم م

همسر او بودم و از اون  نیچون من آخر:گفت دیعرق آلودش را پاك کرد و با ترد یشانیرد،پدستش را باال ب نیریش

.بود یچه جور آدم قتایبدونم پدر بچه ام حق خوامیم.باردارم

لحظه به خود  کیدوستش که همراه با او داخل خانه شده بود .مبل نشست يرو یبرگشت و با درماندگ ییرایبه سالن پذ قیشقا

مزاحم  گهید ،منیبا اجازه تون خانم ملک:برخاست و گفت شیاز جا.است یکرد وجودش در آن جمع اضافآمد،احساس 

!شمینم

عجله؟تو که  نیکجا با ا د،حاالیمروار نیبش:شد گرفت و گفت یدستش را بلند کرد و دست دوستش را که آماده رفتن م قیشقا

.یستین بهیغر

آن خاطرات ناگوار به ذهن او هم رخنه کرده  ییگو.کرد یه دوستش نگاه مب یبا نگران.نشست شیدوباره سر جا دیمروار

فرو رفته باشد شروع به سخن گفتن  یسیکه به خواب مغناط یشده بود،مثل کس رهیدر مقابلش خ یکه به نقطه مبهم قیشقا.بود

:کرد

 یکه اونو م ستمین نراستش درست مطمئ یعنی.شناختم یمن شهرام رو خوب م.نیاومد یخوب کس شیصورت پ نیا در

.دمیکه چه عرض کنم،عذاب کش یزندگ.کردم یسال باهاش زندگ هیالبته .شناختم

شه؟یم شیماجرا مربوط به چند سال پ نیدخترم،ا:گفت يخانم با لحن دلسوزانه ا نیمه

شویچهار سال پ:به او چشم دوخت و گفت قیشقا



معتضد ترایم - وسوسه ازدواج کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٨

حتما شما هم .میدار يما که ازش خاطره بد.بود یفیعجب موجود کث:کرد یشگفت زده رو به خانم ملک يا افهیخانم با ق نیمه

!نیمجلس ختمش اتفاق افتاد اطالع دار يکه تو ییراجع به اون رسوا

.دمیشن ییزایچ هی.بله:گفت یملک خانم

و  شیپ کرد خواهرزاده اش از قرار از هشت سال یشد که ادعا م دایپ یدر جمع سوگواران زن.خدا ازش نگذره:خانم گفت نیمه

!مدت سه سال زن اون نامرحوم بوده يبرا

!بوده دیاون خانم خاله ناه ش؟حتمایهشت سال پ:کرد گفت یخانم نگاه م نیبه مه کهیدر حال!از تعجب باز ماند قیشقا دهان

.نام رو گفت نیبله،هم:خانم گفت نیمه

.کرد ینگاه م یبه خانم ملکخانم و از او  نیبه مه قیو هاج و واج از شقا ق،مبهوتیدوسن شقا دیمروار

.خدا خوب حقشو کف دستش گذاشت.بود یعجب کلک:سرش را با نفرت تکان داد و گفت قیشقا

ن؟یشما چطور با اون آشنا شد:دیگرفته پرس ییبا صدا نیریش

...از خواستگارانم بود-

درخواست  يبا نگاهش ملتمسانه از و.چشم دوخت قیبه مادر شقا یبا درماندگ نیریش.انگار از ادامه صحبت اکراه داشت یول

 یکه احساس م یرا درباره شهرام بداند،درباره کس زیخواست همه چ یدلش م.کند قیکرد دخترش را به ادامه صحبت تشو یم

دل نبسته بود و هرگز  یشهرام هم اداعا کرده بود که جز او هرگز به زن.استکرد در عرض چند ماه گذشته او را دوست داشته 

.از او در شکمش داشت يفرزند نیریو اکنون ش.جز او را دوست نخواهد داشت یهم زن

بوده اند،شهرام که آنقدر کودك  شیاز زمان همسر شهرام فرسا یکردند در مقاطع یشده بودند که ادعا م دایپ ییحاال زنها اما

.امد یصفت و ساده به نظر م

رو از اول  زیجان،همه چ قیشقا:نمود قیترش را به ادامه سخن تشودخ یرا درك کرد و با مهربان نیریش یدلواپس یملک خانم

تو . يگرفتار شهرام و خانواده اش بوده ا یزمان.يتجربه سخت رو پشت سر گذاشته ا نیباشه تو ا یهر چ.کن فیبراشون تعر
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.يتشنه دونستن بود طیهم در اون شرا

:سرگذشتش کرد فیمده بودند شروع به تعرآ دارشیکه به د یکسان يبه مادرش انداخت و برا ینگاه قیشقا

در دانشگاه شاگرد ممتاز و .شده بودم لیفارغ التحص یو سه سالم بود و تازه از دانشگاه در رشته روانشناس ستیش،بیسال پ پنج

 یندارم و حاال وقتش است که شوهر خوب يام کمبود یکردم در زندگ یاحساس م.در سر داشتم یبزرگ ينمونه بودم و آرزوها

.شود لیام تکم یکنم تا خوشبخت دایپ

درست است که ما از نظر .نبود یحیاما درك من از شوهر خوب،درك صح.خوشبخت بودن را دارم اقتیکردم واقعا ل یم فکر

 يبهتر یداشته باشد و بتواند زندگ زیخواست شوهرم همه چ یدلم م.داشتم یبزرگ يمن آرزوها یول مینسبتا مرفه هست یمال

در  یلیجنگ تحم نیا يمردم هنوز از فشار اقتصاد یکه تمام شده بود ول ودو عراق دو سه سال ب رانیجنگ ا.اهم کندفر میبرا

که با استفاده از بازار  سهینو ک دهیطبقه تازه به دوران رس کیبرخوردار نبود،اال  یخوب یمال هیکس از بن چیه.رنج و عذاب بودند

ها را  الیآپارتمان ها و و نیتر کیشدند،ش یم یجنو و خار يلهایسوار اتومب.بودند دهیرس یبه مال و ثروت ابیکم يکاالها اهیس

بردم و آن زمان طور  یپ قیحقا نیالبته من بعد ها به ا.فروختند یفخر م گرانیو به د دندیخر یم شانیخود و بچه ها يبرا

زرنگ  دیچرخد،با یمردم خوب نم یو زندگ است فیمملکت ضع ياقتصاد هیکردم حاال که بن یفکر م.کردم یفکر م يگرید

طبقه  نینسبت به ا.زن و فرزندانش فراهم کند يبرا يخوب و آبرومندانه ا یکنم که قادر باشد زندگ دایرا پ یباشم و کس

.پنداشتم یم دهیداشتم و آنها را زرنگ و کارامد و فهم يگرینظر د دهیکاسب تازه به پول و ثروت رس

خانم دکتر و .داشت یکیاو با من سالم و عل.کرد یم یخانه ماست،زندگ يکه روبه رو یوم ساختماندر طبقه د يدکتر خانم

بود که او  یصاحبخانه انها زن.ساختمان نقل مکان کرده بودند نیمحل و ا نیبود،دو سال بود که به ا یمیشوهرش که مهندس ش

.خانم دکتر،هلن بود نینام ا.بودند یمذهب يتهایاز اقل اانه.منزل سکونت داشت نیهم در طبقه اول هم

به .دمیدر خانه اش د يتهران کاسته بود،او را جلو يهوا یاز آلودگ ریدلپذ یمیبود ونس فیاندازه لط یکه هوا ب يروز بهار کی

ه مشغول ب یصبح ها در درمانگاه یبودم که به تازگ دهیشن.کالفه بود یلیآن روز هلن خ.میکرد یطرفش رفتم وبا هم احوالپرس
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.گفتن باشه کیکه قابل تبر ستین يزیچ:جواب داد يک گفتم با دلخوریبه او تبر یوقت یول.کار شده است

به روزنامه ها  ینگاه. خورد یعصر به چشم م ۀدو روزنام گرشیدست ، دست پسر کوچکش را گرفته بود و در دست د کی با

!يخریدوتا دوتا م ،يمند شده ابه روزنامه عالقه  یلیخانم دکتر، خ: انداختم و با خنده گفتم

.دمیاستخدام خر یرو له خاطر اگه نهایوقت روزنامه خواندن دارم؟ ا یکن یبابا فکر م يا

گردد؟ یپس چرا دنبال شغل م! نکرده است دایدرمانگاه کار پ کیو در  افتهینجات ن يکاریمگر از ب دمیپرس

ها؟ میزن یم ابونایتو خ یگشت یبعد اگه حال و حوصله داشت. پرمصبر کن پسرم رو دست باباش بس قهیدق هی: هلن گفت دکتر

خودمان را به هر کار  ۀمحل يابانهایدر خ يرو ادهیپ. ریمفرح و دل پذ يو حوصله اش رو داشتم به خصوص درعصر بهار حال

.دادم یم حیترج يگرید

در ضمن  م،یبخر يو سبز وهیم یکم میبر: تبازگشت و گف یو دست خال ییبه تنها قهیداخل خانه رفت و پس از چند دق هلن

.میزن یهم م یگپ

 قهیکه با ذوق و سل میبرد یرنگارنگ لذت م يگلها يو تماشا يمطبوع بهار يکه از استنشاق هوا یدر حال. میهم به راه افتاد با

عجب : ش را گشود، گفتدر واقع عقده دل. کوچه ها کاشته شده بود، هلن شروع به صحبت کرد یۀفراوان در باغچه ها و حاش

.نداره اجیاحت یبه پزشک عموم یانگار کس. خوانیم یو ابدارباش ینظافتچ فقط.  شهینم دایپ يکار چیه! شده یمملکت

.نمیب یاستخداك پزشک هم تو روزنامه ک یوقتها اگه یمن بعض. ستیهم ن نطورهایا: زدمو گفتم يلبخند

 سنینویم. و اسفالت نشده هیتهران که هنوز جاش خاک ۀنقاط حوم نیراره، در دورافتاده ت: زد و گفت يزهرخند هلن

صبح  یعنی ؟یچ یعنیرفت و امد به اونجا  یدونیحوب، م. داره  یبه پزشک عموم اجیاسالم شهر احت ایساوه  ةدر جاد یدرمانگاه

سحر ۀکل

 يکه به خاطر النگو یزد اسمون جل بشد هیاخر شب، گرفتار  ایسحرگاه  یکیوقت هم ممکنه تو تار هی. يبوق سگ برگرد يبر

واسشون غذا  ینگه داره؟ ک یبچه هام رو ک ينجوریتازه ا! حاضره سرت رو هم ببره فتیچند هزار تومن پول تو ک ایطال 
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درست کنه؟

 هی. هستن سیدرمانگاهها تازه تاس نیا دن؟یهمه زحمت چقدر حقوق م نیا يبرا یکنیاونوقت فکر م شه؟یم یشوهرم چ فیتکل

هر  یعنی. ست یهمش پورسانت. دنیهم به ادم نم یحقوق مکف. و مراجعه کننده جمع کنه يبراشون مشتر خوانیادم احمق م

به درمانگاه مراجعه  یضیمر چیحاال اگه مثال دو هفته ه. يریگ یم تیزیبراساس درصد توافق شده و ،ینیبب ضیچقدر مر یچ

بعد هم که کارشون گرفت و ! دونهیحدا م ده؟یم یخرج رفت و امد رو کاونوقت . دنیهم نم یپاپاس هینکنه ، به دکتر 

 نیهم که من تازه استخدام شدم هم نجایا. نفر تازه کار استخدام کنن  هیتا بتونن  خوانیدرمانگاهشون شناخته شد عذر ادمو م

و در مرکز شهره ستیکه راهش دور ن نهیفقط حسنش ا. هیطور

.شهیانشااهللا اوضاع درست م. زگارو نخورغصه رو نقدریهلن جون ا: گفتم

 گمیوقتها به خودم م یبعض. مونمیجون؟ من مثل سگ از درس خوندن خودم پش قیشقا هیچ یدونیم: گقت ظیبا حرص و غ هلن

 يو برا يبود دهید شیدوره ارا کیبرکردن،  ازیهمه سال درس خوندن و طرح رفتن و امت نیا يدختر جون ، کاش به جا

شون رو  یکی ه؟یکه با من هم دوره بودند چه جور ییپسرها یکت یم رفک! االن وضعت بهتر بود يکرد یباز م گاهشیخودت ارا

مردم  نکهیمثل ا! ما  شیپ انیسرما بخورن و ب کمیمردم  ادیفصل زمستون دوباره م یگفت ک یم دمیخونمون د يجلو روزیپر

و شربت از  قرصسرما بخوره هم  یاگه کس. خوره یسرما نم یکس ایهم عادت کردن  یپوست کلفت شدن، به سرما حوردگ

.نده تیزیدکتر نره و پول و دهیم حیکنه و ترج یم هیداروخانه ته

.خوبه یلیدکترها خ یوضع بعض بهیعج یاره، ول: گفتم

با  ياز قبل ادمها اشونیبعض. کنهیواسه ما اوضاع فرق م یول. بارشون رو بستن میکه از قد ییبله جونم، اونها: هلن گفت دکتر

چند  میریگ یکه ما م یتیزیو نیاخه تو حساب کن با ا.  زارنیم یکه اندوختن رو به حساب کار پزشک یبودن و ثروت یمکنت

م؟یبخر میتونیم یگوجه فرنگ ای اریپرتغال ، خ لویک

کوچک  سهیبا چند ک یاز مدتپس . ستادمیبه انتظارش ا رونیاو داخل شد و من ب. میدیرس یفروش وهیموقع به دکان م همان
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!دنیخون باباشون م متیرو به ق وهیم لویسه ک د،ییبفرما: امد و گفت رونیاز مغازه ب يوسبز وهیم

!ارین نییمقام خودتو پا نقدریبابا، خانم دکتر ا يا: گفتم

. و تموم شد یرفتگ سانسیل هی. ينکرد لیتحص یچقدر خوب شد تو در رشته پزشک. حرفا قصه ست ، خرف مفته نیا زمیعز

بعد از سالها کارکردن و جون کردن و به مناطق دور افتاده رفتن . تو دانشگاه شاگرد ممتاز بوده. ست یمیشوهر من مهندس ش

االم هم باز . بندازه رونیما رو ب تونهیو صاحب خونه هر وقت اراده کنه م میتهس نیداره؟ هنوز ما اجاره نش یچ یکنی، فکر م

اجاره رو باال  ای میبلند ش نجایاز ا دیبا ایکه  نهیش از خارج و ازدواج دخترش رو بهانه کرده و منظورش اموضوع امدن دختر

راهرو ها  یاز ب یدفعه قبل موقع اسباب کش. مشکل یلیبزرگه ، جابه جا کردنش هم خ یلیمن خ زریفر خچالی ،یدونیم. میببر

شوهرم دلش خوشه که . میکرده ا یبار اسباب کش کیهر دو سه سال  بایتقر. میاونو از پنجره باال بکش میبود مجبور شد کیبار

اونجا  صرمطب رو بخرم و از صبح تا ع یعنی. مطب واسه خودم تو جنوب شهر باز کنم هیتا من بتونم  میکن یپولهامون رو جمع م

.کنم دایپ يتا باالخره بعد از چهار پنج سال چندتا مشتر نمیبش

.بندهیدرها رو با هم نم ۀکه خدا هم ینیبیب، مخو: گفتم یخوشحال با

طفلک شوهرم فکر . ستیکه اوضاع ما چندان عوض بشو ن دونمیم یول. دوارمیمن فقط به لطف او ام: متواضعانه جواب داد هلن

شهر  ۀحوم رو در ییجا هیرفته . کنم یاما من فکر نم. شهیرو به اون رو م نیاز ا مونیباز کنم زندگ یمطب شخص هیاگه  کنهیم

قراره . هیاپاتمان پنجاه متر هی. شهیباخبر نم یاگر سر ادم رو هم ببرن کس. هیپرت و دورافتاده ا يجا. یمنطقه صنعت هیدر  ده،ید

دونم  ینم یول. میاونجا رو بخر کنه،یهم پدر من کمک م یکمیرو بفروشم،  میعروس ياز پدرش پول قرض کنه، من هم طالها

.میکه ندار لیاتومب ام،یبرم و ب يورهر روز تا اونجا چه چ

.نمیب یخونتون م يپژو جلو لیاتومب کی یمن گاه یول: گفتم

. میبه کارامون برس دهیقراضه رو به ما قرض م ياون پژو یچون خودش بازنشسته ست، گاه گاه چارهیب. مال پدرمه: گفت هلن

.شده بودم شگریارا ایساط کاش خ.  مونمیبه هر حال همون طور که گفتم من از درس خوندن پش
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منزل  میبا خواهرم رفت شیچند روز پ: او ادامه داد. میلباس ها پرداخت يو به تماشا میستادیا یلباس فروش کی نیتریو مقابل

من که استطاعت  یبود، ول یلباس هاس قشنگ یلیخ. که صد دست لباس دوخته بود و به معرض فروش گذاشته بود یخانم

 الشونیخ نیدادند و ع یپرداختن دسته دسته اسکناس م یپولش رو م یراحتو به  دنیخریم گهید يانمهاخ. نداشتم  دشویخر

مغازه ها هم زد نشم تا افسوس  یکیاز نزد یندم و حت یتیاهم گهیگرفتم د میاما بعدش تصم. خوردم  یمن هم حسرت م. نبود

.و حسرت نخورم

 کیبه خود گرفت و مثل  يجد یناگهان هلن حالت. پرداخت یرا م میلباسهاداشتم که پول  يالاقل من پدر. سوخت شیبرا دلم

 یپول به مفت هم نم یکرده ب لیشوهر تحص:  گمیم یگوش کن چ زم،یعز قیشقا: گرفت حتیخواهربزرگتر مرا به باد نص

من و بچه ها  يراب. هیمرد خوب و زحمت کش و خانواده دوست ونده،من که مهندسه وسالها درس خ لکردهیشوهر تحص! ارزه

. حسرت همه چسز رو خوردم شهیمن هم. تا اسمون فاصله داره نیکردن با پول دراوردن از زم لیتحص دهیاما چه فا. دهیجون م

 دنیمگه خونه خر یول. که حداقل مستتاجر مباشم و مطب هم از خودم داشته باشم نهیارزوم ا. خورنیبچه هام هم حسرت م

 گهید دمیروز د کی یول. مارستانیاون تو خونه من تو ب م،یدورافتاده کار کرد يل در شهرستانهااسونه؟ من و شوهرم چند سا

از دوتا بچه با وجود کار  ينگه دار. شمیم ونهید یبه شهر خودم تهران برگردم، وگرنه از فرط افسردگ دیبا. طاقتش را ندارم

هم مشکل  نجایا یول. کمکم کنه یتهرون که الاقل مادرم کم میداوم نیهم يبرا. از خونه واقعا طاقت فرسا بود رونیکردن در ب

همسالش در مهد  يکه از بچه ها ستین ییماریمجبور شدم پسر کوچکم رو به مهد کودك بفرستم و باور کن ب. فراوون بود

 نی، انگل، به همه اعفونت ادرار ن،یاسهال، انژ ون،یاور: رنیگیم مرو از ه یبچه ها کعموال هر نوع مرض. کودك نگرفته باشه

که  نهیهمش هم به خاطر ا. بچه سه ساله رو داره ۀجث یکه االن پنج سالشه ول يهم با وجود لیدل نیمبتال شده، به هم مارهایب

عالوه بعد از سالها درس خوندن دلم  هب. گذرهیما با حقوق شوهرم که نم یزندگ. بچرخه  مونیکار کنم تا زندگ دیمن شاغلم و با

 یمگه پول یبه دلم مونده ول یسفر درست حساب هی يارزو.  دمیند يریخ چیحرفه ه نیو کار نکنم ، اما از ا نمیخونه بش تو ادینم

که ادم مسافرت بره؟ مونهیته کاسه م
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اگه دو نفر بخوان با هم ازدواج ! شده  یواقعا روزگار سخت: دادم گفتم یگوش م شیکه با حوصله و دقت به حرف ها یحال در

....بعدش یول يندار يغصه ا یکن یکه با پدر و مادر زندگ یتا موقع. بگذرونن شونرویزندگ يچطور دیبا ستیمعلوم نکنن 

.يبازار ایشوهر تاجر . داشته باشه نیکه از اول خونه و ماش يشوهر! زمیکن، عز دایشوهر پولدار پ: به من زل زد و گفت هلن

بگذارم ونیرو باهات در م يمن هم رازبگذار ،یگیم نویحاال که ا: و گفتم دمیخند

...نمیبگو بب: شد و گفت زیت شیگوشها

برگردم خارج و فکرهامو بکنم،  دیماه شام و ناهار خونه مون خورد و اخرش گفت با کیکه  یبعد از اون خواستگار عوض گفتم

.شده که شغل ازاد داره دایبرام پ گهیخواستگار د هی

ه؟یکارش چ! یبه به ، چه عال: را به هم کوفت و گفت  شیو دست ها ستادیاز حرکت ا هلن

سوپرکارکت داره پدرش

کجا؟: دیپرس یکزد و با خوشحال زیرو ت شیرا تند تر گرد تا از من عقب نماند، چشما شیقدمها

سابق کیاتالتت ش،یسوپرمارکت فرسا. محل خودمون تو

شناسم،  یسوپر و صاحبش رو م نیمن ا. خوب نگاه کرده بودم کاش . میاالم از جلوش رد شد ش؟یسوپر مارکت فرسا ؟یراست

؟ياومدن خواستگار یک. هیجوان خوش بر و رو و مودب دمیطرفها ساکن هستن ، پسرش رو د نیاخه پدر و مادرم هم هم

.میفکر کن دیبا میاورده گفت غامیکه پ یبه کس. ومدنین هنوز

هم  یلیخ يبه چشم برادر. طرف تنها پسر صاحب سوپرکارکته دمیشن من. نهیتام ندتیا. فکر کردن نداره  گهید نکهیا

!خوشگله

.کنهیم یاظهار لطف و بندگ یلیکنم خ یم دیهر وقت از سوپرشون خر ستیاره بد ن: ام گرفت و گفتم خنده

!مبارکه پس

.کرده باشه یدانشگاه التیتحص ارویکنم  ینظر تو مثبته؟ اخه من فکر نم یعنی
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 التیتحص. کردم یلحظه هم درنگ نم کیاومد  یمن م ياگه من شوهر نداشتم و طرف به خواستگار. مثبته که نظرم معلومه

عوضش حتما ) شهیسانسور م يکنکور يبچه ها يفسمت برا نیا( گذاشت در کوزه ابش رو خورد دیو مدرك رو با یدانشگاه

داره لیخانه و اتومب

.گنیم نطوریا

 ایاداره  کی يکار دست هشتم تو هیتا  یمنتظر بش يخواینکنه م.  یچش یرو نم ینینشپس مثل من طعم تلخ اجاره  خوب،

در بسته به  يرو در اتافها تیو شاداب یجوون ستین فیح. لذت ببر تیبشه؟ شوهر کن و بچه دار شو از زندگ دایشرکت برات پ

کار در مطب و  نیهم يبرا. منزجر شدم گهیه دشبان يها کیو کش مارستانیاز کار در ب گهیکه د ؟منيعنوان کارمند به هدر بد

بله  یبدون معطل هیحماقت نکن اگه طرف ادم خوب. خونواده ش باشه شیخونه پ يشب تو دیزن با. درمانگاه رو انتخاب کردم

.رو بگو

در درمانگاه من چند ماه . بود یمیاز انها استادم دکتر جهان، روانپزشک قد یکی. همه نظر خانم دکتر هلن را نداشتند اما

گفتم که هنوز در انجا مشغول  یزدم اما به همه م یگاه گاه به مطبش م يپس از ان هم سر. کردم  ياو کاراموز یروانپزشک

به  دیپوش یم کیش اریداشت و بس يقد بلند. بود يا دهید ای، ادم پخته و دن هاندکتر ج. نداشت يچندان مشتر گرید. کارم

رفته  کایگرفتن تخصص به اروپا و امر يکرده بود و سپس برا یط هیدر روس شیپ ۀرا چند ده یطب عموم ةگفته خودش ، دور

 یبود که به دلها م يرمردیپ زدویبه چشم م ينمره ا نکیع. بود دیاطراف سرش کامال سپ يسرش طاس و موها يباال. بود

دکتر . مرا چون فرزندانش دوست داشت زیکردم او ن ینسبت به او داشتم و فکر م یبیاحساس احترام عج شهینشست ، هم

.را داشتم هایزندگ نیبهتر اقتیدانست و به نطر اومن ل یم یجهان مرا دختر زرنگ

 دایدخترش با شوهر خود اختالف پ ایگو. افتمی شانحالیرا افسرده و پر يبپرسم ، و یروز که به او سر زدم تا از او احوال کی

 یسرش را تکان داد و در حال یشد و دکتر با ناراحت دهیموضوع صحبتمان به ازدواج کش. کرده و با دو بچه به منزل پدرش امده 

.دخترم شوهر نکن: کرد گفت یمرا مرتب  زشیم يرو يکه کاغذها
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.چرا خودشان ازدواج کرده ند ستیمعلوم ن یکنند، ول یرا م حتینص نیهمه هم: ام گرفت و گفتم خنده

مشتاق  ه؟ینکنه خبر: نشسته بودم برانداز کرد و کفت یکاناپه چرم يرو شیا که روبه روجهان سرش را باال اورد و مر دکتر

!یرس یازدواج به نظر م

خانم؟ قینکنه خواستگار برات اومده شقا: دیانداختم و او پرس نییخجالت سرم را پا با

 ۀهفت: گفت دیرا در چهره ام د دیترد یقتو. ام کند ییراهنما یخواست او کم یدلم م. به لب اوردم یرا بلند کردم و تبسم سرم

.خواستگار امد اما من مخالفت کردم و ردش کردم ه،ی یهجده ساله ست و دختر خوب و خوشکل ينوه م که دختر ۀواس شیپ

چرا؟

خوره یمن نم ةبه درد نو اروی چون

د؟یمستبد هست نفدریشما ا یعنی

 نمیحاال بگو بب. رسه  یپدر و مادرش هم عقلشون نم. ون ها پاره کردماز شما جو شتریب رهنیدو تا پ نکهیا يدخترم برا نه

ه؟یخواستگارت ک

 میتصم رانیاقامت دائم در ا يبرا گهیالبته خودش م. رسه یبا معلومات به مظر م یلیاومده و خ کایمهندس که تازه از امر هی

رو بهتر  گهیبرام نامه بده تا همد کایرار شده از امرحاال برگشته اونجا و ق. ازدواج هم هنوز مردده يدر واقع برا. نگرفته

.میبشناس

. شهیم دایپ ادیجور خواستگار ها ز نیروزها از ا نیا! دلت خوشه: در هوا تکان داد و گفت ییاعتنا یب ۀدستش را به نشان دکتر

!ریدختر جون روزه شک دار نگ ستندیادمها اصال قابل اعتماد ن نیا

دکتر؟ ياقا چطور

 نیاوال اغلب ا. دچار مشکل و دردسرشد یلیازدواج کرد وخ يجور نیخواهر زاده منم هم. کنم یعرض م ونخدمتت

، تا پاشون  رنیاجازه اقامت در اون کشور رو بگ نکهیا يبرا. اقامت دارن، زن و بچه دارن یخارج يخواستگارها که در کشورها



معتضد ترایم - وسوسه ازدواج کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٧

 نهیا خشونیتفر نیو بهتر گردنیبرم. کنه یوطن م يال دلشون هواس چندبعد از  یول. رنیگیم یزن خارج کی رسهیبه اونجا م

از اونها وخانوادشون  ننحویهمه به بهتر. چون اسم خواستگار روشون هست. دختر و اون دختر برن میا يکه به خواستگار

. هیوقت گذران ک نوعیخودش . دهند یکنند و پس هم نم یم یوسورچران شنیمختلف دعوت م يهایبه مهمون. کننیم ییرایبپذ

 نیخارج، هم میمق يها یرانیاقامت چند هقته و چند ماهه ما ا امیدر ا یو سرگرم نیفعال بهتر رانیگفت تو ا یم نهایاز ا یکی

!رفتن هاست يخواستگار

انم، اقامت بخند، بخند، خ: ادامه داد یسپس با مهربان. ساخت انیاش را به نما هیعار يو دندانها دیخند زیدکتر ن. ام گرفت خنده

و مردم مثل  هیاونجا خبر کننیهمه فکر م. مملکت ما واقعا پر جاذبه است ۀچشم و گوش بست يدخترها يدر خارج برا

هم  چکسیهستند و خوش و خندون، و ه یکوبیاز صبح تا شب در حال رقص و پا هکنند؛ هم یم یزندگ ودیهال يها شهیهنرپ

که  یخارج کیدارند، چه رسد به  یکشورها هم خودشون هزار جور مشکل و بدبختهمون  یاهال دوننینم. نون و اب نداره ۀغص

خواستگار و خانواده  يبرا يهدتع چیرفتن، ه یکس يدر هر صورت به خواستگار. رو اونجا از صفر شروع کنه شیزندگ خوادیم

.میدیکه عروس را نپسند گنیم یبه سادگ یاونها بعد از چند بار سورچران. کنهینم جادیاش ا

د؟یشیاند دیبا يریچه تداب یعیوقا نیاز چن يریجلوگ يبرا دییفرما یخوب، شما م: صراحت کالمش به خنده افتادم و گفتم از

 ای ارزهیککعرف سرش به تنش م. کنهیم یمعرف یخواستگار رو چه کس دید دیاول با. کنم یخدمتت عرض م: دکتر گقت ياقا

.نه

!دهینشن يزایبه حق چ: گفتم

ازدواج  ياو با مرد. گفتم یدر مورد خواهرزادم م. نکردم دیسف ابیموها رو که تو اس نیا! من گوش کن ي، به حرفها ندخترجا

 لیتحص يدختره در رشتهداروساز. نداشت یخواهرزاده م تا چند ماه به ظاهر مشکل. امده بود رانیدو ماه بود به ا یکیکرد که 

با مکافات تونست . کایبرگرده امر خوادیهندوستان کرد و گفت م ادی لشیدفعه ف می یول. بود لکردهیکرده بود پسره هم تحص

نامرد چه بالها بر سر دختر  نیکه هم میدیدردسرت ندم بعدها فهم. و اونو با خودش ببره رهیو اجازه اقامت بگ زایزنش و يبرا
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 یدو دست ارهیدر م یتره مجبور لود کار کنه و هر چو دخ دچند برگ سفته از او گرفته بو رنگیو ن لهیبه هزار ح. اوردین چارهیب

و  زیدر واقع واسه خودش کن یعنیکرد،  یم يعاطل و باطل تو خونه نشسته بود و مفت خور کهیمرت. کنه میبه شوهرش تقد

 خالص وروز دخترك تونست خودشو از چنگال ا کیباالخره . زد یشبها هم تو خونه به حد مرگ کتکش م. برده گرفته بود

که دختره بعد از  گه،ید التیا کیزد و برد  ونیاقا تمام اموال واثاث خونه رو شبانه بار کام رهیخواست طالق بگ یوقت یول. کنه

.رهی، ازش بگ رهیگ یبه زن تعلق م مایرو که طبق قانون امر یطالق نتونه نصف اموال

که بعدها هزار جور مشکل  ریشک دار نگ ةروز. شک دارروزه  گنیم نیا هی ینیبیم: دکتر گفت. تاسف سرم رو تکون دادم  با

.ادیم شیپ

.هم هست گهینفر د کیالبته . داره یمسائل منو به فکر وا م نیبله، هم: گفتم

چه کارست؟: دیجهان نگاه نافذش را به من دوخت و پرس دکتر

سهند ابانیسوپرمارکت در خ کیصاحب  پسر

فکرش ! يا سانسهیل یدختر جون تو خودت ناسالمت.  لرزهیحرفها نزن که تنم م نیاز ا! اخ اخ اخ: براورد و گفت يادیفر دکتر

.نییایبا هم کنار ب نیتون یتو و اون نم! رو هم نکن

.ست لکردهیتحص يتا اندازه ا اروی نیدکتر ، ا ياقا یول

رو انتخاب کرده؟ یچه شغل خوب

کنه یسوپر کارکت پدرش کار م تو

شم اما تو رو عاقل  یامر نم نیمن منکر ا. خوب و بد وجود داره يالبته در هر طبقه ا. دهینه رو نشون مطرز فکر کاسبکارا نیهم

که دنبال  ارهیب ایبه دن ییبچه ها دیمثل تو با یو با فرهنگ لکردهیدختر تحص. بچه هات باش ةندیبه فکر ا. دونستمیم نهایتر از ا

.کسب و کار ازاده يچون پول تو! نیدرس نخون گهیاش مپدر به بچه ه نیهم رداپس ق. برن لیدرس و تحص

گهیرو م نیپدرم هم هم: گفتم
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فرض کن پس فردا پدرت بخواد  ست؟ین نطوریاست، ا لکردهیپدرت مهندس ساختمان و تحص يگفته بود. خوب، بفرما اریبس

بگه؟ دیبا یکنه چ یمعرف ینوه ش رو به کس

رو به نظر خودم واگذار کرده و من رو  زیاما پدرم همه چ ادیقراره ب. خونه مون مدهویخواستگارم هنوز ن نیا: گفتم يدلسرد با

شخص  نیتونم با ا یمن نم گهیاون م گه،یم یطنز و دلتنگ يجمله رو از رو نیا ستیپدرم موافق ن. ازاد گداشته يریگ میدر تصم

!حکفرماست یما دموکراس ۀدر خون. هیکراما اون ادم روشنف. کنم یزندگ

که تو زو مثل  ییاز اونجا! عاقل باش دخترم یکم.  ستین یدموکراس یگیکه م نیاما ا.  ومدهیچه بهتر که طرف هنوز ن بخو

که عقلش رو از دست  نیدختر ظاهرب کیطرز تفکر داشتم ،  نیبا ا يدخترم دوست دارم، ناچارم بهت بگم که اگه من دختر

تو  یول گم،یم حیجور صر نیخوام ا یمعذرت م. گذاشتم بدبخت بشه یو نم مگرقت ی، جلوش رو م کنهیقضاوت م یداده و سطح

.یکن یرو تباه م تیکار زندگ نیبا ا

دارند؟ یبیمگه طبقه کاسب چه ع دیکن یفکر م یطبقات یلیدکتر شما خ ياقا: گفتم يدلخور با

اما . مهمتر از پول و ثروتشه یلیفرد خ کی التیدخترم، از نظر من تحص نیبب. ستندیمثل ما جور ن یینداره، فقط با ادمها یبیع

 دهیپنهان کردن به ثروت رس هیو سهم يدوران جنگ و کوپن باز يبه پول که از مشغله ها دهیو نورس سهیکاسب جماعت نو ک

به  یول. کنند ی، ادم حساب نم التیتحص نیبا داشتن باالتر یرو که پول نداشته باشه، حت یاونها کس. کنن یفکر نم نطورین ا

اد انقدر  یسواد که باشه، پول هم با کار و کوشش و تالش به دست م. نظر من ، مهم ادم بودن ، باسواد بودن و روشنفکر بودنه

.خوام ینم گهیبسه د یروز بگ هیاد که یبه دست م

.بزنم یهمچو حرف يکنم من روز یفکر نم: گردم و گفتم اخم

مصمم به  یول ،یچیداشتم؟ ه یمن همسن تو بودم چ یکن ی، فکر م یکن ینیب شیپ یتون یرو نم ندهیو ا یجوون یلیهنوز خ تو

 نیا! یزن کاسب بش يخوایم یهم هست سانسهیکه ل یحاال جنابعال. خواستم نون باسواد بودن رو بخورم یبودم و م لیتحص

کردن  یمل يکه برا ستیدق نمبارزه با استبداد مجتمع بشه، کاسب دوره دکتر مص يکه برا ستیکاسب، کاسب عصر مشروطه ن
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 –بورژوا  گنیم نهایبه ا. خواد  یرا نم زیچ چیاست که جز پول ه يدیجد ۀجمع بشه، طبق ینفت پشت سر مصدق و کاشان

من با دکتر محمد پور  زرگاالن دختر ب. گم یبهت م یخانم، گوش کن چ قفقط پول، فقط واردات، فقط استفاده شقای. کمپرادور

پسر بچه سه ساله هوش و . پسر دکترمحمد پوره  گمیبرم با افتخار م ینوه م رو هر جا که م. ج کردهجراح معروف ازدوا

 ۀالبته مال و اموالش رو از کار شرافتمندان. پدرش چقدر پول و ثروت داره ستیبرام مهم ن. بارهیذکاوت از سر و روش م

.بالش رو گرفتم ریز لیمن هم اوا. خودش به دست اورده

 –من  ۀخون ادیو دخترم قهر کنه ب ادیب شیپ یدختر و دامادم اختالف نیب ياگر هم روز. شعور و معلومات دامادم مهمهمن  يبرا

 يزیالبد خسته بوده به تو چ ه،یا دهیدختر جون ، شوهرت مرد فهم گمیبهش م - هست  يهر زن و شوهر نیاختالف ب نکه از ای

هستم اسن  يا دهیمن هم چون ادم فهم. مهمه یلیبله دخترم ؛ فهم و شعور خ. شوهرت شیبرگرد برو پ. گفاه به تو برخورده

الاقل با پدرش . ستیپسر سوپردار که مناسب تو ن هی. يدار يا دهیعق نیکنم تو چن یتعجب م. زنم  یحرفها رو بهت م

که؟یشر

.کنهیپدرش کار م يبرا نه

اشتباه نکن دختر . ستیهم در انتطارش ن يا ندهیا نکهیمهم تر ا نیهم نداره و از ا یپاپاس هیپس شاگرد مغازست و .بدتر گهید

.....جون

ها  لکردهیتحص یخانم دکتر هلن راجع به مشکالت زندگ يفقط صحبت ها. دمیشن یدکتر جهان را نم يصحبت ها گریمن د اما

در ضمن از . بودم از ان احتراز کنم  لیکه ما يزیچ ،یپول یو ب ینیاجاره نش. افکند یم نیاو بود که در گوشم طن يو فقز و ندار

.کرده بود خوشم امده بود شیفرسا امهم که خانم دکتر ازظاهر شهر یفیتعر

 لیو ما دیا یاول بدون پسرش م ۀتلفن گفته بود که دفع ياو پا. به منزل ما امد شی، خانم فرسا یروز بعد طبق قزار قبل سه

که سه زن وارد  دمیبود، د اطیاز پنجره اتاقم که رو به ح. اما تنها نبود.  یماتمقد ياشنا کی. است من ومادرم را مالقت کند 

ان روز . به چهره داشتند یافتاب نکیهر سه ع. و بلند بودند کیبار گرید يبود و ان دوتا اهشان خپل و کوت یکی. خانه شدند
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.که سراغ مرا هم گرفت دمیشن. کرد یم چاق سالمتکه با مادر دمیرا شن یزن ۀگرفت يپله ها صدا نییاز پا. پدرم در خانه نبود

به  یبه رنگ صورت یبلند گلدار نخ راهنیان روز پ. از حد ساده بود ادهیبه نظرم ظاهرم ز.  ستادمیا نهیاتاقم را بستم و مقابل ا در

نفر  کی. بودم  ختهیاو میهمرنگ لباسم به گوشها یجفت کوشواره صورت کیو  ختهیشانه ها ر يرا رو میموها. تن کرده بودم

پله ها  نییمادرم از پا يصدا. ردیگ یش قرار م ندهیتر باشد بشتر مورد پسند مادر شوهر ا ساده یبه من گفته بود دختر هر چ

!، دخترم قیشقا: دیبه گوش رس

اصال به مادران و  انها. ان سه زن تکان خوردم  دنیکه شدم از د ییرایوارد اتاق پذ. امدم  نییاتاق باز و از پله ها پا در

خانم  دیاو با دمیفهم. داد لمیتحو ینیریشان لبخند ش یکی. نداشتند یبودم شباهت دهیکه تا ان زمان د یخواستکاران شاوندانیخو

چشمان . به عقب زده بود ییبایاش را با تل ز ییطال ةزنگ شد يبود و موها دهیپوشش یشکبلوز و دامن م. باشد شیفرسا

را  گریفرصت نشد ان دو زن د. به لب داشت یحیچندان زشت نبود، و لبخند مل یاش بزرگ بود ول ینیب .داشت ییبایز یعسل

شده بودم در اغوش  کیو مرا که به او نزد تفراوان از جا برخواس ۀبا مهر و عالق شیاز نظر بگذرانم ، چرا که خانم فرسا

خانم . بازگشت  يچا ینیاز اتاق خارج شد وچند لحظه بعد با ساثنا، مادرم  نیدر هم. دیرا بوس میگرفت و سه مرتبه گونه ها

 زمیعز!  یاهبه به ، ماشاهللا، چه دختر م: کرد یدست در کمرم انداخته بود و با عالقه فراوان نگاهم م. کرد ینم میرها شیفرسا

حالت خوبه مادر؟ ن،یمن بش شیپ ایب

.کند یهمه اظهار لطف و محبت م نیشناسد چطور ا یه مرا نمکرده بودم او ک رتیح. ممنون یلیبله ،خ: خجالت گفتم با

.نگفتند يزیچ یزدند ول یهستند؟خانمها لبخند زورک تانیخانمها خواهرها: نشست گفت یم شیکه سرجا یدر حال مادرم

ند که پدر و هست میقد يتزار یۀاز اشراف زادگان روس. کترندیاز خواهر به من نزد. دوستانم هستند: فورا گفت شیفرسا خانم

حاال . روسه بودند يونرهایلیاز م. مهاجرت کردند رانیانقالب شده بود به ا هیکه در روس شیچهل پنجاه سال پ شانیمادرها

 گارشیبهس یقیکرد ، پک عم روشنیگاریبعد س. شاهزاده بود ایگراندوك  بزرگشونجد . کنند یم یزندگ رانیسالهاست در ا

صاحب  ن،یشناسیرو که حتما م شیفرسا ياقا. کنم یرفتن خانواده خودم رو معرف هین حاشبدو میاگر اجازه بد: زد و گفت
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.دارند ییغذا دموا دیتول ۀکارخون شونیا. است يگرید زیچ شونیا یالبته کار اصل. کیسوپرمارکت اتالتت

از صبح تا  شهیچون هم. کتهسوپر کار نیهم ةفقط ادار شونیکردم کار ا یمن فکر م ن؟ییفرمایم يجد: گفت اقیبا اشت مادرم

.شب اونجا هستن

.اونجا هستن و مشغول دعوا با کارگرها و مردم شهیبله ، هم: گفت یبه لحن شوح شیفرسا خانم

خانم . امد یهرگز لبخند به لبش نم! بود و اهل دعوا یاخمو و عبوس اریمرد بس شیفرسا. گفت یاو راست م. ام گرفت خنده

 یاز همه من از اخالقش زجر م شتریب. هیجور نیمتاسفانه اخالقش ا: سرش را با تاسف تکان داد  دیمرا د ةچون خند شیفرسا

البته همه . چمدون به دست خونه مادرم هستم ون،یروز در م کی: و گفت دیزد و به زور خند گارشیبه س یبعد پک. کشم

اونقدر خوش اخالق و مهربونه که باور . اونهدرست نقطه مقابل ! در خوض پسرش یداره ول يمرد چه اخالق بد نیا دوننیم

نه لب به  کشهیم گارینه س اوال. بگم کم گفتم یهر چ شیاخالق يایاز صفات و سجا. شهینم دایپ ایاون تو دن یبه پاکدل نیکن

. ردوم مشروب، سوم زن شوهردا سگار،یکن، اول  زیپره زیکنم ، شهرام جان از سه چ یم ختیبهش نص شهیهم. زنهیمشروب م

بهش . دست پدرشه يکنه، عصا یروز در سوپرمارکت پدرش جون م. شب . فکر کاره شتریب ستیفکر زن ن ادیهر چند پسرم ز

.ینیبب ریخ اهللاگم پسرجون انشا یم

کالم را دوباره به  ۀزشت شیخانم فرسا. مادرم دادند لیتحو يانها هم لبخند. نگاه کرد گریزد و به ان دو زن د يلبخند مادر

که فقط شونزده سال  يپسر با وجود نیرفته بود ا هیبه ترک شیبانک يبه حسابها یدگیرس يبار پدرش برا هی: گرفت دست

 یم یدگیسوپرمارکت رس يصبح به حسابها. کرد که اب از اب تکون نخورد ادارهپدرش را چنان  ۀماه تموم کارخون کیداشت 

.رفت کارخونه یکرد عصر م

ن؟یدونه پسر رو دار کی نیشما هم! شما بر پسر نیافر: گفت مادرم

 ستادهیسوپرمارکت پدرش ا يجلو شیروز جمعه دو هفته پ. بشه بمیعروس خوب نص هیخوام  یخاطر م نیخانم، و به هم بله

.دیبه من کرد و خند ینگاه بعد با مهربانی. رد شدند –به من اشاره کرد  - که دختر خانمها  میبود
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.میرفت یبه منزل خانم اشراق اسمنیروز جمعه که با  همون: به مامانم گفتم  من

 نیمن ا –اخه اسم من گلرخه  –گلرخ : جون گفت قیشقا دنیبه محض د شیفرسا ياقا. همون روز زم،یبله عز: گفت خانم

اخه  .کن يشهرام خواستگار يدختر رو برا نیا. ندیاصل یلیخ. خودمون هستن يهایاز مشتر. شناسم یدختر و خانواده ش را م

 یقیبعد اه عم! دونه بوده کی یکیخانم ، پدرش هم مثل شهرام . او ارزوها داره يماست و پدرش برا دونهیکیشهرام پسر 

بنشونم، واسشون  زیتا بچه داشته باشه، همه رو سر م شیکه شهرام جون پنج ش نهیمن ا يارزو نیواسه هم: و ادامه داد دیکش

.بدمغذا بکشم ، نفهمم اول به کدام غذا 

مرا از نظر گذراند و  یچشم ریمادر شهرام ز. در سر داشت یبیعج يما نشسته بود ارزوها يکه روبه رو یزن. لبخند زد مادرم

گردم  یپسرم م يبرا يدختر هیبه هر حال سر کار خانم، من دنبال :کرد و گفت کیرا به لبش نزد يمکث فنجان چا یبعد کم

همون . نگاه نظرم رو جلب کرد کیاون روز جمعه، دختر شما در . بدن لیبا هم تشکخوب  یزندگ هیکه جمع و جورش کنه ، 

.باغمون میبر میخواست یموقع م

از شهر؟ خارج

رو  یبزرگ نیبه ا ۀاخه من خون: گفتم شیبه فرسا. بزرگ  ییالیباغ با و کی. ست ییباصفا يجا. میباغ در دماوند دار کیما  بله،

در زمان بمباران  شی، فرسا نیدونیم. تنباشهیتنه رفت و روب کنم؟ گفت کار کی يچه جور میریا مبار به اونج کی يکه هفته ا

باغ  يخودیبعد معلوم شد ب. از بابت من و پسرش راحت باشه الشیکه خ دیباغ رو خر نیا یعراق يماهایتهران توسط هواپ

سوپر  نیزم ریز يشد تو یکه تهران بمباران م ییشبها. خوابه یگفت کار م یم. کرد یچون شهرام کار رو ول نم ده،یخر

 یول! شهینم میلوسش کن میخواه یم یهر چ. هیبیپسر عج: بعد متفکرانه سرش را تکان داد و ادامه داد. دیخواب یمارکت م

.گهید میچه کن. میپسر رو دار کی نیهم

و راست بگم، ما به مال و اموال شما چشم رك  ،یسرکار خانم ملک قتشیحق: گفت يجد ینگاهش را به من دوخت و با لحن بعد

گفتند اقا زاده که  يخواستگار میجا رفته بود هیمثال . چشمش دنبال مال و اموال ما باشه یکس خوادیدلمون هم نم. میندار
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او  پدرش که جز. باغ مال شهرامه نیکار رو بکنه؟ معلومه که ا نیکمه؟ چرا ا ینموضعش خوبه، چرا پدرش باغ رو به اسم او 

باغ، خونه، سوپرمارکت، همه  نیبگه بابا جان ا ستین یکیکنن؟یفکر م يخانم ، مردم چقدر ماد دینیب یم. نداره يا گهیوراث د

کرد رو به مادرم  یخاموش م يگاریس ریزرا در  گارشیکه س یبعد در حال. نداره يا گهیپدرش وارث د. پسره نیش مال ا

خانم  نیا. میبه هم انداخت یمن و مادرم نگاه. رو به اسم او بکنه یپس فردا پدرش ملک فردا نیهم دیاز کجا معلوم ، شا: گفت

!داد یچقدر پز م

. رو نداره زهایچ نیکه حسرت ا ختهیالبته پسر من به اونقدر مال و منال تو دست و بالش ر: دست بردار نبود شیخانم فرسا اما

. و با خداست مانیبا ا یلیخ. شهیرفت بگم که نماز و روزه ش ترکش نم ادمی یراست. اتهیهمه ش فکر معنو. ستین ياصال ماد

پسر جون خدا  گمیبهش م شهیهم. با تقواست یلیخ یول کنه،یگوش م یقیموس یگاه. البته تعصب خشک و کورکورانه نداره

.ام یباشه من که راض یازت راض

 وهیحاال به م. اطالعات الزم را داده بود ۀساعت هم میرض ننگذاشته و در ع یباق یسوال يزن جا نیا. مانده بود رانیح مادرم

در  ۀروند معموالدر جلس یم يکه به خواستگار یچون زنان. بود یبیخوردن مشغول شد که کار عج ینیریپوست کندن و ش

 نیورند ابخ يزیعروس چ ةخانواد ةکنند اگر از سفر یفکر م. است يندیاخوشاهم رسمن نیخورند، که ا ینم يزیاول چ ۀجلس

بود  نیا گرشیتر د بیکار عج. دیرس یبه نظر م یمیصم یلیزن خ نیاما ا. ردیسر بگ دیازدواج با نیمعناست که حتما ا نیبه ا

.بود اوردهیهم به همراه ن یشاخه گل یحت ییمالقات و اشنا نیکه در نخست

ده؟یتما شهرام رو دجون که ح قیشقا: افکارمان را گسست ۀرشت شیباز هم با خرف ها شیفرسا خانم

.اوردم نییپا دییخجالت سرم را به نشانه تا با

بار شهرام را  کی یحت. گفت  یراست م.  کنهیسالهاست که شهرام را درسوپرمارکت پدرش و کارخونه پدرش کار م: داد ادامه

سرش را با  شیخانم فرسا. مساله را مطرح کرد نیمادرم هم هم. بودم  دهید يدر حال خروج از مغازه پدرش با لباس سرباز

 يبه خدمت سرباز یوقت نیدون ینم. به من گذشت یچه دوران سخت. نیاش گفت يبله، خانم از سرباز: تاسف تکان داد و گفت
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صندوق صندوق خرمالو و  فتهین يبد يکه بلکه جا میبرد هیو اون هد نیا يچقدر من و پدرش برا. دمیکش یم یرفته بود من چ

کرد براش غذا بپزم و ببرم  یم رمپدرش هر روز مجبو. میبرد یو اون م نیا يو برا میگذاشت یم نیقب ماشپرتقالتو صندوق ع

 یرو بمباران م یکرده بود مناطق نظام دیتهد نیمدت که صدام حس هیکنه  یم ضیپادگان بچه مو مر يغذا گفتیم. سربازخونه

از . بچه هستم نیخانم، خسته شدم بس که نگران وضع ا قتشیحق. کنه و شهرام در پادگان بود، من که نصفه جون شدم

چندتا چسر تا  دمکه دی – ریرو برده بودم تعم نمماشی –بودم  ستادهیا رگاهیدم تعم روزیپر. ترسم یم یلینابابش خ يدوستها

ش کنن از بس بچه تلکه  خوانیاخه همه م. عرق سرد به تنم نشست. سهند اومد ۀگفتن، بچه پولدار محل دنیشهرام رو از دور د

!م ساده ست

 یرنو داره، ول لیاتومب هیفعال شهرام ! قیمادرجون، شقا: کرد گفت یکه نگاه نوازشگرانه اش را متوجه من م یدر حال بعد

؟يپاترول بخره، تو پاترول دوست دار هیعوضش کنه  خوادیم

. دیپرس یپسرش م ةندیا لیرا درباره اتومب او نظرم یبا پسرش صحبت نکرده بودم ول يهنوز کلمه ا. نگاهش کردم مبهوت

به اون  شگاهینما نیهر روز اونو از ا! باباش رو کالفه کرده! بچه ها نیامان از ا: خطاب به مادرم گفت. دست بردار نبود

. دارم یمنو با خودت نکشون، من هم کار زندگ نقدریبا من، ا دشی، پسرم تو برو انتخاب کن، خر گهیپدرش م. برهیم شگاهینما

. همه مال توست. خوام با خودم به گور ببرم  یتومن ملک و مستغل و کارخونه و سوپرمارکت رو که نم ونیلیهشتصد م نیمن ا

قبل از انقالب  شیعرض کنم فرسا بهتونالبته . گهیپسر رو داره د هی نیهم. پسره نیعاشق ا شیچقدر فرسا ن،یدونینم یول

 متیق ونیلیهشتصد م. افتاد يو کارخونه راه انداز يکل بوده،بعد از انقالب به سوپرباز ریمد بوده، یسازمان دولت میعامل  ریمد

.ملک و مستفالت ماست

بداند و فقط دوست داشت از  يزیخواست از کا چ ینم ییگو شیخانم فرسا یول. سر تکان داد یو سرگشتگ رتیبا ح مادرم

شد  یگرفت و اماده دفتن م یرا به دست م فشیکه ک یبعد در حال. بود دهیراجع به ما پرس گرانیهم از د دیشا. دیخودشان بگو

اول من . میمزاحمتون شد یلیخ. میکن یرفع زحمت م نیاگر اجازه بد نمخب، خا: کرد گفت یو به دوستانش هم اشاره م
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 یینهایتم شهرام جان، ابه شهرام گف. شنیمزاحم پسرم م یلیاخه دخترها خ. که خودم با دختر خانوم اشنا بشم دمیخدمت رس

انتخاب کنم او هم که  عروسمو دیمن خودم با! یکن یروز به اسم عروس به ما معرف هیمبادا  فتنیدنبالت م ابونیرو که تو خ

.میشیخب با اجازه مرخص م. ندارم یتو بپسند من حرف گهینداره و م یحرف شنوست اعتراض یلیخ

بازهم صورتت رو ببوسم؟ و مجددا  يدیخب، خوشگلم، اجازه م: کرد گفت یم کیکه صورتش را به صورت من نزد یحال در

خداحافظ اد،یبا اجازه ، مرحمت شما ز: بعد گفت دیسه بار گونه ام را بوس

. میدیو خند میبه هم انداخت یرفتند من و مادرم نگاه یوقت. میمبهوت و هاج و واج مانده بود. میرا تا دم در بدرقه کرد انها

.داد یانم پز کخ نیچقدر ا

که  گانیاز همسا یخانم. و شوهر کردن من بود يشده بود مدام حرف از هواستگار لیتبد یقابل تحمل ریما به مکان غ ۀخان

 میکاش دهانمان را بسته بود. امد یکسب خبر به منزلمان م يبود، مرتبا برا دهیاسم و رسم ما را از او پرس شیخانم فرسا ایگو

مادرم هم از انجا که من . کردند یاز همه بدتر ان که اخبار روز به روز از نا طلب م. میدنزده بو یحرف یسمورد به ک نیو در ا

باز هم . امد  دمانیدوستم، که خودش پنج سال بود ازدواج کرده بود به د ایرو يروز. نداشت يادیز ۀدخترش بودم تجرب نیاول

.دیباش اسمنیبه فکر  ستین وهراهل ش قیشقا نیابابا : گفت ایشد رو دهیکش انیحرف ازدواج من به م

چند نفر خواستگار  قیشقا. رو برات مطرح کنم یموضوع قیشقا ةبگذار با اجاز یجون، حاال که گفت ایرو قتشیحق: گفت مادرم

مهندس هم به  هی. حفظ کنه  قیقراره با نامه ارتباطش رو با شقا یبرگشته ، ول کایمهندس مهرداد بود که فعال امر شیداره اخر

.دهینپسند قیکه شقا هسوئد میمق انیاز اشنا زینام کامب

؟يحوب پس، چرا منتظر: رو به من کرد و گفت ایرو

.متنفرم ياز ازدواج صور. دوست ندارم از خانواده و کشورم دورشم: گفتم

من مشکوکم . ندازهیدم رو به شک ممهندس مهرداد هم ا يالبته کارها. ازدواج کنه ينطوریحق داره دوست نداره ا: گفت مادرم

.ادهیز یلیخ قیهم با شقا شیاخه اختالف سن. زن و بچه داشته باشه کایکه اون در امر
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".نیو کار رو تموم کن نیجا بله رو بگ نیهم ياز خواستگارها یکیپس به : گفت ایرو

 شیازدواج پا پ يبرا کننیو جرات نم پولند یوب لکردهیتحص ایهستن  رانیا میکه مق یینهایا زم،یآخه عز":گفت مادرم

".انیجوردر نم قیکاسب و پولدارن که سواد و معلومات ندارن و با شقا ایبگذارن، 

االن  ستند،یهمه کاسبها که مثل هم ن ،یخانم ملک":گفت ساختیم انیرا نما دشیسف يو دندانها دیخندیکه م یدر حال ایرو

".گرفته شیرو سالها پ تشیریمد سانسیل ی، ول يکارخونه چوب بر. داره کارخونه یعنی. کاسبه یشوهر من هم به لحاظ

.او را وادار به سکوت کردم نمیبانگاه خشمگ"...همه داره که گهیخواستگار د هی قیشقا. یگیالبته توراست م":گفت مادر

 یک گهید نمیبگو بب االهی م؟یخبریچه خبره که ما از اون ب! به به":بود متوجه نگاه من شد وگفت یرکیز اریکه دختر بس ایرو

"ت؟یاومده خواستگار

".ومدهیهنوز خودش ن":گفتم یدستپاچگ با

"هست؟ یک"

".کیپسر صاحب سوپر مارکت آتالنت"

"؟یگیسوپر مارکت محله سهند؟ راست م نیهم":گفت جانزدهیه ایرو

"ش؟یشناسیم":گفت مادرم

 قیشقا ياما سنش برا. حتما پولدار هم هست! ست افهیچقدر خوش ق. منیبیاغلب اونو تو سوپر مارکت م ينه آن چنان ،وا"

 یراست. نیردش کن فهیچون ح. نیریدر نظر بگ اسمنی يرو برا یکی نیا. زن مهندس مهرداد بشه قیکاش شقا. کمه یکم

"ه؟یاسمش چ

".شهرام":و گفتم دمیخند

 نیا یفعال ه. میهنوز ردش نکرد":به دست آورد وگفت یامتشه ایرو يحرفها دنیبا شن دیرسیکه تا حاال مردد به نظر م مادرم

به نظر او . هم خوبن يکاسبها برا گهیم. ادیاز کاسب جماعت خوشش نم قیپدر شقا یملک يآخه آقا. یکنیدست و اون دست م
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".اشهباالتر ب ایخودش  هیهم پا التیرو انتخاب کنه که از نظر تحص ینحاال حاالها فرصت داره و بهتر جوو قیشقا

:گفت دادیدر هوا تکان م ییاعتنا یکه دستش را با ب یدر حال ایرو

پدر من هم در مورد شوهرم . اونها باشه که دوست ندارن اصال دخترشون شوهر کنه لیاگه به م! پدرها نیامان از دست ا"

راحت تر از پدرم  یلیم خمن درحال حاضر در خونه شوهر یول. زوده که شوهر کنه ایرو يبرا گفتیم. نظر رو داشت نیهم

 ن،یخوایاگه شهرام رو نم ،یخانم ملک. فراهم کرده تونستهیم یو هر چ لشما يالیو ن،یراحت،ماش یمن زندگ ياون برا.هستم

 لفیکه جوون مردم رو بالتک ادیخدا رو خوش نم.گهیدختر د هی ياقال بره خواستگار ن،یزودتر بهش نه بگ. نیپس معطلش نکن

".نهیصدمه بب یبشنفه از نظر روح یبکنه و بعدا که جواب منف ییخودش فکرها شیپ دیشا.نیبگذار

که از نظر  دانستمیم.من هنوز مردد بودم یاو سوخت، ول یشهرام سخن گفت که دل ما هم بر جوان یآنقدر از جوان ایروز رو آن

هر بار . مودب بود اریداشت و بس نیمکصورت ن. آمد یخوشم م یلیاش خ افهیاما از ق.با شهرام فرسنگها فاصله دارم يفکر

به زور پول اجناس را به او پرداخت  یستیو با کردیبا من سالم و تعارف م وقساعت جلو صند کیموقع حساب کردن اجناس 

شهرام بودکه کار مرا زودتر از  نیا شد،یم لیتشک شیجول صندوق سوپر مارکت فرسا انیاز مشتر یلیصف طو یوقت. کردمیم

اسکناس درشت را در  يکه بسته ها یاز بابت ثروتمند بودنش هم مطمئن بودم چون چند بار او را در حال. انداخت یمراه  هیبق

. گذاشتیحتما آن پولها را به حساب پس اندازش م.بودم دهید داد،یم يجا لشیو داخل اتومب کردیحمل م یبزرگ یلونینا سهیک

از  یکیمهندس مهرداد را . شهرام را به سرعت رد کنم مخواستمین گرید یمهندس مهرداد بود و از طرف شیدلم پ یاز طرف

 یمجعد مشک يو مو دیپوست سف. قد بلند و خوش پوش وجذاب بود اریبس. ساله بود42او .کرده بود یمعرف ن،دوستانما

 التیدر ا یشرکتاست و در  وتریمهندس کامپ گفتیم. دیباریاش م افهیبود و آرامش ومتانت ازق دهیورزشکار و ورز.داشت

به منزل . آشنا بود یبه خوب یو مشکالت اقتصاد جهان استیدر صحت گفته اش شک کرد، چون با س شدینم. کندیکار م زونایآر

و  یوقال یرانیسنن ا. اوردیرا چگونه به دست ب یدل زن دانستیخوب م. کردیرا فراموش نم هیامد هرگز گل و هد یما که م

از بر بود و آثار  احافظ و موالنا ر شتراشعاریب.کردیصحبت م اتیبا من از شعر و ادب.دوست داشت رایرا بس رانیا یدست عیصنا
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برونته را خوانده  یلیآثار ام ایآ. یهست يا دهیروشنفکر و فهم اریتو دختربس ق،یشقا گفت،یم.خوانده بود زیجهان را ن یادب

اسکار شده است؟از  زهینامزد جا لمیف نیا یدانیآن چه بود؟ م نظرت راجع به ؟يا دهیرا د لبرگیاستون اشپ لمیف نی؟آخريا

بود، دو هفته اش را  رانیکه در ا يبه تو دختر باشعور، از چهار هفته ا نیآفر ؟يبریعودو دف لذت م بخصوصو  یسنت یقیموس

. گفتیو از خودش م زدین مدوبار تلف يروز. او شده بودند  فتهیخانواده من ش يهمه اعضا. با من و خانواده ام گذرانده بود

ندارد  یمرخص نیاز ا شیکه ب گفتیچون م د،یفرا رس ییباالخره لحظه جدا اام. ما آمد داریدوبار هم با خواهران و مادرش به د

مرد دلخواه من او بود، نه . مکاتبه ارتباطش را با من حفظ کند قیقول داد که از طر یول.برگردد کایبه سر کارش درآمر دیو با

.شیام فرساشهر

بود که مهندس مهرداد،  یبه او جلب شود، و آن کارت پستال شترینظرم ب ینخواه یآمد که باعث شد خواه شیپ يواقعه ا اما

 میمهرداد نوشته بود که فعال تصم گذاشت،یم شیرا به نما زونایاز شب آر ییبایپشت آن کارت که منظره ز.فرستاد میبرا

. بود  نیکالمش چن يفحوا یننوشته بود ول حیصر نطوریالبته ا. منصرف شده است منازدواج با  را ندارد و از رانیبازگشت به ا

 شیوانسان هرگز به آرمانها مرسدین ییبه جا ییبا خود فکر کردم که آرمانگرا. افسرده شدم اریخوردم و بس یضربه سخت

.افتیدست نخواهد 

که گلرخ خانم مادر شهرام  یوقت. گرفتم شیدر پ يتازه ا هیرش رووپس شیبودکه در رابطه با خانم فرسا بیترت نیبه ا و

قربان صدقه ام رفت، خواستار صحبت با  یاو هم بعد از آن که کل. گرم و دوستانه با او صحبت کردم اریمجددا تماس گرفت،بس

من نگاه کرد، با اشاره به "مالقات کنن؟ گرویدو جوون همد ؟یزحمت کنم،چهیخواهش م":گفتیکه مادرم م دمیشن. مادرم شد 

مالقات حضور داشته  نیبا پدرش صحبت کنم که او هم در ا دیاما با. نداره یاشکال":مادرم گفت. سر موافقتم را ابراز نمودم

که شهرام خانم عازم خارج !عجب...میبگذار دهفته بع يقرار رو برا میتونیخوب، م اریبس...؟یمقدمات يفعال صحبتها...؟یچ.باشه

 اریبس":مادرم دستپاچه گفت چارهیب. کند نییهفته تع نیهم يبا دو دستم به او عالمت دادم قرار را برا"....هستن؟از کشور 

".ادیلطفتون ز. نیاوریب فیبله، تشر...خوب اریخوب فردا، بس
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مرا بر آورده  کار نبود و فقط خواست نیبه ا ینگاهم کرد، مثل آن که چندان راض یتلفن گذاشت و با درماندگ يرا رو یگوش

.بر لب داشتم يا روزمندانهیدر آن لحظه لبخند پ کنمیفکر م".انیفردا م":را باال انداخت و گفت شیشانه ها. کرده بود

زنگ در خانه را به صدا درآوردند، پشت پنجره تمام قد اتاقم  یبار وقت نیا. ام آمدند يبعد شهرام با مادرش به خواستگار روز

عادت داشت . از اتاق خودش از پشت پرده مشغول تماشا بود اسمنیاما از قرار، خواهرم . ن را تماشا کنمنرفتم تا داخل شدنشا

 ییگو. کردیاش را ابراز م دهیآمد و عق یو فورا م زدیم دید دیاز سوراخ کل ایاز پشت پرده .کندتماشا  یخواستگاران مرا پنهان

با ":آن روز هم با عجله داخل اتاقم شد و گزارش داد. ندیبب انهیمخف دیباآن را ندارد و  دنیاست که اوحق د یشیقطعه نما کی

من . مادرم مرا احضار کرد  قهیبعد از چند دق. ام گرفت دهاز حرف خواهرم خن"!چقدر خودش رو خوشگل کرده. مادرش اومده

کفش پاشنه بلند . شدم ییرایوارد اتاق پذ رفتم و ییآهسته از پله ها پا. دمیپر رونیآماده شده بودم، از اتاق ب شیکه از مدتها پ

مبل  يو مادرش در کنار او رو ستهبلند نش هیمبل در کنار آباژور پا کی ياو آراسته وموقر رو دمید.سالم کردم. بودم  دهیپوش

".سالم، خانم":برخاست و گفت شیمن از جا دنیشهرام با د.آنها نشسته بود يمادرم روبرو. گرفته يجا يگرید

.دورتر از آنها نشستم یو کم".سالم":دوباره گفتم اریاخت یمن ب.بر لب داشت ینیدلنش لبخند

در  میدیشن. میکنیمن و شهرام که همه ش راجع به تو صحبت م ؟یکنیچه کار م زم؟یمادر جون، حالت خوبه عز":گفت مادرش

"الحمداهللا؟ ي، کجا مشغول کار یموفق هست اریکارت هم بس

".کنم یم يارآموزدر درمانگاه جهان ک"

 يمن از اونجا چه خاطره ا نیاگه بدون. شیسال پ25حدود . یبود نه تخصص یدرمانگاه عموم یموقع هیدرمانگاه جهان؟ اونجا "

بار  هیفروشگاه بزرگ،  يتو. بود یو دوست داشتن نیریش یپسرم از همون بچگ. شهرام جونه یمربوط به زمان بچگ! دارم

بچه منو کجا ! يآها: دنبالشون و گفتم دمیمن دو. بردنشیکردن و داشتن م لشخانم و آقا بغ کی !بود از من بدزدنش کینزد

.شد رهیو به مادرم خ".است شیفرسا يمنظورم پدرش، آقا.  شدیاوقاتش تلخ م یلیخ دیفهمیاگه رستم م ن،یدونیم ن؟یبریم

"!انیبچه دوست به نظر نم ادیز شونیا یول ن؟یگیم يجد":گفت مادرم
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".نیکار يکجا! به خانم":شهرام گفت درما

 افهیمادرش گرفتم که ق يرا جلو ینیشربت پرتقال برگشتم، اول س وانیهمان حال من به آشپزخانه رفتم و با دو ل در

".عروس خوبم،دستت درد نکنه زم،ی،عز یمرس":قدرشناس به خود گرفت و در حال برداشتن شربت گفت

.داشت یجذاب افهیو ق دیرسیمحجوب به نظر م. را برداشت وانشیکه خجالترزده ل شربت را به شهرام تعارف کرد بعد

باشه؟  نیاز ا ریغ شهیخوب خانم، مگه م. پسرش رو دوست داره یلیخ شیفرسا يآقا. گفتمیبله، داشتم م":گفت مادرش

روز بتونم همه کارها رو به  کی که نهیتنها آرزوم ا گهیپدرش م.مال اونه شیتمام مال و اموال و زندگ.پسر کی نیاوست و هم

".گذرونده هیبرق رو هم در ترک یدوره فن کیداره،  پلمیما دوتا د انرو هم بگم که شهرام ج نیالبته ا. پسرم بسپرم

"هستند؟ هیکرده ترک لیاه، پس شهرام خان تحص":گفت مادرم

مرد  شیفرسا يآقا ن،یدونیرو نداشتم، م یه جز او کسآخ. برسه یادامه بده و به مدارج عال شتریمن نگذاشتم ب یبله،خانم، ول"

کار رو نکرده  نیبود، اگه ا فیهمه گفتند ح. بچه رو انداختم یول. هم حامله شدم گهیبار د کیمن ! بد اخالقه یلیخ یول هیرئوف

".گُل دارم یعروس کیعوضش حاال  یشهرام جون، ول یدختر گُل هم داشتم کُپ کیحاال  دیبودم شا

کمرو به نظر  اریبس. انداخته و تا بناگوش از خجالت سرخ شده بود نییسرش را پا. به شهرام انداختم ینگاه یمچش ریز

 راهنیپ کیبود و  دهیپوش رهیبه رنگ سبز ت يکت و شلوار. اندامش هم متناسب بود .داشت ییبایچه صورت ز دیرسیم

همه به . بند ساعتش هم سبز بودند یکروات و حت. ارش بودروشن تر از کت و شلو یبه تن داشت که آن هم سبز ول یشمیابر

داشت که لبان  يبرو کوتاه شده ا لیسب. کامال آراسته بود شیبه دقت واکس خورده و موها شیکفشها. رنگ چشمانش

".استبوده  یحتما بچه تپل قشنگ د،یگویمادرش راست م":با خودم گفتم. ساختیم انینما یرا به شکل جالب بشیخوشترک

. فتهیب یخارج يپسرم به دام زنها خواستیخانم، دلم نم. من داماد شدن شهرام جونه يبه هر حال، تنها آرزو":ادامه داد مادرش

وقتها شب که  یبعض!چقدر پول تلفن دادم نیاگه بدون. برگشت  رانیکردم، تا باالخره شهرام به ا هیشب و روز گر نیهم يبرا

البته ! نرو ییشهرام جان، از ساعت ده شب به بعد جا:گفتمیبهش م. دشدمینگران م یلیخ ستیخونه ن دمیدیو م زدمیزنگ م
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".و مطالعه است لیو فکر تحص ستین یو خوشگذرون یکه اهل الواط دونستمیم

.سخنان او قرار گرفته بود ریتحت تاث.کردیبه او نگاه م رتیبا ح مادرم

 خوادیحاال هم دلم م. و بحمداهللا دوره اش رو گذروند يرفت سربازبعدش هم . کردم که شهرام برگشت هیخالصه آنقدر گر"

 شهیم یشهرام،ک گمیبهش م.منه يتنها آرزو نیا.خانواده بده و دور و برش پر بچه باشه لیتشک.رهیبگ یکه پسرم سرو سامون

"باشند؟خودت خوشگل و تو دل برو  یهمه شون هم مثل بچگ دم؟بنشونم و بهشون غذا ب زیبچه هات رو دور م

من .رو انتخاب کنند  گهیخودشون همد دیحال من معتقدم که دختر و پسر با نیبا ا یول":او ادامه داد. میزدیلبخند م ما

کارخونه  يجوون شرافتمنده که تو کیپسر ما . نطوریهم هم شیفرسا يکنم، اقا لیازدواج رو به پسرم تحم مخوامین چوقتیه

زن و بچه اش  شیاون هم پولش رو خرج آسا.رسهیثروت پدرش به او م الال و اموهم همه م يروز کی. کنهیپدرش کار م

".حرف بزنه دیالبته خود شهرام جان هم با.کنهیم

بر  یو لبخند پر محبت زدیدر نگاهش عشق و عالقه موج م.جمله سرش را برگرداند و به پسرش نگاه کرد نیبعد ازگفتن ا و

من  قتشیها رو گفتن، سرکار خانم، حق یالبته مادرم گفتن":و گفت ستیبه مادرم نگر شهرام سرش را باال آورد،. لبانش بود

خودم رو زودتر  یخونه زندگ خوادیو دلم م کنمیمن کار م. باشه بهتره کمترخانواده  لیتشک يسن آدم برا یمعتقدم هر چ

به نظر من مجرد . دمیپولهام رو به هر نم گهید رمیاگه سر وسامان بگ کنمیو فکر م ستمین قهیدر مض یاز لحاظ مال. بدم لیتشک

شهرام زودتر ازدواج کن و دختر مورد عالقه ت رو تو  گهیپدرم هم با نظر من موافقه و م. ستیبودن خوب ن فیبودن و بالتکل

و  خودت عزمت رو جزم کن. به حرف شماها زن گرفتم یکه پس فردا بگ میرو برات انتخاب کن یکس میتونیما نم. خونه ببر 

".ریسر و سامون بگ

. آن طرز نگاهش مجذوبم کرد کی. را به من کرد شیبعد شهرام رو. سر تکان داد و به من نگاه کرد نیتحس ياز رو مادرم

 اریو کروات سبزش، بس راهنیبا آن کت و شلوار و پ. داشت ییبایچه چشمان درشت و ز. بود ستهیسان مرا ننگر نیهرگز ا

 يزیاو با لحن محبت آم.  دیرسیبه نظر م فیپوستش نرم و لط ندوگلگون بود شیگونه ها. نمودیخوب پوش و آراسته م
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در  شونیمحبت ا کنن،یم دیو از ماخر انیکه م نمیبیمن دختر شما رو مدتهاست م. میبود که مزاحمتون شد نیهم يبرا":گفت

".دنیرو پسند شونیپدرم هم کامال ا. دل من جا کرده

فکر . شده بود رهیناگهان متوجه مادرم شدم که او هم به من خ. مانده بودم رهین همانطور به او خسکوت کرد و م نجایا در

.میما در آن لحظه مجذوب آن مادر و پسر شده بود يهر دو کنمیم

".نیبزن یشما هم حرف. جان قیخوب، شقا":شهرام گفت مادر

کامال  یکه با حالت دمیخودم را شن يکه ناگهان صدا گشتمیم زدن يبرا یو دنبال حرف میکه بگو دیبه فکرم نرس یمن مطلب اما

"!بگذارم ونیرو باهاشون در م یبپرسم و مسائل شونیاز ا یسواالت دیبله ،من هم با":گفتمیم انهیناش

"؟يخوب ،شهرام جان، االن وقت دار اریبس":بدون ابراز تعجب گفت مادرش

اونجا حضورداشته  ددریمن حتما با. میدار یمسائل مال یبررس يرادر کارخونه ب یاالن جلسه مهم. شرمنده ام مادر"

".میکنیبودند بعدا صحبت م لیانشاءاهللا اگر دختر خانم ما.باشم

 دیکه با یفقط مانده مسائل. به ازدواج هستم یحرفم به آنها خطرنشان کرده بودم که راض نیبا ا!به خرج داده بودم یحماقت چه

.گذاشت انیبا داماد در م

بود  دهیپوش یو مرتب کیش یکت و دامن مشک. شدم شیتازه در آن لحظه بود که من متوجه لباسها. شهرام از جا برخاست مادر

او جلوآمد، صورتم . داشت  یو چشمان روشن) را رنگ کرده بود  شیموها دیکه شا( ییطال يموها. نمودیخوش اندام م اریو بس

اصرار داره که شهرام  یلیخ شیفرسا يهمون طور که شهرام جون گفت، آقا .مواظب خودت باش زم،یعز":وگفت دیرا بوس

که اگه شما دو  کنمیفکر م. رسندیخدمت م یینها يصحبتها يخودشون بار نیبنابرا. خودش همسر دلخواهش رو انتخاب کنه

به هر حال، اوضاع و . نباشه بد ادیب نجایهم در حضو رپدر و ماردت، شهرام به ا یو گاه نیداشته باش ینفر با هم تماس تلفن

".کننیبسته ازدواج نم گهیاحوال زمانه عوض شده، دختر و پسر د

.کردند، از منزل ما رفتند یخود و پسرش خداحافظ نکهیبا مادرم دست داد و پس ازا سپس
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".خوش صحبته یلیمودب و خ. رسهیبه نظر نم يمادرش زن بد":از رفتن آنها، مادرم گفت بعد

و  نمیبیپدرش رو هم من اغلب در سوپر مارکتشون م ،یقبل يخواستگارها يبرعکس مادرها ه،یخانم مودب یلیخ آره،": گفتم

".ستیپسره هم بدن ادیبه نظر نم يآدم بد

بهتره . شهیم یچ دید دیحاال با. ادیمودب ومحجوب به نظر م یلیخ! وودهیهال يها شهیمثل هنرپ. ست افهیخوش ق یلیآره ،خ"

".میه نکندر قضاوت عجل

".برنگرده گهیهم بره و د دیشا یآره،ول": گفتم

به  يخواستگار ياز مراسم تکرار نطوریهم. چون از او خوشم آمده بود. بازنگردد گریکه او برود و د خواستمیته دلم نم البته

 شاوندانشیواراستم و مودب مقابل شخص خواستگار وخ یم یخودم را همچون عروسک یستیهر باز با. ستوه آمده بودم

اما در  افت،یم صلهیف یمساله به راحت شدندیکه مورد قبول من واقع نم یدر حالت بتهال. نپسندند ایمرا بپسندند و  ایکه آ نشستمیم

و  دانستندیگفتگو ابراز م يخود را برا لیکه تما یزمان.ماندم که چگونه است ینظرشان م افتیبه انتظار در دیصورت با نیا ریغ

آمد که چون  یم انیبه م لیاتومب چیآپارتمان و سوئ دیکل افتیتوقع در يدر موارد یزبان یبا زبان ب شدیما آغاز م نیصحبت ها ب

خواستگاران  لیدر خ. افتیو موضوع خودبخود خاتمه م گرفتیسر نم زیمساله از عهده خانواده ام خارج بود آن ازدواج ن نیا

ام را برهم  هکه آرامش خانواد دادمیجرات رانم نید که من هرگز به خود ابه داماد سرخانه شدن بودن یراض زین يافراد

.کردندینم یمورد تعارف نیدر ا زیالبته آنها ن.بزنم

لذا  اریکرد و گفت که از مالقات روز قبل بس یو ادب سالم و احوالپرس یبا مهربان. آن روز، شهرام تلفن کرد يهر حال فردا به

 قهیچند دق. پس فردا ياگه بشه برا":او گفت. و با من صحبت کند دیایکه باز هم به منزل ما ب کرد لیاظهار تما. برده است

من زودتر سر و سامون  خوادیو م هیاون مرد تنها . اصرار داره من ازدواج کنم یلیمن خ ن،پدریدونیم. شمیمزاحمتون نم

"!مادرم هم که کالفه ام کرده.رمیبگ

".نظر پدرم رو بپرسم دیمن با.  دیریخوب،پس بعدا تماس بگ اریبس"
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 فرستمیصحبت با پدرتون ، من پدرم رو م يبرا. میدو بار با هم صحبت کن یکی نیاجازه بد! ترسمیمن م يپدرتون ؟ وا"

"!ادیپدرتون از من خوشش ن ترسمیهستم، م یمن خودم خجالت.خدمتتون 

".دیصحبت کنو با مادرم  دیخوب، پس دوباره تلفن بزن یلیخ":و گفتم دمیخند

.باز هم زنگ بزند گریقرار مالقات د کی يدر تب و تاب باشد و برا خواستیدلم م. او را سر بدوانم یکم خواستمیواقع م در

بخدا .شمیمزاحمتون م نقدریخانم،شرمنده ام که ا قیشقا":زنگ زد یاز تلفن عموم نباریروز بعد مجددا تماس گرفت، اما ا دو

"بینم آیا با هم به توافق می رسیم یا نه؟من خیره، می خوام ب تین

".من مایلم بیشتر با هم آشنا بشیم و تلفنی و حضوري بیشتر صحبت کنیم. می دونین، آخه یکی دو جلسه که کافی نیست "

شما هم سلیقه . حداقل من می تونم بگم از چه چیزهایی خوشم میاد و از چه چیزهایی خوشم نمیاد. چشم، هرچی شما بگین "

".اونوقت اگه دیدیم با هم توافق داریم، می تونیم بیشتر با هم حرف بزنیم. خودتون رو بگین ي

"بعد از ظهر می تونین تشریف بیارین؟ 4روز دوشنبه ساعت . من با مادرم صحبت کردم. بسیار خوب "

".از لطفی که در حقم می کنین ممنونم. حتماً خدمت میرسم. بعد از ظهر؟ باشه 4ساعت  "

".خواهش می کنم،خداحافظ"

با آن که احساس می کردم جاهل مآبانه . همین رفتارش دلم را نسبت به او نرم می کرد. چقدر مشتاق بود. رو گذاشتم گوشی

صحبت می کند و از نظر فکري با من همسو نیست، اما با خودم می گفتم که در عوض همت و غرت دارد، در راهی که گام 

بلکه خودش تصمیم گرفته . این و آن نیست که ببیند چه میگویند هان، لحظه به لحظه چشمش به دگذاشته ثابت قدم است

هر چند . هرچه باشد پدرش پولدار است و او در آینده وضعش خوب خواهد شد. همسري برگزیند و مرا انتخاب کرده است

. بود ذاردهداخل داشبورد اتومبیلش گ چند روز پیش آن همه پول. هر چند که االن هم وضعش خوب است. خوب خواهر شد

شهرام می تواند زندگی راحت و مرفهی برایم فراهم کند و من به مشکالتی که خانم دکتر هلن توصیف کرده بود دچار ! یقینا

.از نظر تحصیالت هم زیاد پایین نیست و به گفته ي مادرش در ترکیه دوره دیده است. نخواهم شد
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"!خودشه، چقدر وقت شناسه": با خوشحالی گفتم. زنگ در به صدا در آمد 4سید و رأس ساعت روز دوشنبه فرا ر سرانجام

من نیز خودم . پیراهن گلداري به رنگهاي شاد به تن داشت و شلوار مشکی پوشیده بود. بار خودم در را به رویش گشودم این

من ": او گفت. پیش روي مبلی کنار آباژور نشست شهرام سالم کرد، داخل شد و خیلی خودمانی تر از دفعه. را آراسته بودم

".همیشه این جا رو انتخاب می کنم

"بله":کردم و گفتم تبسمی

با . باز هم نگاهش از وراي آن چشمان سبز خمار محسورم کرد. اتومبیلش را روي میز گذاشت و به من لبخند زد کلید

"چی میل دارین؟ شربت؟ نوشابه؟": دستپاچگی گفتم

".بیرون هوا خیلی گرمه. اول یه لیوان آب می خورم. درد نکنه دستتون "

"بله"

ولی چکار کنم، پدرم از من می خواد که کارخونه رو ول کنم و در مغازه به او . من کالفه می شم. میدونین، هواي مغازه گرمه "

".کمک کنم

"شما کارخونه دارین؟"

الً مزرعه ي بزرگی در دشت قزوین داشت که خودمون مواد اولیه رو از اونجا تهیه البته بابا قب. بله، کارخونه تولید مواد غذایی "

بعد مشکالتی پیش آمد و . می کردیم و به مصرف تولید انواع کنسرو و رب گوجه فرنگی و از این جور چیزها می رسوندیم

".مجبور شدیم کا رو رها کنیم

"ین؟جدي؟ کنسروها رو با چه نامی تولید می کرد": پرسیدم

بعد من به ترکیه رفتم و بابا دست تنها موند و خسته شد و کار رو به دو . فقط خیلی سودآور بود! نمی دونم": کرد و گفت مکثی

".حاال اون فقط سود ساالنه اي رو که سهم ماست برداشت می کنه و خودش دیگه اونجا نمی ره. شریک دیگه ش سپرد

ایش آب بیاورم، مادرم با همان مهربانی همیشگی خاص خودش، یک لیوان شربت آلبالو از اتاق پذیرایی بیرون رفتم که بر من
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.درست کرده و در سینی گذاشته که براي شهرام ببرم

مادرم یک لیوان بزرگ آب و یخ هم در کنار لیوان شربت گذاشت و من با سینی به اتاق پذیرایی  "آب هم می خواد": گفتم

.بازگشتم

.و در یک چشم به هم زدن هم شربت و هم آب خنک را تا ته سر کشید ".ن درد نکنهمرسی، خانم، دستتو"

"چاي میل دارین؟ ": گفتم

".ممنون می شم. نه، فقط نوشابه خنک اگه داشته باشین"

"بله، کوکا کوال یا آب پرتقال؟"گفتم

.یک لیوان کوکا با یخ برایش آماده کردم و بردم ".کوکا"گفت

"دستتون درد نکنه"

شهرام از جا . در این لحظه مادرم وارد اتاق پذیرایی شد. بیچاره مثل اینکه خیلی تشنه بود. نوشابه را هم فوراً سر کشید لیوان

".سالم خانم": برخاست و با خوشرویی گفت

"سالم، حالتون خوبه؟ مادر خوب هستند؟"

".بزرگی تون رو می رسونه. به لطفتون"

".لی خوش اومدینخی. سالم منو بهش برسونین "

".اومده بودم کمی با شقایق خانم درباره ي شرایط زندگیم صحبت کنم. ممنون، ما که زیاد مزاحمتون شده ایم"

".بله، بفرمائین"

یک اتومبیل . راستش خانم، من مشکل مالی ندارم ": او با لحنی جدي گفت. نشستن مادرم، شهرام هم در جایش قرار گرفت با

از نظر مسکن هم پدرم جایی . حاال هرچی شقایق خانم بگن. اال دارم که می خوام بفروشمش و چیز بهتري بخرمرنو البته مدل ب

دو طبقه سه تا کوچه پایین تر از منزل شما داریم که طبقه ي باالش فعالً مستأجر داره  الییالبته ما یک خونه وی. رو برام میگیره
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پس فردا نوه هام به . پسر جون، بیا این طبقه باال رو بردار که من تنها نباشم: هپدرم میگ. ولی قراره مستأجرش به زودي بره

هم بستگی به نظر شقایق خانم داره، که نزدیک پدرم زندگی  زبه هر حال با. دنیا میان و من می خوام اونها نزدیک من باشن

از قدیم گفته اند دوري و . اون نباشیم بهتره البته من خودم عقیده دارم که اگه خونه ي جدا بگیریم و نزدیک. کنیم یا نه

".اینجوري احترام آدم بیشتر می شه!دوستی

".البته این هم حرفیه": گفت مادرم

میدونین، بیکار نمی تونه . بله، اما اینو بگم که پدرم آدم بی آزاریه": در حالی که به تأیید سرش را تکان می داد، گفت شهرام

ی از شعبه هاي بانک ایران و انگلیس بوده، ولی وقتی بازنشسته شد، چون به حساب و کتاب عالقه اون قبالً رئیس یک. بشینه

می گفتن تو آدم با انضباطی هستی و ما از پس این کار بر نمی . گردنش گذاشتند دوستانداشت، این کار سوپر مارکت رو 

".آییم

".دا می شههر نوع کاالیی اونجا پی. بله، سوپرشون خیلی مرتب و منظمه"

می گم پدر جان، بیا با هم یه سفر بریم فرانسه پیش پسر عموت . البته گاهی لج منو درمیاره. بله، خیلی وقیق و با انضباظه"

".کارها می خوابه. فعالً کار دارم:هوایی تازه کنیم، میگه

".اتفاقاً من هم سفري در پیش دارم": گفت مادرم

"!نسه عجب مملکتی استانشاءاهللا خیره، ولی خانم، فرا "

"شما قبالً اونجا رفتین؟"

بعد . از ترکیه ویزاي فرانسه گرفتم، چند وقتی پاریس بودم. حقیقتش میخواستم برم آمریکا. بله، نه یک بار، باکه چند بار"

".ویزاي آمریکا بهم ندادن و برگشتم ایران. خواستم از اونجا اقدام کنم، نشد

.ش چقدر جهاندیده استخودم گفتم با این سن کم با

"اونجا پیش کی اقامت داشتین؟": گفت مادرم
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حاال فکر می کنم که سرنوشت . پیش خاله ام، خاله ام خیلی منو دوست داره و واقعاً از هیچ کمکی در حق من دریغ نکرد"

واقعاً تحت تأثیر وقار و من ! خانم، حقیقت عرض می کنم. اینطور خواسته بود که من به کشورم برگردم و سر و سامان بگیرم

البته از چنین مادري، جر این هم . دخترهایی که به مغازه پدرم میان فرق دارن مامایشون با ت. شخصیت دختر شما قرار گرفتم

".انتظار نمی ره

"چرا میوه میل نمی کنین؟. لطف دارین. ممنون آقا"

شهرام دست برادرم را گرفت . مادرم از اتاق خارج شد. کار داردبرادرم آمد و گفت خانمی با مادرم . آن لحظه تلفن زنگ زد در

"!به به، سالم آقا کوچولو": و گفت

"سالم"

"اسمت چیه؟! چه پسر گلی"

"ساسان"

"کالس چندمی؟ "

"کالس پنجم"

 ": لحنی متفکرانه گفتبا . سرم را بلند کردم و دیدم به من نگاه میکند. من و او تنها ماندیم. ساسان از اتاق پذیرایی خارج شد و

"حاال احساس می کنم همسر مورد نظرم رو پیدا کرده ام. می دونین شقایق خانم، من همیشه دنبال یه همسر مناسب می گشتم

".میوه میل کنین ": گفتم. حرفهایش تعجب کردم و کمی هم دستپاچه شده بودم از

".خوام میوه رو از دست مبارك شما بخورممی . ممنون، ولی خوشحال می شم اگه شما برام پوست بکنین "

. چه چشم و ابروي زیبایی داشت. سرم را باال آوردم و نگاهم با نگاهش تالقی کرد. شروع کردم به پوست کندن میوه من

این اولین بار بود که احساس می کردم برایم خواستگاري آمده که با ! نزدیک بود از هولم دستم را با کارد میوه خوري ببرم

.سایرین فرق دارد
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گفتن دارن با شوهرشون به آلمان میرن که در نمایشکاه فرش . خانم هروي بودن": سالن شد و خطاب به من گفت مادرموارد

".شرکت کنن

".اتفاقاً ما هم تصمیم داشتیم اونجا غرقه اي بگیریم ": به من اجازه اظهار نظر نداد و گفت شهرام

"ش آلمان؟در نمایشگاه فر ": پرسید مادرم

اونجا آخرین شیوه هاي مغازه داري رو آموزش می . در نمایشگاهی که مخصوص سوپرداران در آلمان برگزار میشه. نه خانم "

".مثالً این که قسمتهاي داخلی فروشگاه رو چطور باید تزئین کرد که مشتري بیشتري جذب کنه. دن

"!ن هم هستجدي می فرمایین؟ من نمی دونستم نمایشگاه سوپردارا "

من به بابا میگم بیا بریم یه هوایی تازه کنیم، اون . نمایشگاه انواع نون هم هست. نمایشگاه سوسیس و کالباس هم هست! بله"

".انشاءاهللا با شقایق خانم می ریم. قبول نمی کنه

بله، من می تونم براتون مترجم ": از کجا فهمیده بود من عاشق سفر هستم؟ با سادگی گفتم. خوشحالی نگاهی به او انداختم با

".حضوري باشم

".البته ترکی استانبولی رو کامل میدونم. اه؟ مگه شما زبون خارجی بلدین؟ جالبه که من هم کمی بلدم"

شقایق جان، این پسرك بد نیست، اما بیچاره حرفی براي گفتن  ": روز بعد از رفتن شهرام، مادرم خنده اي کرد و گفت آن

".اون کاسبه و به درد ما نمی خوره! در مورد چی حرف می زد؟ سوسیس و کالباس و نون دیدي. نداره

 ستین ادتیتازه مگه ! خود پدر من هم کاسب شده!دکترها و مهندسها هم کاسب شده ن! امروزه همه کاسبن! مامان جان"

روزها  نیا.هستن یحساب يخانواده از  نایمعلومه که ا.بود کیو پ کیبانک بوده مادرش هم آراسته و ش سیگفت پدرش رئ

درآرن  یپول هی یمسافرکش رنیم يکارمندا بعد از وقت ادار.کننیباز م یپارچه فروش يمغازه  ياز سر ناچار رنیدکتر ها هم م

 یزندگ نکهیا يبرا,بخره و گرونتر بفروشه يزیچ هیکنه  یم یسع یهر کس.هم تاجر و کاسب شدن هیبق.کمک خرجشون بشه

به هر حال , بگم یچ,واهللا نمدو ینم" "!الحمداهللا وضعشون خوبه نهایکنه و مردم در زحمتند اما ا یم دادیب یگون,هچرخ یها نم
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کنه دروغ هم  فیاز خودش تعر ادیهر کس ز,کنن یم فیاز خودشون تعر ادیمادر و پسر ز نیا نکهیا یکی.مشخصه زیدو چ

خود پسره هم دروغگو و .رو به اسم پدرش بکنه يزیچ ستیر نچون حاض,سهیخس یلیپدرش حتما خ نکهیدوم ا.گهیم ادیز

و  شناسهیوانمود کرد اصال منو نم,اول که با مادرش آمده بود ياز اونجا که دفعه " "؟يدیماز کجا فه":دمیپرس ".سهیخس

 قیها تحق هیاز همساراجع به ما  نکهیو هم ا نهیب یسوپرمارکتشون هم ما رو م يکه هم تو یدر صورت.من مادر تو هستم دونهینم

بودنشون رو  سیخوب خس" ".ضهیحرفهاشون ضد و نق. تها رف هیچند تا از همسا يکه مادرش به خونه  دمیخودم د. کرده ن

را باال انداختم  میشانه ها "اوردنیمادر و پسر با خودشون ن نیشاخه گل ا هی یکه تا به حال حت نجایاز ا" "؟ياز کجا متوجه شد

 ندهیآ, صحبته شو خو افهیدونم که شهرام خوش ق یمگه من محتاج شاخه گل اونها هستم؟من فقط م ":گفتم ییاعتنا یو با ب

 ":وگفت دیکش ییبو, شد شیدایپس از رفتن شهرام بالفاصله پ لسمنی "ستین ییدست و پا یو خودش هم آدم ب نهیاش تام

که  یکس.ستین یخوشبو و درست و حساب ياز اون اودکلن ها, ارزونه یلیکه به خودش زده از نوع خ یاودکلن,متقلبه اروی نیا

به  یارزون نیاودکلن به ا دینبا گهید زنهیخودش و باباش حرف م يمارکت و کارخونه و مزرعه  راز پول و اموال و سوپ نقدریا

تو هم که فقط به , جان اسمنی":گفتم يبا دلخور "!یبه چه ارزون دمیسوپر خودشون د ينوع اودکلن تو نیمن از ا.خودش بزنه

تازه اون هنوز جوون و ,مهم تره یلیبرام خ تیانسان یولچرا " "ست؟یتو مهم ن يبرا يمگه مسائل ماد" "!یکن یفکر م اتیماد

حوصله ام رو سر .گهیبس کن د" ".به نظر من که متقلبه" "خرمیاودکلن خوب م هیخودم براش  میازدواج که کرد,نادونه

 یم یها رو به خوب لیرفت و آمد اتومب يگرفت چون من صدا یتماس م یاغلب از تلفن عموم.زدیشهرام مرتب تلفن م "يبرد

 یصورت لحن گفتارش کم نیکه در ا, بزند ادیشد فر یبه گوشم برسد مجبور م شیآنکه صدا يوقت ها برا یبعض. دمیشن

تون رو  یبزرگ,یمرس" "ادرتون خوبه؟م ن؟حالیخوب هست" "شهرام,منم,سالم " "بله" "الو". دیرس یبه نظرم م ییروستا

 یخوردم و با خودم فکر م یم کهیحرفش  نیمن از ا "!میینوکر شما ماخواستم بگم  یبله م" "ن؟یداشت يامر" ".رسونه یم

 نکهیچقدر مهربان است و با وجود ا!دارد ییایر یاست و چه دل پاك و ب شیچقدر درو,بودن  بیو نج لیکردم با وجود اص

هم  شیبچه ها باکردم حتما  یبود فکر م یدوست داشتن یلیخ!کشد یچقدر ناز مرا م,و متمول است اففهیق خوش نقدریا
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نداشت که  يبرادر ایخواهر , همه احساس و عاطفه نیبا ا چارهیپسرك ب. غل و غش رفتار خواهد کرد یبا محبت و ب نطوریهم

. نداره یدونه پسره و کس کی":گفت یم, آنها را آورده بود يتگارخواس غامیها که پ هیاز همسا یخانم. محبتش را نثارشان کند

 يبرا!شما آب نخوره يکه بدون اجازه  نیکن يکار,نیخودتون بکن ياون رو غالم و بنده  نیتون یمشما با محبت خودتون 

 نیا, واه":گفت یم "دمینم یتیاهم زایچ نیمن اصال به ا ":گفتم یو م دمیخند یمن م ".هیهم هزار سکه طال رقم مناسب هیمهر

خودشم که شده  يخوب اون محض آبرو":گفتم ".ست انوادهخ يآبرو, سنّته هی, زن واجبه يبرا هیدختر جون؟ مهر هیحرفا چ

شهرام  "!چشم" ".اگه رقمش کمتر از هزار سکه بود اصال قبول نکن, به هر حال" ".کنه یم شنهادیپ ریچشمگ ي هیمهر هی

 دیایب نزلکردم که به درون م یزد من دعوتش نم یوقت ها زنگ در را که م یگاه.کرد یرفت و آمد مما  يبه خانه  ادیز گرید

مادرم آمده سوپر مارکت به ما کمک ":روز تلفن زد و گفت کی.کردم یرفتم به دم در خانه و همان جا با او صحبت م یبلکه م,

از مادرم اجازه  "!متونینیبب میخاه یشما تنگ شده و م ياسه هر دومون دلمون و.نجایا نیایب قهیچند دق نیهست لیاگه ما.کنه

تلفن به دست  یبودند نشسته و گوش دهیصندوق خر يبرا یکه به تازگ دیسف کیش زیم کیپشت  هرامش.گرفتم و به آنجا رفتم

 يها نینگ يدر وسط و تعداد انیدرشت برل يانگشتر طال با تخمه  کی.چشمم به دستش افتاد.گرفته و مشغول صحبت است

اه اه حالم به هم .(بسته بود چشاز طال با طرح رولکس هم دور م يدستبند,در اطرافش در انگشت سومش بود زیر

 یم نطوریشهرام به مخاطبش ا.به غبغب انداخته و در کنارش نشسته و مرا هم در کنار خودش نشاند يمادرش باد!!!!!!!!!).خورد

من هم سر ,  هینطوریاگه ا.خوامیخوب من هم نم شه؟ینم ؟یچ.کارش یتموم کن بره پ ونیلیرو پنجاه م نیبابا اون زم":گفت

به خود گرفت و  يخسته ا ي افهیمکالمه اش که تمام شد ق "!حالش گرفته شه یبگذار حساب.ارمیدبه در م "رویپاژ" ي همعامل

, بابا معامله کنم يبرا خوامیرو م نیزم هی!به خدا خسته شدم ن؟یخوب. سالم":و گفت دیکش يا ازهیخم مهین.بلند شد شیاز جا

منم که .دهینم ؟گوشیچه کن يخوایرو م نیزم نیا يدماوند دار يشما که باغ تو اباب:گمیبه پدرم م یهر چ.طرف کالفه ام کرده

بعد رو به من کرد و "تراس هستند؟ يآفتابگردون روبرو يهنوز اون گل ها, مادر جون":مادرش گفت ".ستمیمزرعه برو ن

 شیفرسا يبه باغ آقا مامگه ش,نیببخش" "گل آفتابگردونه کنهیکه چشم کار م ییتا جا,یدون ینم,هیچه بهشت":گفت
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شهرام و  یعنیدو تا  نیفقط ا.مادر و خواهرام شیپ رمیم لیتعط يروزها!باغ رفتن ندارم يمن حوصله ,نه خانم" "ن؟یرینم

آنگاه شهرام ده بسته  "!کنه یآدم حظ م!یچه باغ.ینیاونجا که باغ رو بب میبر یروز تو رو م هیاما .رنیپدرش به باغ دماوند م

تا  نیصبر کن,برم پولهام رو بگذارم بانک دیمن با,خانم قیشقا,مامان":آورد و گفت رونیصندوق ب ياز کشو یپانصد تومان

که من  دیببخش.نیشما مراحم هست!نیدار اریاخت":گفت متیاو با مال ".کنم یمن با اجازه رفع مزاحمت م ":من گفتم "برگردم

جون  قیمن و شقا.به کارت برس, برو برو مادر":مادرش گفت "!ریبگ لیدخل رو تحو ایب یعل":دیبعد داد کش".االن کار دارم

چه جوون ":گفتم یرفتم با خود م یبه آن سو م ابانیخ يسو نیکه از ا یدر حال ".میرس یخودمون م يبه کارها میریهم م

 یکنن ول یرو ول م یکار و کاسب گهید فتهیدختر ب هیاگه چشمشون به  گرانید.هم سنش فرق داره يپسرا يهمه با !هیزحمتکش

من و مادرم دلمون برات  نجایا ایب قهیگفت چند دق ینم,البته اگه من رو دوست نداشت.دهیم حیترج زیاون کارش رو به همه چ

".تنگ شده

خواستم چند لحظه مزاحمتون  یم ":روز گلرخ خانم تلفن زد و به مادرم گفت کی.افتیباز ادامه  يو حضور یتلفن يها تماس

 هیاگه امکان داشته باشه فردا عصر .تنگ شده ندمیعروس آ يدلم برا قتشیحق امیاما خانم تنها م.ازتون بپرسم یبشم و حال

و حال و  زنهیمرتب سر م کارهیب یلیخانم خ نیا نکهیمثل ا":را گذاشت گفت یوشمادرم بعد از آنکه گ ".رسمیتک پا خدمت م

را  شیشانه ها دیمادرم با ترد ".رسهینم يبه تظر خانم بد,مامان  یول" ".اوقات فراغتش رو پر کنه خوادیالبد م.کنهیاحوال م

 کردند و اظهار یو مادرش از خودشان م رامکه شه ییها فیتعر.دیرس ینگران به نظر م ياو تا حدود رایباال انداخت چون اخ

به  یبلوز شلوار مشک.آن روز گلرخ خانم به منزل ما آمد يفردا. شک اوشده بود ختنیموجب برانگ زشانیاغراق آم يلطف ها

کرد و خطاب به مادرم  یاو با من و مادرم روبوس.کرده بود یظیغل شیسرش بسته و آرا يرا باال شیموها.تن داشت

 ادیبه بعد ز نیان شائاله از ا.بپرسم یگفتم خدمت برسم و حال, میه هستک هیهمسا.واقعا دلم براتون تنگ شده بود,خانم":گفت

 نکهیمثل ا.نیلطف دار" "نییبفرما,کنم یخواهش م" ".شماست يخونه  کیآخه منزل دوستم هم نزد شمیمزاحمتون م

که تو  فیح گمیبهش م شهیهم!نییباور بفرما,هیپسر خوب یلیبچه خ نیا.خودش مزاحمتون شده شیشهرام جان هم چند روز پ
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من نوه  يعالمه برا هیو  نیجان ازدواج کن قیحاال هم من اصرار دارم که تو و شقا.یخودت نداشت یبه خوب يخواهر ایبرادر 

بذارم و  نیدهن ا شققا کیبنشونم  زیهمه رو پشت م!قد داشته باشم میقد و ن يکه هفت تا نوه  نهیآرزوم ا نیباور کن!نیاریب

به به چه بچه :دکتر گفت,اومد ایکه به دن یموقع.بود یو بانمک نیریش يشهرام هم ماشاءاله بچه  خود.قاشق دهن اون کی

 دنییبچه زا ریبگ ادی:دکتر رو به زنش کرد و گفت.کرده بود مانیزن خودش هم اون طرف زا.مونه یم دیسف یمثل ماه!يا

مادرم "ن؟یاوردیخوب پس چرا ن" "!ياریبار بچه ب کی یسال دیاز بس که بچه ات قشنگه با اءالهماش,خانم:بعد به من گفت!رو

 یهم حامله شدم ول گهیبار د هیراستش ". رفت یگلرخ خانم ار پسرش حوصله اش سر م يها فیکم کم داشت از تعر

م از او جدا شد یمن مدت! هیمرد بداخالق یلیخ,نیشناس یرو که خودتون بهتر م یشیفرسا يالبته آقا.نتونستم بچه رو نگه دارم

 یم یخونه زندگ کی يبود من با اون تو یزن بدجنس یلیخ. در واقع مادرش مقصر بود! خانم.میکرد یبعد دوباره آشت یول

ته قلبم از  یول دمتیگفتم باشه بخش.احضار کرد و از من خواست ببخشمش نشیبه بال مارستانیموقع مرگش من روبه ب.کردم

چشم و گوش بسته بودم که تازه  يساله  جدهیدختر ه هیمن .فراموش کنموقت  چیرو ه هاشیبود و نتونستم بد نیچرکاو 

هر  دیبانک بود و سرگرم کارشو من با يرتبه  یکارمند عال شیفرسا يآقا.شدم  شیفرسا يمدرسه رو تموم کرده و زن آقا

گذاشت آب خوش  یاون نم.کردم ینشستم و بهش کمک م یم, شمادر یعنی,بدقلب و عنق رزنیپ نیا شیروز صبح تا شب پ

پشت سرم  يبقدر!اوردیمادرش چه بالها که سرم ن. من حامله نشدم شیبا فرسا یشش ماه اول زندگ.بره نییمن پا ياز گلو

زوج ها تا دو سال صاحب  یلیشش ماه؟ خ":مادرم با تعجب گفت "!گرفت طالقم بده میتصم شیگفت که فرسا يور يدر

«!شنینم فرزند

،  میمشهد بود یوقت!شهیبچه بده،باورتون نم هیمن  ا،بهیام رضا،دعا کردم و التماس کردم که خداام ارتیمشهد،ز میرفت بعد»

 شیتهران، فرسا میبرگشت یوقت. جمع باشه، زنت حامله است التیبرو خ:مرد زاهد و اون بهش گفت هی شیرفت پ شیفرسا

 یبچه ام زندگ نیا. بود دهیامام رضا من و طلب. ودمهمون موقع حامله ب دمیفهمبعد  یول دونستمینم ؟منيگلرخ حامله ا دیپرس

 شیشهرستان ياز ته اتوبوس با اون لهجه  میشد یاتوبوس که سوار م.کرد یم تمیاذ یلیاما مادرشوهرم خ! اش زهد و تقواس
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 میه پدرخون يتو. برد یمردم م شیپدختر جوون بودم  هیمن رو که  يآبرو! نجایا ای؟بیهست يگلرخ کدوم گور: دیکشیم غیج

 بیزن، عج نیا. شکالت بذارم دهنم هیاونوقت تو خونه شوهر من حق نداشتم ! دنیچ یآوردن تا سقف م یبرنج م یگون یگون

و  دیدو یذاشت من جلو برم، خودش م یشد نم یاو از در وارد م یوقت. دونست یپسرش رو مال خودش م. بدسرشت بود

دونست من  ی،میستیگفت تو بلد ن یم! گذاشت بچه رو بغل کنم یاومد، نم ایدن بچم به یوقت. گرفت یبود از او م دهیخر یهرچ

بار  هی! ییخورد افتاد تو کاسه دستشو زیشستم از دستم ل یبار داشتم شهرام و م هی. و کار خونه نکرده بودم يتو خونه بجه دار

 یم شیاگه طور. من مردم و زنده شدم !برداشت و گذاشت تو دهنش ییدسشو نهییشستمش انگشترم رو از دم آ یکه م گهید

 داریاون وقتها نصفه شب ب! پسرش يبرا رهیمیاالنم م یحت. چقدر بچه ش رو دوست داشت نیدون ینم. کشت یشد باباش منو م

 نیخالصه،از دست ا! اشدردونه  زیمبادا پشه بند باز مونده باشه پشه بره سر وقت پسر عز نهیرفت سر پشه بند بب یشد م یم

«.دمیمن چه ها که نکش شیت پدرمحب

پس از چند .میاز عالقه و محبت پدر شهرام نسبت به پسرش شده بود يو فیاو و بخصوص توص يو مادرم محو صحبتها من

«.پسرشون رو دوست دارن نقدریخداروشکر،که پدر ا«: لحظه مادرم گفت

 فیزدم، براون که تعر یبار به شهرام جان تلفن مسه  يمن روز. میپسرم رفت خارج ، ما شب و رو نداشت یخانم، وقت بله»

«.کنه رونیکنه و فکر خارج رفتن و از سرش ب یخواد عروس یحاال هم دلم م. آخرش هم برگردوندمش. کردم

 فیمعلوم شد خارج تشر دمیبعد که از خودشون پرس. بودم دهیبود آقا پسرتون رو ند یبله، اتفاقا مدت«: کنان گفت دییتا مادرم

«.برگشته اند شونیگفتند پدرشون دست تنها بوده، ا.ندداشت

و  لونیبچه هاشون هم و. طرف هیطرف باشه پدره  هیکه مادره  میستین دهیاز هم پاش يما از اون خانواده ها! خانم بعله،»

«!میما به هم وابسته هست!سرگردون 

****

بعد از ظهر که اغلب  لیاوا یعنی.که پدرم در خانه نبود کرد یم نییتع یوقت مالقاتها را زمان شهیبود که شهرام هم بیعج

ترسش . دیایترسد پدرم از او خوشش ن یاست و م یالبته قبال اظهار کرده بود که خجالت.بردند یمردها خارج از منزل به سر م
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 يواست من با مردخ یدلش م شهیآمد و هم یاز طبقه کاسب به عنوان همسر خوشش نم اپدرم واقع رایز. بود یهم کامال منطق

البد . گرفته بود مرا تحت فشار قرار ندهد و انتخاب را به عهده خودم واگذار کند میبار تصم نیبا معلومات ازدواج کنم اما ا

تواند با  یمصمم بود تا م نیخبر شده بود و بنابرا اموضوع ب نیاز ا -ها هیپرس و حو از همسا قیمثال از طر-يشهرام هم به نحو

.برو نشودپدر من رو

 نیدونیم«:شد و بدون مقدمه گفت دایبعد از ظهر، سر و کله اش پ لیاوا یعنی ،یشگیهم يهم در همان ساعتها گریروز د کی

زود بچه دار بشم  لمیهم ما یلیخ. بدم لیتشک یمستقل یزندگ خوادیخانواده دوست هستم و دلم م قتایخانم ، من حق قیشقا

«.نداشتم يهر و برادرتک و تنا بودم و خوا شهی،چون هم

«چطور؟ قیو رف دوست»

در  المیتنها فکر و خ.داشته باشم یراحت یشب و روز جون کنده ام تا زندگ. سرمم به کارم بوده شهیهم ندارم،هم یدوست نه»

ش تمام با کار و تال!ستین یمشکل مهم نیخوب ا یول. ناراحته المیهستم خ نیاجاره نش یچون تا وقت. خال حاضر مساله مسکنه

«.شهیمشکالت حل م

منظورم .کنه یم دادیهم که ب یگرون... ، تورم  يمشکالت اقتصاد. مشکل شده یلیخ یکه االن زندگ نیدونیم یول! درست«:گفتم

 تیبار مسئول کیخودش  ادیب ایهم به دن يپس فردا اگه بچه ا. خرج داره ین؟زندگیکرد زویفکر همه چ ایکه آ نهیا

«ن؟یرو در نظر گرفتهمه جوانب کا.نهیسنگ

از مغازه پدرم دارم که  يا انهیمن درآمد ماه. گذاشتم ینم شیمصمم پا پ نطوریاگه در نظر نگرفته بودم که ا! نیباش مطمئن»

تومن در ماه درآمد  ونهایلیسوپر ما م. کیشر کیدرست مثل . رمیگ یماه هم اونجا نرم، باز هم سهم خودم را م کی یاگه حت

خونه  یحوال نیچون پدرم در هم. ندارم نیمشکل مسکن هم راستشو بخوا. رسهیمن م هاز اون ب یقابل توجهداره، که درصد 

«!آپارتمان مچهز به هفت تا اتاق خوابه هیداره که 

«اتاق خواب؟ هفت»
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 نیهر طور بخوا نیتونیشما م.میکن یاونجا زندگ میتونیم نیباش لیراحت که اگه شما ما یزندگ هی لیبه اضافه تمام وسا بله،»

درسته که پدرم بداخالق و . مادرم هم که اغلب خونه مادر و خواهرهاشه. به کار شما ندارد يپدرم اصال کار. نیخونه رو ادراه کن

«.گرده شامش آماده باشه یداشته باشه و شب که به خونه برم سکه عرو نیآرزوش ا یعبوسه،ول

«، مگه مادرتون از پدرتون جدا شده؟ دیببخش»

باشه سنش  یکنه، چون هرچ یمادربزرگم و ازش مراقبت م شیرفته پ هایتازگ. با پدرم اختالف داره یاون کم یول ر،ینخ»

«.ادیخونه ما نم چوقتیاون ه! رنی، مادربزرگم و پدرم هم مثل کارد و پن ادهیز

«!نطوریا که»

 گهیهمد يتا برا شیپنج تا خواهر داره که هر شمادرم . مادرش و خواهرش و دوستاش باشه شیپ دهیم حیمادر ترج بله،»

«.رو بچرخونه میتو خونه م باشه که به وضعم سر و سامون بده و زندگ یخواد زن یکه من دلم م نهیا! رنیمیم

«.متوجه هستم. بله»

 وانیل کینه رفتم وبا به آشپزحا نیبنابرا.بردم که واقعا عاشق شربت پرتقال است یبودم ، پ دهیکه او را د يدر چند جلسه ا من

بندم  یشرط م. شما شده م ییکدبانو نیمن واقعا مسحور ا« :باز شد و گفت افشیق.شربت مورد عالقه اش به سالن بازگشتم

 وانیل کیمثل شما برام  يا قهیخوش سل ي، کدبانو امیاز سر کار م یخواد وقت یدلو م درچق!باشه ذیو لذ یدست پختتون هم عال

«.کنه ییازم دلجو یو کم ارهیشربت ب

که به سفارش مادر  یمواد خوراک ریو سا يو سبز وهیم يحاو لونینا سهیکه چند ک یسهند در حال ابانیروز عصر در خ کی

ناله  يجلوتر صدا یبه سرعت از کنارم عبور کرد، اما کم یلیگشتم، ناگهان اتومب یبودم در دست داشتم و به خانه باز م دهیخر

از  لشیشهرام است که از اتومب ئمیتوجهم جلب شد و د.پس از آن متوقف شد یو مدت کوتاه دیسبه گوش ر شیترمزها

و شلوار  یتونیبه رنگ سبز ز یمردانه کتان راهنیپ. شده بود  شهیتر از هم افهیآن روز خوش ق. شود  یم ادهیسمت راننده پ

هم بر  ییسبز و با قاب طال شهیبا ش ینکیع.رده بود را روغن زده و به دقت به سمت عقب شانه ک شیموها. بود  دهیپوش نیج
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. نشسته اند لیهم در اتومب گریچند نفر د دمیدقت که کردم د. بود کیهم به رنگ سبز متال لشیجالب آنکه اتومب. چهره داشت

«.تونبرسونم نیریم ییعجله؟جا نیکجا با ا« :کرد و گفت یآمده تبسم کیشهرام نزد. بچه بودند کیزن و  کیدو مرد 

«.کنم یم يرو ادهیپ یکم ،یمرس« :لبخندش را دادم و گفتم جواب

«.نهیما بارتون سنگ»

«.عادت دارم.  ستین يزیچ»

به صحبت  نیدادن به ماش هیشدند و با تک ادهیعقب و جلو را باز کردند و پ يدرها لیاتومب نانیسرنش دمیهمان حال د در

.را تحمل کنند لیداخل اتومب يرمامعلوم بود نتوانسته بودند گ. مشغول شدند

خاك  يو بو دیوز یم یمیمال میکرده بودند، نس یدر منازلشان را آبپاش يهنگام بود و ساکنان محل باغچه ها و جلو عصر

از «: دمیکردم و پرس يبا سر اشاره ا. حال و هوا همراهان شهرام منتظر بازگشت او بودند نیآورد و در هم یمرطوب را با خود م

«وام هستند؟اق

«.رفقام هستن ر،یخ»

 ژن،ی،ب یاب ،يآها« :بلند گفت يتر رو به آنها کرد و با صدا یخودمان یلیبا لحن متفاوت از لحن صحبتش با من و در واقع خ بعد

ه عنوام نگفتم ، توقع داشتم ب يزیچ ینداشتم با آنها آشنا شوم ، ول يمن عالقه ا» .کنم تونیخوام به خانم معرف یجلو م نیایب

 شیسرو پا ب یب یکه مشت دمید يدیشدند در کمال نام کینزد یروبرو شوم ، اما وقت یحساب آدمدوستان شهرام با چند نفر 

به تن  یچرک راهنیاصالح نکرده بود، پ يرا چند روز ششیر. چرده هیس اریو بس دهیژول يبود با ظاهر يشان مرد یکی. ستندین

اش آغشته به روغن بود و معلوم  یو شلوار مشک ،کرده بود میآن ترس يمشخص رو رهیدابغلش دو  ریعرق ز يداشت که زرد

. قابل تحمل است ریبه نظر من غ ینسبت به سر و وضع به خصوص نظافت شخص یتوجه یب. بود ماه هاست آن را نشسته است

بعد زن . بود ختهیهم ر شینئان هانصف ئ.حالم بهم خورد بشیزرد و بدترک يمرد سالم کرد از مشاهده دندان ها نیا یوقت

را  یبه تن داشت و دست کودك خردسال یلباس نامرتب. آمد شیپ يبا چهره گندمگون و دماغ کوفته ا يقامت و خپله ا وتاهک
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نفر .کرد و گفت که نام پسرشان محمود است یو خانمش عصمت خانم به من معرف ژنیشهرام آنها را به عنوان ب. گرفته بود

آراسته بود او  یپرپشت و صافش را به خوب يبود و موها ژنیتر از ب مرتببود که سر و وضعش  يگریچرده د هیسآخرم جوان 

.خانم قیکنم،شقا یم یمعرف«:کرد یبعد مرا هم متقابال به آنها معرف. به گفته شهرام، کاوه نام داشت

:کردم، خودم را خوشحال نشان دادم و گفتم یانچه احساس م برخالف

.خوشحالم یلیتون خ ییناآش از

.را ستود التمیاز من کرد و تحص هیو تعر دیشهرام با افتخار شروع به تمج. لبخند زدند ند،یبکو يکلمه ا نکهیبدون ا آنها

من بود، احساس  التیاز تحص دیشهرام در حال تمجد یاول انکه وقت. ماند یدر ذهنم باق ندیمالقات ان روز چند نکته ناخوشا از

در نگاهش حالت . کند یشهرام را باور نم يمثل آنکه حرف ها. کند یبا تمسخر براندازم م ژن،یمت خانم، همسر بکردم عص

 یرا داشتند، عصمت با حالت لیك هانها قصد سوار شدن در اتومب یو هنگام یدوم ان که موقع خداحافظ. دنید یمشکوک

 ایآ. دمیاش را نفهم یسر داد که من معن يبود زد و قهقهه ا که همراهشان يگریمرد د یعنیبه پشت کائه  یدست ندیناخوشا

! دیخند یافتاده بود و م ادشیبا نمک رد و بدل کرده بودند که حاال او  یکه قبال حرف نیا ایمنظورش مسخره کردن من بود 

بوده است و من مهمان  ژنیوقت در منزل عصمت و ب ریرا با دوستان تا د ریصحبت گفته بود که چند شب اخ نیشهرام ح

در خانه اش  روقتیدهد و چند آدم مجرد را تا د ینم تیهمسرش اهم شیاست که به آسا يچگونه مرد ژنیکردم ب یتعجب م

در  ادیافکار ز نیاما متاسفانه ا. کردند یدارد؟ نکته سوم آن که آنها شهرام را نه شهرام، بلکه شاهرخ خان خطاب م ینگه م

.دمیشن یتازه و جالب يشهرام خبرها چون از. نماند یذهن من باق

 يبرا. تک پا مزاحم بشم هیخواستم امروز عصر  یم: تلفن کرد و بر حسب عادتش گفت ابانیدر خ دارمانیروز بعد از د چند

.یعرض خداحافظ

؟یکجا به سالمت: دمیپرس یتفاوت یخود را پنهان کردم و با لحن ب تعجب

.رم خارج یم: عادت دارد جواب داد یناگهان يجور سفرها نیا که به نیتفاوت مثل ا یهم با لحن ب او
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اروپا؟-

.نشده یالبتهه نوز صد در صد قطع. يمالز رمیم. خانم، خاور دو رینخ-

ن؟یریم يتنها-

.از رفقام یکینه با -

.ژنیبا ب: برد و ادامه داد یاش به کار م یمیدوستان صم فیتوص يکلمه رفقام را برا شهیهم او

.جا خورده بودم. هاآ-

تون بودن؟؟ نیکه اونروز تو ماش ییهمون آقا-

البته . من باشه يسفر راهنما نیا يقراره تو. کنه یجور م زایو. داره یستیدغتر تور هیبا برادر خانمش . هیخوب یلیبچه خ. آره-

.کنم یمفصل عرض م دمیحاال خدمتتون که رس. باره نیاول يبه مالز یمن قبال چند بار به ژاپن رفتم، ول

.که با مادرم صحبت کنم نیاول اجازه بد یول. خوب اریبس-

. توانم به خواست خودم او را دعوت کنم یکرد که من نم یکرد و فراموش م یامدن به خانه ما عجله م يبرا شهیهم شهرام

سالم منو . رمیگ یمن دوباره تماس م ن،یصحبت کن نیشما با والد. کنم یفراموش م شهیمن هم. خوام یعذر م. بله، بله: گفت

.نیهم خدمتشون برسون

حالشون که ان شااهللا که خوبه؟. نیشما هم سالم به مادرتون برسون. حتما-

ن؟یندار يشما خبر. ندارم يواهللا ازش خبر-

.نه: گفتم. مهرند یپسرها چقدر ب نیام گرفت که ا خنده

.خوب پس فعال خداحافظ-

.خداحافظ-

عصرانه به صرف شام دعوت  يرود او را به جا یکرد به خاطر انکه شهرام به مسافرت م شنهادیرا به مادرم گفتم، پ انیجر یوقت
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 یلیدعوت خ نیاز ا. شهرام دوباره زنگ زد به صرف شام دعوتش کردم یو وقت رفتمیپذ یرا با خوشحال شنهادشیپ. میکن

.زده شد و فورا قبول کرد جانیخوشحال و ه

. به تن داشت یشمیابر دیسف راهنیبود و پ دهیپوش یکت و شلوار مشک. اس ساعت هشت، زنگ در به صدا درآمدشب ر آن

پس از انکه پدرم به . خانواده ام حضور داشتند يآن شب همه اعضا. بند دارش واکس زده و براق بودند یمشک يکفش ها

من و خواهرم و برادرم و شهرام را به حال خود  یعنینان نمود، ما جوا یبا او صحبت و احوال پرس يامد و مختصر ییرایپذ

 یکه نگران دیرس یاز مالقات باپدرم هراسان بود و حاال به نظر م شهیچون هم د،یکش یشهرام نفس راحت. رفت رونیگذاشت و ب

و نخواست ما  میکرد یصحبت نم ادیبود که ما در حضورش ز نیرفتن پدرم ا لیالبته دل. او برطرف شده است داریاش از د

مادرم هم مرا به اشپزخانه احضار نکرد و خود به تدارك شام مشغول . نشد شیدایپ گریتا لحظه شام د نیبنابرا. میمعذب باش

کرد، حاال  یکه قبال از او انتقاد م اسمنی. داد یجواب م اقیو او هم با اشت میکرد یاز شهرام سوال م جانیبا ه اسمنیمن و . شد

.اومد یم شیما همپ يبرا یفرصت نیکاش چن. نیریخوش به حالتون شهرام خان که به خارج م: گفت جانیبا ه

به درس و مدرسه تون  دیفعال با یول. دیفرصت دار یلیخانم شما هنوز خ اسمنی. ادیم شیالبته که پ: گفت ییبا خوش رو شهرام

.دیبرس

د؟یادرت چند بار به خارج رفته اام تو همراه م دهیشن. ساسان جون: رو به ساسان کرد و گفت بعد

.بله، سه بار: با غرورر جواب داد ساسان

به کجا؟-

.به قاره اروپا-

گذشته بود تا  ییکشور اروپا نیچند ياز باال شیمایاز انجا که هر بار هواپ. میافتاد یبه خنده م شهیحرف ساسان هم میاز ا ما

ما  دیشهرام که د. به قاره اروپا دیداد بگو یم حیو ترج دیکشور را بگو کیام خواست ن یبود، او دلش نم دهیباالخره به هلند رس

شده؟ تونیاقا ساسان حسود بهنکنه  ه؟یچ: گفت میخند یم
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.چون خودشون تا حاال نرفتن. شهیشون م يبله قربان، حسود: گفت ساسان

.هستممن که طرفدار شما . اصال اقا ساسان من و شما با هم و خانم ها هم با هم-

!حق با شماست قربان: در جواب گفت يبا لحن مردانه ا ساسان

 اسمنیبعد . موثر بود یلیارتباط خ جادیاش در ا نیظاهر دلنش. خانواده من باز کرد يزود خودش را در دل اعضا یلیخ شهرام

:دیدوباره پرس

کار؟ يبرا ای نیریم حیتفر يشهرام خان برا-

ه؟یبازار کار چه طور نمیخوام برم اونجا بب یم. رواسه کا. خانم اسمنیمعلومه -

؟يچه کار يبرا: دمیباز من پرس نیا

 يو ژاپن رستوران دار کایاز دوستام مدتها در امر یکیآخه . رستوران هی سیهم تاس دیشا. صادرات فرش و پسته يبرا-

.کرده

ن؟یریم یچه مدت يبرا-

.و نگرفتمبرگشت ام ر طیفعال بل. حداقل دو هفته يبرا-

.دیبود از االن بگ اجاتانیمورد احت یهر چ یبه هر حال سوغات: گفت اسمنیخطاب به من و  بعد

ارم؟یبراتون ب ياز مالز نیدار اجیاحت یخانم شما چ اسمنی: به او گفت اسمنیدر چشمان  اقیبعد با مشاهده برق اشت و

.اون دفعه مادرم فراموش کرد ؟نیاریسفارش بدم م يزیچ هیاگه : گفت جانیبا شور و ه اسمنی

ن؟یخوا یم یچ ل،یالبته با کمال م-

!دفتر کالسور هی-

نگاه شماتت بار مرا  یوقت!داشت يپا افتاده ا شیحال چه درخواست پ نیبامزه و در ع یکوچک و معصومم چه سوغات خواهر

 یلیداره خ یاز دوستام به کالسور خارج یکی ستنیاصال قشنگ ن یرونیا يکالسورها نیدونیآخه م:در اصالح صحبتش گفت دید
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.هیرنگش هم صورت.قشنگه

نهاده  انیدرخواستش را با او درم اسمنیکه  يکودکانه ا یسرش را تکان داد و با همان سادگ يزد و با خرسند یچشمک شهرام

.ستا قهیدختر خانم با سل هیکه معلوم بشه صاحبش  ارمیرنگ م یکالسور صورت هی.چشم حتما:بود گفت

 یلیخ یکه سوغات نیخانم ا اسمنی یول:شهرام ادامه داد.نشست اسمنی يبایو ز یطانیبر لبان ق تیاز رضا یحاک یتبسم

 ازتونیاز اقالم مورد ن نیخانم شما هم فراموش نکن قیشقا:بعد رو بمن گفت.نیدار اجیاحت یبه چ نیبازم فکر کن هیکیکوچ

.نیکن هیته یفهرست

شام  زیپدرهم سر م میبرو زیدعوت کرد سر م یاز همگ.بود دهیشام را چ زیبدون کمک من و خواهرم م هنگام مادرم که نیا در

در حضور شهرام  نکیا داشتیاز صحبت و گفتگو در حضور مهمانان دست برنم چگاهیحاضر شد و من تعجب کردم که او که ه

و  گذاشتیدر دهان م یپخته را به ارام جیو هوسرخ کرده  ینیزم بیس وجوجه کباب  يساکت و صامت نشسته بود ئ تکه ها

 کردیم ییرایخوشحال بود و مرتبا از شهرام پذ یلیبرعکس خ اسمنیاما .شدینم دهید ياز شور و شعف در و ينشانه ا چیه

 یمحبت احساس شرمندگ نهمهیشده بود و از ا لینقطه تمرکز ما تبد هیدر واقع او .تمام توجه ساسان هم به او معطوف بود.

.مشغول صرف غذا بود یانداخته بود و به آرام نییسرش را پا.کردیم

بعد از اتمام شام پدر .میپخش صوت مترنم بود صرف کرد يکه از بلندگوها ینیدلنش یقیموس يو با نوا ریدلپذ يرا در نور شام

مال کجاست؟ یطبوعو م میمال کیچه موز:دیرا ترك کردند و از اتاق خارج شدند و آنگاه شهرام پرس زیومادرم م

!یچه اتفاق جالب قیشقا ینیبیم:بعد رو بمن کرد.است  يبزبان مردم مالز یعنی ییایترانه ماال نیا:گفت يفور اسمنی

گرم و  يبه ارمغان آورده بود خواننده صدا يبه مالز يما از سفر شاوندانیاز خو یکیرا  یقینوار موس نیا.گفتیراست م او

 یکنار ساحل م يو نخلها ایو امواج در ریمناطق گرمس ریجزا ادیترانه ها انسان را ب يواداشت و حال و ه يحزن آلود

 نیواقعا که همزمان شدن ا!شما قهیحسن سل نیبه ا نیآفر:گفت دادیگوش م یقیموس نیبا لذت به ا کهیشهرام در حال.انداخت

.بود یعال یلیکنه شام هم خگرفت دستتون درد ن کیبه فال ن دیدارم با شیو سفر رو که من در پ کیموز
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را صدا کرد او به  اسمنیبمحض آنکه مادرم .میخوشحال بود اریخاطر او شده بود بس تیما باعث رضا ییرایپذ نکهیا از

شهرام تبسم کنان و با تشکر از رحمت او فنجان قهوه را .قهوه ترك بازگشت ینیس کیآشپزخانه شتافت و پس از چند لحظه با 

گرم و  طیمح نیچن.رو داشتم يخانواده ا نیچن يمن چقدر آرزو! يچه قهوه ا هبه ب:را مزه مزه کرد و گفت قهوه ترك.برداشت

.کنمیهم دارم افتخار م يخواهر و برادر نیچن نکهیاز ا:و ساسان را از نظر گذراند و گفت اسمنیسپس .ییبا صفا

ا بمن و ساسان تعارف کرد و فنجان خودش را هم قهوه ر اسمنی.کردند  ياز او سپاسگزار یو ساسان با شرمندگ اسمنی

 کردمیم کیمن فنجان را به لبم نزد کهیبعد در حال.میکردیتا چند لحظه در سکوت قهوه صرف م.مبل نشست يبرداشت و رو

به  یو گلگون یپوستش از نرم!داشت یرنگ خوش حالت یبلوط يهاو چه مو بایچه صورت ز.شدم رهیبه شهرام خ اریاخت یب

رنگش را با دقت و وسواس فراوان  ییطال يلهایصورتش را کامال اصالح کرده و سب.تازه سال شباهت داشت يبچه هاپوست 

به آنراه  اخودم ر.ستیمتوجه شد و سرش را باال آورد و بمن نگر کدفعهیسبزش شده بودم که  يمن محو چشمها.آراسته بود

چرا اونروز دوستاتون شما رو شاهرخ !شهرام خان یراست:مطرح کردم دادیآزارم م شیرا که از چند روز پ یزدم و فورا سوال

شاهرخ؟ ایاسم شما شهرامه  زدن؟باالخرهیصدا م

پدرم هم  شناسنیهمه منو به اسم شهرام م میخانم من دو تا اسم دارم تو خانواده پدر قیشقا نیدونیم:زد و گفت يلبخند

 گفتیم. ومدیاسم خوشش نم نیدوست داره از اول از ا یلیکه منو خ میمادر بزرگ مادر یول.اسم گرفت نیشناسناممو به هم

 جهیدر نت ومدنیداماد و مادرزن که با هم کنار نم.شاهرخ بگذارن واسم من دیشوهرش با یعنیپدربزرگ مرحومم  ادیب

.ست دارمدو شتریاسم رو ب نیخودم هم ا.زدینام منو صدا م نیبه ا شهیمن گذاشت و هم يمادربزرگم اسم شاهرخ رو

مسافرت همراهتون هستن؟ نیهم در ا شونیکه با شوهرش همراه شما بودن ا یاون خانم:دمیحسادت پرس ياز رو یکم

.سفر مردونست!نه خانوم:و گفت دیسوال نهفته بود خند نیشد که در ا یمتوجه حسادت او

اونجا  طیبخصوص که مح!کننیم یگوشیبازو  طنتیش شهیاز هم شتریمردونه ب يدر سفرها ونیآقا یول:گفت طنتیبا ش اسمنی

.رسهیهم مساعد بنظر م
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به  یو خوشگذرون حیتفر ياز جوونها برا یلیکه خ ه؟درستهیمالز بیو بدترک اهیس يچشم ما بدنبال زنها نکهیمنظورتون ا آها

.رمیکار م يبرا قتایمن حق یول رنیاونجا م

راحت شد شهرام در ادامه  المیخ یداده بود کم نگونهیجوابش را ا مطرح کرده بود و شهرام هم یسوال خوب!اسمنیبه  نیآفر

اونجا  گنیم هیجور یاوضاع چ نمیبب خوامیسفر م نیمنه د را يکار کیشر.هیغل و غش یآدم ب هیخوب یلیبچه خ ژنیب:گفت

.رونق داره یلیتجارت فرش خ

ن؟یمگه تو کار فرش هم هست:دمیپرس

شاهرخ دست از  گهیم.کار عالقه منده نیبه شروع ا یلیتو بازار داره خ یمغازه فرش فروشاز دوستهام که با پدرش  یکی یول نه

.خوابوندم اریکه در شرکت خراب شده اسفند يا هیاز اون سرما فیح کنمیمنهم با خودم فکر م!بردار يشرکت باز

ه؟یشرکت چ نیشما شرکت هم دار دونستمینم اوه

.رو بما محول کردن یسازمان دولت هیکار بزرگ تو هیمنازل االن  یداخل ناتییتز.یشرکت ساختمون:پاسخ داد مغرورانه

.هیکارپر منفعت حتما

کارمون که تموم بشه  نیا میکن یده تا اتاق رو ط دینامه با هی يواسه امضا.کار کرد شهیبا دولت که نم!به خانوم:گفت يدلخور با

.رمیگیو پولم رو ازش م کنمیصاف معامل شرکته  ریکه مد اریرو با اسفند میحساب کتابها.

.کنمیرفع زحمت م نیاگه اجازه بد گهیخوب د:به ساعتش انداخت و مودبانه گفت یناگهان نگاه شهرام

!؟تازه اول شبه يزود نیکجا به ا:و گفتم دیاز دهانم پر کدفعهیانقدر زود برود و  خواستینم دلم

.صبح پرواز دارم 6ح اول وقت ساعت برم اثاثمو ببندم که فردا صب.برم دیممنونم با نه

.نیداشته باش شیدر پ یانشااهللا سفر خوب:من گفتم میهمراهش از جا برخاست اسمنیو  من

مزاحم . پرسمیازتون م یتلفن نیرو آماده کن هاتونیفهرست سوغات. رمیگیممنونم حتما از اونجا باهاتون تماس م یلیخ

.زحمت دادم.نیتشکر کن یلیو خ یاز قول من ازشون خداحافظ نیتو رو خدا صداشون نزن شمینم نتونمیوالد
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خوب کالسورم جور :بمن دوخت و گفت یبود چشمان درشتش را با شادمان یو سوغات هیکه عاشق هد اسمنیشهرام رفت  یوقت

اره؟یحاال حتما برام م!شد

؟یبهتر چه کس تو اره؟ازیچرا ن زمیمعلومه عز:رنگ و بلندش را نوازش کردم و گفتم یبلوط يموها

بخانه بازگشت با حالت بهت  مهیاو بعد از امتحان سراس.در مدرسه امتحان داشت اسمنیافتاد  یبیصبح روز بعد اتفاق عج اما

.دمیشهرام رو د قیافتاد شقا یچه اتفاق یدونیمن نم يخدا يوا:وارد شد و گفت يزده ا

.بر فراز ابرها باشه دیشهران اونکه با:تعجب گفتم با

تنش  شبید یکرده بود همون کت و شلوار مشک نشیچند نفر از دوستهاش رو سوار ماش.هستن نیزم يرو نجایخانم ا رینخ

.سبزش رو هم زده بود نگیع یو کراوات زرشک دیسف راهنیبود با پ

؟یعروس رفتهینکنه داشته م:شد و گفتم میحسود

.گردمینه گفت از فرودگاه برم:گفت یسادگ با

.رهیلباسها که فرودگاه نم نیآدم با ا یول

منهم . رنیگینم لیآدم رو تحو گهیو سنگاپور رفتن د يبه مالز ییگدا افهیبا ق هایرونیگفت از بس ا.رو بهش گفتم نیهم منهم

.بدن زایبهم و يفرودگاه اونجا فور يلباسها برم که تو نیبا ا خواستمیم

چرا نرفته؟ يدینپرس:دمیپرس

.گفت پروازم لغو شد چرا

 ژنیب میرفتیبا هم م میاون دوستم که داشت قتشیحق:داد حیتوض نطوریشهرام مشکلش را ا یآنروز بعدازظهر در تماس تلفن اام

که؟ شیشناسیم گمیرو م

.بله

.ممنوع الخروج از آب در آمد اون
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!الخروج ممنوع

رو  یکس يبرم چون در مالز ییاتنه تونستمیافتاد من نم قیسفرمون به تعو.نشدم مایهم من سوار هواپ نیواسه هم بله

.میاز فرودگاه برگشت نیبنابرا شدمیو سرگردون م لونیو و شناختمینم

؟يمالز نیرینم گهید پس

به هر حال پرواز رو به .داره  یچک برگشت نکهیمثل ا.کنه  يریگیممنوع الخروج بودنشو پ ندهیروز آ 3قراره ظرف  ژنیب...چرا

.میموکول کرد گهیروز د 3

.ا اونموقع نتونه پولش رو فراهم کنهت دیشا

.دمیبهش قرض م کنمیرو خودم پرداخت م شینتونست چک برگشت اگه

راست  نکهیمثل ا.به گرد او جمع شده اند ینیریدور ش يشهرام مثل مگسها يدوستا گفتیمادرش افتادم که م يحرفها ادی

.چون حاال اون ناچار بود چک دوستش رو هم پرداخت کنه گفتیم

.بتون قرض شما رو بهتون پس بده رسهیبنظر م دیخان بع ژنیاز ب یول:مگفت

وقتها آدم ناچاره گره  یخانم بعض قیشقا نیدونیم!بعدا اگه پول رو هم نداد به جهنم.میبه سفرمون بر دیندارم فعال با يا چاره

باشه  یهر چ یول.ودش رو گرفتار کردهانجام داده که خ ییحماقت کارها يو رو ستین يآدم با فکر ژنیب نیکار رو باز کنه ا

.سوزهیزن و بچه داره من دلم بحال زن و بچه اش م

به سوپرمارکت محله رفته بودم با مشاهده  دیخر يبرا کباریفاصله  نیدر ا. گذشتیم يروز از مسافرت شهرام به مالز5

از طرز برخوردش معلوم بود که از  دمیپرس شروع به صحبت کردم و راجع به سفر شهرام يبا و شیفرسا يبر لبان آقا يلبخند

شهرام تماس گرفته و گفته راحت :گفت داشتیرا از گوشه لبش برم گاریس وبچ کهیاو در حال.من و شهرام خبر دارد يماجرا

.زدباز هم زنگ خواهد  یبه تلفن ندارد ول یکه دسترس نیشب تلفن زده بود و گفته بود با ا مهیبه گفته پدرش شهرام ن. دهیرس

 یخودم گوش. بودم،به منزلمان تلفن زد دهید گرشیو عصمت دوستان د ژنیروز کاوه دوست شهرام، که قبال او را همراه ب آن
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.را برداشتم

چند  میمرا بپرسد و به شهرام اطالع بدهد، تا بتواند برا يلباس ها زهیگفت شهرام با او تماس گرفته و از او خواسته سا کاوه

".خوادیکه سوغات نم یکوتاه نیآخه سفر به ا! شهیبگم، روم نم یواهللا چ ":با خجالت گفتم. وردایسوغات ب راهنیپ

.به او واگذار شده است یتیمامور نیکاوه دلخور بود که چن نکهیا مثل

".رو انجام بدم تیمامور نیبه هر حال خانوم، او از من خواسته ا "گفتک

را  یکه موقع صحبت من با کاوه در کنارم نشسته بود، پس از آن که گوش اسمنیگفتم، را به او  میلباسها يهم ناچار اندازه  من

:گذاشتم گفت

و  فیاونجا ک. معروفه یلیپوست مار و سوسمار خاور دور خ.  ارهیکه برات کفش ب يداد یپات رو هم م ياندازه  یکاشک "

".کننیدرست م یخوب يکفش ها

".روم نشد گهیول کن بابا د ":ام گرفت و گفتم خنده

".قرار شوهرت بشه یناسالمت ه؟یروم نشد چ "

کرد و با  یاو به منزلمان م ییرفت و آمدها لیکنجکاو، به دل يها هیاغلب همسا دند،یپرس یهمه راجع به شهرام از من م حاال

دوستم هم مرتبا  ایرو دانستند، یمحرز م يکرد، ازدواج ما را امر یدر خانه متوقف م يکه آن را درست جلو لشیاتومب دنید

 يچون پدرش هنوز رسما برا م،یدانست یمت نم یول "ن؟یگذاشت یرو ک يقرار نامزد سپ ":کرد یباره از من سوال م نیدر ا

من با مادرم  ":شده بودم گفته بود ایهر بار که علت عدم دخالت پدر شهرام را از شهرام جو. بود امدهیبه منزلمان ن يخواستگار

 يبرا ن،اونوقتیرو بپسند گهیرو به خودم واگذار کرده، گفته اول همد زیاون همه چ. کشم ی، از بابام خجالت مراحت تر هستم

".دیرس میخدمت خواه یینها يصحبت ها

البته پدر شهرام حق داره، من هم  ":گفت یشد و م یآرام م - گفتم یم شیکه از قول شهرام برا - حرفها نیا دنیبا شن پدرم

 یم یسع نیبنابرا. نه ای رهیگیازدواج باالخره سر م ایازم بپرسند آ رمیهرجا م ادیرو ندارم، بدم م يواستگارحوصله مراسم خ
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جوام  نیالبته ظاهر ا ":گفت یو چند لحظه بعد متفکرانه م ".نیمزاحم پدر شهرام بش عدو ب نیاول با هم به توافق برس نیکن

کنه به تو عالقه داشته باشه،  یکه ادعا م نطوریباشه و ا يه واقعا جوون شرافتمنداگ. بگه یچ مونهیآبرومنده، واهللا آدم م اریبس

".تو رفتار کنم لیخالف م تونمیمن نم

گذشت و کاوه زنگ نزده بود شهرام هم هرگز از آنجا با  یهفته از مسافرتش م کی. من همچنان دل به شهرام خوش داشتم و

.نماند يار آن در مالز شتریمراجعت کند و ب رانیز دو هفته به ابودم بعد ا دواریام. من تماس نگرفته بود

و  "آقاتون"، "آقامون"با نام  گرانیاز شوهر خودش و د شهیاو عادت داشت هم. به من تلفن زد ایبعدازظهر روز هشتم، رو اما

"آورده؟ یبرات چ یسوغات دم،یآقاتون رو د یراست ":کند، آن روز هم گفت ادی "آقاشون"

 نیکردند هم یکه همه راجع به آن سواا م يزینداشتم و تنها چ یما از شهرام توقع سوغات. مردم ياز دست کنجکاو امان

"هفته؟ کیمگه اومده؟ بعد از  ":دمیسوال آنقدر جا خوردم که پرس نیا دنیموضوع بود، اما با شن

"!تو مغازه باباش بود روزیپر ؟يمگه خب ندار ":با تعجب گفت ایرو

.کردم یجواب مثبت دادم و خداحافظ يبا دلخور "؟یخونه هست نمتیبب امیخواستم امروز ب یم ":گفت ایرو. فرو رفتم فکر به

شد هر  یم شیدایپ گریساعت د میحتما تا ن. افتاده بود ایو جار و جنجال به پا کردن به دست رو يریگیپ يبرا يتازه ا موضوع

کندو شرح  قیتحق بیو غر بیاوضاع عج نیا يآمد تا درباره  یگرفت و م یکرد، دست پسرش را م یکه داشت ول م يکار

کرده  نطوریچرا شهرام ا. کردم یم یو در ماندگ یاحساس شرمندگ. برساندکامل آن را به اطالع شوهر و خواهر و مادرش 

شب  نیباتریکه گفته بود ز از رفتنش آن همه اظهار لطف و محبت نسبت به من و خانواده ام کرده بود، او شیبود؟ او که شب پ

 ییماال یقیو به موس دهیاش را با ما گذرانده است، که باده نخورده مست و خمار است، او که با لذت قهوه اش را نوش یزندگ

کردم  یتلفن کوتاه نزده بود؟ قبال فکر م کیبه تهران  دنیمرا مفتون خودش کرده بود، چرا بعد از رس نقدریگوش داده و ا

افتاده بود و  يسفرش اتفاقات تازه ا یخواهد گذراند، اما مثل آنکه در ط یکند، به سخت يرا که به دور از من سپر يچند روز

 یاز همه ناراحتم م شینکند او هم مثل مهندس مهرداد از ازدواج منصرف شده بود؟ آنچه ب. از فراموش کرده بود یبه کل مرا
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آمد،  یوارد م تمیثیبودم که به ح ينگران لطمه ا. بود گانیو همسا انیو آشناپس دادن به دوستان  حیکرد، جواب دادن و توض

کاش دهانمان . از ازدواج منصرف شده است دویدانستم مردم خواهند گفت بهد از دو ماه رفت وآمد، داماد مرا نپسند یچون م

.مینگفته بود يزیچ یو به کس میرا بسته بود

 يتلفنش را برا يپا يزد همهان صحبت ها یم یبیبرق عج. به خود گرفته بود يزه احالت تا ایرنگ رئ یشیروز چشمان م آن

:دفعه گفت کیشده بود  ریدلگ یکه از ناراحت اسمنیمادر و خواهرم تکرار کرد خواهرم 

".میآب بد یسرو گوش هی میپاشو بر ؟یخانوم جون چرا ناراحت "

را  اوشیکودك خردسالش س ایرو م،یاز حرکت باز ماند م،یدیسکه ر شیسوپرمارکت فرسا لیو طو ضیعر يها شهیش کینزد

او  ".آب بده برگرد یسروگوش هیتو برو . میهست اوشیجا مراقب س نیهم اسمنیمن و  ":کزد به او گفتم یبا کالسکه حمل م

از ! هزنیاجناس م يرو متیعقبب فروشگاه داره برچسب ق قسمتتو ! جاست نیهم ":بازگشت و گفت قهیبعد از چند دق

".زده لهاشویسب دمیشناسه، د یاون که منو نم یکنارش رد شدم ول

"؟يدینکنه اشتباه د دیناز یم لهاشیبه سب یلیزده؟ تون که خ "

".خوادیشام م شهیم داشیاالن شوهرم پ. برگردم خونه دیبا گهینه بابا، خودش بود، خوب، من د ":گفت یبا کالفگ ایرو

 یتو سوپر مارکت، صداش م رمیمن االن م ن،یبب ":گفت اسمنی. میبود ستادهیا ادرویوسط پ مبهوت اسمنیرفت و من و  ایرو

".تو باهاش حرف بزن. نجایا ادیکنم ب

".ولش کن خوادینم ":غرور گفتم با

".یبهتره علت رفتارش رو از خودش بپرس! نه "

مثل ! يدر منتظر يبهش گفتم تو جلو یواشکی ":گفت طنتیمراجعت کرد و با ش قهیداخل مغازه شد و پس از چند دق اسمنی

".امیخواست باباش متوجه بشه، چون آهسته گفت باشه االن م ینم نکهیا

 ":گفت دیرفتار سرد مرا د یوقت یکرد، ول یسالم و احوالپرس یشگیهم ییآمد با خوشرو رونیبعد شهرام از مغازه ب قهیدق چند
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"شده؟ یچ ه،یچ

"ن؟یمداو یک ": دمیپرس يلحن سرد با

".امروز صبح"

"ساعت چند؟ "

".سلعت پنج صبح "

"!ن دهیپدرتون د يرو تو مغازه  یجنابعال روزیپر یول ؟یراست "

 مهین یمن دو روز برگشتم حوال... درسته ...  يخوایرو  قتشیحق...  یکیراست م...  یدونیم ":از رو نرفت و گفت یشد ول هول

ساعت چهار . شهیاجناسمون فاسد م یار افتاده بودن، بابام گفت شهرام بجنب که همهمغازه بابام از ک يها خچالیشب بود، 

نگاه کرد و  اسمنیدهم به  یبه حرفهاش گوش نم دیچون د ".ولش کنم تونستمینم گه،یهوا گرمه د. صبح اومدم سراغشون

مدتها  نیهم يبرا م،یکرد یرر مض یشد کل یکه گوشتها خراب م یدونیخانم، م اسمنیآره  ":داد یم حیاو توض يبرا ییگو

بود که ساعت پنج صبح امروز  نیا. تمهم خونه نرف شبید نیکردم، باور کن یم ریرو تعم خچالهایبودم و  یمغازه زندان نیا يتو

".از کار فارغ شدم

".نیخرده سفارش منو به خواهرتون بکن هیخانم،  اسمنی ":ام درهم بود شهرام ادامه داد  چهره

شهرام . پشت سرم بود اسمنی. خانه حرکت کردم يگرفتم و به سو شیکنم راههم را در پ یبا او خداحافظ نکهیبدون ا من

و  یخواست فاصله اش را با من کم نگه دارد و مشغول پرچانگ یم. کرد یدنبال ما راه افتاد و قدم زنان با خواهرم صحبت م

من با او نبود،چون با شهرام  یموافق اوقات تلخ نکهیمثل ا اسمنی .بود تا توجه مرا جلب کند اسمنیبا  ییخنده و بذله گو

 یشما دوتا رو همه جا خال يبهم خوش گذشت، جا يایخ ":شهرام گفت. دیپرس یکرد و از او راجع به سفرش م یصحبت م

.و ساسان بود اسمنیکه البد منظورش من و  ".برمیبعدهرسه تون رو با خودم م يدفعه . کردم

"ن؟یکجاها رفت ":دیپرس اسمنی
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. هیبچه خوب یلیخ ؟یچرا هتل رفت. من  يخونه  ایاومد دنبالم گفت ب قمیاولش کواالالمپور، بهد از چند روز که هتل بودم رف "

 یسگ کوچولو هم داشت که کل هیتو آپارتمانش . عکس هم گرفتم يسر هی. میبا هم دوست بود یاز بچگ. گرفته ییایزن مالز

 تیرو رعا یرانندگ نیچقدر مردم قوان! و شسته رفته زیچقدر تم ،ییچه هوا. هیعال طرفهاچقدر اون  نیدونینم.کردم يباهاش باز

".کنهیم تیرو رعا نیآدم ناخودآگاه خودش هم قوان. کننیم

"ن؟یفقط کواالالمپور بود "

 ير بزرگ که رقص فواره ها با صدااستخ هیاونجا . هست به نام سنتوزا که محشره ییجا هی. سنگاپور مینه، از اونجا رفت "

شدن نت  نییباال و پا نیکنه هر فواره با کوچکتر یتعجب م یکیهمه دقت لوازم الکترون نیآدم از ا. رنیم نییباال و پا کیموز

".ادیم نییپا ای رهیگیاوج م

به خدا  م؟یبا هم نرفتکه  يخانوم بداخالق دلخور ":دیخنده اش به گوشم رس يشهرام پشت سر من قرار گرفت و صدا سپس

".بودم ادتیمن همه ش 

که دو روز  یدر صورت ن،یتازه اومد نیبعد هم به دروغ گفت ن،یتلفن نزد هی نیاومد یوقت ن،یبود ادمی یلیمعلومه که خ گفتم

".تا چه حد درست باشه خچالهایخراب شدن  يماجرا ستیحاال معلوم ن. نیاومده بود شیپ

"!خانم، منو نگاه کن قیصبر کن شقا ":ناگهان در جا توقف کرد او

کلمه رو  نیا ادیاصال هم دلم نم. دروغ نگفتم یمن به کس ":زد یخشم در چهره اش موج م. ستمیبرگشتم اورا نگر ستادم،یا

از دستت دلخور  رفتمیم رانیکه داشتم از ا یتازه موقع. وقت نکردم تلفن بزنم. گفتم که سرم شلوغ بود ،یدوباره تکرار کن

".زنگ نزدم يفور نیهم يشدم و برا

"؟ياز دست من دلخور شد "

".ینیب یکه تا چند وقت منو نم يخوشحال هم بود دیشا يناراحت نبود دیو شا دیبله، شما آنطور که با "

"!به شما خوش گذشته يادیز يدر مالز دیست؛شاین نطوریاصال ا "
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نگران  يخاموش ماندم و به چهره  ".حیکار رفته بودم نه تفر يمن برا ":به من رفت و شهرام ادامه داد يچشم غره ا اسمنی

کرد بر خشمش غلبه کند  یم یسع ییبعد شهرام که گو. کرد یخواهرم چشم دوختم با نگاهش مرا دعوت به صلح و آرامش م

به من  ینگاه میعد نب "ده؟یبه من نسبت م ییناروا يخواهرت چه تهمتها ،خانم اسمنی ینیب یم ":گفت اسمنیبه  یبه آرام

 هیحتما هد! گریآرام شدم ، طبع زنانه است د یکم دمیرا که شن هیهد يکلمه  ".ارمیاز دش در ب هیهد هیبا  دیحاال با ":انداخت

آورده بود؟ میاچه بر یبوده است راست ادمیآورده بود که نشان بدهد در آنجا به  میبرا یخوب يها

صبر  قهیدق هی:((رفت که جنب ساختمان پزشکان واقع شده بود يسمت داروخانه ا شهرام از ما جدا شد و به نجایا در

((.گردمین،برمیکن

حاال دو روز زودتر . یکن یبا او بد اخالق نقدریا دیکم به خودت مسلط باش نبا هی قیشقا: ((گفت اسمنیاز ما درو شد  یوقت

بعد که زنم . طلبکاره  نقدریکنه ، هنوز زنم نشده ا یفکر م اروی! يدب يفرار دیخواستگار رو که نبا! خبر نداده که نداده. اومده 

((شه؟یم یشد چ

.تو کارشه یکلک هی نیا یاسی: گفتم  آهسته

.نگو یچیه! سیه. ادیحاال داره م. یکن یباالخره شوهرت که شد آدمش م یول. خرده چاخانه هی. دنم یبله م: گفت  یاسی

با . آورد و به من تعارف کرد رونیکوچک ب ییمقوا يبسته  کیبرد و  بشیدست به ج. شد  کیبه ما نزد اقیبا اشت شهرام

.بسته را گرفتم رتیح

ه؟یچ گهید نیا دمیجا خوردم و پرس! اش بود ییمقوا يپستانک بچه در جعبه  کی

.رهیگیکه دائم بهانه م هیلوس يبچه  هی يواسه ! تهیهد

.تن نداشتمقدرت سخن گف. ختندیسرم ر يآب سرد رو ییگو

 یآنجا با کس ایآ. از سفر که برگشته بود عوض شده بود ییگو. زد یتلفن نم گریشهرام د. شد يهفته سپر کیآن روز  از

دفعه سرد شده بود و محل  کیها  یکرده بود؟ چرا بعد از آنهمه تلفن ها و احوال پرس دایمالقات کرده و به او تعلق خاطر پ



معتضد ترایم - وسوسه ازدواج کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧٤

.سالم: گفتم . را برداشت یخودش گوش. پدرش تلفن زدم ي زهبه مغا وردمایگذاشت؟ باالخره طاقت ن ینم

سالم:  گفت

((ستیازت ن يخبر))

((.ادیخوشت م شتریب ينجوریتو ا ))

((؟يمنصرف شده ا متیاز تصم دیشا ه؟یمنظورت چ))

((؟یچ یعنی))

((...رك و راست هیطور نیاگه ا نیبب. یج کنکه با من ازدوا یخواه ینم گهید دیشا یعنی: پا گذاشتم و گفتم  ریرا ز غرورم

تو . من باشه عیکه مط خوامیم یاما رك و راست بگم ،من زن. مصمم تر هستم شهیمن از هم ؟یگیم یمعلو هست چ.ساکت شو))

(...یرسیسرکش به نظر م یکم

(ه؟یحرفها چ نیمنظورت از ا))

رفتار منو تحمل  یتون یم نیرا بکن بب تیخوب فکرها: (( زد  یرف مح یو مهربان میمال اریناگهان با لحن بس! جان  قیشقا نیبب

بروم و  يکار يبه سفرها یمدت طوالن هی يمجبور شم برا یممکنه گاه. که رو حرف من حرف نزنه خوامیم یمن زن. نه ای یکن

.مید با هم صحبت کنفکرهاتو بکن تا بع.یدلخور بش دیتو نبا یول. رمیتماس بگ وبا ت دنینتونم بالفاصله بعد از رس

((؟يآورد یبرام چ يحرفها بگو از مالز نیعوض ا))

.و تلفن را قطع کرد. )) خداحافظ. برم دیاالن کار دارم و با. دم یبهت نم ینش یتا دختر خوب یول. زیهمه چ))

را در  یاز حد خشن دایرفتار ز ایچه از من دلخور بود؟ آ يبرا. گذاشت یراحتم نم الیفکر و خ. ستیمنظورش چ دمیفهم ینم

گرفته بودم؟ شیپ

هرگز به .میبه صراحت بگو دیایخوشم ن يزیاز چ یعادت داشتم وقت شهیمن هم! پدر و مادرم مرا بد بار آورده بودند دیشا

در مورد پدرم هم با آنکه حفظ احترامش  یحت. خفه نکرده بودم نهینفرت خودم را در س ای، احساسات  یخاطر خوش آمد کس
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شهرام با رفتارش آشکارا به  یول. کردم یآمد نظرم را ابراز م یگفتارش خوشم نم ایاگر از رفتار . دانستم یخود واجب مرا بر 

به قول  ایبه نفس  ینه متک. و متظاهر باشم عیخواهد آرام و مط یدلش م. پسندد یرا در من نم صهیخص نیکه ا دادیمن نشان م

کند  همیخواست تنب یم دیشا. چه آورده است مینگفت سوغات برا یحت! دند؟بو نیمردان چن يهمه  دیشا. خودش سرکش

خود  نکهیگناهان شوهرانشان بدون ا یاز برخ یستیزنها با. باشم کدندهیانقدر لجوج و  دیباالخره به خودم گفتم که من هم نبا

مشترك  یزندگ لیتشک. حد سرکش بودم از ادهیحق با اوست و من ز دیشا. خودم را اصالح کنم دیمن با. را سبک کنند بگذرند

.حرف هاست نیاز ا التربا

 نقدریاو دو روز زودتر آمده و تلفن نکرده که ا نکهیا. و از حق خودش ولو درست باشد،بگذرد دیایکوتاه ب يدر موارد دیبا آدم

.باشم یعیکنم زن مط یسع دیبا. ندارد يقهر و دلخور

ساعت ها به . نبود يشهرام خبر یتلفن ياز تماس ها گرید. دیجوش یو سرکه م ریدلم مثل س. شد يهم سپر گریروز د پنج

را بشنوم،اما در عوض  شیتا صدا مودمیپ یزدن شتابان عرض اتاق را م یزنگ م یوقت. ماندم که بلکه زنگ بزند یم رهیتلفن خ

و  اوردمیاالخره روز ششم طاقت نساسان هست؟ ب دیببخش: گفت  یکه م دمینش یساسان را م يها یاز همکالس يبچه ا يصدا

بار هم  نیا. را برداشت یخودش گوش. رود یبه خانه م ریپدرش زنگ زدم،چون گفته بود شب ها د يشب آخر وقت به مغازه 

به خودم قول . و مؤدب شده بود هربانباز هم همان شهرام م. رفتار داده بود رییرفتار من ،تغ رییبا تغ. میبا هم مهربان سخن گفت

.باشم،چون او را دوست داشتم عینزنم و مط یحرفش حرف يرو گریدم ددا

در  ایاو را در محله ،  یو گاه میداشت یبا هم تماس تلفن. گذشت بیترت نیدو ماه به هم یکیمثل سابق شد و  اوضاع

در  ییزهایزد و چ یم يربه منزلمان س زین یگاه. دمید یبودم م ادهیکه من پ یدر حال یلیسوار در اتوموب ایسوپرمارکت پدرش،

گفت از باغ  یوقت ها م یبعض. گفت یسخن م یمهربان اریبا لحن بس. تگف یاش و مادرش م يمورد خودش و اوضاع کار

 يبرج ساز يرا برا ینیزم نکهیا ایخواست بخرد رفته است  یکه م یپاترول لیاتوموب يمعامله  يبرا ای. گردد یپدرش باز م

از  شتریخواست ب یدلم م. ساخت یخودش م ریکرد و دلم را اس یم دیلحن از من تمج نیتر نیریش بعد با. معامله کرده است
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 م،بهیبه صراحت بگو. در خونم به جوش آمده و وجودم را به لرزه افکنده بودند یجوان الیو ام م،آرزوهایشو کیبه هم نزد نیا

و او را  خایخودم را همچون زل. دانستم یعقد م ي غهیدن صش ياکنون تنها چاره را در جار. داشتم ازین يدست نوازش گر مرد

اما شهرام به وضوح . نبودم گردانیرو يو فداکار یگونه چشم پوش چیهموار کردن راه از ه يو برا دمید یم وسفیهمچون 

پدرت منزل  که یموقع یچ يداره؟ برا یآقا چه هدف نیا نمیبب: روز باالخره مادرم کالفه شد و گفت  کی. نداشت يعجله ا

 نهیخواد تورو سر راه بب یم دیده،شایم کیسر کوچه کش لشیبا اتوموب نمیب یوقت ها م یزنه؟ بعض یتلفن م ای نجایا ادیم ستین

و سوارت کنه؟

!یبش نشینکنه سوار ماش: به من رفت و گفت  يچشم غره ا بعد

 نشینداره سوار ماش یلیدل. شناختم یاصال او را نم شیه پمن که تا چند ما ؟یزن یم هیچه حرف نیمامان جان ا: گفتم  يدلخور با

...بشم

خواستن،نه به حاال که  ینه به اون اولش که هر روز وقت مالقات م. کنه یدست و اون دست م نیدونم چرا ا یهر حال نم به

و شربت و  وهیبزنه و م انجیبه ا يبار سر کیکه هر چند روز  نهیپسره فقط کارش ا. زنه یکلمه حرف از ازدواج نم کی گهید

.میکن قیبهتر باشه راجع بهش تحق دیکارش،شا یبره پ عدبخوره،با دختر مردم گپ بزنه و ب ینیریش

و دوستان سر زبونها  انیآشنا نیب ایخواد اسمم تو محله  یدلم نم. کار رو نکن مامان نینه تو رو خدا ا: ((گفتم  یدستپاچگ با

((از دست بدم ندهیچند سال آ يبرا ای شهیهم يبسا شانس ازدواج رو براخوام آبروم بره،چه  ینم. فتهیب

((.میکن قیدر موردش تحق دیدخترم ، ما با شهیکه نم ينطوریا یول: گفت  يمادر با دلسوز))

محل  يسبه خواد ک یدلم نم. تا حاال اصال از ازدواج با من منصرف شده باشه دیشا. رهینه،توروخدا آبرومون م: (( دلهره گفتم  با

اومدن راجع بهش از ما  یحت. بودن یراض زیبگن اونها به همه چ. دختره رو نخواست شیبفهمن و بگن شهرام فرسا يزیچ

((.رشیپسره زد ز یکردن،ول قیتحق

تونن  یکه م یو تنها کسان. میکن قیجوون تحق نیراجع به ا دیما با. ستین یجون،حرفهات اصال منطق قیشقا یول: گفت  مادرم
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.محل هستند يراجع به او و خانواده اش به ما بدن کسبه  یاطالعات

خواد  یدلم نم. تحملش رو ندارم گهیمن د. مهندس مهرداد تکرار بشه انیو جر رهیسر نگ یآخه ممکنه اصال ازدواج:  گفتم

 یول شیاررفت خواستگ شیفرسا ياست که پسر آقا يهمون دختر نیبگن ا شم،کسبهیمغازه ها رد م ياز جلو یوقت

((.ازدواجشون سر نگرفت

باشد و مردم پشت سرم  دهیخواستگار هم مرا نپسند نیبود که مبادا ا نیا دمیترس یکه م يزیچ نیدر آن لحظه از مهمتر من

 يربط و آزار دهنده  یکنجکاوانه و سواالت ب ياز نگاه ها! دهیم يخواستگارهارو فرار يداره که همه  یبیالبد دختره ع. ندیبگو

 کرنگیو  یمیاو با آنکه خودش را صم. بود ایافراد ، دوستم رؤ نیاز هم یکی. رنج بودم روحشت داشتم و د انیدوستان و آشنا

به  یبه سادگ یوقت. کرد یمن پرس و جو م يخواستگارها يمرتبا درباره  دویکش یزبانمان حرف م ری، به زور از ز دادینشان م

اش به نشانه  ییگرفت و لب باال یم یبیرنگ درشتش حالت عج یشینشده ، چشمان م يبرگفتم که طرف رفته و از او خ یاو م

 یبه خودش م یلیاز لحاظ شوهر کردن خ ایرؤ. رفت یساخت باال م یم انیدرازش را نما يکه دندان ها یپوزخند زشت ي

.بود شان هم بالفاصله سر گرفته یخواستگار او بود و عروس نیاز قرار شوهرش دوم د،چونیبال

. دیپرس یدائما از شهرام م. زد یبه ما سر م انیروز در م کیو شوهر و طقل کوچکش ،  ادیز يبا وجود مشغله  ایروزها رؤ نیا

. رفت یمادرم م د،سراغیرس ینم ییکه از سؤال کردن از من به جا یشد و هنگام یم ياطالعات تازه ا يایآمد جو یهر بار که م

!مردم يامان از کنجکاو. کردند یپرداختند و با هم بحث م یاوضاع م یکل یبررسروزها او و مادرم به  یبعض

اوضاع کسالت بار که حوصله  نیازدواج کنم و به ا يخواست هرچه زودتر با مرد یدلم م. کالفه شده بودم هایخواستگار نیا از

.دهم انیام را سر برده بود پا

صحبت  يپدر و مادرش برا دیبه ازدواج با من است با لیه ام،واگر او واقعا ماوضع خست نیعلت به شهرام گفتم که از ا نیهم به

رو  گهیهمد یکاف يبه اندازه  یکن یآخه فکر م: ((گفت  ییاعتنا یبا ب. نداشت يعجله ا ایاو گو یول. دیایبه منزلمان ب یینها يها

((م؟یشناخت
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((.باشن انیدر جر شتریب دیپدر شما با گهیم.ستین یوضع راض نیشهرام خان،مادر من اصال از ا نیبب:  گفتم

((.کرده شنهادیخودش شما رو پ ست؟ین انیمگه در جر: گفت  ییپررو با

((بگذارن شینشون بدن و پا پ يخود دیبا شونیحاال ا ،امايموضوعرو گفته ا نیبله،قبال هم ا))

از نظر . جان قیدم،شقایمنظورت رو فهم: ((گفتکرد  یرا تماشا م یقال يانداخته بود و گلها نییکه سرش را پا یحال در

دو سه هفته  یباور کن ط یول: ((بعد سرش را بلند کرد و چشمان سبزش را به من دوخت و ادامه داد )) ستین حیصح یخانوادگ

((.نرفته نییپدرم پا يقُلُپ آب خوش از گلو هی ریاخ ي

چرا؟

((ضهیبنده خدا مر))

ضه؟؟یمر

که مجبور به رفتن به  ستین يزنه؛روز یرو چنگ م واریکه،در و د ادیبه سراغش م يداره،چنان درد پروستات یبله،ناراحت))

((!و بهش سند وصله دهیخونه خواب ينباشه،االنم تو مارستانیب

((خدا هرچه زودتر شفاشون بده! عجب:گفتم يآرام شدم و با دلسوز یکم

رو به خودم  زیاون همه چ.جان از بابت پدرم مطمئن باش قیاما شقا.بده شفا  ضارویخدا همه مر. ممنون یلیخ: گفت  معصومانه

.شمیمزاحمتون م ادیاگه ز خوامیواگذار کرده منم معذرت م

میرفت و امد هارو محدودتر کن شنیبلند م مارستانیکه پدرت از از ب یبهتر باشه تا موقع کنمیفکر م یول کنمیخواهش م-

روتخم چشم-

 زدیحاال هر روز تلفن م. نکرد  یتلق يحرف را زدم؟خوب شد که شهرام خاستم را جد نیچرا ا.اده بودم به خرج د یحماقت چه

 یم يگوشه ا حالیو ب دادمیرا از دست م میقوا. گرفتمیدلشوره م گرفتیروز تماس نم کیاگر .عادت کرده بودم  شیبه تلفنها

مادرو  ياما گزارشها.شده است  يبستر مارستانیدر ب شهایاو ازم ناتیمعا نجاما ياست و برا ضیپدرش مر گفتیم.افتادم 
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 ياقا. رفتندیبه سوپر مارکت او م دیخر يبرا یان ها گاه يطبق گفته ها.بود  يگرید زیچ شیفرسا يخواهرماز وضع اقا

ا با داشت که به دعو صلهسرخ پشت دخل مغازه اش نشسته بود و اونقدر حالو حو يگونه ها ایسرحال و  اریبس شیفرسا

خوردیدر او به چشم نم يماریاز ب يکه اثر گفتندیم اسمنیمادرم و .بپردازد  هایکارگران و مشتر

چشمان سبز .فوق العاده به شهرام عالقه مند شده ام  کردمیاحساس م. رمیسخنان را بپذ نیدوست نداشتم ا نکهیمن مثل ا یول

که بهم داده بود  یبود که همسرش شوم و طبق قول نیا دمیشیندا یکه م يزیبه تنها چ. مسحورم کرده بود نشیریو سخنان ش

.میشو ایتالیا یگذراندن ماه عسل راه يبرا

پرپشت و به  يچاق و زشت با ابرو ها ياو نشسته بودم که دختر یروز به درمانگاه دکتر جهان رفته بودم و در کنار منش کی

اش را از چشم برداشتو به  یافتاب نکیمن ع دنیخانم مادر شهرام با د در باز شد و گلرخ دمیبود نسشته بودم که د وستهیهم پ

او لبخند زنان با .او را در انجا نداشتم  دنیاصال انتظار د. تعجب کرده بودم  یلیخ دیسامد و سالم کرد و صورتم را بو میسو

؟ میبا هم صحبت کن یخصوص يا قهیممکنه چند دق زمیعز:دیپرس يگرفته ا يصدا

کرده  فیکرده برات تعر رییزتغیهمه چ نجایا:اتاق را در نظر گذراند و گفت واریدرو د. کردم  ییراهنما يگریاتاق دبه  اورا

.يتعجب کرده ا یلیمن خ دنیحتما از د. نجایکوچک بود اورده بودم ا یلیبار شهرام رو که هنوز خ کیبودم 

داد و  رونیبه ان زد دودش را ب یکیروشن کرد و  يگاریس. داور رونیفندکش را ب گارویس یبرد و قوط فشیدست به ک درحال

 نجایاحساس مادرانه ام ا يمن رو. نجایاصال به شهرام نگو که من اومدم ا کنمیخواهش م.دارم یازتو خواهش.دختر  نیبب:گفت 

و تو هم دختر  هیمحترم مناسب و دکتر جهان هم مرد یطیمح نجایا نمیبیحاال م. یکن یکار م یطیتو در چه مح نمیاومدم که بب

.نزن یباره به شهرام هرگز حرف نیا کنمدریاما ازتو خواهش م. راحت شد مادر المیبابت خ نیاز ا.یهست يریسربه ز

....که نینکرد يحاال کار بد یول: تعجب گفتم  با

 میکن قیراجع به هم تحق میندار یاجیاحت قیمن و شقا گهیکردم چون شهرام م يچرا کار بد: با لجاجت گفت شیفرسا خانم

ندارم خوب من  یشک چیو نجابت او ه یمقدمه راجع به پاک میفرشته است مر قییشق گهیم.  میشناسیرو خوب م گهیچون همد
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و از از دکتر به خاطر پاك  میببر نهیمعا يرسمه دختر رو قبل از ازدواج برا وادهالبته تو خان. نمیبیرا از نگاه خودم م هیهم قض

 قیمادر درمورد ما تحق یدونیبذارم تو هم اگه الزم م ونیموضوع را با شهرام درم نیاما من جرات نکردم ا. میریه بگبودنش برگ

خودش  يپا يتمام عمر رو.زحمتکشه  یول هیهم درسته ادم بد اخالق شیفرسا ياقا شناسنیهمه اهل محله مارو م یکن ول

....دهیرس نجایبه ا یو کاردان قتیو با ل ستادهیا

پدرم شهرام جز : ادامه داد!است افتهیدست  یدر سطح جهان یانگار شوهرش به مقام مهم کردیصحبت م يطور شیفرسا خانم

که نه اهل  هیو زحمتکش شیاال یپسر پاك و ب. يبرده ا یمدت حتما به اخالقش پ نیا یشهرام رو هم که ط.نداره  ویاو کس

نگاهش  رهیخ نطوریهم..... همسرش فراهم کنه  يرو برا نیداره بهتر توسو د کنهیکار م. یست نه اهل خوشگذرون یالواط

کردمیم

 فرستادیرا به هوا م گارشیکه دود س یدرحال. زدیحرف م زیکریبلد باشد  یکه نقشش را خوب يا شهیخانم مثل هنرپ گلرخ

موافقه  زیاون با همه چ. دیپرس یه تو منظر منو راجع ب روزید.نداره  یاشکال چیازدواج شما دوتا ه شیفرسا ياز نظر اقا:گفت 

از نظر مسکن مستجرش هنوز بلند نشده . که از طرف تو و خانواده ات مطرح شه نظر مساعد داره  یطینسبت به هرگونه شرا.

 ویسخت ياون روز ها.پسرمو بسپارم دست تو  خوادیمن فقط دلم م. کنهیبراتون اجاره م هایکیاپارتمان همون نزد هیگفته  یول

سرش نبودم اون  يباال شهیمن هم.کمبوده  دچار یبوده اما از نظر عاطف نیتام شهیهم يالبته از نطر ماد.گذرونده  یزندگ يتو

؟يحاضر. یبکوش شیعاطف يدر رفع کمبود ها دیتوبا. هم به خاطر اخالق سگ شوهر و مادرشوهرو خواهر شوهرم 

پس تا چند ! دخترم نیافر:گلرخ خانم گفت.کت سر موافقتمو اعالم کردم سخنان گلرخ خانم شده بودم با حر فتهیکه ش یدرحال

درخدمتتون مییا یم شیفرسا يبا اقا ایو میگریتماس م گهیروز د

که  يبه طور میبه او سخن بگو يشتریب یکردم با مهربان یان روز که شهرام مطالق معمول به منزلمان تلفن کرد سع يفردا

اشنا شده ام  شتریبا نقاط ضعف او ب کردمیاحساس م.گذاشته بود  ریمادرش در من تاث يبت هادرواقع صح. باعث تعجبش شدم 

عادت کرده بودم و هر بار که  شیبه تلفن ها گرید.به طرف خود جلب کنم  شتریرا ب يکردن به او و یبودم با مهربان لیو ما
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.شدیداغ م میو گونه ها زدیقلبم تند تر م گرفتیتماس م

مشتاق . ردیحتما سر بگ وندیپ نیا خواستیدلم م گرفتیرا فرا م میسرو پا یخط خوشحال ياز ان سو شیصدا دنیمحض شن به

دوست داشتم با هم به .با شهرام هرجا که بخواهم بروم  گرانید خیداشته باشم و بتونم بدون ترس از توب یمستقل یبودم زندگ

بچه دار  میو بعد از گردش و سفر خسته شد میشام و ناهار صرف کن ها رستوران نیدر بهتر میردیرا بگ ایو دن میسفر برو

و  افهیو شوهر جوان و خوش ق میبده یبزرگ و مجلل يها یمهمان خواستیدلم م میگرم کن مانیو سرمان را با بچه ها میشو

او که  میکه من و شهرام ازدواج کن بود نیا زممستل نایهمه ا...... یول.کنم  یمعرف شاوندانمیپولدارم را با افتخار به دوستان و خو

تاقچه باال گذاشته  نکهیاکنون که متوجه شده بود من به او عالقه مند شده ام مثل ا دادیبه ازدواج نشان م يادیز اقیدر ابتدا اشت

 یامه زندگبه اد قادربدون او  کردمیاتفاق افتاده بود من عاشق شهرام شده بودم و احساس م دیترسیانچه مادرم از ان م.بود 

و محبوبش مقابل چشمانم  بایز افهیق شهیکه هم يکنم طور یسقف زندگ هی ریبا او ز خواستینخواهم بود با تمام وجود دلم م

نداشت  يعجله ا وندیپ نیسر گرفتن ا يشهرام برا ییاما گو.ام سخت شده بود برام  يدر خانه پدر یزندگ کردمیباشد حس م

از امدم به منزل ما و انجام  یگذشت و بازم صحبت يد از امدن مادرش به درمانگاه دو هفته اتفاوت بو ینسبت به ان ب یو حت

 ادیگفت به مادرش  یاورد و م یپدرش را بهانه م يماریب شدمیم ایرا از او جو انینبود هر بار که جر نیدر ب یینها يگفتگو ها

 یپسرش م یاز کودک.بجز ازدواج  کردیصحبت م زیاز همه چ زدیزنگ م مگلرخ خان یوقت یکه به ما زنگ بزنند ول کندیم ياور

به  یک ردیصورت بگ دیکه مراسم ازدواج چگونه با نیکلمه هم در مورد ا کیبوده است اما  ینیاو چه طفل دلنش نکهیگفت و ا

به موضوع  دیشکیخجالت م ییمادرم هم گو زدیحرف نم میکن نییعقد تع يرا برا يو چه روز ينامزد يرا برا يچه روز دیخر

.گفتینم يزیچ نیبنابر ا. شوم  ینابجا شهرام قهر کند و من دچار افسردگ يمبادا با گفته ا دیترسیهم م دیبپردازد و شا یاصل

ازدواج را  يسخت برا تیو گذاشتن شرا هیمهر زانیم نییتع رامونیپ يدلخور بود و صحبت ها يذاتا از مراسم خاستگار پدرم

.که نگار خارج صحنه قرار دارد کردیرفتار م يو طور کردینظرش را ابراز نم نیدانست و بنابرا یمکاسبکارانه  يبحثها

همه سواد و  نیتو باشه؟ تو با ا يپسره مناسب شوهر نیا یکنیفکر م قتایحق ایجان ا قیبه حرف امد و گفت شقا يروز سرانجام
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ارزو داره با تو  يکرده ا لیهر هر مرد تحص.و پنج سالتم نشده  ستیتو هنوز ب ؟ییبایهمه هوش و زکاوت و ز نیمعلومات با ا

.ازدواج کنه

پرپشتش  یجوگندم يبرمو ها يریگرد پ.داشت  ییبایچشممان مورب ز. زدیدر چهره اش موج م یپدرم نگاه کردم نگران به

ارنست  هیشب یاش او را کم يخاکستر يها لیو سب شیفرو افتاده شده بود ر یکم امیا ینیقد بلندش از سنگ.نشسته بود 

 نیهم ي فتهیمن ش دیرسیم یلیو به سرو وضعش خ دادیم تیهما یلیبه ضاهرش خ ساختیم ییکایامر سندهینو ينگویهم

داشت یبزرگ شده بودم پدرم مهندس بود و شرکت ساختمان یاش بودم با ان از کودک صهیخص

ندارن ییوارز نیمن چن يخاستگار ها نکهیمثل ا یول:گفتم  يدلخور با

 یلیدل نیا یول. کننیکمتر ازدواج م يسخت شده جوانها به خاطر مشکالت اقتصاد یاوضاع زمانه کم زمیعز: با حوصله گفت او

شودیم دایپ تیشوهر ها برا نیصبر کن بهتر یکم ستیهمسر ن هینامناسب بودنت به عنوان  ایبد بودن  يبرا

و فرش و اثاث ادمو نگاه کنن و  لیو خونه و اتومب انیخاستگار ها ب نکهیام از ا وضع خسته شده نیاز ا گهیپدر جان من د یول-

همسرش به مال و منال و جا و مقام  قیکه طر نهیبه فکر ا يروز ها هر مرد نیا.خسته شدم  ارهیبگن دخترتون چقدر جهاز م

ستین ينطوریشهرام ا یبرسه ول

ست؟ین ينطوریا یدونیاز کجا م-

.که او چشم بهش دوخته باشه میندار یشدم کچون ما مال و ثروت انچنان رهیخ میانداختم و به ناخن ها نییپا خجالت سرم را با

 يرفتم خاستگار یمگه من وقت ؟یزنیم هیحرف چ نیا ؟یچ یعنی:گفت تیباعصبان.حرفم پدرم را دچار خشم کردم نیا با

انتخابش کردم یزندگ کیشر کیبه عنوان  مدیمادرت چشمم دنبال ثروت و اثاث خونه پدرش بود؟ اونو پسند

جوون موقر  دمیمن د يدخترم البته اون شب که شهرام را به شام دعوت کرده بود: خشمش را مهار کرد و با حوصله گفت  بعد

.ادیبه هرحال با ما جور در نم.است  ینیو مت

 يروز ها هر مرد نیترا و مهندس ها کاسب شدن ادک یست؟حتیکاسب ن یروز ها ک نیا دیبه من بگ اد؟یچرا با ما جور در نم-
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.بشه بشینص یازدواج هم سود هنگفت یفکره که حت نیبه ا

.يتو از طال و جواهرم پرارزش تر شهیم بشینص یکه با تو ازدواج کنه سودهنگفت یهر کس: گفت پدرم

احساس رو به من  نین هستم شما و مامان اچون من دخترتو!  نیبغلم نذار ریهندونه ز نقدریپدرجان ا: زدم و گفتم يپوزخند

کار درستو  هیدرس خوندم هنوز  همهیبشه؟ به قول خودتون ا یکس بینص يهستم که از قبل من سود یوگرنه من چ نیدار

ندارم یحساب

تو . یزحمت بکش دیبه پول و ثروت با دنیرس يبرا. شهیچقدر وضعت خوب م ندهیدر ا نیصبر کن بب!  یخوب هنوز جون-

 يمن رفتم خاستگار یوقت گمیبازم م.نه  گمیهمه کاسب شدن و چشم به طمع به مال خانواده دختر دوختن اما من م یگیم

ده؟یپدرش چقدر بهش جهاز م دمیمادرت مگه پرس

 گنیم. دارن گرانیروزها همه چشم طمع به مال د نیا.کنهیرفتار م يا گهیطور د دیحاال نسل جد. نیبود میشما مال روزگار قد-

«.به دامادش بده هیرو به رسم هد یلیاتومب چییرو به اسم دخترش بکنه و سو يسند خونه ا دیپدر عروس با یموقع عروس

که به عنوان خواستگار از  یبه هر کس یننشسته م دو دست. رو با زحمت فراهم کردم یزندگ نیمن ا. جاست نیهم اشتباهت»

رشوه  یکنم و کل یکس میرو تقد نمیبخوام دختر نازن نکهینه ا یکمک هستم، ول ةآماد یتا حد معقول. کنم مشیتقد رسهیراه م

خودت رو . یکن یاونو خوشبخت م یازدواج کن يو با هر مرد یهست یو باهوش لکردهیخالصه، تو دختر تحص! هم بهش بدم

«.ریدست کم نگ

من از قشر  قتشیحق. میبرس ییصحبتها به جا نیا اکنم ب یپدر جان، فکر نم دینیبب«:خواستم گفتم یکه از کنارش بر م یحال در

 یخال بیج. خورهیکنم، حالم از افاده و تکبرشون به هم م یسابقم رو که نگاه م یهمکالس يپسرها. شده م دیناام لکردهیتحص

داره و  یمرفه یشهرام زندگ. حال جوون باشه نیداشته باشه و در ع زیکه از اول همه چ نمک يشوهر خوامیم! خوامیم! یپز عال

«.هیمن شوهر مناسب ياون برا. پدرش هم قول داده براش خونه فراهم کنه

حق با تو  دیشا ،یهست یتو دختر باهوش. واهللا دونمینم«:سر تکان داد و گفت یدرماندگ يمن از رو يحرفها دنیبا شن پدرم
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 نقدریتو چرا ا دونمینم. میندار یخانواده تناسب نینظر با ا چیبه نظر من ما از ه یول. عوض شده یزندگ يارهایمع دیشا. باشه

«.يشد يماد

چرا شما از شهرام خوشتون  دونمینم. رمیگ یرو دز اظر م اتیبلکه فقط واقع. نشده م ينه پدرجون، ماد«:و گفتم دمیخند

بار هم شما رو  هی گهیم. به شما ارادت داره یلیپدرش هم خ ه،یکه چقدر جوون محجوب نیدیو د نیدیکه اونو د یدر حال ومده،ین

«.دهید یدر وزارت بازرگان

و  میتعظ یلیکنم خ یم دیهر وقت من از سوپرمارکتش خر شیفرسا. آنقدرها هم بد نباشن دیشا دونم،ینم. گهیراست م آره،»

«.یکن دایپ يشوهر بهتر یتونیاما به هر حال تو م. کنهیم میتکر

را به نظر خودم واگذار کرد و من با  زیاو همه چ. افتی انیپا شهیهم يهرام برامن و پدرم راجع به ش يجا گفت و گو نیدر هم و

شوهر مستانه  هیشب يکند، شوهر ایمه میرا برا زیخواستم که همه چ یم يمن شوهر. کردم یم يام پافشار دهیبر عق یسرسخت

 میقادر به برآورده کردن آرزوها ییه تنهاباورم شده بود که هرگز خودم ب. بود دهیخر مشهوندا به نا لیاتومب کی هایکه تازگ

.داشتم یراهه قدم بر م یافسوس که در ب. ام دهد ياری یداشتم تادر زندگ اجیاحت يقو ۀپشتوان کیبه . نخواهم بود

 وارهایبزرگ با د اریبس يخانه ا. گذراندم یمبلمان منزل م يشگاهایو نما هایلوکس فروش نیتریو يرا به تماشا یطوالن ساعات

 دیخر يکردم من و شهرام برا یخود مجسم م شیشده را پ يو گچ کار نهییو سقف آ نیمرمر يبخار شیو پ دیسف يو ستونها

او که فعالً مستاجر داشت، مکان  يپدر ۀدوم خان ۀطبق. کرد میمراجعه خواه شگاهایاو نم هایاثاث منزلمان به همان لوکس فروش

باال شش اتاق خواب  ۀشهرام، آپارتمان خودشان هفت اتاق خواب و طبق ۀبه گفت. دیسر یبه نظر م میتحقق آرزوها يبرا یمناسب

برگزار  یبا شکوه يهایکردم در آن خانه مهمان یخودم فکر م شیپ. آمد یخودمان به چشمم نم ۀاثاث خان گرید. داشت

.شوهرم و ثروت و مکنت او به حال ما غبطه خواهند خورد دنیبا د نیکرد و مدعو میخواه

به  یینها يگفت و گوها يدر آبان ماه شهرام به اتفاق خانواده اش برا یبر اثر اصرار من، قرار بر آن شد که شنبه شب باالخره

با خودش  ییبایدسته گل ز نکهیخواسته بودم و آن ا زیچ کیبا او صحبت کرده بودم، تنها  یروز قبل که تلفن. ندیایمنزلمان ب
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گفتم هنوز جوان است و اداب معشرت  یدادم و م یم يبود و من به خودم دلدار اوردهین میبرا یآخر او هرگز دسته گل. اوردیب

چه  یاست، ول سیخس يبرده بودم که تا اندازه ا یالبته پ. اموزمیبه او ب ندهیدر آ دیاست که با ییزهایهم از چ نیداند، ا ینم

 یم يکودکانه ا ۀبه خاطر فراموش کردن دسته گل را بهان اجوعالقه داشتم و به هم زدن قرار ازد ياز حد به و شیکنم که ب

.دانستم

با مهر . معطر به رنگ سرخ گلگون در دستانش داشت يوندیرز پ ياز گلها يما آمد، دسته ا ۀکه او با پدر و مادرش به خان یشب

موج  کیمثل  یفیکرد و لرزش خف دایموقع گرفتن گلها، نوك انگشتانش با دست تماس پ. فراوان گلها را به دستم داد ۀو عالق

.مچقدر دوستش داشت. دیدو میبه سراگا

کت . به خود گرفته بود یعبوس ۀافیق. بعد از زن و فرزندش داخل شد شیفرسا يآقا. دندینه شب بود که از راه رس ساعت

کهنه  اریشلوارش هم بس. شکافته بود یچپش از فرط کهنگ نیدرز آست. به تن داشت شیسال پ یتا س ستیمدل ب يچهارخانه ا

کاناپه  يشهرام و مادرش رو. نشست یمبل يرو ییرایاز سالن پذ يکلمه سالم کرد و در گوشه ا کیفقط . و رنگ و رو رفته بود

باز  شیفرسا يکرد سر صحبت را با آقا یپدر و مادرم مقابل آنها نشستند و پدرم مؤدبانه سع. سالن قرار گرفتند گریطرف د

 یکرد، آن شب رفتار سرد و ب یم یسالم و احوالپرس یلیفروشگاهش خ يبا پدرم به عنوان مشتر شهیآقا که هم نیاما ا. کند

«خوبه؟ یانشااهللا که حال جعنابعال«:دیپرس. باشد ماریکه پدرم فکر کرد نکند ب يداشت، طور يادبانه ا

«.بله، الحمداهللا«:به زور جواب داد شیفرسا

«.نیکسالت داشت دمیشن»

«.بود رفع شد یمدت کوتاه له،ب»

 ییشهرام با خئشرو. سخن گفتند يسکوت چند کلمه ا نیشکستن ا يو شهرام برا شیسپس خانم فرسا. برقرار شد سکوت

دو  ای کیو به هر سؤال پدرم با . افکنده بود نییاما پدرش سر را پا. ستینگر یم نمیبه والد اقیکرد و با عالقه و اشت یصحبت م

 گریساعت، د میبعد از ن یول. مسائل روز به گردش درآورد رامونیصحبت را پ يگو شیآنگاه خانم فرسا. گفت یکلمه پاسخ م
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:سرانجام پدرم گفت. گفتن نداشت يبرا یحرف چکسیه

«.میصحبت کن یقرار بود امشب راجع به موضوع نکهیمثل ا ش،یفرسا يجناب آقا خوب،»

«.کنم ارتیرو ز یجنابعال دمیط خدمت رسبنده فق«: گفت یتفاوت یبا ب شیفرسا يآقا

 ییکرد؟ رفتارش چه معنا یبود که پدرش اجرا م يا شنامهیچه نما نیا. به پدرش انداخت يشهرام نگاه غضب آلود دمید

به شهرام نگاه  شیما را دست انداخته بود؟ با تشو ایآ. کرد ینگاه م شیانداخته بود و فقط به کفشها نییداشت؟ سرش را پا

مادرش برگرداند و با پرش ابرو به او  يبعد سرش را به سو. که نگران نباشم ماندداد و فه نانیو او با نگاهش به من اطم کردم

از ازدواج گفت که چه امر . چه آمده است شروع به صحبت کرد يآمده باشد برا ادشیگلرخ خانم مثل آن که . اشاره کرد

گفت که آنها . نندیشدن او را بب زندپسرشان و صاحب فر گانهیازدواج  لندیما چقدر شیفرسا ياو و آقا نکهیاست و ا یمبارک

سپس . خورد یحالم به هم م گرید يداستان تکرار نیاز ا. هستم ایاند و من صاحب تمام محسنات دن دهیچقدر مرا پسند

 یفکر م«:زد و اظهار داشتآن را ورق . آورد رونیب یکوچک جلد مشک میتقو کیبرد و  فشیهمانطور تبسم کنان دست به ک

هم انشااهللا  شونیجشن عروس. مناسب باشه یلیخ يمراسم نامزد يبرگزار يهم هست، برا یمذهب دیکه ع گه،ید ۀکنم پنج هفت

«.میدار ادیوقت ز. گهیپنج شش ماه د

تلفن  نجاین موقع مرتب به ااز او. دختر من اومدن يبه خواستگار شیشما چهار ماه پ ةخانم، آقازاد دینیبب«:پدرم گفت نجایا در

 يکنجکاو انیآشنا. باشه یکردن شناخت نسبت به هم کاف دایپ يکنم چهار ماه برا یمن فکر م. کننیرفت و آمد م ای زننیم

و چه بسا شانس ازدواج رو  نهیبیلطمه م تیثیاز نظر ح فتهیک محله نامش سر زبونها بیکه در  يکه دختر نیدونیو م کننیم

«.دست بده از شهیهم يبرا

«ن؟یکنیامر م یشما چ. قربان نییفرمایدرست م«:گفت ییخانم با خشرو گلرخ

«.و دخترمون زبانزد خاص و عام نشه فتهیما هم به خطر ن يو عقد کوتاه باشه که آبرو ينامزد نیب ۀنظر من بهتره فاصل به»

 يخوب جناب آقا اریبس«:درش خطاب به پدرم گفتبعد ما. آورد نییرا پا شیشهرام پلکها. به شهرام نگاه کرد شیفرسا خانم
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بابت دل  چیشما از ه میخواه یما اصالً نم. ماست يشما آبرو يآبرو. نییفرمایدرست م. میدیلحاظ به شما حق م نیما از ا. یملک

 رهیو غ یوسعر دیمراسم ازدواج و خر يبرگزار يباشگاه برا دنیمسکن و تدارك د هیکه ته دییبفرما قیاما تصد. نیآزرده بش

عقد  ۀشما، خطب شیاجابت فرما يکنم برا یم شنهادیپ نیبنابرا. که همون پنج شش ماهه که خدمتتون عرض کردم بره،یوقت م

تا اون موقع شهرام . داره یفاتیتشر ۀمراسم ازدواج که اون هم جنب مونهیفقط م. میکن يجار يرو هم در همون مراسم نامزد

 یۀو ته یعروس دیشما و تحت نظرتون به خر ییبا راهنما توننینخواهند داشت و م یرت مشکلجون از نظر معاش قیجون و شقا

«.باشگاه برن ةمسکن و اجار

! هم سکوتش عالمت رضا بود دیشا. کرد ینم ياظهار نظر نیبود و کوچکتر نییسرش پا شیفرسا يمدت آقا نیتمام ا در

سرکار «:سپس مادرم شروع به صحبت کرد. ه نشانه موافقت تکان دادبات راحت شد و سرش را ب نیاز ا الشیپدرم ظاهراً خ

جون  قیشهرام خان و شقا یما هم خواستار خوشبخت. میممنون نیکرد شنهادیرو پ یراه حل منطق نیا نکهیاز ا ش،یخانم فرسا

نکرده  یاز آداب و رسوم صحبت يسر هیاما هنوز راجع به . میندار یما هم مخالفت دن،یو حاال که اونها با هم به توافق رس میهست

که به او بفهماند وارد صحبت  تبه پدرم رف يو در همان حال چشم غره ا» .واجب تشیکه عرف و سنته و رعا ییزهایچ م،یا

.بشود

جناب  ه،ینظر شما چ. گن یبله، خانم درست م«:گفت شیفرسا يبه مادرم انداخت و سپس خطاب به آقا ينگاه عاجرانه ا پدرم

«؟شیفرسا

:گفت يبلند کرد و با نگاه پرسشگر ینیسرش را با سنگ شیفرسا

«؟یراجع به چ دیببخش»

«.یجشن عروس يبرگزار ةنحو. هیبه مهر راجع»

:شد گفت یم دهیکه به زحمت شن ییلب با صدا ریز شیفرسا يآقا

«.دوننیدختر و پسر قرارهاشون رو گذاشته اند، خودشون م نکهیمثا ا واهللا،»
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با . پدرم جا خورده بود. او با نگاهش مرا دعوت به سکوت کرد م؟یگذاشته بود يما چه قرار. ه شهرام نگاه کردمتعجب ب با

«ن؟یچه آمده ا يپس شما برا دونن؟یچه خودشون م یعنیآقا؟  هیمنظورتون چ«:گفت زیاعتراض آم یلحن

ندارد و  یآدم تعادل روان نیا یدان یگفتم، پدر، تو که م یبا نگاه به او م. ملتسمانه جواب نگاهش را دادم. به من نگاه کرد پدرم

 نیا. دختر جان بگذار کارم را بکنم: گفت یپدر با نگاهش م. تو را خدا خشمت را مهار کن. است یپرخاشگر و عصب شهیهم

 نقدریرش ابا نگاهم جواب دادم، پدر جون، در عوض پس ؟یبا او سر کن یخواه یم چطور ندهیدر آ. است یعوض یلیخ اروی

 ینیب ینم. است یتبسمش چقدر دوست داشتن! نگاه کن نشیچشمان سبز و دلنش ش،یبایز ةبه چهر. و خوش اخالق است میمال

خواست  یاست که تا حاال نم نیهم يبرا. کند؟ او هم از رفتار پدرش شرمنده و خجل است یبه پدرش نگاه م یظیبا چه غ

.اوردیب نجایپدرش را به ا

:گفت يبا لحن آرام تر. تبادل افکار را درك کرد نیدرم اپ نکهیا مثل

«م؟یصحبت کن یمگه قرار نبود با هم راجع به عروس ن؟یآورد فیچه تشر يشما برا نیپس به من بگ ش،یفرسا جناب»

 ریقصت گنیم ادیب شیپ يزیچ کی؟ فردا !بگم آقا یمن چ«:باال انداخت و گفت یرا کم شیزد و شانه ها يشهرام پوزخند پدر

«...کار یچ دوننیکنن خودشون م یعروس خوانیاونها که م. کنم یبا اونها زندگ خوامیمن که نم! من بوده

مذاکره راجع به موضوع مورد نظرتون  يبرا نیبد ،اجازهیملک يآقا«:خانم ناگهان حرف شوهرش را قطع کرد و گفت گلرخ

در  شیفرسا يآقا!عالم براشون کمه يطال يتمام سکه ها.ستنجواهر ه کپارچهیماشاهللا دختر خانم شما .میبعدا خدمت برس

 ياما قرارمون برا.میدیو صبحتها رو ادامه م میرسیپس فردا خدمت م عموضو نیا يموضوعها قرار ندارند برا نجوریا انیجر

.ستیباق خیدر همون تار ينامزد

بود با اشاره دست مادرش از جا برخاست  یش عصبانانداخته و اشکارا از دست پدر نییمدت سرش را پا نیکه در تمام ا شهرام

 رونیاز در ب یکردند و با تشکر و عذرخواه یمادر و پسر خداحافظ.و تبسمش را حفظ کند ییکرد باز هم حالت خوشرو یو سع

.نه ایهم گفت  يزیچ شیفرسا يهنگام رفتن آقا ستین ادمی.رفتند
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نگاه نافذش را بمن دوخته  کهیرا نداشت ناگهان از خشم منفجر شد در حال یتمالقا نیاز رفتن آنها پدرم که هرگز توقع چن بعد

 یبا او زندگ یخواهیتو چطور م.ستیبا ازدواج شما موافق ن دیرفتار کر؟شا نطوریچرا ا.وونستیپسره د نیپدر ا قیشقا:بود گفت

؟یکن

که شهرام از  نیدید نیرو خدا انصاف داشته باش تو.کنم یبا پسرش زندگ خوامیم.کنم یبا او زندگ ستیقرار ن:گفتم یناراحت با

.نطوریمادرش هم هم دیکشیم يدست پدرش چه زجر

که من از اون پدرها  یدونیم.ستمیازدواج ن نیمن اصال موافق سر گرفتن ا یول.رسهیبنظر نم يالبته مادرش خانم بد:گفت پدرم

 یراض وندیپ نیاما بدون که ته قلبم از ا. یهست يا دهیفهمچون خودت ماشاهللا دختر بزرگ و  رمیکه بخوام جلوت رو بگ ستمین

.يکردیفکر م شتریب یبهتر بود کم.ستمین

روزها شوهر  نیا نیکن دایبرام پ يشوهر بهتر نیتونیاگه شما م حتینص نهمهیپدرجان خسته شدم از ا:گفتم یحوصلگ یب با

اش رو هم تحمل  وونهیبخاطر او حاضرم پر د.مناسبه  پسر عالقه مندم و بنظر من از هر لحاظ نیمن به ا ادیم ریسخت گ

.ستیآسون ن شهیکه هم یزندگ.کنم

بغض  ییبا صدا.کردیصحبت م یرا برداشتم شهرام بود که از تلفن عموم یزنگ تلفن بصدا در آمد گوش 12شب ساعت  همان

است از قول من از  وونهیپدر من د قتشیحق.کنم یخانم زنگ زدم که از شما و خانواده محترم عذرخواه قیشقا:آلود گفت

پدر منهم  یسرتون حفظ کنه کاشک يباال شهیشو هم هیخدا سا دیدار یچه پدر خوب وبا منطق.نیکن یعذرخواه یلیپدرتون خ

.مثل پدر شما بود

الو؟الو؟:گفتم يبا دلسور کندیم هیخط گر يکه آنسو دیقطع شد بنظرم رس شیصدا نجایا در

.مییفقط زنگ زدم بگم ما نوکر شما:لحظه بعد اهسته گفت چند

بابت امشب هم ناراحت  ؟ازیزنیم هیچه حرف نیا:گفتمیکه م دمیخودم را شن يصدا هیبعد از چند ثان.میچه بگو دانستمینم

.ارمیامشب رو از دلشون در ب يهر طور شده دلخور کنمیم یسع.دهمیم حیخانواده ام توض يبرا.نباش
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 یجشن عروس يو نحوه برگزار هیمهر زانیم يتوافق رو يم که قرار بود بقول خودش برااز مادر شهرا یروز گذشت ول سه

 ستیشده به قوت خود باق نییدر روز تع يتلفن زده و گفته بود قرار نامزد کباریمدت شهرام  نیدر ا.نبود يخدمت برسه خبر

.میعقد به آنجا مراجعه کن ياست که برا يکردن محضر دایو او درصدد پ

 یول.میحاال دعوت کن نیو مهمانها رو از هم مینیرو بب يتدارك جشن نامزد دیبا.ستین یباق يادیوقت ز:گفتیبا دلهره م مادرم

بخرن؟ خوانیاز کجا م یعروس رن؟لباسیبگ خوانیرو کجا م یعروس شه؟جشنیم یچ هیمهر فیتکل

با حرص .شدمیم یعصب اریاخت یآمد ب یم انیبه م هیکه حاال کامال به شهرام دلبسته بودم هر وقت صحبت از مهر من

.دیرو به وسط نکش هیبحث مهر نقدریا.بزارن متیکه روم ق ستمیمامان جان منکه کاال ن:گفتمیم

.دختره الزمه يآبرو هی؟مهريدیچرا حرف مادرت رو گوش نم!يدختر جوت چقدر سرکش شد:گفتیم یبا نگران او

برام در نظر  یحد معقول هیخوب خودشون .من کمه يعالم برا يطال يها تمام سکه گفتیمادر شهرام م نیدیمگه ند:گفتمیم

شهرام  دونمیم.شمیمن کالفه م یزنیحرف م هیکه تو از مهر نطوریمامان ا یول.خودشون هم هست يباالخره ابرو.خواهند گرفت

!ستیپولها که براش پول ن نیا.چونه نخواهد زد هیسر مهر

مرتبا پرس و  هیخانم همسا.همچنان نقل مجلس بود هیموضوع مهر یول شدیخاموش م دیدیم دهیفا یکه ادامه صحبت را ب مادرم

شوهر من !سکه مهرت کنه ها 500کمتر از  يجون نگذار قیشقا:گفتیامر قرار داشت م انیکه در جر ایدوستم رو.کردیجو م

.سکه 1342 یعنیبه تعداد سال تولدم مهرم کرده 

 یاو را پدر بچه ات بدان نکهیهنوزم جز ا يبزرگترها زنش شد دیبنا به صالحد!یوست نداشتتو که شوهرت را د گفتمیدلم م در

مثل شوهر تو  دیآ یکنم از ظاهرش خوشم م یبا او زندگ خواهمیمن شهرام را دوست دارم م یول يبه او ندار يگریاحساس د

.دمینم یتیاهم خاله زنک هم يو حرفها هیبه مهر نیبنابرا!ستیخپل و کوتاه قد و کله طاس ن

را که بخواهم انجام خواهم  يکار دانستندیم شناختندیپدر و مادرم مرا خوب م.کردمیآوردم و سکوت م یبزبان نم يزیچ اما

حاال هدف من ازدواج با شهرام .بودم دهیخودم در نظر گرفته بودم به آن رس يبرا یرا که در زندگ یهر هدف شهیهم.داد
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.برسم هدف نیکن باشد به امم قیبه هر طر خواستمیم.بود

؟يمادرجون سالم از شهرام خبر ندار:گفت.داشت ينگران و درمانده ا يصدا.چهارم مادر شهرام تلفن زد روز

افتاده؟ ینبودم چطور؟اتفاق خبریچند روزه ازش ب نیچرا ا:گفتم

 خواستیگذشت؟پسره م ینشب بمن چاو یاگه بدون.شده یجن.ومدهیبخونه پدرش ن گهید میکه از منزل شما اومد یاز شب واهللا

تو رو دوست  یلیجون شهرام خ قیآخه شقا.کرد شهیم کارشیچ گهید هینجوریذاتا ا نکهیبخاطر ا.پاره کنه کهیپدرش رو ت

حاال هم چند !منو انقدر دوست نداشته چوقتیاون ه!شهیم میبهت حسود شراست.قهیشقا ایکس من در دن نیزتریعز گهیم.داره

کن آخه حرف تو رو  حتشیکم نص هیتو رو خدا اگر با تو تماس گرفت  کنمیهر شب سر نماز دعاش م.ارمروزه ازش خبر ند

؟یخوابیکه شب خونه سهراب م يبهش بگو مگه خودت خونه ندار.کنهیگوش م

.گمیچشم اگه زنگ زد حتما بهش م:فکر فرو رفتم و گفتم به

برد ورا باالتر  شیشد صدا يدفعه لحن گلرخ خانم خانم جد کی

به روش هم نگاه  گهینکنه پدرش د یزودتر با پدرش آشت یخانم بهت بگم که اگه شهرام هر چ قیبه هر حال شقا:گفت

.کنهینم

ه؟یچ منظورتون

از او  دیبا شه؟شهرامیم یچ یدونیاونوقت م.شرکت نکنه ياونقدر از دست شهرام دلخوره که ممکنه اصال در جشن نامزد پدرش

 ییرا باالتر برد گو شیصدا نجایدر ا.چون هرگز به روش نگاه نخواهد کرد.صرف نظر کنه یبه کل شیالبه عنوان پشتوانه م

دونه پسر رو  هی نیکه آدم هم.فتهیپدر و پسر نفاق ب نیکه ب ارهیخدا اون روز رو ن:است تیجمع يغرا برا ینطق رادیمشغول ا

 شتریب زمیخب عز:شد  متریمال شیلحن صدا نجایدر ا.شرکت نکنه شیو ارزو اونوقت تو جشن نامزد دیام نهمهیداشته باشه با ا

.منو بهش بده غامیاگه تماس گرفت حتما پ.شمیمزاحمت نم نیاز ا

ه؟یشما با پدرت چ يدعوا يشهرام خان ماجرا:دمیروز عصر شهرام تلفن زد پرس همان
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موضوع رو به تو گفت؟ نیا یک...ی؟کیچ:جواب داد یدستپاچگ با

.مادرت

؟يکرد یاز پدر و مادرت از قول من عذرخواه یراست.کنم کارشیچ دونمیاگه دستم بهش برسه م.لعنتش کنه م؟خدامادر

.بله

از طرف اونها نباشم؟ یمن نگران جواب منف پس

!نه:...گفتم دیمکث و ترد یکم با

ن؟یرو دعوت کرد تون؟مهمونایرو دعوت کردم شما چ يجشن نامزد يممنون به هر حال منکه از االن مهمونها یلیخ

؟یکن فیدعوا برو برام تعر نیا يماجرا يخوایحاال نم.میکنیدعوتشون م میکم دار کم

.راستش پدرم از دست من دلخوره:گفت یلحظه سکوت کرد و بعدش با ناراحت چند

چرا؟

.ازدواج کنم خوامیم که

ده؟ینپسند منو

.دین خودش اول از همه شما رو پسنداو.نیجان؟شما تاج سر ما هست قیشقا یزنیم هیچه حرف نیا

داد؟ يرا رییچرا تغ پس

بمن وابسته  یلیبه بعد بهش توجه نکنم آخه خ نیحاال نگرانه که از ا یخودش اصرار داشت من ازدواج کنم ول.نداده يرا رییتغ

من طرف  کرده يگفت صندوقدار از دخل دزد.گرفتیاز عصرش بهانه م يخواستگار مییایب میخواستیکه م یشب.است

بعد بمن گفت تو .بوده گناهیدوباره پولها رو شمرد معلوم شد خودش اشتباه کرده و بنده خدا صندوقدار ب.صندوقدار رو گرفتم

.يمن نجات بد خیتو صندوق که صندوقدار رو از توب یپول گذاشت بتیاز ج

دونه؟یاز کجا م:ام گرفت و گفتم خنده
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پدرم رو  يرهایدائم تحق دیچون زن و بچه دارن و به نون شب محتاجن با نونشیهمهش حرف زور ازش م چارهیب يکارگرها

.دهیکه پدرم انقدر آزارشون م سوزهیدلم براشون م.تحمل کنن

؟يدیاونها رو از دردسر نجات م يو در مواقع ضرور یشما فرشته نجات هست پس

.یو مهربان تیمیصم نهمهیبا ا نیفرشته نجات شما هست:گفت یمهربان با

.یماجرا رو نگفت هیخوب بق:گفتم.کردیم یچرب زبان چقدر

اونطور من .دیخونوادتون ند يجا رو مناسب تر از خونه شما و جلو چیدخالت من خواست ادبم کند و ه نیبخاطر هم.گفتمیم بله

خالق و رفتار ا نکهیا يارم؟برایاونو به خونتون ب خواستمیچرا نم يدیحاال د.کرد فیپدر محترم تو خوار و خف يرو جلو

.شد رفت پشت درخت میقا.کنم رشیز نیبا ماش خواستمیاونشب م.برهیمردم م يآدمو جلو يهمه جا آبرو.نداره

.باشه پدرته یشهرام جان؟باالخره هر چ یزنیم هیچه حرف نیا

.نیخودتون اونو ببخش یبه بزرگ کنمیفقط خواهش م.پدر و مادرت برد يمنو جلو يآبرو.متنفرم ازش

 نیکه ب ییتنها حرفها کردیم یهر وقت ظاهرا آشت.زدینم یبا من قهر بود و حرف ییاغلب اوقات گو.کردیمرتبا غرولند م مادرم

 دیخر يبرا یبرگزار کنن؟ک خوانیم يجور یازدواج رو چ د؟جشنیبه کجا کش هیموضوع مهر:بود نهایا شدیما رد و بدل م

ن؟یریم

گفت , گذاشتم  ونیرو باهاش در م هیبار موضوع مهر هی.  دونهیم مشغوله که خدا ممادر دست از سرم بردار اونقدر فکر:گفتمیم

".به مال اون چشم داشته باشه ینه دوست داره کس, داره  یگفت نه چشم طمع به مال کس. عرف و رسمه یهر چ

"گه؟یم یخودش چ.مینیو بباز حاال تدارکش ر دیبرگزار بشه با ينه؟ اگه قراره جشن نامزد ایکرد  یباالخره با پدرش آشت"

".به خاطر من با پدرش دعوا کرده گهیم. دهیجواب سر باال م"

"!چه حرفها"

 گهیشهرام م یول. نداره يکس حرف شنو چیچون از ه.بدم یشهران رو با باباش آشت, کنم  یونیپادرم دیمن با گهیمادرش م"
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".خودشون رو دعوت کرده يمهمونا

".هنوز اشکال داره هیاصل قض کنه؟یکه مهمون دعوت م مگه خونه اونه! کرده خودیب"

خودمان انجام  دیرا با  مانیشهرام معتقد بود که همه کارها. شد  یتا ساعتها باز نم شیمادرم به فکر فرو رفت و سگرمه ها بعد

و با  دیرحال از راه رسآن روز خوش و س. میدنبالم آمد تا به محضر برو يدو هفته مانده به روز نامزد نیهم يبرا. میداد یم

مراسم ساده  هی. پدر و مادرت راحت بشه الیتا خ میکن یعقد پرس و جو م يبرا, محضر  میریامروز م":گفت يزیلحن مهر آم

 یرو م یجشن عروس, آماده شد زیهمه چ یبعد هم وقت.میخر یرو م مونیزندگ لیراحت وسا الیو با خ میکن یبرگزار م

".میریگ

".میعقد کن میتون یکه نم ينطوریا. عاقد حضور داشته باشه دیهم با یاسم عروسدر مر یول ":گفتم

".شه یو مراسم عقد به ظاهر برگذار م میکن یهم دوباره عاقد رو دعوت م ینداره تو مراسم عروس یاشکال چیه"

"شه؟یمگه م! واه "

و  يلمبرداریف نیدورب يفقط جلو یاسم عروسمر يو تو میکن یامضا رو تو محضر م! شه خانم یچرا نم":گفت  یالیخ یب با

به من انداخت و اضافه  یبعد با محبت نگاه " میکن یامضا م میدار میکن یوانمود م یعنی,  میریگ یژست امضا رو م یعکاس

"!ارمیم نیرو هم به زم ونمن به خاطر شما آسم ستین يزیکه چ نیا ":کرد

.دم همراه او به محضر برومآماده ش نیبنابرا, میدانستم چه بگو ینم گرید

 شهیمن هم. هوا پاك و دلچسب بود .کرد یرا گرم م نیو آفتاب تن سرد زم دیوز یم یمیمال مینس. بود يزییروز مطبوع پا کی

 يادیز جانیبود و ه نیچن زیآن روز ن.برخوردارم يشتریو جنب و جوش ب تیاز فعال يزییپا يکردم در روز ها یاحساس م

درختان به رنگ زرد  يبرگ ها. داشت یلذت فراوان لیبود و گردش با اتومب دکم رفت و آم ابانیاعت روز خدر آن س. داشتم 

شهرام . دندیلغز یسو و آن سو م نیبا وزش باد خش خش کنان به ا ختهیر نیبه زم يبودند و برگها دهییگرا یو نارنج

من هم . و با صفا بود  بایز اریبسی دانیشهر و م یحالت شمالاز م یکیآنجا .شد ادهیمتوقف کرد و پ يرا مقابل محضر لشیاتومب



معتضد ترایم - وسوسه ازدواج کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٩٥

از .فتمیاو دستش را دراز کرد و دستم را گرفت که ن, آب بپرم يجو يخواستم از رو یکه م یموقع. شدم ودر را بستم  ادهیپ

درشت و خوش  باز هم به چشمان. چه لذت بخش بود.دیدر تمام تنم دو يفوق العاده ا يتماس احساس قدرت و انرژ نیا

به ساختمان کهنه  یوقت. نمود یم یسبز آب يبه تن داشت و رنگ چشمانش به جا يالجورد راهنیآن روز پ. شدم رهیحالتش خ

 میدیبه دفتر محضردار که رس. بود رومندشیهنوز دستم در دست ن, میداشت داخل شد یکیبار اریبس چیکه راه پله مارپ

 تونمیمن م یول,  انیحاج آقا بعد از ظهر م ":گفت. میدش آنجا بود و با او صحبت کراما پسر, خودش حضور ندارد  دمیفهم,

 میکن یم یکه خدمتتون معرف یبرگه به درمونگاه نیو شما با ا مید یم يشناسنامه بهتون برگه ا هیبا ارا.کنم  تونییراهنما

".نیباش گاهساعت هشت صبح در درمان دیبا شیانجام آزما يبرا.  نیدیالزم رو انجام م يشهایو آزما نیکن یمراجعه م

فاتح از جنگ را به خود گرفته  کیشهرام چهره . میام بازگشت يکوچکمان به منزل پدر يروزیو سرمست از پ میرو گرفت برگه

 انیبه م شیفرسا يو مشکل شهرام با آقا هیاز مهر یآن روز مادرم سخن. ستودم یمن هم به خاطر شهامتش او را در دل م.بود

.اوردین

در , که در کنار او نیاز ا. آمده بودم جانیبه ه یلیخ.  میدرشرق تهران رفت یبه درمانگاه شیانجام آزما يروز بعد برا صبح

 یانجام م يپا افتاده ا شیکار پ ییگو,  دیرس یتفاوت به نظر م یاما او ب. نشسته بودم غرق در لذت بودم  لمانیاتومب, لشیاتومب

مقابل درمانگاه از  یوقت. پنداشتم یبر عشقش نسبت به خودم م لیرفتار او را دل,من نادان  یلو. ت دارددهد که به آن عاد

شازده , سرور من ":تبسم کنان گفت.  دیخنک خر وهیپاکت آبم کی میفورا برا. کردم یاحساس تشنگ, میشد ادهیپ لیاتومب

.بود یشتنو دوست داچقدر مهربان  ".بگو تا برات فراهم کنم يخوا یم یهرچ, خانم

فرا  ییداشت که دور تا دور آن را درها یبزرگ يطبقه اول سرسرا. یمیساختمان بزرگ قد کیبود  یربزرگ ایدرمانگاه بس انجا

 یآنجا را به طبقه دوم مربوط م, در سمت سرسرا  ضیدو پلکان عر.شدند یمختلف باز م يدرها به اطاق ها نیا. گرفته بود

مربوط  يشهایانجام آزما يجداگانه برا یزن و مرد در صفوف يعده ا. روبرو شدم  یبیعجبا منظره , میال رفتاز پله ها با. ساخت

 مانیخداوند با هم پ شگاهیاشخاص قصد داشتند در پ نیتمام ا.به خود گرفته بود یروحان یفضا حالت. بودند ستادهیبه ازدواج ا
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خون و  شیآزما یستیبا یمردها م.بود یتجربه جالب.میستادیط به خودمان او در صفوف مربو میاز هم جدا شد. ببندند ییزناشو

 ادیاعت يادرار برا شیو آزما سیلیفیس يماریب يخون برا شیآزما. دادند یادرار م شیو دختران جوان فقط آزما, ادرار بدهند

 "د؟یداشته ا یصخا يماریسابقه ب ایآ ": دیاز من پرس يدر آنجا خانم دکتر. کردند ییراهنما یبعد از آن مرا به اتاق. بود

 ".سرخچه هم قبال گرفته ام.زده ام  رایاگر منظورتون واکسن کزازه اخ ":گفتم  ".یواکسن بزن دیبا یول ":گفت ".نه ":گفتم

ر از او تشکر کردم و د ".ان شاءاهللا مبارکه. برو به سالمت . يپا دکتر هیماشاءاهللا خودت  ":زد و گفت يخانم دکتر لبخند

 متیق يخواهد برا یگفت که م.مرا به خانه نرساند  يفور, اما شهرام بعد از خارج شدن از درمانگاه.وستمیراهرو به شهرام پ

او . شدم یاو آشنا م یاخالق اتیکم کم با خصوص.باشم دیبزند و من هم با دیبه فروشگاهها با يسر ازمانیمورد ن لیکردن وسا

.ردن و چانه زدن بودک دیعاشق خر ونیبرخالف اکثر آقا

شهرام .  میمراجعه کرد يا رهیزنج يبه فروشگاهها. میکردنشان گذراند متیاجناس و ق دنیرا به د یطوالن یروز ساعات آن

را  یلمیمثال به عالقه فراوان ف. شده بود یکیو الکترون یلوازم خانه وبه خصوص لوازم برق يبه من نداشت و محو تماشا یتوجه

دلم ":بعد به من گفت.تماشا کرد, داد  یفروشگاه نشان م کیمدار بسته  ونیزیتلو از یسیانگل یجاروبرق کیکه از طرز کار 

 ونیزیبعد تلو. سرم را با شوق و ذوق تکان دادم  ".کنهیم يآب و کف رو هم جمع آور یحت میرو بخر یجاروبرق نیخواد ا یم

از  یکیسپس .شد ایرا از فروشنده جو ارشانتک تک آنها و طرز ک تمیو ق, را از نظر گذراند يو کره ا یژاپن نچیا 29 يها

با . زارمیب کیاز صفحه کوچ. میرو واسه خونمون بخر ونیزیتلو نیخواهد ا یدلم م ":دستگاهها را به من نشان داد و گفت 

".نشسته نمایکنه تو س یپرده بزرگ آدم حس م

فردار با جوجه سرخ  ییایتالیو اجاق گاز ا دیپسند یرا م "دیسا يبا دیسا "زریفر خچالیآشپزخانه منزلش فقط  يبرا شهرام

تمام , پول پرداخت کند یقران نکهیبدون ا, خالصه آن روز . دیپسند یرا نم یاز هر مارک "ویو کرویما".داد یم حیکن را ترج

.خانه مان را انتخاب کرد لیوسا

که ناگهان , میبرو یفروش چیساندو کیبه  میگرفت میتصم. داد یمآزارمان  يبد جور یساعت از ظهر گذشته بود و گرسنگ چند
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 ییبعد سه تا. گفت يزیچ رمردیو به پ دیجلو دو.رفت یاز همه جا به راه خود م خبریافتاد که ب نوایب يمرد ریچشم شهرام به پ

:ده گفتمن و خودش غذا سفارش داد و به فروشن يام برا ندهیآ هرشو. میشد یفروش چیوارد مغازه ساندو

".نیریسفارش دادن براشون بگ یاقا هم که هر چ نیا"

خودش سرش .دارد يفکر کردم شهرام عجب رفتار جوانمردانه ا.دمینوشیو نوشابه م بردمیبه دهان م تزایپ يکه تکه ا یحال در

 نیاز ما نخواسته بود،اما ا يزیچان مرد .دارد یکه چه قلب رئوف دمیشیبا خود اند.زدیگاز م چیساندو یانداخته و به ارام ریرا به ز

.فلکزده را ندارد رمردیپ کی یسنگگر دنیجوان خوش قلب تحمل د

که  يزیچ.کنمیم هیبه شما توص یخانوم ملک":او خطاب به مادرم گفت.به منزلمون امد ایبود،دوستم رو کشنبهیان روز  يفردا

 يکار خواستیاست،م یسیدر شوهر من که زن مقتصد و خسما.میاست که خود ما هم انجام داده ا يکنم،کار شنهادیپ خوامیم

داشت و دست اونا  يدور ییشوهرم اشنا يدختر عمم با خانواده !میتر بود زرنگما از اون  یبه مفت تموم بشه ول یکنه عروس

من با خبر  ي ندهیکه شوهر ا نیرو بدون ا ي،انگشتریعروس يو بعدش حلقه  يحلقه نامزد دیما قبل از خر.رو برامون رو کرد

خودشو  یخوانواده شیپ مشوهرم.میو اونو درست به همون جا برد مینشون کرد یجواهر فروش يمغازه  هی يبشه تو

"!دیبود خر دهیرو که من پسند يماند و حلقه ا یستیانگشتر امده بودند،تو رو دربا دیخر يمن که مراه ما برا یخانواده

نشانده شده بود و  ییبایز ارینحو بس ،بهییطال ي هیکه قطعات الماس تراش خورده بر پا را به من نشان داد ياو حلقه ا نجایا در

 یخاص ياش جلوه  دهیو کش کیبار يبه انگشتها نیداشت و ان نگ یفیانگشتان ظر ایرو.را در بر گرفته بود يانگشتر نینگ

"!یجان واقعا که ناقال هست ایرو":کرد و گفت يمادرم خنده ا.دیبخشیم

از گردنبند و گوشواره  ياونو مجبور کرد مجموعه ا!زن عموم پوست شوهرم رو کند!دوننیتازه نم":و گفت دیهم خند ایرو

 يرو.نشون بده نیدورب يمهمونا جلو يرو به همه  گرفتند،اونایم لمیکه ف یبرام بخره و سر عقد،در حال)هیکارت(دست بند طرح

"!انیبرل يها نیمجموعه پر بود از نگ نیا

شمال  دونیاز فالن م دیمن با يو شمعدونا نهیکه ا گفتمیتازه بهش م":به خود گرفت و اضافه کرد يمندانه ا روزیحالت پ سپس
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پ".فروشنیکه در اونجا م ستیو شمعدونا نهیلوکس و ا ایاش يبخاطره فروشگاها دونیم نیشهرت ا ،چونيشهر بخر

شمعدونا در  نهیا نیکه مشابه ا خوردیشوهرم قسم م چارهیب":امه دادسر داد و سرش را به عقب برد و اد يگرید يخنده  انگاه

کفش کردم و گفتم اصال حرفش  هیمن پام رو تو  یشهر،ول يباال يکمتر از مغازه ها یلیخ یمتیمرکز شهر سراغ داره،اونم با ق

".رهیم المیفام يابروم جلو.رو نزن

".نست يبدرد بخور زیو شمعدون که چ نهیجون،ا ایاخه رو یول":گفت مامانم

مثال .کرد دایپ ییخونه جا يتو شهیم شهیجنس اعال هم يبرا!نیزنیچه حرفا م یاوا،خانم ملک":ابروهاشو باال برد و گفت ایرو

 يباشه نذار ادتیجون، قیشقا":بعد رو به من کرد و گفت"!دارن يشمعدونا چه جلوه ا نیدونینم یچوب کیش يقفسه  هی يرو

ادم پول خرج نکنن،قدر ادم رو  يچون مردا تا برا.انتخاب کن متیگرون ق هانگشتر هی.رات بخرهب متیارزون ق يحلقه 

"!دوننینم

 يادیز دان،تعدادیبر خود م نیاطرافش همچن يها و پاساژها ابانیدر شمال شهر برد که در خ یدانیستم مرا به م.روز دو همان

گرفته تا  کیکوچیمختلف از بچه ها يافراد و خانواده ها.گرفتیم يا عصر ها جان تازه دانیم نیا.بود یجواهر فروش يمغازه 

 لیاز قب یمخالف يامدند و کاال ها یفروشگاها به انجا م نیتریو يو تماشا ياخورهو يپدربزرگ ها و مادر بزرگ ها برا

 یطال و جواهر فروش يغازه هام.دادندینشان م گریبه هم د کردندویرا بر انداز م رهیو کفش،مبلمان،لوازم خانه و غ فیپوشاك،ک

که به صورت  ابانیخ یدر سمت شمال شتریها ب همغاز نیا.بوودند يمشهرو اریبس ياز اونها جواهر ها یهم فراوان بود و بعض

نداشتند،که پشت ان  شتریب کیکوچ يچهار پنجره  ایها معموال سه  یجواهر فروش.قرار داشت افتیامتداد م یغرب_یشرق

.ندنهاده بود دیقرمز،در معرض د ایبه رنگ بنفش  یمیاز مخمل گذاشته و ان را با نور مال یرا بر بالش یالشپنجره ها قطعه ب

جواهر  نیتریپشت و.زدمیانجا م هی يسر هی یساکن در شمال شهر ناشناخته نبود و گهگاه يمن،به عنوان دختر يمکان برا ان

گوهر ارزشمند را به  يا ،قطعهییمطلوب و دلربا يکه شهزاده  میدیم الیخ در عالم.رفتمیفرو م ایو به رو ستادمیا یها م یفروش

دهدیم يبر انگشتم جا ای زدیاویو ان را به گردنم م خردیم يبرا!)خودش ي قهیبه سل ای(خودم ي قهیسل
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 ایمن و رو!ونددیپیق مبه تحق يام به زود یمیقد يایفکر بودم که رو نیبه ان محله رفته بودم،در ا ایان روز که با دوستم رو اما

من گرداند و  يتوقف کرد و سرش را بسو یمجلل اریبس ياو دذر برابر مغازه .میشدیشتابان از برابر مغازه ها رد م

".دمیخهر نجایمن انگشترم رو از ا.میدیجاست،رس نیهم":گفت

مانند  زهیرنگ ن ییطال يها لهین،میتریو ي شهیدرست پشت ش.قرار داشت یکیش اریبس یجواهر فروش يمقابل ما مغازه  در

االت درون  وریجواهرات و ز دنیها د لهیم نیکه وجود ا يبه طور.کرده بودند هیتعب يبه عنوان حفاظ به صورت عمود یفیظر

من و او به داخل قدم .باز شد یو کوتاه ریز يدر فشار داد و در با صدا ررا در کنا یزنگ ایرو.ساختیرا مشکل م نیتریو

در  یمیعطر مال ي حهیرا.داشت یمطبوع يبه رنگ بنفش روشن شده بود و گرما یمیبا نور مال یجواهر فروش يدورو.میگذاشت

 يبودند و با صدا ستادهیشده بود ا دهیکه در سه طرف مغازه چ یافق يها نیتریچند نفر فروشنده پشت و.دیرسیهوا به مشام م

 ییکه گو کردندیچنان اهسته صحبت م.کنند قیتشو دیند انها را به خرداشت یو سع کردندیها گفتوگو م ياهسته با مشتر اریبس

مشغول  يو عده ا ستیعموم يچنان که انجا کتابخانه ا ای شود؛ویم گرانیصدا ها باعث بر هم خوردن ارامش د نیکوچکتر

با گلو  ینقش يدارا دیرسیبهع نظر م یقال هیشب شتریشده بود که ب دهیپوشیپرزدار میبا موکت ضخ نیکف زم!ابشندیمطالعه م

براق بودند یبه رنگ مشک زین یافق يها نیتریو.و بنفش بود یصورت يبوته 

بر گوشه  پینشسته بودپ يرفت که در گوشه ا يمرد يبه سو مایمستق.کردیم تمیکه دست مرا گرفته بود و هدا یدر حال ایرو

سرش را که در  يبر تن داشت و و موها یمرتب زویر تمان مرد کت و شلوا.لب نهاده بود و مشغول گفت و گو با تلفن بود ي

را تاب داده بود و  لشیبیس.سرش داشت یدر پوشاندن طاس یبود و سع راستهشدن بود به دقت ا یقسمت فرق سر د رحال خال

به انگشت داشت يدار نیبه مچ و انگشتر نگ يقطور يدستبند طال.دادیدستش را در حال صحبت مرتبا در هوا تکان م

سالم و تعارف سرش را خم کردو به سرعت به مکالمه  ياز جا برخاست و به نشانه .دیرو د ایکه سرش را باال اورد و رو ینگامه

.داد انیاش پا

در خدمتتون ":داد و گفت هیتک کردیکه او را از ما جدا م یافق نیتریکردجلو امد و به و یمعرفق ایگوهر ن يرا اقا. او ایکه رو مرد
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"مورد نظرتون هست؟ یخاص زهیهستم،چ

خودش  يبرا یقشنگ عروس يحلقه  هیدوستم رو اوردم تا  ایگوهر ن يراستش اقا":گفت شدیکه لبخند از لبش محو نم ایرو

به دوستمم نشون  دمشیو من خر نیو به من نشون داد نیکه اورد یانگشتر خوب و ارزشمند مثه اون هی خوامیم.انتخاب کنه

".میبد

"اقاشون چه کاره هستند؟.خب انشاهللا مبارك باشه!به چشم":زد و گفت ییتگان داد و لبخند پرمعنا يسر ایگوهر ن ياقا

".هستند شیاز سهام داران سوپر مارکت فرسا:چند لحظه فکر کردم و گفتم!کردیم یربط یعجب سوال ب مردك

حق هم داشت،چون .به گوشش نخورده است یاسم نیکه چن دمیبه من انداخت و از طرز نگاه کردنش فهم یتوفاوت ینگاه ب او

 شیفرسا يکه انگار سوپر مارکت اقا کردمیصحبت م گرانیبال د يمن طور یشهر هزاران سوپر مارکت وجود دارد،ول نیدر ا

کجاست از بس شهرام و مادرش با غرور و افتخار از  دنندیمشناسند و م رامانند دانشگاه تهران است که همه ان  یمرکز مهم

لحظه احساس کردم ان مردك  کیانها دچار شده بودم  يماریبه گمانم من هم به ب زدندیحرف م شیفرسا يمارکت اقاسوپر 

 نیامد که در ا ادمیمهندس است بعد فورا  ایدکتر  ندمیشوره ا میو اروز کردم بگو ستیاحترم قائل ن میبرا یکاف يبه اندازه 

خود دهخان پر کن  يمهندس داشتن به خود ایعنوان دکتر  نیهم یندارند ول د ربساط یدوره زمانه دکتر ها و مهندس ها پول

است

به دورش قرار داشت  یو چند صندل زیم کیکرد که در پشت مغازه واقع بود در انجا  تیهدا یجواهر فروش ما را به داالل مرد

شد و  دیچند لحظه ناپد ایگوهر ن يبود اقا یشده بود کامال روشن و نوران هیکه در سقفف تعب یران.المپ نو نیبا چند زیسطح م

 ینینشست و س زیما پشت م يظاهر شد و روبه رو دینامیم شیانگشتر ها  ینیکه ان را س يزیبه کجا رفت اما مجددا با پ دانمینم

 30 بهیپوشاندهشده بود و در ان قر یبود که با مکخمل مشک ییمقوا یصفحه هی قتیدر حق ینیس نیرا مقابل ما قرار داد ا

داده بودهند يجا انیانگشتر برل

در حال که  زدیکامال چشم را م شدیها ساطع م نیکه از نگ یبرق.شدم رهینور پر فروغ چراغها به ان انشگرتها خ يدر پرتو من
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.به وجد امده بودم چنتا از انها را امتحان کردم اریاخت یب

"!بهشون برازندست کنندیامتحان م یهرچ!دارند یقشنگ يماشاهللا خانوم دستها":گفت ایگوهر ن ياقا

 نیاز انشگتر ها را که شش نگ یکیبرد و  ینیشده بود سر تکان داد و ناگهان دست در س رهیها خ نیهمچنان که به نگ ایرو

 نیکردم ا داشیپ قیشقا:انها را در کنار هم کار گذاشتهخ بودند و برداشت و گفت ییبایشکل الماس داشت و به شکل ز يلوز

 یور د همان حا انگشتر را به دست من داد من در حال"انگشتر چنده؟ نیا متیق اینگوهر  ي،اقایانتخاب کن دیکه تو با هیزیچ

انگشتر  يجواهر فروش پس از لحظه ا دمیشنیرا م شانیك ان ار به دست کرده و مسحور برق و تاللو ان شده بودم صحبت ها

 200ماشن حساب زد و اعالم کرد  يروکرد و  یبود بررس ختهیبه ان او فیظر یرا که به نخ یکوچک يار از من گرفت و مقوا

".هزار تومن

موضوع  نیشهرام که روحش هم از ا يرقم برا نیا میگفتیبا نگاه به هم م نکهیمثه ا میبا هم رد و بدل کرد ینگاه ایو رو من

.ستیخبر نداشت مبلغ مناسب

"ن؟یدار فیتشر نجایا شما صبحا هم":گفن ایگوهر ن يبه اقا ایرو

".معموال بله":با لبخند جواب داد. او

خانوم هم  قیو شقا نیاریرو ب ینیس نیشما فقط هم انیم نجایدو روزه که دوسته من با نامزدشون به ا یکی نیهم نیبنابر ا"

"نیشناسیرو م شونیکه ا نینشون ند کنمیالبته خواهش م کنندیانگشتر ور انتخاب م نیهم

"چشم خانوم حواسم هست يبه رو":ها عادت داره گفت يباز نیکه معلوم بود به ا این گوهر ياقا

به درمانگاه مراجعه نکرده بود هربار که  شیازما ي جهیگرفتن نت يو شهرام هنوز برا گذشتیم يهفتهخ ا شیموعد ازما از

بار هم گفت که  کیاست  لیتعط يتا اطالع ثانو شگاهیمسئول ازما يکه به گفته  دادیجواب م میشدیم ایکار ار از او جو یجهینت

از  کندیدوا نم يدرد جهینگرفتن نت ایچون محضر دار به مسافرت رفته و گرفتن  ندارد يعجله ا شیازما ي جهیگرفتن نت يبرا

بر دخترم از پسرم خ قیشقا":بار گفت کی دیپرسیو حال پسرش را از من م زدیگلرخ خانوم مارد شهرام تلفن م گردیطرف د
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"؟يدار

«.میداد شیآزما یو بعد در درمانگاه میبه محضر رفت شیحالش خوبه، هفته پ. بله«: گفتم

پدرش . بچه هم مثل پدرش غرق در غروره نیآخه ا. اصالً خواب و خوراك ندارم. من که ازش خبر ندارم ؟یگیم راست»

 یغذا چ دونمیخبر باشه؟ نم یدو هفته ب گرشیج آدم از پاره شهیمگه م. ستیدل تو دلش ن یول ارهیخودش نم يبه رو یچیه

«.شد ما يهم باعث گرفتار یعروس نیا. خوابهیکجل م خوره،یم

«.خوابهیاز دوستاش م یکیشبها خونه . ستمیخبر ن یازش ب. نینگران او نباش«:معذالک گفتم دم،یرنج یلیحرفش خ نیا از

لباس هم که از خونه . ستیتو در حد سهراب ن تیو شخصبهش بگه پسر، شأن  ستین یدوست؟ کس نیبه اون هم م اخه»

«پوشه؟یم یبرنداشته، چ

«.دهیدو دستلباس نو خر نکهیا مثل»

پدر و پسر  يدعوا نیکه از دست ا رهیخدا جونمو بگ خوادیمن که دلم م یول. کنهیم دایفوراً راه حل پ یهر مشکل يبرا! بفرما»

«م نخورده؟که به يجون، مراسم نامزد قیشقا. راحت بشم

«.فعالً نه«: شک گفتم با

«ن؟یرو دعوت کرد مهموناتون»

«.مادرم به همه شون تلفن زده و دعوتشون کرده بله،»

«پس من هم مهمونهام رو دعوت کنم؟. مبارکه انشاء اهللا خوب»

«.خونه خودتونه.کنمیم خواهش»

«.شمیهالك م یباور کنم دارم از نگران نم؟یبچه رو بب نیمن ا شهیجون نم قیشقا»

که بهاتفاق من و مادرم  نیباش نجایشما هم ساعت ده ا. میحلقه بخر میدنبال من، بر ادیفردا قراره ب«: فکر کردم و گفتم یکم

«.میبر
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«.فردا ساعت ده اونجا هستم. يدینجات م یمادر رو از نگرون هیدخترم که  ینیبب ریخ«:گفت یخانم با خوشحال گلرخ

شلوار  کیاش  یمشک يمانتو ریآن روز ز. بود که گلرخ زنگ در خانه را به صدا درآورد قهیو پنجاه دق روز بعد ساعت نه صبح

 ياما در عوض، جورابها. میخورد کهیمن و مادرم . نمود ینامناسب م یسن و سالش کم يبود که برا دهیچسبان قرمز رنگ پوش

و آنها را تا  دهیجورابها رو شلخته وار شلوار پوش. رندینگ رادیاو ا به یو انظار عموم ابانیبه پا کرده بود که در خ یمیضخ یمشک

گلرخ خانم با ما تمام نشده  یهنوز روبوس. میشهرام بود دنیو اماده، منتظر رس دهیما لباس پوش. بود دهیزانوانش باال کش ریز

«!رو داشته باش من يهوا. مادر رامه،شه«: گلرخ با دلهره گفت. بود که زنگ در مجدداً به صدا درامد

 یشمیخودش اراسته و بلوز ابر. داخل شد يمکدر افهیاو با ق. دمیاستقبال از شهرام جلو دو يبرا. خنده ام رفته بود شیکارها از

قدم گذاشت و  ییرایکه با ما کرد، به سالن پذ یگرم یپس از سالم و احوالپرس. بود دهیپوش یرنگ و شلوار کرپ مشک یآب

برگشت و نگاه . او جا خورد و دو قدم به عقب رفت یبلند شذ، ول شیاو از جا راممادرش به احت.دیدمادرش را در آنجا 

 يخانم کار نیمگه منبه شما نفته بودم که با ا«: است گفت دهیداد رنج یکه نشان م یبه من انداخت و با لحن خشک یغضبناک

«ندارم؟

 نییگلرخ خانم سرخ شد و سرش را پا. ز اتاق خارج شدگلرخ خجالت نکشد ا نکهیا يخنده اش گرفت و برا مادرم

خفه و  يبعد سرش را بلند کرد و با محبت به شهرام چشم دوخت و با آن صدا. سوخت شیمن دلم برا کهیانداخت،بطور

«؟يبا مادرت قهر دمت،بو دهیپسرم، چند روز بود ند«: گفت یمیمال اریکلفتش با لحن بس

شربت برام  وانیل هی شهیجان، م قیشقا«: به من کرد و گفت يزیبرگرداند و نگاه محبت آم صورتش را ییاعتنا یبا ب شهرام

«؟ياریب

 یاطالع یمن به نشانه ب ینگاه مادرم پرسشگر بود، ول. دستورش به آشپزخانه رفتم ياجرا يدادم و برا لشیتحو يلبخند فوراً

. دست پسرش است دنیگلرخ در حال بوس دمیبازگشتم، د ییرایذشربت به سالن پ ینیکه باس یهنام.راباال انداختم میشانه ها

! پسرم از دست من دلخوره«: و گفت دیخند دیتعجب مرا د یگلرخ خانم وقت. بود دهدهانم باز مان کنمیتعجب کردم و فکر م
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 گاهیتو جا نهیس شهرام جان، گمیو بهش م زنم،یاش بوسه م نهیبه س شهیمن هم. زهیکه بدونه چقدر برام عز دمیدستش رو بوس

«.به من نداد ياجازه ا نیامروز چن یول. بوسه منه

داشت  یبرم ینیشربت را از س وانیشهرام همچنان که ل. نشست شیشربت را برداشت و عقب عقب رفت و سرجا ینیس گلرخ

تبسم کنان . ددر اتاق حضور ندار يگریبه جز من کس د ییداد، گو یبه مادرش نشان نم یبه من چشم دوخته بود و توجه

 يبرا يجان، حاضر قیشقا«: سرانجام گفت. داشت یبرنم نرنگ درشت و خمارش را از م یکنارش نشستم، او چشمان آب

«م؟یبر ساریو  نیمیبه  دیبا یبگ يخواینکنه م ه؟ی«:او گفت. پا و اون پا کردم و به من و من افتادم نیمن ا »م؟یبر دیخر

 دینفر با کیکه از خانواده عروس و خانواده داماد حداقل  هینطوریآخه از قرار رسم ا«: گفتمبه او نگاه کردم و  تیمظلوم با

«.حضور داشته باشند

«!ستمیبرو ن دیگلرخ خر نیمن که با ا«: به مادرش کرد و گفت يتوزانه ا نهینگاه ک شهرام

«دارم؟ یبیمادر مگه من چه ع! اوا«: و گفت دیند مادرش

«!امینم رونیهم با تو ب رمیبم ؟يپات کرد هیشلوار قرمز چ نیا! ادیخوشم نمرفتارت و ظاعرت  از»

«.دیبا ما ب خوادیشهرام جان، مادر من هم م« : گفتم من

اصالً ما . نیایب نیکه شما هم دوست دار نیمامان، تو رو خدا نگ«: به مادرم که در آن لحظه وارد اتاق شد رو کرد و گفت شهرام

«.میکن دیخر میتونیمخودمون دو تا بهتر 

«.ممکنه سرتون کاله بزارن. نیآخه شما دو نفر هر دو جوون هست«: دلسوزانه گفت مادرم

کردن  دایپ يمن دوست دارم برا. که سرمون کاله بگذارن؟ من خودم مواظب هستم مینه مامان جان، مگه بچه ا« : فت شهرام

ما  نیو اجازه بد نیهم بمون شیبهتره شما و مامانم پ. نیشیم شما خسته. گردش کنم یجون بپسنده کل قیکه شقا يجواهر

«.میخودمون انتخاب کن

 نکهیپس از ا. بردم که روز قبل رفته بودم یدانیبه همان م ایمن او را به سفارش رو. میرفت رونیشد که فقط من و شهرام ب نیچن
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بردم  ایگوهرن یبداند به مقابل جواهر فروش يزیخودش چ نکهیرا بدون ا م،اویزد یروها و داخل پاساژها گشت کوتاه ادهیدر پ

شهرام جان «: حلقه انگشتر را نشانش دادم و گفتم کی. خوشم آمده است یلیو وانمود کردم که از آن مغازه و جواهراتش خ

«.امدهیبدم ن یکی نیمن از ا

«!خوشت اومده از چه نمیبب میبر«: کرده بود گفت دایپ یکه پس از خروج از خانه، خلق خوش او

«؟يخریکه من بپسندم برام م یهرچ»

«نخرم؟ چرا»

به  ینگاه. فروشندگان شناختم و او هم بالفاصله مرا شناخت و جلو آمد نیرا ب ایگوهرن يآقا م،یرا زدم و داخل شد زنگ

من انتخاب ه يزیدخترك بد چ: خودش فت شیهم پ دیو خوش اندام بود و شا بارویز یشهرام انداخت که جوان يسراپا

!نکرده

 یخاص زیچ. در خدمت هستم د،ییبفرما«: را تکرار کرد یشگیهمان سوال هم ایگوهرن يآقا. به او زد و سالم کرد يلبخند شهرام

«مورد نظرتونه؟

«.مینیما بب نیاریکارهاتون رو ب نیدتریجد ینیبله، اگه ممکنه، س« : بالفاصله گفتم من

کرد و ما پشت  تیما ره به همان داالن پشت مغازه هدا کرد،یما حرکت م شیشاپیکه پ یتکان داد و باز هم درحال يسر او

 يپر انگشتر را آورد و جلو ینیاو پس از چند لحظه همان س. اوردیاو جواهرات را ب میو منتظر شد مینشست يروزید زیهمان م

خود را مردد نشان دادم و  یمدت. گذاشتم شانیادستم کردم و بعد آنها را سر ج بهدو انگشتر را انتخاب و  یکیمن . ما ذاشت

نگه داشتم که شهرام  يدستم را در هوا طور. کرده بود بخرم برداشتم و به انگشتم کردم هیبه من توص ایرا که رو يآناه انگشتر

«!خوشم اومده یکی نیا زمن ا«: بعد با شعف فتم يلحظه ا. کند تیانگشتر را رؤ یهم بتواند به خوب

 ینور شفاف چراغها وارس ریانگشتر را از من گرفت و آن را ز دیبو يزیچ نکهیبه خود گرفت و بدون ا يجد يا افهیق شهرام

.زدیبه دل نم یلحن سوال کردنش چنگ» چنده؟ نیا متیق«:بعد گفت. کرد
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«!هزار تومن ستیدو«: کرد و گفت یبعد مکث» .قابل نداره قربان«: گفت ایگوهرن يآقا

به  گریشهرام چند لحظه د. متوجه شدم یدن شهرام افتاد که از چشم مرد جواهرفروش پنهان ماند، اما من بخوببه ب یفیخف لرزه

مرد  يآورد و به سو رونیسپس انگشتر خودش را از انگشتش ب. قرار داد شیشد و انگاه آن را سرجا رهیانگشتر خ

«انگشتر چنده؟ نیا متیبه نظر شما ق«: جواهرفروش دراز کرد و گفت

خودش  يبه رو يزیچ ایوهرن يحال آقا نیبا ا. میفروشنده تعجب کرد يبود و هم من و هم آقا رمنتظرهیغ اریشهرام بس رفتار

 یو بررس نهیمخصوص جواهر فروشان را به چشم زد و به معا یچشم یاز او گرفت و عدس يو انگشتر را با خونسرد اوردین

بود مرد  رامونشیکوچک الماس در پ نیو دوازده نگ يدرشت مرکز نیگن کی يانگشتر او دارا. انگشتر شهرام پرداخت

مختلف انگشتر نگاه  يایمخصوص هنوز به چشمش بود و به گوشه ها و زوا یکه عدس یدر حال قهیجواهرفروش پس از چند دق

بدون رگه  مهه اطراف هم يها نینگ. داره متیحدود چهارصد هزار تومن ق. هیعال اریاصل و بس نشینگ«: کرد، گفت یم

 یلیخ ينهاینگ. ارزه یانگشترتون حدود ششصد هزار تومن م: را از چشم برداشت و اعالم کرد یچشم نیسپس ذره ب» .هستند

«.داره یخوب

مر به من قول نداده . من جا خورده بودم. برخاست شیپس رفت و از جا ایوهرن يسرش را تکان داد، انگشترش را از اقا شهرام

 نیسنگ شیبرا متیق نیا ییمن احساس کردم که گو د،یانگشتر را شن متیبپسندم بخرد؟ از همان لحظه که قبود هرچه من 

و ... و یبودن در منافع سوپرمارکت و شرکت ساختمان میدرآمد کالن و سه اشتنبر د یاو مبن يموضوع با ادعاها نیو ا. است

: گفت ایوهرن يخطاب به آقا يجد یبه هر حال، او با لحن .آمد یوجه جور در نم چیمتعدد، به ه یبانک يداشتن حسابها

مغازه  رونیشهرام به ب دنبالبه من کرد و من به  ینگاه مشکوک ایگوهرن ياقا» .میرسیبعداً خدمت م. ممنون ارخوب،یبس«

.دمیدو

ادم دزد که  هی شیپ يرو بردجان، تو ما  قیشقا«: به اطاف کرد و گفت یو نگاه ستادیشهرام ا م،یچند قدم از آنجا دور شد یوقت

انگشتر رو برات بخرم، به هر  نیبهتر دمیمن بهت قول م! من زیعز«: نگاهش کردم و او ادامه داد یدگیمن با رنج» بشه؟ یچ
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 يطور دینبا یول دم،ینم یتیو به رقمش هم اهم سمینویدرسته که من چک رو م. ارزه یب نکهیبه شرطه ا یکه باشه، ول یمتیق

«!او اصالً جواهرفروش نبود! ف فکر کنه با دو تا احمق سروکار دارهباشه که طر

«؟یزنیحرف رو م نیا یچه حساب يرو»

«وسطش چهارصد  نیزد و گفت نگ دیانگشتر من رو د! شناخت یحق به جانب اصالً جواهر نم ياون آقا! يدیخودت که د! د

«!هیوسط انگشتر من اتم درشت نیکه نگ یدر صورت ه،یخوش تراش انیارزه و برل یتومن م

«!؟یاتم«: دمیتعجب رس با

 نیوسط انگشترم رو فروختم و به جاش نگ نیکردم نگ دایپ اجیبودم و به پول احت هیمن ترک یوقت. یبله، اتم«: و گفت دیخند

 يبه شکل لوز رو که یالماس ينهاینگ نیمن ا ق،یشقا هیچ یدونیاصالً م! اصله نشیحاال اون احمق فکر کرد نگ. گذاشتم یاتم

".به نظر من شکر پاش بهتره. ندارم ستباگت، ابدا دو گنیو بهش م دنیتراش م

"ه؟یچ گهیشکرپاش د ":دمیپرس یبا سادگ من

".شهیانگشتر به شکل مختلف سوار م ي هیپا يکه رو يزیر يها نینگ "

".الماسه ياز خرده ها. نداره یمتیکه ق زیر نینگ یول ":کرد گفتم یدر گوشم صدا م ایهنوز کلمات رو من

نصب کرده » عابر بانک«دستگاه  کیبانک  رونیب. بود رفت کیکه در آن نزد یبه حرف من نکرد و به طرف بانک ییاعتنا او

بانک که چشم  ییکشو يا شهیش يدرها. شهرام با سر به من اشاره کرد که به دنبالش بروم و خودش وارد بانک شد. بودند

از کارمندان بانک  یکیشهرام نزد . هم باز و پس از عبور ما بسته شدنو ازشدن ما  کید به مجرد نزدمجهز بودن یکیالکترون

و در هر  میما کاسب هست ن،یدونیم. خوام سوال کنم یمشترك شدن عابر بانک م يقربان، در مورد نحوه  ": دیرفت و پرس

".میکن دایپ اجیاز شبانه روز ممکنه به پول نقد احت یساعت

باز  يگذاشت و حداقل مبلغ الزم برا ارشیپر کردن در اخت يرا برا ییسپس ورقه ها. به او داد یزد و اطالعات يلبخند ندهفروش

مدت شهرام مشغول  نیدر ا. ساعت از وقت ما در آن بانک گذاشت میاز ن شتریب. خاطر نشان کرد يکردن حساب را به و
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در  زین یحساب بود و کم يافتتاح حساب بود ورقه ها يک و پر کردن ورقه هاگرفتن اطالعات و درد دل کردن با کارمندان بان

که  یهنگام. بود يزیو تم کیهم رفته مکان ش يرو. آن را خوب از نظر گذراند يو سقف ها واریبانک پرسه زد و د يمحوطه 

بانک، که بتونم کارت  نیا يتو محسابگذارم به  یم ارمیفردا چند صد هزار تومن م ":او گفت میسر انجام از آنجا خارج شد

".رمیعابر بانک بگ

.او شدم يمعصوم منتظر دستورات بعد يبره  کیسرم را تکان دادم و مثل  من

"!شما دیسر خر میاو گفت بر بهد

 حلقه در نظر دیخر يتو چقدر پول برا نمیبگو بب ،يدیکه تونپسند يو انگشتر یشهرام، حاال صرفه نظر از اون جواهر فروش "

"؟یگرفت

"اومده؟ رتیشوهر پولدار گ هیکه  یمگه تو به همه نگفت ":کرد و گفت يا انهیموذ خنده

"!به همه گفتم شوهرم بچه پولدار محله مون هست! چرا "

".دسته چک همراهم هست. پس نگران مبلغش نباش "

بود  ورآالتیآنجاهم مرکز فروش جواهرات و ز. میمرکز شهر به راه افتاد يابانهایاز خ یکیو به طرف  میشد لیسوار اتومب بعد

 »کیطرح طراف«در  ابانیبود که آن خ نجایشد اما اشکال در ا یم یمنته دانیبود که از دو سو به دو م یلیطو یغرب یشرق ابانیخ

.قرار داشت

 هیو بق یمتوقف کن» طرح«به  دهینرس يها ابانیخ نیاز ا یکیرو در  لتیشهرام جان، فکر کنم بهتره اتومب ":به شهرام گفتم من

".میبرو یراه رو با تاکس ي

"!سمیوا یمن حوصله ندارم دو ساعت منتظر تاکس! اصال حرفش را نزن "

".کنه یت م مهیجر سیپل یول"

"ه؟یک سیپل
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م بدون آر يورود خودروها "با عبارت  کیسمت راست آن عالمت طرح تراف يشد که در گوشه  یابانیحرف وارد خ نیبا ا و

.نصب بود "ممنوع

افتاد که توسط  یلیبک آن، از دور چشمش به اتومب. شد یوارد کوچه پس کوچه ها م یاصل يها ابانیداد و از خ یمانور م شهرام

مامور سرش را بچرخاند با سرعت  نکهیبالفاصله ترمز کرد و دنده عقب گرفت و قبل از ا. موتورسوار متوقف شده بود سیپل

 يدر گوشه  ادهیافتاد که پ يگریپهن چشمش به مامور د ابانیخ کیدر  قه،یدق ندبعد از چ. شد يگرید یفرع يداخل کوچه 

آب  يدر جو دنیچیپ نیدر ح لشیکه چرخ اتومب زد،یسمت راست بگر يو از کوچه  چدیبود شهرام خواست بپ ستادهیا ابانیخ

 یمرتب دنده ها را عوض م. کند دایپ ییاز مخمصه رها لیومبکرد با عقب و جلو کردن ات یاو سع. میکرد ریکنار کوچه افتاد و گ

.و به بخت بد خود لعنت فرستادن لیدر آن حال شروع کرد به اتومب. دهیفایب یداد، ول یکرد و گاز م

است که در  یو رانندگ ییکه همان مامور راهنما میدیو د میسرمان را بلند کرد. طرف راننده خورد يبه پنجره  یدست ناگهان

شد و با  ادهیپ لیخوشحال نشان بدهد از اتومب یلیکرد خودش را خ یم یکه سع یشهرام در حال. بود ستادهیا ابانیخ يگوشه 

"!نکن تمیاذ گهیافتادم، تو د ریگ يبد جور! جناب سروان ":گفت یلودگ

 ریمقررات رو ز ":اشت، گفت د یشهرستان يمعصوم و لهجه ا یآفتاب سوخته و زحمتکش و چشمان يا افهیکه ق ییراهنما افسر

!ست مهیمجازاتت هم جر. کیداخل طرح تراف ياومد! آقا یپا گذاشت

گذارم،  یجون تو نم ":بلند گفت يگرفت و به صدا سدیرا بنو مهیخواست برگ جر یرا که م ییدست مامور راهنما شهرام

"!که ندارم سیننو! ییآقا! نوکرتم! غدات بشم

".يکرد یرو هم م نجاشیفکر ا دیبا ،يشد یموارد طرح  یوقت ":گفت افسر

خودت ببخش  یبه خوب یتو بزرگ! ییتو آقا. برم ادهیراه رو پ ي هیجا پارك کنم و بق نیرو هم نیبه خدا خواستم ماش! قربان "

نون که اک ستینگر یصورت افسر جوان کرد افسر خنده اش گرفت و او را از خود دور کرد و به مردم دنیو شروع به بوس "!

 يو یکند ول یبهاو استغاثه م نقدرینفر ا کیکرد که  یم یخود احساس شرمندگ رونهم در د دیشا. دور آنها جمع شده بودند
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.رفتار کند یرحم یماچار است با ب

".کنهیگوش نم گمیم یمن که هر چ! نیبابا شهاها واسطه بش ":رو به مردم کرد و گفت شهرام

 دیبا ،يشما خالف مقررات عمل کرده ا ":گفت یکدندگیننوشته بود با سماجت و  مهیبرگه جر يرو يزیکه هنوز چ افسر

".یجربمه بش

قراره داماد  گهیجناب سروان، هفته د نیبب ":داد گفت یرا تکان م شیکه سر و شانه ها یبا لهن لوس، درحال شهرام

از دست شهرام . انداختم نییاز خجالت سرم را پا. من برگشت ينگاهها به سو يهمه  ".خانم نیا يحلقه برا دیخر میائمد.بشم

.و خفت بکشد يهمه خوار نیو حاال ناچار بود ا م،یسوار شو یبود تاکس شدبودم که به حرف من گوش نکرد و حاضر ن یعصبان

"!شهیحرفها سرم نم نیمن ا یول. مبارکه انشاءاهللا ":گفت ییراهنما افسر

 میخودمون بر نیبا ماش دیاله و بااهللا با گهیخانمه که م نیا ریتقص. ندارم يریتقص بابا من که ":و گفت دیخند یزورک شهرام

".یعروس يحلقه  دیخر

به ! جناب سروان ":زنان گفت ادیشهرام فر. احمقانه خسته شده بود، دوباره دست به قلم برد يمشاجره  نیاز ا گریکه د افسر

"!نمک یاز پول حلقه خانم کم م ،یام کن مهیخدا اگر جر

.اش او را در مخمصه قرار داده بود یشهرستان يایشرم و ح د،یدانست چه بگو یو نم دیخند افسر

نوشت، پکر و  مهیجر يرا رو يمردم هم وساطت کردند و او مبلغ کمتر ".سیاقال کم بنو! از سر گناه ما بگذر! فدات شم "

رو از پول  نیمن ا ":گفت ینیدورگه و خشمگ يد با صداکه دورش جمع شده بودن یتیکالفه، برگه را گرفت و خطاب به جمع

را از  لیو در آن حال چند نفر از آنها کمک کردند و چرخ اتوموب دند،یخند شحرف احمقانه ا نیمردم به ا "!کنم یحلقه کم م

آوردند رونیب يجو

پارك کرد و من خسته و کالفه  ییرا در جا لیکه او به راه انداخته بود سردرد گرفته بودم، باالخره اتومب یجنگ اعصاب نیاز ا من

 یکه گاه يو سرش به جلو خم بود، بطور کردیقوز م یموقع راه رفتن کم. داشت یبیشهرام عادت عج. به دنبالش راه افتادم
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بعد .تداشیقدم برم عیسر یلیو خ رفتیجلوتر از من م! مثل قوج آماده مبارزه بود. دیدینم گذشتندیرا که از برابرش م یعابران

به من کرد و منتظر شد تا به او برسم، بعد ازآن که  يزیو نگاه محبت آم گرداندیاز او عقب مانده ام، سرش را برم دیدیم یوقت

. افتیباالخره انگشتر مورد نظر خودش را  کرد،یکردم رد میو او هرچه را من انتخاب م میمودیرا پ ابانیطول هر دو طرف خ

در  گریکه د دادیو در مذمت آن داد سخن م دادیارزش جلوه م یچنان ب دم،یپسندیهر چه را من م. از پا افتاده بودم  گرید

".خسته شدم گهیانتخاب کن، من که د يپسندیخودت م یپس هر چ":ناچار گفتم. انتخابم شک شده بودم

رو هم انتخاب  یر شکر پاشاون انگشت!ادیشکل اصال به دست تو نم يباگت لوز نیجان،نگ قیشا نیبب":با آب و تاب گفت او

پول  دیفقط با خره؟یرو ازت م زیر ينهاینگ نیا یک ،یانگشترت رو بفروش یروز خواست هیاگه . است ختنیپول دور ر يکرد

".يریطالش رو بگ

"!شکرپاش بهتره یگفت شیساعت پ کیخودت  یول"

جواهر فروش هفتاد درصد  ،یاونم منصرف بش دیو از خر يبگذار رونیاگه پات رو از مغازه ب ،يرو که بخر يهر انگشتر"

"!یچیه. يگریحاال حساب کن اگه چند سال ازش بگذره چقدر م. دهیمبلغرو بهت پس م

"م؟یکن کاریچ یگیپس م"

و "!چقدر قشنگه نینگاه کن بب! نیمثل ا. يریقشنگ سوار شده باشه بگ هیپا يدرشت که رو نینگ کیبه نظر من بهتره "

به صورت مورب در دو طرفش  زیر نیدرشت الماس همراه با دو نگ نینگ کیمغازه نشانم داد، که  کی نیتریرا در و يانگشتر

.من مردد مانده بودم.داشت

".ارزه یرو دستت کن، به امتحانش م نیا میبر ایب":گفت او

 نیدتریاز جد یکیر انگشت هیپا":کردم از آن فیفروشنده شروع کرد به تعر. و انگشتر را دستم کردم میمغازه شد داخل

".مرغوبه انیهم برل نشینگ.ماست يکارها

"؟يچطوره؟دوستش دار":سرش را تکان داد و به من گفت شهرام
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".ستیبد ن"

! دهیرو برام خر نیشوهر پولدارم ا یو بگ يهمون که با افتخار به همه نشون بد خواست؟یکه دلت م ستین يزیهمون چ ن،یبب"

"يمن دار شیپ یعروس يهم برا یکی. هینامزد يبرا نیالبته ا

بود  يارزانتر از انگشتر یفقط کم متیآن انگشتر از نظر ق. با فروشنده صحبت کرد یآن کم متیالماس و ق راطیراجع به ق او

 نیچانه زدن، ماش یشهرام پس از مدت. از حد ساده بود ادهیز. نشست یچرا به دلم نم دانمیاما نم.میانتخاب کرده بود ایکه با رو

را  متیالزم، ق يفهایکرد و پس از گرفتن تخف میفروشنده گرفت و ارقام را ضرب و تقس ازحق به جانب  یحساب را با حالت

"خوبه؟ نیاندازه ات هست؟ هم":دیبعد از من پرس! کرد نییتع

".کم تنگه کی":گفتم

 شیبهای، ناگهان شهرام دست به جشد دیفروشنده مشغول نوشتن کاغذخر یاما وقت".میگشادش کن میتونیم":گفت فروشنده

"!ارمیرفته دسته چکم رو ب ادمی نکهیمثل ا! يوا يا":برد و همه آنها را گشت وگفت

گشادتر  دیانگشتر به هر حال با نیا. ستین يخوب، مساله ا":شهرام گفت. دست از نوشتن برداشت يبا پوزخند فروشنده

 عانهیب یفعال مبلغ.اریتا من فردا دست چکم رو ب د،یقه رو گشاد کنحل نیا دیمحبت کن.ستیبشه، چون اندازه دست خانم ن

".گذارمیم

"ن؟یدیم عانهیخوب چقدر ب":دیبود پرس ییبه نوشتن کاغذ ادامه داد و همانطور که سرش پا فروشنده

".دو هزار تومن":داده بود گفت هیگذاشته و به آن تک نیتریو يرا رو بشیکه آرنجها شهرام

با دو  میرو گشاد کن یتومن180انگشتر ! يکرد لمیمارو ف نکهیآقا مثل ا":رش را بلند کرد و با تعجب گفتفروشنده س مرد

"عانه؟یهزار تومن ب

. دمیپولش رو م امیفردا هم م.دهیانگشتر رو پسند نیداره؟خانم من ا یمگه چه اشکال":گفت یحق به جانب افهیبا ق شهرام

"ه؟یاشکالش چ
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او . دیرسیعنق و بد اخالق به نظر م یلیصحبت پرداختن پول شده بود، خ یاز وقت. مبلغ قانع نبود نیبه ا نکهیفروشنده مثل ا یول

".نیانگشتر رو ببر نیاریب فیهر وقت دسته چکتون همراهتون بودف تشر":را پاره کردو گفت دیناگهان کاغذ خر

"ارن؟یم فیرتش یک شونیا.با صاحب مغازه صحبت کنم دیمن با":اخم کرد وگفت شهرام

"فردا"

و با  ارمیفردا پول م. نیریفقط انداه انگشت خانم رو بگ.نیانگشتر رو فعال گشاد نکن.گذارمیم عانهیپس من پنج هزار تومن ب"

".کنمیصاحب مغازه صحبت م

".میانگشتر ها دار نیما از ا یهم که مراجعه کن گهیهر موقع د.  ستین يمساله ا"

 نیبگذار. بهتره ينطورینه،ا: گذاشت و گفت شخوانیپ يدر آورد و رو فشیاز ک یکی یکیرا  یانهزار توم ياسکناسها شهرام

.میانگشتر منصرف شده ا نیا دیخانم فکر نکنن که از از خر

پدرم در . مادرم جواب سالمم را نداد.پدر و مادرم روبرو شدم یعبوس و ناراض يا افهی، با ق میاز ظهر که به خانه برگشت بعد

تو آدم فوق  ندهیدخترم، شوهر آ ق،یشقا":او گفت. نمیاز من دعوت کرد در کنارش بنش گفت،یکه سالمم را پاسخ م یحال

".است يادیالعاده دغل وش

ازش سوال کردم و هر بار  شیچند بار در مورد جواب آزما ادتهی":پدرم ادامه داد.به او انداختم  يدلهره نگاه پرسشگرانه ا با

"بهانه آورد؟

امروز با .گذرهیم یجوون چ نیتو کله ا دونمیخوب ،من نم اریبس":او گفت. آوردم نییپا دییبه عالمت تا یرا با ناراحت سرم

مادر و پسر  نیا شیگفت هفته پ. ما رو آگاه کرد. هیخوب اریآدم بس. تماس گرفتم  نیرفته بود ششیکه شما پ يمحضردار

گفتند . نکنه یزن در نظر گرفته شده صحبت يکه در عقدنامه برا یحقوق ریبهش مراجعه کردن و سفارش کردن که راجع به سا

" .کالهبردارن نهایگفت ا. میمراقبشون باش یلیمحضر دار به من هشدار داد خ. میکنیرو قبول نم یاضاف طیما شرا

 يگریر حرف دمحضر دا یول. است دهیمادر شهرام گفته بود هفته هاست که شهرام را ند. به صورتم هجوم آورد خون
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خواسته بود،  فیمثال به خاطر آن که شهرام بر سر مخارج عقد با او چانه زده و تخف. داشت يحرفش منظور نیاز ا دیشا.زدیم

با  ای. میمن و شهرام فقط دوبار به اونجا مراجعه کرده ا. گهیم خودیب":گفتم هفکر بود ک نیبا ا. با شهرام لج افتاده بود دیشا

".اشتباه گرفته يگریاونو با کس د ای شهرام لج افتاده

امروز چطور منو  يدیند. ادنیش نهایا. مرد باش نیدختر جون به فکر عاقبتت با ا":مادرم از کوره در رفت و گفت نجایا در

"دست به سر کرد؟

"ده؟یبرام خر یهزار تومن ستیتو کارش بود، پس چرا انگشتر دو یاگه کلک":گفتم

".نمیکو ؟ نشون بده بب"

".رهیبعدا بره بگ.گذاشته عانهیب. انگشتم تنگ بود  يبرا"

 نیا":زنان گفت ادیو فر ظیبا غ. شدم رتزدهیکه ح دیاز خشم درچشمانش درخش یو چنان برق میگویفکر کرد دروغ م مادرم

تو رو  خوادیم. خرهیهم برات نم یهزار تومن ستیانگشتر ب هی یاون حت. عشق کورت کرده. پسره کالهبردار تو رو جادو کرده

".عقد کنه هیبدون مهر

«.کنن یخودشون هم که شده کار رو نم يبه خاطر آبرو. اونهاست يمن آبرو ي؟آبرویچ يآخه برا"

 یقند و برنج م یدو سال قبل گون یکیکه  هی ياون همون پسر گدا گشنه ا! بگو آبرو یآبرو، ه«:تر شد و گفت نیخشمگ مادرم

 يآقا برا نیرفته؟ حاال هم ادتی. کرد یمغازه باباش م يکه دنبال موشها یهمون کس. مغازه برد داخل یگذاشت رو دوشش م

«.کنه یما ناز م

.دمیاتاقم دو يکنان به سو هیو گر» !نیخسته ام کرد ن،یبس کن« :زدم ادیبرخاستم و فر میجا از

 زیاو همه چ. ستیهرام هنوز به فکر لباسش نکردم که چطور ش یسفارش داده بودم، و تعجب م اطیام را به خ يلباس نامزد من

بود  شیکه در پ یاز وصلت ییگو. داد یاز خود نشان نم یشور و شوق نیکرد و کوچکتر یم یپاافتاده تلق شیو پ يعاد یلیرا خ

.مگفت ینم يزیهم چ گرانیدادم و به د یبروز نم يزیچ یاز او دلخور بودم، ول مته دل قتشیحق. کرد ینم یاحساس خوشحال
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کرد و گهگاه  یتمسخر به من نگاه م یو حت یلیم یبا ب. گفتم یکه سفارش داده بودم با او سخن م یاز لباس جانیکه با ه یهنگام

 یدست کت و شلوار مشک هیبهتره که تو هم « :گفتم یم جانزدهیدادم و باز ه ینم یتیمن اهم یول. آورد یبه لب م يپوزخند

اما او معموال در » .یازش استفاده کن يبعد يهایدر مهمون یتونیو هم م دهیتر جلوه م کیربا که هم تو رو متناسب تر و ،يبخر

.زد ینم یرد نظر من حرف ای دییتا

آب  يکه از شمال تا مرکز تهران ادامه دارد و در دو طرفش دو جو میرفت عصریو مشجر ول یطوالن ابانیروز با هم به خ کی

و با  بایز اریبه خود گرفته بودند بس يزییپا يبا درختان چنارش که حال هوا ابانیماه، آن خدر آن بعدازظهر آبان . روان است

« :پارك کرد و گفت يرا در گوشه ا لیشهرام اتومب عصر،یچهار راه ول کینزد. هوا کامال سرد شده بود. آمد یصفا به نظر م

و من تازه متوجه شدم که در آن منطقه از  میرو به راه افتاد ادهیدر پ. دارد يدانستم قصد چه کار یاما من نم» .میشو بر ادهیپ

کت، . دیآ یبه شمار م انیآقا يبرا یخوب دیمرکزخر ایفروشند، و گو یم» داماد « لباس  يمتعدد يکهایشهر مغازه ها و بوت

لباسها حالت  شتریاما ب. دندگذاشته بو شیبه نما نهایتریپوشاك مردانه را در و ریمردانه، کفش، کراوات و سا يراهنهایشلوار، پ

 يبا او وارد مغازه ا دم،یدو یبه دنبال شهرام م بایهمچنان که تقر. داشت، چون از جنس براق و در واقع لباس شب بود یرسم

 زانیقرار داشت و داخل آن، چند دست کت و شلوار آو يبود که در سمت راستش کمد کیبار يراهرو کیآنجا فقط . شدم

پوشاند،  یرا م شیابروها يکه تا رو یصاف مشک يفوق العاده درشت و موها يبا چشمها یزاندامیپسرك ردرسمت چپ، . بود

دست  کی متیخواست ق یشهرام م. ستیپسرك از جا برخاست و لبخنزنان به ما نگر میشد خلدا نکهیبه محض ا. نشسته بود

«!هرام خانسالم، ش« :کرد و گفت یشدستیاز کت و شلوارها را بپرسد که جوانک پ

بعد رو به جوانک کرد . مردد اطراف را از نظر گذراند یبا نگاه. ستیچندان خرسند ن ییابراز آشنا نیکردم شهرام از ا احساس

«شما؟ د،یببخش« : و گفت

به، من هستم آقا شهرام، من « : را هم پوشانده بود گفت شیاز چشمها یکی یو حت یشانیاز پ یصافش بخش يکه موها جوانک

«؟يما رو فراموش کرد يزود نیبه ا! هستم نیشاف
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«حالت چطوره؟. آمد ادمیآها، بله، « :گفت ست؛یخوشحال ن نیافش دنیاز د ییچنان که گو ،ییاعتنا یبا ب شهرام

«ه؟یخبر ؟يقربان تو آقا چطور« :جواب داد یبا خوشحال نیافش

«.گردم یم يآره، دنبال لباس داماد« :گفت یتفاوت یبا ب شهرام

 یبعد در حال» .خانم هستند؟ مبارکه انشاءاهللا« :گرفت و سرش را به طرف من تکان داد و گفت یفزون نیدر چهره افش يشاد

راهرو  يمن متوجه شدم که در انتها م،یشد کیوارد بوت یوقت. کرد تیکرد، ما را به طبقه باال هدا یما حرکت م شیشاپیکه پ

را هم  یاتاقک. لباس داخل کمدها قرار داشت يتعداد زیشود و در آن طبقه ن یم یمنته الوجود دارد که به طبقه با یکیپلکان بار

رو آوردم  یمیدوست قد هی ،يآقا مهد« :پسرك به دوستش که آنجا نشسته بود گفت. امتحان البسه در نظر گرفته بودند يبرا

«.نشونش بده يدست کت و شلوار دبش دوماد هیتا ازت لباس بخره، 

کوچک بود و اطرافش با کمد  اریبه دنبال ما باال آمد، آن طبقه بس نییشد، از طبقه پا شیدایدانم از کجا پ یکه نم يگرید مرد

فضل تنگ و  قتایحق. کرده بودند زانیآو یافق یآهن يها لهیم ياز کت و شلوارها را هم رو يتعداد یاحاطه شده بود، و حت

قرار  يکه در گوشه ا یمبل کوچک يبود که رو نیکه توانستم انجام بدهم، ا يکارناراحت کننده بود واقعا معذب بودم و تنها 

« :گفت دهیآورد و به دستش داد گرفت و تند و جو رونیاز کمد ب يرا که آقا مهد یلباس نیافش. و منتظر بمانم نمیداشت بنش

! بود يچه خبر؟ عجب کلک حقه باز از نادر یراست م؟یگذروند یرو م یشهرام جون چه دوران ادتهی! هیپسر عجب روزگار

«!میدیپر یم نییبا هم از سه طبقه خونه پا ر،یبخ ادشی

رو  نمیچون ماش. بله، فقط لطف کن زودتر کار ما رو راه بنداز«:برد گفت یگفتگو لذت نم نیکه کامالً مشخص بود از ا شهرام

«.پارك کردم ییبدجا

«؟يدار اجیاحت یکراوات چ یراست. به چشم يا«:د گفتکر یلباس را باز م يهمانطور که دکمه ها نیافش

«.دمیم حیرو ترج ونیو پاپ شال»

 نیحس«:گفت نیافش. ستیچ ونیمنظور شهرام از شال و پاپ دمینفهم. اوردمیسر در ن يزیآنها چ يکردم و از صحبت ها تعجب
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«؟يندار ونیآقا، شال و پاپ

که پشت محوطه کوچک و تنگ طبقه دوم قرار داشت  ییاو به پستو. مده بودآ نییبود که دنبال ما از طبقه پا يآقا مرد نیحس

 يپارچه ها دمیکامالً به آن بسته ها توجه کردم، د یوقت. آمد رونیشکل در دستش ب یلیرفت و با چند بسته کوچک مستط

قرمز  يپارچه ها نیکه شهرام ا دمیاز خودم پرس. به صورت تا شده قرار دارد نهادر داخل آ يسرمه ا ایبه رنگ قرمز  یشمیابر

«ن؟یندار يا گهیرنگ د. رر دارم ونیرنگ شال و پاپ نیا«:او در حال رفتن به اتاقک امتحان لباس گفت. خواهد یچه م يرا برا

«.نه ایکت و شلوار اندازه ام هست  نیا نمیخوب، بب یلیخ«:شهرام گفت. تکان داد یآقا سرش را به عالمت نف نیحس

 اریکامالً برازنده اش بود و او را بس یکت و شلوار مشک. آمد رونیمن بود گشود و ب يدر اتاقک را که روبرو قهیقاز چند د بعد

 رادیحال لباسش ا نیبا ا. سرم را به طرفش تکان دادم دییاز تأ یحاک یبا نگاه. و به تنش برازنده بود دادیتر جلوه م کیبار

 یداشت، ول دهیدرشت و ورز یشهرام اندام. او بلند بودند يکتش برا يها نیو آستشلوار  يها هپاچ نکهیداشت، و آن ا یواضح

«.شلوارش بلنده يکت و پا نیآست یاندازه است، ول زشیهمه چ ن،یآقا افش«:او گفت. بلند نبود ادیقدش ز

«؟یبراشون کوتاه کن شهیم ،يآقا مهد. ستین یباک«:گفت نیافش

کار اندازه زدن تمام شد، شهرام مجدداً به اتاقک پرو  نکهیبعد از ا. و اندازه بزند اوردیب رفت سنجاق يو آقا مهد» !شهینم چرا»

«.ببرم امیتا من ب نیتا فردا آماده اش کن دیپس لطف کن«:رفت و در را بست و گفت

«.فردا صبح نه یقول بدم ول تونمیقربون، فردا شب م«:گفت دیبا ترد يمهد آقا

«.برمشیم امیخوب فردا شب م اریبس»

آقا « :بود که گفت نیآنجا نبودند و فقط افش گرید يآقا و آقا مهد نیآمد، حس رونیکه در اتاقک را گشود و از آن ب یهنگام

حرف خشم به چهره شهرام  نیکه از ا دمیرفت، د نییبعد خنده کنان از پله ها پا» !یسر به راه بش گهیشهرام، انشااهللا که د

جا خوش . میبلند شو بر«:غضبناك به من زل شد گفت يا افهیاو با ق. نشسته بودم مبل يهنوز رومن . نگفت يزیچ یول دیدو

«؟يکرد
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هم درآن  یحرف نیکوچکتر یحت. موجب خشمش شده بودم نطوریدانم چه کار کرده بودم که ا ینم. خوردم کهیرفتارش  از

من االن به « :شهرام گفت. لباس شد دیورت خرمشغول نوشتن ص يمدت و درآن مغازه نزده بودم، درطبقه همکف آقامهد

«.کنم یم میپول رو فردا شب تقد ي هیگذارم و بق یم عانهیب یمبلغ هی نیاگه اجازه بد. پول ندارم یاندازه کاف

 همه! یستین بهیبابا، شما که غر يا« :گفت نیناگهان افش یول. را بپردازد عانهیسرتکان داد و منتظر ماند شهرام ب يمهد آقا

«.پولشو فرداشب بده

«که داره؟ فیتخف يجا»

فقط شاگرد هستم، وگرنه اصالً ازت پول  نجایراستش من ا« : کرد گفت یم عتیکه مارا تا دم درمشا یو درحال» !البته که داره»

.«رمیبرات بگ یحساب فیتخف هی دمیعوضش قول م.گرفتم ینم

با خشم به من رو کرد  میکه دورشد یچندقدم. میخارج شد کیهم از بوتکرد و با یروبوس نیاخمش راباز کرد و با افش شهرام

«.یکن یمجرد من رفتار م يقهایرف يجلو يجور نیآخرت باشه که ا يدفعه « : و گفت

«کارکردم؟یمگه من چ« :تعجب گفتم با

 یلیخ يفکر کرد. نییپا یرفت یو م يدیفهم یخودت رو م فیتکل دیبا ؟یگفت تو اونجا بمون یاصالً ک! يمبل ولو شد يرو»

«؟يمورد توجه اونها قرار گرفته ا

درکنار آن مردها نباشم، فقط  نکهیا يمن برا. دانستم یبه خودم م نیرا توه نیا. را درك کنم شیتوانستم حرفها ینم اصالً

از حالت . اسش نظر بدهمتازه خودش مرا به آنجا برده بود تا درمورد لب. نشسته و دهان باز نکرده بودم يمظلومانه درگوشه ا

که به او به  یاحساس، درمقابل عشق نیاما ا. دیبه چشمانم دو یقطره اشک یحتشدم و ریمشکوك و لحن پرخاشگرش دلگ

دل  وندیپ نیکردم از ا یاواخر حس م نینمود؛ هرچند که ا یم تیاهم یوب یجزئ اریکرده بودم، بس دایام پ ندهیعنوان شوهر آ

 دیشا. طلب هستم ادهیمن ط دیشا. نطوراستیازدواجها ا يهمه  دیکردم شا یبا خود فکر م. ستمین یراض ندارم و ته قلبم یخوش

شده بود، اما  دیوجودم آکنده از ترد يخالصه همه . میآ یدرکش برنم يمن ازعهده  یدوستم دارد، ول یکاف ياو به اندازه 
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تمام مشکالت حل خواهد  م،یاو درآ يحض آن که به همسربه م. درست خواهدشد زیگفتم همه چ یزدم و م یم بیبرخود نه

بودم که بتوانم شوهرم را  يروز دنیدر انتظار فرارس دانهیقبالً نوم. خواهد کرد رییدرکنارهم، رفتار او تغ ستنیمجرد ز هب. شد

او چگونه . خواهم کرداحساس خجالت  گرانیاو به د یفکر افتاده بودم که از معرف نیکنم، اما کمکم به ا یمعرف گرانیبه د

عمل  ایگناه  چیکه ه یکرد؟ و درحال یادبانه رفتار م یعقد با من گستاخانه و ب يغه یشدن ص يقبل از جار یبود که حت یآدم

اما دوستش داشتم و . کرد یشکل رفتار م نیگشود؟ با مادرش هم به هم یمن م یحرمت یمرتکب نشده بودم زبان به ب یخالف

 نیافش يرفتارش درآن روز، به صحبتها رییکه تغ دمیفهم. نمود یناهنجارش رادرنظرم کمرنگ م يارهارفت ن،یآن عشق آتش

سر به راه  گهیانشااهللا که د! میدیپر یم نییاز سه طبقه پا! بود ينادر چه حقه باز! میرو گذروند یچه دوران« :شود یمربوط م

.نشده بود رمیدستگ يزیجمالت چ نیا يازمحتوا» !یبش

چرا منو با « :دمیازاو پرس يبا کنجکاو لیداخل اتومب. برد ابانیلباس به همان خ دیخر يآن روز، دوباره شهرام مرا برا يفردا

«؟ینیبخصوص اگه چندتا از رفقات رو بب ،یکن یم یتو که از بودن من درکنارت احساس ناراحت ؟يخودت آورد

بار  نیاما ا» .ینیخواست تو لباس رو به تنم بب یفقط دلم م. ومدیوشم ناز طرز رفتارت با اونها خ روزید! حرف نزن ادیز« :گفت

.میشد ادهیرا متوقف کرد و پ لیشهرام اتومب م،یبرس يروزید يمغازه  یبه حوال نکهیقبل از ا

من تعجب کردم، چون .واقع بود ابانیخ يبرود که درآن سو يعبورکند و به سمت فروشگاه دوطبقه ا ابانیخواست از خ یم

شهرام سفارش لباس داده و دستور  رایز م،یکرد برو یدرآن کار م نیکه دوستش افش یکیانتظار داشتم دوباره به همان بوت

«!يلباس سفارش داد روزیتو که د یول« :گفتم. وشلوارش را هم صادرکرده بود نیکوتاه کردن لبه آست

«!ولش کن، طرف گرونفروش بود« :گفت ییاعتنا یب با

ساختمان دوطبقه بود  کی م،یرفت یکه به طرفش م یفروشگاه. اعتناست یب نقدریدهد ا یکه م یه چطور به قولکردم ک رتیح

گذاشته  شیبه نما نهایتریرا از پشت و يادیز يزنانه و مردانه  يدرهر طبقه داشت و لباسها یضیتمام قد عر يکه پنجره ها

 مشیاش رانسبت به دوستان قد یبا شهرام بحث نکنم و بدقول گریم دداد حیترج. بود سیفروشگاه تازه تأس کیظاهراً . بودند
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. میدیدوم رس يو به طبقه  میاز پله ها باال رفت میداخل فروشگاه که شد. دعوا و مرافعه نداشتم يبه رخش نکشم، چون حوصله 

ها انداختم و با لمس کردن آنها،  به لباس یاهنگ. بودند ختهیدار آو هیپا یآهن يها لهیمردانه را به م يدرآنجا کت وشلوارها

رو بخ شهرام کردم تا . راه راه نظرم را جلب کرد یدست کت و شلوار مشک کی. قرار دادم یرا مورد بررس شانیجنس پارچه ها

و  کردهطرح دار را انتخاب  یشمیدست کت و شلوار ابر کیخودش  دمیاما د. او را صدا کنم و آن کت و شلوار را نشانش بدهم

 یشدن، داخل پوشش فیاز کث يریجلوگ يرا، برا درنگیآن کت وشلوار سف. است یلونیاوردن آن از پوشش نا رونیل بمشغو

بود با احترام و تبسم کنان جلو آمد و لباس را از پوشش آن  کتریاز فروشنده ها که به شهرام نزد یکی. گذاشته بودند یلونینا

نگاهش کردم، چون از جنس و رنگ آن  دیبا ترد. رداند و به من نگاه کردشهرام سرش را برگ. خارج کرد وبه دست او داد

 يپارچه ا نیکردم از چن یمناسب خانمها بود واصئالً فکر نم شتریبه نظر من آن جنس و رنگ و طرح ب. بود امدهیلباس خوشم ن

در اتاقک  یه تن کرد و پس از لحظاتو آن را ب تبه هر حال شهرام به اتاقک امتحان لباس رف. ممکن است لباس مردانه بدوزند

«چطوره؟«:دیراگشود پرس

که داشت  يرادیتنها ا. از اندازه بلند بود شیباز هم لباس اندازه اش بود و فقط شلوارش ب. مشکوك به او نگاه کردم یحات با

 یشلوار کالً حالت جلف. دکمر تا قسمت زانوان کامالً مشخص بو ي هیبود که به علت نازك بودن پارچه، آستر آن از ناح نیا

بعالوه پارچه . نازکه یلیپارچه خ نیا. زانو کامالً مشخصه يلباس درباال يآستر« :گفتم. آمد یم ندیداشت که به نظر ناخوشا

«.ستین ونیطرح دار مناسب لباس آقا یشمیابر

قربون، اگه « :مد و گفتفروشنده فوراً جلو آ »؟یگیراست م« :گفت ستینگر یم نهیهمچنان که خودش را درآ شهرام

واقعاً کت و شلوار  یول. میبدوز یآستر رو به آستر قبل کهیت هی یعنی م،یامتداد بد نییآستر رو تا پا میتونیآسترلباس مشخصه، م

«.شماست يبرازنده 

فقط . مدار یرو بر م نیخوب، هم اریبس« :فروشنده خوشحال شده بود، چند لحظه فکر کرد وگفت فیتعر نیکه از ا شهرام

«.نیبلند کن یلطفاً آسترش رو کم
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را از  دیکه صورت خر ینکرده بود وهنگام یمن توجه يناراحت شدم که اصالً به گفته . سرتکان داد دییبه تأ فروشنده

شهرام شروع کرد به شمردن پول . است هیکت و شلوار گران تراز بق نیفروشنده گرفت و به طرف صندوق برد، متوجه شدم ا

هزار  يبرد و اسکناسها فشیدرآورد و دست به ک بشیاز ج یوماندسته اسکناس پنجاه ت کی. داخت صورت حسابپر يبرا

 دهیبه درشت دارد، چون عق زیر ياسکناسها لیبه تبد یبیعج يمتوجه شده بودم که او عالقه . را با اکراه از نظر گذارند یتومان

آمد  یدلش نم دیشا ای( دارد دیترد یهزارتومان يآوردن اسکناسها رونیبدر  دمید یحاال هم م. داشت حمل آنها آسان تر است

عالقه  عانهیبه پرداخت ب نقدریدانم چرا ا ینم. پول را بعداً بدهد هیبگذارد و بق عانهیباز هم بخواهد ب دمیترس یم). پول خرج کند

را  ههم يکرده و حوصله  دایادامه پ دشیترد دمیکه د یهنگام! کامل اجناس را همان بار اول بپردازد يداشت و حاضر نبود بها

.«.دارم - یتومان ستیدو -زتریمن اسکناس ر يخوا یاگه م« :گفتم یبرد به سادگ یسر م

بده که من  يقربون دستت، اگه دار« :به من کرد وگفت ینگاه يکرده باشد با خشنود دایپ یمشکل بزرگ رهائ کیاز  ییگو

«.دمیو بهت م رمیگ یاز مغازه پول م رمیفوراً م میدیونه که رسخ. رو خرج نکنک هایهزارتومن نیا

پولها را  یبیگرفت و باسرغت عج يانها جان تازه ا دنیبا د. درآوردم و به او دادم فمیاز ک یتومان ستیاسکناس دو دوبسته

هرگز به فکرش  زیبعد ن يروزها. اوردین انیبه م یاز آن پول حرف گریآن روز گذشت و شهرام د. شمرد و به صندوقدار داد

.را که قرض گرفته بود پس بدهد یخطور نکرد پول

****

. میاو برو يحلقه  دیانتخاب و خر يآن روز او ناهار مهمان ما بود و قرار شد عصر برا. دیشهرام رس يحلقه برا دنیبه خر نوبت

 نیا. بروز ندادند يزینداشتند، معذلک چ - دندکر یکه اکنون او را دروغگو خطاب م - از شهرام یپدر ومادرم با آن که دل خوش

.دیایب همراهمان دینبا یبار هم مشخص بود که کس

«.دمیباکالس برات حلقه خر کیش ابونیشقاشق، من از اون خ نیبب« :گفت شهرام

«.همونجا میخوب، االن هم بر« :دادم جواب

از خانواده هامون  چکدومیکه بعداً ه م،یهم بخر يبراجور  کی يدادم دوحلقه  یم حیهر چند من ترج! گوش کن زم،ینه عز»
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چور به  کیجلقه ها ساده و  خوادیدلت نم یگفت! یمال داماد، اما تو نخواست ایاعتراض نکن و نگن مال عروس گرون تره 

که  م،زیعز یخوان بدون یم یول. دمیانگشتر رو برات خر نیمن گرون تر که يدید! خوب اریبس.اصطالح طالفروشهاست باشن

! چاپنیشهر ادم رو م يتو اون محالت باال یول ست،ین يمن مسأله ا يپول دادن برا. رو ندارم يکار نیمن هرگز از تو توقع چن

 يخودت و پدرت رو تو ي دهیکش زحمتدارن و تو پول  يشتریانصاف ب هاشیالله زار، که طالفروش ابونیببرمت خ خوامیحاال م

«.يزیشمال شهر نر يدندون گردها بیج

از  بیترن نیکه به ا م،یبعد از ساعت پنج بعدازظهر حرکت کرد. میالله زار راند ابانیشد که آن روز عصر ما به طرف خ نیچن

من پرخاطره  يبرا شهیالله زار هم ابانیخ. میرخ داده بود، درامان باش مانیبرا شیپ يکه دفعه  یو مشکالت »کیطرح تراف« شر

پارچه و  يدرجستجو يمتماد يگرفتم و به دنبال او که ساعتها یکه دست مادرم را م فتادما یم ما یدوران کودک ادیبه . بود

 ابانیاما حاال خ. شلوغ نبود نقدریا ابانیآن زمانها، پل مخبرالدوله وجود نداشت و خ. رفتم یگشت، راه م یم رهیدکمه و تور وغ

 نیاز ب. است يشلوغ و پرتردد اریشده و مکان بس لیتبد رهیو غ یقلوازم بر يلباس و فروشگاهها يهایدیالله زار به مرکز تول

 نیتریرا از پشت و ياو حلقه ا نکهیتا ا م،یرا از نظر گذراند یطالفروش يدو مغازه  یکی. کردم یآدمها به دنبال شهرام حرکت م

«.دارم یحلقه رو برم نیمن هم« :و گفت دیو پسند دید

کوتاه قد و فربه با  یفروشنده، جوان. میداخل مغازه رفت. شکرپاش داشت نینگ زدهیو س به شکل مربع یسطح يحلقه دارا نیا

«!به به، سالم شادوماد« :ما گفت دنیبه محض د. کرد یصحبت م یپف کرده بود ونوك زبان یصورت

.به اونشان داد نیتریو حلقه را در و »ن؟یاریممکنه اون حلقه رو ب. سالم« :کرد وگفت يخنده ا شهرام

« :کرد گفت یکه شهرام انگشتر را به دستش م یآورد و درحال رونیحامل آن انگشتر را ب ینیتکان داد و با لبخند س يسر جوان

«.خرم یازتون م متیبه همون ق. نیاریب نیهر موقع نخواست. شفافن یول زنیاصل هستن، ر ينهاینگ

 یلیخ« :بعد گفت. آمد یو درشت او م دیسف يبود و به انگشتها ییبایانگشتر ز. کرد یانگشتر را بررس قهیدق میحدود ن شهرام

ك».دارم یحلقه رو برم نیخوب، من هم
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«؟يانتخاب کرد يزود نیبه ا« :با تعجب گفتم من

«.شهینم دایپ نیطرفها بهتر از ا نیا. آره»

«؟يمغازه اومده بود نیمگه تو قبالً به ا»

 یول. شهر تهران یجواهر فروش نیو کالهبردارتر نیبه گرون فروش تر يبرد که صاف منو ستمیبنده مثل شمان! نه خانم»

«.داره یحوال نیطالها رو در ا نیتر کیمغازه ش نیکه ا دونمیم

. عوضش کنم خوامیم. کرده دایپ یدستبند رولکس من ضربه خورده و فرورفتگ نیقربون، ا« :رو به فروشنده کرد وگفت بعد

«ن؟یردا یطال چ يدستبند مردونه 

آن  يرو ییکوچک طال وزپلنگی کیمنقوش که  يدستبند. آورد و شهرام آنرا به دستش بست یوزن نیسنگ يدستبند طال مرد

.نصب شده بود

 یرو بردارم و دستبند خودم رو بهتون بدم، چه مبلغ نیاگه بخوام ا نم،یبب نیبگ. هم خوشم اومده نیخوب، از ا« :گفت شهرام

«کنم؟ میتقد دیبا

حساب را از دست او  نیشهرام طبق معمول ماش. آورد و مبلغ الزم را به او خاطرنشان کرد یحساب نیقت فروشنده ماشو آن

خودش را انجام داد و درمورد مبلغ، پس از  یداده بود چند بار محاسبات نجوم هیمغازه تک یافق نیتریکه به و یگرفت و درحال

.دستبندش بعداً مراجعه کند يمعامله  يد براش ارقر. دیبه توافق رس يمختصر فیگرفتن تخف

« :گرفت گفت یرا م يکه شماره ا یو درحال »م؟یتلفن بزن هی نجایاز ا شهیآقا، م دیببخش« :دیدفعه براق شد وپرس کی سپس

«.نه ای نیازش بپرس از شهرام خبر دار. رمیگ یبابا رو م يدارم شماره  ق،یشقا

«.یتو بامن دونمیم رو بگم؟ من که نیا دیچرا با یول»

«؟یکن یبا من بحث م نقدریچرا ا« :به من انداخت و تلفن را قطع کرد یخشمناک نگاه

«بگم؟ یدروغ نیآخه چرا چن»
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«؟يدیفهم! چون الزمه»

خواستم دوباره اعتراض کنم که  یم. اوردیسر درب شیتوانست از کارها یبودم و هرکس هم که بود نم دهینفهم يزیمن چ البته

با . را به من داد یو گوش» .حرف یحرف ب. زودباش س،یه« :ز نگاه خشم آلودش را به من دوخت وشماره گرفت وگفتبا

«ن؟یندار يازشهرام خبر. الو، سالم بابا جان« :گفتم دیترد

 یضیمر نیبا ابابام  گهینم. کنهیفکر پدرش رو نم! ستیپسره آدم ن نیا. خانم خبر ندارم رینخ« :جواب داد تیبا عصبان رمردیپ

«!رهیچطور سرکار م

 يپدرش چند کلمه . اوردمیسر در ن يزیچ! وار بود مونیحرکاتش م. داد یبه من م یو اشاره عالمات مایحال شهرام با ا درآن

 یم ؟يمن توجه نکرد يچرا به اشاره ها« :شهرام با غضب گفت. را گذاشت یکرد وگوش یهم حرف زد و بعد خداحافظ گرید

 نیندار یغامیبابا جان، شما پ. نیکن یشما دوتا با هم آشت خوادیو من دلم م رهیشهرام امشب قراره با من تماس بگ یخواستم بگ

«؟يدیبهش برسونم؟ چرا نفهم

به من  يریشماره رو بگ نکهیچرا قبل از ا. بکش رونیپدر وپسر ب يدعوا يبابا، تو رو خدا منو از ماجرا« :شدم وگفتم دستپاچه

«!ندارم بیآخه من که علم غ ؟يبگم؟ چرا ذهنم رو آماده نکرد دیبا یچ ینگفت

که کالفه ام  يوا« :دیاش کوب یشانیبعد زبانش را گاز گرفت و به پ.را باال برد شیمردم صدا يتر شد و جلو یعصبان شهرام

حفظ  لتونیفام يشما جلو يکه آبرو اد،یب ينامزد هیکنم  يخواستم کار یم ؟يبه بار آورد یبزرگ يچه خرابکار یدونیم. يکرد

«!یآخه تو چقدر خنگ هست. يرو خراب کرد یکارت همه چ نیبا ا یول. بشه

کردند، اما شهرام خان مرا خنگ  یم فیدرس از هوش و ذکاوت من تعر طیکار و مح طیوآشنا و همه درخانواده و مح دوست

«.بگم دیبا یچ یگفت یلش به من مقب دیبا یول! خنگ هستم نقدریا دیببخش« :گفتم يبا دلخور! دانست یم

آقا لطفاً حلقه رو کادو « :و بعد رو به فروشنده کرد » .گهیخوب، بشه د یلیخ« :دستش را به کمرش زد وگفت یبا ناراحت شهرام

 و یباش اوردهیکه پول ن یستین جیمثل من گ. تو که انشاءاهللا پول همراهت هست« :و خطاب به من گفت» !تر عیلطفاً سر. نیکن
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«م؟یبگذار عانهیب میمجبور ش

«.پول نقد همراهم هست!نه بابا« :گفتم

 نییپا طونیبابام رو از خرش دیچطور با نمیبه سرم کنم وبب یخاک کیتا من  میزود باش بر. میپس زودتر پلش رو بده بر»

«.ارمیب

شده  کیهوا تار رونیب. بامن قهر کرده بود دانم چرا ینم. میپول حلقه را پرداختم و به اتفاق از مغازه خارج شد یدستپاچگ با

دانستم  ینم. دمیدو یم باًیشکافت و من به دنبالش تقر یرا م تیشهرام جمع. دیرس یاذان مغرب به گوش م يبود وصدا

گم شوم و به خانه  تیجمع نیکارش برود، خودم هم درب ید ولش کنم تا پیآن به فکرم رس کی. ستیاش از چ یناراحت

جواب مردم را چه  ند؟یگو یبه هم بخورد پدر ومادرم چه م ياگر نامزد. میما مهمانها را هم دعوت کرده ا یول. برگردم

. نداده اند ادشیت وادب هم یترب یحت. کنند ییهم ندارد که پسرشان را راهنما یپدرو مادر درست و حساب کی یاو حت م؟یبده

را به هم بزنم، پدر و مادرم و خودم مضحکه  زیچکار کنم؟ اگر همه چمن  يخدا. دیایب يندارد به جشن نامزد الیخ یپدرش حت

 یمادرشهرام م. را خراب کرده ام زیخودم همه چ یهم حق با اوست و من با حماقت و سادگ دیشا. میشو یخاص و عام م ي

خصلت  نیربهت: گفت یم شهیپدر من هم. میمن بلد نبودم دروغ بگو یخوشامد پدرش دروغ گفت ول يبرا دیبا: گفت

 یدادم و دروغگو م یرو به م رییتغ دیحاال با ایآ. در روابطم با مردم موفق بوده ام شهیهم قیطر نیاست ومن از ا ییراستگو

شدم؟

 دمیومنتظر بودم در را باز کند که د میبود ستادهیا لیاتومب يشهرام در سمت راننده و من در آن سو. میدیرس لیاتومب به

«!دیکل« :وگفت دیخند. ه من زل زده استو ب ستادهیهمانطور ا

(؟ یچ: ( دمیاندوه پرس با

(رو بده دیکل)

(!توست فیک يتو لیاتومب دیکل یول, من بلدم در رو با انگشتم باز کنم : (انگشت سبابه اش را ددر هوا چرخاند و ادامه داد او
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به  یرا به امان خدا رها کند و با تاکس لید اتومبش یماند و مجبور م یچون همانطور معطل م!خوب شد که ولش نکردم دمیفهم

گفت که از هر  یم شهیمادرش هم.باز کند دیرا بدون داشتن کل لیهم به قول خودش بلد بود در اتومب دیشا.خانه اش برگردد

.اردب یو چند هنر م نیانگشت شهرام جان چند

(ن؟یدعوت کرده مهمونهاتون رو  یراست:( دمیاز شهرام پرس یدو روز بعد تلفن یکی

(.میدعوت کردن ندار يبرا يادیما؟ ما عده ز: ( گفت شهرام

(خاله هات؟, مادرت  يلهایفام, پدرت  يلهاین؟فامیشه نداشته باش یمگه م _

(.کنن که من حوصله شون رو ندارم یکوبیخوان اونقدر هلهله و پا یم.کنن یشلوغ پلوغ م انیم!تو رو خدا خاله هام نگو...نه )

(؟یپدرت چ شه؟خانوادهیبدون حضور خاله هات هم م يمگه جشن نامزد! یزن یحرفها مچه )

پدرم هم االن  يلهایفام هیبق.مادربزرگ و پدر بزرگم هم که مرده ن.عمو و عمه ندارم! است کدونهی یکیپدرم هم مثل خودم )

(.آلمان هستن

(.پس دوستهات رو دعوت کن.شنحاضر با يدر جشن نامزد دیاز خانوداه تو با یبه هر حال کسان)

(.رو با نامزدش دعوت کنم اریهم اسفند دیشا.ندارم یمن بجز سهراب دوست)

اصال ! من يخلق آرام و صلحجو نیامان از ا.به خرج ندادم یچندان يکنجکاو یول, تعجب کرده بودم اریشهرام بس يجوابها از

کردم خودم را عذاب  یم یتلق یکه انها را فرع یبه خاطر موضوعات کندوکتو کنم و ادیجور مسائل ز نیدوست نداشتم راجع به ا

.دیرس یم يعاد ریو غ بیشهرام به نظرم عج یدگدر زن زیهمه چ, اما به هر حال .بدهم

بود تدارك  يجشن نامزد يو آنچه الزمه برگزار میرا دعوت کرد مانیمدت ما مهمانها نیشد و در ا يسپر يروز چند

صحبت کرد و قرار شد  يشهر بطور حضور يرستوران ها نیو آبرومندتر نیاز بهتر یکیبا صاحب  یدلتنگ نیپدرم در ع.میدید

 افهیق.روز شنبه شهرام به منزل ما آمد.شده بود نییروز موعود تع نوانبه ع ندهیپنجشنبه آ.اورندیب نجاةرا از  يشام نامزد

بود و  فیو کث دهیژول شیموها.بود اصالح نکذده بود يد روزرا چن ششیر.دیبار یم شیاز سر و رو يداشت و دلخور یشانیپر
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له شده  يکه تکه ها يبطور.به ظا داشت یفیکث اریبس یکفش کتان.بر تن داشت, که بپر از لکه بود  يدار لهیو شلوار پ راهنیپ

 شیدر را به رو نکهیا پس از.بود دهیشده به ته کفشش چسب دهیآدامس جو دیشا یو حت ابانیخ يو ات و آشغال ها ییمواد غذا

.داشت یآنرا پاك و منزه نگه م شهیشد که مادرم هم ییرایو آلوده وارد اتاق پذ فیکث يبا همان کفشها, گشودم 

(؟ياریکفشهات رو در ب شهیم, شهرام جان: ( گفتم

(گرفتن هات شروع شده؟ رادیاز حاال ا: (زد و جواب داد يپوزخند

فقط کار اونو  دهیچسب ییزهایبه ته کفشهات چ.کنه  یو نظات م کشهیجارو م انیروز در م کیم رو مادر نجایا یول, نه : ( گفتم

(یکن یم ادیز

کنار تلفن نشست و مشغول  ییرایاتاق پذ يها یاز صندل یکی يرو. به حرف من نکرد ییرا برگرداند و اعتنا شیرو شهرام

:شماره گرفتن شد

به عمجان ارسطو , زنم  یاالن به اونجا زنگ م, خوب  یلیناتاشا؟خ يکجا رفته؟خونه  ؟ستیگلرخ اونجا ن,مرخیخاله س.شالم, الو)

(.قربان شما.نیسالم برسون

 يچند لحظه ا)مامانم اونجاست؟,  دیببخش.من شهرام هستم .سالم ناتاشا خانم.الو: ( گرفت يگریرا قطع کرد و مشاره د تلفن

پرخاشگر  یناگهان لحن صحبت آرامش عوض شد و با حالت, قرار گرفت  خط يکه مادرش در آن سو یو هنگام دیانتظار کش

از جانب ! يکرد خودیتو ب!يغلط کرد...ور و اون ور تلفن زدم نیده بار ا ن؟امروزیداشت فیتشر یکدوم گورستون.الو: (گفت 

(ومد؟یمرد اگه مثل آدم م یمکرده ام؟ یمگه من در عمرم چند بار ازدواج م! کنم یهم به روش نگاه نم رهیبم....يمن حرف زد

 یکه چ يخودت رو واسه ش لوس کرد! خبه, خبه : (بعد گفت.مخاطبش گوش داد  يلحظه مکث کرد و به صحبتها چند

) گلف( مت  يتا حاال برا یاز ک...؟یچ.ستمیبفروش ن نیمن ماش!ینیبه خواب بب....؟یچ...؟ یرو که نفروخت لتیاتومب یبشه؟راست

.) من فعال کار دارم!بهت انداختن يمعامله کرد یساکت تا به حال هر چ1 رینخ....داره؟ یبیچه ع, خوبه نیمون ماش ؟يشوار شد

.را گذاشت یو گوش
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 دنیبا د.شده بود به سالن آمد داریاز خواب ب, افکند  ین نیطن ییرایشهرام که در اتاق پذ يمادرم که از صدا, همان لحظه  در

ما  يچون اگر هر دو, سپاس گزار شدم  يدر دلم از و.نگفت يزیچ یبه من انداخت ولچپ چپ  ینگاه, او  فیکث يکفشها

.شد یاز ما دلخور م حتما میداد یبودن کفشش را به او تذکر م فیکث

(؟يکرد یباالخره با پدرت آشت, شهرام جان : (من گفتم, از اتاق خارج شد  يآوردن چا يمادرم برا یوقت

(!ستیالزم ن, نه : (هم انداخته بود گفت يرا رو شیاو پاه نییکه سرش پا یحال در

(اد؟یکه م يبه نامزد, خوب )

(.دعوتش نکرده م,نه)

(شرکت نداشته باشه؟ يپدرت در مراسم نامزد شهیمگه م: (و گفتم دمیتعجب کش ياز رو یآه

 دیهم از بابت خر ؟بازینگران یتو بابت چ,  قیشه؟شقایچرا نم: (مظلومانه به من دوخت یرا باند کرد و نگاه سرش

 یبرات م یباش لیکه تو ما یمن هر چ!نداره یغم, دسته چک داره  بشیکه در ج یآدم.غصه ش رو نخور ؟اصالیعروس

(.هم بهتره یلیما شرکت نکنه خ ينامزد ناخموش تو جش افهیاگه با اون ق!آدم مزاحمه کیپدرم فقط .خرم

(؟يریگ یم یپس انگشترم رو ک,شهرام )

(هپنجشنب)

روز .نمونده یوقت گهید! یکن یفردا م, همه ش فردا.فردا یگفت یم شیتو از سه روز پ.ماست يپنجشنبه که روز جشن نامزد)

(؟يریانگشتر رو بگ يخوا یم يجشن نامزد

م هر روز از يپا افتاده ا شیپ زیچ نیاونوقت شما به خاطر چن.همه کار تو شرکت دارم نیمن ا! خانم: ( گفت یحوصلگ یب با

(.یکن یبازخواست م

(.نهیخواد انگشتر منو بب یپا افتاد ست؟ خوب مادرم م شیپ زیچ يانگشتر نامزد)

(.رمیگ یرم م یامروز م نیاگه وقت کردم هم, باشه : (گفت متیاو با مال.انداختم نییپا يسرم را با دلخور من
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:کرد یمدتها بود که مشکوك شده بود و مرتب از من سوال م مادرم

با  ایزدم  یبا شهرام سر و کله م ای دیدائم با.کرد یکردم سرزنشم م یم یاطالع یاظهار ب یو وقت)شد؟ یانگشتر چ نیاپس )

فوت و فنها خبر داشته  نیآخر مگر من چند بار شوهر کرده بودم که از ا.از دست همه شان کالفه شده بودم.پدر و مادرم

پدرم اصوال از شهرام و .نکردند یاعتراض یشدند ول ریآنها دلگ,  ندیایب دیما به خرشهرام اجازه نداد پدر و مادرم با  یباشم؟وقت

خواست دلم را بشکند و انتخاب شوهر  ینم, همانطور که قبال هم چند بار به من گفته بود  یول, بود  امدهیخانواده اش خوشش ن

از عزم راسخ من آگاه  یپدر و مادرم به خوب.نبود شیب یافتاده بودم که سراب یمن در دام عشق.را به عهده خودم گذاشته بود

هم نداشتند،چونن  يریتقص.شد یم زیکاسه صبرشان لبر یمعذالک گاه.را عوض کنند ممیتوانند تصم یدانستند نم یبودند و م

.دخترشان بودند ندهیگران آ

به  یکه ربط یبر سر موضوعات یحت.میتشد،اغلب من و مادرم با هم مشاجره داش نییآن تع خیو تار یمن قطع ينامزد یوقت از

روح در دو بدن  کیمن و مادرم که مثل .دیکش یو کارمان به جر و بحث م میکرد یم دایازدواج من نداشت با هم اختالف نظر پ

 کرد و توقع داشت از شهرام بخواهم یاو غالبا مالمتم م.میاز هم متنفر شده بود نکیم،ایو آن همه با هم توافق داشت میبود

اعتنا بود  یمن ب يامد؟شهرام به همه خواستها یاز دستم بر م ياما چه کار.را براورده سازد ندهیعروس آ کی یمنطق يخواستها

 یزدم،آن وقت دوست و آشنا چه م یرا به هم م يدادم و نامزد یم دهیعق رییتغ یاگر هم به کل.آورد یو عذر و بهانه م

که به سواالتش  ییگفت،حاال با پاسخها یسخن م شیبایو حرارت درباره شهرام و چهره زکه در ابتدا انقدر با شور  ایگفتند؟رو

مرا  يمزدامد تا باالخره انگشتر نا یاو مرتبا به منزل ما م.کند یکرد تعجبش را مخف ینم یسع یزد و حت یدادم پوزخند م یم

.ندیبب

 یم نیدنبالم آمد و اعالم کرد که چون حلقه حاضر است،بنابراآن روز عصر او به .نگرفته بود لیشهرام هنوز انگشتر را تحو یول

با  م،منیشو لیتا سوار اتومب میاز خانه خارج شد یوقت.برادرم ساسان هم با آمد.میریبگ لیو آن را تحو میبه اتفاق برو میتوان

 دهیو ژول فیبا ظاهر کث یجوان دمیم،دیجلوتر که رفت.شهرام نشسته و منتظر است لیاتومب در یمشاهده کردم که شحص رتیح
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ه؟یک گهید نیا:خوردم و گفتم کهی.است

.کنم فیحاال سوار شو تا برات تعر.مفصله انشیجر:جواب داد شهرام

مواجه  يو چند ساله ا ستیو صورت چاق و گرد جوان ب دهینخراش افهیو ساسان برادر کوچکم با ق م،منیکه شد لیاتومب سوار

 میابراه.نمود یکرد و ما را هم به او معرف یمعرف میشهرام او را ابراه.سالم:تبرگشت و گف مانیکه به سو میشد

!خانم،آقا کوچولو قیخوشوقتم شقا:گفت

و جا  میشده بود وحشت کرده بود یمعرف میکه به نام ابراه یترسناك شخص افهیهر دو از ق.میبه هم انداخت یوساسان نگاه من

قراره به من کمک  شونیچون من خواهر و برادر ندارم،ا.امروز در خدمت ما هستنجان،از  میابراه:شهرام گفت.میخورده بود

.رنیکارها رو به عهده بگ تم سهراب خان زحم گهید قیرف هیکنن و با 

آقا  میما مخلص شما هست:اش گذاشت و گفت نهیس يافکند و دستش را به نشانه اخالص رو نییسرش را با خجالت پا میابراه

!شهرام

خوام از  یم.میسه ماهه با هم آشنا شده ا میمنو ابراه:گفت جانزدهیکرد ه یبه من نگاه م لیاتومب نهییکه از آ یحال در شهرام

.وجودش تو شرکت استفاده کنم

را چند  ششیر.دیرس یدوستش به نظر م هیشب اریدر واقع بس.کرده بود دایپ يگرید افهیآن روز شهرام ق.نگفت يزیچ میابراه

 دهیپوش ینظام يمانند کاپشن خلبانها یآنها کاپشن سبز رنگ يهر دو.داشت یفیو کث دهیژول افهیبود و ق دهیشبود نترا يروز

.معلوم بود عمرشان را کرده اند.شکافته بود شانیو درزها بودندکاپشنها رنگ و رو رفته  نیبودند،اما ا

متوقف  یدورتر از مغازه جواهر فروش ابانیدو خ یکیا ر لیشهرام اتومب.دیوز یم يبود و باد نسبتا سرد يزییروز پا کی غروب

که ظاهرا صاحب  يمرد آراسته ا يبه سو مایمستق م،شهرامیداخل مغازه شد یوقت.میروانه مغازه شد ادهیکرد و ما چهار نفر پ

 میداده بود که سفارش ياوردن حلقه ا يصاحب مغازه برا.سپس مرا صدا زد.پچ کرد پچبا او  يآنجا بود رفت و چند لحظه ا

حرف زدن آهسته ما به گوششان  يدور از ما بودند و صدا بایکه تقر يبودند،بطور ستادهیدر ا کینزد میساسان و ابراه.رفت
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!نییبفرما:انگشتر بود برگشت و با تبسم گفت يکه حاو یصاحب مغازه با جعبه کوچک.دیرس ینم

مطمئن نبودم همان انگشتر .دارد يرادیکه ا دیبه نظرم رس ی،ولاو دادم و انگشتر را به انگشت کردم لیتحو يهم لبخند من

که بر آن بود  یالماس درشت نینگ.از حد به انگشت گشاد بود ادهیز قتیحلقه اش بزرگتر شده و در حق نکهیمثل ا.باشد یقبل

.تکه بلور باشد کی د،انگاریدرخش یم يگریتاللو سابق را نداشت،طور د

.باهات صحبت کنم خوامیم.نیکاناپه بنش نیا يرو نجایا ایب قیشقا:گفت يجد یبا لحن شهرام

 یچ:نشستم یکاناپه چرم يعقب عقب رفتم و رو.فاش کند میرا برا یخواست اسرار مهم یم نکهیمثل ا.لحنش تعجب کردم از

شده؟

رو محکم و  یاست که اساس زندگ ییصداقت و راسگو نیکنم هم یفکر م.باهات روراست باشم خوامیاز اول م ق،منیشقا

الماس وسطش  نینگ.ستین یانگشتر،همون انگشتر قبل نیخواستم بگم که ا یم.میرس ینم ییو با دروغ به جا دارهیاستوار نگه م

.ینیب یم يکه دار نیهم یعنیسفارش دادم، یاتم نینگ هیاون، يبه جا من.همون بود شیگرون بود و در واقع علت گرون یلیخ

چرا او به من نارو زده .بود دهیخون به چهره ام دو.انداختم و احساس نفرت وجودم را پر کرد نشیبه انگشتر و نگ ینگاه من

رو نداشتم؟ یانگشتر الماس واقع کی اقتیمن ل یعنی؟يکرد يکار نیچرا چن:دمیبود؟پرس

بود که  دهیت من فهماز حال.زد یدر چشمان برادرم موج م ینگران.بودند ستادهیکردم که دورتر ا میبه ساسان و ابراه ینگاه

 یمغازه و به جواهرات واریبر چهره اش بود و به در و د یبر عکس برادرم،لبخند مضحک میابراه یول.افتاده است ياتفاق ناگوار

 يباز سهیو دس رنگیگرفته بودم و از ان ن جهیسرگ.نصب کرده بودند وارهایبه د شهیمحصور در ش ییکرد که در قابها ینگاه م

او  يخبر داشت و شهرام خصوصا او را همراه خود آورده بود که من جلو زیظاهرا دوست شهرام از همه چ.بودممبهوت مانده 

داشت؟ یکه او چه هدف دمیپرس یم خوداز .نگاه پرسشگرم را به شهرام دوختم.نکنم یاعتراض چیکنم و ه یستیرودربا

رو خراب  زیهمه چ يکه به پدرم زد یتو با اون تلفن يخواراستش رو ب قیشقا:داشت گفت یچشم از من بر نم کهیدر حال شهرام

با پدرم مدارا  یکم يحاضر نشد.يکارو نکرد نیا یبه خاطر خودخواه یول یباش یاور صلح و دوست امیپ یتونستیتو م.يکرد
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.ما تموم بشه يکه به نفع هر دو یکن

کردم؟ یچکار م دیبا ه؟منیچ منظورت

.مثل دخترشهکه اون فکر کنه عروسش  یکن يکار

 يتونم اون رو جا یمن هم نم.به وجود آورد یکه بشه اونو در کوتاه مدت در کس ستین یاحساس نیا یستم؟ولیمگه ن خوب

.برهیوقت م یمدت.پدرم بدونم

بهت بگم که بابام  دیبه هر حال با یول.نظر توست نیخوب ا:را باال انداخت و گفت شیها ست،شانهینگر يگریبه نقطه د شهرام

به خاطر اون شب که به .بابامه شینقدم پ يحساب پس اندازم و تمام پولها يدسته چک هام،دفترچه ها یعنی.هم پول ندادب

تو قائل نشده بود از دست من  يچون احترام الزم رو برا رمیبگ ریز لیبا اتومب وخواستم اون یو من م میتو اومد يخواستگار

.دلخوره

؟يکار رو کرد نیمن درستش کنم؟خوب چرا ا يدار ،توقعياریبه بار م يخرابکار تو

 یرو برداشته و به من نم کانمیسند وانت پ یحت.منو مصادره کرده زیچ ن،همهیبب.از فرط عالقه به تو بود.خودم نبود دست

به کنم،چون  ینم یمن باهاش آشت یول.کنم یکنم و با او آشت یغرورم رو بشکنه که من مجبور شم ازش عذرخواه خوادیم.ده

.لهقابل تحم ریمن غ يبرا نیکرده و ا نیتو توه

مگه من چه هیزم تري بهش فروخته بودم؟ مگه من اومدم ! اون پیرمرد خرفت بی سواد به من توهین کرده؟غلط کرده": گفتم

".خواستگاري تو؟ اصال میدونی چیه شهرام؟ من تصمیمم عوض شد دیگه نمی خوام با تو ازدواج کنم

م و بدون توجه به فروشنده ها و مشتري ها که از حالتهاي ما شگفت زده و کنجکاو شده بودند،به سرعت به جایم بلند شد از

بدون این که رویم را برگردانم به راهم .شهرام به دنبال ما دوید. دست اورا گرفتم واز مغازه بیرون رفتیم.طرف برادرم رفتم

"!توروخدا نرو !صبر کن": گفت یادامه دادم و صدایش را شنیدم که م

. نگاهی به اطراف کردم و دیدم که ابراهیم هم با قیافه اي خونسرد به دنبالش روان بود.به من رسید و راهم را سد کرد او
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اکنون هوا کامال .ساسان سرش را به زیر انداخت و از ما دورشد ".ساسان جان، یک دقیقه برو پیش ابراهیم": شهرام گفت

شهرام در حالی که . طال فروشی درخشش خاصی به فضاي خیابان بخشیده بود ايراغ هاي مغازه هتاریک شده بود،اما نور چ

من مجبور ! ببین شقایق،رحم داشته باش": دهانش ازشدت ناراحتی خشک شده بود و بوي بدي از آن به مشام می رسید گفت

".شدم پول نزول کنم

اگه ولم کنی خودم رو می !خواهش می کنم. تو روخدا صبرکن": تراهم راباز کنم واز او دور شوم که دوباره گف خواستم

یا اگه دوست داري یه دستبند بخر که تو .خیلی خوب اگه از این انگشتر خوشت نیومده عوضش کن،یکی دیگه بگیر!کشم

ی اگه داشتم هر چی می خواستی برات م.به خدا پول تودستم نیست.مراسم دستت کنم ،ولی نه به قیمت انگشتر قبلی

"!خودم می کشمش!این پدرمن رو بکش، همه رواز دستش خالص کن!خدایا.خریدم

دلم برایش .شروع کرد به هق هق گریستن،عابرانی که از کنارمان رد می شدندبا کنجکاوي براندازمان می کردند شهرام

ببین پدر بی . شانسی آوردهاما در زندگی بد.او پسر خوبی است. یک نگین ارزش این حرف هارا ندارد: باخودم گفتم. سوخت

!رحم بی انصافش شب نامزدي با او چه کرده

"شقایق یه نگین ارزش به هم زدن زندگی رو نداره، مگه پول وجواهر خوشبختی میاره؟": شهرام را شنیدم که گفت صداي

ان است وخودش تالش فکر کردم جو.من هم عقیده داشتم که پول تنها عامل خوشبختی نیست.پیش خودم به او حق دادم باز

پدرش هم که همین یک پسر را دارد ،باالخره با پسرش آشتی می کند و مال و اموال او را به وي .میکند تا زندگی مان بچرخد

خیلی خوب ولی ": عاقبت گفتم. بودم و کم کم از تردید بیرون می آمدم ردر این افکا. مدتی به سکوت گذشت. پس می دهد

".ین که پول دستت آمد نگینش رو عوض کنیباید قول بدي به محض ا

".من مثل یک بت می پرستمت! عزیزم تو فوق العاده اي"

در ضمن می خواست . همین حیص و بیص بود که مادرم به آقاي فرسایش،پدر شهرام تلفن زد تا او را رسما دعوت کند در

آقاي فرسایش پس از سالم و احوال پرسی کوتاه و .دبگوید که آنها نیز مختارند خویشاوندان را به مراسم نامزدي دعوت کنن
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خانم محترم آخه مگه االن موقع دعوت کردنه؟ من چطور اقوامم رو ": تخشک،با لحنی خشن چنان که گویی طلبکار است،گف

دعوت کنم،در حالی که چند روز بیشتر به مراسم نامزدي نمونده؟

شما که مدتهاست از تاریخ تعیین شده براي روز نامزدي مطلع !زنیدآقا این چه حرفی است می ": که مادرم می گفت شنیدم

".هستین

".من تابه امروز که شما تلفن فرمودین از این قرار اطالع نداشتم.ولی کسی تابه حال منو دعوت نکرده بود"

"ولی می تونستین موعد نامزدي رو از پسرتون بپرسین"

به هر حال شما باید زودتر من و خانواده ام رو دعوت می . ن پسر کاري ندارمخانم من با او": فرسایش با دلخوري گفت آقاي

".کردین

".بسیار خوب، حاال اگه ممکنه لطفا اقوامتون رو از قول ما دعوت کنین"که سعی می کرد خشمش را مهار کند گفت  مادرم

".نخیر االن دیگه خیلی دیر شده"

".حتما می تونید چند نفر از افراد خانواده رودعوت کنین.ولی هنوز تا روز نامزدي چند رووزي مونده"

".حاال براي این کار دیره.خیر خانم اقوام من باید از مدتها پیش خبردار می شدند،که لباس هاشون رو بدن خشکشویی"

درش حضور روزي هم که براي عقد به محضر رفتیم،پ.شهرام مهریه اي براي من در نظر نگرفته بود.مادرم حق داشتند پدرو

در عوض یکی از دوستانش به نام اسفندیاررا با خود آورده بود،که نسبت به سایر دوستانش از ظاهر معقول تري .نداشت

شهرام خم .وقتی مقابل محضر از اتومبیل پیاده شدیم،یک اسکناس بیست تومانی از زیر چادر پیرزنی زمین افتاد.برخوردار بود

".شاید این تنها پولیه که داشته.آقا شهرام اسکناس پیرزن رو بهش پس بده": ن گفتپدرم ناله کنا.شد وآن را برداشت

من چنان شیفته و واله شهرام بودم که دیگر هیچ کس و  ".این رو به فال نیک می گیرم.خوش یمنه": چشمکی زد وگفت شهرام

زدي با نگین قالبی اش را به دست کرده حلقه ي نام.هرچه در اطرافم می گذشت برایم بی اهمیت بود.هیچ چیز را نمی دیدم

شلوار قهوه اي،پیراهن ابریشمی شکالتی و کت .العاده با سلیقه لباس پوشیده بود وقآن روز او ف.بودم و همه ي توجهم به او بود
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ا به عینک سبز آفتابی اش را هم که قاب طالیی داشت به چشم زده و سبیل هاي بورش ر. چهار خانه به رنگ کرم به تن داشت

ي باریک ومارپیچ آن ساختمان سه طبقه ي  پلهاز راه .از او بوي صابون و ادکلن به مشام می رسید.شکل زیبایی تاب داده بود

اقاي مستعان صاحب دفترخانه ازدواج مردي قد بلند و موقر و بسیار .قدیمی باال رفتیم ودر آخرین طبقه وارد محضر شدیم

 یکبا شهرام به سردي سالم عل.با احترام بسیار جلو آمد و با پدرم احوال پرسی کرد.شتچهره اي نورانی دا.خوش قیافه بود

از او پرسید دستشویی کجاست،کتش را .به محض ان که آماده شد خطبه ي عقد را بخواند،شهرام او را از کارش بازداشت.کرد

شت و زیر لب دعایی خواند وبه آقاي مستعان در آورد و آستین هاي پیرهنش را باال زد و رفت وضو گرفت بعد به اتاق بازگ

شهرام چشمکی به من زد و بعد خطاب به پدرم .موضوع مهریه را به میان کشید درماینجا بود که پ.اشاره کرد که حاضر است

".باور بفرمایین مهریه پایه و اساس خوشبختی نیست.آقاي ملکی ، من با شقایق جون صحبت کردم": گفت

دخترجون مگه این همه به تو هشدار نداده بودیم؟ پس با او سر : با نگاهش می گفت.اه غضبناکی به من کردجا خورد و نگ پدرم

چی توافق کرده اي؟

"خوب،چقدر در نظر گرفتین؟": پدرم از شهرام پرسید.نگاهش را نداشتم و سرم را پایین انداختم تاب

"معصومچهارده سکه ي طال به نیت چهارده ": با پررویی گفت شهرام

"یعنی ارزش دختر من همینه؟! چهارده سکه؟"

از !اي آقا،کی مهریه رو داده،کی گرفته؟ مادر من هزار سکه ي طال مهرش بود": خودش را به وسط انداخت و گفت اسفندیار

"مگه سکه ي طال خوشبختی میاره؟.پدرم طالق گرفت و بی سر و سامون شد

"اصال آقا شهرام،چرا پدرتون امروز نیومدن؟!من با شما صحبت نمی کردم،آقا":با غیظ نگاهی به او انداخت و گفت  پدرم

".شقایق جون در جریان هستن که پدرم با من قهره":با وقاحت جواب داد شهرام

"حاال که موضوع ازدواج و مهریه پیش اومده ایشون قهر کردن؟!عجب":اینجا مادرم به صدا در آمد در

آخه این ":پدرم لحن مالیم تري گرفت و گفت.مان طورمعطل مانده بود و نمی دانست چه کنددفتردار ه. سکوت کرد شهرام
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بعد به حاج آقا مستعان رو کرد و  ".یه کم میزان مهریه رو باال ببرین!که درست نیست آقا رو اینجا معطل نگه داشتین

پیش خودم میگم این آقا جوونه،ولی .عامله کنمکه بخوام سر دخترم م نیستمباور بفرمایین قربان،من از اون پدر هایی ":گفت

".مهریه مثل یک تضمینه،که اگه شوهري زنش رو به امون خدا ول کرد ورفت،اون زن یک تضمینی داشته باشه

".جناب ملکی،اگه میشه یه دقیقه بریم اون اتاق با هم صحبت کنیم": از جا برخاست وگفت شهرام

او به اتاق دیگري رفت و پس از چند دقیقه با چهره اي که آرامش از آن خوانده می با تردید از جایش بلند شدو با  پدرم

مهریه ي من چهارده سکه ي طال . عاقد خطبه را خواند وعقد جاري شد.ظاهرا دیگر اعتراضی نداشت.شد،همراه شهرام بازگشت

شهرام هم کنار .دار نشانم داد امضاء کردم که در کمال بهت چند جا را که محضر دیادم می آی.به نیت چهارده معصوم تعیین شد

شهرام دست به قندان برد و نیمی از نقل ها را .بعد پسر آقاي مستعان نقل تعارفمان کرد. امضاهاي مرا امضاءکرد

و پرداخت هزینه ي  آنمحضر گفت که چند روز دیگر عقدنامه حاضر خواهد شدو قرار شد شهرام براي گرفتن .برداشت

.پدر و مادرم هم مثل من در بهت به سر می بردند.دمحضر مراجعه کن

به محض آن که شروع به چیدن سفره . مادرم چلوکباب خانگی خوشمزه اي درست کرد.همگی به منزل پدرم بازگشتیم سپس

را به از شهرام دلیل نیامدن پدرش . کردیم، سروکله ي پدر شهرام که به محضر نیامده بود پیدا شد و نهار را با ما صرف کرد

به من گفت تو برو کار ها را انجام بده،من بعدا به عنوان شاهد .بودن مغازه اومدهاز دادستانی ": جواب داد. دفتر خانه پرسیدم

".میرم محضر امضاء می کنم

: موقعی که قطعات کباب دربشقابش گذاشته شد،مکثی کرد و به من گفت. آن روز باز هم شهرام خجالت زده ام کرد اما

تمام کباب هایی را که مادرم روي پلویش گذاشته بوددر ان . برایش بشقاب دیگري آوردم".ق یه بشقاب دیگه برام بیارشقای"

تخم مرغ می ": سپس آهسته به من گفت. بعد کره ي مفصلی البه الي برنجش گذاشت و خوب به هم زد. بشقاب گذاشت

ل وسماق فراوان به آن زد ویک ربع ساغت مشغول برنج و زرده ي تخم مرغ را روي پلویش گذاشت و نمک و فلف "!خوام

چلوکبابش  دنچقدر آماده کر.ما همه مشغول غذا خوردن بودیم و در عین حال با شگفتی به او نگاه می کردیم! مخلفات آن شد
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شتان باالخره وقتی برنجش خوب مخلوط شد،قطعات کباب را از بشقاب دیگر یکی یکی روي آن گذاشت و انگ! طول کشید

می دانستم اعضاي خانواده ام . خنده ام گرفته بود و در ضمن از کار هایش احساس شرم می کردم! چربش را یک به یک لیسید

بلند شدم و دستمال کاغذي به او تعارف . حتی پدرش با دلخوري او را برانداز می کرد. از این رفتاراو سر سفره معذب هستند

عجب خریه ها آخه آدم خونه .(ذایش فرو داد و یک لیوان دوغ را دریک جرعه سر کشیداو چندین پر پیاز را با غ. کردم

یادم می آید که اشتهایم کور شده ! نزد وغجاي شکرش باقی بود که آر) پدرزنش از این ادا هاي دوران پیش از تاریخ می کنه؟

.بود ،در نتیجه شهرام نصف بیشتر کبابهاي مرا هم خورد

به پدرت گفتم همه چیز من مال ": گفت. دم که به پدرم چه گفته بود که آنطور او را آرام کرده بوداز شهرام پرسی بعدا

اآلن شرایط سختی واسم پیش اومده ولی در مراسم عقدي که تو جشن عروسیمون برگزار می کنیم مهریه رو تا هزار .شقایقه

".می کنم اسمشسکه ي طال باال می برم واتومبیلم رو هم به 

****

صبح که از ما جدا شد ظاهر بسیار . آن روز از ساعت یازده صبح تا پنج بعد از ظهر شهرام را ندیدم. نامزدي فرا رسید روز

.آرزو کردم هر چه زود تر به سرو وضع خودش برسد و با آن شکل و قیافه جلوي مردم ظاهر نشود.کثیف و ژولیده اي داشت

شهرام می گفت او مدتی عهده دار اداره ي رستوران هاي بزرگ کلنل ! م روشن شدباالخره چشممان به جمال او ه.سهراب اما

.ساندرز در آمریکا بوده که تخصص آن تهیه ي مرغ و ماهی سوخاري است

ظاهرا جسم ناشناخته اي هنگام ورود به حیاط به . ساعت نه ونیم صبح بود که صداي مهیبی از در حیاط به گوش رسید حدود

دیدم سامان برادرم در . همه نگران شدیم و من با اضطراب به حیاط دویدم. کرده واین صدا را تولید کرده بود باالي در اصابت

یک وانت بسیار کهنه و قراضه بود با شماره ي نارنجی خودرو هاي کرایه، که بی محابا . را گشوده تا اتومبیلی وارد حیاط شود

در این . ننده در برخورد با قاب آهنی باالي در حیاط ، آن صدا را ایجاد کرده بودوارد حیاط شده و میله ي آهنی باالي اتاقک را

رنگ و رو رفته اي پشت فرمان نشسته بود، از اتومبیل پیاده  زلحظه مرد بد قیافه و کثیف و زردنبویی که با مو هاي چرك و بلو

لحنش بسیار  "!چاکریم! ي شقایق خانم جون ؟چطور": شد و تا مرا دید، چنان که گویی است سالهاست مرا می شناسد گفت
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.خودمانی و گستاخانه بود

، در حالی )از روغن اتومبیل و گریس گرفته تا روغن آشپزي(مرد با ظاهروحشی،لباس کثیف و سر تا پاي آلوده به روغن آن

میشد، داشت حالم را به هم  که زیر بغلش شوره زده بود و بوي متعفنی از میان دندان هاي زرد و پوسیده اش در فضا منتشر

.من زل زده و با نگاه حریصانه اش سر تا پایم را نظاره می کرد بهبا دهانی گشاد و چشم هایی دریده . می زد

آقا شما کی هستین ؟اینجا چی کار ": حالی که از حضور چنین هیوالیی در خانه یکه خورده بودم، با صداي بلندي گفتم در

مبادا شهرام سر برسد و مرا مورد عتاب و خطاب قرار بدهد که چرا با چنین غول بی شاخ و دمی نگران بودم که  "دارین؟

.صحبت می کردم

: غول خنده ي بسیار کریه و زشتی که تمام لثه ها و دندان هاي بی ریختش را نشانم داد بر لب آورد وبا لحن آرامی گفت اما

".سهراب صالبت جوان! شقایق خانم من سهراب هستم "

ماتم برده بود که این هیوالي نفرت انگیز کثیف با آن لحن حرف زدنش که مثل . شنیدن این کلمات در بهتی عظیم فرو رفتم  با

سهراب با ! همان دوستی که ساعت ها در وصفش سخنرانی می کرد! اوباش بود، سهراب صالبت جوان دوست نامزد من است

نش بود داخل گوشش کرد و کثافات و زوائدآن را به شلوارش مالید،و در حالی دست راستش سر کلیدي را که در میان انگشتا

مگه شهرام به شما نگفت ما می . شقایق خانم، ما براي کمک به شما اومدیم": که از طرز برخورد من تعجب کرده بودگفت

"آییم؟

توران بودین ، چطور نمی دونین با این آخه شما که سال ها در آمریکا مدیر رس ": همان طور مبهوت مانده بودم پرسیدم من

"لحن غیر عادي نباید با یه خانم صحبت کرد؟

زبانش را مانند آدم هاي عقب افتاده از دهان بیرون آورد و فس فس کرد و با .اینکه این حرف ها برایش تازگی داشت مثل

م رستوران؟ من فقط تو کلوپ شاگرد آشپز ما آمریکا بودیم؟ ما مدیر رستوران بودیم؟ کدو ": لحنی ساده و مظلومانه گفت

".با کس دیگه اي عوضی گرفتی نومثل این که شما م.یعنی حاال هم هستم. بودم
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نامزد دروغ گویم که از افسانه پردازي لذت می برد،از این موجود بیچاره ي . متوجه شدم باز هم رودست خورده ام یکدفعه

شهرام باز هم کاخ خیالی دیگري . نظر من یک مدیر مجرب جلوه داده بودزحمت کش یک شخصیت خیالی ساخته و او را در 

.بر روي ابرها بنا نهاده و با این داستان مدتی مرا سرگرم کرده بود

زیرا می ترسیدم لباس . فاصله گرفتم) به گفته شهرام! (از سهراب صالبت جوان مدیر سابق رستوران هاي کلنل ساندرز باالخره

او را به داخل . روغنی او چرب شود ، و به خصوص از بوي گند دهانش و بوي عرق بدنش در عذاب بودم هایم از لباس هاي

".ممکنه مهمون ها ناراحت شن!این خونه بوي غذا میده ": سهراب به مجرد ورود خود گفت. منزل دعوت کردم

ه اطراف کرد تا بوي اغذیه و روغن از جیب خود یک اسپري خوشبو کننده ي هوا بیرون آورد و شروع به پاشیدن ب سپس

متحیر بودم که شخصی که تا این حد به این مسایل اهمیت می دهد، چرا به دندان هایش مسواك نمی زند و چرا . برطرف شود

در برابر چشمان حیرتزده ي مادر و برادر و خواهرم حدود پنج دقیقه  او. حمام نمی گیرد که بوي چرك از بدنش زدوده شود

نی کرد و سپس دستور تزئین خانه ، جا به جا کردن گلدان ها، حتی برداشتن چند قاب عکس و چند تابلوي مینیاتور و عطرفشا

به قهقه خندید و ! وقتی پرسیدیم اینها را از کجا یاد گرفتی ، از دورانی که در نیویورك بودي؟. پرده ي دست دوزي شده را داد

چرا یه دفعه تا دبی . تا حاال پامو از ایران بیرون نگذاشته م. مستشار آمریکایی بودممن توي بندر شاهپور مستخدم یه  ": گفت

از  اونمی دانم داستان اقامت سهراب در آمریکا و مدیر بودن  ".همین و بس. رفتم اما اجازه ي پیاده شدن ندادن و برگشتم

.کجا به مخیله ي شهرام خطور کرده بود

دیدم مادرم بر کار مستخدم ها نظارت . به آرایشگاه رفتیم وساعت چهار بود که بازگشتیم از نهار من و خواهرم یاسمن بعد

سهراب هم بین مستخدم ها می لولید و بر تزئین خانه و چیدن . دارد و خانه براي پذیرایی از مهمان ها تقریبا آماده شده است

یف می کرد و سهراب هم از این تعریف ها جان تازه اي از دقت و توجه او درکار تعر رمپد. صندلی ها و غیره نظارت می کرد

یعنی به جاي این که . ما شام عروسی ها رو تدارك می بینیم. پدر من آشپزه. بله قربان ، راستش کار ما همینه ":گرفته بود 

من . ا می پزیمغذایی رو می خریم و همون ج وادما م. صاحب مهمونی به رستوران سفارش غذا بده ، به پدر من سفارش میده
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".هم وردست پدرم کار می کنم

"آفرین ، آفرین ": گفت پدرم

. بله قربان ، اگه شما هم شام نامزدي دخترتون رو به ما سفارش داده بودین ، ما با یک سوم قیمت کار رو تموم می کردیم"

خیلی شنیدیم . صال سالم نیستدر ضمن خدمتتون عرض کنم که غذاي رستوران ا. پول مفت به جیب صاحب رستوران نمی رفت

".و کارشون به بیمارستان کشیده دنکه بعد از خوردن غذاي رستوران مردم مسموم ش

براي همین . حقیقتش من وقتی خدمت نظام رو می گذروندم تو بهداري خدمت می کردم": خندید و سهراب ادامه داد پدرم

می دونین ، امعاء و اقشار بدن انسان  ": ه شکمش می مالید گفتبعد در حالی که دستش را ب ".خیلی خوب بلدم آمپول بزنم

".معقوله ي خیلی پیچیده اي است

"!امعاء و احشاء ، نه اقشار ": و گفتم خندیدم

".بیچاره شهرام! بله ، همون که شما میگین ، شمام که چقدر به آدم ایراد می گیري خانم ": کنان گفت  خنده

".ی کلمات قلبه سلنبه به کار ببريشما هم مجبور نیست ": گفتم

بهتره ما هم یه سري به خونمون بزنیم و یه کم به ریخت و قیافمون برسیم ،  ": هایش را به نشانه تسلیم باال آورد و گفت دست

".خداحافظ آقاي ملکی. خداحافظ شقایق خانم! تا دعوامون نشده بهتره از اینجا بریم

 .شهرام بود. نه به صدا در آمد ساعت شش ونیم بود که زنگ خا حدود

صورتش را هم . بود دهیسرش را اصالح کرده و سشوار کش يمو.شده بود یو خواستن بایچقدر ز. ختیفرو ر یاز خوشحال دلم

 شیو آن را برا دهیکه من نپسند یشمیابر دیکت و شلوار سف. دیرس یبه نظر م شهیتر از هم فیبود و حاال پوستش لط دهیتراش

 راهنیپ ي قهیبه  يسبز ونیبه کمر بسته و پاپ یشال سبز رنگ. بود بایو ز رازندهداده بودم، به تنش کامال ب صیتشخنامناسب 

به  يکه هرگز داماد دمیشیبا خود اند. دیرس یجذاب به نظر م قتایبه پا داشت و حق یورن دیکفش سف. خود زده بود ينو دیسف

".سالم عروس خانم ":گفتزد و  ینیریلبخند ش. بودم دهیاو ند یینایز
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".ادیکت و شلوار بهت م نیچقدر ا ":به او کردم و گفتم ینگاه میانداختم و بعد ن نییخجالت سرم را پا با

"!ام قهیبه سل نیبگو آفر. حق با من بود يدید ":گفت یخوشحال با

سشوار کجاست؟  ":تاق من رفت و گفتبه ا مایمستق. نگفت يزیچ یول دیاز لباس من بگشا نیبودم او هم زبان به تحس منتظر

".خوام بازم موهامو سشوار بکشم یم

"لباسم قشنگه؟ یراست. توالتمه زیم يتو کشو "

"؟یبهتر نداشت نیلباس از ا. ستیبد ن ":من انداخت و گفت يبه سر تا پا ینگاه ییاعتنا یب با

خوش  اریکه بس دیبه نظرم رس.نم بود، از چشمم افتادآن روز سفارش داده بودم و اکنون به ت يکه برا یشدم و لباس ناراحت

بر تن  یمناسب راهنیاحساس که پ نیا. نمانده بود یباق یعوض کردن لباس وقت ياما برا. تر از من است قهیپوش تر و باسل

.گذاشت یبا من بود و راحتم نم یندارم، در تمام طول مهمان

جا باشه تا  نیهم. حمام منه لیوسا ":اتاق من انداخت و گفت يا گوشه با خود آورده بود، که آن ر یساك ورزش کی شهرام

".رمیبگ امیبعدا ب

 ف،یکث اریبس یحلب يکاسه  کیبه به داخل ساك انداختم، در آن  ینگاه يکنجکاو يآن روز که من و مادرم از رو يفردا

.میدید سهیو ک فیروشور، سنگ پا، ل

"کنه؟یه لوازم حمامش رو با خودش حمل مپسر خونه نداره ک نیمگه ا ":گفت مادرم

کردم ظاهر نامزدم بهتر از من است و  یبه خاطرم نمانده است، چون تمام مدت فکر م يادیز يهر حال از آن شب چبرها به

 یب ممادرم را مادرش خطا د،یبوس یکرد، برادرم را م یشهرام مرتبا با خواهر و برادرم بگو بخند م. من اصال با او تناسب ندارم

و  دندیرس یاز راه م يگریپس از د یکیمهمانها . دل پدرم را هم به دست آورده بود رفتنو قربان صدقه  یکرد و با چرب زبان

از  یکی. افزود یبر شور و نشاط مجلس م د،یرس یکه پخش صوت و به گوش م يشاد يترانه ها يصدا. شد یگرم م یمهمان

.کرد یمیقد نیدلنش يبه نواختن آهنگها با خود آورد، و شروع یدوستان آکاردئون
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به منزل ما آمده بودند، از راه  يخواستگار يبار برا نیساعت هشت بود که گلرخ خانم مادر شهرام با دو زن که اول یحوال

ود را خ گریزن د. داشت يا دهیمتوسط و صورت الغر و کش يقد ياندام و دارا کیاو بار. از آنها ناتاشا نام داشت یکی. دندیرس

 یمدت. به چشم داشت یدسته شاخ یته استکان نکیع کیفربه بود، و  اریاو کوتاه قد و بس. کرد یخواهر ناتاشا معرف» مانوشکا«

را  یرا به نام ماهرخ و سوم يگریخواهرش، د نیکوچکتر مرخیاز آنها را به نام س یکیگلرخ خانم . شهرام آمدند يبعد خاله ها

 رخیو ماهرخ و پر مرخیس یعنیسه خواهر  نیا.بود مدهآ یارسطو، به مهمان يخانم، آقا مرخیهر ستنها شو. کرد یمعرف رخیپر

.مهمانان و حاضران مشغول شدند ریسا يکنجکاو به نظاره  یینشستند و با نگاهها يدر گوشه ا

شا و مانوشکا، شخص ارسطو و ناتا يبه جز خاله ها، آقا. کردند یصحبت نم يگریزدند و با کس د یپچ با هم حرف م پچ

.ما بوذند شاوندانیاز دوستان و خو نیمدعو ي هیبق. امدین یشهرام به مهمان نیاز منسوب يگرید

او کت و . بود بلند بلند بخندم کینزد دنشیو طرز لباس پوش افهیق دنیبا د د،یاز راه رس شیفرسا يشب بود که آقا 9 ساعت

هم  يدیکروات سف. پهن به تن داشت اریبس ي قهیبا  یلباس مشک کیود و ب دهیپوش دیسف کیبار يبا راهها یمشک يشلوار

کرد و  یسفر م هیشهرام، پدرش مرتب به ترک يبه گفته . رفته واقعا مضحک بود راز بنا گوش د لیاش با آن سب افهیق. زده بود

اك نسبتا ارزان و جنس آن پوش متیکردم چطور در آنجا، که ق یمن تعجب م. آنجا داشت يپول در بانکها يادیمقدار ز

 یعبوس يقبل چهره  ي هآن شب هم مثل دفع. عهد بوقش را تپوشد يکند، تا مجبور نشود ابالها ینم دیمرغوب است خر

بزرگ  ینیفورا گلرخ خانم با عجله سراغ س. گوشه نشست کیانداخت و از عرض سالن عبور کرد و  نییسرش را پا. داشت

 یاو حت یبرد، ول شیفرسا يآقا يسوا کرد و در بشقاب گذاشت و برا یقلم اریدرشت و خ ینگرفت و چند پرتقال و نار وهیم

گلرخ و ارسطو شوهر  يبا خواهر ها یکرد و حت یرا تماشا م یقال ينکرد، فقط گلها يو تشکر نداختیهم به گلرخ ن ینبم نگاه

!خوردش شهیمن عسل هم نم هیبا ! واهواه  ":شهرامبا دلهره نزد من آمد و گفت. نکرد کیهم سالم و عل مرخیس

"داره؟ اجیاحت يزیازش بکن، بپرس به چ یگرم یاحوالپرس ششیرو خراب نکرده برو پ يتا نامزد ق،یشقا

 اجیاحت يزیکه به چ دمیمودبانه از او پرس یبعد از سالم و احوالپرس. رفتم شیموافقت تکان دادم و به سو يرا به نشانه  سرم
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".خورمیآوره ن، م وهیم خوام،ینم يزیچ ":آورد و گفت یرنگ یبه من کرد و ابخند ب ینگاه میبه زور ن. دارد

با هم به گفتگو و خنده پرداختند و مجلس را  انیآشنا. شد یم ادیکم کم تعدادشان ز. وستمیاو دور شدم و به جمع مهمانان  از

سال بود  کیبود و  یز کارمندان پدرم که پسر جوانا یکیآن شب . خود گرم و پر سر و صدا کردند يمحتوا یب ياز صحبتها

 یاندام بود و چشمان زیسبزه رو و ر. نام داشت دیبود، او مج نیجزو مدعو زیکرد ن ینزد پدرم کار م التشیپس از اتمام تحص

و مطوئنا  است قیو ال يکار یگفت جوان یبودم، چون م دهیشن ادیرا از پدرم ز فشیتعر شیاز مدتها پ. داشت یمیگرم و صم

.بود يریسختگ اریپدرم در کار ،دم بس رایطور بود، ز نیهم

بود که آن شب  یهمان کس میابراه. شهرام آمد گریو کاوه دوستان د میشد، که با ابراه دایسهراب پ يبعد سروکله  یاندک

مالقات  ژنیراه عصمت خانم و بکاوه را هم هم. کرده بود یما را همراه م،یگرفتن انگشتر من رفته بود لیتحو يکه برا ییکذا

 يسهراب را بکنار. او درهم شد دنیشهرام از د ي افهیکه ق دمید. به تن داشت یمشکاو اکنون کت و شلوار ساتن . کرده بودم

"؟يبا خودت آورد نویچرا ا ":و گفت دیکش

"؟يمگه دعوتش نکرده بود ":گفت سهراب

آبرومون رو . هیکالس یآدم ب ":کنم و ادامه داد یبا تعجب به او نگاه ممن  دیشهرام د "؟یپس تو به او فت. گندت بزنن "

".ادیاز دستم بر نم يکار گهیحاال اومده د یول. برهیم

 یو با عالقه و محبت به من و شهرام نگاه م دندیخند یگفتند و م یدئستان و اقوام م. گرم شده بود اریبس یآن ساعت، مهمان در

کرد و از آتجا  یسالن برخورد م يشده  يبه سقف گچ کار ییشده بود که گو ادیآنها آنقدر ز يانرژ زانیسر و صدا و م. کردند

مادر شهرام باز هم به طرف شوهرش رفت و در گوش او . و قهقهه بودند یهمه مشغول پرچانگ. افتی یدر همه جا انعکاس م

 يمادر جان، آقا ":خانم سراغ من آمد و گفت جواب داد، بعد گلرخ يزیلب چ ریاخم کرد و ز شیفرسا يآقا. گفت يزیچ

. من اومده ن يلهایدلخوره که چرا فقط فام. ومدنیش ن لهایاز فام چکدومیه کنه،یتنها احساس م یلیخودش رو خ شیفرسا

".پوس بکن، نوازشش کن وهیخواد؟ براش م یم يزیبرو بپرس چ. ياریکن دلش رو بدست ب یسع
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"نوازشش کنم؟"

".کن يبراش زبون باز ر،یرو بگبله، برو دستش "

"ارم؟یبراتون ب نیندار اجیاحت يزیبابا جان، چ ":گفنم. را لمس کردم شیفرسا يآقا يرفتم و بازو جلو

کردند باز  یشهرام و مادرش که مرا تماشا م. درنگ از او جدا شدم یآنقدر لحنش سرد بود که ب ".نه":گفت یلحن خشک با

کردم که چرا آنها آنقدر نگران حال او  یکار را کردم، تعجب م نیمن هم هم. ببرم لیو آج ینیریش شیکردند که برا قمیتشو

خواستند مراقب او باشم و تمام مدت نگران حال  یاز من م نکهیکردند، از ا یتظاهر م ییداشتند و گو یبیحالت عج. هستند

.کالفه شده بودم یگیباشم، د شیفرسا يآقا

 ":خطاب به من و شهرام گفت یاو با مهربان دند،یال از من بزرگتر بود با تازه عروسش از راه رسپسر عمه ام که چند س آنگاه

من با . گرفت یاز دوستان هم عکس م گرینفر د کی. از مهمانان شد يبردار لمیو مشغول ف "آورده ام يلمبرداریف نیدورب

فکر . گرفتم یقرار م نیدورب يو پدر و مادر خودم جلو شهرام، مادر و پدرس يها لهخودم، خا شاوندانیبهت زده با خو یحالت

.دمید یصحنه ها رابه خواب م نیا يهمه  ییو منگ ظاهر شدم، گو جیهم مثل اشاص گ ينامزد لمیکنم در ف یم

"هستند؟ یک نهایا ":دمیوارد خانه شدند با تعجب از شهرام پرس شیموقع شش نفر از کارکنان سوپرمارکت فرسا نیهم در

 لیهم اسماع نیا ":از آنها را نشان داد و گفت  یکیبعد  ".ننیمنو بب یمغازمون هستند، آرزو داشتند عروس يرگرهاکا "

 رهیش ي افهیبا ق یمرد الغر اندام لیاسماع د،یایب شیرا صدا زد و گفت پ لیسپس اسماع ".شیدیصبدوق دارمونه که تو مغازه د

".کنم، عروش خانم، شادوماد یعرژ م کیتبر ":آمد و مودبانه گفت .جل ،یفلفل نمک يو موها زانیآو لیو سب يا

.گ آنها را دعوت به نشستن در سرسرا کردم.طرف نیاز ا نییبفرما ن،یخوش اومد یلیخ. آقا لیاسماع یمرس ":گفتم من

 اطیسهراب در حز .که صبح آن ر يداد وانت قراضه ا تیکارمندش و کاوه مامور دیشب بود که پدرم به مج مینه و ن ساعت

تعداد مهمانها حدود . اورندیاست، به رستوران بروند و شام را ب شیفرسا يمتعلق به آقا میدیمنزل متوقف کرده بود و فهم

پلو با مرغ،چند ظرف  نیریش ده،یبا گوشت بره، جوجه کباب، کباب برگ و کوب طرمع يپلو یغذا عبارت از باقال. شصت نفر بود
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و چند عکس با هم  میستیبا زیم کیشد، از من و شهرام خواستند نزد دهیچ زهایم یوقت. راه با نوشابهژله و کارامل، سالد هم

.میریبگ

 یم جانیوجودم از ه يگذاشتم، سراپا یرا در دهانش م مویو معطر ازعطر زعفران و آبل انیبر يجوجه  يکه قطعه ا یموقع

بعد . دیکش یدر وجودم زبانه م نیآتش یعشق. شد یشوهر من م يبه زود شیبایجوان رعنا با آن چشمان سبز ز نیا. دیلرز

نخورده بودم، با  يادیز ياز صبح غذا نکهیبا ا. کرد یجو شام رااعالم م یمیماال یقیموس. دعوت شدند زیمهمانان به سر م

از مهمانان  ییاریشدم و بشقابم را کنار گذاشتم و مشغول تعارف و پذ ریقاشق پلو س کیخوردن چند تکه جوجه کباب و 

"ن؟یدار لیم ابخاله جان، بازم جوجه کب ارم؟یبراتون نوشابه ب! نیغذا برنداشت یچیعمه جان شما که ه ":شدم

کم به بابام برس، برو واسش غذا  هی لتون،یفام يو پاتالها ریاز پ ییرایپذ يبه جا ":به من زد و گفت یخونکیشهرام س ناگهان

".بکش

موقع  دمیرفتم و د شیعود کرده بود با عجله به سو شیفرسا ياز اقا ییرایام و مادرش راجع به پذکه باز هم وسواس شر يوا

استخوان را برداشتم و به او تعارف  یمملو از کباب و جوجه کباب ب ینیچ سید کی! غذا خوردن هم اخمش باز نشده است

 ":بلند کرد و گفت یبه من نگاه کند سرش را کمبدون آنکه  ".نیکن لیم نیبابا جان، کباب و جوجه کباب بردار ":کردم

بود،  يزیچه مرد نفرت انگ. جوجه کباب ر بشقابش گذاشتم گریسه تکه د اد،یاما من به زور و با تعارف ز ".صرف شد ،یمرس

 اهنریو پ يچقدر در آن کت و شلوار سرمه ا. نگاهش کردم يپدرم رفتم و با سپاسگذار کینزد. نبود میمستق یصراط چیبه ه

نگاهم شد و با  يپدرم متوجه . کم نداشته باشد يزیچ یکرد که کس یمهمانها را برانداز م یبا نگران. جذاب و موقر بود د،یسف

.دمیو دستم را دور گردنش انداختم و با عشق او را بوس دمیخند "ومده؟یکمه؟ غذا که کم ن يزیچ ه؟یچ ":دیتعجب پرس

را با  ياو هم به خاطر خوشامد من رفتار تازه ا.ام داده بود ياریبه مرد عالقه ام  دنیرس ياز او سپاسگزار بودم که برا چقدر

:گفت کردیکه گردن خم شده اش را از دست من رها م یدر حال.گرفته بود شیشهرام در پ

 يپسرش به جا يمقابل پدر شهرام بود که روز نامزد يدرست نقطه .چقدر مهربان بود".حاال برو به مهمونها برس.خب ، بسه"
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او را به حال خود گذاشته ) به جز گلرخ ( هم  نیریسا.زد یحرف نم يبود و با احد یو خندان بودن بد عنق و عصب یخوشحال

.اش بشود يشهرام حق داشت به من حسود چارهیب.بودند

قرار  زیم ریپلو و کباب را ز سی؛ چند د دیلول یم دندیکش یکه شام م یمهمانان نیدر ب دمیدفعه چشمم به شهرام افتاد و د کی

 می؟غذاها رو چرا قا یکن یکار م یشهرام چ":به طرفش رفتم و گفتم.پوشاند یرا م زیم يها هیبلند پا يها يزیداده بود و با روم

ه دفع هیاگه .میاریگذارم نوبت به نوبت ب یرو م نایا.ادهیغذا ز":سرش را باال اورد و گفت زینشسته در کنار م مهین"؟یکن یم

".شهیغذا زود تموم م خورنیهمه رو م میاریب

خوشبختانه همه .متوجه رفتار ناپسند او شده باشد یبه اطراف نگاه کرد که مبادا کس یبا نگران.کرده بودم رتیرفتارش ح از

.متوجه کار شهارم نشده بود یکس.کردندیمشغول غذا خوردن بودند و به بشقابشان نگاه م

مشهور  يهایفروش ینیریبار مرا به ش نیبا آنکه چند.را سفارش داده بود ينامزد کیهرام خودش کش.اوردند کیاز شام ک بعد

سرانجام  یول میرا ساعتها از نظر گذرانده بود یعروس يکهایمعرف ک يتهران واقع در شمال و غرب شهر برده بود و آلبومها

 يمرا به تماشا نیاعتراض کردم که چرا دو روز وقت نازنبه او  یوقت.کند هیته کیکوچک محلمان ک يداد از همان قناد حیترج

مهمه نه  کیک يمزه ":گفت یحق به جانب ي افهیکوچک نرفته است با ق يهدر داده و از اول سراغ همان قناد کیک يآلبومها

بر .دهیمتازه بهمون  کیک.فروش محل با ما آشناست ینیریآقا ش یعل.اسم در کردن يخودیب هایفروش ینیریش نیا!نشییتز

".از بادوم و پسته و گردو کنهیرو پر م کهایاون ک دنیکه فقط شکر و خامه به خورد ادم م نیریخالف سا

بود از چند و  وردهین رونیاش ب ییمقوا يرا از وانت خارج نکرده و در آشپزخانه از جعبه  کیکه سهراب ک یهر حال تا زمان به

شهرام جان ":گفتم یبا ناراحت.چشمم به ان افتاد در جا خشک زد یاما وقت.است یکیچگونه ک دانستمیچون آن خبر نداشتم و نم

"؟يسفارش داد هیچ نیا

رو به شکل دستبند  کیمن هم ک ؟خبیامشب به دستم دستبند بزن يخوایخانوم؟مگه نم هیمگه چ":جواب داد یلودگ با

"مگه دروغ گفتم؟!سفارش دادم هایزندون
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بردند  یم یو حاال پ کندیکه چرا شهرام صحبت از دستبند خوردن م کردندیهمه تعجب م.مهمانها هم مثل من بود واکنش

 يبرا ییمطلب که شهرام در کمال پررو نیدختر را به زور به او داده بودند؟به هر حال انعکاس ا ایآ.منظورش چه بوده است

کرد که من قصد دستبند زدن به او را  فیتعر پدرم يبا آب و تاب برا یوقت.دنبو ندیچندان خوشا کردیبازگو م نیمدعو يهمه 

.برگرداند گرید ییرا به آن شکل سفارش داده بود پدرم با حوصله گوش کرد و بعد سرش را به سو کیک نیهم يداشتم و برا

ما دو  يفراوان برا يما بود با عشوه  يحلقه ها يرا که حاو دهیارک يپر از گلها يمادر شهرام سبد میرا ببر کیاز انکه ک قبل

 ادیمهمانان فر میدیهم را بوس يو رو میبعد از انکه حلقه ها را رد و بدل کرد.اورد میکاناپه سه نفره نشسته بد ينفر که رو

دستبند نو  کیخودش را با  يشهرام دستبند کهنه .دیسپس نوبت صله دادن پدر شهرام فرا رس.سر دادند و کف زدند يشاد

من  يدستبند نازك طال هم برا کی.به پسرش بدهد هیو به پدرش داده بود که به عنوان هدکرده  یچیعوض کرده ان را کادوپ

پدر شهرام با غرور و .به پدرش داده بود يگرید يآن را هم در بسته بند.اوردیرا از دلم در ب یاتم نینگ يبود که ماجرا دهیخر

را به  يگریبسته کادو را به من و د کیا برخاست و از ج نهینهد با طمأن یم یرا بر سر کس یتاج شاه ییتبختر فراوان گو

 وفرز و چابک خم شد  یلیپسرش را ببوسد شهرام اجازه نداد خ يکه خواست رو یاما هنگام.دیمرا بوس يپسرش داد و رو

و پشت  کردینم شیدستش را از دست او خارج کند رها کردیم یهر چه پدرش سع.دیدست پدرش را محکم مانند نوکرها بوس

.کار شارم دست پدرش را رها کرد نیو با ا دیبه سر او کش یدست شیفرسا يباالخره آقا.دیبوس یهم ان را م سر

 یلیخ شیفرسا يمگر آقا.کالفه شده بودم گرید.دینگذشت که باز شهرام سراغ پدرش رفت و دستش را بوس يا قهیچند دق اما

ام نفرت  ندهیبار احساس کردم از در شوهر آ نیاول يباشد؟برا یدست بوس قیال نقدریبا من و پسرش خوب تا کرده بود که ا

توانست دهان  یبر لب داشت و به زور م یتبسم زشت کهیبود در حال یمزور و وراج اریاز مهمانان که خانم بس یکی.دارم

دست پدرش به  دنیبوس يبا خود گفتم کاش به جا".پدرش احترام قائله يچقدر برا.هیچه پسر مؤدب":گشادش را ببندد گفت

قول گلرخ خانم پدرش را  هب.گرفت یم شیبا او در پ یرا در زندگ يچشم همه رفتار بهتر يو جلو ينامزد یآن شکل در مهمان

.دیاین شیپ نشانیبیدلخور نقدریتا ا کردیو دام به هر کارش اعتراض نم کردیتحمل م
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هم  یلیالبته خ.خجالت من در برابر خانواده ام شد که موجب يمهمانان باز هم شهرام کار ي هیشب بعد از رفتن کل آخر

تا ان همه  دیایمستخدم ب دیبرد که فردا با یپ یوقت.دانستمیبر قلب پاك و مهربانش م یلیکار را دل نیشرمنده نشدم چون ا

را  شانیله لباسهابه سهراب انداخت و هر دو بالفاص یفوراً نگاه دیرا بشو وانیل وظروف غذا و بشقاب و کارد و چنگال و قاشق 

شلوارشان را باال زدند و تمام ظروف را در تشت  يو پاچه ها نهای، آست دندیپوش يکرد يو شلوار ینخ راهنیعوض کردند ، پ

.نکرد چون زحمتش کم شده بود یاعتراض یمادرم جا خورد ول.بردند و مشغول شستن آنها شدند اطیو به ح ختندیبر یبزرگ

وقت همراه با سهراب مشغول ظرف شستن بود  ریان شب شهرام که تا د.و آبرومندانه برگزار شدخوب  اریبس ينامزد مراسم

از ورود او  يا قهیچند دق.شد دایآن دو پ ياما صبح روز بعد دوباره سر و کله .کرد و رفت یباالخره ساعت چهار صبح خداحافظ

دستش را به  یدرهم ي افهینگذشته بود که با ق دانستندیود ممن که حاال او را از خ يخانواده  يبا اعضا یبه خانه و احوالپرس

".کنهیدرد م یلیکتف راستم خ":شانه ش برد و آهسته به من گفت

"شده؟ یچرا؟مگه چ":دمیپرس مضطربانه

".درد داشتم یلیخ.امیب يمسکن خوردم که بتونم به مراسم نامزد یعصر کل روزید.دعوام شد شبیپر"

"؟یچ يدعوات شد؟برا یبا ک"

 نیماش يهم به سر و رو یدست هیتسمه پروانه ،  هیروغن موتور عوض کرد ،  هیپدر سوخته .دعوام شد لمیاتومب رکاریبا تعم"

گرون  نیبه ا یدرس عبرت دیبا!شهینم ينطورینگفتم و پول رو دادم اما سهراب گفت ا يزیمن چ.پول ازم گرفت یکل دیکش

اما سهراب .رفتم گفتم ولش کن یبار نم ریمن ز.خودشو بدونه فیکه تکل میشکنرو ب رگاهشیتعم شهیش میبر دیبا.فروشها داد

، خالصه اونقدر گفت و گفت که نصفه شب با  دارنیبر نم یدست از گرونفروش میند نهایاصرار کرد و گفت تا درس عبرت به ا

".میرو شکست رگاهشیتعم يسراسر ي شهیش میهم رفت

پس !؟یراست":گفتم.کندیم یو افسانه باف يپرداز الیفکر کردم باز هم دارد خ.خورد یگوشم مبه  ییحرفها نیچن کردمینم باور

"ن؟یشکست نیرفت
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 ابونینامردها تو خ.بود و به اون خبر رسونده بود دهیاز آشناها د یکی نکهیبعد مثل ا!میآره شکست":پاسخ داد يعاد یلحن با

".چوندنیدستم رو پ يکردن تو دعوا بدجور رمیغافلگ

سرم به دوران .به آن نشست يو عرق سرد دیکش ریپشتم ت.دیآ یواقعا از او بر م ییها يالت باز نیکه چن کردمیکم باور م کم

".خوب شد نزدن سرتو بشکنن":گفتم دهیجو دهیجو.افتاد

درشون رو در پ.زدمشون ریخوردن با زنج یتا م.گذاشتم نیماش يتو نیهم يبرا ریزنج!خانوم یکنیفکر م":مأبانه گفت جاهل

"!آوردم

سهراب را خورده  بیاو فر.دوستان شهرام ناباب هستند دیمادرش حق داشت بگو چارهیب.شده شتریام ب جهیسر گ کنمیم فکر

سرخ  ي، گوشها کیکوچک و بار ینیجذاب ، ب مرخیچشمم به ن یاما وقت.وجودم را پر کرد یانیپا یناگهان احساس نفرت ب.بود

به تب و  نشیافکنده بود باز دلم از عشق آتش هیچشمانش سا يافتاد که رو او ییت سبز و مژگان طالو کرك دار ، چشمان درش

 یو سر خوردگ أسیبا .رمیخواست همان لحظه او را در آغوش بگ یدلم م.دیو تمنا به سراسر وجودم دو اقیتاب آمد و اشت

".اصل و نسب و الت و ولگرده یب يدعوا کار آدمها.ستیکارها در شأن تو ن نیشهرام جان واهللا ا":گفتم

".حق با توست شهیاصالً هم.حق با توست یگ یراست م":چرخاند و گفت میسرش را به سو فکورانه

شهرام خان ":و چند لحظه بعد خندان به نزد ما امد و گفت ستیک ندیرفت بب اسمنی.دیزنگ در به گوش رس يآن حال صدا در

".جا گذاشتن نجایا شبیرو د پشونیمخصوص پ فیک گنیم.هستنپشت در  مساریت يشوهر خاله تون آقا

".نهیحتماً هم.کردم داشیپ شبید ناهایا":را نشانمان داد و گفت یاهیس فیبالفاصله جلو آمد و ک مادرم

جا گذاشتم  هایرو در مهمون پمیپ فیمن که دو بار ک.شد دایچه خوب شد پ":را از دست او گرفت و گفت فیک يبا دلسوز پدرم

".پسم نداد یو کس

داخل نشد  مساریرا بدهد و در ضمن او را به داخل دعوت کند اما هر چه تعارف کرد ت مساریت فیهمراه با شهرام رفت تا ک بعد

مثل !يوا يا":پدرم و شهرام مجدداً به داخل ساختمان برگشتند ناگهان داد شهرام به هوا رفت یوقت.را گرفت و رفت فشی، ک
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"!برس ، آخ مردم مسهراب به داد يآ.رفتکتفم در  نکهیا

راستش را محکم با  يشانه  کهیشهرام در حال"شده؟ یچ":دیپرس مهیکه هول شده بود به طرف شهرام خم شد و سراس پدرم

".شد نطوریا نیبه پشتم زد اطیشما تو ح":دست گرفته بود جواب داد

به پشتت  یبه شوخ.من که محکم نزدم یول":گفت کردینگاه م نیریدستپاچه به من و سا کهیو در حال اریبا تعجب بس پدرم

".یباش يزوریپ نقدریا خورهیات نم افهیبه ق.نکردم تیکار.زدم

شناخت خطاب به او  یاز سهراب نم ریرا به غ چکسیه گرید ییآه و ناله اش به هوا بلند بود و گو نطوریشهرام که هم اما

".زود باش اهللای.مارستانیبزود باش من ببر .مردم سهراب!يآ!يآ":گفت

".خودش خوب بشه دیخورده صبر کن شا هیحاال ":گفتم یبا دستپاچگ من

"؟يایتو هم م.شهیالمصب رو جا نندازن دردش ساکت نم نیتا ا دونمیم.نه ، نه":داد جواب

 زیدرنگ را جا گرید.دیبه من انداخت که پشتم لرز يتوزانه ا نهیحوصله اش را ندارم که چنان نگاه ک میبگو خواستمیم

ترس برم داشته بود و فکر کردم ممکن است .رفتم نییتراس پا يو به دنبال او و سهراب از پله ها دمیام را پوش یباران.ندانستم

".، مرم نیبجنب!يوا":دیکشیم ارشهارم هو.باشد ياش واقعاً جد یناراحت

"م؟یبر مارستانیکدوم ب":دمیره از شهرام پرسبا دله.راند یم يسهراب با سرعت سرسام اور.میشد لیاتومب سوار

".دونهیسهراب م"

به .میشد ادهیپ لیشده بود از اتومب نییطرح اصفهان تز یسه سانت يمجهز تازه ساز که با اجرها مارستانیب کیساختمان  مقابل

دستور  ياب برگه سهر.شهرام امد و دستور گرفتن عکس داد نیبه بال يو در آنجا دکتر میرفت یپزشک يتهایبخش فور

کتف راستش را با دست چپش گرفته بود ناله  کهیشهرام در حال.چه کار کند آنرا از دکتر گرفت و سردرگم بود با  يولوژیراد

اون پول  دیبگذار من برم شا":آهسته در گوشش گفتم".سهراب جان اول برو صورت حساب رو پرداخت کن":کنان گفت

".همراهش نباشه
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هشتاد  نیا ایب":باغرور گفت.اورد و به من داد رونیب یاسکناس هزار تومان يادیکاپشنش برد و تعداد ز بیدست در ج شهرام

".کنمیمن بعدا باهاتون حساب م.کنهیفعالً سهراب حساب م.ادیباشه پول کم ن شتیپ ریتومن رو بگ

از پشت در .د و در را پشت سرشان بستندبردن یشهرام را با خود به اتاق.پوش بخش اورژانس جلو امدند دینفر کارمند سف چند

دکترم !المصبها نیولم کن!مردم!يوا":گفت یم.که سقف ان بخش را به لرزه در اورده بود دمیشن یاو را م يعربده ها يصدا

".عملم کنه دیبا کهاونه .خوامیرو م یمن دکتر کاشان!کجاست

".شهیاالن دردتون ساکت م.آقا میبهتون کمک کن میارد یما سع":گفتیکه به او م دمینفر پرسار مرد را شن کی يُصدا

".خوامیمن دکتر خودمو م"

".ستنین کیامروز کش یدکتر کاشان يآقا"

"!منو بکشن خوانیم نهایکم کم کن ا!قیشقا!قیه؟شقایمارستانیچه جور ب نجایپس ا":دیکش ادیفر شهرام

صورتش قرمز شده و چشمانش .سر شهرام رفتم يباال.مدندا رونیب یپوش با کالفگ دیاتاق باز شد و آن کارمندان سف درِ

".نیببر مارستانیب نیمنو از ا قیشقا":ملتمسانه به من چشم دوخت و گفت.بود باینگاهش همچنان ز.سبزش خون افتاده بود

"م؟یکجا ببر"

".گهید مارستانیب هی"

".هیخوب و مجهز مارستانیب نجای؟ایکن یشاخ اون شاخ م نیچرا ا":گفتم

کن  دایبعد هم مادرم رو پ.برنش اتاق عمل یدارن م.مهیوخ یلیبرو اول به پدرم تلفن بزن بگو حال شهرام خ.با من بحث نکن"

".رسنیبه آدم م شتریستاره اونجا ب مارستانیب ادیبهش بگو ب

".معلوم نشده يزیکه چ ؟هنوزيانداز یم یشهرام جان چرا اونها رو به نگران یول"

".که گفتم زود باش بهشون خبر بده نیهم!حرف یحرف ب":لود شد و گفتنافذش خشم آ نگاه

بود  لیروز تعط نکهیبا ا.پدر تلفن زدم يرفتم و اول به مغازه  مارستانیب یبه تلفن عموم.ندارد يا دهیجر و بحث با او فا دمید
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در رفته و او را به  ینامعلوم يگفتم که کتف شهرام به علت حادثه  شیفرسا يبه آقا.باز بود شیسوپرمارکت فرسا یول

اما ون دکتر خودش حضور .کشدیدرد م یلیعمل شود االن هم خ دینظر داده اند با ژانشپزشکان بخش اور.میاورده ا مارستانیب

اون تا حاال چند بار کتفش ":گوش داد و گفت میبه حرفها یتفاوت یپدرش با ب.میستاره ببر مارستانیندارد اصرار دارد او را به ب

.را گذاشت یگوش يو به سرد".ریبا مادرش تماس بگ ممن کار دار.کتف مدارا نه نیبا ا دیبا.ستیبه عمل ن یاجیاحت.ر رفتهد

 ینگرن شد و گفت فوراً خودش را م یلیخ چارهیب.کردم فیتعر شیرا برا انیکردم و جر دایدوستش پ يرا در خانه  مادرش

.رساند

بود که در  یمیقد یدولت مارستانیب کیآنجا .میمورد نظر شهرام حرکت کرد مارستانیبو به سمت  میشد لیسوار اتومب دوباره

شهارم .شهرام حاضر شد نیبر بال یو پزشک میوارد بخش اورژانس شد.شمال شهر تهران واقع بود يمشجر و با صفا ابانیخ کی

 يخانواده .خانم بود نیمن با ا ينامزد شبید!بگم واست یدکتر جون چ":گفت تربه دک یادبانه و خودمان یبا لحن لوس و ب

"!گربه رو دم حجله بکشن خواستنیمثالً م!کتک مفصل زدن هیسرم و منو  ختنیر شونیا

"داره؟ قتیخانم حق":دیو پرس ستیصورتش جا به جا کرد و با تعجب به من نگر يرا رو نکشیع دکتر

چند بار کتفش در .مزمن کتف راسته یچار در رفتگد شونیا.کنهیم یشوخ.دکتر ينه آقا":زدم و گفتم يزور لبخند به

".شد نطوریامروز هم هم.رفته

چند وقته .شما عمله يآقا چاره ":گفت قهیبعد از چند دق.شهرام کرد ي نهیشروع به معا متیبود با مال یکه پزشک جوان دکتر

"ن؟یعارضه هست نیدچار ا

".در رفت کردمیار مکه تو باشگاه کنگ فو ک یبار موقع نیاول.هست یچند سال"

".نیعمل کن دیبا"

".دهیپدرم اجازه نم!دکتر جون شهینم":با لجاجت گفت شهرام

".یداشته باش کنمیهم فکر نم یمشکل مال.یداشته باش اجیپدر احت يکه به اجازه  یستیماشاهللا شما که بچه ن"
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پول واسه ما .شمال شهره يمحله  نی، تو بهتر رزهایتومن م ونیلیم 800که  میسوپرمارکت دار هیما !قربون نیزنیچه حرفها م"

".نداره یتیاهم

که در ساختمان  میرفت مارستانیب يولوژیبه بخش راد.نوشت يولوژیدستور راد دادیشهارم گوش نم يکه اصالً به صحبتها دکتر

آن دو بخش دو نفر  نیود مراجعب لیاز آنجا که روز تعط.واقع بود مارستانیب یفاطله از ساختمان اصل یبا کم يکوچک دو طبقه ا

شما هم  شهیخانم اگه م":به من گفت يکه نوبت ما شد خانم مسئول عکس بردار یوقعم.میمعطل نشد ادینبودند و ز شتریب

".نیو به آقا کمک کن نییب

"تو؟ امیمن ن شهینم":هراس داشتم و گفتم کسیتابش اشعه ا يمن از قرار گرفتن در معرض اشعه  یول

 نیبا ا".کنهیسهراب هست کمکم م.ییایتو ب ستیالزم ن":خشم آلودش را به من انداخت و گفت ياز نگاهها یکیرام هم شه باز

.شدند و در را پشت سرشان بستند يولوژیحرف او و سهراب وارد اتاق راد

داخته بودند چون در کتف شهرام را جا ان یقبل مارستانیمعلوم که کارکنان ب میکه با عکس نزد پزشک معالج بازگشت یهنگام

در ضمن "!منو بکشن خوانیم نهایا":زده بود ادیو فر دهیبردم چرا مرا به کمک طلب یانگاه پ.شدینم دهیکتف در عکس د یرفتگ

به .کردیتظاهر م نطوریا نکهیا ای کردیم يآمد و ناله ا یحال گهگاه درد به سراغش م نیبود با ا افتهی نیدردش هم آشکارا تسک

".افتاده قیفعالً به تعو یبرو به مادرم تلفن بزن بگو عمل جراح قیشقا":من گفت

خونه از همونجا  میریم میحاال که دار":من گفتم.اوردیدر ب يرا جلو لیو سهراب جلوتر رفت که اتومب میرفتن شد ي آماده

".میزنیزنگ م

 یتلفن عموم هیاالن .يچون و چرا انجام بد یب دیفالن کار رو بکن تو با گمیم یوقت ؟خانوميباز با من بحث کرد":گفت شهرام

".یزنیو تو به مادرم زنگ م میکنیم دایپ

".درد کتفت خوب شده نکهیمثل ا یول"

".ستین نطوریاصال هم ا رینخ"
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 یم ادهیپ شیفرسا يکه از وانت آقا میدیرا د شیفرسا يخانم و آقا مارستانیب رونیب.دینکش یکار به تلفن عموم اما

 ياثر چیکه ه شیفرسا يآقا.ما گذاشته شده بود اریحمل غذا از رستوران در اخت يکه شب قبل برا يانت قراضه اهمان و.شدند

"ه؟یعمل چ انی؟جریواداشت یچه خبره ما رو از کار و کاسب":فتگ يدر چهره اش مشهود نبود با دلخور یاز نگرن

".گذشته بابا جان ریفعالً به خ":تمآنها شده بودم گف یموجب نگران میکه خجل بودم که با تلفنها من

".من از درد مردم و زنده شدم.نگذشت ریهم به خ چیه":به من کرد و بعد خطاب به پدرش گفت ینگاه یبا ناراحت شهرام

"!يکه سر و مر و گُنده ا ؟تويو زنده شد يمرد"

".کتفم در رفته بود"

".یبا کتفت مدارا کن دیگم تو باپسر جون چند بار بهت ب":گفت يبا لحن مهربان تر پدرش

".عمل بشم دیباهللا من با ن؟واهللایکنیآخه چرا به حرفم گوش نم"

.و برگشت که از ما دور شود".یعمل بش ستیالزم ن!رینخ":شد و مستبدانه گفت یدفعه پدرش عصبان کی

مبادا پدر و پسر دوباره با هم  نکهیمن از ترس ا.کردندیعابران با تعجب ما را نگاه م.شهرام جمع شده بود يدر چشمها اشک

دکترها گفتن اگه کتف شهرام عمل .شدم حیبراتون توض نیصبر کن قهیدق هیبابا جان ":دادم حیکردم و توض یانیقهر کنند پادرم

و عصب رو قطع  فتهیعصب ب ينکرده استخوان بازوش رو يفته اونوقت ممکنه خدایاتفاق ب نیا گهید يدفعه  کینشه و 

".شهیفلج م شهیهم يقت دستش برااونو.کنه

لب  ریز.من گوش بدهد دوباره برگشت تا به طرف وانتش برود يکه مکث کرده بود تا به حرفها شیفرسا يآقا

".با دردش مدارا کنه دیاون با!گفتن خودیدکترها ب":گفت

من به .سوار وانت شدند و رفتند انها.برد یحساب م یلیاز شوهرش خ دیرسیبه نظر م.مدت خاموش بود نیخانم در تمام ا گلرخ

حرکت کرد شهرام هق هق  لیاتومب یوقت.سهراب پشت فرمان نشست.ندیبنش لشیعقب اتومب یشهرام کمک کردم در صندل

به نظر  یطانیمثل پسرك ش.کرده بودند یچیرا باندپ شیکتف و بازو.دبو دایاز چهره اش پ یدرد و ناراحت.را سر داد هیگر
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 یم هیچرا گر":را نوازش کردم و گفتم شیبایرنگ ز یبلوط يموها.سوخت شیدلم برا.افتاده باشد هیگر که از درد به دیرسیم

"!؟یکن

، زجر  هینطوریدستم ا نهیبیم.رحم نداره يپدرم ذره ا.قیهستم شقا نیزم يادم رو نیمن بدبخت تر":هق کنان گفت هق

".عمل کنم ستیباز هم حاضر ن کشمیم

".شو عمل کن يخب برو بستر.یداشته باش اجیپدر احت ياجازه  به یستیآخه تو که بچه ن"

".زنهیتا عمر دارم باهام حرف نم خورهیبه بابام برم.گنجهیحرفها نم نیدر قاموس ما ا.قیشقا شهینم"

ناهار  يهر سه برا.شد دایگلرخ خانم هم پ يبعد سر و کله  قهیو چند دق میبه خانه بازگشت.کردیم یساکت رانندگ سهراب

.میو خورد میمانده بود همان را داغ کرد يادیز يغذا شیشب پ یاز مهمان.اندندم

 اریاز دست شهرام هم بس.ساکت بود بایو تقر بردینم یزن لذت نیپدرم از مصاحبت ا.کرد یوراج یلیخ زیخانم سرِ م گلرخ

بعد از ناهار به اتاقش .که مبادا من برنجم گفتینم يزیچ یول.او گناه در رفتن کتفش را گردن پدرم انداخته بود رایدلخور بود ز

شهرام هم پس از ناهار به اتاق برادرم رفت و چند ساعت .خواب بعد از ظهر تا چند ساعت از انجا خارج نشد يرفت و به بهانه 

ما  ي همه.حضور سهراب بود شدیپدرم م یکه باعث ناراحت يگریموضوع د.نداشت به خانه اش بازگردد الیخ نکهیمثل ا.دیخواب

.میدر عذاب بود میکردیوجود سهراب را تحمل م دیبا یم نکهیاز ا

خواند و  یمرتبا مرا به اتاق فرا م شدیم داریاز خواب که ب.وقت در اتاق برادرم استراحت کرد ریروز شهرام با کتف بسته تا د آن

 ییچا...حوصله ام سر رفت نیبنش نجایا ایب هقیدق هی...نمیکم بنش هی خوامیبالشها رو بگذار پشتم ، م نیا":کردیم یامر و نه

"؟يدرست کرد یشام چ یراست...پوست بکن وهیبرام م...اریب رامشربت ب وانیل هی...خوامیم

که از  بردمیکردم بر عکس لذت م ینم یشرمندگ ای یاحساس ناراحت چیدلسوز در خدمتش بودم ه يهمچون پرستار نکهیا از

در ان حال با چشمان .دادمیقاشق قاشق به او سوپ م.گذاشتمیرا در دهانش م اریخ يو برشهاپرتقال  يپره ها.او مراقبت کنم

تو مامانم ":گفتیبچگانه م یو با لحن کردیلوس م میو خودش را برا کردیم هدو سه ساله به من نگا یدرشت سبزش مانند طفل
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".یهست

".اون اتاق نشسته يمامانت تو":گفتمیو م دمیخندیم

و "...اوهواوهو.من تو رو دوست دارم.مامان من نبوده چوقتیاون ه.ادیاز اون بدم م.نه ، نه":گفتیلحن و با نفرت مبا همان  باز

.آورد یکردن را در م هیگر يادا

".خب باشه من مامانت هستم یلیخ":گفتمیو م کردمیرا نوازش م سرش

 گفتیم.با او صحبت کنم یخودش راجع ب لزوم جراح ابیپدرش بروم و در غ يبه مغازه  دادیهر روز به من فرمان م شهرام

 نیاجازه بد کنمیبابا جان خواهش م":گفتمیم شیفرسا يبه آقا.را بدهد عملیقانع شود و اجازه  دیپدرش هر طور شده با

خطرناك است و غالبا به مرگ منجر  یکه عمل جراح گفتیم تاما او هر بار با لجاج".شهرام کتفش رو عمل کنه

تحت عمل  دیداشت که پسرش نبا دهیمرده بودند و عق یکه در اثر عمل جراح زدیخودش مثال م انیرا از آشنا یصاشحا.شودیم

 ضیخودم مر نکهیاخانم من با  یدونیم.نه بهتره عمل نکنه":گفت نطوریال که از او اجازه خوستم ا يدفعه .ردیقرار بگ یجراح

خدا .اونجا کشتنش مارستانیشد رفت ب هیذات الر امرزمیمادر خداب.نمعمل ک ستمیوحشت دارم و حاضر ن یهستم از عمل جراح

 مارستانیمن سالم بود پاشو که گذاشت ب ي چارهیمادر ب.ادینم رونیدستشون سالم ب ریاز ز یکس!دکترها رو نیلعنت کنه ا

".جونشو گرفتن

کرده ام  یمگر من چه گناه دمیپرس یدم ماز خو.خرفت خسته شدم رمردیو کسالت اور با آن پ هودهیمشاجرات ب نیکم از ا کم

 يآقا يروز يمدتها قبل از نامزد.چون خودم خواسته بودم اورمیبه زبان ب یتیتوانستم شکا یخانواده شدم؟اما نم نیکه عروس ا

لب  ری، ز داشتیقدم برم ابانیبودم که جلوتر از من و بدون آنکه از بودن من در پشت سرش اگاه باشد در خ دهیرا د سیفرسا

خود گفته  شیبودم و پ دهیآن روز تنها با خود خند.دهدیم یفحشها را به چه کس نیا دانستمیو نم دادیم یکیرک ریبسا يفحشها

او و پدرش دو وجود کامالً  کردمیفکر م.ودمنکرده ب یتلق ياما هرگز مسأله پدر شهرام را جد.است يا وانهیبودم عجب د

پدرش درهم  اتیشهرام با ح اتیکه تار و پود ح بردمیم یاکنون کم کم پ.با هم ندارد یانها تداخل یمتفاوت هستند و زندگ
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.ستین یزندگ يبدون پدرش قادر به ادامه  ییبافته شده است و گو

شهرام  نیبابا جان اجازه بد":گفتم شیفرسا يرا ادامه دادم و ملتمسانه به آقا یاز همان روزها بحث عمل جراح یکیهر حال  به

".فته بره کتفش رو عمل کنهه نیهم

 کردیم یسع کهیاو ناگهان کالفه شد و در حال رایز.بردم یپسرش پ یمخالفت پدر با عمل جراح یروز بود که به علت اصل آن

".که توقع نداشته باشه من پولش رو بدم یبه شرط.نداره یبه من ارتباط!خب بره عمل کنه خانوم":خشمش را مهار کند گفت

در انجا استراحت  یو چند ساعت رفتیامد و بدون دعوت به اتاق برادرم ساسان م یدو سه روز به منزل ما م يهفته ا شهرام

تخت برادرم  يرا جلو یصندل.امد یما م ياو به خانه  دنید يمادرش هم برا.بود افتهی نیتسک یلیظاهرا درد کتفش خ.کردیم

.پرداخت یبا پسرش به صحبت منشست و  یو م گذاشتیبود م دهیان دراز کش يکه شهرام رو

 يبرا.جونت بشه يمتوجه  يعمل خطر ریز ترسهیم.عاشق توست ست؟پدرتیآخه پسرم چرا متوجه ن":گفتیخانم م گلخر

".دهینم تیرضا نیهم

".فکر پولشه!آره ارواح باباش":گفتیو م دیانگشت شست و سبابه اش را در هوا به هم مال شهرام

خودش به من گفت که .نگران حالت هم هست.ستینه شهرام جان فقط موضوع پول ن":گفتمحرف گلرخ خانم  دییدر تا من

".کشتن مارستانیمادرش رو در ب

عمر  خواستیچند سال م گهید.هشتاد و نه سالش بود امرزشیمادر خدان!زنهیم ییچه حرفها!گفت خودیب":با حرص گفت گلرخ

او  یتازه از مدرسه در اومده بودم ول.جوون چشم و گوش بسته بودم دختر هیمن .کرد تیکه چقدر منو اذ امرزتشیکنه؟خدا ن

از هم جدا  میتنها بود شیاگه من و فرسا یکنیفکر م کردیم کیحرمن ت هیهر روز پسرش رو عل.عذابم داد یلیزن خ

"م؟یشدیم

 یبا هم آشت نیخواینم گهید یعنی":و گفتم اوردمیخودم ن يبه رو.از هم جدا شده اند شیمتوجه شدم که آقا و خانم فرسا تازه

"ن؟یکن
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برگرده  نیبه گلرخ بگ دهیم غامیکنم؟مرتب پ کارشیچ خوامیو بداخالق شده م ریحال که پ.اصالً حرفش رو نزن.نه دخترم"

، حاال  دمیند يریخ شیاز جوون.گردمیهم بر نم رهیاگه از فرق سر تا نوك پامو جواهر بگ.رمیاما من نم.شیسر خونه و زندگ

و  میما پنج تا خواهر.دلم فقط به مادر و خواهرهام خوشه.رو ندارم گهید ضیمر هی يو درد و مرضش؟حوصله  يریپ يپا نمیبش

"!هم يواسه  رمیم یم

".خواهرهات نیما رو با ا یکشت!آره جون خودت":گفت شهرام

 هیبچه که بود .شقش هستنشهرام عا يمادر خاله ها":بعد رو به من کرد و گفت"؟یپس چ":با خنده و عشوه گفت مادرش

".ش هستن وونهیهنوزش هم خاله هاش د.تحمل کنن شویتونستن دور یروز هم نم

.دیآ یشهرام بر نم ياصال از ظاهر خاله ها يزیچ نیاست که چن بیخود فکر کردم چقدر عج با

بهت دادم  مارستانیتو ب که یاون هشتاد هزار تومن":گفت ییروز بعد شهرام از در خانه وارد شد و با لحن بازجو چند

".دارم اجیبده بهش احت ادته؟لطفاًی

 بیتو ج کنمیفکر م":ام گذاشته بودم یباران بیآمد که آن را در ج ادمی.به آن پول فکر نکرده بودم گریآن روز به بعد د از

 یبیخاطر داشتم که پولها را در جخوب ب.ام آنجا بود یباران.کمد را گشودم يبه اتاقم رفتم و در".ارمیم رمیاالن م.باشه میباران

صدا  یشهرام ب.را گشتم نبود یباران يبهایتمام ج.ستین بیدرون ج یباز است و پول پیدم که زید.داشت گذاشته بودم پیکه ز

"پول کجاست؟":دیداخل اتاق شد و پرس

".که تنم بود گذاشته بودم یبارون نیهم بی، تو ج دونمینم":گفتم یدستپاچگ با

"!زدن؟ بتینکنه پولو از ج":گفت يزید و با لحن تمسخرآمز يزهرخند

".دمیرو نپوش یبارون نیا گهیبعدش هم د.میبرگشت مارستانیاون روز با هم از ب.امکان نداره یول"

".خواهرت برداشتن ایبرادر  دیشا"

 ادیدسته دسته اسکنان م.ستنیزد نبرادر و خواهر من د.فتهینم یاتفاقات نیما چن يتو خونه .یزنیم یچه حرف":گفتم تیعصبان با
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".کنهیبهش نگاه نم چکسیه رهیخونه و م نیتو ا

"شده؟ یچ":دیپرس یبود داخل شد و با نگران دهیما را شن یحال مادرم که گفت و گوب نیا در

".ستین بمیکه شهرام بهم داده بود حاال تو ج ییپولها":گفتم یعصب یحالت با

"گم شده؟ چطور بهیعج":با تعجب گفت مامان

"دونمینم"

پول دستش  گهیمن د نیهم يبرا.کنه ينگه دار يپولهاش رو چطور ستیبلد ن قیمامان شقا نینیب یم":و گفت دیخند شهرام

.از خانه خارج شد يگریو سپس بدون حرف د".نداره یسرت اشکال يحاال فدا":بعد به من گفت".دمینم

.پول به من نسپرد يادیشهرام هرگز مقدار ز گریآن روز به بعد د از

دوست دارد و از طرف  یلیبود که عدس پلو خ دهیاو از شهرام شن.ناهار پخته بود يبرا یچرب يروز جمعه مادرم عدس پلو کی

 کی.او افتاد ادیسخن گفته بود که مادرم خواه ناخواه به  رونیب ياش و نفرتش از غذا هیوضع تغذ يشهرام آنقدر از بد گرید

"؟یناهار دعوتش کن يو برا یچطوره بهش تلفن بزن.دوست داره یلیپلو خ عدسشهرام ":ر به من گفتساعت مانده به ظه

توقعات مادر همسرش را تا ان لحظه  نیکه او کمتر يبا وجود -  دیکوش یشهرام م تیجلب رضا يمادرم برا نکهیدلم از ا در

 يصدا.را گرفتم شیسوپر مارکت فرسا يتم و شماره تلفن را برداش یگوش یبا خوشحال.شادمان هستم -برآورده نکرده بود 

"بله؟":گفت ییخفه و نا آشنا

 يبه صدا یپدرش و نه حت يشهرام شباهت داشته نه به صدا يگرفته ام چون آن صدا نه به صدا یکردم شماره را عوض فکر

بمکث .دیرس به گوشم یفینامفهوم ضع يصدا"ک؟یالو؟سوپر آتالنت":دمیپرس دیبا ترد.صندوقدار لیاسماع

"الو؟الو؟":گفتم.شد

 یفراوان یو شادمان یمن پشت خط هستم با مهربان دیفهم نکهیکه به محض ا دمیشهرام را شن يصدا کدفعهی

"حالت چطوره؟!سالم ، خوشگل من...و...ال":گفت
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 یناهار چحدس بزن .ناهار دعوتت کنم يگفت بهت زنگ بزنم برا ؟مامانمیتو خوب هست!ممنون":تعجب جواب دادم با

"م؟یدار

دلم به تاپ تاپ ...نگو که دهنم آب افتاد!آخ":گفت.و عدس را از پشت تلفن استنشاق کرد دهیبرنج دم کش يبو نکهیا مثل

"ن؟ینکنه عدس پلو دار.افتاد

".یدرست گفت نیآفر":و گفتم دمیخند

"خوبه؟ امیب کیساعت .ر دارمخرده کا هیمن  زمیفقط عز.عدس پلو يواسه  رمیم یم!عدس پلو يوا":گفت جانیه با

".خداحافظ.هیعال"

آمد شهرام وقت  یم انیکه صحبت از شام و ناهار به م یآن بود که فقط موقع بیعج.دیاز راه رس کیبه  قهیپنج دق ساعت

 ریدو سه ساعت د شدیآمد و باعث م یم شیپ شیبرا یبار ناگهان بتیمص يواقعه  کیمعموالً  گریدر مواقع د.شدیشناس م

حادثه  ای کردیتصادف م ای،  شدندیبا هم پنچر م نیدو چرخ ماش گری، بار د شدیپاره م لشیاتومب يپروانه  يبار تسمه  کی.ندک

 یبه موقع م شهیصرف غذا هم ياما برا.نشده بود ینیب شیگونه حوادث پ نیآمدنش ا رید يبهانه  شهیهم.دادیرخ م يگرید ي

.دیرس

آب نبات و شکالت ، چند نان باگت و چند  ي، مقدار پسیبسته چ کیوپر مارکت از جمله س يکاالها يحاو يا سهیروز ک آن

".جان ، با اجازه ات بابا رو هم دعوت کردم قیشقا":متبسم گفت يبسته آدامس را به من داد و با چهره ا

".نه ایهست  یکاف يغذا به اندازه  دونمیواهللا نم":گفتم دیترد با

".رمیگ یم نرویخب اگه کم بود از ب"

هر بار  باًیتقر يبعد از نامزد.دیآ یصرف ناهار به منزلمان م يباز هم برا شیفرسا يکه آقا میبه مادرم بگو دمیکش یم خجالت

بار هم نشده بود که من و خانواده ام را به خانه اش دعوت  کیاما .که شهرام غذا را با ما صرف کرده بود پدرش هم امده بود

موضوع را به شهرام تذکر  نیهر بار که ا.بودم دهیاو را ند يپسرش بودم هنوز خانه  ي دهکه من عقد کردر واقع با ان.کند
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شب همه رو شام دعوت  هی میدار الیخ.است دهیو پاش ختهیما ر يخونه .زنه یمرد ب هیبهت گفتم که پدرم ":گفتیم دادمیم

".رستوران میکن

که در آنجا مشغول شام خوردن  میدیرا د شیفرسا ياتفاقا آقا میرفته بود یورانشب که با شهرام و خانواده ام به رست کی اما

پست و  اریآدم بس!پول شام ما را بدهد میشامش را با عجله تمام کرد و از انجا رفت که مبادا توقع داشته باش دیما را د یوقت.بود

خوردن  يکه برا یاما مواقع.با او حرف زد شدینم گریگرفت و د یبه خود م یناگهان حالت عصب زمبود که در مواقع ال یمیلئ

سر صبت را با او  يکجوری کردیم یناهار پدرم سع زیسر م یوقت.آمد اتفاقا خوشرو و متبسم بود یناهار با پسرش به منزل ما م

 نیآقا ا":جمله بود نیا شیفرسا يتنها اظهار نظر آقا زدیحرف م يروز با و يو اقتصاد یباز کند ، مثالً در مورد مسائل اجتماع

 زیجمله چ نیاو به جز ا.رساند یجمله سر و ته گفت و گو را به هم م نیو با ا".کننیم کاریدارن چ دوننیمردم خودشون هم نم

و آنوقت با  ندیدل بنش دآرزو داشت با پدر دامادش به بحث و در يشوخت که عمر یپدرم م يدلم برا.در چنته نداشت يگرید

.کرده بود دایسر و کار پ دادیم صیپول را خوب تشخ يکه فقط بوآدم زبان نفهم  نیا

 شیاغلب موقع صحبت صدا.من بزند شاوندانینداشت تا با خانواده و خوا یاو هم حرف.از پدرش نداشت یهم دست کم شهرام

 یکه کم کردمیاو گوشزد مهر بار آهسته به .زندیاش حرف م یتیبا هم وال زیکه سرِ جال ییروستا کیبرد ، مثل  یباال م اریرا بس

.بودآهسته تر صحبت کند اما گوشش بدهکار ن

چون .کند هیته يزیچ رونیو شهرام مجبور نشد به قول خودش از ب امدین شیاز نظر مقدار غذا پ یهر حال آن روز هم مشکل به

.دکریدرست م یاضاف يدو سه مهمان ناخوانده غذا يبرا شهیرفت و هم یدست مادرم هرگز به کم نم

و  یغذا خوردن امده بود خوش اخالق بود و با همه احوالپرس يچون برا.دیاز راه رس شیفرسا يپس از ورود شهرام آقا یقیدقا

غذا را از آشپزخانه اوردم  يسهاید.و همه ملزومات را در آن گذاشته بودم دهیمن قبل از ورود انها سفره را چ.خوش و بش کرد

تعارف کرد که از عدس پلو که قطرات روغن و  شیفرسا يمادرم به شهرام و آقا.میرفتر گقرا يناهار خور زیپشت م یو همگ

عطر .داغ طبخ شده بود بردارند ازیو پ یگوجه فرنگ قیکه در سس رق یاز مرغ زیو ن دیدرخش یان م يکشمش بر رو يدانه ها
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 یشهرام آه حسرت دیکش یپلو م دسش عخود يبرا شیفرسا يدر همان حال که آقا.کردیزعفرانِ پلو و مرغ ادم را مست م

عوضش ":جواب داد يمادرم تعجب کرد و با لحن مظلومانه ا"ن؟یخرما کنار پلو نگذاشت!آخ مامان":براورد و به مادرم گفت

".ختمیکشمش فراوون روش ر

درسته زحمت .شهیخرما نم یعدس پلو ب...نینه ، مامان ، بب":گفت یاز حد باز کرد و با لحن لوس ادهیدهانش را ز شهرام

".میخور یوقت عدس پلو رو بدون خرما نم چیما ه یول نیمرغ درست کرد نیدیکش

را جلب  گرانیخوشحال بود که نظر د دادندشهرامیاو گوش م يهنوز شروع به خوردن نکرده بود و همه به حرفها چکسیه

".عدس پلو به خرماست ياصالً مزه ":کرده است و ادامه داد

 يبرا اریخرده تو روغن تفت بده ب هیخرما هست  خچالیقربون دستت تو  قیشقا":رو به من کرد و گفت با حوصله مامان

".شهرام خان

"!بارك اهللا دختر خوب":با نگاهش بدرقه ام کرد و گفت شهرام

 يتکه  کیبا شهرام بشقاب اول برنجش را  دمیبازگشتم د يتفت داده شده در کره به اتاق غذاخور ياز خرماها یبا ظرف یوقت

را  شیلبها.را شروع نکرده بود گرفته است شیمادرم که هنوز غذا ياش را جلو یو بشقاب خال دهیمرغ بلع ي نهیبزرگ از س

که بدون خرما  فیح.نیدرست کرد يخوشمزه ا يعجب عدس پلو!نکنه مامان دردبه به دستتون ":و گفت دیسیل یبا زبانش م

".خوردمش

عدس پلو  گریبشقاب د کیمامان "!یمرس":ذوق کرد و گفت یخردسال يمانند پسر بچه .ذاشتمخرما را کنار دستش گ ظرف

 کهیدر حال.از انها را به دهان گذاشت اما فوراًاوقاتش تلخ شد یکیبرنجش قرار داد و  يشهرام خرماها را رو.دیکش شیبرا

"!یهست ییکدبانو ؟عجبياوردیدر نهسته هاشو  قیشقا":گفت داور یخرما را در م يو هسته  بردیدست به دهان م

حاال .کنم ینخواستم اونهارو دستمال دیببخش":گفتم یبا دستپاچگ. زندیپدرش سرش را باال آورده و پوزخند م دمید. شدم هول

".ارمیبگذار هسته ها رو برات درب
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".اریتو فقط ظرف شکر رو ب. کنمیکار رو م نیخودم ا.نه نه، زحمت نکش"

شهرام  نکهیپدرم از ا. بلند شدم میباز از جا! خواستینبود، شکر هم م یکشمش و خرما کاف ینیریش. ماند از تعجب باز دهانم

. بود شانیدلخور و پر. گرفتیم رادیکه برابرش قرار داشت باز هم ا يو با وجود مائده معطر و خوشمزه ا دادیدستور م نقدریا

که  یدر حال. شکرپاش را آوردم و کنار دست شهرام گذاشتم. ه نگاهم کردبروم با اندو خانهتا به اشپز گذشتمیازکنارش م یوقت

 کردیجدا م يهسته خرما را گاه با دست و گاه با چنگال، با دلخور"!قربون تو":گفت دادیفور م دهیو نجو دهیغذا را جو

ساسان  دانستمیم. امه دادو به خوردن اد ختیر شیپلو يدر آن حال دو سه قاشق شکر رو. دیسیلیم کیبه  کیوانگشتانش را 

بار  نیچندم يبرا. به آن دست نخواهد زد د،ینشو ییظرفشو عیکه مادرم ظرف شکر را با ما یاست، تا زمان یوسواس اریکه بس

 شکا. مراقب نحوه غذا خوردن او هستند یچشم ریاز رفتار شهرام احساس خجالت کردم،چون مطمئن بودم اعضا خانواده ام ز

 یدر حال نیا.بشقاب دوم برنجش را تمام کرد و با نگاه به من اشاره کرد که باز هم بشقابش راپر کنم. خوردیآهسته تر م یکم

به . خوردیغذا م یافکنده بود و به آرام نییپدرش سر به پا. بشقابشان را تمام نکرده بودند نیحاضران هنوز اول هیبود که بق

پس از آن . دمیدیآثار تاثر را در چهره پدرم م. بردیه بود و از آن رنج مپسرش شد ستیناشا ونظرم او هم متوجه رفتار زشت 

 یآوردم ،با ب يدستمال کاغذ شیبا عجله برا. انگشتانش شد دنیسیکه شهرام بشقاب سومش را تمام کرد دوباره مشغول ل

.ه امن عمل لذت آورش شدیدو سه برگ دستمال برداشت، اما احتماال پکر بود که چرا مانع ا یتفاوت

 ذیبه خاطر ناهار لذ شیفرسا يآقا. شهرام و پدرش با خانواده ما رد و بدل نشد انیم يادیدراثناء و بعد ازناهار، سخنان ز

 یآقا، خودشون عامل گرون":بود نیپدرم بر زبان راند ا يکه در پاسخ به صحبتها يازمادرم تشکر کرد و تنها جمله ا

مثل  ؟یدولت ایاست  یاز بخش خصوص یعامل گران ایآ.است یچه صنف ای یسچه ک"نخودشو"معلوم نبود منظورش از از".اند

.بر زبان آورد گرانیارتباط با د يبرقرار يبرا توانستیبود که م يضرر یتنها جمله ب نیآنکه ا

 يرا جلو ینیکه س یدر حال. شد ییرایوارد سالن پذ يمطبوع و معطر يچا ینیناهار نگذشته بود که مادرم با س يا قهیدق چند

 ورآالتیز يمقدار اسمنیپرند دوست  ق،یشقا یراست":گفت یبا مهربان گرفت،یم میمن و شهرام که در کنار هم نشسته بود
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".میبردار میدیگذاشته، که اگه پسند نجایا وفروش آورده  ياز سفرش به فرانسه برا یبدل

".بردارم قیشقا يکه اگه خوب بود برا نیهست مامان؟ به من هم نشون بد یچ":زد و گفت یشهرام برق چشمان

در آن را باز کرد . برگشت يدردار ینیاشاره کرد و او بلند شد و به طبقه باال رفت و چند لحظه بعد با ظرف چ اسمنیبه  مادرم

. دارددر آن قرار  دیسف ای یرنگ ينهایگردنبند و گوشواره و دستنبد با نگ يتعداد دمید. چشمان من وشهرام گرفت يو جلو

"ده؟یچند م":دمیگذاشتم و پرس شانیبعد آنها را سر جا. مدست بردم و آنها را از نظر گذراند

".گهیگرون نم. نیگفته همه شو هشت هزار تومن بردار":گفت مامان

، جواب دادن به تلفن يبرا اسمنی. در همان لحظه تلفن زنگ زد. را برداشت و به سرسرا برد ینیظرف چ اسمنی یاز مدت پس

 کدفعهینگذشته بود که  قهیدو دق یکی. برخاست و به سرسرا رفت شیشهرام از جا.گرد سرسرا گذاشت زیم يآن ظرف را رو

بودم  يچا يمن که در حال جمع کردن استکانها. چه شده است ندیرفت بب مهیمادرم سراس. به هوا رفت اسمنی غیکه ج دمیشن

شهرام تبسم کنان به آن ".ایتو کوتاه ب اسمن،ینداره  یخوب،حاال اشکال":فتگیمامان م. دمیپس از چند لحظه به دنبالش دو

.زدینم یو حرف کردیدونگاه م

"....نه. دوست خودم آورده.مجموعه رو بهش بدم نیا خوامینه ،نم":گفت اسمنی

 ورآالتیمشت ز کی دمیدستش را در آورد، د دیمن را که د. شلوارش فروبرده بود يبهایدست در ج یالیخ یبا ب شهرام

".ها مال توست نیا،ایب":به من گفت. در دستش است یمصنوع

ظرفم ببره و بدون اجازه من دستبند و  يداشت دست تو یاون چه حق":زنان گفت ادیفر نیفوق العاده خشمگ يبا صدا اسمنی

.دیکنان ازپله ها باالدو هیو گر".دزده هیگردنبند برداره؟ اون 

مثل مجسمه . من ماتم برده بود.دیپرسشگر علت دعوا و کشمکش را از ما پرس یشد و با نگاه شیادیمبهوت پ یبا حالت پدرم

شهرام،  یول":به شهرام گفتم یبا ناراحت. نفاق بروز کرده بود میعال نیاز کوره دررفته بود و اول يبدجور اسمنی. خشکمزده بود

".ارزش دعوا کردن رو نداره. يپس بد اسمنیبه  نهارویره ابهت. من طال دوستدارم.رمرو دوست ندا ورآالتیز نیمن اصال ا
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اتفاقا ":تفاوت بگذرد، گفت یبه او زده شده بود ب يکه به عنوان دزد یاز تهمت کردیم یکه سع یزد و در حال يلبخند شهرام

".يدار یخونه حق نیا يتو هم تو. ارزشش روداره

آمده بود به  شیکه پ یمن از وضع. و نفاق برافروخته بود نهیک يجرقه ها نیاول. ساعت بعد او و پدرش برخاستند و رفتند مین

.نبودم یوجه راض چیه

****

.عمل انجام شود نیداده بود ا تیبه گفته او، پدرش سرانجام رضا. ردیقرار بگ یقرار شد شهرام تحت عمل جراح باالخره

عمل  يبرود و توسط چه دکتر مارستانیکه او به کدام ب نیا و راجع به میام نشسته بود يبه اتفاق شهرام، در منزل پدر يروز

از  یکیشهرام خان، ":شد واو گفت یمانیبه زبان آورد که بعدا موجب پش يدر آن حال مادرم جمله ا.میکردیشود، صحبت م

دکتر خوب  هی سفارش شما رو به اون بکنم که تونمیم نیخوایاگه م.است يسابدارح سیبهمن رئ مارستانیمن در ب شاوندانیخو

".کنه یبهتون معرف

".شمیممنون م یلیمامان؟خ نیگیم يجد":گفت یبا خوشحال شهرام

".رمیگیخوب، پس من با او تماس م اریبس"

همان روز .ارتوپد به کار اشتغال داشت دهیپزشک متخصص نام آور و ورز کی مارستانیمعلوم شد که در آن ب یتماس تلفن در

بود  بیمن عج يبرا. میو روانه شد میاو نشست لیمن و مادرم و سهراب به اتفاق خود شهرام در اتومب.میشد مارستانیآن ب یراه

 گانهیبا استحمام ب ییداشت، گو یفیو ظاهر کث افهیاما غالبا ق. رفتیکه سهراب اکثرا همراه شهرام بود و با او به همه جا م

را به  د،حالمیرسیاز تنش به مشام م شهیکه هم يبد يسته اش و بوکبره ب ياش، دستها دهیژول ياو،موها يزردنبود افهیق!بود

کنه و از او منزجر نشود؟ شرتمعا يموجود نیبا چن تونهیآخه شهرام چطور م دم،یپرسیاز خود م. زدیهم م

ن را شد يبستر بیهمان موقع ترت. شد نهیشهرام به نزد پزشک متخصص مزبور رفت و توسط او معا م،یکه شد مارستانیب وارد

"؟یمونیمن م شی، تو که پ قیشقا":به من گفت.دادند

".رمیاالن م یول. دنتید امیمن هم روز م. رسنیپرستار بهت م ه،یمجهز مارستانیب نجایا":گفتم
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".یمونیجا م نی،تو هم رینخ":به من انداخت و گفت يخشم آلود نگاه

. نزنم یحرفش حرف يکه رو ردیاز من زهر چشم بگ ردکیم یسع. کردیم دمیخشم آلودش تهد ياواخر مدام با نگاهها نیا

.مادرم به خانه رفت یپس از مدت".شهیم یچ نمیتا بب مونمیم نجایمن فعال ا":ناجار به مادرم گفتم

 کیاو را در . شود دایپ شیبرا ییتا جا دیطول کش5تا ساعت یشدن شهرام ظهر داده شده بود ،ول يکه دستور بستر نیا بات

 دینبا زیچ چیشب به بعد ه12به او گفتندازساعت . شد نییآن روز تع يفردا ،یموعد عمل جراح.کردند يبستر اتاق دو نفره

.ندبخورد و شام هم قرار بود فقط سوپ به اوبده

را تا  شیهر دو پا. دیرسیبه نظر م يا رهیو ش فینح يا افهیالغر اندام با ق يبود مرد يکه در اتاق شهرام بستر يگرید ماریب

شهرام شروع به سر به سر . بودند ختهیآو ینیوزنه سنگ)که در هوا معلق بود(از آنها  کین در گچ گرفته بودندو به هر را

"ن؟یاومد نجایبه ا چراقربون، شما ":گذاشتن به آن مرد کرد

 هی يرو پامو گژوشتم. درخت بزرگ خرمالو هست هیتو کوچه مون . نمیدرخت، خرمالو بچ يراشتش رفتم باال":گفت مرد

".و پنجاه هزارتومن خرج عملم شده شتیتا حاال دو. کشتیپاهام ش نیمثل توپ خوردم زم. پام دررفت ریشاخه، شاخه اژ ژ

محلتون  یفروش وهیخرمالو از م لویدو ک یرفتیکارها م نیا يبه جا. قربونت برم. خوب نوکرتم":با خنده گفت شهرام

وارد اتاق شد تا عالئم  يدر آن حال پرستار. دیهم همراه او خند نوایمرد ب. کرد زیجنون آم يو شروع به خنده ها"!يدیخریم

.را ثبت کند ماریآن مرد ب یاتیح

".خسته شدم. خونه رمیم گهیخوب ،من د":به شهرام گفتم اهسته

"...يبر دیمن تنهام، نبا ر،ینخ":کرد وگفت اخم

اتاق تو  يتو بهیمرد غر هیکه  یدر حال ستیدرست ن گهیطرف د از.. آخه حوصله ام سر رفت، شهرام جان":التماس گفتم با

".بمونم نجایاست،من هم ا يبستر

".میتو راهرو، با هم صحبت کن میپاشو بر":گفت
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 نیتنها بودم، ازدواج کردم که از ا یتو زندگ شهیمن هم ق،یشقا":با عجز و البه گفت. لحنش عوض شد میرفت رونیاتاق که ب از

 ینیبیم. یچند وقته خوب شناخت نیحتما پدر و مادرم رو ا! هیچه درد و عذاب ییتنها یاگه بدون. مخالص بش ییتنها

 گرفتمیم یتاکس شکست،خودمیوقتس دست و پام م شهیهم":ادامه داد مساکت دیچون د "ن؟ ومدهیسراغم ن چکدومشونیه

از  یکیمگر  مارستان،ینبود منو ببره ب یسک سوختم،یبار سرما خوردم،تب کردم، داشتم از تب م هی مارستان،یب رفتمیم

"؟يمنو تنها بگذار يخوایحاال تو هم م. پدرم يکارگرها

".یو بخواب يشام بخور دیچون بعدش با.مونمیباشه، تا ساعت هشت م":سوخت و گفتم شیبرا دلم

".باشه، پس تا هشت بمون":شد و گفت خوشحال

هم اتاق او هم در . میبه هم بزن مینداشت يادیچون حرف ز.م سر رفته بودپاك حوصله ا. ساعت هشت شب در اتاقش نشستم  تا

".امیباهات م نییتا پا":گفت.کردم و آماده رفتن شدم یساعت هشت، از شهرام خداحافظ. خواب بود

به پا  نیو شلوار ج یکفش کتان. بود دهیبرداشته و پوش میلباسها يام راآن روز صبح از کشو ینخ يراهنهایاز پ یکی شهرام

و سر به  کردیپرستارها لوس م يخودش را برا. کردیم طنتیپسر بچه کوچک ش کیمثل  مارستانیب يدر راهروها. داشت

 م،یدیطبقه همکف رس يبه سرسرا یوقت. اورد ینم یکه خنده بر لب کس کردیم يا مزهیب يهایشوخ. گذاشتیسرشان م

".رمیخوب، تو برو باال، من م":گفتم

".امیم نه، همراهت":گفت

"!رهینم رونیب مارستانیکه از ب ماریب ؟یزنیم هیچه حرف نیا"

".ستیامن ن ابونهایشبها خ. راحت بشه المیخ رمیبگ یبرات تاکس خوامیم"

تو  ؟يتو چرا سوار شد":خنده ام گرفت و گفتم. شد یگرفت وخودش هم پشت سر من سوار تاکس یتاکس میبرا ابانیخ در

"!یبمون مارستانیتو ب دیبا

 خوامیمن هم م.کنهیدرست م یخونگ يتزایمامانت گفت امشب پ. نیگفتیم یچ دمیشن يکردیامروز که با مادرت صحبت م"
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" .بخورم امیب

".یکنیم دایوگرنه فردا مشکل پ ،يبخور نیسنگ يغذا دینبا. يفقط سوپ بخور دیتو با یول"

"؟يو تنها بخورهمش يخواینکنه م!خوامیم تزایمن پ. شهیحرفها سرم نم نیمن ا"

چون قرار بود . کردند رتیاو ح دنیاهل خانه همه از د. شدن کنم دایتوانم او را مجبور به پ یو نم ادیاز دستم برنم يکار دمید

".ارمیاز عزا در ب یاومدم دل.نیدرست کرد تزایپ دمیمامان جون، شن":به مادرم گفت. بخورد و بخوابد مارستانیدرب یشام سبک

".شهیآماده م گهید قهیچند دق. اتفاقا االن گذاشتمش تو فر. قابل شما رونداره! نییبفرما":زد وگفت يلبخند باتعجب مادرم

"!خدا به دادت برسه قیشروره، شقا یلیخ":به طرف اشپزخانه هجوم برد و مادرم آهسته به من گفت شهرام

 ادی جیمن که به تدر.نداشت گرانیبه د یاصال توجه.ستخوایو باز هم م دیبزرگ از آن را بلع سیشهرام دو د. آماده شد تزایپ

دکتر گفت  يدیمگه نشن یول.نوش جونت. نداره یقابل تزایپ":گرفته بودم از سهم خودم صرفنظر کنم و آن را به او بدهم گفتم

"؟يفقط سوپ بخور دیامشب با

 گهید.نشدم ریمن س یول! بود ییتزایعجب پ. ممنون مامان یلیخ":خطاب به مامان گفت ينکرد و با لحن جاهالنه ا ییاعتنا

"ن؟یندار

".رو هم دادم به شما یملک يواهللا سهم آقا":گفت مادرم

.بازگشت مارستانیشد، به ب ریاز عزا در آورد و س یشهرام بعد از آن که دل سرانجام

گرفته بود که  یمظلوم فهایشهرام ق. شده بود نییوقت عمل ساعت هشت صبح تع.رفتم مارستانیبه ب7روز بعد ساعت  صبح

شد و  زیخ مین شیدر جا بردند،یاتاق عمل م يو به سو گذاشتندیبرانکار م يکه او را رو یدر حال.اوردیرا به رقت ب گرانید

رو به تو بکنم، چون از  تمیوص نیآخر خوامیق،میشقا":و به من داد، گفت کدرا که به گردن داشت باز ر يبلند يطال ریزنج

 نیبه خاطر ا کردمیدست واون دست م نیازدواج ا شیآزما جهیگرفتن نت ياگر اون چند روز اول برا. نشده يمادرم که خبر

".ینش وهیاسمم تو شناسنامه تو باشه ،اگه مردم ب خواستمیبود که نم
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.نبود نیدر بکتف شهرام  یآمد که آن موقع اصال موضوع عمل جراح ادمیبعد "شهرام؟ یزنیم هیچه حرف نیا":گفتم یناراحت با

".دمیرو هم به مادرم م لمیاتومب.تمام طال و جواهراتم مال توست. گمیباور کن راست م":گفت

و سالم از اتاق عمل  حیصح گهید قهیدق ستیتو ب. مزخرفات رو کنار بگذار نیا":کردم به او قوت قلب بدهم یسع ییخوشرو با

".يگردیبرم

دست .چقدر بدبخت و تنها بود . بود نه از پدرش ينه از مادرش اثر. سوخت شیبرا شتریدلم ب. در چشمانش حلقه زد اشک

او را به اتاق . یسرش فقط من و مادرم و سهراب بودم يباال.کرد هیگر یکم.دادم لشیتحو يو لبخند دمیبر سرش کش ینوازش

.عمل بردند

گرچه حالم . دیکشیم گاریو نشسته بود و سچهارزان نیزم يرو میسهراب روبه رو. مینداشت يهنوزاز او خبر.ساعت گذشت مین

به جز سهراب  نکهیمثل ا.به معرفتش که نگران حال دوستش است نیآفر گفتمیخودم م شیپ یول خورد،یاش به هم م افهیاز ق

.نداشت يدوست دلسوز

مرتبا استفراغ  د،یلرزیآوردند سر تا پا رعشه داشت ، م رونیاو را از اتاق عمل ب یوقت. دیطول کش میساعت و ن کیشهرام  عمل

بر سر خودش  ییبال نیپزشک چن هیاز دستش کالفه بودم که با وجود توص.اورد یشب گذشته را باال م شیتزاهایو پ کردیم

 یو عضالن رومندیو ن کلیه يقو رایز. دیرسینم ییبه جا شانیتالشها یول. کردندیم ودر نگه داشتن ا یدو نفر سع. آورده بود

.بود

شهرام را به داخل اتاقش .  میداشت مارستانیکه در ب ییفرد آشنا لیشد، آن هم به دل دایپ شیبرا یاتاق خصوص کی باالخره

دستانم  نیسرش را ب. از دستش به ستوه آمده بودند مارستانیهمه کارکنان ب. زدینعره م د،یکشیم ادیبا چشمان باز فر. بردند 

خودش را تکان  بیعج. خواستیو بالش م دیکشیم غیج.نکرد دهیفا".باششهرام جان، اروم ":گفتم. گرفتم و نوازشش کردم

 ادیفر. سقف اتاق را به لرزه اندازد ادشیتماس سوزن باعث شد فر. به او زد یآمد و آمپول نشیبر بال يپرستار. دادیم

".اوریب میبالش برا هیسهراب، سهرا، ":زدیم
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".سرت باشه ریبالش ز دیپرستارها گفتن تا چند ساعت نبا شه،ینم":گفت سهراب

بالش، بالش، المصب بالش  گمیبهت م":گفت کردیکه خون در کاسه چشمانش جمع شده بود و فقط به سهراب نگاه م یحال در

"!اریبرام ب

".حالت بهتر بشه یصبر کن دیگفتن با. دنیشهرام جون، پرستارها اجازه نم شهینم":گفت يبا خونسرد سهراب

من ماتم برده بود وفکر .دادیم یکیرک اریبس يهایبه پرستارها فحش.بعد شروع کرد به فحش دادمو  دیکش ينعره ا شهرام

 یم رونیاز دهان او ب شد،یچاروادار خارج م يزشت که فقط از دهان التها اریسخنان بس نیا ایآ. رنگم سرخ سرخ شد کنمیم

لحن  نیبودم شهرام با ا دهیمن هرگز نشن"!تیترب یب":او گفت. بودآن بودکه رنگ سهراب هم قرمز شده  بیهج. آمد

.دمیکشیاز سهراب خجالت م. صحبت کند

از  حیبعد از ظهر با حالت گ. شده بود باعث شد کم کم آرام شود و به خواب رود قیبه شهرام تزر شیپ یکه لحظات یمسکن

بعالوه احساس کسالت و . ت دادحال دس نیکه به من هم هم يبطور زدیعق م. باز هم حالت تهوع داشت. شد داریخواب بب

 یلیامروز خ رم،یبگ یبخورم و دوش ییخونه غذا رمیبهتر شده ،من م التخوب شهرام جان، حاال که ح":گفتم. کردمیم یدلتنگ

".خسته شدم

".یمن بمون شیپ يقول داد. يبر ییجا يحق ندار":گفت یحق به جانب افهیق با

".برم خونه خوامیم. حوصله ام سر رفت، گرسنمه. خسته شدم. کنهیو دوا نمر يآخه موندن من که درد":گفتم یناراحت با

"؟يخودتو بساز يبر یکنیول م ضویمن مر.ایسراغ من ن گهید یاگه رفت! حرف نباشه خانوم"

 تیاذتو رو خدا ":گفت يتر میبا لحن مال. کرده یبا من بداخالق يادیمتوجه شد ز نکهیمثل ا. انداختم نییو سرم را پا دمیرنج

"کار کنم؟ یمن چ ياگه تو هم بر گذارن،یپرستارها که به آدم محل نم نیکشم؟ایچقدر درد م ینیببینم. نکن

او دوباره خوابش  یپس از مدت. شهرام خواهم گذراند نیبه مادرم تلفن زدم و گفتم شب را بر بال. نداد من بروم تیرضا خالصه

گوشه نشسته بودم و کتاب  کیمن . بشتر وقت را در خواب به سر بردآرامش بخش،  يدارو قیآن روز بر اثر تزر. برد
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.پرداختمیم واریدر و د يتماشاو به  کردمیهم سرم را بلند م یگاه.خواندمیم

. شام من جوجه کباب همراه باسالد و چند برش نان بود.ماندیناشتا م دیشهرام با.را آوردند ماریبعد از ظهر شام همراه ب6 ساعت

"؟يهمه غذارو بخور نیا یتونیچطور م":و بعدبا نفرت و انزجار گفت ستیمرا در حال خوردن غذا نگر يا قهیدقشهرام چند 

ناهار هم . خوب گرسنمه":کرد و گفتم ریگ میلقمه در گلو. بود انیاش نما یشانیپ ياز ضعف رو یعرق ناش يها دانه

".نخوردم

"؟یبلعیغذا رو م نطوریتو ا ره،ینم نییپا میمن آب از گلو"

"کنم؟ کاریخوب چ":گفتم یدرماندگ با

 ينطوریهم ومدیم رمیمفت گ يمن هم اگه غذا. یبکن یتونینم يا گهیکار د ،یگیخوب راست م":گفت يلحن سبکسرانه ا با

".خوردمیم

و به فکر فرو  دمیکش یکز کردم و آه. دیکشیمفت را به رخم م يمرا به اصرار نگه داشته بود و حاال غذا. دمیهم از او رنج باز

از  کنمیم یبه خدا اگه بدخلق".اوردیرا که زده بود از دلم درب یکرد حرف یبعد باز رفتارش عوض شد وسع قهیچند دق. رفتم

".هیکس یاز ب. هیضیمر

"؟یرو به رخم بکش تیکس یدرد ب يخوایم یتا ک. يحاال که منو دار":گفتم

ساعت نگذشته بود  میهنوز ن یول.به خواب رفتم ماریتخت همراه ب يتاد و روهم اف ياز فرط خواب رو میپلکها. وقت شد  رید

پرستار صدا  هیپاشو  ؟یخوابیتو م کشمیمن درد م. به درد م نبرس ؟پاشويدیچرا خواب قیشقا":کرفد وگفت دارمیکه شهرام ب

"رن؟یگیم یچ يهمه پول رو برا نیپس گور مرگشون ا.کن

 نیهم. یدرباره شون حرف بزن ينطوریا ستیدرست ن. کشنیبرات زحمت م یلیخ نهای، اشهرام جان""گفتم یخواب آلودگ با

".سرت بود يپرستار باال شیساعت پ مین

".پاشو برو صداشون بزن کشم؟یدرد م ینیبینم"
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ام  فهیح وظتا صب. کار شدم نیهم مجبور به ا گریآن شب چندبارد. احضار کنم نشیبرخاستم تاپرستارها را بر بال میاز جا ناچار

پدرو مادرم چند بار به . شد ينحو سپر نیبه هم بایروز عمل هم تقر يفردا و پس فردا. خروج از اتاق و آوردن پرستار بود

مامان قربون ":شهرام جواب داد. چه الزم دارد دیاز اوپرس یکه ماردم آمد، با مهربان يبار نیآخر. شهرام آمدن ادتیع

".بخورم شتریب دیبا يمقو يزهایچون ضعف دارم، گفتن چ. نیاریب شتریب کییکوکمپوت و سان  شهیدستتون،اگه م

"ارم؟یبراتون بپزم ب یخاص يغذا نیدار لیم"

".هیخوراك زبون گوساله عال! آره قربون دست و پنجه تون":را لوس کرد و گفت خودش

".ارمیم کنمیباشه، فردا درست م":گفت مامان

".دستتون درد نکنه"

شکمو بود،  یلیشهرام با آنکه خ یول. شهرام آمد ادتیخوراك زبان به ع يحاو يآن روز، مادرم با قابلمه ا يفردا از ظهر بعد

از رفتنش نگذشته  يا قهیکرد و رفت و هنوز چند دق یمامان زود خداحافظ. گرفت آن را سر شب به عنوان شام بخورد میتصم

و به چهره پسرش  ستادیهمانجا ا يگلرخ در را باز رکد ، لحظه ا. پسرشآمد دنیبه د هبود که گلرخ خانم، مادر شهرام باالخر

صورت پسرش  خواستیم.بعد آهسته جلو آمد . بر لبانش نقش بشست و اشک در چشمانش حلقه زد یحیلبخند مل. شد رهیخ

"؟يدبو يتا حاال کدوم گور! برو کنار دلت خوشه":و گفت دیرا ببوسد که او خودش را عقب کش

قربونت برم ":مادرش همچنان تبسم کنان گفت. کردیبا مادرش صحبت م نطوریاما دفعه اول نبود که شهرام ا. خوردم جا من

".تو رو ندارم يماریب دنیمن طاقت د یدونیتو که م. مادر

به اتاق  مادرم را موقع رفتن ایپدر  خواهمیاست که من هم نم یعیطب,را ندارد زانشیعز يماریطاقت ب چکسیخودم گفتم ه با

 زیکه عز یرا تنها گذاشت؟آن هم کس ماریشود ب یمگر م دیآ یم شیو عمل پ يماریب یوقت یول,نمیخارج شدن از آن بب ایعمل 

 دینام یزن که خودش را مادر م نیا.کند دایاش بهبود پ یکنارش ماند و از او مراقبت کرد تا ناراحت شتریب دیبا یآدم باشد؟حت

 اهیچهار موز س.آمده بود دنشیبود و او تازه به د يبستر مارستانیسه روز بود پسرش در ب.آورد یم يکودکانه ا يبهانه  نیچن
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 یکش یخجالت نم!آره جون خودت":گفت هرامش. دلم به حال شهرام بسوزد شتریکه باعث شد ب,شده با خودش آورده بود

پدر سوخته  يدارم نه به اون بابا اجینه به تو احت,هست شمیپ قیشقا,ندارم یاجیبه تو احت گهید ؟الحمداهللایکن یدروغ سر هم م

 رستد,پسرم, شهرام جان ":گفت يجد یکرد و با لحن رییمادرش تغ يفورا حالت چهره  ".نجایا ومدیتک پا ن کی یاون حت!ام

حاال .یجراح يچاقو ریز يخواست تو بر یپدرت عاشق توست اون دلش نم.یصحبت کن ينجوریراجع به پدرت ا ستین

برعکس گفته . مارستانیب ومدهیپدرت چون دوستت نداره ن یفکر کن دینبا یول.به کنار  يکرد یسرکش,يرفشو گوش نکردح

او  يو بدون اجازه  يکرد یاحترام یچون تو بهش ب ومدهین.کنم یگوسفند قربان هیشهرام  زیآم تیعمل موفق منیخوام به  یم

 یکه منطق ن؟شمایزن یکه م هیچه حرف نیگلرخ خانم ا":مو گفت اوردمیطاقت ن گریمن د ".يکرد یعمل جراح

شد  یعمل م دیشهرام با.کنه یم جابیا نطوریا یضرورت امر گاه یول یجراح يچاقو ریخواد بره ز یدلش نم چکسیه.نیهست

از  یشکپز يعده دانشجو هیو  مارستانیرفت اورژانس ب یرفت فقط م یهر بار که کتفش در م.دستور داده بود نطوریا دکترش

حاال اومده عمل کرده و .انداختن یکتفش رو جا م,انداخت یکه راه م یو داد وحشتناک غیگرفتن و و بعد با ج یکتفش عکس م

 یبه ممن کرد ول يزیشهرام نگاه تشکرآم "به پدر؟ یاحترام یب نیگیم نیا هشما ب.برطرف شده  یالحمداهللا مشکلش به کل

حرفت رو قبول دارم  نیجان من ا قیبله شقا":گفت یبه آرام دیرس یبه نظر نم یضمادرش که از دخالت من را.نگفت يزیچ

حاال که اجازه نگرفته منم خرج عملش رو .گرفت یاز من اجازه م دیشهرام با گهیم!هیآدم کله شق شیچه کنم که فرسا یول

 یزده نگاهشان م رتیمن ح "!دهینابدترش خند یبه هر چ! غلط کرده":ناگهان شهرام از کوره در رفت و گفت ".دمینم

پول عمل جگرگوشه شوپرداخت  شهیآروم که بشه مگه م! تشهیحرفها از عصبان نیالبته مادر ا":گلرخ بالفاصله گفت.کردم

که  نهیهم يسر و کار دارم؟برا ییبا چه آدم ها ینیب یق؟میشقا ینیب یم":و رو به من گفت خوردرا فرو  ظشیشهرام غ "!نکنه

گلرخ مظلومانه نگاهش  ".بره یحرف م, ارهیحرف م یه يگلرخ موذ نیا!فتهیکدومشون ن چیه ختیبه ر چشمم خوادیدلم م

موقع خرج عملم رو  هی؟یموقع چ هی ":زد ادیفر رامشه "..........موقع هیخواستم که اگه  ینه من م":گفت یکرد و به آرام یم

 یهمون بهتر که ور دل خواهرات باش. نجایبرو گمشو از ا.رونیکشم ب یاز حلقومش م!نایفوت!نینداد خودم بدم؟کور خوند
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به داخل اتاق  یبود در را باز کرد و نگاه دهیاو را شن ادیکه داد و فر يپرستار "؟.یکه فقط اعصاب منو خورد کن نجایا ياومد

 دیون موقع که باا.کارت یبفرما برو پ میزد یحرف م میداشت.خانم ستین يخبر":به او گفت یحوصلگ یشهرام با ب.انداخت

".ستین يازتون خبر نیایب

خودش رو چه  کهیزن!زننیحالمو به هم م!هایریاکب":شهرام با انزجار گفت.در را با خشم پشت سرش بست و رفت پرستار

از اتاق عمل  یهست که وقت يخانم همون پرستار نیا.به خودت مسلط باش یکم هیشهرام جان ":گفتم "!درست کرده یختیر

لعنت به .لعنت به همه.لعنت به من .دونم یچه م":گفت ینادم ي افهیق اب ".زد یبهت سر م قهیبه ده دق قهیده دق ونریب ياومد

که تو دل پدرتو به دست  نهیتنها راه ا,مادر نیبب":به من زد و خطاب به شهرام گفت یمادرش چشمک ".پدر و مادر نی

 نیمطمئن باش اگه ا.یکنو رنجش اونو برطرف  یکن یاز پدرت عذرخواه دیو الحمداهللا حالت خوبه با يحاال که عمل شد.ياریب

خوب خودت  شه؟شهرامیحاال مگه خرج عمل چقدر م":وگفتم دمیصحبت پر انیمن به م ".دهیخرج عملت رو م یکارو بکن

خانم؟من  هیحرفها چ نیا":شهرام پشت چشم نازك کرد و گفت ".بعدا بهم بده دمیمن بهت قرض م ياگه ندار.پرداخت کن

بچه پس انداختن فقط  نایا.دو تا زشته نینفس عمل ا یول دهیپول م ادیم کمیلب تر کنم شر. چک بندازم ریامضا ز هی هیکاف

 لیشاخ شمشاد تبد نیچطور به ا":مادرش خودش را لوس کرد و گفت ".دیرس نجایچطور بزرگ شد چطور به ا دنینفهم,نیهم

را به  دهیپالس مهیموز ن کیخانم  رخگل "!خورهیکه مثل خوره روح آدم رو م زاستیچ نیآره ا":شهرام فکورانه گفت "!شد

 یپوستش رو برات م.مامان يبخور پسر کوچولو,زمیعز ایب" "خورم ینم" "بخور,پسرم ایب":پسرش تعارف کرد و گفت

بعد .دش نخوردخو یموز هم به من تعارف کرد ول کیگلرخ .و موز را از دست او گرفت اوردیپسرش تاب ن ".کنم

 یکن یم یو سع یکن یم یبه پدرت ازش عذرخواه یزن یامشب تلفن م.یچکار کن گمیبهت م ناال نیبب,قند عسلم,پسرم":گفت

 یم یسع کهیو در حال.که مادرش با حرکت دست او را دعوت به سکوت کرد دیبگو يزیخواست چ یم ".ياریدلش رو بدست ب

سقف  کی ریواال هنوز باهاش ز دونستمیمن قلق پدرت رو نم.پدرت قلق داره, در جان ما":ادامه داد دیکرد مدبرانه سخن بگو

زنم گوش  یرو که من بهت م یتو فقط حرف.محاله خرج عمل تو رو نده!هیباوجدان اریبدن که اون مرد بس نویا.کردم یم یزندگ
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مادر جون تو هرگز ! پسر گلم نیآفر":زد و گفت يا تمندانهیگلرخ خانم لبخند رضا "نداره يامتحانش ضرر,باشه" ".کن

 یبرداشت م گهیجور د هیبق یاز خودمونه ول قیحاال شقا. یتکرار کن يا گهیکس د شیپ یرو که االن گفت ییها رفح دینبا

تو  یامکانات رفاه يکدوم بچه ا,پرسم  یاز تو م یول يدرسته که تو فرزند طالق بود.کم انصاف داشته باش هی,  میخودمون.کنن

مادر بزرگت هم به قول خودش تو رو .برات فراهم کنه یچشم به هم زدن همه چ کیبابات در  یبود لب تر کن یداشته؟کافرو 

 يگاریمادرش س "......آره اما:انداخته بود حرفش را قطع کرد و گفت نییشهرام که سرش را پا "....از من دوست داشت شتریب

کردم  یمن هم تا حد امکاناتم سع.کرد یدگیبابات کامال به وضع تو رس.ا ندارهآره ام":به آن زد و گفت یقیروشن کرد پک عم

 یبه خوشپوش لیتو فام.دیپوش یلباسها رو م نیبهتر شهیشهرام هم":بعد رو به من کرد و ادامه داد".برطرف کنم ازاتوین

تو  یبپوشه؟ ول ییایتالیکفش ا ای راهنیپ دیشده پسر خاله ات سع یک":سپس دوباره پسرش را خطاب قرارداد".معروف بود

تو  ،يدو روز کاپشنت رو بهش قرض داد یداد؟ وقت یم يتو چه پز یبا کاپشن چرم دیهست سع ادتی. يدیپوش یم شهیهم

موتور  یگفت يلب ترکرد. خورنیو ساعت تورو م نکیجوونها حسرت ع يهمه . ارهیرختخواب هم حاضر نبود ازتنش درب

نصف پول  خوام،یم نیماش یگفت. سرت يگفتم فدا يداغونش کرد يزد. دمیرو خودم برات خر کلتتیموتورس نیاول خوام،یم

کرد؟ پدرت  بشیدست تو ج یک يبخر يتر کیش لیاتومب یهردفعه خواست. رو پدرت داد، نصفش روهم من دادم لیاتومب

«.پدربهتر تا کن نیکم با ا هیپس . شیرستم فرسا

ماتنها  يتو خانواده . باشه یام، خداهم ازش راض یگفتم، من از شهرام راض شهیمن هم جون، قیشقا« :خطاب به من گفت آنگاه

 يبچه  یول. رهیبگ پلمیپسرخاله اش به زور تونست د دیسع. یمصطف یکیشهرام  یکی. رنیبگ پلمیدونفر تونستن مدرك فوق د

«.دوتا گرفت پلمید هیداشت خوب درس خوند و عوض  یادگخانو یاز نظر زندگ یمشکالت نکهیمن با ا

که اخالق و  دهیچه فا یول. کارها رو برام کرده نیا يبابام همه  ،یگیخوب راست م« :قرار گرفته بود گفت ریکه تحت تأث شهرام

«.رفتار نداره

و » آورد؟ یدوتا چمدون پر از کفش و لباس واسه ت م ه،یرفت ترک یهربار م ادتهی یول. بزرگ شده مادر ينطوریاون ا»
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حسرتش رو  لیفام يکه بچه ها ییهایاسباب باز د،یخر یرو براش م هایاسباب باز نیپدرش بهتر« :ره رو به من کرددوبا

هر وقت خراب . داشت یآمبوالنس کوک هیکه بود  کیمن کوچ یتپل. ورمبخ گرشویج« :گفت يسپس با لحن کودکانه ا» .داشتن

 یبلده؟ م یگفت پس ک یمامان بزرگش م. یستیت تو بلد نگف یخواست درستش کنه، بهش م یشد و مامان بزرگش م یم

دوست  مچقدر بچه  یدونیجون، نم قیشقا. قربونت بره گلرخ یاله« :اش کوفت و گفت نهیبا کف دستش به س» .گفت گلرخ

روز که من رفته بودم  هی. رفت مدرسه دنبالش یروزها م. اون مادربزرگ بدجنسش نگذاشت یداشت من کنارش باشم ول

«.ستیمامانم ن رهیجوونه س، اون پ نیمامان من ا ن،یطرف من و به دوستهاش گفت، نگاه کن دیبالش، بچه م دودن

جون، قربون دستت،  قیشقا« :شهرام به من گفت. دانست چگونه آرامش کند یمادرش خوب م. حاال کامالً آرام شده بود شهرام

بشقاب و . کنم یم یکه احساس گرسنگ هیروز نیامروز تازه اول .میبخور اریاون خوراك زبون رو که مادرت درست کرده ب

«.گلرخ هم مزه شو بچشه ار،یهم ب یقاشق اضاف

«.کنم زیکارگر ببرم خونه مو تم دیمادرم قراره از خارج برگرده، با. برم خوامیقربون دستت، م« :گفت گلرخ

هنوز . شد انینما يزیباز کردم خوراك زبان به طرز اشتهابرانگ درظرف را که. دمیچ ماریب زیم يو قاشقها را آوردم و رو بشقابها

! داره يبه به، چه عطر« :وگفت دیشهرام فضا را بو کش. داشت يزیآن، عطر دل انگ يزبان با سس قارچ رو يگرم بود و برشها

«.درست کرده قیشقا نواسه خوراك زبون، ماما رمیم یم

«.دستش درد نکنه« :گفت يبه سرد مادرش

حاال . يتو که عرضه شو ندار! ادیمادرزنم پخته تا چشمت درب! بعله« :گفت دیبوس یگرفت و م یکه دست مرا م یدرحال امشهر

«!هیچه عال نیازش بخور بب ایب

«شد؟ یچ قیاوا، پس سهم شقا« :خودش، مادرش گفت يرا برا هیو بق ختیمادرش ر يظرف را برا اتیاز محتو یمین

«.ارمند لیمن م ،یمرس« :گفتم

 يمن که از غذا ارن،یتازه االن شام همراه رو هم م! تو خونه شون خورده یکاف يبه اندازه  قیشقا« :گفت ییبا پررو شهرام
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«!دوست داره یلیخ نکهیمثل ا قیشقا یول اد،یخوشم نم مارستانیب

 يمادرم درست کرده بود با غذاکه  یخوراك زبان ناًیقی یبد هم نبود، ول مارستانیآن ب يخوب به نظر من غذاها. دمیخند

. خورده بودم ادیخوشمزه ز يخوراکها نیمن در خانه مان از ا: گفت یشهرام راست م. خاست یرستورانها به رقابت برم نیبهتر

.همراه شوم يکنم و منتظر غذا شانیتماشا نکهینداشتم جز ا يو من کار شدندمشغول خوردن  اریآن دو با حرص و ولع بس

 یحت. گرفته بود با پدرش خوب تا کند میمادرش تصم ي هیاو طبق توص. ه بعد رفتار شهرام با پدرش عوض شدآن روز ب از

از ساعت نه شب . زد تا حالش را بپرسد یباربه او تلفن م کی یساعت. کرد یداد که آدم تعجب م یعالقه نشان م يآنقدر به و

خاست،  یناچار شهرام با زحمت ازجا برم.داد یاتاقها قرار نم اریدر اخت رونیبا ب رتباطا يبرا یخط مارستانیب يبه بعد، تلفنخانه 

آنحا به  یتا از تلفن عموم میرفت یهمکف م يچهارم به طبق  يگرفتم و از طبقه  یبغلش را م ریکردم و ز یمن هم کمکش م

 نیبا مظلومانه تر. دادم یگوش م شیو گو گفتبه  رتیو من با ح ستادیا یم يا شهیش ياو داخل محفظه . میپدرش تلفن بزن

اوضاع . رسونهیسالم م. نجاستیهم ا قیشقا. میبحمداهللا خوب هست... نیخسته نباش. الو، سالم، بابا جان« :گفت یلحن ممکن م

 نیبله هم..اقربون شم... میرو ازشما دار زمونیما همه چ... حالم بهتره، قربون شما... خوب احمداهللا... ره؟یم شیخوب پ يکار

ما نوکر ... نیشما لطف دار... قربون محبتتون ؟یچ.. ما ازشماست یزندگ يهمه ... شماست یازبزرگ..شمیروزها مرخص م

«.خوب، خدا نگهدارتون اریزنگ بزنم خوبه؟ بس گهیساعت د مین... مییما مخلص شما... مییشما

«!ینسناس عوض !لعنت بر جد و آبادت« :گفت یگذاشت م یم شیرا سرجا یکه گوش یدرحال بعد

«!دستش باشه یهنوز گوش دیشا! واشی« :گفتم یم

«.ف اون اول قطع کرد/نترس« :گفت یخنده م با

طور  نیپسرش را ا زشیدانستم،که با رفتار خشن و خصومت آم یپدرش را مقصر م انیم نیکردم و درا یرفتارش تعجب م از

.متظاهر و دروغگو بار آورده بود

و  دیو تمج فیآن همه تعر ایگو. میمرخص شد مارستانیکسالت آور، در واقع من وشهرام با هم از باز پنج روز سخت و  بعد
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.حاضر شده بود خرج عمل پسرش را بپردازد شیفرسا يسرانجام کار خودش را کرده بود وآقا یاظهار بندگ

خدارا شکر . بود دهیسته و رنگ پرچهره ام خ. به خودم نگاه کردم ییدستشو ي نهیدرآ. ششم صبح زود ازخواب برخاستم روز

 يبا من بدرفتار یلیشهرام خ. به من سخت گذشته بود یلیچند روز خ نیا. شوم یزندان خالص م نیکردم که امروز از ا یم

رنجاندو  یزد، آدم را از خود م یحرف م زیآم نیداشت با لحن خشن و توه یاحساس ضعف و ناراحت یمعموالً وقت. کرده بود

درحال جمع . است یاز عمل جراح یگفت رفتار بدش به خاطر درد و ضعف ناش یکرد و م یم یعذرخواه قهیدق بعد از چند

 یدنبالمون، ول ادیامروز نم مبابا« :گفت ر،یو بعد از گفتن صبح بخ دارشدیخودمان بودم که او از خواب ب لیکردن اثاث و وسا

«.گوسفند برام نذر کرده هیبابام گفته . ادیگلرخ م

«.دستش درد نکنه»

 یاش م یشانیعرق ضعف بر پ تیفعال نیبود و با کوچکتر فیضع اریاز آن که صبحانه اش را خورد، به او که هنوز بس بعد

 نکهیبرلب داشت و از ا روزمندانهیپ يلبخند. دیبعد گلرخ خانم از راه رس قهیچند دق. را بپوشد شینشست کمک کردم لباسها

آرنج خم شده  ي هیدست راست شهرام از ناح. کرد یجلو آمد و با من وشهرام روبوس. بود یراض دید یحال پسرش را خوب م

.افتاده بود یهمانطور خال راهنشیپ ينهایاز آست یکی جهیدر نت. و با باند محکم به بدنش بسته شده بود

بغل  ریرا ز یکه اوراق یعت درحالسا میپس از ن. همکف رفت يحساب به طبقه  هیانجام امور مربوط به تسو يخانم برا گلرخ

"!شد یلیخرج عمل که خ! دادن؟ فیمثالً تخف": مکدر گفت یبا نگاه. زده بود برگشت

و با دقت آنها را  دیاز دست مادرش قاپ یعصب یو عمل را با حالت مارستانیب يها نهیاوراق مربوط به هز. رنگش را باخت شهرام

 شیساعت پ میتا ن. بود که آنقدر فرز و زرنگ شده بود بیعج. اوراق از اتاق خارج شدبا آن  يبعد بدون گفتن کلمه ا. ورق زد

به  نییپا يگرفته بود و با سر گرشیدست عمل کرده اش را با دست د. از بسترش بلند شود دتوان یاصالً نم دیرس یبه نظر م

از کارکنان بود  یاتفاقا در آن لحظه خالپرستاران که  زیم ياز جلو. مادرش هم به دنبالش رفت. داشت یقدم برم یچابک

مردد بودم و عاقبت  یمن مدت. باشد ردهحساب ک هیتسو ایگرفته  یمرخص يگذشت و از بخش خارج شد، بدون آن که برگه 
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خواست  یاز خجالت دلم م. از پرستاران با سوءظن نگاهم کرد یکی. انداختم و ساك به دست از بخش خارج شدم ریسرم را ز

حساب از  هیشهرام جان چون بدون تسو": گفتم. افتمیهمکف شهرام و مادرش را  يدر طبقه . ن باز کند و مرا ببلعدده نیزم

و برگه  یحساب کن هیتسو يخوایحاال نم. به من کرد که از خجالت آب شدم یمسؤول بخش چنان نگاه ،يشده ا خارجبخش 

"؟يریبگ یمرخص ي

چه  یعنی": شد و گفت نیخشمگ کدفعهی. خارج شود مارستانیمربوطه از ب يها نهیهز واقعاً بخواهد بدون پرداخت دمیترس یم

کردم و گول  یعمل م یدولت مارستانیهمون ب دیبا! نیبهتر از ا يرفتم جا یهمه پول بدم م نیخواستم ا یخانوم؟ اگه من م

 يو ورقه ا ".نینگاه کن، خودت بب. نو باال بکشهپول م خوادیم لتونیفام! کالهبردارتون لیخوردم، با اون فام یشما را نم يحرفها

 يها نهیمربوط به هز یارقام. ورقه را از نظر گذراندم یبا آشفتگ. آن نوشته بودند نشانم داد يرا که با دست چند خط رو

چرا  تانهمارسیهم جزو صورتحساب ب نیاگه ا ن؟یدبله، مالحظه فرمو": شهرام ادامه داد. آن نوشته شده بود يرو مارستانیب

ننوشتن؟ جوابشو خدمتتون  يحسابدار يبرگه  يو کوفت و زهرمار رو چرا تو یمارستانیب زینشده دستمون دادن؟ فرانش پیتا

 یمبابام پولداره،  دهیفهم. زهیخودش بر بیج يتو ستیهم ن یپول رو که مبلغ کم نیا خوادیآقا م نیچون ا. کنم یعرض م

".خواد تلکه مون کنه

از آنها از  کیچیکه ه يما بود واقعاً آن چند روز در حقمان لطف کرده بود، بطور شاوندانیآن فرد که از خو. مجا خورد یلیخ

قصد  دیرس یبه نظر نم. آورده بود ینیریشهرام آمده و گل و ش ادتیخودش هم به ع یحت. فروگذار نکرده بود یخدمت چیه

بود که شهرام از بابت آنها خدمات  یمعقول يها نهیهز. انداختم یگاهن سیدستنو يدوباره به برگه . داشته باشد يکالهبردار

مخارج هم جزو  نیا ؟یکن یجبران م ينطوریشهرام جان، محبت مردم رو ا": و گفتم ستمیبا عجز به او نگر. کرده بود افتیدر

".يپولشو بپرداز دیتو با. مارستانهیصورتحساب ب

منو بگو که عقلمو دادم . ارمیپدرشون رو درم. کنم یم تیبه وزارت بهداشت شکااز دستشون ! غلط کردن": زد ادیخشم فر با

".هیحرف حسابشون چ مینیبب يحسابدار میبر ایگلرخ، ب! دست تو
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بودم  دواریام. در پشت سرشان بسته شد. خورد گشودند و داخل شدند یبه چشم م "يحسابدار" يآن تابلو يرا که رو يدر

همراه مادرش از  يا روزمندانهیپ ي افهیربع ساعت بعد، شهرام با ق کی. ع شود و صورتحساب را بپردازدآنها قان لیشهرام با دال

".میبر ایب": گفت. نبود یعصبان گرید. آنجا خارج شد

در  يجلو. میشو یخارج نم مارستانیحساب از ب هیکردم که بدون تسو یکردم مشکل حل شده است و خدا را شکر م فکر

"؟يریبگ فیتخف یخوب، تونست": دمیاز او پرس میسوار که شد. میگرفت یستاک مارستانیب

".بکنم کیصحبت کوچ هی لتونیفام نیبا ا دیاول با یول. کنم هیشو تسو هیدادم، تا بعداً بق شیهزار تومن پ ینه، س": گفت

آن بخش بود گفته و  سیکه رئما را  شاوندیکرد نام خو یکار م يکه در حسابدار یاو به خانم. بر پشتم نشست يسرد عرق

.گرفته بود یمرخص يبرگه  بیترت نیو به ا. پرداخت خواهد کرد شانیاظهار کرده بود که پول را به خود ا

.را از شهرام و پدرش وصول کند مارستانیب یموفق شد با وساطت مادرم بده مارستانیب يحسابدار سیتا رئ دیطول کش روزها

7

شدم که شهرام و سهراب را پشت دخل در حال صحبت  یرد م شیز مقابل سوپرمارکت فرساصبح ا میساعت نه و ن يروز

برم  خوامیآره، م": را باال برد که من خوب بشنوم شیصدا دیمرا د نکهیوارد شدم و او به محض ا. پدرش حضور نداشت. دمید

".مبکش وارید هیرو  ییرایوسط سالن پذ خوامیم ه؟یمگه چ. کنم یمنزل پدرزنم زندگ

".هیآره، فکر خوب": و گفت دیخند زیر زیر سهراب

"؟یزن یم هیحرفها چ نیشهرام، ا. سالم": شدم و با تعجب گفتم کینزد

".نیریرو برام در نظر بگ ییجا هیو  نیبه فکر من هم باش دیخوب با ؟یچه حرف": جواب داد یلودگ با

.دندیو هر دو با هم خند "ن؟یکنیم کارین چم ياصالً برو بهشون بگو تو خونه ": خنده کنان گفت سهراب

روز  نکهیا يرفت، و به بهانه  یآمد و به اتاق برادرم م یما م ياو مرتباً به خانه . زد یشهرام حرف دلش را م نکهیمثل ا اما

کم کم . بود پرخواب بیعج. دیخواب یو کارگران گذرانده است، چند ساعت آنجا م هایرا به سر و کله زدن با مشتر يپرمشغله ا

. اعتراضش بلند شده بود ادیخواهرم هم فر اسمنی. خواست در اتاقش درس بخواند، درآمده بود یساسان، که م يسر و صدا
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.و کتاب از او گرفته و هنوز پس نداده بود یقیشهرام چند نوار موس

.خود نگه داشته بود شیبرداشته و پرا  یمشت از آن جواهرات بدل کیکرده و  اسمنیدست در جعبه جواهرات  يروز,  بعالوه

تازه با ..دیخواب یبست و م یرفت و در را پشت سرش م یبه اتاق ساسان م یآمد و به بهانه خستگ یهر روز عصر سر زده م او

.سر و صدا نباشد, گفت  یم ییپررو

 یوقت.کردند یمن شکوه م هندیشوهر آ وقتیوقت و ب ياز مزاحمت ها.شب مادر و برادر و خواهرم مشغول پچ پچ بودند کی

به  نتیجلو آمد و با عصبا, شد  مانیشهرام متوجه صحبتها, و آنه آهسته به من اعتراض کردند  وستمیبه جمعشان پ زیکه من ن

(.میپاشو بر: (من گفت

(کجا؟: (  گفتم

(.میبهش بزن يسر, منزل پدرم  میمر)

ساعت  کیمن تا .میبزن يسر هی, منزل پدر شهرام  میریما م: ( ادرم گفتم من بالفاصله اماده شدم و به م, آخر شب بود  نکهیا با

(.گردم یبر م گهید

 یو م میدیبه مقصد رس یاما وقت.سخن نگفت يراه به سکوت گذشت و او کلمه ا.نبود يادیخانه ما تا منزل پدر شهرام راه ز از

اما بعد , و مجلل بود  کیش یلیخونه ما خ یزمان هی.ت بگمبه يزیچ هی دیبا قیشقا: (گفت,  میشو ادهیپ لیاز اتومب میخواست

ما .مینخونه رو بخر يو ا میخونه مون رو با دوتا نوکر و دو تا راننده ول کن میشد بورمج.میشد يادیانقالب دچار مشکالت ز

ون در فروشگاه م قهیتمام لوسترها و اثاث عت.تو خونه دوستش گذاشته یکه پدرم از ترس دادستان میدار یسینف يفرشها

(.داشته باشه يظاهر محقر نجایا مهو الز انیخونه ممون م دیمرتبا به بازد یچون از دادستان,محله ست یلوکس فروش

(ان؟یخونه تون م دیبه بازد یاز دادستان یچ يبرا: ( دمیبعد پرس, دقت به سخنانش گوش دادم  با

(.اره داشتهکاب هی,  یچون پدرم در گذشته در محل سوپرمارکت کنون)

(؟یگیبه من م یچ يرو برا زهایچ نیا, خوب _
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هر .یکن نییرو تز نجایا يهر طور بخوا يخونه مال توست و مختار نیبدون که ا یول. يجا نخور یشیوارد خونه م یوقت خوامیم)

(.گذارم یم ارتیکار الزم باشه من در اخت نیا يچقدر پول برا

(.دم ینم یتیواهر اهممن به پول و ظ یدون یم, شهرام جان )

نگاه  میکه مقابلش توقف کرده بود يبه خانه ا یکیدر تار. میشد ادهیپ لیگرفت و از اتئمب شگونیزنان گونه ام را ن لبخند

در گلدان ها فقط خاك . کرد یرا از کوچه جدا م ییجلو اطیح یرنگ یطوس یآهن يها لهیم.دو طبقه بود ییالیخانه و کی.کردم

طنگ  نکهیبعد از ا. شد یم یبه طبقه دوم منته,  اطیهم در محوطه ح يو راه پله ا, بود  وچهو ظله باالتر از سطح کطبقه اول د.بود

داخل  یآهن یهل لهیبا م ياز در. باز کند مانیرو یتا پدر شهرام در را با در بازکن برق میستادیبه انتظار ا قهیدو دق یکی,  میزد

.میشد

مالفه  زیهمه چ يرو ییرایبزرگ به اتاق پذ يسرسرا کی.چندان که متوجه دور و برم نشدم, بود  کیتار اریساختمان بس داخل

 دهیشوفاژ د ياتورهایچون همه جا راد,تعجب کردم.سرد و نممور  اریآذرماه بود و خانه بس.بودند دهیچرك و ظاره کش يها

.شدیم

به .نشستم, نداشت و کامال ناراحت بود  یتشک ایابر  چیه رشیز مخمل قرمز که هیبا رو یمبل يرا کنار زدم و رو يمالفه ا گوشه

اما بعد از فوت خودش و زنش تمام اثاثخانه شان را .مبل ها فرسوده مستعمل داشت نیاز ا یمادرم زمان ریپ ییآوردم که دا ادی

.دندیسمسار بخش کیفرزندانشان به 

به  شهیشهرام هم یول, با او نفرت داشتم  یاز روبوس. کرد يسرد کیلبه استقبال آمد و سالم و ع یغضبناک افهیپدر شهرام با ق

گفت اگر پدرش بخواهد  یم.ندارد و من در حکم دخترش هستم يچون دختر,کرد که با پدرش مهربان باشم یمنگوش زد م

کنم  یم یسع,  باشه: ( گفتم یبه او م شهیمن هم هم.نکند ییاش کنم که احساس تنها یهمراه دیبه مطب دکتر برود من با

(.البته فقط به خاطر تو.مراقبش باشم

کلمه هم حرف  کی. گذاشت میخورد جلو یآثار انگشت به چشم م شیکه رو دهیکهنه جوش ياستکان چا کی شیفرسا يآقا
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ن را روش ونیزیتلو.اوردیخودش ن يبه رو يزیاما او چ.میساعت نشستن با سر به شهرام اشاره کردم که برو میبعد از ن.نزد

چند کلمه با . به آشپزخانه رفت و پدرش را به آنجا صدا کرد یدر فرصت امشهر.شب بود مهیدوازده ن, به ساعتم نگاه کردم .کرد

(.میاون بگذرون شیامشب رو پ میخوا یم, کرده ن رونیبه بابام گفتم ما رو ب: (گوشم گفت ریاو پچ پچ کرد و بعد برگشت و ز

(کرده؟ نرویما رو ب یک: (گفتم زتیح با

(.تو يخانوداه )

که هنوز خونه نگرفته  یبه نظر من هم بهتره تا زمان.خواد یگفتم ساسان درس داره اتاقش رو م.نکردن رونیرو ب یاونها کس)

(.خانواده م شیمن هم پ یبابات بمون شیتو پ,  میا

تو  ستیاصال معلوم ن. از من دور باشه میده زن عقد یاجازه نم رتمیغ: (گفت دهیدر یچهره اش عوض شد و با چشمان حالت

(.رهیم یو م ادیم یخونه شما ک

به خانواد ما .خونه خودمه] من تو اون خونه بزرگ شدم  ؟یگ یم یاصال معلوم هست چ: (گفتم  یخشم برآشفتم و با ناراحت از

(.چسبه یجور وصله ها نم نیا

 یاجازه نم گهیمن د.یمن هست يتو زن عقد.زمیعز نیبب.شهیاراحت مبابام ن, صداتو باال نبر! سیه: ) تر شد و گفت میمال لحنش

(.یدم شبها ازم جدا باش

چشمانش را به چشمانم .مردانه اش گرفت يرا در دستها میکرد و دستها کیاش را به من نزد یصندل دیمرا مزدد د یوقت

و زنده بودن  یکم کم به زندگ.ه اون رو شدرو ب نیاز ا میکه با تو آشنا شدم زندگ ياز روز, قیشقا نیبب: (دوخت وو گفت

(.ادیخواب به چشمم نم ینباش شمیخدا تا پ ؟بهیجدا از من باش شهیم یتو چطور دلت راض.عالقمند شدم

(.رمیاز مادرم اجازه بگ دیبا یول: (بودم و گفتم مردد

(؟يریاجازه بگ دیچرا با: (را رها کرد و گفت دستانم

(گن؟یم یمردم چ.میرو برگزار نکرده ا مونیما هنوز جشن عروس. ستیچون از نظر اونها درست ن )
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(.یمون یم نجایامشب هم ا.رهیحرفها تو کله من نم نیا,  یمن هست يتو زن عقد یول.میریگ یهم م یعروس!به چشم: (گفت

(.کنم بمون یخواهش م: ( را گرفت  میهم دستها باز

اجازه بده به  یول.باشه : ( گفتم.وجودم را فرا گرفت  یاحساس کرخت.باز محسورم کرد شیبایجمله آخرش و چشمان ز لحن

(.مادرم خبر بدم

(!دلواپس بشن یبگذار حساب.رتریکم د هی یول.باشه)

(کنم؟ تشونیچرا اذ.بخوابن خوانیم] وقته  رید, شهرام جون : ( گفتم

خوشبختانه .من آنجا بمانم ستین یته دلش راضمعلوم بود .با من حرف نرد ادیخورد که ز کهی يبه قدر.مادرم خبر دادم به

مالفه چرك  کی.پهن کرد میبرا ییرایسالن پذ نیزم يرو يپدر شهرام تشک مندرس پاره ا.داد یپدرم خواب بود واال اجازه نم

.خوابم برد یک دمیفهم.دندیدر آن طرف خواب گرید شکدو ت يخودش و پسرش هم رو.انداخت شیهم رو

 يکرد و گفت تا بتزگشت او جا دارمیشهرام موقع رفتم ب.زود شهرام وپدرش از خانه خارج شدندصبح ] آن روز  يفردا

 فیو کث یمیقد اریبس يخانه ا.خوردم کهی دمید یاز انچه م.شدم و به اطاف نگاه کردم دایو سپس ب دمیخواب یبعد مدت.نروم

بود و  فیو کث ارکهنهیدر واقع بس, و مجلل است کیدم شگذشته فکر کرده بو ببود و ش زانیکه به پنجره ها او ییپرده ها.بود

بود با  شیفرسا ياز آقا یعکس ییرایدر اتاق پذ.بود زانیبه آنها کارتونک آو.آنها را نشسته بودند شیاز جند سال پ دیشا

مبلها همه کهنه .بود زانیاز سقف آو دکر زیم کی يبر باال يدر دسط سرسرا چراغ کم نور.کرد ینگاه م نندهیبه ب یحالت مخوف

را  نیزم يرو.را خورده بود شانیو ساس تمام ابروها دیب نکهیمثل ا. داشتند يا دهیو شکسته بودند و روکش مخمل قرمز پوس

اما .شده است دهیهم چ يتخته تخته فرش رو شیفرسا يمادر شهرام گفته بود در خانه پاقا.پوشاند یم یموکت قرمز چرک

اورم  یسر در نم يزیمن از فرش چ دیفکر کردم شا.هستند دخوردهیجه شدم همه از نوع پست و ببه آنها نگاه کردم متو یوقت

سالن انداخته بود جمع  يگاز يکنار بخار شیفرسا يآقا شیکه شب پ, رختخوابم را !دانم یارزش م یاجناس گرانبها را ب نیو ا

 یم فیبه نظر کث زیهمه چ.کرد یکه کار نم يرکزچون حرارت م,بود انهخ یتنها منبع حرارت يآن بخار نکهیمثل ا.کردم
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اما با نگاه به ساعتم , زود است یلیفکر کردم صبح خ.کردم یم یبودم و هنوز احساس خستگ دهیبد خواب یلیآن شب خ.دیرس

.است میساعت نه و ن دمید

اما داخلش که .ودیاش که بد ن یرونیب يخانه واقعا در شمال شهر و در محله خودمان قرار دارد؟ نما نیا ایخوذم فکر کردم آ با

گفتم  يدادم و  يبه هر حال به خودم دلدار.واقع است نینش انیدر محله اع يا غولهیب نیچن یباور کن یتوانست ینمیگذاشت یپا م

شهرام .اش را او پرداخت خواهد کرد نهیکنم و هز ریو تعم نییخودم تز هیتوانم آنجا را به سل یم,همانطور که شهرام قول داده

.توانم خرج خانه کنم یتومان م ونیلیگفته بود تا چند م

بر  یچراغ مهتاب کی.دیتاب یبه داخل نم يادیتعداد ظنجرها اندك بود و نور ز.است کیکردم چرا همه جا آنقدر تار یم تعجب

ییمنبع روشنا ییرایدر سالن پذ يباال

به آشپزخانه رفتم .اشتباه کنم و فکر کنم ساعت هفت صبح است وقت نییکمبود نور باعث شده بود من در تع نیهم. بود آنجا

گذاشته بودند تا  یصندل کیرا  خچالیدر هر  يجلو.و دو اجاق گاز در اجا وجود داشت خچالیدو .بود فیکث اریکه بزرگ و بس

طبقه اول  ینیدر س.ا باز کردمها ر خچالیاز  یکیها را کنار زدم و در  یاز صندل یکی.ودآنها خراب ب ایگو.ها باز نشود خچالیدر 

 يجز تعداد]  خچالیداخل در .چه نگه داشته بودند يکه پوست خربزه را برا دمیاز خودم پرس.شد  یم هیپوست خربزه د کی

مثل آن ماهها .و دو بسته مرغ بود یخیجا . دخور یبه چشم نم يگرید زیبدون نام و نشان چ يو مهده و چند بطر نهیشربت س

.بود دهییگرا يبه خاکستر یرنگشان از صورت یقرار داده بودند چون از فرط ماندگ یخیدر جا  مرغها را شیپ

و سه عدد تخم  یسس گوجه فرنگ سهیس کینام و نشان و  ینبمه پر و ب يبطر يهم تعداد یکی نیدر ا.دوم رفتم خچالی سراغ

 دهیپوس نتهایکاب.بودم دهیند یو قراضگ یفیآن کث تا آن وقت آشپزخانه به.بود یخیهم در جا  خیدو ظرف . شد یم دهیمرغ د

تعجب .سرد و نمور بود,آنجا هم مثل سراسر خانه .همه از جا در رفته بود پانها يکشوها. بود دهیبود و رنگشان تکه تکه پر

وجود ندارد؟ یچطور سوسک, الوده  اریکردم که در آن مکان بس

که  ییزهایشکسته درست مثل م یچوب زیم کی.و گاز را روشن کردم گاز را آب کردم يدسته رو یچرك و چرب و ب يکتر
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در هم  یحت نتهایاز کاب یبعض.در وسط آشپزخانه قرار داشت یلهستان یچوب یبا دو سه صندل, ساخته است  یم هیالبد بشر اول

.شد یم دهینداشتند و داخلشان د

دم  نکهیبعد از ا.کردم دایپ یترش ریظرف س کیدر کنار  هاتیاز کاب یکیگشتم و آن را در  ياب جوش امد به دنبال چا یوقت

 یرترشیظرف س.توان به آن لب زد یدهد که نم یم ریس يمتوجه شدم چنان بو, و خواستم بخورم  ختمیاستکان ر کیو  دیکش

.کز کردم يخوردن منصرف شدم و گوشه ا يگذاشته بودند، از چا يچا يرا درست کنار بسته 

. آمد و نوازشم کرد شیپ يحزن آلود و ماتمزده  ي اقهیق يبا مشاهده . صبح شهرام به خانه برگشت میو ن ازدهی ساعت

".خوام برم خونمون یم ":گفتم

".یباز کن انیباال م يطبقه  ریتعم يکه برا یکارگران يو در رو به رو یتمون نجایا دیامدوز با زم،یعز شهینم ":گفت

".ستین يزیچ خچالیتو . یو تشنگ یمردم از گشنگ"

".رو پر کنه خچالیزن خونه ست که  فهیوظ نیا":و گفت دیخند

"خوره؟ یپوست خربزه به چه درد م. گذاشته خچالیپوست خربزه تو  سید هیپدرت  ":گفتم

"!گهیمرد بدون زنه د هیدور، زهیکه بعدا بر خچالیگذاشته تو  ره،یالبد خواسته آشغالها بو نگ "

چطور . و آراسته است زیکدبانو تم هی يمثل خونه  يریمجرده، خونه ش که م يآقا هیاقوام مادر من  از یکی ":تعجب گفتم با

".کارها رو خانم ها بکنن يهمه  دیبا شهیهم ن؟یرسیخونه نم نیشما دو نفر به ا

نخوردم، پاشو  تازه خود من اصال صبحونه. با شکم گرسنه ادینکن، فکر ناهار باش که پدر م یفلسفه باف ":و گفت دیخند

".میصبحونه رو آماده کن تا بعدا فکر ناهار باش

ظرف از  کیآشپزخانه  ياز قفسه ها یکیدر . کردم دایپ خچالییکره در  یبرخواستم و به آشپزخانه رفتم کم يدلخور با

که مادرم تا آن زمان پخته نداشت  ییبه مرباها یشباهت چیه. دمیاز مربا را چش یآوردم و کم رونیآن را  افتم،یآلبالو  يمرباها

شکر سوخته و دود، رفتم به شهرام  يداد، مزه  یم یخاص يبود و مزه  اهیس ریمثل ق. میکرده بود يداریاز مغازه خر ایبود 
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".ستیگند و بد مزه ا يعجب مربا ":گفتم

. باغمون درست کرد يهازنده بود از آلبالو  یامورزموقتیمربا رو مادر بزرگ خداب نیمواظب حرف زدنت باش، ا ":گفت

"!نهیآلبالو هم يمربا يمره  یفهم یتو نم. داشت یدست پخت خوب امورزیخداب

 يبرشها يمادربزرگ مرحومه اش را رو يمانند ساخته  ریق يکره و مربا یکم.دیداد سر کش یم ریس يرا که بو ییچا شهرام

.فتم و کنارش نشستمجلو ر. دیکاناپه دراز کش يرو ینیبعد به سنگ. و خورد دینان مال

".که شب خونه نرفتم کشهیشهرام، پدرم منو م ":گفتم

".مینکرد یکه جسارت شبیتازه د. من هستم ارتیبه بعد صاحب اخت نیاز ا خود،یب ":گفت یالیخ یب با

 زم،یعز ":دستش را دور گردنم انداخت و گفت. بود رینفسش گرم و دلپذ. کرد کیشد و صورتش را به من نزد زیخ مین ببد

خوب  ؟يمگه دوستم ندار ؟یخواست یمگه منو نم. میکرد یم ياست که هردو براش لحظه شمار يهمون لحظه ا نیا ق،یشقا

من  یخواست یمگه نم.  میحاال با هم زن و شوهر. فقط من و تو. ستیمزاحممون ن یکس گهید. ستیسر راهمون ن یمانع گهید

"شوهرت باشم ؟

ماهها بود آن شکل و . کنم یخواستم در کنارم باشد و با او زندگ یم. خواستم شوهرم باشد یماهها بود م. گفت یم راست

بلندش  يچشمان سبز و مژه ها ،یشاه بلوط يموها ب،یصورت خوش ترک ،یعضالن يمردانه  کلیآن ه ،یدوست داشتن لیشما

. با او بروم ایدن يگفت، حاضر بودم تا انتها یمبا من سخن  یو مهربان ینیریعشق خود ساخته بود و اگر با مالحت و ش ریمرا اس

؟یبعد از عروس ایحاال , کرد یم یمن زن عقد کرده اش بودم، چه فرق م،یگفت، ما زن و شوهر بود ینکردم، راست م یاعتراض

سرخ  ینیزم بیو همبرگر با س میرستوران کوچک رقت کی هیناهار  يخوردن وجود نداشت، برا يبرا يزیآنجا که در خانه چ از

 يچاره ا یخواست، ول یدست پخت مادرم را م يالبته دلم غذا.از عزا در آوردم  یبه شدت گرسنه بودم و دل. میکرده خورد

بعد . کنم شیخواستم رها یتوانستم و نم یشهرام بودم و نم ریبطور خودخواسته اس هفعال ک. بهتر بود یچیغذا از ه نینبود و ا

گذاشت  میسپس تنها. کارگرها باز کنم يآنجا بمانم و در را به رو دیپدرش باز گرداند و گفت با يه از ناهار دوباره مرا به خان
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.پرداختم بیعج يبه گشت و گذار در آن خانه  گریو رفت بار د

از گرد و  يخانه را قشر یتمام اثاث فکسن يکرد رو یرا از سرسرا جدا م ییرایسالن پذ ،یمیقد ینییتز هیچوب يقفسه  کی

متوجه شدم که در آن خانه پنج در بسته وجود . خورد یآنجا حالم به هم م ي ختهیوضع در هم ر ياز مشاهده . اك گرفته بودخ

در ها  ياست، چون همه  کیتار نیا نقدریچرا ا دمیفهم یدر قفل است حاال م دمید یچرخاند م م یرا که م رهیهر دستگ. دارد

.دیانت یبه وسط خانه نم يبسته بودند و نور

 نیزم يخاکه زغال رو. بود یکیپالست يها سهیزغال در ک يکه در آشپزخانه به آن برخورد کردم، بسته ها يگرید زیچ

کردم  یتعجب م. ختمیخاکه ها را جمع کردم و دور ر يکهنه ا يناچار با جارو. کرد یم اهیبود و کف پارا س ختهیآشپزخانه ر

.چرا آنقدر زغال آنجا نگه داشته اند

اما آنوقت جواب شهرام را چه . گفتم در را ببندم و بروم.پدرم برگردم يبه سرم زد به خانه  کدفعهیبس حوصله ام سر رفت  زا

.بهانه آنجا نگه خواهد داشت نیدانستم که او تا چند روز مرا به هم یشدند؟ آن موقع نم یدادم؟ کارگرها چه م یم

چراغ  کیآشپزخانه را . درها هم که قفل بود هیشباهت داشت، بق يته به دخمه اهم رف يسرسرا و آشپزخانه رو ،ییرایپذ اتاق

 يناگهان متوجه . آمد یم رونیاز درونش پروانه و کرم ب میکرد یرا که باز م یآنجا در هر ظرف. کرد یروشن م یکم یمهتاب

پرشاند،  یتمام طول پنجره را نمم یحت رنگ و رو رفته که يکهنه  يمالفه  کیبا  راآشپزخانه  يپنجره : شدم يگرید ينکته 

 یحتما خجالت م. نشود دهیکه داخل د يتخم مرغ گذاشته بودند، طور يشانه  ماندهیباق یخال يپوشانده بود، و در قسمت ها

 لیگلخانه را تشک يوارهایاز د یکیآن،  واریدآشپزخانه و  يپنجره . ندیرا بب(!)  زهیپاک يآشپزخانه  نیداخل ا یکس دندیکش

.داد یم

تعجب کردم که . کرد یمثل قبرستان بود متصل م یکیکه از شدت تار ییهال را به راهرو ،یرنگ يچارخانه  يها شهیبا ش يدر

 نیحمام در ا. پوشانده بود که احتماال متعلق به شهرام بودند یفیکث يراهرو را لباس ها نیزم. قفل نبود گرید يآن را مثل درها

سوسکها در سوراخ  یوقت. دمیکش یغیو از ئحشت ج دمیرا که باز کردم چهار سوسک بزرگ چاق د درش. داالن قرار داشت
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مسواك هم  یحت. و زرد بودم دهیرنگ پر. انداختم ینگاه نهیو رفتم به صورت خودم در آ افتمی یشدند جرات دیسنبه ها نا پد

وان استفاده  ریناچار از ش. ختیر یم ییشودست ریاز زآب  م،یخواستم صورتم را بشو یم. کنم زیرا تم مینداشتم که دندانها

.کردم

گفتم شهرام . کنم یشهرام چه م يمراجعت نکرده ام و در خانه  شبیکه چرا د دیپرس يتلفن با دلخور. پدرم تلفن زد عصر

بعد از من خواست . تهگرف یاز او اجازه م یستیکار شهرام اصال درست نبوده و با نیگفت، که ا يامر کرده است با بردبار نیچن

.پدرم گفت، که شب در خانه منتظرم است. صبر کنم دیکه فورا به خانه مراجعت کنم،گفتم، تا آمدن شهرام با

. برم خونه مون دیحتما با گهیامشب د ":شام به او گفتم يبعد از خاتمه . میرفت یدوباره با شهرام به همان رستوران قبل شب

".مسواك هم با خودم ندارم کی یحت. یشخص لینه لباس همراه دارم نه وسا. ر شدهدلخو یلیپدرم از رفتار من خ

 یما بمون يخونه  دیامشب هم با. خرم یم ردندانیالن از داروخانه برات مسواك و خم. شهینم ":رفت و گفت يغره ا چشم

".شهیپدرم دلخور م ياگه بر انیکارگرها حتما فردا م

سوسکها کشته  میکن یم یسمپاس. کارهامون درست کردن حمامه نیاز اول یکی ":او گفتم، گفتراجع به وضع حمام به به  یوقت

"خوبه؟ م،یگذار یبابا م اریدوتا در اخت میدار یخودمون ورم يدو اتاق خواب برا. شن

".خونه رمیمن امشب م یول"

«.شهینم تیحرف حساب حال نکهیمثل ا. نباشه حرف»

و گوشت چرخ کرده و  یو از جمله دو بستهماکارون هیاغذ يقبل از رفتن مقدار. ه اش بازگشتمآن شب هم با او به خان ناچار

.میو به منزل برد میاز سوپر مارکت آنها گرفت رهیغ

را  یماکارون ياز بسته ها یکی. تفاوت که خودم غذا درست کردم نیمثل روز قبلش گذشت، با ا شیآن روز هم کم و ب يفردا

 نیروغن ماش يهم بو یکم. از آن برخاست یبیتعفن عج يبو ختم،یریم شیروغن رو یوقت. و پختم ختمیداخل آب جوش ر

.بو بلند شد همانبه گوشت سرخ شده زدم و باز  یرب گوجه فرنگ. دادیم
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«.پختم یچرا ماکارون« :گفتم »م؟یگرسنمه ناهار ندار« :شد و گفت  دایشهرام پ يظهر سر و کله  سر

«خوبه؟ تیآشپز یتو که گفت! غذا که افتضاحه نیا فیپ« :ه دهان گذاشت اخم کرد و گفت لقمه را که ب نیاول

تجربه مادرم را  يگفتم که البته در آشپز. کردند یم فیدادم که همه از دست پخت من تعر حیتوض شیخوردم و برا کهی

به  یعمل جراح يبار مادرم برا کیکردم که  فیتعر شیبرا. کنمیدرست م یعال اریرا بس یدارند ماکارون دهیهمه عق یندارم، ول

و ساسان از  اسمنی یوقت. پدر و خواهر و برادرم را داشتم يدرست کردن برا ذاغ فهیرفته بود و من چند روز وظ مارستانیب

ه که فقط با اشار خوردندیکردند، چنان با اشتها م یو شروع به صرف غذا م رفتندیم زیآمدن و دوان دوان سر م یمدرسه م

که  یروغن نی؟ با ا هیمن چ ریبگو تقص حاال« :اند، گفتم  یکه که پخته ام راض ییچقدر از غذا دادندیچشمانشان به من نشان م

 نیاز ا یماکارون یمونده انتظار داشت یرب گوجه فرنگ نی، وبا ا شهیمال چند سال پ ستیپدرت تو آشپزخونه داره و معلوم ن

«اد؟یبهتر در ب

دانستم  ینم گرید» .کنم فیمن ازش تعر دهیگند م يبو تیماکارون یوقت یانتظار داشته باش دیخوب تو هم نبا« :گفت ییپررو با

.به او بدهم یچه جواب

در . قابل خوردن کرده بود ریخاست آن را غ یبر م یکه از آن ماکارون ییبو. بخورم يزیگرسنه بودم نتوانستم چ یلیخ نکهیا با

ادعا کرده بود ، او و پدرش  شهیبر خالف آنچه او هم. نخورد شتریشهرام هم چند قاشق ب. بود هم کور شده میضمن اشتها

من به  نکهیتا قبل از ا. ساختندیپخته م ینیزم بیس ای رینان و پن یاغلب با کم. اشتندد يتحمل فوق العاده ا ینسبت به گرسنگ

مهمان شوند و به  ییجا کهیکردند، تا زمان یسر م یبا گرسنگ يدایخانه شان پا بگذارم ، آنها دو مرد عزب بودن که با قدرت ز

 يافتاد، که در کوهانش مواد مغذ یشتر م ادیبه  سانان. باشند ریچند وعده س يتا برا خوردندیآنوقت آنقدر م. غذا برسند

!کندیم رهیذخ

خانه  نیو با او به ا دهیام دست کش يه پدرخان شیاز آسا. حلقه زد میاشک در چشمها. نشسته بودم زیماتمزده سر م يا افهیق با

آشپزخانه پدرش درست  یکه با روغن و رب گوجه فرنگ ییغذا دهد،یبو م میغذا گفتیو حزن آور آمده بودم و حاال او م فیکث
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«؟یماتم گرفت نطوریحاال چرا ا« :گفت . کرده بودم

تخم . دهیتعفن م يبشه بو دایهم پ یهر چ. شهینم دایپ یچیخونه که ه نیا يتو. کنم کاریاز دست تو چ دونمیوااهللا نم« :گفتم

«غذا درست کنم؟ يآخه من چطور. دهیهمش گند خچالیداخل  يمرغها

«!غذاها رو درست کنه نیبهتر لیوسا نیاست که با بدتر یزن کدبانو کس! گهید نهیهم خانوم»

 يبرا.  میبکش غهیقرار شد وسط خونه رو ت. حبت کردمامروز با بابا ص« :گفت يتر میصحبت را عوض کرد و با لحن مال موضوع

با هم تفاهم  خواهمیاز حاال به بعد م. خورم یکه من بدون نظر تو آب هم نم یدونیم. يو نظر بد یازت خواستم که بمون نیهم

«.میداشته باش

«.هیکی شیخونه رو دو قسمت کرد؟ راه ورود نیا شهیآخه مگه م« :تعجب گفتم با

«.باشه ییجلو اطیکه به ح میگذاریدر م هی میکنیو سوراخ م واریداره، دن يکار خوب»

«ست؟یمال پدرت ن یاون اتاق دست راست مگه»

قول داده به  اریدوستم اسفند. یبا من مدارا کن کمی یستیتو با. نباش زهایچ نیفکر ا نقدریا. اتاقشو عوض کنه میگیبهش م»

 يچه شاهکار نیکم صبر کن، بب هی. میکنیآشپزخونش رو هم اوپن م. کنه نییخونه رو تز يوارهاید یعروس هیعنوان هد

«!شهیم

«چرا در همه اتاقها قفله؟« : دمیبعد پرس. نگفتم و فقط سرم را تکان دادم  يزیچ

ن هم اآل. که جاشون امن باشه کنهیدرها رو قفل م نیهم يبرا. داره ادیز متیو گرون ق قهیعت ای، پدرم اش یدونیآخه م« :گفت

«.ما در نظر گرفته نشونمون بده يرو که برا یاتاق ادیقراره ب

«.بهتره امروز برم خونه. بمونم نجایا تونمیمن نم یول« :گفتم

اآلن هم  يرفت دادگستر یم دیشلوغه امروز با یلیبابام سرش خ م؟یکن یو توش زندگ میرو درست کن نجایا يخوایمگه نم»

بدون که اون معموال به خاطر  نویا. خورهیبهش بر م یلیخ میستیما ن نهیو بب ادیخونه اگه ب ادیب به خاطر ما قراره یاونجاست ول
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«.گذارهیبه ما احترام م ارهد یلیکنه خ یکارهاشو ول نم چکسیه

. زد یحرف نم يو ناراحت بود و کلمه ا یطبق معمو عصب. دیاز راه رس شیفرسا يآقا یکه شهرام گفت ، بعد از ساعت همانطور

درها که باز . هم بود گریآنجا عالوه بر در حمام دو در د. باز کرد  دیکه حمام در آن قرار داشت و درها را با کل یداخل داالن

.خورد مروز به چشم ییشدند، تازه روشنا

در آن وجود  به درد نخور اءیکارتن بزرگ پر از اش کیپوشاند و  یکف آن را م فیموکت کث کیتنها . بود یاز اتاقها خال یکی

» !اتاق تو؟«:و گفتم دیکله ام سوت کش» .اتاق منه نجایا« :شهرام گفت. پنجره در حال جدا شدن از سقف بود يکرکره . داشت

 میاست، مثل اتاق پسرعموها ریتحر زیتخت، کتابخانه و م کیبا  زیتر و تم یاو اتاق قکردم که ات یدر خاطرم مجسم م شهیهم

آراستند یم رایبس قهیکه آن را با سل

«.به بعد اتاق ماست نیآره اما از ا« :گفت

 یتخت شکسته فکسن کی» .اتاق مادربزرگم بوده نجایا« :کرد و گفت تیشهرام مرا به داخل هدا. میاتاق دوم رفت دنیبه د بعد

را  يریتصو یهنگاز فرط ک نهیآ. گرید يدر گوشه ا یمیقد یسنگ نهیآ کیکهنه با  زیم کیگوشه اتاق قرار داشت و  کیدر 

. وحشت کردم» .مامان بزرگمه يلباسها« :شهرام گفت. بودند دهیرا مرتب چ یزن يتا شده  يتخت لباسها يرو. داد ینشان نم

عقب عقب رفتم و از آنجا خارج . دیمرگ از آن اتاق به مشامم رس يبو کدفعهیزن مرده را نگه داشته بودند؟  کی يچرا لباسها

.شدم

« :به داخل بازگشت و گفت  قهیاو پس از چند دق. از خانه خارج شد، شهرام هم به دنبالش رفت شیفرسا ياآق نکهیمحض ا به

 یلیبابا خ. و مرتب کنن زیکه خونه رو تم نجایا ارهیمغازه رو ب يقرار شد چندتا از کارگرها. با پدرم صحبت کردم! شد یعال

«.رهیبگ یو رنگ بخونه آ خوادیم. يخوشحالخ که تو اومد

«!ستین دایپ يزیچ نیاش که چن افهیاز ق یول ؟يجد»

 یاون با زندگ. شه نیبدب یباعث شد به زندگ نیهم. مادرم ولش کرد باز هم در عشق شکست خور نکهیپدر من بعد از ا نیبب»
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ن بعد از مادرم او. تهران بود يالهایو نیاز مجلل تر یکیما  ياخالق رو داشته؟ خونه  نیاز روز اول ا یکنیتو فکر م. قهره

حاال من ... کایاون فرار کرد رفت آمر یول ره،یازش انتقام بگ خواستیبابام م. کرد ششد که اون زن هم ول يا گهیعاشق زن د

«.جا بمون نیتو هم. برم سر کار دیبا

«.امیبگذار من هم ب کنمینه خواهش م»

 «.میکه داخل ش میندار يدیاونوقت کل يایب رونیاگه ب»

وضع آن خانه از  يبا مشاهده . ماندم يغمزده بر جا. در را به هم زد و رفت میدر جوابش بگو يزیاز انکه من بتوانم چقبل  و

آمد که انها قبال در  ادمیبعد . شود درس خواند  یکه نم غولهیب نیپسر کجا درس خوانده؟ در ا نیا چارهیکه ب دمیپرس یخود م

. بوده است شیموضوع هم مربوط به سالها پ نیاما ا. کرده اند یم یزندگ لیوسا ي همه بهمجلل و مجهز  ییالیو يخانه  کی

.ردیبگ سانسیسپس با خود گفتم ، خودم به او کمک خواهم کرد درسش را ادامه بدهد و ل

من  شهرام ، ":را برداشت، گفتم یخود شهرام گوش. سوپر مارکت را گرفتم يتلفن را برداشتم و شماره  یکه شد ، گوش عصر

".زنمی، من فعال کار دارم ، بعدا زنگ م اریدر ن يبچه باز ":گفت ".ترسم  یم نجایا

مو بر تنم . افکند نیپدرم در گوشم طن يرسا يصدا. فکر کردم شهرام است، اما شهرام نبود. بعد تلفن زنگ زد  قهیدق ده

.راست شد

"ق؟یالو، شقا":گفت يجد اریلحن بس با

".باسالم با ": هول گفتم با

"پدرش؟ يتو رو برده خونه  یچ يپسر برا نی؟ ا یسالم معلوم هست تو کجا هست"

".میکن یبا هم زندگ دیبا میما عقد کرد گهیم"

"برگزار کنه،آبرومندانه تو رو ببره خونهش يداره؟ جشن مختصر یاعتراض یخوب مگه کس"

".میریگ یم یجشن عروس گهی، چند ماه د میبه وضع خونه برس یستیفعال با گهیم"
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"پس تو برگرد خونه"

".در رو بروشون باز کنم نجایا دی، من با انیکارگرها م گهیم شه،ینم"

"م؟یکرده بود تیتو رو ترب نطوریما ا ؟یکش یو ذلت م ي؟ آخه دختر چقدر خوار يداریمگه تو سرا"

".ونمبم نجایازم خواسته که ا.بلکه کمک به شوهرمه ست،ین دنیو ذلت کش يخوار نیا "

"؟ یکشیعمهخانم خجالت نم ياگه بفهمن تو رو بدون مراسم برده خونهش،از رو گنیم یچ لیفام!عجب "

".خواد ازش جدا بشم یچرا خجالت بکشم، مگه بدون عقد رفتم خونه ش ؟ اونو دوست دارم، دلم نم"

 یلیمن خ. شین بلکه بهتر بشناسکم صبر ک هی.  خوامیو صالحت رو رو م ریدختر من خ. یزن یم نهیسنگشو به س یلیخ"

"بهت دست بزنه؟ یچند روزه که نذاشت نینگرانم، ا

 یکارهات نم نیشوهر هم که کردم دست از ا ،یمراقبم باش يخوا یم یتا ک! بس کن پدر  ": زدم ادیفر. کوره در رفتم از

".بکنم مویبذار زندگ. یکش

با نفرت . حقم است اوردیبر سرم ب ییگفت که شهرام هر بال. دو بر من لعنت فرستا دیخط نعره کش يهم از آن سو پدرم

.ستمیگر یدستانم گرفتم و به تلخ انیسرم رو م.را قطع کردم یگوش

و من مشغول مرتب کردن آن  میگرفتها ییبایز یآپارتمان دمیاب د.خ. وبه خواب رفتم دمیکهنه دراز کش یکاناپه يرو سپس

. بود با کف سنگ مرمر  ینقل یآپارتمان کی. دهندیخود قرار م يکارگرها آنها را در جاو  میدهایخر یاثاث نو و قشنگ. هستم

 يمبلها. زد یم رونینور از همه جا ب ییگو. خوردیبه سقفها به چشم نم يلوستر یبود، ول یو همهحا نوران دیسف يوارهایرنگ د

و  نیبلور ینییتز اءیبود و اش زانیآو وارهایرن به دمد ینقاش يتابلو ها. دمیدیبراق م یب.چ يبا دسته ها یرنگ يریش یراحت

در . آنها را کجا بگذارم  کردمیکه داشتم فکر م میبود دهیچند آباژور مدرن هم خر. شد یدر گوشه و کنار مشاهده م ینیچ

. شده بود دهیچ يشمعدان و نمکدان و فلفل دان نقرها شیچهار نفره قرار داشت که رو يناهارخور زیم کیاز سالن ،  یبخش

در  نگز يسرمست بودم که ناگهان با صدا ییایآپارتمان رو نیاز داشتن ا. کرد یم تیکفا مانیبرا نیخوابه بود و هم کیخانه 



معتضد ترایم - وسوسه ازدواج کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩٥

 يورود يدر سرسرا. و خاکآلود هستم فیکث یدر همان خانه دنیبرخاستم و د. قلبم به شدت به تپش افتاد. دمیاز خواب پر

 هیسا نهیا يرو شیدر باال ییتابلو. داد یرا خوب نشان نم ریته قرار داشت که ان هم تصوو شکس کیبار يکهنه  ینهیآ کی

نگاهم  یغضبناک ي افهیشهرام بود که با ق. کردم و در را باز کردم ینگاه نهیدر آ دهامیژول يبه چهره مغموم و موها. انداختیم

"کن؟نگاه کن بعد درو باز  یمگه نگفته بودم اول از چشم ":کرد و گفت

"کنن کجا هستن؟ زیکه قرار بود خونه رو تم ییپس کاگرها. حواسم نبود "

"!به پا شد ییچه غوغا یدونینم م؟یکردن باش زیکه فقط فکر خونه تم میندار يا گهید يما تو مغازه مشغله  یکنیفکر م"

"مگه چطور شد؟"

".دزدهیتومن از صندوق م هزار شیش یپدر سوخته شب نیا. صندوقدار حرفش شد لیبابام با اسماع"

"ثابت شده؟ شیمگه دزد"

".، کار خودشه خوادیثابت کردن نم "

"!خوب شده یلیخوب پس البد تا حاال وضعش خ"

اوال من . سر مشکل خودمون میفعال بر. میکشیم رونیاز خره خره اش ب.  رهینم نییاز گلوش پا يپول دزد یاره ، ول ":گفت

".میکنیرو شروع م یفردا هم خونه تکون. ونریب میریشام م. گرسنمه یلیخ

".کم به وضع خودم برسم هیو  نمیمادرم رو بب دیمن با. خونه ما  میکه بعد از شام بر یبه شرط ":گفتم

".باشه"

به خودم ! داشتم یفیکث یافهیچقدر ق. به خودم انداختم يگرینگاه د نهیدر ا. خوشحال و خندان آماده شدم. داد تیرضا باالخره

. شومیخانه خالص م نیخدا را شکر که باالخره از ا. کنمیوسر ووضعم را مرتب م رومینداره، امشب به خانهمان م یگفتم اشکال

و  میرا دوست داشت گریکدیبود که  نیمهم ا. روبراه خواهد شد جیاوضاع به تدر رمفکر کردم، حال که او را دوست دا

.کردمیم قهیمضا یکمک چیراه از ه نیر اد دیمن نبا.  میبده یزندگ لیتشک میخواستیم
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شهرام به  دادمیم حیترج. از او نگرفت یشهرام هم سراغ. پدرم اصال خودش را نشاننداد. میگذراند امیشب را در منزل پدر آن

در  یخصوص يو صحبتها گذاشتینم میتنها يافسوس که لحظها. با مادرم صحبت کنم یکم توانستمیتا م رفتیخانهاش م

.نبود ریمکانپذحضورش ا

" .میخونه بش میندار دی، کل رونیب رهیاالن پدرم م! اهللا بجنب ای ": کرد و گفت دارمیروز بعد، او ساعت هشت ب صبح

".پدرت آماده نکردهام یخونه يبرا يزهایمن که هنوز جه یول"

".گرفتم؟ زود باش زهتیمگه من تو رو واسه جه. ستیالزم ن"

پدرش با . زنگ در را به صدا درآورد میدیبه منزلش که رس. برسم میسر فرصت به کارها ذاشتگینم. عجله داشت شهیهم او

به ما . و کجخلق بود یگرچه اکثر اوقات مثل همان لحظه عصب م،یاو را از خواب پرانده بود کنمیگمان م. اخم در را باز کرد

.شدمیاخالق او مواجه نم نیا ادائما ب خواستیدلم م. دهدجواب سالممان را ب دمینگذاشت و نشن یمحل

 رونیاز خونه ب نکهیقبل از ا خواستیم قیاما شقا م،یکرد دارتونیب دیباباجان ببخش ": از رو نرفت و به پدرش گفت شهرام

".دلش براتون تنگ شده دهیشما رو ند شبیگفت د نهیشما رو بب نیبر

هم خوشحال بودم که در منزل  یلیبودم و خ دهیراحت خواب یلیخودمان خ یشب قبل در خانه. نداشت قتیاصال حق يزیچ نیچن

داخل . نگفت چیباشده دهینشن يزیچ ییگو رمردیپ. کردم دیرا تائ شیام با تکان دادن سر حرفها. دمیخوابینم شیفرسا يآقا

در سالن  شیفرسا يبه رختخواب آقا ینگاه.  میرفته باش نییپا نیرزمیز درمثل آن بود که چند پله  میشد کیتار يخانه 

 یبه عنوان خداحافظ یساعت بعد، او به زور کالم مین. هم سوخته بود شیتشکش چرك چرك بود و چند جا. انداختم ییرایپذ

.بر زبان آورد و خانه را ترك کرد

".میکار ش يخوب آماده  ":گفت شهرام

"ان؟یم یپس کارگرها ک ":گفتم

 یاز کارگرها رو خبر م یکیبعد اگه الزم شد .میدیخودمون کارها رو انجام م میکه بتون ییتا جا م،یندار یاجیبه کارگر احت "
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".ادیکنبم ب

 ستیبه نظرم ب ،يتو تازه دستت رو عمل کرده ا م،یبلند کن میتون یکه من و تو نم يفرش دوازده متر م؟یندار اجیچطور احت "

".نیهم ندار ییلباس شو نیماش یحت دهویخونه نکش نیا يبه سر و رو یدست یسال کس

سرو پا و دزدن  یاز بس ب. نجایا انیخواد کارگرها ب یراستش بابا دلش نم ،یبلند کن يزیخواد چ یکارها با من تو نم نیا "

"...يدزد نجایا انیب ترسهیم

".کردن ینم یشدن، اونقدر خرحمال یدزد بودن که کارگر نم اگه

".اونقدر جر و بحث نکن اول نوبت اتاق خودمه "

متوجه . را به حال خود گذاشته بودند هیرا رنگ زرد زده بودند و بق وارهایاز د یمین. میو پر گرد و خواك او رفت فیتاق کثا به

آن  یرنگ يقهوه ا يکهنه  يجسم بزرگ هم وجود دارد که با پارچه  کیشدم که در آن اتان عالوه بر کارتون خرت و پرت، 

 يدو انتها. آن را از هم جدا کرده اند يتخت خواب دو نفره است که قسمتها کی دمیدو  مپارچه را کنار زد. را پوشانده اند

تخت  نیا ":گفت یشهرام با خوشحال. داده بودند هیتک واریبه د يهم گذاشته و خود تخت را به حالت عمود يآن را رو یافق

با دست چپ آورد، و آن را همانطور  کشانآن اتاق در نظر گرففته بود کشان  يرا که پدرش برا یبعد رفت فرش ".ماست

.شد یسر و صورتش خاکک! داشت يعجب زور. پهن کرد نیزم يرو یکدستی

کار طاقت . میدیفرش را با کمک هم جارو کش ریو ز نیزم ياش را داد، آن را آوردم و رو ینشان "کجاست؟ یجارو برق گفتم

.میسرد هر دو عرق کرده بود يدر آن هوا. بود ییفرسا

و دو  میدر آورد یبه حالت افق نبودیسنگ یلیبا هزار زحمت تخت را که خ ".میخوب حاال کمک کن تخت رو بزن ":فتگ بعد

.میسرش را به آن وصل کرد

"ه؟یتخت مال ک ":دمیپرس

".به ما دهیحاال بخش. وقت مورد استفاده قرار نگرفت  چیه یزن دومش گرفته بود، ول يرو برا نیبابا ا ":گفت



معتضد ترایم - وسوسه ازدواج کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩٨

".دهیبهم دست م يعشق شکست خورده ست، احساس بد کی ادآوریبخوابم که  یتخت يرو نکهیاز ا ":گفتم

".تخت نخواب نیا يرو گهیبه ما دادن، د هیزیدو نفره به عنوان چه سیسرو هیوقت پدر محترمت  هر

".نداره یتوالت و پاتخت زیتخت که م نیاما ا "

".ارمشونیست بعدا م گهید يتو اتاق ها "

".فتهیکرکره که داره م نیا ":انداختم يکنده شده  مهین یبه کرکره ینگاه

".سفارش بدم نجایا يپرده قشنگ برا هیدارم  التیخ. میکن یاون رو م "

 يشد يمثل بچه گربه ا. شده اهینوك دماغت س ،يدید یم نهیکاش خودتو تو آ ":اش نگاه کردم و گقتم یخاک يسر و رو به

.مستقل چقدر لذت بخش است یزندگ کیبا خود فکر کردم که ساختن . میدیهر دو خند "!اومده نرویکه از انبار زخال ب

حشره  یخال یقوط. بود یخال يها شهیو ش یپدر شهرام پر از قوط يآشپزخانه . از اتاق خواب نوبت آشپزخانه بود بعد

دست . قفسه ها پر از آشغال و کثافت بود. ابهنوش یکیو پالست يا شهیش يهایو بطر ،یالکل صنعت مو،یآبل یخال يها شهیکش،ش

زباله جا  ي سهیرا در شش ک یخال يها شهیها و ش یقوط م،یرا شست پزخانهآش نیزم. میکرد زیقفسه ها را تم. میبکار شد

ه ک ییزهایو ماست با نان و کالباس،چ پسیچ یم،کمیخورد یناهار چ دمینفهم. میکرد یآن روز تا ساعت ده شب کار م. میداد

 فیسر و وضعم آنقدر کث. نمروز کار ک میهرگز عادت نداشتم آنقدر در عرض . میاز سوپرمارکت گرفته بود شیدو سه شب پ

 دهیکنم پدر و مادرم هرگز مرا به ،ن شکل ند یفکر م.رومیبه خانه نم افهیبار خوشحال شدم با آن ق نیاول يشده بود که برا

.بودند

 هیشروع  امدهیو هنرز ن دیشب پدرش از راه رس ازدهیاما ساعت . در گذاشت تا سپورها ببرند يزباله را جلو يها سهیک شهرام

 یم رونیرا ب يکرد که چرا اثاث خانه  یبود و به شهرام اعتراض م دهیخانه د رونیزباله را ب يها سهیک. کرد ادیدلد و فر

کردم و با خود  رتیح. سوا کرد و به خانه آورد سهیها را ازک شهیو دوباره ش دارد،ها را الزم  شهیگفت آن ش یم د؟یزیر

از خانه اش را به ما واگذار خواهد کرد؟  یمیگذرد، چطور ن ینم یو الکل صنعت مویآبل یخال يها شهیاز ش رمردیپ نیا دمیشیاند
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.او با من هم قهر کرده بود

آرزو . دمیکش یعذاب م يچرك بدجور يفه هااز پتوها و مال. پهن کردم يآن بخار يباز هم پشکم را جلو. دیخواب رس موقع

 گانهیکردم، اما حاال آنها با من ب یم یخودم، نزد پدر و مادرو خواهر و برادرم زندگ زیکردم در اتاق خودم و در رختخواب تم

: گفت یم شهرام گریاز طرف د. بودند که چرا ناگهان ترکشان کرده ام ریحتما دلگ. نداز رفتارم منزجر شده بود. شده بودنه

شد شهرام متوجه شد و آمد کنارم نشست،  ریاشک از چشمانم سراز. فکر من نباش گرید یپدرت برگشت ياگر به خانه 

"؟یکن یم هیچرا گر ":دیپدرش در آشپزخانه بود پرس

".برگردم خونه مون خوامیم ":هق هق افتادم و گفتم به

کشم،  یاز دستش م یمن چ نیدست بابام ناراحت شد، نه؟ پس بب از ":لحن گفت نیدر گردنم انداخت و با مهربان تر دست

".یمامان و باباتو فراموش کن دیبا گهید م،یمقاومت کن دیبا یخودت گفت. میکن یرو شروع م يتازه ا یما زندگ زم،یعز یول

".اونه ریرم تقصنکن، لعنت بر پد هیتو رو خدا گر سیه ":دینوازشم کرد، سرم را بوس ".تونم ینم ":کنان گفتم هیگر

".بده یلیرفتارش خ. خوب ازمون تشکر کرد میهمه که امروز جون کند نیآره، بعد از ا ":گفتم

"آدمش کنم؟ يخوا یم ":به فکر فرو رفت و در حال برجاستن گفت يلحظه ا چند

".عوا ندارمجار و جنجال و د يحوصله  خوادینه تورو خدا نم ":را گرفتم و او را وادار به نشستن کردم دستش

".ش با من هیبق. خورده دندون رو جگر بگذار هیکنم  یازت خواهش م ":گفت د،یو دستم را گرفت و بوس نشست

در آغوشش به خواب رفتم ، تنها به آبنده دل . شد یم یبرد که به اتاق خواب او منته ییرا به راهرو مانیشب شهرام تشکها آن

.خوشبخت شوم زیمشترکمان ن یر آغوش او راحت و آسوده بودم در زندگبسته بودم، آرزو داشتم همان قدر که د

بود که من  ییاتاق خواب شهرام جا. میپدر شهرام مستقر شد ۀمستعمل، در خان ۀکه بود، و با وجود آن اثاث کهن یهر صورت به

.روز بهره مند بود ییحداقل آنجا از روشنا. کردم یم يساعات روز را در آن سپر شتریب

را پشت سرم  شیفرسا يداشته باشم در منزل آقا يدیکل نکهیبدون ا. شهرام به سوپر مارکتشان رفتم يروز عصر به تقاضا کی
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اش را  يکنار یزد و صندل يلبخند دیمرا د یوقت. که با سهراب و پدرش دور هم نشسته اند دمیآنجا د. به هم زدم و روانه شدم

«افتاده؟ یاتفاق«: گفتم. دورتر رفتند و با هم به پچ پچ مشغول شدند شیفرسا يسهراب و آقا. به من تعارف کرد

«.آره، دعوام شد«: بر لب داشت گفت يا انهیرا باال انداخته بود و تبسم موذ شیابرو کیکه  یرا باال آورد و درحال سرش

«؟یک با»

«.ژنیب با»

درسته . شست یلباسهاتو م یکرد و حت یم ییرایبه قول خودت همسرش ازت پذ. يتو که شب و روز خونه ش بود ژن؟یب با»

«.يتو نون و نمکش رو خورد یول ست،ین یکه آدم حساب

زنش فقط غذاها . بردم خونه ش یگرفتم م یم یآس و پاس نون و نمکش کجا بود من بخورم؟ خودم همه چ ياون گدا«: گفت

«.کرد یرو درست م

«دعواتون شده؟ یحاال سر چ خوب»

بهت دادم، سه  یکه دست یعالوه بر اون پول یرفتم در خونه ش گفتم مرد حساب. داد یمن قرض گرفته بود نمرو که از  یپول»

حاال من خودم . خونمون بشن یب رونیمن دادم که زن و بچه ت رو نندازن ب يکه زندان بود یآپارتمانت رو هم موقع یۀبرج کرا

شدم زدم تو چونه  یمن هم عصبان. دهیاز قرضشو بهم پس نم یپاپاس هیگفت . دارم زمپول ال یمخارج عروس يزن گرفته ام برا

«.دیاون هم چاقو کش. ش

«چاقو؟«: زده گفتم وحشت

دست چپش گذاشته بود بلند کرد  يآنگاه دست راستش را که رو» .دهیآره چاقو، نگاه کن دستم رو بر«: جواب داد یالیخ یب با

.داشته باشد هیبه بخ اجینبود که احت قیالبته شکاف آنقدر عم. ان شکافته استبند انگشت یۀکه دست چپش از ناح دمیو من د

«؟يتا حاال چاقوکش شده ا یشهرام، از ک«: را با دلهره گرفتم و گفتم دستش

انشاهللا . از خونه شون خارج شدم نیهم يبرا. نداشتم یدفاع ۀلیوس! زنده نبود ژنیاگه چاقوکش بودم که االن ب«: و گفت دیخند
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«.رهیپولم گلوشو بگ

«؟ياجرا بگذار يندار يسفته ا ،یازش چک حاال»

ازش داشتم که  دیچک سف کیفقط . رهیگ یچک و سفته نم قهاشیآدم که از رف. بابا، تو عالم رفاقت بهش پول قرض دادم نه»

«.بهش دمیاونم بخش

«.مونه ینم مونیزندگ يبرا یکه پول یکن یولخرج نقدریا يبخوا اگه»

«.ستمین مونیپش رمیمن که از کار خ. رسونه يخدا خودش روز«: به آسمان کرد و گفت ینگاه

 یدون یم«: راجع به سهراب گفت يگریروز د. با سهراب هم بد شده بود نکهیمثل ا. دعوا نکرده بود ژنیشهرام فقط با ب اما

شناسم که طرف  یم یموقع. فم رو بشناسمطر کشهیمدتها طول م. خنگ هستم یابیتو دوست  نقدریدونم چرا ا یمن نم ق،یشقا

 یسهراب هم پسر خوب نیا. اوردیپدر سوخته که پولمو خورد و به روش هم ن ژنیمثال همون ب. استفاده هاشو از من برده

«.ستین

«ت با اون هم به هم خورده؟ ونهیمگه م! يدیچه عجب که باالخره به حرف من رس«: گفتم

«.اصل و نسب دور وبرم باشن یب يخواد آدمها یدلم نم گهید. همه ش هم به خاطر توست آره،»

«.يدار حق»

«ه؟یاکیتر یدونست یم. طرف اون طرف رفتم نیبا سهراب ا یلیمن خ ،یدون یم»

«؟یجوون نیپسر به ا«: گفتم رتیح با

چند تا جوون دور  نمیب یم مشیمتأسف م. ادیاصال خوشم نم ادیمن خودم از اعت. برده یآنچنان يآره، چند بار منو به محفلها»

«نجا؟یا يآورد یچ يبابا، منو برا میگفتم پاشو بر یهر دفعه بهش م. کنن یو وافور به هم تعارف م ننیش یمنقل م

«.متنفرم یاکیو آدم تر اكیکه من از تر یدون یم. يتو باهاش قطع کرد یپس خوب شد دوست«: نفرت گفتم با

«.به بعد الزمه یاز سن پنجاه سالگ. ستیم نه يزیبد چ اكیتر ق،یشقا یول«: گفت
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«گفته؟ یک الزمه؟»

«.دهیرو کاهش م يو مغز یقلب ۀخطر سکت. کنه یم یعمر رو طوالن گنیم. مونه یباال مثل دارو م نیسن در»

«.کنه ینم یتفاوت چیه ایدن نیا يگذاره که بودن و نبودنش تو یشده به جا م ریآدم کرخت و تخد هیعوض  در»

«.کشم یم اكیهر وقت پنجاه سالم شد تر من»

«.یکن یحرف منو از خودت متنفر م نیشهرام، با ا آه،»

«کشه؟ یم اكیتو هم تر پدر»

«.ابدا»

.نزد یحرف گریپاسخ من د نیبا ا و

رفتم برام فراهم کرده؟  يچه دردسر یدون یم! پسره هم خنگه هم دزد نیا«: دیکش شیروز بعد، دوباره بحث سهراب را پ چند

گذاشته  نیتو ماش لیحساب پس اندازم رو با سند اتومب يدفترچه ها. سهراب هم با من بود رم،یگذرنامه پاسپورتم رو بگ ةادار

رو ول کرده دنبال من اومده  نیسهراب ماش دمیبعد د قهیچند دق. سپردم و رفتم تو بهشرو با دفترچه ها و سند  نیماش. بودم

مگه : گفت ؟يپس انداز رو با خودت آورد يگفتم سند و دفترچه ها. گفت نه ؟يرو قفل کرد نیماشگفتم در . گذرنامه ةتو ادار

نفر از  کیو  نهییپنجره پا دمید. لیطرف اتومب دمیگذرنامه خارج شدم و دو ةبا عجله از ادار ؟یداشت نیسند و دفترچه تو ماش

چک در وجه حامل هم به مبلغ چند صد  هی. برداشته و رفتهپس انداز رو  يسند و دفترچه ها يپنجره دست کرده و پاکت محتو

«.نقد کرده يهزار تومن داشتم که طرف برده بانک و فور

«پس اندازت که امکان نداره پول برداشت کنن؟ ياز دفترچه ها. رو نبردن نیباز خدا را شکر کن خود ماش« : گفتم ینگران با

«.رفتم حسابهامو بستم فورا. پنج تا بانک حساب پس انداز داشتم تو»

«.خوب شد باز»

«.رمیبگ یالمثن لمیسند اتومب يبرم برا دیبا حاال»
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«.برات درست کرد يحماقتش چه دردسر نیسهراب با ا نیا واقعا»

«.نداختهین رونیباباش از خونه ب خودیپسره رو ب آره،»

«انداخته؟ رونشیب»

«!رفته یباباشو کش م ۀاز بس اثات خون. خوابه یما م ةشبها تو مغز آره،»

 یخودش رو م ۀاثاث خون یبگ يخوا یم یعنیبس کن شهرام، «: صورتم تکان دادم و گفتم يجلو يناباور ۀرا به نشان دستم

«ده؟یدزد

 نکهیدفعه مثل ا نیا. زهایچ یلیمادرش، و خ یالله و مردنگ يضبط خواهرش، چراغها ویخونه، راد يواریساعت د. به خدا آره»

«.کرده رونشیکه باباش از خونه ب دهیپدرش رو دزد ةنقر یبیساعت ج

 يزیما چ ۀکه به ما کمک کنه؟ خوب شد از خون يتو مراسم نامزد يآدم دزد رو آورد نیاونوقت تو ا! من يخدا يوا«: گفتم

«!دیندزد

که  نهیکرده ا فیازه برام تعرکه ت گهید ةبامز زیچ هی یول. کندم یکرد، پوست از سرش م یغلط م«: گفت یحق به جانب ۀافیق با

«.شه یینامزد داره که فدا هی

«آدم متعفن باشه؟ نیا ییتونه فدا یچطور م! يوا»

شب که همه در خواب ناز بودن، در  هی. دختره هم قول داد کمکش کنه. ستیخوب ن شیبهش گفته بود وضع مال سهراب»

برطرف  شیمال ازیرو برداشت و برد فروخت، که ن ئوشوندیراحت رفت و الیخونه شون رو باز گذاشت و سهراب هم با خ

«.بشه

«؟يدار يحرفها چه منظور نیحاال از گفتن ا ؟يکرد یآدم معاشرت م نیبا ا يدونم تو چطور ینم»

زنها واسه مرداشون چه  یخواستم بدون یفقط م. ندارم يمنظور«: جواب داد يا انهیانداخت و با لبخند موذ نییرا پا سرش

«.کنن یکه نم هایفداکار
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 یگرفت، ول یچند بار سراغ شهرام را م يبه اسم مستحق روز ییآقا. شد یبه منزل پدر شهرام م یبیعج يوقت بود تلفنها چند

 یسهراب و کاوه زنگ م گرشیهم دوستان د یگاه. ستیشهرام ن میزند بگو یشخص تلفن م نیاو به من سپرده بود هر وقت ا

تلفن  يبار دختر کی. تلفن نزنند گریحرف بزنم که د يگفته بود با آنها به سرد منبه . کرد یصحبت نمزدند، اما او با آنها هم 

«.باهات کار داره دیبه اسم ناه يدختر«: کردم و گفتم داریبود ب دهیرفتم او را که خواب. زد و شهرام را خواست

«.مزاحم نشه گهیبرو بهش بگو من زن گرفته ام، د«: گفت

.را گذاشت ینزد و گوش یدخترك حرف. موضوع را به دختر فهماندم نیا يحو مؤدبانه اهم به ن من

زنانه،  رپوشیز لیزنانه از قب لیوسا يبه تعداد. بودم که شهرام اثاثش را در آن جا داده بود یکردن کارتون یمشغول خال يروز

 کیپاکت،  کیخودم ادامه دادم و در  یبه وارس. تعجب کرده بودم. بغل برخورد کردم ریز يو اسپر شیکمربند، لوازم آرا

قرمز زده و  ونیعکس بزرگ هم از شهرام وجود داشت که پاپ کی. دمید یعکاس ةظاهر شد لمیف يو تعداد دیسررس میتقو

. خوشبخت جلوه کند یلیخواست خ یکه به لب داشت، م يبا لبخند ییگو. بود دهیپوش دیسف راهنیو پ یکت و شلوار مشک

 نیا يلباس خودم؛ و جلو نگشتر،ا ک،یو شمعدان، ک نهیآ دیخر: نوشته بود. خط او را شناختم يورق زدم و در صفحه ا را میتقو

 یلیخانواده اش خ. دعوام شد دیحلقه با ناه دیامروز سرِ خر«: نوشته بود يگرید يدر جا. را ذکر کرده بود متشانیاقالم ق

«.دلم براش سوختکرد،  هیخواستم ولش کنم، گر. پرتوقع هستن

 گریزن د کیاما در شناسنامه اش اسم . شد یمربوط م يگریشهرام با زن د یهمه اش به عروس. گر گرفتم زهایچ نیا دنید از

با دامن پف  يدیعروس، لباس سف. بود یمجلس عروس کیاز  ییعکسها. را مقابل نور گرفتم یعکاس ةظاهر شد يلمهایف. نبود

همان  لمیف گر،ید لمیقطعه ف کی. بدهم صیرا که بر سر داشت تشخ یتاج مین نستمتوا یحت. رام بوددار به تن داشت و کنار شه

احساس کردم . را به جا آوردم شیمادر و خاله ها. شدند یم دهیمجلس د ونیمدع گر،ید يدر عکسها. عکس بزرگ شهرام بود

. رفت یخودم م يدادم؟ آبرو یخبر م مبه مادر دیبا ایآ. دانستم چه کار کنم ینم. کند یمغزم کار نم گریشده ام و د وانهید

 .بود دهیخون به صورتم دو
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.تخت افتادم يرو ملتهب

من جا  افهیق دنیاز د یول دیدرخش یدر چهره اش م يبرق شاد.و آورده بود دهیخر تزایپ.دیساعت بعد شهرام از راه رس مین

شده؟ یچ:دیپرس.خورد

.کردم دایپ یبیعج يزهایکارتونت چ يتو:لب گفتم ریز

؟ییزهایچه چ مثال

شیلوازم آرا.زنونه لباس

.اره یلباس خواب همراش نم.خوابه یم نجایا ادیشبها م یبعض.اونا مال مامانه:داد جواب

.هم بود گهید يزهایچ یول

مثال؟

.يدنوشته بو یو عروس دیکه از ناه یخاطرات!خانم دیبا ناه تیمثال عکس تو در مجلس عروس:حرص گفتم با

.نمیبب اریب:تفاوت به نظر برسد و گفت یکرد ب یسع

بعد سرش را .نور گرفت و تماشا کرد يرا جلو لمهایبه آنها کرد و ف ینگاه. را دستش دادم دیسررس میو تقو یعکاس يلمهایف

.مینکرد یبه هم خورد و عروس مونینامزد یول.دهیبا ناه میمربوط به نامزد نهایا:انداخت و گفت نییپا

؟یبه من نگفت يزیدرباره اون چ اچر

.رو پشت سر گذاشتم یسخت يمن روزها.برم یاون خاطرات رنج م يادآوریاز  چون

به من  قتویچرا حق. يتو منو گول زد. باره یاز نگاه و لبخندت م يشاد.یرس یخوشحال به نظر م یلیعکس که خ نیا يتو:گفتم

؟ینگفت

بار آدم  هیاگه . من دوستت دارم.کنم یتونم زندگ یدونستم بدون تو نم یچون م.يکرد یچون ترکم م:گفت يشرمسار افهیق با

سرم آوردن حالم بد  ییچه بالها ادیم ادمی یوقت.کردن تمیاذ یلیکردن نداره؟خانواده اون دختر خ یحق زندگ گهیاشتباه کنه د
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.شهیم

نبوده؟من فقط تو رو  ایبوده  یه که قبال کسکن یم یچه فرق.یمن هست یتو تنها زن زندگ قیشقا:آمد و گفت کترینزد بعد

.سرزنشم نکن. جوون بودم اشتباه کردم.دوست دارم

در جشن  يدختر چیدانستم که ه یم.مقاومت نداشتم يارایاو  نیدلنش يمن در برابر نوازش و بوسه ها و حرفها. شدم آرام

که انها  رفتمیپذ.موضوع را به خود بقبوالنم نیا کردم عکس یدادم و سع بیخودم را فر یپوشد ول ینم یلباس عروس ينامزد

آن روز بعد . نبود نیدر ب یمشکل گریپس د.را هم که داده بودم دیجواب ناه.ودندمتارکه کرده ب یفقط نامزد شده و پس از مدت

.ختیرا پاره کرد و به دور ر میو تقو لمهایاو ف میشد داریب یاز ظهر در آغوشش به خواب رفتم و وقت

مراسم ازدواج را  يشهرام برگزار.بردم یبه سر م یبا پدر و مادرم به حالت قهر و آشت. گذشتند یو هفته ها به دنبال مه م روزها

در آن خانه کالفه شده  دنیاز زحمت کش گرید.میهنوز در خانه پدرش سکونت داشت.موکول کرده بود ندهیبه بهار سال آ

. بودند فیاثاث خانه کهنه و کث.بود اهیس واریدر و د. ن اساس کار خراب بودچو.ودبه بهبود وضع آنجا نب يدیام چیه.بودم

 یم يدیو اثاث جد.میختیر یدور م یبه کل یستیبا یو مبلمان را م.شد یعوض م دیموکتها با.شد یم ینقاش دیبا وارهاید

.میدیخر

از او  يسرانجام روز.شده بود ین هم منتفخانه به دو آپارتما کیموضوع تفک ایزد و گو ینم یاقدام چیشهرام دست به ه اما

شه؟ یآماده م یبقه باال ک نمیبب:دمیپرس

در حال کار  يهمونطور وسط کارگرها. مرد عزبه هی اروی.فعال که کارگرها با وجود مستاجر سمجمون مشغول کارن. يزود به

.خونه یو روزنامه م نهیش یم

 یشدمعزا م یم داریصبحها که از خواب ب.در خانه بود یکش واریچون بهتر از د.میبودم بتوانم به طبقه باال نقل مکان کن دواریام

کار نفرت  نیشهرام خودش از ا.کردم یم یرفتم و با او سالم و احوالپرس یشهرام م ينزد پدر ترشرو ستیبا یچون م.گرفتم

 ریپاشو پاشو برو به بابا صبح بخ:گفت یم کردم یچشمم را باز م نکهیبه محض ا.کرد یم وادارکار  نیمرا بر ا نیداشت و بنابرا
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.بگو

.بخوابم گهیکم د هیبگذار  ادیخوابم م:دادم یآلوده جواب م خواب

.کن که دلخور نشه کیتا نرفته برو باهاش سالم عل.شهینم رینخ:گفت یم

؟يخودت بر شهینم-

.يبر دیتو رو دوست داره تو با. منو دوست نداره-

شد خانه را ترك  یبد اخالق و عبوس آماده م رمردیپ. رفتم یکردم و به سرسرا م یلباس عوض م.تمخاسیاز جا بر م یحال یب با

.از من طلبکار بود يزیچ نکهیمثل ا.داد یلب جواب سالمم را م ریکرد و ز ینگاهم م یچشم ریمن ز دنیبا د.کند

.میریخونه بگ دیشهرام جان ما با:به او گفتم يروز.شد زیدر آنجا و با پدر او لبر یکم کاسه صبرم از زندگ کم

.طبقه باال میریخوب م:گفت

خواد ازش جدا  یو دلت نم يدونم که تو پدرت رو دوست دار یالبته م. میریخونه مجزا بگ هی دیما با.نداره يا دهیفا:گفتم

...یش

در واقع .شده بود قتیبه حق لیدداده بود حاال در مغزم تب لیکه گلرخ خانم به من تحو ییدروغها ایگو. کردم یمکث نجایا در

رو  ییبه نظر من بهتره جا یول:و ادامه دادم اوردمیخودم ن يبه رو يزیچ یگفتم؟ول یپس من چه م.شهرام از پدرش متنفر بود

.میریدور از پدرت بگ

ن اوضاع شرکتمون صبر ک.فعال هم بابام باهام لج کرده.هستم قهیدر مض یکم یمن از لحاظ مال قیشقا یول. درسته حق با توست-

روزها به درك واصل  نیهم. ستیبابام هم که حالش خوش ن نیا.رو اجاره کنم ییدر اسرع وقت جا دمیبهتر شه قول م کمی

.میتحملش کن دیفعال با.کنم یو به اجبار باهاش سر م زارمیب ختشیمن مه مثل تو از ر.رسه به خودمون یخونش م شهیم

 رییگذشت و متوجه شدم او اصال به فکر تغ یاما مدت.زنده بودم دیداد و من با ام یم يداواریحرفش آرامم کرد او به من ام نیا

شهرام من حاضرم از جشن ازدواج صرف نظر کنم  نیبب:کردم شنهادیبه او پ گریروز د کی نیبنابرا.ستیمان ن یزندگ طیشرا
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خونه درست بشو  نیا.میآپارتمان بد هیاجاره پرداخت  شیم پولش رو به عنوان پیتون یم.میکه مخارجش رو پس انداز کن

.ده ینم دیام چون پدرت به ما کل یزندان نجایبعالوه من تمام مدت ا.ستین

.روبراه بشه کمیبذار اوضاع .به چشم -

بار اما هر .ندیایب دنمیخواستند به د یم.زدند یتلفن منزل پدر شهرام را از مادرم گرفته بودند و اغلب به من زنگ م دوستانم

بار به مادرم گفته  کی.پدر و مادرم را دعوت کنم دمیکش یخجالت م یحت.کردم یو آنها را از سرم باز م دمیتراش یم يبهانه ا

.بخورم میهم ندار ییو غذا.بعد از ظهر هنوز مراجعت نکرده است 2شهرام تا ساعت  وهستم  یبودم که در خانه زندان

 يآورده و از ال میبرا گرید هیاغذ يشور و قدر اریو خ سینان و سوس يبه سرعت مقدارپدر و مادرم هول شده بودند و  چارهیب

.توانستم آنها را به داخل دعوت کنم یدر قفل بود و نم. به من داده بودند اطیدر ح يها لهیم

بوجود آمده  ییاستثنا یزد اما من خودم را شاد و خندان نشان داده و به دروغ گفته بودم وضع یدر چشمان آنها موج م ینگران

کرده بودند و چند ماه به آنها سخت گذشته  یدر خانه پدربزرگم زندگ یازدواجشان مدت لیپدر و مادر خودم هم در اوا.است

.کردند یمرا درك م طیآنها شرا تیرا اجاره کند بنابرا ییاباالخره پدرم توانسته بود ج یبود ول

.دعوت کرده بودم یواشکی او را. آمد دنمیخواهرم به د نیاسمی يروز

یاسمن که از این موضوع خبر نداشت داخل شد و . پدر شهرام دستور داده بود در غیابش کسی را به خانه راه ندهم زیرا

او همه جا را از . چند ماه بود او را ندیده بودم و در این مدت صورت زیبایش حالتی زنانه پیدا کرده بود. گردشی در خانه کرد

اینجا مثل خونه ي ! چند ماه توي این خونه دوام آوردي؟ واقعاً عشق چه قدرتی داره رشقایق، تو چطو ": و گفت  نظر گذراند

"!ارواح میمونه

".اینجا زیاد موندگار نیستیم ": گفتم . و سعی کردم اندوهم را پنهان کنم خندیدم

خود شهرام وضعش . نم یه قرون هم به پسرش کمک منهفکر نمی ک. ولی این پدر شهرام خیلی آدم ناجوریه. امیدوارم ":  گفت

"چطوره؟
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".بد نیست "

مثل خود من، دفعه ي اول که به آنجا رفته بودم، . وارد اتاق مادربزرگ شهرام شد که کنار اتاق خوابمان قرار داشت یاسمن

ق مرده می خوابی؟ چرا لباسهاشو جمع اینجا چیه دیگه؟ شقایق، نمی ترسی کنار اتا! واي ": عقب عقب از اتاق خارج شد و گفت 

"نکردن؟

شهرام میگه چند بار باباش اجازه خواسته لباسهاي مادربزرگش رو به یه پیرزن مستحق بده، ولی باباش مخالفت کرده و  "

".گفته اینها یادگارهاي مادرمه

".ین می کنمببخشید به پدر شوهرت توه ": بعد به من رو کرد و گفت "!اَه، چه آدم نفرت انگیزي"

عجیب بود که من و او که آنقدر به هم نزدیک بودیم، مثل اینکه حاال حرفی براي گفتن به هم . آماده ي رفتن شد سپس

" .شهرام هم میاد. بمون، ناهار رو با هم بخوریم ": گفتم . با وجود این دلم می خواست بیشتر می ماند. نداشتیم

ولی عشق چیز . باید زودتر برگردم خونه. نه، خیلی ممنون ": ه اش انداخت و گفت شنیدن جمله ي آخر کیفش را روي شان به

".معلومه که تو به خاطر شهرام این وضعو تحمل می کنی! عجیبیه

.اصوالً نمی توانست جز حقیقت چیزي بگوید. او حقیقت را می گفت. رفت به فکر فرو رفتم وقتی

گاهی به شماره اي که داده . من هنوز شرکتشان را ندیده بودم. ندیار می رفتبه گفته ي خودش هر روز به شرکت اسف شهرام

خودش می گفت براي . معموالً شهرام در آنجا نبود. بود زنگ می زدن و با خانمی که احتماالً منشی شرکت بود صحبت می کردم

کم کم به . ي و خانه داري مشغول بودممن روزها به آشپز. در شرکت حضور دارد متربازدید کار به جاهاي مختلف می رود و ک

. شهرام و پدرش بیشتر روزها براي ناهار به خانه می آمدند. آشپزخانه ي آنجا عادت کرده بودم و غذاهاي خوبی می پختم

آقاي فرسایش بمانیم، و اگر  رخودش حدود ساعت دو می آمد و پدرش دیرتر گاهی مجبور می شدیم تا ساعت چهار منتظ

ببین شهرام، امروز  ": یک روز از تحمل گرسنگی طاقتم طاق شد و گفتم . می خوردیم از دستمان دلخور می شد بدون او غذا

"من خیلی گرسنه ام، نمیشه ما غذامون رو بخوریم و براي پدرت بکشیم و بگذاریم کنار؟
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".اونوقت تا سه روز مثل برج زهرمار میشه. میدونی که بهش بر میخوره. نه "

.از وقتی آقاي فرسایش ناهار را با ما صرف می کرد اخالقش خیلی بهتر شده بود. شتحق دا او

".تمام پلوم ته دیگ شد. پس حداقل بهش تلفن بزن بگو زودتر بیاد ":  گفتم

"چرا میخواي دلخوري پیش بیاد؟. خوب زیرشو خاموش کن خانوم "

یازده و نیم کمی ته بندي می کردم، چون معموالً در این ساعات من کم کم به دیر غذا خوردن عادت کرده بودم و ساعت  البته

ناخنک  ": مامان می گفت. وقتی خانه ي پدرم بودم همیشه به غذایی که مادرم تدارك می دید ناخنک می زدم. گرسنه می شدم

".صبر کن ناهار حاضر شه. نزن

آوري آن خاطرات خوش، اشک در چشمانم حلقه می آه که از یاد. من تحمل گرسنگی را نداشتم و گوشم بدهکار نبود ولی

اما موقعی که به خاطر امتحان کنکور دچار ورم معده شدم، مادرم رعایت حالم را می کرد و دیگر به من ایراد نمی . بست

دي شاید او هم فرزندانش را زیا. همیشه مراقب بود گرسنه نمانم. چقدر سبزیهاي پخته و کمپوت برایم درست می کرد. گرفت

.لوس بار آورده بود

شهرام مجبورم می کرد به محض شنیدن صداي اتومبیلش به استقبالش بشتابم، . پدر شهرام ساعت یاهزده به خانه می آمد شبها

اگر متوجه . به یاد پدرم می افتادم که با آن همه صفا و صمیمیت هرگز چنین توقعی از ما نداشت. چون ممکن بود دلخور شود

بر عکس، . م، خودش می آمد در اتاق یک یک مان را می زد و به گرمی با ما سالم و احوالپرسی می کردورودش نمی شدی

کم کم رفتار آقاي فرسایش با من عوض شده . شهرام مرتباً با پدرش اختالف داشت و براي رفع اختالف مرا واسطه قرار می داد

دسر می خورد به من تعارف می  عنوانز کمپوت آناناسی که به گهگاه می خندید و حتی ا. بود و بیشتر با من صحبت می کرد

به گفته ي شهرام و مادرش، این امر عجیب و غیر منتظره بود، چون او هر شب کمپوت می خورد و هرگز از آن به . کرد

ا می کردیم که با پدر ما غذا را به زور دهانمان می گذاشت و حتی ما با او دعو. واقعاً تعجب می کردم! پسرش تعارف نمی کرد

به نظرم از رفتار گرمی که ! موجب چاقیمان می شود، آنوقت پدري مثل آقاي فرسایش کمپوتش را یواشکی می خورد اراین ک
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او اغلب شبها تا ساعت دو و سه بعد . با او در پیش گرفته بودم خجالت زده شده بود و به همین جهت هم تغییر اخالق داده بود

خوابیدیم، تما بعد از مدتی که با او صمیمی تر شدم و صحبتهایمان به درازا کشید،  میما شبها زودتر . ی مانداز نیمه شب بیدار م

جلوي اجاق گاز آشپزخانه می ایستاد و زغال را روي آتش قرار می داد تا . متوجه شدم شبها تریاك می کشد. به رازش پی بردم

من تا آن زمان فقط تریاك . به وافورش نزدیک می کرد و پکهاي متوالی می زدبعد همانطور ایستاده، آن را . خوب گداخته شود

او گوشه اي می نشست و . کشیدن پیرمردي از خویشاوندان را دیده بودم که به خاطر درد مفاصلش به این کار دست می زد

چون  د،اي فرسایش خیلی عجیب بورفتار آق. و من نمی دانستم ایستاده هم می توان تریاك کشید. زغال را در منقل می گذاشت

وقتی با من درد دل می کرد، ناچار می شدم روي صندلی در آشپزخانه . این کار را در نهایت قدرت و بدون نشئگی انجام می داد

شهرام ساعت یازده شب به بستر می رفت، . بنشینم و با وجودي که از بوي تریاك نفرت داشتم به حرفهایش گوش بدهم

.ادب اینطور حکم می کرد. بمانم و به درد دل پدرش گوش کنم ارور بودم تا ساعت دو بیدآنوقت من مجب

آقاي فرسایش دائم گله می کرد که پسرش هیچوقت نشده تا این وقت شب با او بیدار بماند . بد مخمصه اي گیر افتاده بودم در

علت . روزگار می نالید، به همسرش نفرین می کرد از. او این را به در می گفت تا دیوار بشنود. و به صحبتهایش گوش کند

.همه اش از تنهایی شکایت داشت. تریاك کشیدنش را تنهایی اش می دانست

اول برقراري این گفت و گوها، شنیدن حرفهاي این مرد خشن و بداخالق برایم جالب بود، زیرا به حقایقی پی می بردم  شبهاي

میدونی شقایق خانم، ممکنه  ": عی که پسرش خواب بود، در آشپزخانه به من گفت یک شب موق. که تا آن زمان نمی دانستم

شما نمیدونی چه کارهایی کرده، . من از دست این پسرم دلخورم. اینجوري نشدم کهشما منو آدم بداخالقی بدونی، ولی بیخود 

".شما رو براي خودش نگه دارهحاال که سر و سامونی گرفته، خدا کنه عرضه داشته باشه . چه بالهایی سرم آورده

".شما لطف دارین بابا جون ": ام گرفت و گفتم  خنده

. این چند وقته خیلی بهت ارادت پیدا کردم. نه، من بیخودي از کسی تعریف نمی کنم ": فرسایش با لحن جدي گفت آقاي

وستش رو آورد تو خونه، تمام الستیکهاي میدونی بابا جون، فکر می کنی من چرا بهش کلید نمیدم؟ یه بار موقعی که نبودم د
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 نجایوقت اومد ا هیاگه . هیفیمادرش زن کث. مادرشه نیع. زدن بیبه ج ولشواتومبیل وانت منو برداشتن بردن فروختن و پ

خبرها  نیگفتم، از ا. کنه تیخودش ترب لیاز شوهرهاش به من گفت بگذار گلرخ بچه رو به م یکیبار  هی! ها يراهش ند

".ستین

"چند بار شوهر کردن؟ شونیمگه ا! شوهرهاش؟ ": دمیحرفش جا خوردم و پرس از

تو در رو روش  ادیاگه خواست ب. رو به تو سپردم نجایمن ا! يمن راه بد ۀرقاص رو تو خون ۀکیزن نیمبادا ا. و چند بار نیچند "

".ببند

خانم ببندم؟ گلرخ يتوانستم در را به رو یچطور م. کند یم یفکر کردم شوخ. دمیخند

پسره هم به  نیا. خواهرهاش از خودش هم بدترن. کار رو بکن نیحتما هم. کنم ینم یشوخ ": ادامه داد شیفرسا يآقا

بشه،  یخودش آدم ۀخواست واس یدلم م شهیمن هم ": و گفت دیکش یسپس آه ".مثل اون تنبل و درس نخونه. مادرش رفته

"کرد دمیاماون نا یافسر ارتش، ول ایدکتر، مهندس، 

".رو ادامه بده التشیکمکش کنم تحص خوامیمن م ن،ینباش دیهم ناام یلیخ ": گفتم

حاال پدر  یول. گرفته است هیاز ترک ساتیتأس پلمیگلرخ خانم گفته بود پسرش فوق د. در مغزم زد يناگهان جرقه ا نجایا در

خدا  ": افکارم را گسست و گفت ۀرشت شیفرسا يقاآ. هم ندارد رستانیدب پلمیکرد انگار پسرش د یصحبت م يشهرام طور

".خوابهیو م خورهیهمه ش م. ستین بشوپسره آدم  نیبهت بگم، ا یول! عمرت بده دختر

مادر شهرام او را . زد؟ نگران شده بودم یپسرش حرف م ةدر بار نطوریچرا ا. شب از سخنان پدرشوهرم به فکر فرو رفتم آن

دست از کار و  يپدرش بود و لحظه ا اریدست شهیکه هم لکرده،یکرده بود تحص یمعرف يرا پسر او. جلوه داده بود يگریطور د

ندارد؟ او که هر روز به شرکت  يکار دنیکرد پسرش جز خوردن و خواب یادعا م شیفرسا يچرا آقا. داشت یکوشش برنم

در  يا هیگفت سرما یشهرام م. دهد یم مانجا يو چه کار ردیگ یدانستم چقدر حقوق م یحال نم نیبا ا. رفت یم اریاسفند

.انداخته بود امبه دلهره  شیفرسا يآقا ياما اکنون حرفها. شود یشرکت گذاشته است و سودش آخر سال محاسبه م
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چرا  ه؟یچ ": دیپرس. خواند یزود م یلیبود که افکارم را خ بیعج. شهرام بالفاصله متوجه شد م،یکه از جا برخاست صبح

"؟یناراحت

".حالم خوبه ست،ین يزیچ "

".بهت گفته يزیحتما پدرم چ. یگیم خودیب ر،ینخ "

".نگفته يزینه، چ "

".ینیاجازه دادم شبها ور دلش بش خودیاصال ب. کنهیم ییاز من بدگو شهیچرا، اون هم "

"گوش کنم؟ تهاشیبمونم و به ناله و شکا داریخواد هر شب تا ساعت سه بعد از نصفه شب ب یخودم دلم م یکن یفکر م "

".از من گفته ییزهایچ هیپس  ؟يدید "

".خوادیبگه پدرته و صالحت رو م یشهرام جان، هرچ "

".گفته یچ نمیحاال بگو بب "

 يبه خاطر کارها گهیم. رهینم یشغل درست و حساب هیو دنبال  پرهیشاخ به اون شاخ م نیپسر من همه ش از ا نیا گهیم "

".دهینم دیبه ما کل نیهم يبرا. شده يجور نیتارش ارف يکه تو مرتکب شد یخالف

".رسم یحسابشو م! غلط کرده "

: تا چشمش به من افتاد گفت. بازگشت یناراحت و عصب يا افهیدو ساعت بعد با ق. و از خانه خارج شد دیبا عجله لباس پوش بعد

".و باهاش دعوا کردم دمیراحت شد؟ رفتم حسابشو رس التیبفرما، خ "

"؟يباهاش دعوا کرد یخاطر چبه  "

".یکن یذهن همسر منو نسبت به من خراب م یکن یم خودیبهش گفتم ب! به خاطر تو "

"به خاطر من؟ "

".من هم حقشو کف دستش گذاشتم. کرد یاحترام یوسط به تو هم ب نیا! بعله خانوم "
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و هر شب تا  یخواب یشب پس از دو هفته ب آن. بود، سرما خوردم نییحرارت آب پا ۀداخل خانه سرد و درج يبس هوا از

شب پس از آن که ظرفها را شسته بودم و  ةگوش دادن، ساعت دوازد شیفرسا يآقا يماندن و به صحبتها داریساعت سه ب

 یوقت. شدم داریاز خواب ب ریصبح هم د. سرما خورده بودم ود،حالم خوش نب. نداشتم به رختخواب رفتم یرمق چیه گرید

تا شب از . حالم را بهتر کرده است یکردم خواب و استراحت کم یاحساس م. هرام و پدرش رفته بودندبرخاستم، ش

 یلو. و پشت دربماند دیایرفتم ممکن بود شهرام ب یم رونیبودم، چون اگر ب یدر خانه زندان. نشد يخبر چکدامشانیه

. جواب سالمم را هم نداد شیفرسا يآقا. وارد شدند ساعت هر دو با هم از در نیدر ا. امدندیشب ن ازدهیتا ساعت  چکدامیه

 میبه رو. گرم و دوستانه توانسته ام دلش را به دست آورم يکردم بعد از دو هفته گفت و گو یتعجب کردم، چون فکر م

 دونستمیم ": او گله مندانه گفت دیتخت دراز کش يبود که شهرام داخل شد و رو دههنوز خوابم نبر. و به بستر رفتم اوردمین

 یاز دستت دلخور نم نطوریا يو باهاش حرف زده بود يمونده بود داریب شیپ يهم مثل شبها شبیاگه د شه،یم ينطوریا

".شد

حرف زده و ذهن منو نسبت  يادیز نکهیبه خاطر ا یگفت یم روزیتو د دم،ینفهم ": گفتم. شدم رهیزدم و به صورتش خ یچرخ

بودم، حال نداشتم،  ضیمر شبیباهاش صحبت نکردم؟ من د شبیچرا د یگیحاال م! يبه تو خراب کرده باهاش دعوا کرده ا

 ؟یکن یو باهاش صحبت نم یمونینم داریاصال چرا خودت ب ": خودم نبود ستباال رفته بود د میصدا ".بمونم داریب تونستمینم

همه  نیکنه؟ ا یم نییتع فیه من تکلس که واس کارهیمگه من مجبورم تحملش کنم؟ مگه من با اون ازدواج کرده ام؟ اون چ

".بمونم ینتلع ۀخون نیا يتو تونمینم گهیمن د. کنهیبارم م راهیکنم، آخرش هم بد و ب یمالحظه اش رو م

"بارت کرد؟ راهیبد و ب یتر، ک واشی س،یه ":کرد آرامم کند یم یکه سع یدر حال شهرام

".یذاشتکرد، تو هم حقشو کف دستش گ نیبه من توه یخودت گفت "

ولش کن، باهاش  یاون مقصره، ول دونمیمن م. کنهیم فیبه خدا همه اش ازت تعر. نگفت يزیراجع به تو چ! گفتم بابا یالگ "

".نداشته باش يکار
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با  يهر وقت خونه اجاره کرد. جا بمون نیپدرم تو هم هم ۀخون رمیدارم، من م يفکر هیشهرام، من  نیبب ":گفتم يجد یلحن با

".قابل تحمل شده ریبرام غ گهیخونه د نیا يتو یزندگ. میکنیم یهم زندگ

 نکهیبه محض ا دمیقول م یول. رمیم یکه من بدون تو م یدونیم! اصال حرفشو نزن ": فشرد گفت یکه مرا در آغوش م یحال در

".وضعم روبراه شد خونه اجاره کنم

خواهد اثاثش را جمع  یگفت م یم. پدرش بپردازد ۀخان شیشهرام، تا به تفت يشد برا يزیاجاره کردن خانه، دستاو موضوع

شهرام هر روز به . فتدیشود و پدرش با ما سرلج ب دیباعث شد اختالفاتش با پدرش تشد نیهم. میکند تا به منزل خودمان ببر

خوب برو  " :دیشن یجواب م. کرد یخانه را با پدرش مطرح م ةموضوع اجار تزد و هر وق یسر م یمعامالت ملک يبنگاهها

"اجاره کن، به من چه؟

"؟يخونه مو بد ةاجار رمیهر وقت من زن بگ يبابا جان، مگه تعهد نکرده بود ": گفت یم شهرام

 يخوایهر جا م ریدستشو بگ ،یزن گرفت. پول بدم خوامینم م،یمن ازت ناراض یول. باشم یکه ازت راض یتعهد کردم در صورت "

".برو

با من خوب بود  شیفرسا يآقا یگاه. من هم شاهد آن بودم د،یانجام یشد و مدتها به طول م یر مآنها هر شب تکرا مشاجرات

 یرفت، شب که م یم رونیاز در ب یروز صبح با خوش خلق کی. بود ینیب شیقابل پ ریاخالقش غ. افتاد یلج م ةدند يو گاه رو

بود و هر  یوتراپیزیپزشکش مشغول انجام ف زیتجو آن روزها شهرام طبق! عکسبر ای. داد یآمد جواب سالممان را هم نم

خواست  یرا از پدرش گرفته بود، م یبپردازد او که به زحمت و با هزار دوز و کلک خرج عمل جراح یمبلغ ستیبا یجلسه م

چرا خرج  که داشت، یآن همه پول ودکه آن هم آسان نبود، هاج و واج مانده بودم که پدرش با وج رد،یپول را هم از او بگ نیا

داد و با خواهش و تمنا  یرفت، قبض را نشان پدرش م یم یوتراپیزیکرد؟ هر بار که شهرام به ف یپسرش نم گانهی یسالمت

مگه خودت پول  ه؟یچه وضع نیآخه ا ": به او گفتم يخورد روز یوضع حالم به هم م نیاز ا گریگرفت، د یپولش را م

"؟يندار
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".کنه تیاحساس مسؤل یکم دیبا. آدم کنمبابامو  خوامیم یچرا دارم، ول "

"!برد دکتر یطفلک پدر من، ما رو به زود م ": پدرم افتادم و گفتم ادی

مثل چرك کف دسته،  ست،ین یمهم زیپول چ! من شده يبابا یکی نیا ایدن يپدرها ۀهم نیمن چه بدبختم؟ از ب ینیب یپس م "

 اریپولمو تو شرکت اسفند ۀهم. که االن دست و بالم بسته ست فیح. مخرج کن يچطور دونستمیاگه من پول بابامو داشتم م

".قرونشم پس نداد کیخونه ش رو دادم،  ةسه ماه اجار ،یشناس یرو هم که م ژنیب. به من بدهکاره یاون کل. گذاشته ام

"به تو چه مربوط بود؟ ژنیب ۀخون ةآخه اجار ": حرص گفتم با

به محض  دمیبهت قول م یول! حاال به جهنم. ادیروز هم سر خودم ب هی ییبال نیم نکنه چنگفت. زن و بچه ش سوخت يدلم برا "

"!گذرهیبهمون خوش م یلیخ. ایاسپان میسفر باهم بر هیطلبهامو وصول کردم  نکهیا

صدر همدان  یار علغ هیهست شب ایغار تو اسپان هی یراست! ماتادورها نیسرزم ا،یاسپان ": فرورفتم و گفتم ایاو به رؤ ۀجمل نیا با

"؟يبر یاونجا هم منو م. کننیاجرا م شیکه توش نما

".زمیبرم، عز یالبته که م "

خودش آنقدر از مردم پول  ۀبه گفت. نوشت یم يو آن طلب داشت، روزها در دفترچه ا نیرا که از ا یفهرست مبالغ شهرام

هم  یفروشگاه لوازم خانگ کیگفت از  یم. ببرد ایاسپانرهن کند و هم مرا به  يتوانست با آن هم خانه ا یطلب داشت که م

 لیو ضبط صوت و وسا نچیا 28 ونیزیتلو کی شیپول او را بپردازد، به جا ندطلبکار است و صاحب مغازه گفته اگر نتوا یکل

ست پدرش دارد تومان هم پول د ونیلیگفت چند م یدانستم چرا از آن مغازه طلبکار است؟ بعالوه م ینم. دهد یبه او م گرید

کار . از حسابش بردارد ینتواند پول وکرده تا ا میحساب پس انداز پسرش را قا يدفترچه ها! یگفتم، چه پدر بدجنس یبا خود م

بگذارد و  نیسرش را زم شیفرسا يام، مثل شهرام و مادرش منتظر بودم آقا یباطن لیبود که من هم به رغم م دهیرس ییبه جا

.به ما برسد شیپولها

نصب  ياتاقمون رو که شسته ا ةرو آوردم پرد اریاسفند ": گفت. به خانه آمد اریاسفند کشیظهر، شهرام با شر یروز حوال کی
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"!به ما برسونه ینفع هی دیقد درازش با. کنه

او دادم تا در وان حمام شسته بودم به  بتیرا که به هزار مص یمخمل ۀکهن ةبود پرد ییجوان مهربان و خوشرو. دیخند اریاسفند

.نصب کند اریآشپزخانه از مادرم گرفته بودم، که دادم اسفند يهم برا گرید ۀکهن ةپرد کی. اتاق خوابمان بزند ةبه پنجر

قبل از آن . میبود به صرف ناهار دعوت کرد دهیکه کش یرا به خاطر زحمت اریاسفند. درست کرده بودم نیروز ناهار ته چ آن

 ومد،یبار به خونه دوستش م نیاول يبرا اریاسفند نکهیم رفت و چفت در خانه را انداخت، مثل اشهرا م،یکه مشغول خوردن شو

!بود يو چند سالها نیدوست چند بعج.کردیچون به همه جا با تعجب نگاه م

.زدیصورت زنگ م نیمن در خانه تنها هستم، در ا دونستیکه م یمگر مواقع زد،یشهرام معموال درنم پدر

در را باز  د،یرسیبزرگتر و ترسناکتر بنظر م یچهره عبوسش که از پشت چشم دنیو با د کردمیر نگاه مد یاز چشم من

آهسته به . دیشهرام پر يرنگ از رو. دیدر قفل به گوش رس دیچرخندن کل يکه صدا میمشغول ناهار خوردن بود. کردمیم

"!شو میبرو تو اون اتاق قا ار،پاشویاسفند ":دوستش گفت

 اریاسفند کرد؟یم یخودش را مخف دیبا اریکه اسفند میکرده بود یمگر چه خطائ. میهر دو مات و مبهوت شد اریدو اسفن من

. است يجد هیقض دیو فهم دیلبانش خشک يلبخند رو دینگاه قزبناکه دوستش را د یاما وقت کند،یم یاول فکر کرد شهرام شوخ

کرد، بعد چفت  یخال او را هراسان به آشپز خانه برد و در ظرفشوي ٔابهنوش وانیلشهرام .بشقاب به دست به اتاق خواب ما رفت

 منیعنی؟یچرا چفت در رو بست! پسر ":زد ادیبر افروخته فر ي افهیپدرش که چند لحظه پشت در مانده بود با ق. در را باز کرد

"خودم؟ يتو خونه  امیحق ندارم ب

رو  ییباال ي هیهمسا يباال روزنامه کهنهها یرفت دمیشن ":دیکش ادیفر گریبار د شیفرسا يآقا. خاموش نگاهش کرد شهرام

"؟يدیفهم! ياونو بخر يروزنامه ها يندار ؟حقيکارو کرد نیبه چه حق ا. يبخر

".بخرم خوامیروزنامه هاشو بفروشه،من هم م خوادیچرا پدر جان؟اون م "

"!نه گمیبهت م! يحق ندار ":دینعره کش پدرش
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بشقاب به دست و  اریاسفند قهیبعد از چند دق. آن هم وقت ناهار اهو،یجنجال و ه. دلم آشوب شده بود. فتو ر دیدر را کوب بعد

".من برم نیاگه اجازه بد ":آمد رونیهاج و واج از اتاق ب

".غذاتو بخور ي هیبق نیبش!نترس بابا ":و گفت دیخند شهرام

هر . زدیبه ندرت با من حرف م شیفرسا يداشتند و آقا یجرات لفظهر شب با هم مشا. پدر و پسر باال گرفته بود انهیم جنگ

به او . نکنم هیگر کردیبه من التماس م. دادیم میدلدرا یو شهرام با مهربان دادمیسر م هیبعد گر. گرفتیرا م میشب بغض گلو

.شوندیم ریاشکها خودبه خود سراز ست،یدست خودم ن گفتم،یم

آن اواخر .مادرم بروم دنیبه د تونمیبهانه م نیخوشحال بودم که به ا. روز مادر بود. دیفرا رس) س(تولد حضرت فاطمه روز

به او . میبرو دنشیو بعد به د میمادرم بخر يبرا يارزشمند ي هیشهرام اصرار کرد هد. بودم دهیخانوادهام را کمتر د

”دوست داره؟ شتریب یچ. میبخر يزیمادر تو هم چ يخوبه برا":گفتم

"کرده؟ يواسعم مادر یلیخ. نکردهالزم  ":گتف

".یراجع به مادرت حرف بزن نطوریا ستیشهرام جان، خوب ن "

".میآماده شو بر! بحث هم نکن.مادر خودم هیبخرم، نه برا هیمادر تو هد يمن دوست دارم فقط برا زم،یعز"

".خوب یلیخ ":و گفتم دمیخند

بد از ظهر بود که از منزل پدر شهرام  5ساعت . میانه خانه خارج شدعجله آماده شدم و خوش حال و دست در دست هم از خ با

لوکس  نیتریمقابل و یطوالن یقیشهرام دقا. میگشتیمادرم م يبرا ییا هیشب به دنبال هد 8:30اما تا ساعت  م،یآمد رونیب

آنچه  متیو ق رفتیخل مغازه ممتفکر دا یبعد با حالت. کردیو کاالها را نگاه م استادیم ینیتزئ ایاش يو مغازه ها هایفورش

رو  ایتالیکار ا يگلدون بلور نیحاال به نظر تو، ا":گفتیو م کردیو بعد به مننگاه م زدیچانه م. دیپرسیبود را م دهیپسند

".نهیکم سنگ هیبه نظرم  پسنده؟یم

"دونمینم":گفتمیم دیترد با
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 متشیق!یعال تیفیچک داره با ک يبلور يگلدونها اسمشنیجا رو م هی":گفتیباشد م دهیبه نظرش رس يفکر تازه  ییگو بعد

".اونجا میسر بر هی. هم مناسب

 دنیخر يبرا ابانهایآن شب به علت هجوم مردم به خ. میرفتیم يگردی ٔو به مغازه میشدیو باز از آنجا خارج م "میباشه بر"

 ریآن ازدحام شرق و غرب و شمال و مرکز تهران را زراه بندان بود، و ما در  ابانهایشلوغ و خ اریروز مادر، همه جا بس ي هیهد

 متیفقط ق یخیم یتا ک. انتخاب کن بخر يزیچ هی. خسته شدم گهیشهرام، من د ":فتمساعت نه شب به او گ. میپا گذشت

"؟یبپرس

مگه بد ":دتکان دا ٔو آن سو ٔسو نیزد و سرش را به ا يبعد لبخند "!حاال اونجا که واسمون گوسفند نکشتن":اخم گتف با

".میبخر یخودمون چ يواسه  دونمیحاال م. دستمون اومد یاجناس هم کل متیق. میخورد ییو هوا میزد گذشت خانوم؟گشتی

بوق و  يصدا دنیخوردن و شن لیو دود اتوموب ابانهایاز ساعتها ماندن در راه بندان خ میبگو خواستمیم ینزدم ول یحرف

 وهیبه هر حال پس از ساعتها جست و جو، او شش بشقاب م.من دست نداده است یلذت چیه گریبه رانندگان د شینهاینفر

که من  يبود، تور نیپائ اریبشقابها بس متیق. شباهت داشت نوشابه ٔشهیکه از لحاظه جنس به ش د،یساخته وطن خر يخور

. ارزونه یلیخ نیا. دنشهیر از خربهت يهایهد نیچن دنیشهرام جان، نخر ":گتفم. کنم هیآنها را به مادرم هد دمیکشیخجالت م

".میدیخرل میٔبهتر بود چند شاخه گ

".میدیگرون خر یلیهارو خ نیشون غلط اندازه، بگو ا افهیبشقابها ق نیا!خانوم رینه خ"

"اطالع باشه؟ یلوازم خونه ب متیخونه از ق يکدبانو شهیمگه م. شهیاما مادرم متوجه م "

با ما . به استقبال مان آمد یمهربان و دوست داشتن شهیمادرم مثل هم. میرفت امیخانه پدر هر چه گفتم به خرجش نرفت، به یول

در .را با عالقه گشود و از من و شهرام تشکر کرد هیهد. با خجالت بشقابها را به او دادم.ما پرداخت ییرایکرد و به پذ یروبوس

 يآقا گفتیم شهیشهرام هم. افتیبه وجودم راه  یبیشاخه عجساعت، ناگهان  میبعد از گذشتن ن. آن موقع پدرم در خانه نبود

بودم، چون  دهیبا ارزش را ند ي ایاش نیالبته من که هرگز ا.کندیم يبا ارزش و طال و جواهر در اطاقش نگهدار ي ایاش شیفرسا
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موقع خروج از خانه  دیاتاقها با يبودند که پنجرهها ردهسفارش ک شهیحال هر دوشان هم نیبا ا. قفل بود شهیدره اطاقش هم

. شدم یبیعج ينه، و دچار دلشوره  ایضامن قفل پنجره اتاقمان را انداختهام  ایدر آن لحظه شک کردم که آ.بسته و قفل باشد

گذشتم، او  انیم رموضوع را با شهرام د م؟یرا چه بده شیفرسا يآن وقت جواب آقا د،یایچند ساعت دزد ب نیاگر در عرضه ا

و مراتب نق  شدیهول م یبا حالت عصب کردوایعجله م شهیاو بود، چون موقع خروج از منزل هم ریالبته تقص. هم ترسش گرفت

 گرید دیرسیم ابانیبه خ مانیپا یاما وقت. انجام بدهم دیبا ییچه کار ها رفتیم ادمی یمن هم به کل. که زود باش، زود باش زدیم

.کردمیم رتیاز رفتارش ح. مغا زهها را تماشا کند نیتریبزند و ونداشت و دوست داشت ساعتها پرسه  یعجله و اضطراب

".شهینم ينطوریا م،یپاشو بر ":شهرام گفت قهیاز چند دق بعد

آن  ياو به خصوص بعد از ماجرا. امدین نیاز ما پائ یسالم و احوال پرس يدر اطاقش ماند و برا اسمنیآن شب . جا برخاستم از

مادرم فکر  گریاز طرف د. از شهرام نداشت یاجازه او برداشته بود و پس نداده بود، دل خوشکه شهرام بدونه  یجواهرت بدل

".شا م درست کردم ن؟یریکجا م ":دیپرس یو با نگران تدلخور اس اسمنیکرد شهرام از رفتار 

".میگردیا، زود برمباب يمغازه  میریسر م هیمامان جان،  میگردیبرم":پاهاش سست شد و گفت  دیحرف شام را که شن شهرام

زحمت بکشد و  دیو او با میروز مادر را در خانه جا گذشته ا هیکه هد میو به دروغ گفت میرفت شیفرسا يسوپرمارکت آقا به

در را باز کرد،من آهسته رفتم قفل . میو به خانه آاش برد میکرد لیاو را سوار اتوموب. مینداشت دیخودمان کل. در را باز کند دیایب

 میشم را همان تور که قبالن قول داده بود. میاو در را قفل کرد و دوباره او را به مغازه آاش رساند. را انداختم و برگشتمپنجره 

فقط موقع شام  اسمنی. با گوشت بره درست کرده بود يچرب و خوشمزه  يپلو یمادرم باقال. میصرف کرد میدر منزل پدر

 ،يدار یخوب یسنت يکه تو نوارها زدیشهرام مرتباً نق م روزهاآن . نشست زیو پشت مبا ما کرد  يسرد کیآمد، سالم و ال نیپائ

.میو گوش کن میتا در پخش سوت بگذر يآوریمن نم يچرا آنها را به خانه 

 یقینوار موس. میخونه بخر لیو وسا یقینوار موس دیبابامه، حاال ما خودمون با يشهرام جان، اون نوارها مال خونه  ":گفتمیم

".مغازهها دارن شتریهم که ب یسنت
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در . یکارو بکن نیهم دیخونه خودمون؟ خوب تو هم با میکه بببر کنمیمگه من اساسمو از خونه بابام جمع نم! خانوم رینه خ"

"ست؟ین هایتازگ ،یکه تو اتاقت داشت یضبط ویضمن چرا راد

"برده تو اتاقش اسمنی"

".خونمون میارببریضبط رو ب ویراد االی! کرده خودیب"

"م؟یمگه چند تا الزم دار. يتو که دار یول "

".ياریمال خودت رو ب دیتو با کنهیضبط خوب کار نم ویاون راد "

.مخالف بود اسمنی یول

برو چند تا از نوارها رو بردار  ":گفتیو آهسته م زدیم خونکیشهرام مراتب به من س میبه خانه باز گرد میخواستیکه م یموقع

".میببر

آن روزها فوق . سرم آمد يباال يفور اسمنی. بود رفتم یقیموس ينوارها يکه مخسسه نگهدار يطبقه باال به سراغ جعبه  رد

"؟يخوایم یچ":گفت يبا دلخور. بود یعوالده عصب

".خوامیمو م یسنت یقیموس ينوارها"

".خونست نیلوازم ا نهایا. دست نزن یچیبه ه"

".گوش بده خوادیشهرام م"

"کنه؟یگورشو گم م یک! کرده خودیم بشهرا"

کرده باشد، پله هارا دو تا  نیاز قبل کم ایگو دیما را شن يسر او صدا نکهیشهرام به محض ا. میدیکش غیسر هم ج. شدم یعصبان

"؟يخایاز جونش م یچ. دست از سر زن من بردار ":دینعره کش. باال آمد یکی

شهرام چشمانش را درانده بود، . لها باال آمد و همه را به سکوت دعوت کردمادرم از پ. کردیمات و مبهوت نگاش م اسمنی

".کنه نیکس حق نداره به زن من توه چیه":گفتیم داشت،یزدن بر نم ادیدست از فر
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".نکرده نیبهش توه یکس":گفت مادرم

من هم . در گذشت يد و جلوضبط سوته قابل حمل مرا از اطاقش آور. کنن به اطاقش رفت هیگر اسمنی. شدیاو آرام نم اما

 لیداخل اتوموب. میضبط را بر داشت و با هم از منزل خارج شد ویشهرام راد. راه افتاده بود یبیعج يسر و صدا. ستمیگریم

".خوب ادمش کردم ":گفت

.میه بوداز زحمات مادرم نزدش رفت يسپاس گذار يفوقالعاده ناراحت بودم، به خصوص که ما برا يریاز آن درگ. نزدم یحرف

با  دیترس یم ییگو. وانت قراضه اش نشسته و منتظر ماست لیاو در اتوموب میدید م،یدیرس شیفرسا آقاي ٔمقابل خانه یوقت

همواره از  نکهیمثل ا.داشتیپدر و پسر مرا به تعجب و م نیا يکارها. از پشت به او حمله ور شود یکس لیخروج از اتومب

منزل را  نگیدر پارک خواستیو م دیرسیاز راه م شیفرسا يبود هر وقت آقا بچند ش. ندمزاهم و شرور در هراس بود يعدها

 میداخل خانه شد نکهیآن شب به محض ا. دانستم  یکارش را هم نم نیا لیدل. دادیو دشنام م کردیلب غرولند م ریباز کند، ز

 یمنازعه ب نیعلت ا یعادت کرده بودم، ولآنها  يکم کم به دعواها. کرد یپدر شهرام از خشم منفجر شدو شروع به فحاش

.نر با هم شاخ به شاخ شدند يمثل قوچها "... یستیتو آدم ن... لجن... کثافت ":ادیپدرش فر. دمیفهم یمقدمه را نم

".نیاحترامتون نگه دار ":گفت شهرام

کند که شهرام به  یفحاش نیاز ا شتریخواست ب "... یونیتو ح...یتو نسناس... یتو لجن ":گفت یو م دیکش یخرناس م پدرش

"...حاال زن دارم... ستمیپسربچه ن گهیمن د... نکن نیزنم به من توه يجلو ":داخل آشپزخانه هلش داد و گفت

آمد و  یم یمبهم يسرو صدا. جرات نداشتم در کارشان دخالت کنم. کاناپه نشستم يدرمانده و خسته رو. را از پشت بست در

 یصدا را م نیهر بار که ا. دمیرا به در آشپزخانه شن یئیبرخورد محکم ش يبعد چند بار صدا. ندیگو یممعلوم نبود به هم چه 

از آشپزخانه  مهیبعد پدرش سرآس. برقرار شد یبرخورد آمد سکوت يکه صدا ين باریآخر. دمیپر یاراده از جا م یب دمیشن

"شده؟ یچ نیکمک کن ،بب ایب ق،یشقا ق،یشقا ":خارج شد و نعره کشان گفت

احساس  يدرد گریدر برخورد کرد، اما د رهیبه شدت به دستگ میبازو. و وحشت زده به آشپزخانه رفتم دمیدرنگ از جا پر یب
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از صورتش در تماس با  یمیافتاده بود و ن نیزم يآشپزخانه، شهرام به شکم رو یچراغ مهتاب فینورضع ریدر ز. کردم ینم

عضالت صورتش منقبض شده بود و از دهانش . بود دایچشمش پ يدیو سف فتهباال ر شیامردمک چشم. قرار داشت کهاییموزا

افتادم که در مطب  یصرع ماریچند ب ادیاش خون آلود بود، به  یشانیداشت و پ یبیعج ياندامش رعشه . شد یکف خارج م

... و تکانش دادم نشستم نشیبر بال. کباب شد شیدانستم؟ دلم برا ینکند شهرام صرع داشت و من نم. بودم دهیدکتر جهان د

در دهانش فرو کنم که زبانش را گاز  يتوانستم پارچه ا ینم یبه هم فشرده بود حت شیدندانها. داد یو جوابم را نم دیلرز یم

هر شب ! هرشب دعوا ن؟یداریچرا دست از سرش برنم ":سرم را باال آوردم و سر پدرش داد زد قهیبعد از چند دق. ردینگ

"پدر؟ گنیبه شما هم م ن؟یخوایم نشاز جو یچ! مرافعه

"م؟یچکار کن دیحاال با":شرمسار گفت يا افهیبا ق پدرش

".مارستانیب مشیببر دیبا. نیخبر کن یتاکس "

. ندیایکمک ب يخودش هم خبر داد که برا يخبرکرد و به چند نفر از کارگرها یتاکس کی د،یتلفن دو يبه سو شیفرسا يآقا

از . جا دادند یدر داخل تاکس دیلرز یرا گرفتند و او را که هنوز م شیچهار نفر دستها و پاها.د کارگرها آمدندبع یمدت کوتاه

حرکت  یو به دنبال تاکس میهم سوار وانت شد شیفرسا يمن و آقا. بودند تادهبود همه شان به نفس نفس اف نیبس سنگ

 زیخ میتخت روان ن يرو. میاز آنجا نداشت برد ادریز يفاصله که  یخصوص یمارستانیشهرام را به بخش اورژانس ب. میکرد

. ستمیگر یو به حال زارش م ودمب ستادهیدورتر ا یمن کم. داشتند یبه روز نگهش م. کرد یم ییشده بوذ و با همه زورآزما

 ياز پرستاران برگه ا یکی هقیبعد از چند دق. رفتند نیبردند و پزشک و پرستاران به بال یاو را به داخل اتاق. چقدر بدبخت بود

و از او  دمیآمد من به دنبالش دو رونیبعد پزشک از اتاق ب قهیچند دق.من خارج شد رسیداد و از د شیفرسا يبه دست آقا

درش نوشته بودند اتاق  يشد که رو یوارد اتاق. انداخته و آرام بود نییدکتر سرش را پا "دکتر، چه شه؟ يآقا ":دمیسپر

. نشست زشیموقر پشت م یبا حالت. به چشم داشت نکیاو جوان بود و ع. نکرد ین همراهش داخل شدم اعتراضم یوقت. نهیمعا

و موقرش  نیبه ظاهر مت. آن قرار داشت يرو يولوژیو چند عکس راد ودنصب ب واریسکوپ به د ویدر سمت چپش دستگاه راد
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 یمثل او ازدواج کرده بودم، جوان یبا جوان ستیبا یمن م. را فرا گرفت میکه نگاه کردم، احساس حسرت و غبطه سراپا

 دیرا بچرخاند؛ با شخانواده ا یزندگ ينباشدو با تالش شبانه روز یو زحمتکش که به پول پدرش متک دهیو فهم لکردهیتحص

کرده ازدواج  يغلط را انتخاب کرده بودم؟ چرا با مرد يارهایچرا مع. داشته باشد یاجتماع تیشدم که شخص یم يزن مرد

به ثروت پدرش همواره با او در حال منازعه بود؟ شهرام از هنر و سواد و  یابیدست يبودم که کاسب مآب و احمق بود و برا

پزشک که ظاهر جاهل . کرده ام لیتحص یروانشناس يدادم که خودم در رشته  حیبه دکتر توض. بهره بود یب یاجتماع تیشخص

"ه؟یشغل شوهرتون چ ":دیپرس. ردبود تعجب ک دهیرا د شیفرسا يمآب آقا

".کنهیپدرش کار م يتو مغازه  "

"!آها "

"صرع داره؟ ه؟یشوهرم چ يماریدکتر، ب يآقا "

"؟يستریه "

 نیبه ا انیمعموال مبتال. است یعاطف یعصب يماریب يستریگفتند ه یافکند که م نیاستادان در گوشم طن يصحبتها. خوردم جا

بقراط . رحم است یعنیزنان  يدستگاه بارور يو به معنا یونانی ي شهیهم در واقع ر يستریه يزن هستند و واژه  يماریب

.در ارتباط دانسته بود شانیدر زنان آن را رحم ا يماریب نیوفور ا لیباستان، به دل ونانیپزشک مشهور 

اواخر پسرش را  نیست و چقدر اا یپست سیگفتم که پدر چه آدم خس. دادم حیدکتر توض ياختالف پدر و پسر را برا يماجرا

که چند  یانجام بدهد پدر شهرام در حال دیاز دستش بر آ يگوش داد و قول داد هر کار میبه دقت به حرفها. آزار داده است

در اتاق  يماتمزده از جلو يا افهیپسرش را در بخش اورژانس داده بود، با ق وقتشدن م يبستر بیبغل زده و ترت ریورقه را ز

 دیبا. مبتالست يستریه یعصب يماریپسر شما به ب ز،یعز يآقا ":دکتر به او گفت. و داخل شد ستادیا دیشد تا ما را د یرد م

".ادیم شیبراش پ يوگرنه مشکالت بدتر ن،یحالشو بکن تیرعا

 يساعت بسترشهرام چند . پدر شهرام به فکر فرو رفت. زده بود یحرف خوب. به دکتر انداختم يزینگاه تشکر آم یچشم ریز
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پدرش منتقل  يو سپس به خانه  یاو را از تخت روان به داخل تاکس. بود حالیب. ماند و ساعت شش صبح مرخصش کردند

.تخت اتاقمان خواباندند يکردند، و رو

 یمنشان ن یواکنش. کنار زدم یشانیپ ياز عرقش را از رو سیخ يسرش نشستم و موها يباال. فرو رفته بود یقیبه خواب عم او

خواست؟ یمرد از جان ما چه م نیا ا،یخدا. کردم یم هیگر زمانیدر همان حال به سرنوشت غم انگ. داد

شد  زیخ میدر بستر ن. من قبال صبحانه را آماده کرده و به انتظار نشسته بودم. شد داریروز بعد،شهرام ساعت ده از خواب ب صبح

"ساعت چنده؟ ":ومانه گفتمظل. دراز کردم میدستش را به سو. گفت ریو صبح بخ

".ده صبح":گفتتم

"دم؟یخواب یده؟ من ک ":گفت یشانحالیپر با

"اد؟ینم ادتی "

به  دمیرفتم تو آشپزخونه، از دستش سرم رو چند بار محکم کوب... با بابام دعوام شد ادمهیفقط  ":مکث کرد و گفت یکم ".نه"

"...در

"!اوخ ":شده بود لمس کرد چهره اش از درد درهم رفتزخمش را کبود  يبرد و جا یشانیدست به پ بعد

"افتاد؟ یبعدش چه اتفاق ادینم ادتی چیشهرام جان، ه ":را گرفتم و گفتم شیدستها

".نه"

تا ساعت . میبرد مارستانیپدرت اومدن و تو رو به ب يمغازه  يکارگرها. يتو دچار رعشه شد. گمیخوب، من بهت م اریبس"

".يبود مارستانیشش صبح تو ب

"؟یگیم يجد"

".زمیآره عز"

"سرم اومده؟ یی، چه بال ایخدا. نشده بودم ينطوریا چوقتیمن ه یول "
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".يتحت فشار قرار گرفته بود یکم از لحاظ روح هینگران نباش، فقط "

به  یحت نگو ، یبه کس يزیاتفاق چ نی،از ا قیشقا":و عاجزانه به من نگاه کرد وگفت دیبه صورتش کش یدست یآشفتگ با

".مادرت

"مطمئن باش"

.شد سیاز اشک چشمانش خ میدستها.  دیرا بوس میدستها. دیدستانم خم کرد و دستم را بوس يرا رو سرش

پدرش با .زدیان روز نا نداشت از جا برخ. کرد یکه پدرش به خانه باز گشت ، او هنوز در رختخواب استراحت م یموقع شب

"باباجون حالت خوبه؟ ": دیتبسم کنان پرس. و سرش را نوازش کرد کنارش نشست يسابقه ا یب یمهربان

".ستمیقربون شما، الحداهللا بد ن": خودش را لوس کرد شهرام

".جا رو اجاره کن هیانشااهللا حالت که بهتر شد برو دنبال خونه، ! بارك اهللا بابا "

".بابا جون. ستیهنوز تو دست وبالم پول ن یول"

. با من هشیبق. کن  دایجا رو پ هیتو فقط  دم،یمن م ":گفت یبینادر و عج یاش گذاشت و با مهربان نهیس يدستش را رو پدرش

.حال به نوازش سر پسرش ادامه داد نیو در ا "باشه بابا؟ 

 سمسیکر دیدر ع سیرفتار مرد خس رییباعث تغ يداستان اسکروج افتادم که فرشتها ادی. قرار گرفته بودم ریتحت تاث قتایحق

.بدهد هیرو رییتغ خواستیاو واقعا م دیشا! نازل شده بود کیهم بر صاحب سوپر آتالنت نکهیحاال مثل ا. شده بود

من هم . رفت ياپارتمان اجارها يکرده بود، به جست و جو دایپ يو تازها بیعج يروین ییانروز ، شهرام که گو يفردا از

را جهت اجارهبها تقبل کرده بود که  ینیپدرش مبلغ مع. زدمیلفنها زنگ مو به شماره ت خواندمیروزنامه را م يها یصفحه اگه

باز هم  شیفرسا يهفته گذشت واقا کی. باالتر بود اریبس میکردیم یکه ما زندگ یمحل راجاره خانهها د. بود ینییمبلغ نسبتا پا

است که شما  یاز مبلغ شتریب یلیخونه خ طرفها اجاره نیباباجان، ا ":عاقبت به او گفتم . گرفت شیسابق را در پ ییاعتنایب

".نیکرد نییتع
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"!ضهر هست نیا يهم محله تو نیا! نیریشهر خونه بگ يباال ستیخوب الزم ن ":داد جواب

اجاره خواهد کرد تا رفتوآمد شهرام به مغازه پدرش  مانیمحل سکونتش را برا کینزد ییخانم گفته بود پدر شهرام جا گلرخ

.میرینداشت ما کجا خانه بگ یتیپدرش اهم يبرا ییآسان باشد، اما گو

 "بودند یدالالن خانه ، که اغلب جوانان خوش برو رو و چرب زبان. میرفت یآپارتمانها م دیهر حال روزها با شهرام به بازد به

که  بردندیم یپرت يما را به جاها"هستند یاشخاص نیاستخدامشان طالب چن يهایدر اگه یمعامالت ملک يهمانطور که بنگاهها

 فیاز ان تعر یدالل کل ياقا میبرو يخانها دنیبه د نکهیقبل از ا. شدیمو بر اندامم راست م ییمکانها نیدر چن یاز فکر زندگ

سرو صدا ،اجارهاش هم  یب یگاز ،تلفن، محله یکامل، لوله کش یحرف نداره ، امکانات رفاه ه،یجاش عال ": گفتیم کرد،یم

".مناسبه

که صاحب ان و  یسلمان کی يباال! است که اندازه النه موش  فیساله کث یس يدو واحد یخانه کی میدیدیو م میرفتیم بعد

در  يو نصب بخار دهاندیگاز را کش یهم ندارد، فقط لوله يگاز يبخار یخانه حت. کنندیم یزندگ یخانودهاش هم در واحد بغل

پرت و دور  اریمحلهاش بس ایداشت و یقابل تحمل ریو نقص غ بیداخل خانه ع ایمعموال . مستاجر است يهر اتاق به عهده 

!هردو ایافتاده بود و 

راه انداخته  یو قال لیبودند و چنان ق يکوچه مشغول باز يبچه ها مثل مور وملخ تو "سرو صدا یب "محالت به اصطالح در

و اپارتمان  یبن بست نسبتا طوالن یخاک یهکوچ کیکه  میرفت ییجا هیبار  کی. گرفتیآدم سر سام م! بودند که نگو و نپرس

توانست وارد کوچه شود چون پر از سنگ وکلوخ بود وتنها چند ساختمان  ینم لیمبآن واقع بود، اما اتو يمورد نظر در انتها

 لیرا تبداز شوفاژخانه  یقسمت قتیدر حق یعنی. بردند یساختمان م کی نیزم ریوقتها ما را به ز یبعض. نوساز در ان قرار داشت

 یاعتراض یوقت. داد یبه انسان دست م یفگگند فاضالب احساس خ يکرده بودند، اما از بو تییسو ایاپارتمانکوچک  کیبه 

خوب تو هم چند هزار تومن بگذار  ": گفتمیم ".دهیقدر پول م نیعوضش اجارهش کمه، بابام هم ": گفتیشهرام م کردمیم

زن  خواستمیم یوقت": گفت یم. رفتیبه خرجش نم یول ".ستین یه قابل زندگجاها ک نجوریا. میریبگ يبهتر يروش جا



معتضد ترایم - وسوسه ازدواج کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٢٨

.کرد یادا م یخاص زیزن گرفتن را با لحن نفرت انگ ".حاال چشمش درآد بده. خونت با من هیکرا گفتبابام  رمیبگ

متوچه  میرفته بود یملکروز که با هم به دفتر معامالت  کیمثال . بود  بیو غر بیپدرش عج يخود او هم مثل کارها يکارها

خانه از او وقت بخواهد، شهرام شماره را از دور با  دیبازد يتا برا ردیگیمسئول دفتر، شماره تلفن مالک را م یشدم هنگام

 دمیباالخره از او پرس. کار را کرد  نیهم هم گریچند بار د. کند یم ادداشتی شدست يو با خودکار رو زندیچشمش حدس م

اما اگه تلفن . رنیحق العمل بگ خوانیچون م دنیتلفن صاحب ملک رو به ادم نم هایلعنت نیا ": گفت. کند یمکار را  نیچرا ا

".باهاش وارد معامله بشم واسطهیب تونمیمالک رو بدونم ،خودم م

هت اجاره در ج یاپارتمان ایا دیپرسیواز مخاطب م زدیزنگ م یو وقت زدیان بود که هر بار شماره را اشتباه حدس م بیعج اما

گذاشت  نیرا زم یعمل او شد، ناگهان گوش نیاز کارکنان بنگاه متوجه ا یکیدفعه  کی. بود یمنف شهیفالن محله دارد، پاسخ هم

با هم از ان . نگفت زیج چیحفظ غرورش ه يگرفت و برا یحق به جانب ي افهیشهرام ق".میدارن ياجاره ا یاقا ما خونه": و گفت

. اوردیرا در م هایباز نیکه او ا شودیمگر حقالعمل بنگاه مسکن چقدر م دمیخجالت زده شدم و پرس اریبس من. میبنگاه خارج شد

".بئم يخودیمفتخورها پول ب نیبه ا خوادیدلم نم. ستیپولش مهم ن ": جواب داد

هنگام  نیدر ا ".ادیاه در مر نیدفتر و حقوقکارمنداشون از ا یاجاره. رنیگیخدماتشون م يشهرام جان ، اونها پول رو در ازا "

بنگاهها کار  نیحرف ها رو به من نزن، من خودم چند ماه تو ا نیجون، ا قیشقا ":او گفت. بر من اشکار شد يگرید قتیحق

 دیبا هشیبق يو برا رن،یگیرفتوامد م ینهیبه عنوان هز يزیمبلغ نا چ هی. رنیگینم يادیبچاره که پول ز يکارمندها . کردهام

 هایکارمندها مشتر. رهیگیحاال فکر کن چند تا معامله در ماه سر م. که بهت درصد بدن یآژانس جور کن يبرا یسابمعامالت ح

".رنیکه درصد معامله رو بگ قاپنیهمو از هم م ي

".يکردیبنگاه امالك کار م يتو تو دونستمینم ؟یراست ": گفتم یناراحت با

منطقه غرب تهران اجاره کردم  نیآپارتمان در بهتر هیشدم از اون سوا شم ،  مدت با بابم حرفم شده بود و مجبور هیاره  "

 يطرفها خونهها نیا. گردمیمنطقه دنبال خونه م نیاالن هم تو ا نهیمستقل ، واسه هم اطیو مجهز بود، طبقه اول با ح کیش یلیخ.
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".ساختهن یقشنگ

اما . گشتیغرب تهران به دنبال خانه م يوشهرکها بانهایدر ب محالت شمال و مرکز شهر را رها کرده بود و تنها یهمه شهرام

ممکنه سر آدم  یکیپرت ودور افتاده هستن، تو تار یلیخ مینیبیم میریکه م ییجاها یول ":گفتم. امدیمناطق خوشم نم نیمن از ا

".مادرم یخونه رمچطور ب لیمن بدون اتومب. رو ببرن

نون  میبرا يبر یبش نتیسوار ماش دیهر روز صبح با. من عاشق نون تازه هستم اینثا خرم،یم لیبرات اتومب ياوال که بزود "

 یفقط مواقع.بود  اتیو ب دهینون سفره مون خشک شهیبچه که بودم هم قیشقا یدونیم. دوست دارم  یلیکه خ يداغ بخر يبربر

«.میمهمون داشته باش شهیهممن آرزو داشتم  نیهم يبرا. شد  یم داینون تازه تو خونه مون پ میکه مهمون داشت

. روزها حل شده  نیا کهیمشکل د نی، ا زمیعز یول« :دستش را گرفتم و گفتم ! داشت  یکوچک يچه ارزوها. ام گرفت  خنده

قطعه رو  هیهر موقع خواستن بخورن ، . زریفر يتو ذارنیبرن و م یسرد شد قطعه قطعه م یکم یوقت دنینون رو بعد از خر

«.اجاق گاز تا گرم و تازه بشهفر  يتو ذارنیم

«.خرم یم لیشرط براات اتومب نیفقط با ا. تازه باشه  دیما با ۀنون خون.دوست ندارم  يزرینه ، نون فر»

«.فعال به فکر خونه باش! خوب  لهیخ« :و گفتم  دمیخند

کرده بود مطابقت داشت و اجاره اش  نییکه پدر شهرام تع یبا مبلغ متیکه از نظر ق میکرد دایپ یشب آپارتمان کی باالخره

آپارتمانما در .  میساختمان چهار طبقه باال رفت ياز پله ها. ماه بود  يشب سرد د کیآن شب . باالتر از آن مبلغ بود  یفقط کگم

.نبود نیزم ریالاقل ز یبود ول یمیخانه قد. بودند  کیتار و فیراهروها کث. سوم بود  ۀطبق

در دفتر  شیفرسا يشب بعد آقا.  میشود آنجا را اجاره کرد مانیپش رشیاز کار خ شیفرسا يآقا کهنیقبل از ا بالفاصله

. صاحب خانه ارائه کرد  لیسال به وک کی ةبه عنوان رهن داد و اوازده چک به عنوان اجار یمعامالت مسکن حاضر شد و مبلغ

در  یپزشک يدخترش گذاشته بود که دانشجو اریاخت خانه را قبال در نیاکرد و یم یصاحب خانه خودش در شهرستان زندگ

کنند و به  یخود دعوت کرده بود در آنجا با او زندگ یآن دختر خانم از چند نفر از دختران هم دانشگاه ایگو یول. تهران بود 
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شدن  لیاز فارغالتحص صاحب خانه بعد.  بودکرده  لیتبد ییخوابگاه دانشجو یجا را به نوع«آ بیترت نیاو اجاره بپردازند و به ا

قبل از ورود به دفتر معامالت . وکالت داده بود خانه را اجاره بدهد  یعیشف يبه نام آقا شاوندانشیاز خو یکیدخترش ، به 

 بدوندعوت کرد و از او خواست کار اجاره را  لیرا به داخل اتومب یعیشف يآقا.اجرا کرد  يگرید شی، شهرام باز نما یملک

بود  دهیبه نظرم ترس. بار نرفت و خواست قرار داد حتما در بنگاه معامالت بسته شود  ریشخص ز نیهند اما اواسطه انجام بد

.شهرام کالهبردار باشد

به  اریصبح با شوق بس.  میما به منزل پدر شهرام بازگشت دهایگرفتن آن و امتحان کل لیآپارتمان و تحو ةشب پس از اجار آن

. آشپزخانه زنگ زده بود  يقفسه ها.بلند بود  يوحمام پر از موها ییفاضالب دستشو. بود  فیکث یلیخانه خ.  میخانه مان آمد

را کامال  شهیش ياز قسمت ها یبود و بعض دهیها پاش شهیکه رنگ به ش يرنگ زده بودند بطور انهیقاب پنجره ها را ناش

بر کف آپارتمان بود که  يموکت کرم رنگ کهنه ا. نده بودند ارزان و نامرغوب پوشا يواریرا با کاغذ د وارهاید. پوشانده بود 

خوشحال بودم  یروز کامال جا خوردم ، ول ییدر روشنا خانهآن  دنیاز د. انتفاع افتاده است  زیمعلووم بود سالها پا خورده و از ح

 ینوساز و مناسب ۀخان شیول طلب هاداد که پس از وص یم نانیبه عالوه شهرام دائم به من اطم.  میشو یکه از پدر شهرام جدا م

 يکف آشپزخانه را قشر.  میکرد یرا نظافت م فیکث ۀآن خان ستیبا یاما فعال م. خواهد کرد  يداریدلخواه من خر ۀدر منطق

.پوشانده بود یاز دوده و چرب

 ادیخودمون م ۀرو که خون ينم کارگرکنم بتو یفکر م.  میبه کارگر دار اجیاحت نجایکردن ا زیتم يشهرام جان ، برا« :او گفتم  به

«.فردا خبر کنم يبرا

«.میکن یمامانت رو هم خبر م. چه کار؟ خودم که هستم  میخواه یکارگر م« :و گفت  دیخند

 یتو م.  زنهیبرق م يزیکه از تم يکنه ، اون هم خونه ا یرو خبر م میابراه يخودش مشهد ۀنظافت خون يمامان من برا! وا »

«؟ ادی مامانم یگ

«.میایبر م نجایخودمون از پس ا.  میبه کارگر ندار اجیاصال احت. تون رو به ما نده  یکلنگ ۀپز اون خون نقدریا»
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«.ادیتونه ب یمادر کم نم یول»

«.دمیکارها رو خودم انجام م ۀهم! سرم  يفدا.  تونهیکه نم تونهینم»

 یبساب يرا چطور نیزم يمگه تو بلد!  ستیآشپزخونه که کار تو ن نیا فیچرب و کث نیکردن زم زیشهرام جان تم یول« : گفتم

«؟

 نیهمچ.  میدیمغازه مونو ساب نیهمه زم نی؟ ا ستمیگفته بلد ن یک« :را دراند و گفت  شیرا کلفت کرد و چشمش ها شیصدا

«.یبرات بسابمش که حظ کن

«.به جونشون فتهیب نریو ت غینفر با ت هی دیبا دیبا. از رنگ هستن  دهی؟ پوش یپنجره ها چ يها شهیش»

«.مییایاز عهده اش بر م ییدوتا»

من  یهر حرف منطق يکارها را خودش انجام دهد و برا ۀبه کارگر پول ندهد حاضر بود هم نکهیا ياو برا. نگفتم  يزیچ گرید

. آورد و از خانه خارج شد  رونیدهان باز  طنتیمن گرفت زبانش را به عالمت ش ۀاز گون یشگونین. داشت  نیدر آست یجواب

برگشت  ییشو نیو زم ییظرفشو يعهایکهنه لباس و روزنامه و انواع پودر ها و ما وشور و جارو  نیبا سطل و زم یبعد ار مدت

مشغول  ییشو نیزم ییشو نیرا باال زد ، زانو زد و با برس زم نشیشلوار ج ي، پاچه ها ختیپودر و لباس را داخل سطل ر.

او در  ةاز مشاهد. کرد  یما کار م یچ افتگفت ، درست مثل کارگر نظ یماندم راست م رهیبه او خ ییلحظه ا. شد  نیزم دنیابس

« :سرش را چرخاند و گفت  دیکش یم نیزم يبه من دست نداد ، اما او در همان حال که برس را رو یاحساس خوب تیآن وضع

«.ستمیگردان ن يرو يکار چیخودم از ه ۀتو خون یقائل هستم ول تیخودم شخص يابر نکهیمن با ا.  ستیبفرما کار که عار ن

 یول ستیقسمت تو اسکن ن نیا.(باال رفتم  يا هیبه دست گرفتم و از چهار پا یکهنه و سطل. و از آشپزخانه خارج شدم  برگشتم

از دوده و  ينها با کهنه امکان نداشت ، چون قشرپاك کردن آ یول) کنه  زیهارو تم شهیباال رفته بود تا ش هیانگار از چهار پا

شهرام  یقیبعد از دقا. افتادم  یها م شهیو اسکاچ به جان آن ش ییظرفشو میبا س دیبا یرا پوشانده بود و م شانیخاك و رنگ رو

ما  يبود يده اشور زب شهیعجب ش! گن دختر گل  یبه تو م! بارك اهللا دختر « :آمد و خطاب به من گفت  رونیاز آشپزخانه ب



معتضد ترایم - وسوسه ازدواج کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٣٢

«کارگر؟ بیتو ج میزیرو بر نینبود پول نازن فیح!  میدونست ینم

 یرنگ از روشون پاك نم.  فنیکث یلیها خ شهیش نیا« :گفتم  يو با دلخور دمیراستم درد گرفته بود همانجا چرخ ۀکه شان من

«.شه

«.کنه زیتم ادیمامانم ب میگیبشور م یتا هر جا تونست»

 ةساعت هفت شب خسته و گرسنه به مغاز.  میناهار بخور میفرصت نکرد یحت.  میبه نظافت خانه مشغول بود روز تا عصر آن

من داخل شدم و شهرام رفت پدرش را . باز کند  مانیتا در را برا میو به خانه اش برد میاو را سوار کرد.  میپدر شهرام رفت

شد  یم یاز دوستانم که چند سال یکی،  وایاو گفت که ش. مادرم زنگ زد بود که  گذشتهاز ورودمان ن یقیدقا. برساند و برگشت 

فردا شب به صرف شام در  يداده بود که ما را برا غامیپ وایش. کند  دایگشته و نتوانسته مرا پ یازدواج کرده بود ، دنبالم م

نه ، وقت « :بر خالف تصورم گفت او . گفتم  امدر دستم بود موضوع را به شهر یکه گوش یمنزلش دعوت کرده است در حال

«.اونجا میبر میندار

«؟ میچرا وقت ندار»

«.میخونمون را نظافت کن دیچون با»

«.میر یاونها م ۀ، شب به خون میکن یکار رو م نیخوب از صبح تاعصر ا»

«.میدو برابر امروز کار کن دینه خانوم ، فردا با»

. کاناپه خوابم برد  يرو یک دمیآن شب نفهم. کند  یمجددا زنگ زد از جانب ما عذرخواه وایبه مادرم گفتم که اگر ش یناراحت با

قسمت هم تو اسکن نبود مسلما تا به  نیا(کرد تا به بستر  دارمیو ب ستادهیسرم ا يلحظه متوجه شدم که شهرام باال کیفقط در 

.(گهیبستره بره د

داد  یخواست و او جواب رد م یاز او م يزیشهرا م با التماس چ.  میشد داریب بپدر شهرام از خوا يروز بعد با سر و صدا صبح

«خوام بدم ، مال خدمه ، مگه زوره ؟ یآقا نم« :گفت  یم
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«.بابا ، فقط دو روز بهم قرض بده« :کرد  یاستغاثه م شهرام

«.یکن یخرابش م»

«.خورم یدم خرابش نکنم ، به روح خانم بزرگ قسم م یقول م»

را چند لحظه مقابل سوپرمارکت پدرش  لیشهرام اتومب.  میهر سه از خانه خارج شد یبعد از مدت. پدرش موافقت کرد  باالخره

دستگاه  کیبا  قهیخواسته است ؟ او بعد از چند دق یرا آنطور با التماس م زیکه چه چ دمیپرس یمتوقف کرد و من از خودم م

«.باالخره ازش گرفتم« :گفت  يکودکانه ا یبا خوشحال. بود مراجعت کرد  دیسفکوچک که آغشته به رنگ  یرنگ پاش برق

« !؟ يکرد یبود باهاش بحث م نیبه خاطر ا»

«.آره»

 ۀبه خان یاما وقت. کرد  یم غیدستگاه رنگ پاش کوچک را هم از پسرش در کی. داشت  يزیچه پدر نفرت انگ. ماندم  ساکت

آمد و  یرنگ قطره قطره از آن م. کند  یدستگاه اصال خوب کار نم دمیآن شروع به کار کرد ، د ، و شهرام با میدیرس ياجاره ا

 لیاز وسا يحال شهرام هر طور بود تعداد نیبا ا. داشت  یگوش خراش اریبس يموتورش هم صدا. شد  یاصال خوب پخش نم

جزو  لیوسا نیا. را رنگ کرد  هیاول يکمک ها ۀقفس کیتابلو و  یمی، دو قاب قد یکهنه ، چند گلدان گل یخانه مثل چند صندل

 نریدستگاه را بات ۀشهرام محفظ عدب. رنگ شدند  دیصاحبخانه بودند که آنجا گذاشته بود که به رنگ سف يها زهیخرده ر

ته بود شس روزیآَپزخانه که د نیزم. که دم دستش بود الك الکل زد  یچوب زیو به هر چ ختیشستشو داد و در آن الك الکل ر

اگه اوستا اکبر نقاش رو صدا .  يکرد یشهرام جان همه جا رو رنگ« :کالفه شدم و گفتم . اکنون آغشته به رنگ و الك الکل بود 

«.بهتر بود میزد یم

 يقفسه ها یخواست یمگه تو نم. مو خودم بسازم  یمن دوست دارم زندگ! حرف نباشه« :سبزش را دراند و گفت  يچشمها

«؟ یکن یم فیمنو ضع یۀروح نقدریبشن ؟ چرا ا دیآشپزخانه سف

، مادرم زنگ  میخسته و گرسنه به منزل پدر شهرا م بازگشت یوقت.  میروز هم تا ساعت هفت بعد از ظهر به کار مشغول بود آن
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 يرأ رییتغ کدفعهیدانم چطور شد شهرام  ینم.  میو شام را با آنها صرف کن میاصرار کرده حتما به منزل او برو وایزد و گفت ش

«.میباشه ، بر« :داد و گفت 

«.شو ندارم یمن اصال آمادگ. هم گذشته  میساعت هفت ون« :بار من اعتراض کردم  نیا اما

«.خوب برو آماده شو»

«.رهید یلیخ. تونم  ینم»

«.با من بحث نکن! زود باش خانوم »

را با سشوار خشک کنم شهرام  میآمدم و خواستم موها رونیب یوقت بالفاصله به حمام رفتم و. جر و بحث نداشتم  ۀحوصل

«.منو زود اتو کن راهنیپ نیا« :زد و گفت  میصدا

«.بپوش گهید یکی.  ستیاآلن وقتش ن. شده  ریکه چقدر د ینیب یم»

رو  راهنیپ نیا خوامیمن م. رو حرف من حرف نزن « :گفت  يتوزانه ا نهیو با لحن ک دیکش رونیب زیبرق را از پر ۀدوشاخ

«.بپوشم

و  دیرا پوش راهنیمن ، پ ياعتنا به دلخور یاو ب. او پرداختم  راهنیبه اتو کردن پ نیچرک یکار خود را رها کردم و با دل ناچار

«.بپوشم دیبا يچه شلوار راهنیپ نیبگو با ا نجایا ایب« :کمدش رفت و گفت  ۀنیجلوب آ

 يبگذار من به کارها.  یدون یخودت بهتر از من م« :زدم گفتم  یرا شانه م میکه موها یحوصله ام سر رفت و در حال گرید

«.خودم برسم

 رتیح. شکست  نهیانداخت ، آ نیکه به در کمد نصب بود زد و آن را به زم يا نهیآ ریبا مشت به ز. از کوره در رفت  ناگهان

 یبا ب. بودم دهیرا در او ند نهیتا آن زمان هرگز آن اندازه خشم و ک .دیبار یخشم و نفرت از چشمانش م. زده به او نگاه کردم 

«.بعد به فکر خودت یبه فکر من باش دیاول با شهیخانم؟ هم يدیفهم. نرو حرف من حرف نز« :گفت یرحم

بر اعصابم کردم  یسع. شدم رهیپخش شده بود خ نیزم يکه رو نهیآ يانداختم و به خرده ها نییاشکبار سرم را پا یچشمان با
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رفت، اما لحظه  شیاو دوباره سراغ لباسها. نهیآ يخم شدم و شروع کردم به جمع کردن تکه خرده ها نیزم يرو. مسلط شوم

رفتار داده بود  رییشهرام که تغ. خودم را از آغوشش رها کردم. پرداخت زشممن آمد و به نوا يبعد منصرف شد وبه سو يا

«م؟یبا هم قهر نکن چوقتیقهر نکن، مگه قرار نبود ه« :گفت

«؟یرو شکست نهیآ يچرا زد ؟یکن یم یبداخالق نقدریچرا ا« :گفتم

«.یحرف بزن دیحرف من نبا ياز روز اول بهت گفته بودم که رو. زمیخودت بود عز ریتقص. خرم یبرات م گهید یکی»

شهرام با . دعوت کردهند زیبه سر م ماًیمستقما را هم . شام بودند زیهمه سر م. ساعت ده شب بود میدیرس وایبه منزل ش یوقت

 میرفت ییرایبعد از شام به سالن پذ. بشقابش بود يزد وفقط سرش رو یحرف نم چکسیبا ه. ولع تمام شروع به خوردن کرد

 انهیم نیاما در ا. و خانمها جداگانه به صحبت مشغول شدند انیآقا. کرد ییرایبا کرم کارامل وژله به عنوان دسر از ما پذ وایوش

خوش  اریمرد بس وایشوهر ش. داد یاز خود نشان نم گرانیبه صحبت کردن با د يخورد و عالقه ا یشهرام از کنار من تکان نم

گفت  یدر و آن در سخن م نیاز ا. و نکته سنج بود دهید ایدن اریاش بس یشغل خلبان يبود، و به واسطه  ییذوق و بذله گو

 نییگوشه کز کرده و سرش را پا کیما شهرام خسته از کار روز و ناآشنا در آن جکع، ا. انداخت یودوستانش را دست م

 میانبم شتریاصرار کردند ب یلیو شوهرش خ وایش. میانداخت و اشاره کرد که برو یساعت بعد، او به من نگاه کی. انداخته بود

.میگشتبه خانه باز نیبنابرا. دیرس یشهرام به وضوح خسته و کالفه به نظر م یول

را کمتر خواهم داشت و طبعاً آنها  ممیکردم که با ازدواج با شهرام، شانس معاشرت با دوستان قد یمسئله فکر م نیبه ا درراه

.من نخواهند داشت دنیبه د يعالقه ا گرید زین

خسته و کوفته از  نکهیبعد از ا. و کسالت من ناراحت شده بود به کمکمان آمد یاز آن روزها مادرم که از خستگ یکی باالخره

پرداخت  یباز شهرام به متلک پران. نشد يآن روز از مادرم خبر يفردا یول. دیایب دیشهرام گفت او فردا هم با. نزدمان رفت

«!رهیم درکار  ریمادرت خوب از ز نیا« :وگفت

«.کنه یم زیخودش رو هم با کمک کارگر تم ياون خونه . کنه یخرحمال ادیب ستیمجبور ن« :گفتم
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«!دهیخرجشو م یبابات واسه چ دونمینم کنه؟یم کاریتو بگو مادرت تو خونه ش چ»

هر  تونهینم. به درس و مشق برادرم برسه، هزار تا کار داره دیداره، با يداره، خونه دار يمادرم آشپز« :شدم و داد زدم یعصبان

«.بسابه نجارویا ادیروز ب

«.دمیخودم د ن،یریگیغذا م رونیسه روز از ب يهفته ا. کنهیهم نم يآشپز یمادرت حت اًیثان! اوالً درست حرف بزن»

مادر به عنوان شام و ناهار خورده  ذیلذ يآن همه دست پخت ها. او شگفت زده شدم ییچشم و رو یاز ب! داشت ییرو عجب

کردم تا حد  یم یروزها سع اما آن. کرد یم ییگفت پشت سر مادر من هم بدگو یبود و حاال همانطور که از مادر خودش بد م

.به هر حال شوهرم بود. شد با او دهان به دهان گذاشت یبود و نم يا هیآدم کم ما رایامکان کمتر با او جر و بحث کنم، ز

« :خبر از همه جا وارد شد، ناگهان در را قفل کرد وگفت یمادرش ب یوقت. به خانه مان دعوت کرد یروز، او مادرش را تلفن آن

«.یکمکمون کن نکهیمگر ا ،يبر رونیب نجایاز ا يحق ندار

«ن؟یمگه خودتون کارها رو تموم نکرد« :و گفت دیخانم خند گلرخ

«.شد میج گهید یاومد ول روزید قیمادر شقا. يکم خودت رو تکون بد هیو حاال نوبت توست که  میما خسته شد. رینخ»

خوب « :کرد گفت یدود م يگاریکه س یعصر موقع رفتن درحال. دیرس روز گلرخ خانم به ما کمک کرد و به سر ووضع خانه آن

کردن  زیتم ياگه حوصله . از خودش نشون بده يرفتار نیجون، درست نبود مادرت چن قیشقا یول رم،یم گهیبچه ها من د

«.نداشت يارو ع بیع چیتوالت خونه تون رو شستم و واسم ه یحت منرو داره؟  یچ يدخترش رو نداره پس حوصله  يخونه 

.مادرم مرا فراموش کرده بود دیشا. حق با او بود دیشا. نکردم اعتراض

شهرام مخصوصاً . میرفت یبه منزل پدرشهرام م دنیخواب يشده بود، اما هنوز هم برا زیگرفته وتم ییکم کم رنگ و رو خانه

گذاشت و به  یم لشیب در صندوق عقب اتومبمناس يداشت و در فرصتها یپدرش را برم ياو مرتباً اثاث خانه . کرد یمعطل م

کمد  يباال يروز اول قفسه . کند یپدرش م يکار را بدون اجازه  نیدامستم ا ینم لاو. آورد یم میکه اجاره کرده بود يخانه ا

ده فوت کر رزنیپ يروز دوم سراغ کمد مادربزرگش رفت، لباسها. به درد بخور را برداشت يزهایو چ ختیلباسش را به هم ر
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کمد مادربزرگ، دو چراغ  يباال يبعد از قفسه . برداشت يکوچک مسخره ا يزهایچ شیو بقچه ها فیکرد و از ک یرا وارس

. برداشت یروس یمیقد يسماور ورشو کیکولمن، و  کیپختند،  یغذا م شیرو هایمیکه قد لهیتیچراغ سه ف کی قه،یعت يالمپا

 نیکه ا دونهیمگه پدرت نم ؟یکن یم میرو واسه چس قا نهایا« :به او گفتم. کرئ همه را آورد و داخل کمد اتاق خودمان پنهان

«؟يدار یاثاث رو برم

«...يوردار يحق ندار یچیخونه ه نیاز ا گهیم. ببرم رونیرو از خونه ب نهایا گذارهیبابام نم یهمه ش مال خودمه، ول»

«المپا مال تو هستن؟ يسماور و چراغها نیاما ا»

«.دهیهمه رو به من بخش اد،یخوشم م نهایمن از ا دونستیم امرزمیمادربزرگ خداب! خدا آره به»

«.مانع تو بشه دیکه بابت نبا نطورهیخوب اگه ا»

«.شیشناسیتو که م ره؟یمگه حرف حساب به خرجش م»

داخل  يگریبا مرد د دمید. پدر شهرام مشغول پختن غذا بودم که شهرام زنگ در را به صدا در آورد يآنروز در خانه  يفردا

در سرك  يشد واز ال کیام تحر يکنجکاو قهیاما بعد از چند دق. میاین رونیبه من اشاره کرد به آشپزخانه بروم و از ـنجا ب. شد

اگر همان . مو به تنم راست شد. بسازد دیکه قفل بودند کل ییاست و شهرام اورا آورده تا درها دسازیآن مرد کل دمید. دمیکش

 يکه محبتش گل کرده و پرداخت اجاره  یدرست موقع! شد یبه پا م یشد؟ چه قشقرق یچه م دیرس یظه پدرش از راه ملح

 يمغازه  کیباشد که نزد يدسازیکل همان نیاگر ا. زد یم يکار نیمارا تقبل کرده بود، شهرام پسرش دست به چن يخانه 

 یبیسرم به دوران افتاده و حال عج. داغ شده بود میرد چه؟ گونه هاک فیاو تعر يرا برا انیدکان دارد و جر سشیفرسا يآقا

.گفتم یکر م يحرفها را به گوشها نیا ییگو یبه شهرام اعتراض کردم ول دسازیبعد از رفتن کل. کرده بودم دایپ

صورت که  نیداد، به ا هیرو رییتغ دهایبعد از ساخته شدن کل یرفت، ول یم رونیمعموالً بعدازظهرها همراه پدرش از خانه ب او

.گشت یپس از خروج خانه از منزل بر م قهیچند دق

«ار؟یاسفند شیشرکت پ يریم یمگه نگفت ؟یتو که دوباره برگشت»
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«.گفتم که از شر بابام خالص بشم. گفتم یدروغک»

«؟یچ نهیرو بب لتیاگر دوباره برگرده و اتومب یول»

«.شهیتو تنگ م يبعالوه دلم برا. اصالض حوصله ندارم برم شرکت. مپارك کرد یپشت يرو تو کوچه  لمیاتومب»

«...!کلک يا»

اثاث  یرفت و با بازکردن انها به وارس یقفل شده م يکه سراغ درها دیکش ینم یاما طول دیدرهمان حال مرا درآغوش کش و

کس آنچه که گلرخ خانم و خود او برع یشدم ول یکارش مشوش م نیازا. پرداخت یداخل آن اتاق م يخاك خورده و کهنه 

را به طور  ينبود،فقط چند کمد رختکن فلز يخبر چیگرانبها ه يها فرشکرده بودند،در آن اتاقها از اثاث و  فیبرام توص

 یم رونیدارد از آنها ب اجیکرد احت یرا که فکر م ییزهایکرد و چ یشهرام درشان را باز م. بودند دهینامنظم وسط هر اتاق چ

را  ییایاش ایظروف نقره و  یخوشحالبود، و با  یخاک شیآمد سر و صورت و دست ها و پاها یم رونیب یهربار که از اتاق .آورد

.داد یهم با ارزش نبودند نشانم م یلیکه خ

اموال  نیداره؟ به هر حال صاحب ا یچه فرق يآخه با دزد. ستیکارت اصال درست م نیشهرام جان ا: گفتم  یم یناراحت با

.نبوده اونها رو به تو بده یاضر

((!حرف نباشه،ساکت))

((ساکت بمونم؟ یآخه تا ک))

((.تا هر موقع که الزمه))

دوباره مرا  نکهیبه محض ا. و کرم دست پدرش را از کمد او برداشته بود ردندانیخم یاو حت. اوردمیطاقت ن گریروز د کی

خوام  ینم. کارت نفرت دارم نیاز ا. تو باشم يتونم شاهد کارها ینم گهیمن د: (( دعوت به سکوت کرد از کوره در رفتم

((.جرم تو باشم کیشر

 نیبب: ((ملتمسانه گفت . دیبه طرفم دو یاز اتاق خارج شد و سر تاپا خاک. در را چرخاندم ي رهیطرف در منزل رفتم و دستگ به
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ا پسرش رفتار کنه؟ب ينطوریا يپدر شهیمگه م. رو به کامم تلخ کرده یزندگ ق،بابامیشقا

مگه من حق ندارم اثاثمو  ام؟یمگه من آدم به حساب نم. دست بزنم يزیصدبار گفته که من حق ندارم به چ ینیب یکه م خودت

((ور دارم؟

((.ستنیاثاث تو ن نهایا))

((.ور دارم يا گهید يزهایچ دیاثاث خودم با يخب به جا))

((رو نداره النهیکار رذ نیزش اآخه چند تا ظرف نقره و خرت و پرت که ار ))

رو هم  دئویو. دیتولدم برام خر یۀرو به عنوان هد یرنگ ونیزی، مادربزرگ اون ضبط صوت و تلو قیگوش کن شقا قهیدق هی

((.ده یرو بهم نم چکدومیدونه و ه یبابام همه رو جزو اموال خودش م یول. دمیخودم خر

((؟يندار دیکنه؟ کاغذ خر فیه اموال تو رو توقدار یبهش بگو چه حق ؟يخوب مگه زبون ندار))

با بابام قهر  یمادرم وقت یحت. دم یاجارتو نم گهیبعد م. ادیم شیاونوقت سر مسأله اجاره خونه مشکل پ یگفتنش آسونه،ول))

.بهش پس نداد گهیگاوصندوقش گذاشت و د يطال جواهر اونو برداشت و تو يکرد، بابام همه 

شد؟  یچ یکن یفکر م. اثاث منزل و لباس آوردم یمن از سفر خاور دور کل. کرد فیاثاث اون رو هم توقمادربزرگم مرد، یوقت

لباسهامو  یحت. اون رو هم ازم گرفت دم،یخر ياز مالز میس یتلفن ب هی. همه رو ازم گرفت گذاشت تو کمد و درشو قفل کرد

((.باالخره پدره م،دار یمن احترامشو نگه م یول. دهیبهم نم

من هر چه بخوام از خونه مون بر ! يدار یچه صبر و طاقت: (( آرامتر گفتم  یبا لحن. متقاعد شده بودم یکم. سوخت شیبرا دلم

((.خود دارن ياثاث خودم که جا. دارم یم

که به  يهر سفر. کرده ينطوریرفتار پدرم منو ا. رمیتقص یباور کن من ب: (( گفت  یکه دلم را نرم کرده بود با خوشحال او

 یرو ازم م یبعد همه چ. دمیپولشو بهت م ار،منیرو ب زیو فالن چ زیگفت فالن چ یم. آوردم یسوغات م یرفتم کل یمشهد م

((.جنس آوردم یو کره که رفتم ، کل ين سفر مالزیهم! داد نه پولشو  یگرفت ، نه خودشو م
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((من بهش بگم؟ يخوایم. خوب با زبون خوش بهش بگو  ))

که تو کار من  نهیکه ازت دارم ا یفعال تنها خواهش. کنم یوقتش که شد خودم باهاش مطرح م. ستیحاال وقتش ن. نه نه ))

.یمداخله نکن

پس چرا حاال که بهشون احتاج دارم ازشون استفاده ! به من گه،یرسه؟ معلومه د یم یبعد از پدرم به ک. اثاث مال منه نیا

((نکنم؟

به او خواهد  ياموالش روز يهر حال همه  د،بهیگو یراست م دمید یهنه و قراضه هستند،ولاثاث همه ک نیا میبگو خواستم

من دست به . از من نخواه به تو کمک کنم یخب،ول اریبس: (( گفتم . کند یم غیاست که آنها را از او در وانهیپدرش د.دیرس

((.زنم ینم یچیه

کرد؟ مسبب آن  یکارها از اعتماد پدرش سوء استفاده م نیچرا او با اآخر .هم چنان دلهره داشتم یاتاق خوابمان رفتم ول به

!پس لعنت بر پدرش. پدرش بود

شده بودند  يکه جمع آور یرا به دست آورده بود،کل اموال دشانیکه او تازه کل ییو رو کردن اتاق ها ریاز چند روز ز پس

 ةشکسته بود،چند ظرف نقر شیدوتا یکی يالمپا که حبابهاچراغ  ،چندیروس ییسماور ورشو کیخ،یکُلمن  کی: عبارت بود از 

درب و  یسطل برنج کی،  یخارج ۀنوشاب شهیش ،چندیمیبزرگ قد ودپزز گید کی،ینفت يشده،دو چراغ خوراکپز اهیس

غالها آت و آش يچه ا ياحمق برا رمردیپ نیا: با خودم گفتم . کتاب یبود و دو گون ختهیاش ر وهیکهنه که ج ي نهیآ کیداغان،

کرده است؟ میرا قا

شهرام جا  يرنو لیتازه کشف شده را در اتوموب لیوسا يخودمان به اضافه  يبود که اثاث و لباس ها نیسه روز ، کارمان ا تا

 يادیکه شهرام ز لیدل نیبه ا دیعاقبت متوجه شدم که پدرش متوجه کار او شده است،شا یول م،یو به منزل خودمان ببر میبده

.او گم شده است يوآیدندان و کرم ن ریکه متوجه شده بود خم خاطر نیبه ا دیکرد و شا یوس مخودش را ل

 یول. خانواده وصلت کرده ام حالت انزجار به من دست داده است نیبا ا نکهیکردم از ا یکم کم حس م. کردم یشرم م احساس



معتضد ترایم - وسوسه ازدواج کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٤١

.نبود يریافسوس که خود کرده را تدب

 یعبوس و لحن ي افهیشد و با ق ادهیپ. دیچیما پ يشهرام با وانتش جلو م،پدریبود دیزل جدعازم من لیروز که با اتوموب کی

((.نمیرا باز کن بب لتیصندوق عقب اتوموب: ((آمرانه گفت 

((.نیجون، باور کن ست،بابایتوش ن يزیچ: (( لحن جواب داد  نیبا مظلومانه تر شهرام

((!در صندوق عقب رو باز کن نکبت گمیبه تو م: (( زد  ادیظ فربا غس. بود دهیدو شیفرسا يآقا يبه چهره  خون

.انداخت و به دنبال کارش رفت نییپدرش سر خود را شرمنده پا. در آن نبود يزیچ. در صندوق را باز کرد عانهیمط شهرام

دانم چرا هنوز شهرام در  یمن یول م،یبه آنجا منتقل کرده بود زیرا ن لمانیقابل سکونت بود و وسا گرید دیجد يخانه  نکهیا با

انداختو داد و  یبهانه جنجال و دعوا راه م نیهر روز صبح به کوچکتر شیفرسا يآقا. داشت دیرفتن و ساکن شدن در آنجا ترد

رو به کوچه  يپنجره ها يگفت چرا پرده  یم گریباز مانده است،روز د هیدر خانه چند ثان راگفت چ یروز م کی. کرد یم دادیب

تازه به آنجا  یآمد که وقت ادمی. به خاطر شما مجبور هستم موتورخانه را روشن نگه دارم نکهیا ای د،ویا دهیور کامل نکشرا به ط

.دمیخواب یم نسال يگاز يمنزل خاموش بود و کنار بخار يرفته بودم شوفاژها

((کرد؟ یگرم م ي، پدرت آب رو چطور امیمن ب نکهیقبل از ا: ((  دمیشهرام پرس از

((!رهیحموم نم چوقتینداره،چون ه یاجیاحت ازیبه آب گرم ن: (( زد و گفت  يوزخندپ

گفت به  یم! نوروز بود دیپسرش ، در ع يبه حمام رفته بود ، طبق گفته  شیفرسا يکه آقا يبار نیآخر.  دیسوت کش سرم

فکر کردم . از او بدم آمد شتریرا دانستم بموضوع  نیا یوقت. به استحمام ندارد  يعالقه ا گرشید يهایخاطر درد کمر و ناراحت

.شست یرا در خانه م یرخت چگاهیداد و نه ه یم ییرا به خشکشو شیها لباسشپش هم داشته باشد،چون نه هرگز  دیشا

((.میاون خونه رو جارو کن نیتونو قرض بد یبابا جون ، اگه ممکنه جاروبرق: (( به او گفتم  يروز

به عنوان قرض به شما  یکدوم از اثاث منزلم رو حت چیمن ه! وجه چیخانم، به ه رینخ: (( گفت  یادب یشد و با ب رهیچشمان خ به

((.دم ینم
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استفاده  گرانیهمه ش من کار کنم د: (( شد بابال برد و ادامه داد  یم زینفرت انگ اریبس یرا مثل شهرام که گاه شیصدا بعد

از دسترنج من . کنه یکنه و استراحت م یالت مفتخور پاهاشو دراز م يپسره  نیکنم، ا یس ِنم دارم جون م نیکنن؟ من با ا

.دمیقندش رو هم من م و ییچا! خوره ، خجالت داره خانوم یم

((.همه ش رو تموم کرد. بودم گذاشته بودم تو قفسه دهیبرنج اعال خر لویک چند

فکر کردم با . خب پسرش بود یپر خور بود ول یلیخ شهرام: گفت  یالبته راست م. دیهمه س را تمام کرد دینشد بگو شیرو

:  دیپرس کدفعهیفکرم را خواند، چون  نکهیمثله ا. که دارد حقش است پسرش اثاث منزلش را ببرد ياخالق پست و زننده ا نیا

((ن؟یدار یمدست از سرم بر  یک. ن خونتون؟ بابا جون خونه هم که واستون گرفتمیبر نیخوا یم یک نمیخانوم ، بب قیشقا(( 

. دادیمزد دستم را م نطوری، ا دمیکش یخانه اش م ياداره  يکه برا یکه در حقش کرده بودم و زحمت یاز آن همه محبت بعد

بود که ما  نیدرست ا: گفت  یهم راست م یاما از طرف. از او متنفر باشد نقدریچشم رو بود حقش بود پسرش ا یو ب حیچقدر وق

.شورش را آورده بود گریشهرام بود ، که د ریتقص. مکان کرده باشم قلخودمان ن يه به خان شیروز پ نیاز چند

نصب  واریبه د شیفرسا يمنزا آقا يورود يکه در سرسرا يو تار رهیت ي نهیدر آ. در تنم نمانده بود یجان گریبودم و د خسته

کف دست . انم گود افتاده و رنگ زرد شده بودچشم ریز. افتمی يگریو فرد د ستمینور کمرنگ چراغ به چهره ام نگر ریبود ز

جمع  يهایس رشانیاز ته شکسته و ز داشتمشان،یبلند و آراسته نگه م شهیدستم که هم يناخن ها. بسته بود نهیزبر و پ میو پا

 یتمام نشدن غولهیو آن ب غولهیب نیکار ا! روز انداخته بود نیازدواج با شهرام مرا به ا. خورد یحالم از خودم به هم م. شده بود

 ياز آنجا هم مثل خانه . میتا آنجا را جارو کن میرفت دیجدو به منزل  میخودمان را از مادرم قرض کرد یآن روز جاروبرق. بود

تو رو خدا . بابات يبرگردم خونه  خوامینم گهیشهرام،من د: (( کار تمام شد به شهرام گفتم  یوقت. آمد یبدم م شیفرسا يآقا

((.مونم یم نجایردار، من همدست از سرم ب

 نجایتو جون کندم؟ ا يچقدر تو خونه  ینیب یم. ادا و اطوارهارو ندارم نیا يمن حوصله  ؟ي، باز خودت رو لوس کرد قیشقا))

((.ترسه یم ییاز تنها. شهیخونه بابا ناراحت م میتازه اگه نر. میا اوردهیهنوز لحتف و تشک ن
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((.خونه تون نیامروز خودش علنا به من گفت بر. ستین ينطوریااصال هم : (( کنان گفتم  اعتراض

وحشت  ییشه غرورشونو بشکنن بگن از تنها یروشون نم. نینجوریهمه شون ا شیفرسا يخانواده  ي، مردها یدون یتو نم ))

((.دارن

 ازدهیاز ساعت  قهیچند دق. اه برسدتا از ر ستادمیمنتظر ا. خودش برد ياو مرا باز به زور به خانواده . نداشت يا دهیفا اعتراض

سن  شتریکه چهارده ، پانزده سال ب یکارگر جوان. در خانه اش توقف کرد يبا وانت جلو شیفرسا يشب نگذشته بود که آقا

از . شود که پدرش مجالش نداد ادهیشهرام خواست پ. را باز کرد نگیپارک ي لهیم لهیشد و در ِ م ادهینداشت،از کنار راننده پ

((!تو نیایخونه تون،الزم نکرده ب نیبابا بر: (( شد و عربده کشان گفت  ادهینت پوا

را بست و همراه پسرك کارگر  يا لهیدر م. خانه متوقف کرد ییجلو يخود را داخل محوظه  لیپدرش اتوموب. مکث کرد شهرام

.داخل ساختمان شد

چشمان سبزش حالت . ه شده و صورتش برافروخته بودگردن شهرام برجست يکه رگ ها دمید لیداخل اتوموب یکیتار در

.کرده بود دایپ یوحشتناک

بار  نیزنگ اف اف را چند. شد و به طرف ساختمان رفت ادهیرا باز کرد و از آن پ لیدر اتوموب یدفعه مثل گراز وحش کی

 يخونه  نییخوام ب یمن نم((  :پدرش از پشت در گفت . شد و با مشت به در ساختمان کوفت اطیوارد ح.فشرد تا در باز شد

((.خونه خودتون نیبر. من

«.لحاف و پتومونو بردارم خوامیم. درو باز کن« :زد ادیفر شهرام

خواست به خانه  یبودم، دلم م یمن ته قلبم راض. او بردارد ياز خانه  يشتریترفند اجازه نداد پسرش اثاث ب نیشهرام با ا پدر

اما . بود یمعن یب شیفرسا يما درمنزل آقا دنیخواب گریرداد اجاره خانه دوهفته گذشته بود وداز انعقاد قرا. میخودمان برو ي

.اکثراً به درد نخور بود زیخرده ر یاثاث بود، و تنها اثاث آن مشت ونلخت و عور و بد دیجد يخانه 

. دیانشءاهللا بعد از ع: گفت یم سؤال نیشهرام درجواب ا ؟یجشن عروس نیشد ا یپس چ د،یپرس یاز من دلخور بود وم مادرم
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 یکردم جواب م یسؤال که من مطرح م نیو مادرم درقبال ا» پس کو جهاز دخترتون؟ یبهتره از مادرت بپرس« :گفت یبعد م

.یداد، بعد از جشن عروس

 یم نیزم يو شبها رو میتمام پنجره ها را روزنامه چسبانده بود. میکن یزندگ یخال يدرخانه ا میبود که ما مجبور شد نیا جهینت

 یشهرام م. اوضاع درست خواهد شد يدادم که به زود یم يبه خودم دلدار یگرفت ول یرا م میهرشب بغض گلو. میدیخواب

 يمانکاریبزرگ و پ يدرکار يگذار هیخواهدشد، که حاصل سرکما بشینص ارینداز طرف شرکت اسف یپول خوب يگفت به زود

.ساخت میرا با هم خواه مانیتوانم کارکنم و زندگ یمن هم مفکر کردم . است یسازمان دولت کی

و نوساز بود و اثاث نو درآن  یخانه شان نقل. میدعوت شد شاوندانیاز خو يهمراه پدر ومادرم به منزل عروس و داماد يروز

روز هم  کیند؟ فراهم کرده بود میبود که برا يا یچه زندگ نیا ؟یپس من چ. کردم یاحساس سرافکندگ. داده بودند يجا

بود به او  دهیکه کش یخواستم به عنوان پاداش زحمت. به من بدهد آوردقبض برق را  نییس طبقه پا هیدختر کوچک همسا

 نجایا يشما چه طور« :بعد گفت. کرد یبود و داخل آپارتمان را تماشا م ستادهیدم درا اورمیرفتم شکالت ب یوقت. شکالت بدهم

.دمیخجالت کش »ن؟یکن یم یزندگ

 یزندگ یخال یآنهاست که من مجبورم درآپارتکان ریفکر کردم تقص. پدر و مادرم متوجه کردم يآن به بعد خشمم را به سو از

از سالها قبل از ازدواج دخترش مشغول  ایپدر رؤ. نکرده اند هیته میبرا يا هیزیاز آنها مکدر بودم که چرا تاکنون جه. کنم

 یمادرم م. بودند فتادهیکار ن نیاصالض به صرافت ا شیپدر ومادر من تا چند ماه پ تآن وق. او بود يبرا هیزیجه ي یهیته

حاال هم . میکن یکار رو م نیهر وقت موقعش شد ا میفکر کرد. میاثاث جا نداشت نیا ينگهدار يما که برا زم،یآخه عز« : گفت

«.خرم یرو برات م یزندگ ي هیلوازم اول. کم به من فرصت بده هی

به  ستیبا یالبته او هم حق داشت، فصل امتحانات ثلث دوم برادرم بود و م. کار نداشت نیا يبرا يمادرم عجله ا نکهیمثل ا اما

.رفت یدرس خواندن در م ریبود و از ز گوشیباز یدرس و مشق او برسد، بخصوص که ساسان کم

 يچا. درکار نبود یخچالیچون  م،یب خنک هم نداشتآ یحت نم؟یبنش یموکت خال يتوانستم رو یم یتا ک. من عجله داشتم یول
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او که در . داد یاز خود نشان نم يلوازم ضرور دیدرخر يشهرام هم عجله ا. میتوانستم درست کنم چون اجاق گاز نداشت ینم

بود، حاال خانه و لوازم لوکس ابراز کرده  لیوسا نیبهتر دنیخودرا به خر ي قهعال يا رهیآن گردش بعدازظهر درفروشگاه زنج

حالم  گریو چلوکباب خورده بودم د چیاز بس ساندو. میغذا خورد رونیتمام شب و روز ب يدوهفته . کمنتظر اقدامات مادرم بود

«.بذار برم خونه مون. وضع خسته شدم نیا ازمن « :به شهرام گفتم. باالخره حوصله ام سررفت. خورد یغذاها به هم م نیاز ا

«؟يبر يبذار يخوایم میال که خونه گرفت؟ حا یچ« :شد وگفت براق

«.بخورم ییچا هی خوامیم. گلوم خشک شده»

«.کنم یدرست م يا سهیک يواست چا رم،یگ یم هیاالن آب جوش از همسا»

آخه . دنیجواب سالممون رو به زور م گهید میاز بس آب جوش و آب خنک ازشون گرفت. يرریبگ هیاز همسا خوادینه، نم»

«؟یستین تومیثیخورده به فکر آبرو و ح هیشهرام، چرا 

«!یروش غذا هم درست کن یتونیم. ارمیرو م يخوراك پز لهیتیالن چراغ سه ف. دیبه مغزم رس گهیفکر د هی. یگ یراست م»

«مادربزرگته؟ یمنظورت چراغ نفت»

«.آره، همون»

«م؟یاریتازه نفتشو از کجا ب .کنهینفت و دودش خفمون م يبو ؟يشد وونهیمگه د« :شدم و گفتم کالفه»

«.نده، احتراتو نگه دار فحش»

«فحش شده؟ وونهیتا حاال د یاز ک»

«.حاال نیاز هم»

«.غذا درست نکرده ام یمن تا حاال با چراغ نفت یول! واقعاً دیببخش« :گفتم يزیلحن تمسخرآم با

از طرف  يسهل انگار یدوست دارم، ول شتریاز جونم هم ب که من اونها رو یدونیم. پدر و مادرته ریتقص. خانم ستین يچاره ا»

«.دنیدیدخترشون تدارك جهاز م يبرا شیاز پ دیبا. اونهاست



معتضد ترایم - وسوسه ازدواج کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٤٦

سه تا  خچال،یسه تا  م؟یسه تا دار زیما از هر چ یمگه نگفت ؟يبه جهاز من ندار یاجیو احت يدار یهمه چ یگفت یتو که م»

«!....اجاق گاز، سه تا

«.يدیم؟ خوبه خودت دخوب مگه دروغ گفت»

«....تازه بابات که اجازه نداد. خورد یم يفقط به درد سمسار نیکه شما داشت یلیاون وسا»

من  يبا بابا یاولش گفت! کردم زن گرفتم یبابا عجب غلط. من حوصله جر و بحث ندارم ق،یشقا نیبب« :را قطع کردو گفت حرفم

 ي فهیوظ نیا. ارهیب دیخوب اثاث رو که داماد نبا. اثاث نداره یگیحاال م! سوا يهم خونه  نیبفرما، ا. رهیجوب نم هیآبت تو 

«!عروسه

:کردم یهم خواه ناخواه به او حق دادم و دق دلم را سر مادرم خال من

«شد؟ یچ ییلباسشو نیاجاق گاز و ماش ؟يبخر خچالی یمامان نرفت»

«...خوام برم سر راه یفردا م. گرفتم متیرفتم چند جا ق روزیچرا د «:ام را فرو بنشاند گفت يداشت دلخور یکه سع یاودرحال

هم صاحب  گهیمن تا دو ماه د ينطوریا ؟ینکن متیصد جا ق شهیحاال نم. گهید يدیخر یخوب م« :و گفتم دمیحرفش پر وسط

«.شمیجهاز نم

«...روزها یبرم، بعض تونمیهر روز هم نم. ستیپام ن ریز لیدخترم، من که اتوم»

«.وضع خسته شدم نیمن از ا. زود باش ااهللای« :گفتم یرحمیکمال ب اب

چه؟ چرا دق دلت رو سر من  یعنی« :شد زیصبر مادرم لبر يناگهان کاسه . کرده بود تینظرم اخالق شهرام به من هم سرا به

«..ره؟یبگ یمگه قرار نبود عروس. لخت يآقا مجبور نبود تو رو ببره تو خونه  نیا ؟یکن یم یخال

در  نهیک يبذرها نیاول. کند گوش داد یمادرم که فکر با من صحبت م يو به حرفها دیرا از دستم قاپ یشهرام گوش نجایدرا

هر روز سر . کرد یمن صحبت م يراجع به خانواده  زیآم نیگستاخانه و توه اریبس یاز آن روز به بعد با لحن. دلش کاشته شد

رفته؟ خوب  لیفام يآبرومون جلو گهیم م؟یریبگ یعروس خوادیمادرت دلش م« :تگف یم. مسأله جهاز با او مشاجره داشتم
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«!ستیکه ن یکشک. میریگیم یتومن جهاز بدن، فردا عروس ونیلیچند م ست،ین يزیچ

«.نیحاال نوبت شماست که پرش کن م،یخونه گرفت. يبساز دیوضع با نیبا هم. ناله نکن، حوصله ندارم خودیب« :گفت یم ای

«....که گهیتازه مامانم راست م. نیاجاره کرد ن،یدیشما که خونه نخر گهیمادرم م« :فتمگ یم

 هی. کردم دایپ تیمامانم حساس يکلمه  نیبه ا گهیمامانم؟ د یباز گفت« :رفت یآوردم شهرام از کوره درم یمادرم را که م نام

 نطوریهم ا چیکردن وارده؟ه دیتو خر یلیمامانت خ یکن یفکر م. کنم یدر رو خرد م نیزنم ا یمامانم مشت م یبگ گهیدفعه د

(خرمیم رمیبه خودم،خودم م هاصال بهش بگو پول جهاز رو بد!ستین

(.....بره خوادیم ده،فردایرو پسند ییلباسشو نیو اجاق گاز و ماش خچالی گهیاون م یول)

که اونا بخوان بخرن به درد  ياجاق گاز و خچالیاون .زحمت نکشن خودیاالن بهشون زنگ بزن بگو ب نیهم!الزم نکرده)

که بادوام  خرمیجنس اعال م رمیروش،م زارمیجنس ارزون بخرن،بگو پولشو بدن،من هم پول م خوانیحتما م!خورهیخودشون م

(باشه یشگیو هم

گرم  یلپرسکه بعد از سالم و احوا دمیخط شن يمادرم را از آن سو يصدا.تلفن را برداشتم و به منزل پدرم زنگ زدم یگوش

اجاق گاز پنج  هیضد برفکه،.کنهیم فیازش تعر یلیو فروشنده خ هیدم،خارجیرو پسند خچالیجان، امروز رفتم  قیشقا:(گفت

(.....که دمیشعله با فر هم د

 هگیمامان،شهرام م:(گفتم.مادرم چارهیب.شهرام را به او برسانم غامیحرفش را قطع کردم که پ یول سوختیم شیآنکه دلم برا با

(میخریم میریخودمون،خودمون م نیپول جهاز رو بد شهیاگه م

(؟یچ ي؟برایچ یعنی)

و اجاق  زریو فر خچالی رهیو م گذارهیپول،پول م نیا يخودش رو گهیم.نیخریاعال نم ن،جنسیکنیم ییشما صرفه جو گهیم)

(خرهیاعال م ییلباسشو نیگاز و ماش

من گول !دارن فیزرنگ تشر یلیآقا خ نکهیخانوم؟مثل ا نییفرمایم يجد:(تگف تیبعد با عصبان.چند لحظه ساکت ماند مادرم
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(!کنهیم نییهم تع فیمن تکل يبرا ،حاالیچیکه نگرفته ه یشوهرت عروس.دمیم لتیخرم،تحویجهاز رو م.خورمیحرفارو نم نیا

تلفن  يوره دررفت و پامادرم از ک يروز.کردیم يپافشار شنهادشیپ يشهرام رو.کرد دایمشاجرات همچنان ادامه پ نیوا

بخرم که مورد قبول  يزیفروشگاه به اون فروشگاه برم و چ نیمن وقت ندارم روزها از ا!ستیاصال به من مربوط ن:(گفت

(دیدونیخودتون م.شوهرت واقع نشه

پس  تیز بفرستاگر هم جها.از شما توقع ندارم یجیاصال من ه:(داد ماتومینگرفته بود به آنها اولت جهیکه از کارش نت شهرام

(فرستمیم

 يانزجار لیاما مادرم به دل.را به او بدهند هیزیکند تا پول جه قیآنها را تشو خواستیخودش م الیبه خ. بود یحرفش توخال البته

از آن پس .شده است یمن منتتف يبرا هیزیجه دنیخر دیرسیبه نظر م.گرفت يرا جد ماتومیاولت نیکرده بود ا دایکه از او پ

آنها هم  نکهیمثل ا.با آنها نداشته باشم یتماس دادمیم حیبودم و ترج دهیاز آنها رنج. قطع شد بایمن و خانواده ام تقر يرابطه 

خدا اگه من طلبهامو وصول کرده بودم  ق،بهیشقا نیبب:(من شد و گفت یروز شهرام متوجه افسردگ کی.تر بودند یراض نطوریا

(..گربگذاریدندون رو ج دهخور هی. دستم بسته استچه کنم که فعال یول.دمیخریبرات م یهمه چ

(سر کنم تونمینم ییچا ،بدونیمردم از تشنگ ه؟یآخه ابن چه زندگ:(شد و هق هق کنان گفتم ریاز چشمانم سراز اشک

(خب نوشابه بخور)

(دوست ندارم.تونمینم)

(ست؟یتو دست و بالت ن یتو پول نمیبب:(دیپرس.به فکر فرورفت یکم

(...یپول تو حسابم گذاشته ول یچرا،پدرم مبلغ:(گفتم گرفتمیدماغم را م يه با دستمال کاغذک یحال در

(؟یچ یول:(کرد زیرا ت شیگوشها دیاسم پول را شن تا

(بگم دفترچمو بده دیدفترچه پس انداز دست مادرمه،با یول)

(.نگو یچیبهش ه.الزم نکرده)
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 دیکار با یداد چ ادمیاالن بابام :(کرد گفت افتیرا از او در یآن که خط مشپس از .را برداشت و به پدرش زنگ زد یگوش فورا

پولت رو از بانک  يخوایو م يدفترچه حساب پس اندازت رو گم کرد میبگ.يکه اونجا حساب دار یبه بانک میبر دیبا.میبکن

(يریبگ

(شهیاگه مامانم بفهمه دلخور م یول)

(؟يتم رو هم ندارپول خود اریاخت.شهیدلخور م خودیب مامانت

(...یچرا دارم ول)

 یتو خونه مثل پس گردن ارهیکه زن بخواد ب یروز اول هم بهت گفتم،من به پول تو چشم ندارم،پول ق،ازیشقا نیبب.یول یب یول)

ان پول رو به عنو نیمن هنوز وصول نشده،ا يطلبها یو از طرفف میلوازم خونه بخر ياصرار دار یلیاما حاال که خ.واسه مرده

(دمیمطمئن باش بعدا پست م یکنم،ولیقرض ازت قبول م

(نداره یقابل.کنمیخواهش م)

(زمیعز یمرس)

.دستش را دور گردنم انداخت و نوازشم کرد.دوباره مهربان شد نگاهش

 ونیزیتلو کیو  ییلباسشو نیاجاق گاز،ماش کیکوچک  خچالی کی میتوانست میکه از حساب من برداشت کرد یپول با

که کرد کاغذ  يتنها کار.شده است يداریکاالها با پول من خر نیا میاما او مرا قسم داد که به پدر و مادرم نگو.میکن يردایخر

.اجناس را به نام من گرفت

رفت و آمد  یوضع نا به سامان با کس نیا لیبه دل.میپنجره ها هم روزنامه چسبانده بود ي شهیو به ش میهنوز مبلمان نداشت یول

که  يزیتنها چ.سبکسر و احمق بود یلیخ.ندارم با او بزنم یحرف کردمیاحساس م.بردمینم یاز مصاحبت با او هم لذت.مینداشت

صحبت کند تخمه  يکلمه ا نکهیو بدون ا نشستیم ونیزیتلو يشبها ساعتها جلو.بودو ملک  نیماش کردیتوجهش را جلب م

.کردیتماشا م ونیزیوتلو شکستیم
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معاشرت  یبا کس میتوانستیو نم میمبلمان و پرده نداشت نکهیشهرام برخالف من،از ا.دادیزجرم م به شدت ییتنها احساس

.کرده بود يسپر نگونهیعمرش را ا ياو همه  قتیدر حق.ناراحت نبود چیم،هیکن

.کردمیم یگاه با خانواده ام قهر و گاه آشت.بودم نیافسرده و غمگ اریبس

مرا به  خواستمیاز شهرام م دادیبه شدت آزارم م ییکه تنها یگاه یول.ما ندارند دنیدبه  ياصرار چیآنها ه کردمیم احساس

 امدیهمراهم م ییپررو تیمن کرده بود،در نها يکه بر سر جهاز با خانواده  ياو هم با وجود آن مه مشاجره ا.پدرم ببرد يخانه 

 ییار آنها شروع به بدگو میشدیپدرم خارج م ياز خانه  هنکیاما به مجرد ا.فتادهین یاتفاق چیکه انگار ه کردیرفتار م يو طور

من تنها به  گذاشتینم نیباشد و به خاطر هم انیاو در جر هیعل يتوطئه ا دیترسیم دیگفت،شایم زیآم نیتوه یو سخنان کردیم

.آنجا بروم

 دانستیم.ما بماند شیشب را پ دیاخودمان آورد و گفت که ب يساسان را به اصرار به خانه  م،برادرمیروز عصر که آنجا بود کی

نا بسامان  تیکار را کرد تا ساسان به وضع نیعمدا ا کنمیاما فکر م.میندار یخودمان هم رختخواب کاف دنیخواب يبرا یکه حت

دو روز بعد پدرم زنگ زد و  رایز.اش موثر واقع شد لهیاتفاقا ح.ببرد و آن را به گوش پدد و مادرم برساند یپ مانیزندگ

(خونتون فرستهیو م خرهیخواب واست م سیو سرو ينهارخور زیمبلمان و م سیامروز مادرت سرو(:گفت

 یب کردیم یکه سع یاو در حال.مژده را به شهرام دادم یبا شادمان.خوشحال شدم اریبس کنمیکردم و اعتراف م ياو سپاسگزار از

به هر حال من تورو واسه .داده بودم پولش رو بفرستن امغیخوام،پیمن که نگفتم جهاز نم!هنر کردن:(تفاوت به نظر برسد گفت

(.نگرفتم زایچ نیا

(ارهیرو با وانت م ينهارخور زیمبلمان و م سیمادرم گفته امروز سرو:(گرفتم و با شوق و ذوق ادامه دادم دهیرا نشن شیحرفها

(ستمیمن که امروز عصر خونه ن یول!عجب)

.توز شده بود نهیحاال فوق العاده سنگدل و ک دادیالقلب نشان م قیقکردم،او اکثرا خود را مهربان و ر تعجب

(؟ير یچرا؟کجا م)
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ها نکنه خانواده ت توقع دارن  سهیو دس رهایبعد از اون همه تحق.فتهیمبلها هم گردن من م یاگه خونه باشم البد حمال.کار دارم)

(حمالهه؟ ارویکه پشت سرم بگن ,من مبلها رو جلو شونبه دوش بکشم

مادرش گفت بعد از .منصفاته اش گله کردم ریبه مادرش زنگ زدم و از شهرام به خاطر رفتار غ.نگفتم يزیو چ دمیکش یاه

 يدر باز کن صدا یاز گوش.ساعت سه بعد از ظهر زنگ در به صدا در آمد.کند یم حتیو پسرش را نص دیآ یظهر به نزد ما م

 نییپا ادیبه شهرام هم بگو ب.در رو باز کن,جون  قیشق: (گفت.بود  ربانشهثبور و م يباز هم همان صدا,  دمیمادرم را شن

(.برات اثاث آورده م.کمک

(.میمن رفتم دنبال کار و زندگ: (سامسونتش را برداشت و گفت فیباالفاصله ک شهرام

(باال؟ ارهیدست تنها اثاث رو ب يمادرم چطور.اریدر ن يکجا شهرام؟مسخره باز)

(مگه من حمالم؟. رهیکارگر بگ رونیاز ب دونم؟یچه م)

(.دفعه رو کمک کن نیحاال ا)

(.تونمینم)

در خارج شد و بعد از  يشهرام از ال.در را باز کردم.دمیامدند شن یمامان و گلرخ خانم را که از پله ها باال م يهمان حال صدا در

تو شرکت  اریاسفند.امان که نمتونم کمکتون کنمشرمنده ام م1شد رمیکه د يوا: (با مادر من و مادر خودش گفت یاحوال پرس

(.خداحافظ.منتظرمه

.میاثاث را به کمک راننده و دو کارگر باال آورد.نکرد یتیشکا نیبا آن که تعجب کرده بود اما کمتر مادر

****

جا پنجه افکنده  و برف خود بر همه خیو صالبت و  يزمستان با سرد.سرد و پر سوز اواسط زمستان بود اریبس ياز شبها یکی

 میضخ يابرها ریز جیکه به تدر یرنگ دهیپر يبا ستاره ها نیو آتش یآسمان ارغوان.اندینما یم شیاز پ شیبود و حضورش را ب

.داد یرا م يسردتر يروزها دنیو فرا رس دیخبر از بارش برف شد, شدند  یپنهان م

تصادفا آن .میپارك برو کیقدم زدن به  يآنها دعوت کرد برا و شهرام از میپدر و مادرم رفت داریمن و شهرام به د شامگاه
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و شام را به  میکن یرو من و شهرام هم دعوت کرد آنها را همراه نیشب پدر قصد داشت خانواده اش را به رستوران ببرد و از ا

.میپارك برو رد يرو ادهیو بعد بع پ میاتفاق بخور

تمام آن کدورتهاا و نجشها بر سر مساله  ییگو.به خانواده ام تعلق دارم گریکردم بار د یشب بعد از مدتها احساس م آن

.همه مان رفته بود ادیاز  هیزیجه

 یمیقد انیشناخت و از مشتر یم یپدرم که او را به خوب دنیرستوران با د ریمد.میرفت یکه اکثرا به آنجا م میرفت یرستوران به

 نطوریاما هم.کرد یما احوال پرس کی کیجواب داد و از  یما را به گرم يمهاسال.امد شیگشاده و چهر خندان پ يبا رو.اش بود

.بهتش زد کدفعهیشهرام افتاد و  بهبود چشمش  ییکه سرگرم خوشامدگو

 یصرف غذا به رستورانش م يکه سالها بود پدرم برا) سرهنگ( رایز,میبرد یبه آن رستوران م شهیمهمانان خود را هم ما

.میکرد یقشنگ و دنج رستوران او خود را در خانه مان حس م طیبابا بود و ما در مح یمیاز دوستان صم.رفت

او در  تیاز علل موفق یکی دیگذاشت و شا یمثل ما احترام م زیمودب و خوش اخالق بود که مهمانان ما ن يبه قدر سرهنگ

,  میبرد یرا به رستوران او م میخاله ها ای دیپسر عمه ام حم یوقت دیآ یم ادمی.اش بود ییرفتار مودبانه و خوشرو نیمارش هم

 یخورد و با لحن کهیشهرام در کنار ما  دنیرستوران از د ریاما آن شب مد.بود ماانهیرفتارشان با آنها چقدر دوستانه و صم

(ن؟یدار يا ییخانواده آشنا نیبا ا ایآقا شهرام؟ آ نیکن یچه م نجایشما؟شما ا: (و سرد گفت بیعج

(.خانم من هستن,خانم  قیشقا!البته.بله: (کنان گفت تبسم شهرام

(خانم؟ قیخانم شما هستن؟شقا)

(!بله)

و تاسف سسوال  رتیچنان با بهت و ح!به سرهنگ داده باشند شیتجر دانیرا در م یخیشدن چند فضانورد مر ادهیخبر پ انگار

از او  یسابقه خوب یشناخت ول یگ سالها بود او را مبود که سرهن دایپ نیاز ظواهر امر چن. میما مشکوك شد یکرد که همگ یم

.دیرس یبه نظر نم یمالقات راض نیشهرام هم از ا.نداشت
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و با پدرم گپ  ندیکنارمان بنش یصندل کی يرو یگاه,  دیایبه سراغ ما ب شهیسرهنگ مه عادت داشت هم.مینشست يزیم پشت

کوچک کارش نشسته و سرگرم نوشتن  زیدم و او را که پشت مبار سربلند کر. د یکی.امدیان شب اصال طرفمان ن, بزند 

بارد  یو تاسف از چهره اش م رتیتصادفا نگاهم در نگاهش افتاد و احساس کردم آثار ح.دمیبود د هایصورتحساب مشتر

 ینیبار سنگ ریاز ز شیشانه ها نکهیو مثل ا دیکش یقیشهرام نفس عم.میامد رونیو از رستوران ب میوباالخره شاممان را خورد

(!داشت یمزخرف يچه غذا! بود یفیچه رستوران کث: (رها شده باشد گفت 

: ( رك گوست گفت يپدرم که مرد.داشت ییمطبوع و گوارا اریبس يبود و هم غذا زهیپاک اریمه آن رستوران هم بس یصورت در

و  شخدمتهایپ دمید.به رستورانش رفته بودموقت  ریشب که د هی.هیریو مد قیمرد ال, مرد  نیا! شهرام خان ستیهم ن نطورهایا

(.دهیرو بهشون تذکر م هایحفظ نظافت و بهداشت غذا و رفتار مودبانه با مشتر صولکاغذ ا يآشپزها رو به صف کرده و از رو

(.ادیاصال ازش خوشم نم.ستین یخودش آدم خوب, گمیرستورانش رو نم, نه:(شهرام حرفش را عوض کرد و گفت کدفعهی

آمدن از محل از محل توقف چنان به سرعت به  رونیب يرا روش کرد و برا لیشهرام اتومب, میشد لیسوار اتومب نکهیا از بعد

کوچک  يرنگ که آنجا پارك بود برخورد کرد و چراغها دینو سف کانیپ کیبه  لشیعقب حرکت کرد که سپر عقب اتومب

, میکن دایبگذار صاحبش رو پ. یرو شکست کانیپ نیا ياچرراغه شهیش, يعجله کرد: (پدرم گفت.را شکست کانیپ يجلو

(.میدیخسارتش رو د

 نیو سرما و زم یکیتار نیتو ا نیخوایم!یملک يآقا نیدار يچه حوصله ا!گو باباش: (سر داد و گفت يدر جواب خنده ا شهرام

(ن؟یکن دایرو پ ارهیابو ط نیصاحاب ا نیزده بگرد خی

هم  لیخود اتومب, کیکوچ ياحتمال داره عالوه بر چراغ ها یدر ثان.میما مقصر هست.کنهیم حکم نطوریا تیانسان:( گفت  پدرم

(.باشه دهیصدمه د

کرده باشد  يبامزه ا حیبخواهد تفر نکهیو مثل ا, آمد  رونیگذاشت و تخت گاز از محل توقف ب کیدنده ,نکرد ییاعتنا شهرام

 دیشا.کامال فرو رفت و قر شد ریکه گلگ يبطور]دینو کوب کانیسمت چپ پ ریخودش را به گلگ لیمجددا سپر عقب اتومب
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نشسته و مشغول  میاز آن خارج شده بود شیپ قهیکه ما چند دق یستوراننو در ر لیآن اتومب دهیو خسارت د ختیصاحب بد

قه سر شوهر ان هم از صد, وارد شده بود لشیخسارت به اتومب یهرچه بود کل.داشت یدر آن حوال يگریکار د.صرف شام بود

!بنده

ا  مانیجاز گوشها دنیکوب يکه صدا یحد باال برد و در حال نیپخش را تا اخر میراد يشهرام صدا, از خروج از محل توقف بعد

 گرید يها لیاتومب انیاز م,چپ و راست, دادن راژیکرد و به و تیهدا ابانیرا به وسط خ لیکر کرده بود خنده کنان اتومب

اگزوز را  رایهم گوشخراش بود ز لشیموتوز اتومب يصدا.در حال عبور پرداخت  ياهایفتن با اتومبو کش و قوس ر دنیلغذ

که در آن شام  یصاحب رستوران, سرهنگ  يدتنم مالقات با آقا ینم.جت بدهد يصدا لیکرده بود تا اتومب يمخصوصا دستکار

او  یلرانیاتومب وهیش نیا.کرد یم یندگران یوار و عصب نهواید,  انهیوحش نطوریبر او گذاشته بود که ا يچه اثر, میخورده بود

 يزیبه چ, مورد فرمان  یدر ان لحظات به جز گاز دادن و دنده عوض کردن و چرخاندن ب ییگو.داشت یتازگ يتا حد میبرا

 ناتییا تزکه آن را ب, کوچکش  يرنو لیدر پشت فرمان اتومب.قائل نبود یتیاهم زیچ چیکس و ه چیه يکرد و برا یفکر نم

 یخواست تا م یکرد و دلش م یم یرگیو تفوق و چ ياحساس غرور و سر بلند, رنگارنگ آراسته بود  يها چراغو  بیعج

رفت و  یدو طرفه م ابانیالبه سمت راست به وسط خ یتواند مردم را آزار بدهد و بترساند با چرخاندن فرمان بطور کامل از منته

 يها لیراند که اتومب یم عیو آنقدر سر, گرفت  یم, امدند  یسمت مقابل م زکه ا يبر خوردروهابا چراغ زدن و بوق زدن راه را 

انواع ] خود  تیترب زانیو بسته به م دندیکش یم نییپنجره ها را پا شهیرانندگان ش.رفتند یسمت مقابل با وحشت کنار م

.کردند یرنو م نانیرا نثار راننده و سرنش کیتا رک میمال يدشنامها

(!کن اطیاحت, ستایوا, ترمز کن : (پدرم گفت.میبود دهیرس ادهیچراغ قرمز مخصوص عبور عابران پ به

(!میما رد بش ستنیوا دیاونها با!گور پدرشون: (و گفت دیکش يخرناسه ا شهرام

(!است ادهیحق تقدم با عابر پ.چراغ قرمزه)

رو پاره کنه و  گرانیتونه د یآدم تا م.جنگل تنازع بقاست ایدن! ست که زرنگتر باشه یحق تقدم با کس.باباجون الشیخ یب)
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باشه و حق خوودشو از  يتونه قو یتا م دیآدم با!نیعمر اشتباه کرد کی.نیکنیشما اشتباه م.کنه یببلعه تا بتونه خوب زندگ

(.یاست نه دادن ینیحق گرفت.رهیبگ گرانید

(شدده؟ عیحق ضا, راغ قرمز توقف کنه چ يجلو یتگه انسان موقع رانندگ یگیم یعنی: (گفت پدرم

کنان کنار  نیمردم وحشت زده و نفر.خود باز کند يبه بوق زدن وگاز دادن ادامه داد نا به زور راه را برا, جواب  يبه جا شهرام

 يخنده ا او.کرده بود عیشهرام حقشان را ضا رایز, دندیکوب یم لیگفتند و با مشت به کاپوت اتومب یم راهیبد و ب, رفتند یم

عادتشون دادن از صبح تا شب مثل بره !مشت احمق گوساله نفهم هستن هی.نینگاهشون کن!ها ها ها : (کرد و گفت یعصب

(.و بع عب کنن ریسرششون رو بندازن ز

به اتفاق  یدختر جئوان ارمک پوش.ازاردیکند و ب یخواهد او را عصب یکردم با پدرم سر لج افتاده است و مخصوصا م احساس

گوشخراش  ينوا انیدر م شیپدرم که صدا.ردیبه او بگ نیبود سپر ماش کینزد, گذشت  یم لیاتومب يپدر و مادرش از جلو

(!يکرد یم ریدختر مردمو ز یداشت!کم طاقت داشته باش هیآخه : ( دز ادیشد از وحشت فر یم دهیبه زحمت شن یقیموس

 نیسه برابر بابت خون ا تونمیالحمد اهللا خدا اونقدر به پدرم داده که م.دمیشو م هیکشتمش د یبابا؟ اگه م,  نیترس یم یاز چ)

(!انیمن ن نیماش يجلو رنیبگ ادی دیبا.بدم هید يریدختره اکب

به استراحت و آرامش  لجیتو چند روز احت نکهیمثل ا, شهرام جان : (بغل دست راننده نشسته بود با شماتت گفت یصندل پدرم

(....دارم که يدیبه اسم دکتر شه یمن دوست.یروان پزشکمراجعه کن هیکنم هر چه زودتر به  یم هیمن بهت توص, يدار

دارن که  ییاونها.به روان پزشک ندارم اجیمن احت: (که به شدت غضبناك شده و سخن پدرم به او برخورده بود گفت شهرام

(.نیشیکهنه م.و.ام. ب لیسال خدمت هنوز سوار اتومب یبعد از س

تو .خواد یبد تو رو نم یکس, شهرام جان : (پدرم گفت.شد یسوار م1976مدل . و.ام.ب لیاتومب کیدرم بود که پ منظورش

مملکتن و  نیاز هم.هم مثل خود ما هستن ینیب یم ابونیکه تو کوچه و خ یمردم نیا.یمثل پسر خودم,یهست قیشوهر شقا

رفتار  نیا يراننده ا,  یهست ادهیتو در حال عبور از خط عابر پ که یموقعاگه .من و تو رو دارن يمشکالت و مسائل و دغدغه ها
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(اد؟یرو باهات بکنه خوشت م

و دست به  دیآ یرگ جنون شهرام به جنبش در م, مواقع بخصوص  یبار حس کرده بودم که در بعض نیآن زمان چند تا

از , از صرف شام در رستوران سرهنگ بعد, آن شب هم  نکهیمثل ا.دیگو یزند و مجون وار سخن م یم يعاد ریغ يکارها

بخواد  یرم که کس یراه نم ادهیپ یزمان چیاوال من ه: (پدرم گفت واباو در ج, موارد آن  نیاز بدتر یکی دیشا.بود یمواقع نیچن

به نظر من  !داره  یاون با همه پدرکشتگ, پدرم از من هم بدتره.ادیمردم بدم م نیمن از ا ایثان.کنه رمیز نیمزاحمم شه و با ماش

(پس چرا من با عاطفه باشم؟.وجود نداره يعاطفه ا چیه.همه با هم دشمن هستن

شرمسار و خجالت , که به زبان آورده بود  یپدر و مادرم از خود نشان داده بود و سخنان يکه شهرام جلو يچند روز از رفتار تا

سرشار از شور و  يا ندهیآرامش و آ, فرزند,  یانوادگکه توقع داشتم کانون گرم خ يمرد] شیشهرام فرسا, شوهرم.زده بودم

در  زیکه رفتار و طرز فکر او قبل از هر چ افتمییدر.ساخته بود دیبه شدت از خودش ناام امر, نشاط و سعادت به من اعطا کند 

 یاما حس م.ده استو نفرت را به او القا کر نهیتنها خشم و ک یعشق و نحبت و دوست يکه به جا,غلط پدرش است تیترب جهینت

 يوقتها که پا یگاه.در او به وجود آورم یراتییو تغ نمک تیهر وطر شده او را هدا دیوجود ندارد و با میبر یکردم راه بازگشت

اش با پدرش  انهیکه سر مساله اثاث خانه م یبخصوص از زمان.کردم یاحساس تاسف م شیبرا قتاینشستم ع حق یدرد دلش م

.درد دل کرد نداشت يرا برا یبه جز من کس گرید, بود شکراب تر از قبل شده

خواد جفتمون راحت  یبه خدا من دلم م,قیشقا: (که شهرام عقده دل گشود و گفت میروز من و شهرام در خانه نشسته بود کی

 یو حسابو درست  کیخونه ش هیاول از همه .خرجش کنم يچه جور دونستمیم,اگه پول بابام رو داشتم.میکن یو آسوده زندگ

مدل  نیآخر نیماش هی.و تخته ها رریت نیهم از شر ا میخالص ش ینینش اجارهکه هم از شر  دمیخر یم یبا اسباب و اثاث عال

آخ که اگه .میگشت یو همه جا رو م میرفت یبه اروپا م يبعد هم سفر.ینش یسوار تاکس نقدریکه ا, تو  يپا ریگذاشتم ز یهم م

(!دیرس یبابام به من م يپول ها

که آدم  یپول یدون ینم.یو پول جمع کن یسعس کن خودت کار کن.پدرت نباش  يفکر پول ها نقدریا,اخه شهرام جون: (  گفتم
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(.چقدر خرج کردنش لذت داره,  ارهیخودش با زحمت به دست ب

باد آورده است که  پول.یخرجش کن ادیدلت نم, يساریرو که با جون کندن به دست  یپول!ستین نطوریبه نظر من اصال هم ا)

(!خرج کردنش لذت داره

(؟يدیفکر آزار م نیچرا خودت رو با ا گهید.ستیحاال که از پول باد آورده خبرب ن)

بابام منو تو بغل خودش .سرم نبوده يمادر باال یاز سه چهار سالگ.بودم یادم بدبخت یمن تو زتدگ.ستیدست خودم ن, یدونیم_

اگه دست و پام .بگم يزیاما از ترس دعواهاش جرات نداشتم چ.ومدیفشرد که نفسم باال نم یخوابوند و اونقدر به خودش م یم

و  ومدیم شیبرام پ یآخ که چه مشکالت.نوکر بزرگ شدم هیمن با مادر بزرگم و .شد حق نداشتم اعتراض کنم یتنه ش له م ریز

بابام همه ش .کنم یم فیبرات مفصال تعر,  دست داد یفرصت ياگه روز.میکش یم يپدر یو ب يمادر یاز ب ییهایچه بدبخت

اورد خونه گه  یجور واجور م يمردم هم چشم داشتوادنقدر ادمها يبه زنها.خودش بود یو نوش و خوشگذرون شیدنبال ع

خوب و  يها هم که همه شون آدمها هیهمسا.ها هیفرستامد خونه همسا یم, که من تو دست و پا نباشم  نیمادربزرگم واسه ا

بار که همه منو به حال خودم  هی.ابونیخ يفرستادم تو یکردن و منو م یوقتها بهم اخم و تخم م یبعض.نبودن ينوازمهمون 

کس و  یو ب میتیبچه  هیخونمون بود فکر کرد من  کیکه نزد یرستوران شخدمتیپ, گشتم یول م ابونیتو خ وگذاشته بودن 

حاال نگوکه بابا و مادربزرگم دو ساعت بود .تمام خوردمش يبا اشتها کاسه سوپ بهم داد که کینو برد رستوران . کار هستم

(.سالم بود 5اون موقع !گشتنیدنبالم م

 دیشا.ارنیببردنش هزار بال سرش ب دیشا1 ییخدا تو کوچه ول کرده بودن؟عجب ادمها دیبه پنج ساله رو به ام: (تعجب گفتم با

(.نیماش ریبره ز

بابام  یعنی,دمیمادرم رو ند یتا چهارده سالگ یاز پنج سالگ.ن اصال به لطف خدا بزرگ شدمم يراستش رو بخوا( گت ك  شهرام

بابام .حکم دادگاه دارن.خانم با خودشون ببرن نیپاسبان گفت بچه رو بد.پاسبان اومد در خونه هیبه روز مامانم با .گذاشت ین

خاله  یاما اشتباه دمیمن به طرفشون دو.بودن ستادهیکوچه وا نییمامان و خاله ام پا.سپرد  باننداره منو به پاس يچاره ا دیکه د
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مال شوهر خاله  ایکه گو میشد یلیبعد سوار اتومب.هیگر ریمن زد ز دنیمامانم با د. تو بغل اون دمیمادرم گرفتم و پر يام رو جا

(.کردم یو پشت سرم رو نگاه م دمیترس یمن همه ش م.م بود

(چرا؟)

من  دیبوس يمامانم که صورتش رو برا.منو به زور از اونها جدا کنه ادیکنه و ب بونیباام تعق دمیترس یم! گهیخوب معملومه د)

اون روز .مامان يلهایفام شیپ میبعد رفت!چون بابام سفارش کرده بود مامان رو نبوسم.دمیکش یخودم رو عقب م, اورد یجلو م

بهم خوش  یلیکردم و خ يباهاشون باز یکل.خانواده جمع بودن يه هابرپا بود و بچ یمفصل یام مهمون يخونه مامان بزرگ مادر

(.گذشت

کلمات همچون .و همچنان به سخن گفتن ادامه داد اوردیشهرام سرش را باال ن.دمیبر سرش کش یدست, سوخت شیبرا دلم

.کند يریجلوگ شیتوانست از فوران احساست و در دلها ینم ییگو.شد یاز دهانش خارج م یلیس

مادرم بودم و تاره بهش عادت کرده بودم که بابام با دو تا الت گردن کلفت آمدن  شیدو روز پ.گذشت عیسر یلیوقت خاما )

 يبرا. رو گذروندم یسخت یلیسالها خ.بابام داد لیمنو تحو هیمامانم با گر.اومدم بچه رو ببرم: بابام گفت.مادرم يدم منزل پدر

 یبرات دوچرخه م یشدم بابام گفت اگه قبول ش دیسال تجد هی.شدم یم هیتنب یختشدم به س یکه مرتکب م یهر اشتباه

بردم  اقیبعد کارنامه ام رو با غرور و اشت.قبول شدم یبا نمره خوب وریوار درس خوندم و شهر وانهیاون سال تابستون د.خرم

 يرو که قول داده بود يدوچرخه ا.شدم بولمن با نمره خوب ق, بابا: ؟گفتمیخب که چ: کرد و گفت ینگاه ییاعتنا یبا ب.ششیپ

تو امتحانات خرداد شاگرد  ؟اگهيخوایدوچرخه هم م يات رو قبول شد دیتجد: رفت و گفت يغره ا ؟چشميخریبرام م یک

(!نداره هیهد گهیکه د يدیقبول شدن تو تجد یول.دمیخر یبرات م دیشا ياول شده بود

(د؟یبرات دوچرخه نخر یعنی)

 یکردن با حست نگاه م یم يدوچرخه سوار ابونیخ يکه تو ییبه بچه ها.داشتن دوچرخه رو داشتم يزوآر شهیهم.هرگز,نه)

(.کردم
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(!دهیخر لیعوضش حاال برات اتومب)

«گفته؟ یک! کرده غلط»

«مادرت»

بابام تو . دمیخررا  لمیاتومب نیکه با زحمت به دست آورده بودم، و اول یخودم پولهام رو جمع کردم، پول! مادرم غلط کرده»

من  يبه اتو يگفت حق ندار یلباسهام رو اتو بزنم و م يگذاشت حا ینم. کرد یم غیرو ازم در زیچ نیگوچکتر شهیهم یزندگ

 یم میسشوار رو قا. ییبدم خوشکشو ایو اون اتو بزنم  نیلباسهامو ببرم خونه ا بودممن هم مجبور ! شه یخراب م ،یدست بزن

اگه . کردم یاستفاده م ییدستشو یکیاز اون  دیکرد و من با یخودش بود که درش رو قفل م ییدستشو يسشوار تو! کرد

 يفحش ها شهیهم. دیرس ینم هشزد و من هم زورم ب یکردم، به حد مرگ کتکم م یازش نم یکه بچه بودم درخواست یموقع

. خوادیدلم م: گفت یم ؟يدیمادرم فحش م پدر جان آخه چرا به: گفتم یم. شد یداد که به مادرم مربوط م یبه من م یکیرک

شده بود که  يطور گهید. بسازم دیاستفاده از آنها کل يکرد که من هم مجبور شدم برا یم میاون قدر اثاث خونه رو از من قا

اده دوختن شلوارم استف يمادربزرگم برا یاطیکمد رو ساختم که بتوتم از چرخ خ دیکل! دهیشهرام انگشتش مثل کل اگفت آق یم

رو هم درست کردم که بتونم موهامو  ییدر دستشو دیکل! کرده و درش رو قفل کرده بود میکمد قا يرو تو یاطیچرخ خ. کنم

کردم که  یگذاشتم و در همه جارو مثل خودش قفل م یسر جاشون م وخونه اونهار لیبعد از استفاده از وسا. سشوار بکشم

« !نفهمه يزیچ

پدرت  لیاتومب يها کیو الست انیکه دوستات ب یرو باز گذاشت اطیروز در ح کیت درست نبود که شهرام، اون کار نیبب یول»

«.رو ببرن

فروختم که جبران  کهارویمن هم الست. داد یپول ازم قرض کرده بود و بهم پس نم یتونستم بکنم؟ دست یکار م یخوب، چ»

«.که بهش قرض داده بودم بشه یپول

«کرد؟ یچرا از تو قرض م گهید! همه پول داره نیآخه پدرت که خودش ا»
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کرد که روز  یچه کلکها سوار م یاگه بدون. هام پس انداز کرده بودم ازم گرفت يدیکه با ع یگولم زد و پول. دونم واهللا ینم»

!نده هیتولدم به من هد

دادن ازش نداشته  هیتوقع هد گهیکه د انداخت یسال دو سه روز مونده به تولد من، دعوا و مرافعه و جار و جنجال راه م هر

.باشم

 يشده ا يخودت مرد يتولد گرفتن رو فراموش کن، حاال برا هیهد گهید! يدیکش شیشهرام جان باز که حرف تولد رو پ»

 یمهم زیتولد آدم که چ. پنج بار ایمن چند بار در عمرم جشن تولد گرفته ام؟ به نظرم مجموعا چهار  یکن یفکر م! ماشااهللا

هر سال سالگرد ورودمون  میخواه یکه م میو آدمهاش داده ا ایدن نیبه ا يزیچکه هر کدوممون چه  میفکر کن دیما با. ستین

«م؟یریجشن بگ ایدن نیرو به ا

«...جشن تولد یآره، ول»

. رنیبگ هیو هد دو ساله دوست دارن شمع فوت کنن یکی يبچه ها. جشن گرفتن تولد مال بچه هاست ،يمنو بخوا دهیاگه عق»

 شهینم یحت یعمرشون شمع بگذارن و فوت کنن، گاه يبه تعداد سالها رن،یبزرگ زشته که تولد بگ يآدم ها يبه نظر من برا

«!شمعها رو شمرد

«...تولد يها هیهد یآره، ول»

معذب  تیوضع نیاغلب از ا شن،یکه به جشن تولد دعوت م یکسان. يخودت بخر يرو برا هیهد نیکم خودت بهتر یسع»

شون رو با روز  یمهمون. بدن  یمهمون ادیرفتن زورشون م یبار مهمون ستیشناسم که بعد از ده ب یرو م یمن اشخاص. هستن

به نظر من اصال جشن گرفتن روز تولد  یول. رنیهم بگ ییها هیهد لهیوس نیتا به ا کننیخانواده همزمان م ياز اعضا یکیتولد 

 يآت و آشغالها شنیکه دعوت م ییاونها. رنیمردم معذب شن و تحت فشار قرار بگ شهیث مچون باع ست،ین یکار درست

 يا هیو هد ادیباشه خودش م ادشی یتولد رو اعالم کرد، اگه کس دیوقت نبا چیمن، ه دهیعق هیپس . برنیم هیخونه شون رو هد

«.ارهیهم م
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هم رسم و  یلیآوردن خ هینت جشن تولد گرفتن و هدبه نظر من س! يو موعظه کرد حتیاز بس نص دیکه سرم ترک يوا»

«.ببرم هیهد یمن دوست ندارم واسه کس یول. هیا دهیسنت پسند

«؟يریبگ يپس فقط دوست داره هد»

« !رمیبگ هیمن فقط دوست دارم هد! آره« : جواب داد يلحن کودکانه ا با

و رفتن  یخانوادگ يهایاز مهمان ریغ. فقدان رفت و آمد بودبردم، کمبود دوست و آشنا و  یکه از آن رنج يمسئله ا نیبزرگتر

از مهمانان  ییرایپذ يکه هنوز خانه مان برا لیدل نیبه ا دیشا. میمعاشرت نداشت يگریبه منزل اقوام، آن هم به ندرت، با کس د

به محض  یول ند،یایب دنمیدر منزل شوهرم به د يا هیبودند با آوردن هد لیدوستانم طبق آنچه مرسوم است ما. آماده نبود

.کردم یو آنها را از سرم باز م دمیتراش یم يعذر و بهانه ا میخدمت برس یگفتند ک یم نکهیا

و او که جوان مهربان و  میرفت یم اریاسفند يمعموال ما به منزل پدر. رفت و آمد نداشت یبا کس اریهم جز با اسفند شهرام

 شیمادش سالها پ. کرد یم یاو با پدر و برادرش زندگ. کرد یاز ما استقبال م ییروو خوش یبه گرم شهیبود، هم يدست و دلباز

اهل شمال و مرد  اریپدر اسفند. شده بود يگریکرده و از او صاحب فرزند پسر د دواجاز يگریاز پدرش جدا شده و با مرد د

ه خودش سابقا در شهرستان زادگاهش به گفن. زود با من همزبان شد یلیاو حدود شصت سال سن داشت و خ. بود یساده دل

 ناتیشرکت تزئ اریاسفند. کرد ینم يگریو جز نوشتن عرضحال در منزلش کار د دهیبود، و حاال دست از کار کش يدعاو لیوک

 کیبزرگ در طبقه دوم  یاش را که آپارتمان يخانه پدر. داشت ینسبتا خوب یمال هیکرده بود و بن سیساختمان تاس یداخل

داده بود، همان  صیشرکتش تخص يقسمتش را به کارها کینموده و  میهار طبقه بود، به دو قسمت مجزا تقسساختمان چ

.آن است یگفت از سهامداران اصل یمکه شهرام  یشرکت

انجام  يپس از ورودمان، آن دو مجبور شدند برا قهیچند دق. برد اریصبح به منزل اسفند ازدهیساعن  یروز شهرام مرا حوال کی

او بالفاصله به . با من درد دل کند یکم اریباعث شد پدر اسفند نیهم. تنها ماندم اریبروند و من با پدر اسفند رونیب يرکا

بادام پوست  هیشب يزیخودش گذاشت و به خوردن چ يجلو يآورد و سپس کاسه ا وهیم میبرا. از من مشغول شد ییرایپذ
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 یتعجب کردم که آن موقع روز چه خوردن. پوست کنده است ریس يدقت کردم متوجه شدم حبه ها یوفت. کنده پرداخت

«ن؟یخور یم ریس« : دمیپرس! کند یرا تناول م یبیعج

«ن؟یدار لیشما هم م ن،ییبفرما« : و کاسه اش را به من تعارف کرد» .بله« : گفت

« .نه، متشکرم« : خنده سرم را عقب بردم و گفتم با

«.دشمن فشارخونه ریس گنیم. خورمیبه خاطر فشار خونم م»

«کنه؟ یناراحتتون نم یول. بله»

«دهنه؟ ينه خانم، چرا ناراحتم کنه؟ منظورتون بو»

«.بله»

رو که  ییرسم و در ضمن، تلفن ها یخودم م يخونه نشسته ام به کارها نیا ياز صبح تو. معاشرت ندارم ینه، من که با کس»

 یروزنامه آگه يتو تکسه،یساختمان، منظورم کن يو نما یداخل ناتیتزئ يون گهگاه براآخه ا. دمیجواب م شهیم اریواسه اسفند

 سیخس يخانم، من از اون پدرها قیشقا نیدونیم« :کردم و ادامه داد یتبسم» .دمیم ارواگه خودش نباشه من جواب تلفنه. دهیم

پسرم گفت دو  ی، وقت دمیخونه رو خر نیا دمیعمر زحمت کش هی. کنم غیکه بخوام مالمو از پسرهام در ستمیمالدوست ن

با بچه هام دعوا  ایزنده ام که سر مال دن گهیمگه من چند ساله د. که بتونه شرکتشو راه بندازه فورا گفتم باشه میقسمتش کن

!ستمیمن که مثل پدر شهرام ن. کنم یخونه خرج م نیهم يتو رسهیرو هم که به دستم م یچندرغاز پول هیکنم؟ همون 

چطور مگه؟:را به آن راه زدم و گفتم مخود

ن؟یمدت پدر شوهرتون رو نشناخت نیمگه شما تو ا:گفت

.يحدود چرا،تا

 دونمینم.عاطفه و مال دوسته یکه پدر شهرام چقدر ب نیدون یخودتون بهتر م.جاستیخوام،سوالتون ب یمعذرت م یلیخ پس

.پسر به ما پناه آورد نیا.کرد رونیبار شهرام رو از خونه ش ب هینه؟ ای نیخبر دار
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 یعنیپناه آوردن  نیدونیم:کرد و او گفت یتالق اریدوباره سر بلند کردم،نگاهم با نگاه پدر اسفند یانداختم و وقت نییرا پا سرم

.یهم مثل پسر خودم ه؟تویحرفها چ نیبهش گفتم نه پسرم،ا.برم تو کوچه بخوابم دیبا نیگفت اگه منو راه ند یعنیچه؟

کرد و خودش و  یم يزیابرور شهیلعنت فرستادم که هم شیفرسا يدر دل به آقا.گفتن را از دست داده بودمسخن  توان

.هیعوضش مادرش زن خوب یول:گفتم.کرد یم فیهمه خوار و خف ي.پسرش را همواره جل

.مادرش از پدرش بدتره اتفاقا

چطور مگه؟:دمیپرس باز

بهش  نجایا ومدیبار م هی يدر اون مدت مادرش هفته ا.م کرد یما زندگ شیپ چطور مگه؟شهرام هشت نه ماه نیپرس یهم م باز

که پسرت رو دست من  يا کارهیگفتم خانم پس خودت چ یتو دلم م.گفت آقا پسرمو دست شما سپردم یبه من م.زد یسر م

؟يسپرده ا

مادر شهرام با من که خوبه و هوامو به هر حال رفتار .شده شیفرسا يرفتار نحس آقا یگلرخ خانم هم به نظر من قربان یول

.داره

...کن،چون يازش دور.زن باش نیبهت بگم دخترم،مراقب ا یول

نگفت و جمله اش همانطور نا تمام  يزیچ گریهم د اریپدر اسفند.داخل شدند اریهنگام در خانه باز شد و شهرا م اسفند نیا در

.ماند

گونه  نیجوان ا يمشترك همه زوج ها یزندگ:گفتم یدادمو م یم يم دلدارمرتب به خود یانکه اثاث خانه مان کم بود،ول با

از همه بدتر،مشکل بدون پرده .کرد و وضعمان رو به راه خواهد شد میپر خواه جیگفتم خانه را به تدر یبا خود م.شود یآغاز م

که آپارتمان ما  نیبا ا لیدل نیبه هم.بودشهرام به همه پنجره ها روزنامه چسبانده .کرد یناراحتم م یلیبودن پنجره ها بود که خ

 یداستان انگشت ادیبه .شد یبرخوردار نبود چون روزنامه ها مانع نفوذ نور به داخل خانه م يادیاز نور ز یدر طبقه سوم بود،ول

رده پ يخوا یم یپس ک:به شهرام گفتم يروز!داشت نفرت نیزم یکیدر تار یافتادم که از ازدواج با موش کور و زندگ یم
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؟يبخر

!خوبه يجور نیهم فعال

.داره اجیخوبه؟خونه به پرده احت يجور نیهم یچ یعنی

 یاز کس.خودم بسازم مویزندگ خوامیم.نصب پرده ندارم يبرا يعجله ا چیو پوست کنده بهت بگم،من ه ق،راستیشقا یدونیم

.خوامیکمک نم

 م،بعدیخر یفقط پارچه شو م.بدوزن میپرده رو بد ستین ه؟الزمیچ یدونیاصال م.يجمله را تا به حال صد بار تکرار کرده ا نیا

.دوزم یکنم خودم م یمادرم رو قرض م یاطیمن چرخ خ

.بده مادرت بدوزه اصال

.وقتش رو نداشته باشه ایدلش نخواد  دیتازه شا.ستین اطیمن که خ مادر

خونه  يپدر و مادر عروسه که پرده ها فهی؟وظیگ یرو به من م زهایچ نیاصال چرا ا:شد و گفت یشهرام عصبان کدفعهی

.دخترشون رو سفارش بدن و نصب کنن

؟يخودت بساز تویزندگ يخوایکه م یگینم میمگه دا تو

.يکه دست از سرم بردار گمیم نویا:گفت

 یم یهم سع یگاه.برم یرنج م ییزد اما در باطن متوجه شده بود که چقدر من از تنها یم یالیخیکه خود را به ب نیبا ا شهرام

که بتوانم  دیخر ویدیدستگاه و کی میبرا يروز.را برطرف کند مییکرد با به گردش بردن من سرگرمم کند و احساس تنها

.زد یسفارش پرده سر باز م ای يپارچه پرده ا دیدانم کهچ را از خر ینم یول.و تماشا کنم هیمورد عالقه ام را کرا يلمهایف

که فردا به  ،بدونيدلخور نقدرینرفتن ا یتو که از مهمون!خبر خوش برات دارم هی:امد و گفتخوشحال و خندان به خانه  يروز

اون هم تازه داماد .ما ر ودعوت کرده میمیقد يهایاز همکالس یکی.پنجاه نفره یمهمون هی.میدعوت شده ا یحساب یمهمون هی

.میباشزوج جمع  نیکه ما خوشگل تر یسبه سر و وضعت بر یلیخواد خ یدلم م.شده
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دمش؟یهست؟من قبال د یدوستت ک نیخوب،ا

.نه

ه؟یچ اسمش

خونه شون مثل قصر .از اون خر پولهاست نی؟ایمجلس با شکوه دعوت بش هیخواد به  یکنه؟مگه دلت نم یم یچه فرق برات

!مونهیم

را  يواریروز آن چهار داز بلس هر .از صبح به آراستن خودم مشغول شدم.از خواب برخواستم يبهتر هیآن روز با روح يفردا

امکان .دعوت شده ام یکجلل یخوشحال بودم که به مهمان اریکسالت آور شده بود،بس میبودم و مصاحبت شهرام هم برا دهید

 دهیخر میرا که پدرم قبل از عقد کنان برا يو دامن قشنگ به رنگ زرد قنار کتعصر که شد،.میکن دایپ يداشت دوستان تازه ا

را هم به خودم  میطال يورهایز.جذاب شده ام اریبه خودم نگاه کردم و مطمئن شدم در آن لباس بس نهییدر ا.دمیبود پوش

.میمعطل نشو ادیبه خانه آمد ز یرا مکطابق دستور خودش حاضر گذاشتم تا وقت راهنشیشهرام و پ دیکت و شلوار سف.ختمیآو

امده بود و  رونیبه آن عالقه داشت ب یلیاما سونا که خبه گفته خودش تازه از حم.دیشب از راه رس میساعت هفت و ن او

با عجله به آشپزخانه رفت و آنها .بود ینیریجعبه ش کیو  وهیم سهیدر دستانش چند ک.به دوش گرفتن مجدد نداشت یاجیاحت

.گذاشت خچالیرا در 

؟يدیخر ینیریش:دمیپرس

؟يخوایم.خشک ینیریآره،ش

.بپوششده،زود باش لباس  ریشهرام جان،د نه

.خوب اریبس

از  دیسف يسبز و کفشها ونیو شال پاپ یشمیابر راهنیو پ دیبا همان کت و شلوار سف قهیاتاق خواب رفت و بعد از چند دق به

 نگیو خروج از پارک لیبه محض روشن کردن اتومب.میشد ریو از پله ها سراز میدر را پشت سرمان قفل کرد.امد رونیاتاق ب
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.رفت ادمیآدرس !يوا يا:ادش افتاده باشد گفتی يزیچ نکهی،مثل اساختمان محل اقامتمان

؟ينوشته بود کجا

.برم باال تلفن بزنم بپرسم دیبا.بودم ننوشته

.خوب،برو باال بپرس لهیخ.یچقدر حواس پرت ماشاهللا

از .سرد بود لیاتومبداخل  يهوا.نشد يربع گذشت و از او خبر کی.شد و با عجله به طرف ساختمان رفت ادهیپ لیاز اتومب او

داخل اپارتمان شدم همه چراغها خاموش  یوقت.کند یچه م نمیشدم،در آن را قفل کردم و به خانه برگشتم که بب ادهیپ لیاتومب

کاناپه  يجلو زیم يرا رو کیکوچک قرارد اده و ک کیک کی يکرده و آنها را رو وشندو شمع ر ییرایشهرام در اتاق پذ.بود

.کاناپه نشسته بود يم روخودش ه.گذاشته بود

مگه برق رفته؟!اه:تعجب گفتم با

.نه:گفت يخونسرد با

؟يدیرو نپرس ؟آدرسیاونجا نشست چرا

«.ستیدر کار ن يا یمهمون راستش»

 یشهرام؟ شوخ یگ یم یچ«: دمیپرس. ستندیاحساس کردم زانوانم قادر به تحمل وزنم ن. دندیلرز یزانوانم م. خودم وا رفتم از

«؟یکن یم

کنم تو خانواده  ینم یشوخ. نه: گفت. داد یجلوه م ثیچهره اش را وحشتناك و خب دیتاب یبه صورتش م نییشمعها که از پا نور

.کلکو سوار کردم نیا نیهم يخونه برا میاریب ینیریما رسمه که عقد نامه رو با ش

. نقش بر آب شده بود یرفتن به مهمان يبرا دمیامبود؟  دهیفا یاز صبح ب میپس همه تالشها.بود از تعجب شاخ درآورم کینزد

«.میبخور کیک ایخوب حاال ب« :گفت  دیرس یبه نظر م یاو که از سکوتم ناراض

«ست؟یدر کار ن يا یمهمون چیکه ه یگیم يجد یاشتها ندارم ول یمرس»
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«.عقدنامه رو آوردم. نیبش نجایا ایب! آره جون تو«: کرد و گفت يا انهیموذ خنده

«؟يگرفته بود شیکه عقد نامه رو از مدتها پ تو»

«.امشب آوردمش. تو مغازه بابام بود یول آره»

تکه از آن را با چنگال برداشت و به زور در  کیپرداخت و  کیفراوان به خوردن ک يبا اشتها. در کنارش نشستم رتزدهیح

آورد و  رونیسبزش را از تن ب ونیشال و پاپ و دیخوردنش تمام شد کت و شلوار سف کیبعد از آنکه ک. دهان من فرو برد

خوب «: کردم گفت یبه من که مبهوت نگاهش م يبعد چراغها را روشن کرد و با لبخند. دیشلوار گرمکن کهنه اش را پوش

«.مراسم تموم شد

 يکه الزم دار يا گهید زیتلفن و هر چ زیلوستر و آباژور و م میپاشو بر«: به خانه آمد و گفت  یشهرام با خوشحال يروز

«.میبخر

«ده؟یاز کجا دستت رس پول»

«.زود آماده شو که حوصله منتظر موندن رو ندارم یلیحاال خ.بانک وام ازدواج گرفتم از»

شهرام  میقرار داد شانیو اثاث را در جا میدیبه خانه رس یوقت میدیتلفن خر زیم کیو دو کمد کشو دار و  تریروز چند لو آن

من به  یبگم که ناراحتت کنم ول نویا خوامینم! میحاال باز بگو ما بد!بفرما« :گردنم انداخت و با غرور گفت  خنده کنان دست در

«.اونا بود فهیپرکردن خونه واقعا وظ. ياوردیتو خونه من ن يادیتو اثاث ز اخاطر عشق به تو جلو اومدم ام

.پدر و مادر من بود»اونا « از منظورش

 زیدانستم رفتار ناپسند شوهرم باعث شده بود آنها از من ن یالبته م» .با من بد شدن نقدریچرا ا مدونینم«: تاسف گفتم با

.برنجند

از  دیدختر با هیپدر و مادر . شون عمل نکردن فهیاونا به وظ یول.بگذار فکر کنن من به پول اونا چشم دارم میبگذر«:  گفت

موقع دامادشون هوس کباب کرد  هیفکر کنن که اگه  یحت. باشن هیزیجه هیمدتها قبل از ازدواج دخترشون به فکر ته
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اخه تو که ثروت : ادامه داد. بود نیقزو يرو که نبود سنگ پا. گرفت خندم. اش داشته باشه هیزیکباب تو جه خیدخترشون س

به  لیو اتومب الیباغ و و گرفتم که یم یاگه به پول و ثروت زنم چشم داشتم زن! امیپولت جلو ب يکه من به هوا ینداشت یچندان

«.گرفتم ینام خودش داشته باشه تورو نم

خوب حاال قهر «: گفت یبروم که دستم را گرفت و با مهربان رونیاز او برگرداندم و خواستم از اتاق ب يرو. به چشمم آمد اشک

«!مییخانم، چاکر شما قیاشق مییما نوکر شما.کنم یم یاز اونا سر تو خال مویمن احمقو بگو که دلخور. دیببخش. نکن

خودش را .کردم لبخند بزنم یاشک چشمانم را پاك کردم و سع. بود یمانیاز پش ینگاهش حاک. و به او نگاه کردم برگشتم

«.يدار يبه هواخور اجیاحت. سفر ببرمت مشهد هی خوامیکن که م یآشت گه،یبخند د«: لوس کرد و گفت

«مشهد؟« :گفتم  یبا خوشحال. رفت ادمیاز  يدلخور

«؟يحاال منو دوست دار. دو هفته یکی نیتو هم آره»

«.آره»

شهرام از بستر . زنگ تلفن به صدا در آمد میبود نیریکه من و شهرام هنوز در خواب ش یروز ساعت هشت صبح هنگام کی

! عجب«: گفت مادرش گوش داد و  يچند لحظه به حرفها. مادرش بود. را برداشت یبرخاست و به طرف تلفن رفت و گوش

واسش دل  یلیشده خ یچ....چه مرگش هست؟......بهشت زهرا؟ مییایب یک....نه؟ ایهست  یرفتن...یعال مارستان؟چهیرفته ب

«....؟!رتتینکنه وعده داده دوباره بگ...چه خبره؟  ؟یسوزونیم

: بودم ناله کنان گفتم دهیکشهمانطور که در رختخواب دراز . داد یآزارم م یلیلحن صحبت کردن شهرام با مادرش خ نیا

«!شهرام، بس کن«

«...ه؟یحرف حسابت چ نمیحاال بگو بب دمیجوابتو نم قیبه خاطر شقا«: گفت

خوب به من « :باالخره گفت. داد یشهرام ساکت بود و گوش م. خط به سخنانش ادامه داد ياز آن سو مادرش

«.گهیم یچ قیشقا نمیبب.امیتنها نم امیاگرم ب ام؟یمن ب یچ يبرا...من؟.....چه؟
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. دیدستم را گرفت و به لبانش برد و بوس گرشیدستش بود با دست د یهمانطور که گوش.برخاستم و به طرفش رفتم میجا از

«شده؟ یچ«: لبخند زدم و گفتم . کرد یعاشقانه نگاهم م

.«مارستانیبابام رفته ب گهیم مامانم»

«چرا؟»

«حالش بده گهیم»

«.ادتشیرو عپس زودتر ب. يوا يا»

«.کنم یتو روش هم نگاه نم. ابدا من؟»

«.باشه پدرته یجان هر چ شهرام»

«.رمیتو نم یب من»

کم  کیخودت کم بود حاال بابات هم اضافه شد؟ من تازه  يرفتن ها مارستانیب. شهرام تورو خدا دست از سر من بردار«: گفتم

«.اعصابم راحت شده

«!رهیبذار تنها بم. امیمن هم نم ادینم قیشقا«: فتتلفن گ یخطاب به مادرش در گوش او

 یکرد و م یگلرخ خانم به من استغاثه م. را به من بدهد یبعد از او خواست گوش.کرد یخط به او التماس م ياز آن سو مادرش

م امد و دلم به رح. شهرام پدرش را به آن حال نزار رها کند ستیدارد و درست ن یمیوخ اریحال بس شیفرسا يآقا« گفت

پدر  شونیباشه ا یهر چ نیگیشما درست م. مییایکنم که با هم ب یم یمن شهرام رو راض هینطوریخوب اگه ا اریبس: گفتم

«.شهرامه

نه اخم . نشان نداد یعکس العمل چیما ه دنیبا د.میافتیاتاق دو تخته در طبقه سوم  کیدر  یمیقد یمارستانیشهرام را در ب پدر

 يهایو دلخور شیفرسا يآقا ندیمن به رغم رفتار نه چندان خوشا. لرخ خانم مادر شهرام هم همراهمان بودگ. کرد نه لبخند زد

لوس کرد و  میبود چون بالفاصله خودش را برا يرفتار نیمثل آنکه منتظر چن. دمیوسجلو رفتم و گونه اش را ب نیشیپ
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«.رمیمیحالم بده دارم م«: صحبت کرد میخودش برا تیاز وضع مارگونهیب

«!خدا نکنه ه؟یحرفها چ نیا« :گفتم

مثل درد . دفعه طرف راست شکمم به شدت درد گرفت هی روزید. کم شربت معده خوردم کی. کرد یدلم درد م شبیپر»

عمل  یبخواب دیصفراست با سهیدکتر گفت سنگ ک هی شیرفتم پ. زدم یچنگ م واریبه در و د. زدم یم ادهایفر. قولنج بود

چند تا آمپول  نجایا. کرد يبستر نجایمنو ا يفور. مغازست يهایترکه از مش يریدر رفتم زنگ زدم به دکتر ام از دستش. یبش

«.مسکن بهم زدن دردم ساکت شد

«.بوده ياومده و رفته فکر کنم قولنج صفراو يدرد. نبوده يزیالحمداهللا چ خوب»

«.کردم یدوبار هم سونوگراف«: مظلومانه نگاهم کرد و گفت شیفرسا يآقا

«کو؟ جوابش»

«.ارنیب قراره»

 نیجواب رو نگه دار نیا« :او گفت. داد شیفرسا يرا به دست آقا یداخل شد و جواب سونوگراف یپوش دیاثنا مرد سف نیا در

«.نیدکتر اومدن نشونشون بد يآقا یوقت

ست من داد و »را دراورد و به د يقه اجواب را باز کرد و ور يرفت پدرشوهرم پاکت حاو رونیپوش ب دیمرد سف نکهیمحض ا به

«؟ياریازش سر در م يزیچ نیبب« :گفت

نوشته . مشکوك گزارش شده بود يصفراو يمجار تیوضع ینوشته شده بود خواندم در پاسخ سونوگراف یسیرا که به انگل نامه

:بود

Stenosis observed, probably caused by tumor

با دوا خوب  ستین يزیچ«: کرد گفتم یبه من نگاه م یند کردم و به پدر شهرام که با نگرانسرم را بل. اوردمین میبه رو يزیچ

«.شهیم

. خواهند با هم تنها باشند  یاحساس کردم ان دو م. پدرش سر او را نوازش کرد. دیشهرام جلو امد و دست پدرش را بوس بعد
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 يپله ا يرو مارستانیب يگلرخ خانم در راه پله ها. تن نبودنشس يبرا یدر راهرو صندل. میمن و گلرخ خانم از اتاق خارج شد

«بود؟ یچ یخوب،جواب سونوگراف«: دیکنجکاوانه از من پرس. را آتش زد گارشینشست و س

البته ممکنه اشتباه . صفرا رو مشکوك گزارش کرده سهیک تیوضع یسونوگراف یول نیاریتورو خدا به روتون ن«: گفتم ینگران با

«.کرده باشن

«ه؟یمردن یعنی«: گفت یرحم یدر کمال ب او

«!نیزن یم هیچه حرف نیا! گلرخ خانم يوا»

 يتو. میپس اندازش خبر ندار يکرده از حسابها یزندگ يبا پنهانکار شهیآخه المصب هم. دمیپرس يطور نیهم یچیه»

به اموال مرده  اتیروزها اونقدر مال نیرث ابر ا اتیتازه اداره مال. شهیپولها لوت م رهیهم پول داره که اگه بم هیترک يبانکها

«.کرد یکاش قبل از مرگش مغازه رو به اسم پسرش م. مونه ینم یوارث باق يبرا یپول چیکه ه بندهیم

«!محال يآرزو»

 هین م. کنم فیرو برات تعر ییاما بذار ماجرا. حق با تو باشه دیآره شا: زد و دود آن را به هوا فرستاد و گفت گارشیبه س یپک

گفت  یداد، م یکرد، بهش پول نم یم تیاذ یلیخاله مو خ. بود تاجر فرش و برنج تو شمال بود سیخس یلیشوهر خاله داشتم خ

 هیو خست  یعمر پست کیبعد از . میبگذر. از هم سوا باشه دیخودم، خرجهامون با هتو غذا واسه خودت درست کن من واس

طال و  يکرد تمام سکه ها یکیخاه بزرگم با مادرش دست به  ریپ. دختر داشتسه تا سر و دو تا . گذاشت نیشب سرشو زم

خالم با خبر شدن  يکه شد بچه ها صبح. مرده رو دادن به زن پسرخاله ام با خودش برد تهرون متیگرون ق ایاوراق بهادار اش

موم کردن اما بعد از شش ماه که  خونه رو مهر. کردن تیفورا از برادرشون شکا. ستین یچیتو گاو صندوق باباشون ه دنید

تهرون و با فروختن  ادیپسرخالم م. هیآخه رشت هوا شرج. پودر شده متیگرون ق يهمه فرشها دنیدر خونه رو باز کردن د

 نیبر ارث ببندن و ب اتیثروت مال نیحاال اگه قرار بود به ا. نیو بب ایکه ب شهیم یسکه ها و جواهرات باباش صاحب چنان ثروت

!قرون هم نداشت کیکنن پسر خاله بزرگم امروز  مشیتقس وراث



معتضد ترایم - وسوسه ازدواج کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٧٢

تونه در  یآدم چطور م. حق برادر خواهرهاشو خورد قتیدر حق. کرد يبد یلیبه نظر من پسر خاله شما کار خ یول« :گفتم

«باشه؟ زهایچ نیپدرش تازه فوت کرده به فکر ا کهیحال

از پسر و زن  شتریاز قرار به من ب رایز. برسانم شیفرسا يش آقارا به گو شیمبادا من حرفها دیخانم جا خورد ترس گلرخ

بعد ». از مردنم خوشحال بشه یندارم که کس يزیخدارو شکر که من چ. واهللا دونمیچه م« :فورا گفت. سابقش اعتماد داشت

«.شهیم یتم عصباناگه منتظرش بذارم از دس. دیخر میقراره با مادرم بر!شد رمید! آخ« :به ساعتش انداخت و گفت ینگاه

.خارج شد مارستانیسپس از ب. کرد یبازگشت و خداحافظ ماریکرد و به اتاق ب یعجله با من روبوس با

. میگذراند شیفرسا يو بعد از ظهر و عصر را درکنار تخت آقا میخورد مارستانیب کینزد یو شهرام ناهار در رستوران من

خرج  یرفاه خودش هم پول يبرا یو پول پرست حت سیمرد خس نیم که اکرد یتعجب م. من خسته شده بودم. دیشب فرا رس

 یول میچند بار به شهرام اشاره کردم که برو. هم نگرفته بود یخصوص اقات یشده و حت يبستر یمیقد یمارستانیدر ب. کرد ینم

کرد و  یر پدرش را نوازش مشهرام هم س. بماند دیگفت با یدست پسرش را محکم گرفته بود و به او م. داد یپدرش اجازه نم

«.مراقبتون باشم نجایارو برسونم خونه برگردم  قیشقا نیبابا اگه اجازه بد«: عاقبت گفت. کرد یدر گوشش زمزمه م

(عجب لوس بود(» !نرو نه»

. ده بودند آن اتاق اشغال کر گرید ماریکنندگان ب ادتیرا ع هایصندل». ستهیسرپا وا تونهینم قیشقا. ستین یصندل نجایا آخه»

.«زود برگرد یباشه برو ول«: داد تیرضا دیحرف را که شن نیپدر شهرام ا

«پدر جان چشم»

«شش؟یپ يبرگرد يخوایم يجد«:  دمیاز شهرام پرس. میرفت رونیب مارستانیب از

(بود فتادهیتو اسکن کتاب ن نجایا( گفتم که . گفتم که دست از سرم برداره ینه بابا الک«: و گفت دیخند

«.که من هم باورم شد یگفت ياونقدر جد! يدار ییجنس ناقال عجب»

«.امینتونستم ب. زاپاسم هم پنچر بود.پنچره لمیچرخ اتومب دمیرو که گذاشتم خونه د قیشقا گمیکه اومدم سراغش م فردا»
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«.کنم یکله تو م يروز بفهمم به من هم دروغ گفته ا هیبدون اگه  یول! ییتو دروغگو چقدر»

 یپشت در اتاق من نگهبان ستایوا ایچله زمستون زنت رو ول کن ب نیتو ا گهیکه م ستین وونهیخودت قضاوت کن بابام د آخه»

«بده؟

«!هیتو خونواده شما ارث یوونگید»

«!بگو غلط کردم«: با خنده و حرص گفت. گردنم رو گرفت و محکم فشار داد پس

«.باشه غلط کردم. ،آخ، دردم گرفت آخ»

و  مارستانیبعد از چند روز استراحت در ب شیفرسا يآقا. افتاد قیپدر شهرام برنامه سفرمان به مشهد به تعو رستانمایب با

اما به اصرار شهرام به منزل خودش نرفت بلکه به خانه ما آمد و موقتا . مرخص شد يریمتعدد توسط دکتر ام يشهایانجام آزما

شهرام  شیرفت و به جا یبه مغازه اش نم. افتاد یگوشه م کیحال  یاغلب ب و نداشت یحال چندان خوش. نزد ما سکونت کرد

نداشت چون  يالبته پدرش چندان اصرار. کرد یو بر کار کارگرها و گرداندن مغازه نظارت م زدیبه سوپرمارکتشان سر م

!گردد یداشت مغازه بدون وجود شهرام بهتر م دهیعق

 شیبرا.بردمش یدادم و نزد دکتر م یرا به موقع به او م شیه باشد داروهاکم و کسر نداشت يزیکردم او چ یم یسع من

 دیشا یاست ول يهرچند آدم بد. رود ینم يدور يجا تیگفتم انسان یکردم و با خودم م یدرست م يخوشمزه و مقو يغذاها

.دو مهر و عطوفت را درك کن تیانسان یو باالخره معن ردیمحبت پسر و عروسش قرار بگ ریتحت تاث

 یبود که از نظر مال نیا بیعج. را درك کرده بود چون رفتارش با من و پسرش عوض شده بود نیهم ا شیفرسا يآقا ایگو

کرد و پول  یزد بالفاصله پدرش دخالت م یاز پسرش بخواهم اگر شهرام سر باز م يزیاو چ يبود جلو یکاف. کرد یکمک م

و پدرش در  میدر اتاق خوابمان با شهرام نشسته بود يمثال روز. داد یم مخواستم به خود من و نه به شهرا یرا که م يزیچ

«د؟یع دیخر میریم یک«: به شهرام گفتم. سرسرا بود

«؟یچ دیخر« : گفت



معتضد ترایم - وسوسه ازدواج کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٧٤

«فیکفش، ک لباس،»

«.پول ندارم فعال»

«!یهست یعجب ادم واقعا»

. يخودت که شاهد.خونه نیتو ا زمیر یم ادیم مریپول گ یمن هم هر چ. بهت ندادن يزیکه چ نهایمادرت ا! پول ندارم خانم»

«.مینشست یم یخال نیروز اول رو زم

«؟يریپنجره ها پرده بگ يبرا يخوایم یپس ک. نکرده یفرق ادیهم ز االن»

 هی. پرده بدم يپول باال نمیب یفعال صالح نم. که دوست دارم بسازم يخودمو اونطور مویخوام زندگ یم یجون م قیشقا نیبب»

«.پرده کار خونواده عروسه هیبهت گفتم تهبار 

«.شهیحرفها مشکلمون حل نم نیشهرام با ا«: دنبالش رفتم. رفت رونیاتاق خواب ب از

«.دست از سرم بردار خانوم»

«شده شهرام؟ یچ«: سرش را بلند کرد و گفت پدرش

«.خواد یهمه اش پول م.دارهیدست از سرم برنم«: داد جواب

«.پول الزم دارم دیپرده و لباس ع دیخر يبرا. نیبهش بگ يزیچ هیبابا شما «: گفتم

«!بابا ندارم« :گفت شهرام

دختر  نیا یبرو هر چ: به پسرش گفت. دمیبهت م ؟منيخوایبابا جون چقدر م: برد و خطاب به من گفت بیدست به ج پدرش

.خونتون پرده نداره انیمردم م دهیحق داره شب ع. براش بخر خوادیم

 یاز او م یروزها مبالغ شتریب.ردیآنکه شهرام از پدرش پول بگ يشد برا يمن بهانه ا يکردن برا دیروز به بعد خراون  از

کار را در مورد پرده هم انجام داد و پارچه  نیا. زد یم بیپولها را به ج هیو بق دیخر یگرفت و اجناس و البسه بنجل و ارزان م

پدرش  يهمسرش دست به سو يلباس برا دنیخر يبرا يبود که مرد زینفرت انگ اریمن بس راز نظ. دیخر یمتیارزان ق اریبس
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.دراز کند

 یم.مودیپ یرا م یطوالن يابانهایرا ارزان تر بخرد سه بار طول خ یآن که جنس ياغلب برا.بود میرفتن با او هم عذاب ال دیخر

توانست  یکرد و تا م یم لیارزانتر تحم يکاال دنیر خرخودش را به خاط دهیعق شهیهم یبا نظر تو باشد ول دیبا زیگفت همه چ

بعد . زد بیپول را شهرام به ج هیبق. میکرد يداریخر متیق نیرا به ارزانتر دیو کفش ع فیکلباس و .زدیبا فروشندگان چانه م

.میدیگرون خر یلیبگو خ! یو کفش را بگ فیک نیا متیمبادا به مامانت ق.زارمیتر کنار م يضرور يزهایچ يبرا نویا: گفت 

«.باشه«: گفتم

 میرنگ و رو. مشاجره نداشتم يبرا یدادم چون واقعا افسرده بودم و رمق یپاسخ مثبت م شیبه درخواستها شهیهم بایتقر گهید

 ای يخانه دار ایبودم  يدر حال آشپز ای.به وضع ظاهرم را نداشتم یدگیاصال فرصت و حال و حوصله رس. بود دهییگرا يبه زرد

پدر . کم داشت زهایچ یلیآب و رنگ گرفته بود اما هنوز خ یخانه مان کم.شیفرسا ياآق یسالمت تیبه وضع یدگیرس ای دیخر

با آنها  يشهرام بقدر یخانواده ام تنگ شده بود ول يدلم برا. نبود یدردم دوا شدن یکرد ول یمراعات حالم را م یلیشهرام خ

کردم با هم  یم شنهادیداد تنها نزد آنان بروم و اگر پ یاو به من اجازه نم.دمیکش یخجالت م شانیکرده بود که از رو يبدرفتار

افتادم اشک درچشمانم جمع  یمادرم که م ادیبه .میاو را به حال خود بگذار ستیگفت که پدرش تنهاست و درست ن یم میبرو

وا  دلتکم  هیتلفن به مادرت بزن  هیم، دختر«: گفت یام شده بود اغلب به من م یکه متوجه افسردگ شیفرسا يآقا. شدیم

«.بشه

در دلم باز . میبه مادرم بگو توانستمینم يریسخن د یمعمول یبا وجود او که در کنارم نشسته بود، به جز سالم و احوالپرس اما

تواند کار و کنم تا پسرش ب کتریبه هم نزد یبتوانم پدر و پسر را کم دیو محبت پدر شهرام، شا يبودم که با نگهدار یراض

.ندخودش دست و پا ک يبرا یکسب مستقل

سه روز، ناهار را با او  ایدو  يهفتها. آمد یاما شب دوباره به نزد ما م رفت،یکم حال پدر شوهرم بهتر شد و روزها سرکار م کم

.میخوردیروزها در خانه غذا م هیو بق میکردیخوب شهر صرف م يبه رستورانها
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پدرم حالش  نکهیبه خاطر ا نطوریکتفم جون سالم بدر بردم و هم یاز عمل جراح نکهیبخاطر ا ،قیشقا«:روز شهرام گفت کی

پدرم خرج سفر رو تقبل . خاله م شیسه روز برم مشهد پ گهیهفته د خوامیم. به امام رضا ادا کنم دیدارم که با يخوب شده، نذر

«.کرده

«؟یمن چ پس»

«.که بابا تنها نباشه یبمون دیبا تو»

«!مشهد يبریمنو م يخودت قول داد. رهیبا بابات حوصله ام سر م من»

شبها همچنان در منزل ما بخوابد و  شیفرسا يقرار شد آقا. داد مرا همراه خود ببرد تیجر و بحث، او رضا یبعد از کل باالخره

.مینداشت يادیاثاث ز نکهیمراقب آنجا باشد، گو ا

و کفش زنگ  شدیقفل نم شیپاره بود، درها شیهایقراضه اش که روکش تمام صندل يرنو لیروز سفر، گلرخ خانم با اتومب صبح

از طرف من «: پول به من داد و گفت یدور از چشم شهرام مبلغ یاو موقع خداحافظ. بود، ما را به فرودگاه برد دهیزده و پوس

«.هبچه سالم بهت اعطا کن هیاز امام رضا بخواه که خدا . بخر یسوغات هیخودت  يبرا

شهرام . در فرودگاه مشهد، خاله و پسرخاله شهرام به استقبالمان امدند. میداشت یو تا مشهد سفر لذت بخش میشد مایهواپ سوار

ساختمان  کیکه در طبقه سوم  میبه خانه او رفت. دیکش ادیاز درد فر چارهیدر آغوش فشرد که زن ب یجانیخاله اش را با چنان ه

مشغول صحبت با پسرخاله ده ساله  م،یکه در راه بود یشهرام در تمام مدت. رنگ واقع بود رمک يرآج يسه طبقه نوساز با نما

خاله شهرام که  م،یدیبه خانه که رس. رفتیو قربان صدقه او و مادرش م گرفتیم شگونیتپلش را ن ياش بود و مرتب گونه ها

طالت  يورهایمراقب پولها و ز«:آهسته در گوشم گفت مشهرا. نامداشت اتاقمان را به ما نشان داد و ما را تنها گذاشت رخیپر

«!پسره دزده، دستش کجه نیا. باش

«!یرفتیتو که همه اش قربون صدقه اش م! اه«: تعجب گفتم با

که دست  زنهیازشون سر م ییکارها. کننیم دایپ یسن اخالق خاص نیپسربچه ها تو ا یخودف ول يصدقه به جا قربون»
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«.ستیخودشون ن

قرار بود هر سه روز اقامتمان در مشهد را در . کردندیم ییرایاز ما پذ یلیبودند و خ یمهربان يخانم و شوهرش آدمها رخیپر

با او به  روقتیشبها تا د. بود يا دهیفهم اریخانم، مهندس کشاورز نام داشت و مرد بس رخیشوهر پر. میمنزل آنها سکونت کن

که  یجبران زحمت يکردم بهتر است برا شنهادیبه او پ. دیخوابیشهرام طبق معمول زود م. نشستمیو کتاب م نمایگفتگو درباره س

 نیو اونا از ما چن میما جوون! الزم نکرده«: بالفاصله گفت. میآنها را شب آخر به رستوران دعوت کن م،یبه خانواده خاله اش داد

«.ندارن یتوقع

«.میپسرشون بخر يبرا هیهد هیبهتره  پس»

«.حاال بذار درباره ش فکر کنم. حرفاندارم نیله ام از اباخا من»

داخل  میبود که نتوانست ادیانقدر ز تیازدحام جمع م،یحرم امام رضا رفت ارتیکه با شهرام به همراه خاله اش به قصذ ز یشب

به او  يزیچ نکهیاشب بود که شهرام مثل  مهیساعت بعد از ن کیحدود . میو به خانه بازگشت میبه ناچار منصرف شد. میشو

«.برم حرم امام رضا دیمن االن با«: برخاست و گفت شیالهام شده باشد از جا

«موقع شب؟ نیا«: دیخانم پرس رخیپر

«.دهیامامرضا منو طلب. يآره خاله پر«: کرده بود گفت دایپ یروحان یکه چهره اش حالت شهرام

. گفتم و به بستر رفتم ریخانم و خانواده اش شب بخ رخیعد من به پرساعت ب مین. رفت رونیبه سرعت اماده شد و از خانه ب او

گشوده  شیدر را به رو یآن وقت شب چه کس دمینفهم. شهرام بود. دمیباز شدن در اتاق از خواب پر يساعت سه صبح با صدا

بت خوردن حضرت شلوغ بود، چون امشب شب ضر یلیاول خ. برسونم حیبه ضر وتونستم خودم ر«: زده گفت جانیبود او ه

چشمامو دوباره باز کردم  یوقت. چشمامو بستم و دعا کردم. ام من تو دلم به امام رضا التماس کرم که راهمو باز کنه. است یعل

«.رسوندم حیرفتم و دستمو به ضر. جلوم نبود چکسیه. راه بازه دمید

«.پسر خوب نیآفر»
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 ریبه خ میاز امام رضا تشکر کردم که عمل جراح یلیخ ،یدونیم«: فتبه صورتم چسباند و گ یکیکرده اش را در تار خی صورت

«.واسه تو هم دعا کردم. گذشت

«؟ییچه دعا ؟یراست«: و گفتم دمیخند

«.بچه سالم بهت بده هیکردم خدا  دعا»

«.زوده یلیشهرام، االن خ یول»

«.بچه دارم يزوده؟من که از اول گفته بودم آرزو چرا»

. امام رضا نرفته بودم ارتیسالها بود من به ز. امدیخاله شهرام همراهمان ن نباریا. میت به حرم رفتبعدحدود ساعت هش شب

از خاطرم رفته  امیبر اثر مرور ا) ص(الرضا  یشکوه و عظمت بارگاه حضرت موس. کرده بود رییتغ اریاطراف حرم بس يابانهایخ

داخل محوطه حرم شدم، به شدت تت  یوقت نباریاما ا. نبودم شیب یسال بودم نوجوان کم فتهکه به آنجا ر يبار نیاخر رایز. بود

من از . شهرام کنار حوض رفت و وضو گرفت. ان مکان مقدس و ابهت و عظمت آن قرار گرفتم یروحان يحال و هوا ریتاث

و دختر م  دیکشیم ضجه یزن. داشتند وردر آنجا حض يادیز تیآن شب هم جمع. میقسمت زنانه و اواز قسمت مردانه داخل شد

دستشان را  کردندیم یهمه سع. کردیم هینشسته بود و آرام آرام گر يگوشه ا يگریزن د. کردیشده اش را از امام رضا طلب م

 يگوشه ا دمیمن چون راه را بسته د. کردیبرآورده شدن حاجتش به امام رضا التماس م يهر کس برا. برسانند حیبه ضر

که بر آن بسته شده بود، به چهره  ییلهایدراز شده بود، به دخ حیضر يکه بسو یبه صدهادست. مشد رهیخ حیو به ضر ستادمیا

 ادیبلند فر ياز انها با صدا یبعض. کردمیآمده بودند، نگاه م ارتیدر دل داشتند وبا خلوص تمام به ز یغم کیکه هر  یزنان

ناگهان . کردندیرفتار م يشتریت تر بود، مردها با متانت بقسمت مردانه ساک. دآرامتر بودن يعده ا ختند،یریو اشک م زدندیم

سرم به دوران افتاد، اما . وخفقان آور شده بود نیهوا سنگ. آوردند یزنان از هر سو به من فشار م تیجمع. شلوغ شد یلیحرم خ

 میحدود ن دیشا. اعطا کندبه من  یسالم فرزنداز امام رضا خواستم خداوند . شهرام افتادم شیحرف شب پ ادیدر همان حال به 

را  شیچهار زانو نشسته، دستها يگوشه ا دمید. گشتمیمردان به دنبال شهرام م تیجمع انینرده ها در م ياز ال. ساعت گذشت
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اش قابل ترحم بود در آن حال  افهیچشمانش رخ و ق. است يصورتش جار ياشک به پهنا يقرار داده و دو جو شیپاها يرو

تا . دیگریچرا م دانستمینم. شرمنده نبود زدیاشک بر نیچن نکهیبرخالف اکثر مردان، از ا. نکرد یاما حرکتبه من افتاد،  ناهش

 شیرا با پشت دستش پاك کردف از جا شیصورت گذشت، بعد اشکها نیبههم یقیدقا. قبل خوشحال و خندان بود قهیچند دق

.میبرخاست و به من اشاره کرد برو

و  میشد، اما نه خاله شهرام و خانواده اش را به صرف غذا در رستوران دعوت کرد يبه سرعت سپرروز اقامتمان در مشهد  سه

او . شدمیهمه کس از رفتار شوهرم خجالت زده م شیو پ شهیمن هم. میدیخر يا هیخانم هد رخیپسر پر اوشیس ينه برا

عادت  یدر زندگ يا هیرو نیاز ازدواج، به چن شیتا پ. میبه نظر برس انکه ما همه جا مفتخور و سورچر کردیرفتار م يطور

 دیکه قصد خر یکردن اجناس تیق يآن چند روز آنقدر مرا برا یاو در ط. در کار نبود يرادیا چینداشتم، اما از نظر شهرام ه

 لویخودش چندک. بخرم رانزعف یفرصت نکردم به عنوان سوغات یطرف و ان طرف برد، که حت نیرا نداشت ا چکدامشانیه

پدرش بخرد،جواب  يبرا يگرید هیقصد ندارد هد ایکه ا دمیاز او پرس یوقت. دیاو خر يبه سفارش پدرش برا یبات زعفرانن

چرا براش  دهیرو نم هایپول سوغات یتازه وقت. نبات رو ببرم دور حرم بچرخونم و به دستش بدم کهیت نیازم خواسته ا«: داد

«بخرم؟ يزیچ

«!رنیگیرو که نم یشهرام جان، پول سوغات«: گفتم! است سیکه خس گرفتیم رادیآنوقت به پدرش ا. هم خست از

 لمیبه من داده بود تا هر چه ما یآمد که گلرخ خانم پول ادمی. افتاد یمغازه پارچه فروش کیناگهان چشمم به . دیخند انهیموذ

«.میاونجا پارچه ها رو تماشا کن میبر«:به شهرام گفتم . خودم بخرم يبرا

«.خانم، من پول ندارم واسه شما پارچه بخرم قیبهت بگم شقا«: سرش را با نفرت تکان داد و گفت اصلهبالف

«.خودم دارم«: دهانم در رفت و گفتم از

«؟ياز کجا آورده ا»: دیشد و پرس زیت شیگوشها کدفعهی

«.بهم داده مادرت»
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 ومدیواسه خونه مون چند تا کاسه بشقاب بخرم زورم م تمخواسیم. خوب شد یلیخ! چه غلطها! پس گلرخ بهت پول داده آهــا،»

«.زودباش پولها رو رد کن. پول بدم

«.کنم دیپول رو داده به من که واسه خودم خر نیشهرام، مامانت ا یول»

«.زود باش، پولو رد کن االی ؟يکه تو بخر خرمیم يزیمگه من واسه خودم چ«: وقاحت گفت با

 خاستیبرم نیاز زم مایکنار پنجره نشستم و همچنان که هواپ یمندر صندل. داشت یمسافران اندکدر سفر بازگشتمان  مایهواپ

 م،یکه در تهران بود ییمثل اکثر روزها. آن سفر آنطور که توقع داشتم به من خوش نگذشته بود. شدم رهیخ رونیبه مناظر ب

 يزیبود و به ندرت چ نهایتریپشت و ياو در واقع مشتر .کرده بود متیها را ق غازهبرده و اجناس م ابانهایشهرام مرا به خ

رفته بود که همه  مایبه قسمت عقب هواپ. ستیدر کنارم ن دمید میبگو يزیبرگشتم که به او چ ،یبعد از مدت. کردیم يداریخر

که به شانه ام  یضربه انگشت. خواب رفتم بهرا بر هم گذاشتم و  میبودند، و در آنجا نشسته بود و چشمها یخال شیهایصندل

 ؟یکنیدر م یخستگ«: و گفت دیخند. دیدرخشیدر چشمانش م يزیآم طنتیشهرام بود که برق ش. دارکردیخورد مرا از خواب ب

«.ردش کردم رفت! يبود دهیخوشگل خواب یلیخ. کنم دارتیب ومدیآورد دلم ن کیو ک ییمهماندار چا

. کرد هایصندل يفهایرد نیصله اش سر رفته باشد شروع به قدم زدن از بحو نکهیبعد مثل ا. نگفتم يزیزدم و چ يزور لبخند به

 ایشهرامف ب«: آهسته گفتم. کردندیمهماندارها چپ چپ نگاهش م. جلب نظر مکرد ریتعداد مسافران کم بود و راه رفتن او بسا

او خجالت  يمنبه ا. دیرسیه نظر مسبکسر و کم عقل ب اریبس. کردیو ورجه وورجه م رفتیمراه  طانیش ياما مثل بچه ها» .نیبش

 ییاز سمت عقب صدا قهیبعد از چند دق. مشغول شوم مانیپا ریز ریکوه ها و کو ينکنم وبه تماشا ییدادم اعتنا حیترج. دمیکش

خوبه،  نجایهم«: فتم. به نزدش بروم کندیم ارهاوست که به من اش دمیسرم را چرخاندم و د» !سیپ...سیپ«: به گوشم خورد

«.راحتم

کنند، او هم کفر  تیکه معلمشان را اذ طانیش يمثل بچه ها» .نجایا ایب گمیبهت م«: را دراند و با خشم گفت چشمانش

«؟يکرد میاونجا قا یچ«: دمیپرس. کاپشنش باد کرده است دمیرفتم کنارش نشستم و د. مهماندارها را دراورده بود
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«.مایهواپ دستمال»

همه دستمالها را تو «: شده است دیناپد مایدر قسمت عقب هواپ هایصندل يباال يهمه دستمالها مدیبه اطراف انداختم و د ینگاه

«؟يبرداشته ا

«.خورنیپاك کردن م شهیانف به درد ش یعال یلیخ اره،»

«.رهیاگه بفهمن آبرومون م ؟یکنیم نکارویچرا ا! من يخدا ،يوا»

«.بزارم توش اریب فتویک! الیخ یب»

«.رهیآبروم م. کارو نکن نیاتو رو خدا  نه،»

«.باز کن فتویدر ک االیبفهمن؟  يخوایم! ساکت»

به » .گردمیصبر کن، االن برم قهیدق هی«: بعد گفت. ذاشت فمیدستمال زرد رنگ را در ک یاو مشت.را گشودم فمیک یدرماندگ با

 يتوالت و نوارها يکاغذها« : فت يا هروزمندانیبا لحن پ. رفت و باز با کاپشن باد کرده بازگشت مایهواپ ییطرف دستشو

«!تمتوالت رو هم برداش يو صابونها یبهداشت

«؟يمگه عقلت رو از دست داد ؟یکنیم هیکارها چ نیشهرام، ا«: گفتم یبا ناراحت. به دوران افتاد سرم

«.جبران بشه يجور هی دیبا م،یداده ا تیپول بل یکل. برمیبسر م یاتفاقاً در سالمت عقل نه،»

.دیخوابیاو هنوز شبها در خانه ما م. میاز منزل مراقبت کرده بود تشکر کرد بتمانیکه در غ شیفرسا يتهران، از اقا در

بود و به  یمفصل یاز قرار، مهمان. میدعوت شد یمهمان کیکوچک من برآورده شد و باالخره به  ياز ارزوها یکیروز بعد،  چند

 ریاو مد. مان بود یسبب شاوندانیاز خو ینیموقر و مت اریمرد بس زبان،یم. صت نفر بودگفته مادرم، تعداد مهمانان متجاوز از ش

.تهران داشت غربیاز برجها یکیدر  یمجلل انکارخانه بزرگ بود و آپارتم کی

ساعت تا چند  دیکه ما با ینشست، در حال ونیزیتلو يو جلو دیعبوس از راه رس يا افهیپدر شهرام با ق ،یروز مهمان بعدازظهر

«م؟یکن کاریپدرت رو چ م،یما که امشب مهمون هست«: به سراغ شهرام رفتم و گفتم. میرفتیبه آن مجلس م گرید
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«؟يشام درست کرد. میریم یکنارش، بعد به مهمون مینیشیدو سه ساعت م ،یچیه»

«شام درست کنم؟ سمیاونوقت من وا! میامشب شام مهمون یبابا ناسالمت شام؟»

«.مشیگرسنه بزار شهیل که نمبه هر حا خوبف»

«.بپوشم یچ دونمیهنوز نم. کم به سر و وضعم برسم و لباسهام رو اماده کنم کی خوامیمن االن م. به من چه آخه»

«!منو اتو کن يراهنهایحرفها پاشو پ نیا عوض»

در  يبودم، پدرش از جلو دهیرا پوش میدو ساعت بعد که لباسها. او مشغول شدم يبه اتو کردن لباسها يو دلخور یلیم یب با

شهرام نزدش » !شهرام، شهرام«: سرش را چرخاند و صدا زد. رفتن هستم رونیو آماده ب دهیکه منلباس پوش دیاتاق رد شد و د

«ن؟یبر نیخوایم ییجا«: رفت و او گفت

 يخوایم ق،یشقا«: خطاب به من گفتبعد » .رمیاصرار کردن م قیشقا يلهایفام یبرم، ول خوادیالبته من دلم نم. آره بابا واهللا،»

«م؟یبابا بمون شیو پ مینر

 قیبابا،راستش شقا«: او دوباره سرش را به طرف پدرش برگرداند و گفت. میچه بگو دانستمیزده نگاهش کردم و نم رتیح

.و مهربان بود میالم یباورنکردن يبه طرز شیلحن صدا» .میبمون شتونیپ دیو با میشما رو تنها بگذار دیکه ما نبا کنهیفکر م

«.نیزشته که نر نیاگه دعوت شد. نیبر نه،»

«.آخه بابا جون مهمون ماست گهیم قیاما شقا. رو گفتم نیمن هم هم. آره»

خدا مرگم  گه،یم«: او ادامه داد. دیند يزیپدرش چ یشهرام متوجه حرکت من شد ول. را با حرص در حدقه چرخاندم میچشمها

«درست کنه؟ نیدار لیم مهیبدم؟ خورشت ق به باباجون یشام چ! بده

«.دهیاون که حاال لباس پوش یول. ستیبد ن مه؟یق خورشت»

«!بندهیم شبندینداره، پ یبیخوب ع»

«ن؟یتو اتاق ندار يا گهید زیچ. نکن تشیاذ. بابا نه»



معتضد ترایم - وسوسه ازدواج کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٨٣

«.میدار خچالیتو  یبشقاب فرن هینه، فقط «: گفتم من

«.نیخوش بگذرون نیبر. هیکاف خوب،همون»

جنگ فاتح برگشته باشد به خود  دانیرا که از م يسردار افهیق م،شهرامیرفتیم نییآپارتمان پا يبعد که از پله ها قهیدق ده

«!رونیب میچه خوب خرش کردم بدون دعوا اومد يدید«: او فت. گرفته بود

«!يآره، واقعاً چشم نخور«: فتم يسرد به

«؟یهم هستطلبکار . يغذا که براش درست نکرد ه؟یچ»

«.شهیمن به تو تموم نم يها یبده نکهیمثل ا. يتو طلبکار نکهیواهللا مثل ا«: گفتم

«نه؟ ای یرو بهمون زهرمار کن یمهمون یتونیم! ساکت شدم گهید»

که به  یخال يجا نیرا در اول لشیشهرام اتومب. بود یمیمجتمع عظ م،یسبزجامه که در منزلش مهمان بود يآقا یمسکون مجتمع

 گرانیمثل انکه د. بود یخال یبیدر آن قسمت و به طرز عج یخال يآنجا تنها جا. نور چراغ، متوقف کرد ریمش خورد، زچش

.خاص پارك کنند نقطهرا در آن  لشانیاتومب دیکه نبا دانستندیم

«.به نظرم توقف ممنوع باشه نجایا. پارك کن گهید يجا هیشهرامف «: گفتم

«.دزدنیرو نم نیماشنور چراغه،  ریز. بابا نه»

«.رو اونجا بزار لیاتومب. نمیبیم نهایماش نیپارك ب يجا هیمن اونجا  یول آره،»

 نیپارك ماش ياصالً تو به جا. رو به زور اونجا جا بدم نیحوصله ندارم دو ساعت عقب جلو کنم که ماش. يم کرد وونهید خانم،»

«؟يدار کاریچ

و  یکت چهارخانه طوس. زدمیحدس م گرانید افهیموضوع را از ق نیمن ا. شده بود و دلپسند افهیخوش ق یلیشب شهرام خ آن

 کردمیهم فقط تصور م دیشا. زد بود، و شلوار سبز به پا داشت يو کراوات پهن سبز و قهواه ا دهیسبز روشنش را پوش راهنیپ

نسبت به . کردیم رییو هشتاد درجه تغ جمع، رفتارش صد کیبود که در حضور  بیعج. که او مورد توجه همه قرار گرفته است



معتضد ترایم - وسوسه ازدواج کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٨٤

.ندیدور از من بنش يا قهیدق خواستیو دلش نم شدیمن مهربان م

 درنگیکه در کنارمان نشسته بود ب ییآقا» !نهیریاگه از دست تو زهر هم بخورم ش«: گفت کردمیتعارف م وهیکه به او م کباری

.کندیم یچرب زبان نیچن نیا یچه کس ندیبرگشت که بب

: سرگرم صحبت هستم، از دور اشاره کرد که نزدش بروم و آنگاه گفت یمیقد انیاز آشنا یکیمن با  دیکه د یبعد هنگام یکم

«!دهیاون خانمه داره با چشماش منو درسته قورت م. نیتو رو خدا از من دور نش ق،یشقا«

«؟یک»

«.خانمه که اون ور نشسته همون»

اصوالً شهرام عادت . کندینگاه نم یانداخته و اصالً به کس ریاست که سرش را به ز دهیدختر ترش ریپ کی دمیکردم و د نگاه

او را  خواهدیرفتار کند که انگار آن زن م يحضور داشته باشد، طور يمجرد ای وهیب ایمطلقه  یکه زن یداشت در هر مجلس

 گرید یمهمان انیو تا پا نشستمیکنارش م من هم ناچار در. را از سرش دور کنم شر و بال خواستیتصاحب کند و از من کمک م

.گفتگو کنم يکلمه ا یقادر نبودم با کس

! شد ق،افتضاحیشقا» «از حضور ما در آن مجلس گذشته بود، ناگهان شهرام هراسان جلو امد و گفت یساعت نکهیشب بعد از ا آن

«!نیرو تنها گذاشت من نیدفعه سرم داد زد که چند ساعته رفت کیزنگ زدم به بابا الش رو بپرسم، 

«؟يبود کاریمگه ب ؟يبهش زنگ زد یچ يبرا»

«.شهیاگه تلفن نزنم دلخور م ناخه

«.میتا ما برگرد کردیتماشا م ونیزیتلو نشستیچه؟ خوب م یعنی»

«.شهیگفتم که، لخور م نه،»

«.بشه خوب»

«.میکن بر یپاشو خداحافظ االینه؟  ای یشیم ساکت»
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«.شهیناراحت م زبانیم. میاومده ا نجایکه ا ستینساعت هم  کیما هنوز  یول»

«.باشه ادتیرفتارت  نیا یبمون، ول یبمون يخوایتو م. بشه خوب»

«.مامان جون، فعالً خداحافظ«: گفتم کرد،ینگران به من نگاه م یمادرم رفتم که با حالت يبلند شدم و بسو میاز جا يدلخور با

«افتاده؟ یقشده؟ اتفا یچ«: نرانتر شد و گفت مادرم

«.ششیخونه پ میبر گهیم. پدر شهرام تنهاست نه،»

«مگه بچه است؟ خوبف»

«.که چرا دعوتش نکردن شهیم شیحسود نه،»

پسرش نگرفته که مردم باهاش آشنا بشن،  يبرا یجشن عروس هی یرو دعوت کنن؟ حت بهیمرد غر یچ يچه؟ برا یعنی»

«اونوقت توقع داره دعوتش هم بکنن؟

«.دو تا کالفه شددم نیم مامان، از دست اکن کاریچ»

که  میدید میدیرس ابانیبه خ یوقت. میرفت رونیکردم و به اتفاق شهرام از آن خانه ب یخداحافظ انیاقوام و اشنا ریپدرو و سا از

دستم بهش کار رو کرده؟اگه  نیا یشرفیکدوم ب«: شد و گفت وانهیشهرام از شدت خشم د. را پنچر کرده اند لیدو چرخ اتومب

«رو پنچر کرده؟ نیماش نیا یک یدونیاقا، نم«: دیکرد و پرس دایرا پ يمامور هدر اطراف گشت باالخر یکم» !برسه

«.نیو راهشون رو بست نیحمل زباله توقف کرد لیشما تو راه عبور اتومب. يشهردار کارکنان»

«کار رو کرده؟ نیا یک یدونینم! خاك بر سرشون کنن ؟یچ»

«.ر شما هم خالف قانون بودکا ینه،ول»

«.لتونیمنزل فام میبرگرد«: به طرف من برگشت و گفت شهرام

«؟یچ يبرا«: گفتم

از  یکیبعد به سرعت » .ندارم شتریزاپاس که ب هی. رو ببرم باد کنم و برگردم کمیالست هی نکهیا يبرا«: گفت یحوصلگ یب با
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از آسانسور باال . دمیرسیو من با کفش پاشنه بلند به او نم رفتیتند م یلیخ. چرخها را باز کرد و با خود برداشت و به راه افتاد

«عوض شد؟ متونیتصم ن؟یاه، باز هم شما هست«: گشود مانیاز مهمانان با چهره متبسم در را به رو یکیو  میرفت

بالفاصله به سراغ پسرعمه ام  و» .رو پنچر کردن نمیماش ينه، چرخها«: گفت شدیاو رد م يبه سرعت از جلو کهیدر حال شهرام

«ش؟یدیقرض م. رو الزم دارم لتیاتومب چییجون، سو دیقربونت حم«: بود زبانیرفت که اتفاقاً داماد م

شهرام رو به من . را به او داد چییماند و سو یدر محظور اخالق یاکراه دارد، ول لشیپسرعمه ام از قرض دادن اتومب دانستمیم

«.میبر«: کرد و گفت

را  لیشهرام در اتومب. میپسرعمه ام متوقف بودف رفت لیکه اتومب ییجا ،ینیرزمیز نگیو به پارک میآمد نییاز اسانسور پا ارهدوب

خارج  نگیاز پارک. سرعت ممکن به راه افتاد نیشتریو با ب» .میسوار شو بر«: عقب گذاشت شهیباز کرد و کتش را پشت ش

 ياجزا کردمیکه ترس برم داشته بود و فکر م راندیآنقدر با سرعت م. میبزرگراه شد اردو ابانیو پس از عبور از چند خ میشد

. میرا از دست بدهد و واژگون شو لیکنترل اتومب دمیترسیم. که اتفاقاً رنو بود، ممکن است هر آن از هم جدا شود لیاتومب

.کردمیم یچقدر احساس سرافکندگ دادم؟یانوقت جواب پسرعمه ام را چه م

«.شهیکه نم ریبرو، د واشتری«: گفتم آهسته

و  يریمغازه پنچرگ کیبه  دنیبعد از رس. نگفتم يزیچ ریساکت شدم و د درنگیبه من انداخت که ب ینگاه غضبناک چنان

و  میآمد نییسپس دوباره پا. را که قرض گرفته بود به صاحبش پس بدهد یلیاتومب دیتا کل میبه مجتمع بازگشت ک،یالست ریتعم

دو ساعت  میکرده بود یو مهمانها خداحافظ زبانانیبار م نیاول يبرا که یاز زمان. پنچر شده را عوض کرد يخهااو چر

 یاما پس از مدت. جواب سالممان را نداد یپدرشوهرم مثل برج زهرمار نشسته بود و حت م،یدیبه خانه رس یوقت. گذشتیم

«خوش گذشت؟«: سکوت گفت

 شیپ میایکه ب میراه افتاد 9از ساعت . رو پنچر کردن لمیاتومب يپدرجان؟ چرخها یخوشچه «گفت  یبا لحن معصوم شهرام

 نیماش يچرخها میدید نییپا میاما تا اومد. که بابا تنها نمونه میبهتره برگرد گفتیو م کردیاصرار م یلیخ قیچون شقا. شما
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بعد من . میرو پس بد نشیماش میبعد رفت. مید کنبا میرو ببر کهایکه الست میفترو گر قیپسرعمه شقا نیماش میرفت. پنچره

«.میاالن هم که ساعت دوازده شبه، هنوز شام نخورد. خونه میایب میچرخها رو عوض کردم و باالخرع تونست

 ه،یپلو با گوشت، ساالد الو یبود از باقال یمخلوط نیا. و به ما داده بود ختهیر یکیپالست یغذا را در ظرف يمقدار زبانیم خانم

رحم و  يآن خانم دلش به حال ما سوخته بود و از رو کنمیفکر م. استروگانف فیب يساالد فصل، چند تکه جوجه کباب و مقدار

دو سه قاشق از آن  یلیم یمن با ب. میو دست شهرام داده بود که ما گرسنه نمان ختهیغذاها را تند و تند در ظرف ر نیاغماض ا

که  دیپدرش فهم! به خودش گرفته بود یچه حالت معصوم. خورد ستادهیا يو چند لقمه ا شهرام هم به آشپرخانه آمد. خوردم

به  یمهربان افهیق نیبنابرا. میپنچر بوده ا يچرخها ضیوو مشغول تع ابانهایاصالً به ما خوش نگذشته، چون تمام مدت آواره خ

«رو پنچر کردن؟ نتونیماش يال چرا چرخهاحا! بچه ها. نیناراحت نباش«: در آشپرخانه آمد و گفت يخود گرفت و جلو

«.تو راه عبود آشغاالنس پارکش کرده بودم نکهیمثل ا« : انداخت و گفت نییسرش را پا شهرام

«.نطوریکه ا آها،»

«کجا گذاشتم؟ ياون گردنبندت رو که به من داده بود! قیخدا، شقا يوا... یآره،ول»

«.کتت بیج يبه نظرم تو دونم،ینم»

«.دیحم نیعقب ماش شهیکتم رو گذاشتم پشت ش...کتم... یول. راحت شد المیسته، خدر اره،»

«.يریگیازش م يریو م یزنیفردا بهش تلفن م. نداره یبیع خوب»

«داره؟ متیکتم چقدر ق یدونیم رم؟یرو فردا بگ یچ یچ»

«.شکننیرو م لیاتومب شهیکت ناقابل هم ش کیبردن  يمردم برا«: و گفت دیبه مان بحث ما پر پدرش

موکول  يو با وجود اصرار من برا میرا نداشت زبانیاما ما شماره منزل م. و سراغ تلفن رفت دیپر شیمثل برق از جا شهرام

خانه از خواب، شماره  یکردن اهال داریاز اقواممان زنگ زد و بعد از ب گرید یکیشب به  مهیبه روز بعد، او ن هیقض نیکردن ا

.گرفت سبزجامه را يتلفن آقا
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عقب  شهیمن کتم رو پشت ش د،یجان، ببخش دیحم... خان صحبت کنم؟ من شهرام هستم دیممکنه با حم دیسالم، ببخش الو،»

. بدزدنش ترسمیم. کتمه بیج يتو قیدوره و گردنبند شقا یلیخ ،راهیدونیم ؟يکتم رو بردار يبر شهیم. جا گذاشتم لتیاتومب

تلفن  یگوش» !تو يفدا. که من معطل نشم ارشیفقط محبت کن تا اون موقع ب. رمشیگیم امیم گهیساعت د میمن تا ن! قربونت

.قرار داد شیرو سر جا

«.یگرفتیازشون م یرفتیخونه، فردا م بردنیخوب کتت رو م. اونها دزد هستن نکهیمثل ا یکنیرفتار م يطور«: گفتم

و بچه  ییجا هی زارهیکتم رو م! شهیخر با پالونش گم م. استبرپ يتو خونه اونها چه غلغله ا یدونیخودت که م! خانم یگیم یچ»

«.زننیرو م بهاشیج رنیها م

«.ما سابقه نداره يخانواده و آشناها نیجور کارها اصالً در ب نیا»

«شد؟ یبه تو سپرده بودم، چ مارستانیشدنم در ب يمن که روز بستر يپس پولها! جون خودت آره»

م؟یشتم به او بگوانداختم، چه دا نییرا پا سرم

گرفت و باالخره در ساعت چهار  دیکتش رو از حم. و بزرراه ها سرگردان بود ابانهایشب شهرام تا ساعت چهار بامداد در خ آن

امشب چه برنامه . سالم«: فت يکرد، اما او با لحن بچه گانه ا داریآمدن او مرا از خواب ب. دیصبح در رختخواب دراز کش میو ن

«!میتداش يبامزه ا

از » پس دادن یمهمان«بخصوص که  کرد،یما را به خانه اش دعوت م یبود که کمتر کس لیقب نیاز ا ینظر من بخاطر مسائل به

«.از ما توقع نداره یکس. میما جوون«: گفتیم شهیشهرام هم. جانب ما در کار نبود

«.میپس بد یمهمون دیو با میخانواده هست هیچه؟ ما هم  یعنی«: گفتمیم

«دن؟یپس م یمهمون یبابا؟ مگه احسان پسرخاله ام و خانمش به کس نه»

«.ما رفت و آمد ندارن لیشما مثل فام لیفام»

 يپدر. برگزار نکرده بودند یمهمان چگاهینرفته و ه یهرگز به مهمان شانیآنها در زندگ. نداشت يا دهیبحث کردن با او فا یول
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مکان سربسته به  کیشب را در  11صبح تا  9که از ساعت  یکس شد،یه مفروشگاه خالص يواریاش در چهارد یکه زندگ

از معاشرت با مردم روشنفکر لذت ببرد؟ چطور  توانستیچطور م گذراند،یم اندعوا و مرافعه با کارگر يسروکله زدن با مشتر

هم رسوخ کرده و در  طرز فکر به مغز شهرام نیا زد؟یرا به شکم مردم بر دهیآمد به قول خودش پول زحمت کش یدلش م

خودش استدالل  شیپ امادر کار باشد و دعوتش کنند به آنجا برود،  یافتیاو دوست داشت ار ض. دوانده بود شهیوجودش ر

 نکهیبدون ا ب،یترت نیبه ا. »پس بدهد یمهمان«مردم از او توقع ندارند آنها را به خانه اش دعوت کند و به اصطالح  کردیم

.قائل نبود یتیآبرو و احترامش اهم يخودش درك کند، برا

 يعمو و زنعمو یالبته گاه. میطرد شده بود باًیتقر ک،یو دوستان دور و نزد شاوندانیخو يصورت بود که ما از سو نیا به

 یشرکت داشتند، بلکه ما را با کسان یخانوادگ يکه در دوره ها یو کسان یشگینه با اقوام هم یول کردند،یمهربانم ما را دعوت م

.طرد شده بودند لیفام ياز سو یلیو به دل يکه آنها هم به نحو کردندیدعوت م

از منزل  رونیب میتوانستیرا نم یشده بود و شب ریپدر شهرام دوباره بدعنق و بهانه گ م،یاز سفر مشهد برگشته بود یوقت از

که روزگار بر من تلخ  يطور کرد،یم یبداخالقامد  یکه به خانه م یاز موقع یول رفت،یرچه روزها به مغازه اش م. میکن يسپر

انداخت و بساط  یاو زغال گل م يبرا ستیبا یهر شب شهرام م. بود دنشیکش اكیمسأله تر گر،یمشکل عمده د. شدیم

کفاشپرخانه را . چاق کند ونیزیتلو يعادت کرده بود پس از خوردن شام، وافورش را پا شیفرسا ياقا. کردیمنقلش را جور م

حالم بهم  دیچیپیکه در اتاقها م اكیتر ياز بو. شدیزغال و خاکستر م يهر شب پر از رده ها یباشد،ول زیتا تم دمییسا یمرتب م

.جرات نداشتم به شهرام گله کنم یوضع نداشتم، حت نیبه جز تحمل ا ياما چاره ا خورد،یم

المصب عجب . اریمفت خور ن نیا يواسه  میدرو که انبار کر يآذوقه ا ي، همه  قیشقا: (( شب شهرام در بستر گفت  کی

((.قند و شکرمون رو تموم کرد يهمه ! داره ییاشتها

((!گهیپدرته د م؟خبیهمه وقت خونه ش بود نیرفت ا ادتی!يدار ییعجب رو))

ونه خ رهیم زارهیپس فردا م. نگاه نکن رهیگیوقتها م یکه بعض یمظلوم ي افهیبه ق.چشم روست یب یلیخ یول.خب باشه))
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((.برم دنبال قند و شکر و روغن دیش،بعد من خودم با

 میقا امرزمیشکر رو از پدربزرگ خداب یحت» !کردن یبابام و مادرش چه کارها م نیا یادامه داد اگه بدون«:کرد وادامه داد یمکث

«.کردن یم

«!هیشما ارث يکارها تو خانواده  نیا پس»

«.ت بهش ندهگل خواس ياگه بازم مربا یراست.گهیآره،د»

«.ستمیکترها بلد ن نیاز ا ؟منیکش یمنو وسط م يچرا پا!حرفا چه»

«.گل خواست بگو تموم شده يفقط اگه مربا.ستیکه ن یمهم کار»

«.تونم دروغ بگم ینم من»

«.بگو چشم گمیبهت م ی؟هرچیکن یم ینافرمون يباز هم که دار«: نگاهش را با خشم به من دوخت و گفت  یکیتار در

برده بودکه پسرش  یپ شیفرسا يآقا ایگو. از چه قرار است انیزدم جر یحدس م.پدر و پسر دوباره پر تنش شده بود بطروا

 ابیروز که در غ کی.را برداشته است رشیاز اثاث مادر فق يمنزلش را به دست آورده و تعداد يقفل شده  يدرها دیکل

 يمغازه و در ورود يدهایکل یکه شهرام حت: کرد و گفت  دییا تأکردم،او حدس مر یشهرام و پدرش با گلرخ خانم صحبت م

قفل ها را  يشود همه  يبستر مارستانیدر ب نکهیثبل از ا شیقرسا يکرده بود،اما آقا هیته یقیپدرش را هم به طر يخانه 

و با پسرش مهربان  ردهسپ یموضوع را به فراموش نیا مارستانیشدن در ب يو بستر یضیدر هنگام مر یمنته. عوض کرده بود

.ردیبود بم دهیچون ترس. شده بود

. کنم یم يگفت با او بدرفتار یداد و م یرفتار پدرش را به من نسبت م رییدانست من از ماجرا مطلع شده ام،تغ یکه نم شهرام

.کردم سرما خورده ام یاحساس م. بودم حالیکه حالم خوش نبود و دائم ب لیدل نیبه ا دیشا

.چرك داشت میگلو دیشا. متورم شده بود یردنم کمگ يلنفاو غدد

 گهیامشب د ؟یکن ینم ییرایچرا از بابام پذ«:سرم آمد وگفت يبودم شهرام باال دهیتخت دراز کش يکه رو یشب موقع کی
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«م؟یدار یشام چ. زنیکنارش باهاش حرف  نیپاشو بش. کنه یحتما قهر م

«.ضمیمر.ستیولم کن حالم خوب ن« : گفتم  یحالیب با

«.باشه ادتیتوست  ریاگه بابام قهر کنه تقص یول.بخواب باشه»

«.راحتم بگذار. نکن دمیتهد نقدریا«: را برگرداندم و گفتم  سرم

 قهیبعد از چند دق. رفت و با پدرش مشغول پچ پچ شد رونیشهرام از اتاق ب. کردم هیوزار زار گر دیکه در گلو داشتم ترک یبغض

به خود گرفت و سرم را  یاو ظاهر مهربان. ستمیگر یهمچنان هق هق م.تخت نشست ير کنارم روپدرش داخل اتاق شدو د

«.بگو انجام بدم ادیاز دستم برم ياگه کار. هیچ تیتدخترم؟ بگو ناراح هیچ« : نوازش کرد و گفت 

. ببرتت دکتر دمیهرام پول مبه ش یضیاگه مر. شده؟ بگو یچ«: باز هم سرم را نوازش کرد و گفت . داد یامان صحبتم نم هیگر

«.دمیخرجش باشه من م یهر چ

به من بکند یاو بتواند کمک دیفکر کردم شا. برداشتم ستنیاز گر دست

«.کنم حامله باشم یبابا،فکر م«: گفتم . داشتم ازیبه نوازش پدرم و کمک او ن چقدر

 یول. خبر خوشحال شده باشد نیا دنیاد از شند یظاهرش نشان نم. جاخورد. جمله دست از نوازشم برداشت نیا دنیشن به

کرده  نیفکر را به من و شهرام تلق نیآنقدر ا. پدر شهرام نوه دار شدن است يگفته بود،گفته بود آرزو يگرید زیگلرخ خانم چ

م از جا بعد از چند لحظه آرا شیفرسا يآقا. میبچه دار شو دیحتما با مانیزندگبهبود وضع  يبرا میبود که گمان کرده بود

.واقعا به پدر و مادرم احتاج دارم گریکردم حاال د یاحساس م. برخواست و از اتاق خارج شد

پزشک گوش و  دنیاول نزد دکتر زنان و سپس به د. من از پدرش پول گرفت تا مرا نزد دکتر ببرد يِ فردا شهرام جلو صبح

شهر  ينقطه  نیکه در بهتر میرفت یاز آنجا به رستوران بزرگ. میرفت شگاهیبه آزما شیانجام آزما يبعد برا. میرفت ینیحلق و ب

بعد . گلو دردت بهتر بشه یاول سوپ داغ بخور که کم« : سفارش غذا بدهد به من گفت  نکهیشهرام قبل از ا. تهران واقع بود

«!یکن تیخودت رو تقو دیبا. جوجه کباب سفارش بده ای کی،چلوکباب،استيکه دوست دار ییهر غذا
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 شبیپدرم د. شمیاحمق م یلیوقتها خ یبعض. ، منو ببخش قیـ شقا: دستم را گرفت و با محبت گفت . انداختم نییرا پا مسر

«؟یبخش یمنو م. خوام یازت معذرت م. کرد حتمینص یلیخ

.دیرس یبه نظر م مانیرا باال آوردم و نگاهش کردم، پش سرم

 یکمتر به منزل ما م گریاو به خانه اش بازگشت و د رایمن برآورده شد ز يآرزو. کرد رییآن روز رفتار پدر شهرام هم تغ از

 تیوضع یافتاد خوشحال بودم، بخصوص که حامله گ یچشمم به او نم نکهیاز ا. خالص شدم يتا حد شیاز شر مزاحمت ها. آمد

.افتادم یحال م یگوشه ب هی دائما. دگرگون کرده بود یام را به کل یجسمان

صبح که از . رفت از همه بدتر حالت تهوع بود یم جیسرم گ. زمیاز بستر برخ يکار نیانجام کوچکتر يتم براتوانس ینم یحت

 یبر م ییدستشو يکه از کاسه  ییرفتم اما بو یم ییبالفاصله به دستشو. دیچرخ یدور سرم م ایشدم انگار دن یم داریخواب ب

داغ حالم را به  ازیپ يبو. خواستم بپزم ینم زیچ چیه یه گرسنه بودم ولبا آنک. کردم یزد و استفراغ م یخواست حالم را بهم م

گاه تا . نداشت يدار ضیمر يبه قول خودش حوصله . رفت  یم رونیمرتب از خانه ب دید یشهرام که حال نزارم را م.  زدیهم م

.خورده استنهار  دوستانشگفت با  یآمد و م یماندم و او م یبعدازظهر گرسنه در رختخواب م 5ساعت 

. آنها نداشتم دنیبه د یلیخودم هم تما. مادرم بروم دنیاما شوهرم غدغن کرده بود به د. دستپخت مادرم را داشتم يآرزو

.بود زیرآمیچون نگاهشان سرد و تحق

.داشتم یبرداشت نیهم من چن دیشا

به . ه من سفارش کرده بود فعال بچه دار نشومچون او مکررا ب. حامله هستم میکردم به مادرم بگو یهمه بدتر اصال جرأت نم از

 میفرش قا ریداد؟مادرم گفته بود قرص ها را ز یمگر شهرام اجازه م یول. مصرف کنم یمن التماس کرده بود قرص ضدحاملگ

. خورد یشهرام پنهان کرد؟ از شهرام هم حالم بهم م دیرا از د يزیشد چ یم مگر! يخنده دار يچه حرفها. کن و مصرف کن

مرا با تنها گذاشتنم . گذاشت یم میهم تنها نیهم يمن نسبت به خودش شده بود و برا ياو هم متوجه کاهش عالقه  دیشا

 یموضوع دائم سرزنشم م نیهم اطرچاق شده بودم و او به خ لویچندک یخوردم ول ینم يادیز يبا آنکه غذا. کرد یمجازات م
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کردم  یآن وقت احساس م» .یخواب یو م يخور یاز بس م. ير ورم کرده اچقد! يشد یختیواه واه، چه ر« : گفت  یم. کرد

.ستین ایدر دن یافسرده تر از من کس

پسره  نیا ه؟یچ یدونیخانم م« : مقدمه گفت  یاو جلو آمد و ب. رفته بودم شیفرسا يآقا يبه مغازه  يانجام کار يبرا يروز

قرون پول براش به ارث  کیاگه  ستمیبابام ن يبچه ! شه کور خوندهاموال منو صاحب ب تونهیاگه فکر کرده م. هیعوض یلیخ

 نیا. مال اونه نجایکنن ا یمردم فکر م ستهیمیوا نجایا ادیم ؟يشد وونیح نیزن ا دهنکر قیآدمه؟ تو چرا تحق نیآخه ا. بزارم

«.ستاره هم تو هفت تا آسمون نداره هیآسمون جل 

با آن حال نزار و . بود يبستر مارستانیافتادم که در ب یزمان ادی. ن گفتن نداشتمسخ يارای رتیاز فرط ح دیشا. نزدم یحرف

 افتنیکه در صورت باز دادیبه او قول م. رفت یکه از مردن داشت با پسرش مهربان شده بود و قربان صدقه اش م یترس

چند تکه از اثاث قراضه و به درد  شهرام نکهیبه خاطر ا د؟یوعده و وع همهپس چه شد آن . را جبران کن زیسالمتش همه چ

.نخور مادربزرگ مرحومه اش را برداشته بود، باز دشمن پسرش شده بود

 گریروز د کی داد،یبرد و پول م یم بیکرد دست به ج یم ییروز دلجو کی. بود ینیب شیقابل پ ریبا من هم غ رفتارش

.نق و گستاخ بوداوقات بدع شتریالبته ب. کرد و از آدم طلبکار بود یم یبداخالق

درختان جوانه زده بودند و . کرده بود دایپ یاز شدت سرما کاسته شده بود و هوا لطافت خاص. نمانده بود دیبه ع شتریروز ب چند

از برف گل  یکوچک يآب شده بود ، فقط توده ها یزمستان يبرف ها يهمه  بایتقر. دیرس یپرندگان به گوش م ينغمه  يصدا

بود که آن هم در حال آب شدن  یچراغ برق ، باق يرهایدر اطراف ت ای یغرب یشرق يکوچه ها یار بعضآلود در گوشه و کن

.بود

زمان .و جوتن ، کودك و بزرگسال ، فرا گرفته بود ریهمه را از پ دیع دنیو جوش و خروش فرا رس افتندی یفرصت م رفتگرها

 یشد و همه با قلب یم زیتم دیبا زیهمه چ. بود دهیگذشته از راه رس يزدودن دلها از زنگ کدورت ها و رنجشها زیو ن یخانه تکان

.رفتند یبه استقبال نوروز م ندهیبه آ دیماالمال از نشاط و ام
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مرطوب و  مهین يکاج در هوا یسوزن يدر آن هنگام است که عطر برگ ها. بوده است زیمن خاطره انگ يبرا شهیهم اسفندماه

خواهد صبح زود از خانه  یسال ، دلم م گریاز هر وقت د شیسد، و در آن هنگام است که من بر یصبح به مشام م يشبنم زده 

کوه  يبرف رو يرگه ها ةدرختان بنگرم و منظر ةخلوت به شاخسار جوانه زد يها ابانیدر خ يرو ادهیخارج شوم و در حال پ

 ۀنوروز در خان دنیاز فرا رس ینشاط چیه. نداشتم یاما آن سال، حال چندان خوش. توچال را تماشا کنم ۀشمال تهران و قل يها

از  شیب دیشا. بودم نیافسرده و غمگ. بودروح  یسرد و ب يآنجا خانه ا. هم نداشتم یخانه تکان ۀحوصل یشد و حت ینم دهیما د

زل پدرم بروم نگاه گرفتم به من یم میهربار که تصم. که شهرام ارتباط مرا با خانواده ام قطع کرده بود لیدل نیبه ا زیهر چ

. بکشنرو  تیدور کمیبدار . کنن یم ریمنو تحق یلیاونا خ. اونجا يبر يحق ندار« : گفت  یدوخت و م یغضبناکش را به من م

رفتار  نیسرشون بزارن ا يدامادشون رو رو نکهیا يبه جا. پررو هستن یلیاونا خ یول. گم ینم يزیحاال من چ. قدرت رو بدونن

«اد؟یم ریهر کجا گشو. گرفتن شیرو پ

مگر با او چه کرده بودند؟. دیگو یمعلوم نبود چه م. آوردم یسر در نم يزیچ شیحرفها از

«.من سبزه هم سبز نکرده ام. میرو بخر نیلوازم سفره هفت س میامروز بر ایب«: به او گفتم  دیسه روز مانده به ع دو

».سبزه رو قراره ناتاشا و مانوشکا درست کنن« :  گفت

«کنن؟ یروس ها هم سبزه سبز م مگه»

«.خودش و ما سبز کنن ۀ، به اونها سفارش داده واس ستیچون خودش بلد ن مادرم»

«.خودش سبز کنه ۀکه هرکس تو خون نهیرسم ا یول»

رو مشتش  هی. است ییلویفروشن چند ک یکه تو مغازه ها م ییبرات گندم بخرم؟ بسته ها ينکنه توقع دار«: گفت  یکالفگ با

«.مونه یمصرف م یش ب هیبق یکن یاستفاده م

«.يخر یکه گندم نم نهیا يبرا! بگو ها،پس»

«.میو سرکه و سماغ هم که تو خونه دار ریس»
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«.میاز سر کوچه بخر می؟ عصر بر یچ یماه« :  گفتم

«.دیبه مغزم رس یفکر عال هی«:  دیدر چشمانش درخش یفکر فرو رفت و پس از چند لحظه برق به

رو  دنیانتظار کش ۀحوصل. یآماده بش يفرصت دار قهیپنج دق«: و گفت  دیمثل جن از جا پر کدفعهیشهرام . روز جمعه بود  آن

در شلوارش  یرا با شلختگ يگل و گشاد ینخ راهنیبعد پ. کهنه اش شد نیشلوار ج دنیو در همان حال مشغول پوش» .ندارم

من که تازه نهار خورده بودم ، . اش را که پشت آنها را خوابانده بود به پا کرد یورزش يو کفشها دیجورابش را پوش. فرو کرد

 رونی، ب میکه در خانه نداشت نیهفت س ةاز سفر یو لوازم یماه دنیخر يبزنم و عصر برا یچرت ونیزیتلو يخواستم جلو یم

«ظهر؟دو بعداز ،ساعتيبر يخوا یکجا م«: نگرفتم و گفتم  يحرفش را جد نیبنابرا. بروم

«!زود باش! زود باش! زود باش. فتیپاشو راه ب. نباشه تیکار«: گفت  دیکش یم شیبه موها یدست نهیکه مقابل آ یحال در

 لیسوار اتوموب یوقت. شدم ریدر خانه را بستمو به دنبالش از پله ها سراز دم،یبه عجله لباس پوش. ندارد يا دهیمقاومت فا دمید

 یها رانندگ وانهیمثل د. دیمحل سکونتمان خارج شد و به داخل بزرگراه پبچ ابانیر از کوچه و خبه سرعت هرچه تمام ت م،یشد

؟يریکجا م دمیبا تعجب پرس. گرفت شیو بعد راه خارج شهر را در پ دیچیپ يگریسپس به بزرگراه د. کرد یم

 یآفتاب نکیع. داد هیبغل تک نهیدر و آ يبرد و رو رونیکرد ، دست چپش را از پنجره ب یبه جلو نگاه م مایکه مستق همانطور

.کارش نفرت داشتم نیچقدر من از ا. بر لب داشت يسبزش را به چشم زده بود و لبخند

.دیبه دست او برخورد کند و آن را قطع نما یلیهر آن اتوموب دمیترس یم

 میریم«: گفت . شد یچشمم دور نم يگذاشت ، از جلو یم رونیب لیدست قطع شده ، هروقت که دستش را از اتوموب ي منظره

«.باغ بابا

«ساختن؟ يدر باغ رو هم داد دیبابات ، کل ۀخون ينکنه مثل درها. دهینم دیاون که به تو کل یبابا؟ ول باغ»

«.ستین دیبه کل یاجیاحت»

به داخل  م،اویبود گرفته شیرا در پ القییخواست انجام دهد؟ پس از سه ربع ساعت که راه  یم یباز چه کار خالف! من يخدا
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، به  میرفت یناهموار و گل آلود و پر از قلوه سنگ باال م يکه از آن جاده  قهیپس از چند دق. دیچیو سرباال پ یفرع يجاده ا

شد باغ  یباز م ییباال ۀبه کوچ يگریو د ینییپا ۀبه کوچ یکیباغ دو در داشت که  نیا. میدیسباغ پدر شهرام ر ینییمقابل در پا

«تو؟ میبر يخب،حاال چطور«: گفتم . میشد ادهیپ لیاز اتوموب. پله داشت ییتا باال ینییکوه واقع بود و از در پا ين دام يرو

به کمک . در گذاشت و از آن باال رفت  يفلز ي رهیدستگ يرا رو شیپا کیبعد » !ينطوریا«: زد و گفت  يزیآم طنتیش لبخند

«!تو دییبفرما«: من باز کرد يو در را به رو دیپر نییبعد از آن طرف به پا. تدر نشس يو رو دیخودش را باال کش شیدست ها

«.شه یم شتریاون از ما ب يو دلخور دهیبه بابات خبر م ؟یچ نهیبب نجایو مارو ا ادیشهرام اگه باغبون پدرت ب«:  گفتم

 میباغ رو از من قا دیتا اون باشه کل«: فت گ. برداشت لیابزارش را از داخل اتوموب يرا باال انداخت و رفت جعبه  شیها شانه

داخل شوم، در را پشت سرم  نکهیجز ا دمیند يمن هم چاره ا. سپس جعبه به دست شروع به باال رفتن از پله ها کرد» .نکنه

از .صدا بود یبباغ ساکت و . به نفس نفس افتاده بودم م،یدیهموار که رس نیآن باال به زم.ببندم و به دنبالش از پله ها باال بروم

بود و  یبه آسمان نگاه کردم آب. خوانند یپرندگان هم در آنجا نم یحت دیرس یبه نظر م. دیرس یمرگ به مشام م يآن بو

بردم  یلذت م عتیمن که آنقدر از گردش در طب. دپراکن یاز خود م یکم يو گرما دیدرخش یرمق م یآفتاب آخر زمستان ب

.باغ آمده بودم نیبار به اتفاق خانواده ام به ا کیگذشته در . نداشتم یدر آنجا احساس خوب

.اما متوجه آن حالت حزن آور و مرگ بار نشده بودم. گذشت یام با شهرام م يبود و تنها چند هفته از نامزد زییموقع پا آن

دو طرف صورتم قرار دادم را در  میگذاشتم و دستها میزانو يرا رو میآرنجها. شد نشستم یم یکه به تراس منته ییپله ها يرو

آب  ریچاه را روشن کرد و ش یبرق يشهرام تلمبه . شدم رهیساختمان خ يجلو ياستخر سبز و خزه گرفته  يو به منظره 

 یخنک مینس. کرد ، گوشم را نوازش داد دایپ انیقطور بر فراز استخر جر يا لهشرشر آب چاه که از لو يصدا. استخر را گشود

.لخت بود شانیاطراف استخر هنوز شاخه ها دیدرختان ب. دیوز یم

.تمدد اعصاب کنم یبسپارم و لخت یکردم مشکالتم را به فراموش یسع

تور  يبرو اون پرده . وقت رو تلف کرد دینبا«: بعد خطاب به من گفت . شد رهیچندبار دور استخر گشتو به آب آن خ شهرام
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«.اریب نیرو که با خودم آورده ام از ماش

«ن؟ییوباره اون پنجاه پله رو برم پاد یعنی»

«.و چکش رو از جعبه ابزار بردار و آماده بگذار خیتو م! تنبل خانم رمیمن م. خب لهیخ»

«؟یکن کاریچ يخوا یم« : کردم  تعجب

«یفهم یم يزود به»

به  وهیم ۀکه در ساختن جعب ییهازد و چند تخته پاره، از آن یگشت الیدر اطراف و. آورد رونیب لیتور را از اتوموب يپرده  شهرام

.و چکش و جعبه ابزار را کنارش گذاشت و تخته ها را به هم وصل کرد خیم. کرد دایرود ، پ یکار م

.نامعلوم در فضا ماتم برده بود يپله ها نشسته بودم و به نقطه ا يرو من

فقط با حظور  یالقیی يردم که باغ هاک یبا خود فکر م. شکست یباغ را م زی،سکوت غم انگ خیبرخورد چکش به م يصدا

خانواده  ادی. شود یغم انسان دوچندان م یمحل نیاز دوستان و معاشران خوب صفا دارد ، در صورت تنها بودن در چن یگروه

د شدن یتهران داشتند و هر جمعه حدود پنجاه نفر دور هم در آن باغ جمع م یکیدر نزد ییاز دوستانمان افتادم که باغ باصفا يا

.گذراندند یرا در کنار هم م یخوش ۀآورد ، آخر هفت یکه هر خانواده همراه خود م یمتنوع يهایها و خوراک وهیو با غذاها و م

 ۀدر محوط. انداختند یو قال به راه م لیکردند و ق یم يبچه ها باز. خواندند یچه در تابستان و چه در زمستان آواز م پرندگان

شرشر . ختیر یتر واقع بود م نییپا یکه کم یشکل پر از ماه لیمستط ين بود که آب آن به استخرروا ییباغ جو يمسطح باال

رفتند و گرد  یم نییشد پا یباغ ختم م يکه به انتها یبیسراش ةکم سن و سال از جاد انجوان. داشت ينوازشگر يآب صدا نیا

 لوفرین يبا گلها ییگلدانها. پرداختند یحبت و درددل منشستند و به ص یقرار داشت م نییکه آن پا یشکل رهیکوچک دا ریآبگ

. داشتم یخوش اریخاطرات بس. میرفت یآن باغ م هام که ب یزمان کودک ۀجمع يمن از آن روزها. بود ریبخش آن آبگ نتیز یآب

مالکان آن . تگذش یاکنون سالها از آن زمان م. در غبار زمان گم شده بودند ،یخوب و فراموش نشدن يافسوس که آن سالها

باغ را  وشهابودم بساز و بفر دهیپدرم بودند، آنجا را فروخته و آنطور که شن یمیخواهر و از دوستان قد کیباغ که دو برادر و 
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 نجایا. نداشت یشباهت چیه ییایبه آن مکان رؤ شیفرسا ياما باغ آقا. کرده بودند يکرده و در آن ساختمان ساز بیتخر

آخ «: افکارم را گسست ۀشهرام رشت يخودم غوطه ور بودم که ناگهان صدا نیریش يها شهیدر اند. بود زیکسالت آور و غم انگ

«؟يندار راتهم یچیق! رفت  ادمی یچیق! آخ 

«.؟نهیچیق»

«.کن دایبرام پ یچیق هیجون،  قیشقا»

«ارم؟یب یچیباغ از کجا ق نیآخه من تو ا»

«.اریپس برو شن کش ب. برمش ینداره، با چاقو م یباشه ، اشکال« : فکر کرد و گفت  يا لحظه

«؟یکار کن یچ يخوایم« : باغ آوردم و دستش دادم  يشدم و شن کش را از آن سو بلند

«.نیهفت س ةبپر واسه سفر رمیاستخر رو بگ يهایماه خوامیم. دارم  یفکر عال هی« : گفت جانیه با

«؟يببر يخوایم يتا تهرون چطور نجایو از ار هایماه ؟يشد وونهیمگه د« : گفتم.دیسوت کش سرم

 انیهمه شون م نجایا یتازه ، اهال. یفسقل ماه يمن پول مفت ندارم که بدم پا. کنهیم يفکر هیشهرام جونت . نباشه تیکار تو»

«.برسه به خودمون دیهم با یباغ به نفع نیاز ا م؟یچرا خودمون استفاده نکن.  فروشنیم برنیو م دزدنیما رو م يها یماه

در آن حال به . داد یو آنها را روشن تر جلوه م دیتاب یرنگش م ییپرپشت خرما يآفتاب به موها. بودم ستادمیسرش ا يباال

خدا را شکر کردم که بچه . است یبه باغ آمده و دنبال سرگرم لیبعدازظهر تعط کیشباهت داشت که در  یطانیش ۀپسر بچ

چارچوب درست کرده بود و حاال  کیبا آن تخته ها . به من به کار خودش مشغول بودتوجه  یاو ب! کند یقورباغه شکار نم

ممکن بود  هیاول يکه فقط انسانها يمنتها تور. بود يریگیتور ماه کی هیآنچه ساخته بود شب. دیکش یم شیتور را رو ۀپارچ

«پونز هست؟ يتو انبار نیبرو بب ق،یشقا« : سرش را باال آورد و متفکرانه به من نگاه کرد! آن را درست کرده باشند رینظ

 يا شهیش يوارهایگلخانه شباهت داشت و سه طرفش را با د کیآنجا به . رفتم يزدم و به طرف انبار یچرخ يدلخور با

شهارم پشت سرم . قفل نزده بود يبه در انبار شیفرسا يبود که آقا بیعج. بود یمانیاش س یپشت وارید. محصور کرده بودند
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افته بود نظرش را جلب  يبزرگ گوشه ا ییقفل طال کی. کند دایپونز پ نستنتوا یکرد ول رورویهمه جا را ز. انبار شدداخل 

چرا . یقفلش رو برداشت ياومد فهمهیپدرت م. شهرام، قفل رو بذار سرجاش«:گفتم. گذاشت بشیو در ج.آن را برداشت . کرد

«؟یکن یبازم اونو با خودت بد م

«.فهمه ینم»

«.نجایآقا پسرتون اومده بود ا گهیحتماً باغبونتون بهش م. فهمهیم»

 نیحالم از ا گریبرد کالفه بودم و د یاموال پدرش را به سرقت م شهیکه هم نیاز ا. رفت رونینکرد و از انبار ب ییمن اعتنا به

«ست؟ین نیتو جعبه ماش جعبه پونزم نیبرو بب« : گفت. ش يریگیباز رفت سراغ تور ماه. خورد یبه هم م شیکارها

قصد . رفتم نییو از پله ها پا دمیچرخ» روز جمعه؟ حیشد تفر نمیا. يولم کن شهرام ، کالفه ام کرد« : گفتم یعصب یحالت با

مانده بود  نییهنوز چند پله تا پا اوردیحرصم را در ن نیاز ا شیخواستم از او دور شوم که ب یبلکه م اورم،یپونز ب شینداشتم برا

آنها خشک بود و  ۀشاخ. با اختالف سطح، کاشته شده بودند ییفهایسمت راست رفتم درختان در رد هدادم و ب رییجهتم را تغکه 

شده  دهیهم چ يکه رو دمیهفت هشت قطعه تخته سنگ د میپا يجلو رفتم و ناگهان جلو فیرد کیدر  یکم. شکوفه نزده بود

سکوت . گور برخورد کرده ام کیفکر کنم به  دنبود، ممکن بو شیفرسا ياگر آنجا باغ آقا. دادند یم لیرا تشک یو هرم

 یم. دمیناآشنا به دلم چنگ انداخت لرز یترس. خواندند یهم آواز نم رکهایرجیسوسکها و ج یحت. حکمفرما بود يمرگبار

. مبا دلهره برگشت» هاهاهاهو« :از پشت سرم گفت ییناگهان صدا. حرکت نداشتند يارای میپاها یخواستم از اآنجا دور شوم ول

«، نه؟ یترس یاز اسکلت م« : زد گفت یبود و لبخند م ستادهیشهرام بود که پشت سرم ا

«.يمنو ترسوند« :دادم و گفتم رونیحبس شده بود ب نهیرا که در س نفسم

 نکهیمگر ا. يایطرفها ب نیا دینبا یترسو هست نقدریپس اگه ا« : کرد گفت یدورم م نجایکه از ا یرا گرفت و در حال دستم

و کرمها تو بدنش  شهیاز بدنش کنده م کهیت کهیو گوشتهاش ت ارهیم رونیکه سرش رو از خاك ب ینیرو بب يمرده ا يبخوا

«.لولنیم
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«ن؟یمرده دفن کرد نجایحرفها نزن ، مگه ا نیشهرام از ا« :شد و گفتم چندشم

«.کنم یکُشم و بغل همون مرده دفن م یرو هم متو  یکن یچیاگه از دستوراتم سرپ دیشا« :خنده گفت با

«؟یگیم يجد ای یکن یم یشوخ« :دمیپرس يجد یو با لحن ستادمیحرکت بازا از

«رو ؟ کشتن تو رو؟ یچ»

«نیمرده دفن کرد نجایا نکهیا. نه»

«!یکن یبگم باور م یاز دست تو ، که هر چ يوا« : زد و گفت يا قهقهه

را که درست کرده  ياو تور. میو به کنار استخر بازگشت میاز پله ها باال رفت. و مرا از آنجا دور کرد دیدستم را گرفت و کش بعد

هورا ، « :زد ادیفر کدفعهی. بود یو مترصد گرفتن ماه دیچرخ یدور استخر م. کرد تیبود به آب انداخت و با شن کش آنرا هدا

«!گرفتم یکی

 ةکه به انداز دمید یقرمز رنگ یماه د،یکش رونیشوند، تور را که از آب ب یبزرگ م یلیمعموالً خ یالقیی ياستخرها يهایماه

شهرام با هول . و در حال جان کندن بود دیپر یم نییاز آب بود، باال و پا رونیکه حاال ب یماه. قزل آال رشد کرده بود یماه کی

 ریرا ز سهیک. من هم هول شده بودم یجان کندن ماه دنیبا د» .رو وردار از آب چاه پر کن لونینا سهیاون ک! بدو بدو « :گفت

شهرام . ختمیاستخر آو يقطور آب بر باال ۀگرفتم و آن را به لول ختیر یآب چاه که با شدت و سزوصدا به داخل استخر م

آخه « : مگفت. خنده ام گرفته بود شیاز کارها گرید. انداخت سهیدرشت را برداشت و آن را داخل ک یماه. دست در تور برد

«!يدیخر- یم یماه هی يداد یبابا صدتومن م. یستیقائل ن یارزش چیوقت خودت ه يبرا نکهیهم شد کار؟ تو مثل ا نیا

«!هیجور سرگرم هیهم  نیخوب، ا« به لب آورد و گفت  يکودکانه ا تبسم

نسبتاً بزرگ بود اگر چه  سهیکآن . انداخت لونینا سهیکرد و آنها را در همان ک دیهم ص گریو درشت د زیر یسه ماه سپس

«.میخوب بر« :بعد گفت . خورند یخود وول م يبرا صالیبا است هایماه

«.رو نگه دارم سهیک نیا تونمیمن نم نم،یصبر کن بب« :گفتم
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«.توش میانداز یرو م هایماه رم،یگ یم يتنگ بلور هیکنار جاده  ةغصه نخور، االن از مغاز»

 ومیآکوار هی دیبا یدرشت نیبه ا يهایماه ينداره، برا دهیتُنگ فا« : رفتم گفتم  یم نییله ها پاکه به دنبالش از پ یحال در

«!يبخر

«.خوره یداره که به دردش نم ومیآکوار هی میاز خاله ها یکیاتفاقاً . ينزد یبد حرف»

« .کردم یمن شوخ یول»

باعث  لیاتومب يو مراقب بودم که تکانها. ا در دست گرفتمر هایماه ۀسیمن به ناچار ک. میو حرکت کرد میشد لیاتومب سوار

. ختیر یآب از آن م يامکان نداشت و به هر حال مقدار يزیچ نیچن یخاک ةاما در آن جاد. نشود سهیآب ک ختنیر رونیب

گرون  یلیتُنگها رو خ: بازگشت و گفت یدست خال یبه درون آن رفت، ول هدر کنار جاده توقف کرد يمغازه ا يشهرام جلو

«.گهید ۀسیک هی يو دو تا رو تو میانداز یم سهیک هی يرو تو هایدوتا از ماه. دمینوخر ۀسیعوضش دو تا ک ده،یم

«.زهیریها رو نگه دارم، چون دائم آب ازشون م سهیک نیا تونمیمن نم ،یشیمتوجه نم نکهیشهرام ، مثل ا« : گفتم یدرماندگ با

«.دارم یرو نگه م هایکن، من ماه یتو رانندگ یناراحت یلیگه خا. یرن یم يادیحرف ز« :خشم گفت با

که  میمتوجه شد م،یدیبه خانه رس یوقت. را در دست نگه دارم هایماه يمحتو لونینا سهیمجبور شدم در تمام ره، دو ک جهینت در

را داخل آن  هایز آب کرد و ماهشهرام وان حمام را پر ا نیبنابرا. شوند یو قابلمه جا نم گیو د یدر ظروف معمول هایآن ماه

بود که دوتا از آنها تعادلشان را از دست دادند و از پهلو واژگون شوند و کف وان قرار  هنگذشت قهیدق ستیهنوز ب. انداخت

.گرفتند

اتاق  برداشت و از بالکن یکی یکیآنها را  ةبه من انداخت و جناز ینیشهرام نگاه اندوهگ. مرده بودند یکه شد آن دو ماه شب

.انداخت، تا گربه ها نوش جان کنند هیهمسا اطیخوابمان در ح

 باًیتقر. بودم نیهفت س ةسفر يو من مشغول رنگ کردن تخم مرغ برا میسرسرا نشسته بود زیمن و شهرام پشت م. بود شب

کرده بود به خانه آورده  سبز مانیو شهرام سبزه را هم که ناتاشا دوست مادرش برا میرا آماده کرده بود نیلوازم هفت س ۀهم
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 يما برا یشد، ول یم لیآن سال، حدود ساعت نُه شب سال تحو. اش انداخته بود لهخا ومیزنده مانده را در آکوار يهایو ماه

نداشتم و  يو من از پدر و مادرم هم خبر میبود دهیرا ند يتدارك سفر. مینداشت یمشخص ۀسال برنام لیگذراندن شب تحو

-یرا در آن م شیکتابها حسابرا که به قول خودش  يدیسررس میشهرام تقو. را چگونه خواهند گذراند دیدانستم ع ینم

را  یاز جا برخاستم و رفتم گوش. حال تلفن زنگ زد نیدر هم. کرد یم مینوشت مقابلش گذاشته بود و اعداد را ضرب و تقس

«.سالم قیالو، شقا« :دمیخط شن يبرادرم ساسان را از آن سو يصدا. برداستم

«.ساسان جون سالم»

برات تنگ  یلیدلم خ ؟یزن یبه ما سر نم گهیما؟ چرا د شیپ نیایب دیشب ع شهیم. ازت بکنم یخواهش هیخواستم  یم قیشقا»

«!شده

«ه؟یخبر لیخونه تون سال تحو. ساسان جون ادیم شیپ یچ نمیبب»

«.نیایان هم بتو و شهرام خ شهیخواستم اگه م یم. ادیم نیفقط خاله پرو نه،»

«.میخودمون برنامه دار م،ییایب میتونیبگو نم«:آهسته گفت ستادیکرده بود فوراً از جا برخاست و مقابل من ا زیگوش ت شهرام

«.میبگذرون امیبا با دیسال رو با لیشب تحو«:و ادامه داد دینگاه پرسشگرانه ام را د. مینداشت يبرنامه ا چیما ه. گفت یم دروغ

خونه  ادیآخه پدر شهرام قراره ب. مییایب میکنم بتون یساسان جون، فکر نم«:وار گفتم  یطوط. را از دست داده بودمتفکر  قدرت

«.مون

و در آن » .دلم برات تنگ شده. ایتو رو خدا ب ق،یشقا نیاریپدر شهرام خان رو هم ب ن،یایتو رو خدا ب«:باز التماس کرد  ساسان

«.نکن هیتو رو خدا گر زم،یساسان،عز«: گفتم هیگر انیدر م. افتادم هیمن هم به گر. تسیگر یسخت م. هیگر ریلحظه زد ز

که شهرام  دمیرا از ساسان گرفت، چون شن یخط هم مادرم گوش يدر آن سو نکهیمثل ا. دیرا از من قاب یبا خشم گوش شهرام

چون ما هم به  م،ینه، شرمنده ا... جان؟... وننرسیهمه خوبن، سالم م یمرس... اه، سالم مامان، حالتون خوبه؟...الو« :گفت

«.قربون شما، خداحافظ...  گهیوقت د هیانشاءاهللا ... نیگفته بود دترکاش زو. میمنزلمون مهمون دعوت کرده ا
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«.حوصله ندارم ر،یآبغوره نگ»:و گفت دیمال شیبه لبها یگذاشت و دست نییرا با خشونت پا یگوش و

«؟يتشون رو رد کردچرا دعو« :کنان گفتم هیگر

«.میبگن غلط کرد دیبا. شهیکه نم ينطوریهم. کنن یعذرخواه دیچون با»

«کارت کردن؟ یمگه چ چرا؟»

آدم شد و . کلمه بد راجع به تو گفت، دوماه باهاش قهر کردم هیپدرم  ست؟یتو وجود تو ن رتیذره غ هی. کردن نیبه من توه»

«.يخونه شون پا بذار يم حق نداربهت اجازه نداد یتا وفت. کرد یعذرخواه

 کیو  لیآج لویبه رنگ بنفش و چند ک يبهار يگلدان از گلها کی. ما آمد ۀگلرخ خانم مادر شهرام به خان د،یروز قبل از ع کی

«.میرو با هم بخور یماه نجا،یا نیایسال ب لیپس شب تحو« :به او گفتم. آورده بود هیهد مانیبزرگ برا دیسف یماه

. زمیقربون تو عز« :آورد گفت یم رونیب فشیرا از ک گارشینشست و پاکت س یم یصندل يکه رو یم در حالخان گلرخ

«.عوض من بده اون کوفت کنه. نحسشو ندارم ۀافیق دنید ۀخونه تون، من حوصل ادیم شیفرسا

واست  یپسرم چ نیبب« :گفتبرد  یبرد و خطاب به شهرام که حاال اکثرا مواقع را در خانه به سر م فشیدست به ک دوباره

«.آوردم

از او در سن دو  یعکس. و عکس را نشان من داد دیشهرام خند. آورد و به دست شهرام داد رونیب فشیاز ک یخانم عکس گلرخ

«!چه خوشگل بوده« : گفتم. یو تپل دیبود، سرخ و سف یبچه خوشگل قتاًیحق. بود یسالگ

اش زد و قربان صدقه اش  نهیبعد چندبار با دست به س» هنوز هم هست« :فت خانم با عشق به پسرش نگاه کرد و گ گلرخ

«...ياریدختر خوشکل م هیانشاءاهللا تو هم « :بعد به من نگاه کرد و گفت« !کل پسر ره،یمادر برات بم یاله« :رفت

«.خوامیپسر، من پسر م ه؟یدختر چ«:و گفت دیحرفش پر انیبه م شهرام

 یوقت رسهیم یک! آخ خدا« :اش گوفت و گفت نهیباز با دست به س» !ملوس و خوشگل. دختر خوبه ه؟یاَه، پسر چ« :گفت مادرش

«...خدا يا... خدا يدار تنش کنم؟ موهاشو شونه کنم و گل سر بزنم؟ ا نیکه دامن چ
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 یبه خدا وقت« :ه دادمادرش ادام. به لب داشت يا تمندانهیلبخند رضا. برد یمادرش لذت م يدهایو تمج فیواقعاً از تعر شهرام

 نیشما بر دیخر یخوب، وقت.خرم یخونه به اسم نوه م م هیگفته . کنهیبه اسم اون م زشویهمه چ شیاومد، فرسا ایبچه به دن

«نیخالص بش ینیو از اجاره نش نیکن یاونجا زندگ

«حرفو زده؟ نیواقعاً ا« :دمیتعجب پرس با

«.که بگن بسمونه دمیخرم و اونقدر بهشون اثاث م یاسمش م هیخونه  هیاومد،  ایگفته بچه شون که به دن! معلوم»

آورد و در گوشه و کنار  رونیب یمیقد ياش از آلبوم ها یرا هم از دوران کودک گریگلرخ خانم رفت، شهرام چند عکس د یوقت

داد و با  هیتک نهیبه آ نیهفت س ةسفر يعکس من و عکس خودش رو انیاش را م یبچگ يعکس ها نیباتریاز ز یکی. قرار داد

«.ناز يکوچولو کیو در کنار  م،یداشته باش شیهم در پ کناررو در  یانشاءاهللا سال خوب« :گفت یمهربان

«مبارك دتیع.زمیعز دوارمیمن هم ام»

ر شام را د. سرخ کرده درست کرده بودم دیسف یپلو و ماه يشام، سبز يمن برا. میرا گذراند يبد اریبس لیسال تحو شب

از هم  یو برشته کم ذیلذ یعبوس که به خود گرفته بود با خوردن ماه ۀافیق. میخورد شیفرسا يهمراه با آقا يسکوت غمبار

که  ییرو مثل کدبانو یپلو ماه يسبز نیا! دخترم هیدست پختت عال قتاًیحق« :باز شد و پس از شام ضمن تشکر از من گفت

«.بود ذیلذ یلیخ ،يکرده درست کرد يسال آشپز ستیب

«متشکرم باباجون، نوش جان»

او  يجلو یکردم ول یم هیدر خفا گر. پدر و مادر و خواهر و برادرم بروم دنیچند روز بعد را هم اجازه نداد که به د شهرام

برد  یم ییخاله ها دنیگذاشت و مرا به د یم یدنیددیمرتب با اقوامش قرار ع. اوردیاز دلم در ب نکهیا ياو برا. گفتم ینم يزیچ

به خاطر گلرخ  یما ندارند، ول دنیبه د يمعلوم بود که آنها چندان عالقه ا. نکرده بودم شانمالقات گرید يکه از جشن نامزد

 ۀکشاورز شوهر خال يبود و آقا يا دهیکه مرد نسبتاً فهم مرخیارسطو شوهر خاله س يبه جز آقا. کردند یخانم حفظ ظاهر م

شهرام  یحت. معاشرت بودند رقابلیغ یاو به کل گرید ۀاش در مشهد سکونت داشت، دو شوهر خالشهرام که با خانواده  گرید
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و پول پرست بود و هربار به  سیخس اریچون بس. نداشت یفیارسطو هم چندان تعر يالبته آقا. کرد یهم آنها را آدم حساب نم

.کرد یم ییرایرنده کرده بود از ما پذ ریآن سکه در  ياریو ماست و خ رینان و پن ای يبا آش نذر میرفت یخانه اش م

و  حیوق اریاو آدم بس. شوشهر خاله نازرخ بود يمختار يآقا. کارمند بانک بود يمختار يآقا گر،ید ۀاز آن دو شوهر خال یکی

خود از  یعیکرد و شکلک و حرکات شن یم فیتعر یزشت ازیبس يبود و بدون توجه به حضور خانمها در جمع، جوکها یبددهن

آوردند و  یدر م يبا هم مسخره باز ییماهرخ هم مثل خودش بود و دوتا هشوهر خال یحسرت يباجناغش آقا. آورد یدر م

 یعقل بود، دور م نیریش یخانه که کم ریکردن گلفت پ تیآنها بر محور اذ يهایتمام مهمان. انداختند یرا به خنده م گرانید

. دندیخند یو م دندیشن یکردند و از او دشنام م یم نیشهرام مدام به او توه يله هاخانم نام داشت و شوهر خا نهیاو سک. زد

. بردند یلذت م ازارند،یبه آنها پناه آورده بود ب بیغر ينداشت و در شهر يرا که شوهر و فرزند رزنیآن پ نکهیآشکارا از ا

.خورد یبه هم م شانیکارها نیلم از احا. شدند یولو م نیزم يکه رو دندیخند یگذاشتند و آنقدر م یسربه سرش م

بدون دعوت مهمان  نکهیاو از ا. میماند یآنجا م روقتیبرد و تا د یم شیشهرام مرا هرشب به منزل خاله ها د،یشب اول ع چند

 یاش حالم به هم م يمفت خور ياز خو. نداشت ییابا چیه - دندید یخودشان تدارك م ةکه شام را فقط به انداز -آنها باشد

آنها را به صرف شام در  ۀبار که به اصرار من هم کی رایکرد، ز یرا دعوت نم شیهم حق داشت که خاله ها دیاما شا. وردخ

ما  يبرا يا هیهد نکهیبعداً حدس زدم به خاطر ا. آوردند و از قبول آن سرباز زدند يمنزلمان دعوت کرد هر کدام بهانه ا

.اند رفتهیدعوتمان را نپذ اورند،ین

چطوره « :آمد شهرام فوراً خودش را وسط انداخت و گفت  شیصحبت از مسافرت شمال پ م،یکه منزل خاله نازرخ بود یشب

«م؟یفتیفردا راه ب نیهم

«.شهینم دایهتل پ گهیگذشته ، د دیآخه َآقا شهرام، چهار روز از ع«:گفت يمختار يآقا

«.کنم یم دایمن واستون جا پ. من ةبه عهد اون»

اما از . کرد که همه جداً به فکر سفر افتادند فینوروز تعر دیشمال در ع يآنقدر از حال و هوا. انکار و از او اصرار گرانید از
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که قرار  نیبا ا. نداشتند با ما همسفر باشند يچندان عالقه ا نکهیبردم مثل ا یکردند، من پ یباهم م یرکیرزیکه ز ییصحبتها

 یم يور يطبق معمول در يمختار يآقا.زور مرا تا ساعت سه در آنجا نگه داشت شهرام به اشد صبح زود حرکت کنند، ام

.دندیخند یم گرانیپراند و د

.زود باش پاشو،آماده سفر شو:کرد دارمیبعد ساعت هفت صبح شهرام از خواب ب روز

ما همراهشون  ستندین لیهم ما یلیخاله هات خ نکهیشهرام، مثل ا: دمیرا مال میآلوده در تختخواب نشستم و چشمها خواب

.میبر

.من بودم که فکر مسافرتو تو کله شون انداختم! چشمشون کور دنده شون نرم یول دونمیم-

.میرفتیم ییکاش تنها میکن لیمن دوست ندارم خودمونو بهشون تحم یول-

.خوبه یدسته جمع. زمیکه مزه نداره عز ییتنها-

.خودشون قرار گذاشتن نیب شبیبه نظرم د.  گنیم یچ نیتلفن بزن بب هیحاال برو -

به او نداد و گفت هنوز برنامه مسافرتشان مشخص  یبه منزل خاله نازرخش تلفن زد، اما نازرخ خانوم جواب درست او

 ریرا برداشت و شهرام از ز یبار شوهر خاله اش گوش نیا. دوباره به آنجا زنگ زد گریساعت د میشهرام از رو نرفت و ن.ستین

از  میساعت هشت و ن: بود گفت یکه آدم ساده لوح يمختار يآقا.کنند رکتقرار بود ح یکه چه ساعت دیکش رونیاو ب زبان

.میکنیدر منزل ما حرکت م يجلو

.مییآ یپس ماهم االن م يخوب عمو مختار لهیخ-

.سفر رو ندارم یمن آمادگ یول: گفتم . بود میساعتم نگاه کردم ساعت هفت و ن به

.یآماده بش ياعت وقت دارس مین-

و  يو کتر يو قاشق و چنگال و قور وانیبشقاب و ل يبعد به آشپزخانه رفت و تعداد.را آورد یکین کیبه بالکن رفت و گاز و پ-

 ادیحالتش مرا . برداشت و در دو سبد جا داد گرید يزهایو نان و چ ریتن و پن یکنسرو ماه لیاز قب هیاغذ يو مقدار يچا
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دست لباس  کی. رمیاجازه نداد دوش بگ یاو حت. دمیچرخیکار بکنم، فقط دور خودم م هدانستم چ یمن نم. انداخت ینوکرها م

 دهینخواب شتریشب قبل دو سه ساعت ب. خسته و زردنبو همراهش از خانه خارج شدم يا افهیبا خودم برداشتم و با ق یاضاف

با  ایخواست  یدلم م. با او به مسافرت بروم خواست یدلم نم. نداده بود رگاهیبه تعم یفن دیبازد يرا برا لشیاتومب یاو حت. بودم

 رفتیبود و هرجا م دهیاما حاال او مثل بختک به من چسب.به سفر بروم  یبنگاه مسافرت کیو با تور  ییبه تنها یحت ایپدرو مادرم 

.کشاند یمرا هم با خودش م

و آماده  ستادهیشهرام بودند ا يلهایکه فام ینانیبا سرنش لیسه چهار اتومب میدید م،یدیمقابل در خانه خاله نازرخ که رس-

که در طبقه دوم  يمختار يگلرخ خانم از پنجره خانه آقا. میکرد یو با آنها سالم و احوالپرس میشد ادهیمن و شهرام پ. حرکتند

 نییپا ایب: شهرام به او گفت .بردیش نازرخ بسر ماو اغلب نزد خواهر. دیخندیبود و به ما م ردهآو رونیساختمان واقع بود،سر ب

!نمیبب

نه مادر تو که اخالق سگ منو : پاسخ داد ییگلرخ خانم با خوشرو ؟يایتو نم: دیشهرام از او پرس. آمد نییاز پله ها پا او

ها  يتند نر شهرام: سفارش کرد دیبوس یصورت من و پسرش را م کهیو در حال. ترسمیم ياز مسافرت جاده ا ،منیشناسیم

.خاله ت سفارش کردم مراقبتون باشه به. داره ادیز چیجاده چالوس خطرناکه، پ!مامان

زد و به من  یخاله نازرخ چرخ م،یکه راه افتاد نیهم. ما شدو در کنار راننده نشست لیبنا به سفارش او خاله نازرخ سوار اتومب و

حالت خوبه؟ زمیعز: گفت

دختر  یلیزنتو بدون شهرام ، خ نیقدر ا: سپس نازرخ رو به شهرام کرد و گفت . ممنون یلیبله خ: زدم و گفتم  يزور لبخند به

.یکن تشیاذ ه،نشنومیخوب

حاال کسله که نتونسته دوش  دونه،یدوست دارم خودش هم م یلیرو خ قیمن شقا! خاله جون یزنیم یچه حرف: گفت شهرام

.ادیحالش جا م میتو جاده که بر ره،یبگ

ساعت  میپس از ن. میو وارد بزرگراه شهر شد میشهر عبور کرد يابانهایاز خ. نزدم یبه طرف پنجره برگرداندم و حرفرا  سرم
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. سرعت گرفته بود اریآمد، اکنون بس یسرعت اتاقکش به لرزه در م شیافزا یشهرام که با کم لیاتومب. میدر آزادراه کرج بود

 ادهیپ نتیمن از ماش يبر ينطوریاگه ا! يریشهرام جون چقدر تند م: گفت متیمال باتحمل کرده بود سپس  یخاله نازرخ کم

.شمیم

.خاله به خدا سرعتم فقط هشتاده-

.یرفت یم شتریب یلیقبال خ ،يکرد واشیاالن -

.مرگ حقه! یترس یخاله جون چقدر از مرگ م-

 ریز میبود بر کیوقت سبقت گرفتن نبود، نزد االن که یکنیم کاریشهرام چ.... يوا يا.رمیخوام مفت بم ینم یآره ول-

.....ونیکام

دختر باش ، پدر و مادرش اونو دست تو  نیفکر جون ا:  ستیاش به من نگر يزد و با چشمان سبز گربه ا یچرخ نازرخ

.سپردن

 يزیرف خنده نفرت انگح نیو با ا! میهم با هم باش ایاون دن میخوایم.میریمیهم باهم م میریبم. دست منه قیجون شقا اریاخت-

.سر داد

او دست بردار  د،اماینالیشهرام م ادیو از سرعت ز کردیکه نازرخ مرتب غرولند م يبا وجود. شد یم چیدر پ چیکم کم پ جاده

 یبا او خرده حساب قبل نکهیگرفت مثل ا یسبقت م یاطیاحت یپسرخاله اش در کمال ب لیبخصوص اتومب لهاینبود و دائم از اتومب

سفر  نیبه ا الیو دو سال داشت او همراه همسر جوان نوزده ساله اش به نام ش ستیاحسان، پسر خاله ماهرخ بود و ب.  داشت

 ياگزوزش را دستکار. کرده بود نییداشت که آنرا مثل اتاق خواب تز یمیقد 2002. و. ام. یب لیاتومب کیاحسان . آمده بود

 يها لیراند و از اتومب یم يادیز اریبس عتخاسته و مثل شهرام با سر یبرماز آن  یوحشتناک يکه صدا يبطور. کرده بود 

رفت و به فاصله  یبه دنبالش م اطیاحت تیگرفت ، شهرام هم بدون رعا یکه احسان م یبا هر سبقت. گرفت یسبقت م گرید

. بود یحتم لیدو اتومب کرد برخورد یم يترمز نیاگر احسان کوچکتر کهیطور گرفت،یاو قرار م لیپشت اتومب یکم اریبس
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شد و به  ادهیم،پیتوقف کرد يصرف چا يبعد از سد کرج برا یکه مقابل رستوران کوچک یخانم کالفه شد و موقع نازرخعاقبت 

.شوهرش رفت لیاتومب

را  لیدرس خوانده و سپس تحص ییبود که تا دوره راهنما یاحسان پسر کم عقل. دمید یرا م الیبود که من احسان و ش یدوم بار

 شهیهم ینیعروسک چ کیپزشک سرشناس بود و به  کیدختر  الیش. او کوتاه قد و الغر اندام و زردنبو بود. رها کرده بود

از  یکی،  الیپدر ش ،یبودو وصلت با خانواده دکتر قاسم روحی، صورتش هم ب نهبه همان گو. شباهت داشت شتریبزك کرده ب

و رسوا بود و  یالکل یکه اتفاقا آدم ،یاز دکتر قاسم یآنها با چنان احترام. شدیمشهرام محسوب  يافتخارات خانواده مادر

را از  یوصف دکتر قاسم. گرفت یم امکه خنده  کردندیم ادیرا تا دم مرگ برده بود،  مارانیب یعمل جراح نیچندباردر ح

 ادی یگلرخ خانم از احسان به عنوان سردار فاتح .بودم دهیکرد،شن یبا او کار م یمارستانیبود و در ب انمانیکه از آشنا يپرستار

 یو او را به زن دیرا بربا يو ثروتمند بایدختر ز ،دلیو نااهل یپول یو ب یختیر یو ب يسوادیکرد که توانسته با وجود ب یم

را که  یلیباتوم یدکتر قاسم. کردندیم یاز همه مهم تر آن که خانواده دختر مرتب به عروس و داماد جوان کمک مال.ردیبگ

هم به نام دخترش بخرد تا  يخانه ا ندهیرفت که در آ یآن م دیبود، و ام دهیخر الیاحسان بود، به نام دخترش ش يپا ریاکنون ز

 کی نیاما ا. را رها کرده و و به عقد احسان در آمده بود ییراهنما لیهم تحص الیش. احسان نباشند رسربار پدرو ماد گریآنها د

داده  تیازدواج رضا نیدخترش به ا یاز ترس بدنام یدکتر قاسم نیبودند و بنابر ا ختهیآن دو باهم گر رای، زبود يعقد اجبار

گفت که به من بفهماند خانواده دختر  یم لیدل نیبه ا دیشا. ده بودمیبار از دهان گلرخ خانم شن نیرا چند اناتیجر نیا. بود

.کنند یبه داماد کمک مال دیبا

احسان چشم دوخته بود و  لیگرفت، ساکت و خاموش به جاده و اتومب یشهرام فزون یاطیاحت یب م،یکت کرددوباره حر یوقت

تند جاده چالوس، حالت تهوع به من دست  يچهایفشرد از آن سرعت سرسام آور در پ یپدال گاز م يرو شتریهر لحظه پا را ب

.داده بود

خدمت جلو آمد و  شیپ م،یگرفت يکه آنها را به هم چسباندند جا زیسه مپشت .  میتوقف کرد یصرف نهار مقابل رستوران يبرا
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شهرام قصد نداشت آن جمع پانزده نفره را به نهار دعوت  ستاد،ینشسته بود، ا زهایاز م یکی ياتفاقا کنار شهرام که در انتها

 یعنیغذا  نیخودش گرانتر.اددیخورند و سفارش غذا م یچه م دیپرس یاز همه م شدکند، معهذا مثل آنکه صاحب مجلس با

.نیاریب ارشوریلطفا به تعداد مهمانان ماست و نوشابه و ساالد و خ: در آخر هم گفت.را نتخاب کرد دیسف یپلو و ماه يسبز

فرو  یرا با ناراحت میمن لقمه ها. رفتارش مشمئز کننده بود. نوشابه و ماست سفارش داد يشتریصرف غذا ،تعداد ب نیح

.شوهر خاله نازرخ، صورتحساب غذا را پرداخت کرد يختارم يآقا.دادمیم

باز .میکن هیکرا ییالیشد و هیگرفت میعاقبت تصم.میافتین ییو جا میبه چند هتل سر زد. میدیرس)سابق يمتل قو(سلمان شهر به

که  ییاز بچه ها یکی يپا ينشد، شهرام جلو دایهم پ ییالیاما چون و. با من الیو هیکرا: شهرام خودش را جلو انداخت و گفت

 دیلهجه اش را تقل یبا او صحبت کرد با مسخرگ قهیترمز کرد و چند دق) الیخانه ، و(دنوشته بو شیبدست داشت و رو ییمقوا

 يلهایاتومب.کرد یم تیهمچنان که پسرك ما را به طرف منزلش هدا. شود لیکرد و با او چانه زد و دعوتش کرد سوار اتومب

به  ینوساز بود ول الیو. میدیرس کیبار يا چهدر کو ییالیو يباالخره به خانه ا.سرمان در حرکت بودندپشت  زیهمراهانمان ن

آمد و به  رونیب قهیبعد از چند دق. خانه شد و با مادر پسرك به صحبت پرداخت اطیشهرام داخل ح. بنا شده بود ییسبک روستا

 م،یشد یاط میکه داخل ح یموقع. شوند ادهیپ شانیها لیهمه از اتومب و دهیبه توافق رس متیهمراهانمان اشاره کرد که بر سر ق

.خواست عجله کنند یو از آنها م زدیاو به پشت همه م

بلوز ژرسه دکمه دارش را باال زده و چادر به  ينهایبه سر بسته ، آست یرنگ يروسر ،یصاحب خانه که به سبک زنان شمال خانم

: زنان با لهجه آن خطه گفت ادیآمد و فر رونیکرد ب یم یکه خودش در آن زندگ یاتاق از تیکمر بسته بود، با مشاهده جمع

!نیلشکر هیکه  ماهفت نفر؟ ش یچند نفر؟ مگه نگفت! آووو

پسرخاله اش  اوشیبعد به س. لهاشونیفام يالیو رنیامشب م نهاینصف ا: به افراد جمع اشاره کرد و جواب داد ییبا پررو شهرام

.هفت نفر با من و خانمم مونهیم. که بچه ست نمیا: تاشاره کرد و گف

از مشهد به تهران آمده بودند  دیع التیگذراندن تعط ي، برا اوشیو شوهرش و پسرش س رخیکه خاله پر میرفت که بگو ادمی
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.خانواده بود نیمتعلق به ا لیاز چهار اتومب یکی. کردند یم یسفر مارا همراه نیو حاال در ا

رو  هیدو برابر کرا دیبا!شهیمعامله مون نم ينطوری، ا رینخ: به شهرام گفت ییست به کمر زد و به همان پرروصاحبخانه د زن

.نیبد

.میستین شترینکن،به خدا نه نفر ب تمونیاذ: کرد و خطاب به آن زن گفت شیبه شوهران خاله ها ینگاه شهرام

هم اشاره کرد  گرانیخارجشد و به د اطیاز در ح دینرس يا جهینتشهرام باز هم اصرار کرد و چون به . بار نرفت  ریزن ز اما

باالخره در  گر،ید يبعد از چند پرس و جو. رفتیم یکیهوا رو به تار.  میشد مانیلهایدوباره سوار اتومب.ندیایب رونیب

دوز و کلکها عادت  نیه اصاحب مسافر خانه که ب. میکرد دایجا پ ایو سرد و نمور واقع در ساحل در فیکث اریبس يمسافرخانه ا

.داد هیاتاق کرا کیهر خانواده  يداشت، اول تعدادمان را شمرد و بعد به ازا

.همه را به شام مهمان کرد رخ،یکشاورز،شوهر خاله پر يشب آقا آن

شام دعوت  ایر جمع رو به ناها نیبار همه ا هیکاش ما هم : به او گفتم میبه اتاقمان رفت دنیخواب يشب که من و شهرام برا آخر

.میکردیم

بشه؟ یکه چ: دیبه خودش گرفت و پرس یحق به جانب افهیق

.میسربارشون باش کشمیآخه خجالت م-

 يسفر نه تو سفرها نیکنن؟ احسان نه تو ا یخرج نم یپول چیو ه رنیهمه جا باهاشون م الیخجالت نداره چطور احسان و ش-

.کنهینم بشیوقت دست تو ج چیه گهید

.میخانواده جداگانه هست هیما . پسر خاله ت با پدر و مادرش به سفر اومده حساب ما از اونها سواست آخه-

پدرسوخته من دل نسوزون، اونها سالهاست  يخاله ها نیکنم واسه ا یخواهش م: که حوصله اش سر رفته بود گفت یدر حال او

.جبران کنن دیپول قرض گرفتن و بهش ندادن،حاال با و خونه ازش لیاتومب دنیبه بهانه خر. که حق مادر منو خوردن

.خوابهیاغلب شبها خونه خاله نازرخت م. شهرام جون، مادرت شب و روز خونه خاله هاته یول-
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.دیپشتش را به من کرد و خواب. به حرف من اعتنا نکرد گریاو د اما

خواستم سوار  یبه محض آنکه م.شهرام بود لیشده بودم و آن ترس از سوار شدن در اتومب یدلهره عصب یدچار نوع من

دست  يرویبا ن شیرهاینا مطمئن که گلگ یلیاو با اتومب.شدم یافتاد و گرفتار حالت تهوع م یاو شوم ، سرم به دوران م لیاتومب

شمال،  يبه شهرها يبه علت هجوم مسافران نوروز. راند یشمال م يشهرها نیب يوار در جاده ها وانهید یبا سرعت شد،یخم م

 یرا م یرانندگ ياز تصادفها یدلخراش يمرتبا صحنه ها م،یرفت یروزها که به گردش م. دادیبه کرات رخ م یرانندگ يتصادفها

 ای گریکدیکه با تصادم با  یو مدرن خارج ون يلهایبا نگاه به الشه اتومب. خودروها منجر شده بود نانیکه به فوت سرنش میدید

کاش از خانه  کردمیداد و آرزو م یبه من دست م يمصرف در آمده بودند،حال بد یتکه آهن ب کیل به شک ون،یاتوبوس و کام

 کیآنها به محض مشاهده صحنه . واکنش شهرام و احسان تکان دهنده بود انیم نیدر ا. مان در تهران جنب نخورده بودم

الشه  دیشلوارشان کرده بودند خنده کنان به بازد بیجکه دستها را در  یو در حال کردندیمرگبار، در کنار جاده توقف م ثهحاد

سبز رنگ که  520. و.ام.ب لیاتومب کیاحسان از  کبار،ی یحت. عاطفه در وجودشان نبود يذره ا ییرفتند، گو یم لیله شده اتمب

!هیادگاری: سقفش کامال له شده بود عکس گرفت و با خنده گفت

 يشهرام توروخدا از کارها.هیپسر کامال روان نیا: به او گفتم م،یاحسان حرکت کردشد و به دنبال  لیشهرام سوار اتومب یوقت

.نکن دیاون تقل

 نکهیتا قبل از ا ه؟یکنم؟ آخه اون رقم دیمن ازون تقل: را باال انداخت و گفت شیرو به من کرد، ابرو راندیکه م نطوریهم شهرام

!کردیآدم حسابش نم چکسیه رهیرو بگ الیش

که حتما صاحبش تو تصادف  ینیباشه که از الشه ماش وونهید دیتو فکر کن، آدم چقدر با. آدم حسابش کرد شهیاالنشم نم-

.خورهیپسره به هم م نیمن که حالم از ؟يبگه، پسر جون مگه تو خبرنگار ستین یکی. رهیمرده، عکس بگ

چند روز .  خورهیمن حالت بهم نم ياز دوستها کیتو به من بگو از کدوم  ،يو افاده ا سیسرکار خانوم ف: در جواب گفت شهرام

!میاونجا نر م،ینر نجایا ر،یبرو، سبقت نگ واشی یگیهمش م ،يدق شد نهییواسه من آ م،یشمال خوش بگذرون میاومد
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به هدف  یب. هیکار احمقانه ا میاونجا ندار ییالیکه و یدر حال یساحل يدر شهرك ها لیپرسه زدن با اتومب! گمیخوب راست م-

احسان بگه آخه پسر جون تو از  نیبه ا ستینفر ن هی ه،یعقده ا يکار آدمها ست،ین یهتل و اون هتل سر زدن کار درست نیا

از آزار دادن فروشنده ها چه  ؟يبریم یچه نفع ست،ین بتیقرون تو ج هی کهیحال رهتلها د يکردن اجناس فروشگاهها متیق

 کننیبه ما نگاه م ریبا تمسخر و تحق یوقت. دنیم صیتشخ کاریب يرو از آدمها داریخر. فروشنده ها آدم شناسن ؟يبر یم یلذت

. راهش نداد ینگهبان اون شهرك ساحل هدلم خنک شد ک.میهمراه احسان و زنش نباش دمیم حیترج. کشم یمن واقعا خجالت م

 ياز بس هولم کرد. و زنش ندارهاز ظاهر احسان  یگرچه ظاهر خودمون هم دست کم. خورد یش به ساکنان شهرك نم افهیق

.فرصت نکردم چند دست لباس با خودم بردارم

.تو اتاق مسافرخونه میو تمام مدت بتمرگ میجا نر چیکه ه نییپس بفرما-

تمام مدت بتمرگم تو اتاق  دمیم حیمحدود، من ترج دیاون هم در شب و با د ،یکنیم یکه تو رانندگ یسرعت نیواهللا با ا-

.مسافرخونه

!میریو بم میتصادف کن یترس یم! هیها، پس بگو دردت چ: تمسخر گفت با

.، هنوز جوونم و آرزو دارم رمیخواد بم یخوب بله، دلم نم-

راننده . رهیمیم نهیشیکه بغل دست راننده م یاون کس شهیهم ،یاتفاقا تو تصادفات رانندگ: آزردن من گفت يبرا مخصوصا

.دهیرو به کشتن م هیبق یول برهیخودش جون سالم به در م

.یکن یاونوقت تو همه ش صحبت از مردن و کشتن م م،یگل بشنف میمسافرت گل بگ میاومد. شهرام ،یچقدر بدجنس-

.مرگ حقه ؟یکن یزندگ يخوایمگه چند سال م نمیبب! یتو چقدر جون دوست-

.تو جونمو از دست بدم یاطیاحت یبه خاطر ب خوامینم یدرسته ول-

تر  واشی: زدم  ادیفر. سبقت گرفت لیواز چند اتومب. پدال گاز فشرد يرا تا ته رو شیشهرام حرصش گرفت و پا نجایا در

!برو
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دفعه  هی ره،یسرعت م نهمهیشوهرش ا نکهیك با ا ریبگ ادی الیاز ش ،ییجلو ونیکام نیبه ا کوبمیرو م نیماش ایساکت شو  ای-

.کنهینم یو هم ببره اعتراضبگه، اگه احسان سرش ر يزیچ کنهیدهن باز نم

شهرام به اتاق آمد و . میخزر برو تیگردش به هتل ها يکرد برا شنهادیبود که احسان به شهرام پ ازدهیشب حدود ساعت  آن

.گردش میآماده شو بر االی: گفت

.نیشما بر ام،یمن خسته ام ،نم-

.میبگرد میبر میخوایم ،ییایب دیبا ار،یبهانه ن خودیب-

.بشه نیبهم توه ادیتازه اصال خوشم نم ترسم،یشب م مهینه، من از حرکت در جاده اون هم ن: گفتم یتسرسخ با

زن؟ یزنیکرده؟ چرا حرف مفت م نیبهت توه یک-

اونها اصال بهشون بر  یول! هدف تو هتل بگرده یهتل، ب ياز مسافرها ریغ ینداره کس یدر، حق هم داره، معن ينگهبان جلو-

.کشمیاونها، من عذاب م يبه جا. نه اون زن احمقش ز،یاون پسره نفرت انگ نه خوره،ینم

تو زن من . ارمیکنه پدرشو در م نیبهت توه یهرک. ییایب دیحرفها نزن، با نیاز خودیب: بلند گفت يو با صدا تیبا عصبان شهرام

.ریبگ ادی الیاز ش کمی ،یاز من اطاعت کن دیبا ،یهست

بود به در  دهیما را شن ادیکه داد و فر رخیدر همان لحظه خاله پر.  هیگر ریو زدم ز! امینم..... امیب خوامینم: هم داد زدم من

شده؟ چرا  یشهرام چ: گفت زیشماتت آم یرو به شهرام کرد و با لحن یچشمش به من افتاد با ناراحت یوقت. کوفت و داخل شد

؟یکنیم تیدختر منو اذ

چانه ام را باال گرفت و با . چلو آمد سرم را نوازش کرد رخیخاله پر. انداخت نییپا یمندگخاموش ماند و سرش را با شر شهرام

ه؟یدعواتون سر چ زم؟یشده عز یچ: گفت یمهربان

.برم گردش ینصفه شب خوادیکه من دلم نم نهیمشکل سر ا. خانم رخیپر ستین يزیچ: جواب دادم. کردم لبخند بزنم یسع

گردش؟ نیبر الیاحسان و ش با يدوست ندار زم؟یچرا عز-
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قدم  ایتو ساحل در م،یآفتلب لذت ببر م،ازیپاك استنشاق کن ي،هوايرو ادهیگردش و پ میروزها بر دمیم حیترج یچرا ول-

 یبعالوه م! نشد گردش نکهیا. میریسبقت بگ لهایاز اتومب یو ه میدر جاده حرکت کن ادیشب با سرعت ز مهین نکهینه ا م،یبزن

".میکنترسم تصادف 

او  ییبعد از سالها نازا رخیاو بود و خاله پر ي کدانهی یکیکه قرزند  اوشیپسرش س. به فکر فرو رفت رخیرا گفتم خاله پر نیا

شهرام  يناگهان خاله . مادرش هم بدون فکر به او اجازه داده بود. دیایآورده بود، قصد داشت آن شب همراه ما ب ایره به دن

 ریهم د اوشیش ياالن برا ؟یگردش تو جاده، که چ نینصفه شب بر. قهیحق با شقا اصالم جون؟ شهرا هیچ یدونیم ":گفت

".میخند یو م میکن یم فیجوك تعر م،یزن یبا هم گپ م مینیشیم. نیجا بمون نیهم. وقته

ا هم قانع کرد که به اتاق احسان و همسرش رفت و آنها ر رخیخاله پر. نزد یحرف چیه یبه من کرد ول ينگاه خشم آلود شهرام

 يخاله اش سکه  يشهرام که از من دلخور بود و به قول خودش من او را جلو. شب در جاده ها صرف نظر کنند مهیاز گردش ن

دانستم با آنکه ظاهرش آرام  یم. شد جواب سالمم را نداد داریصبح هم که ب. دیبپول کرده بودم، پشت به من کرد و خوا کی

.انتقامش را خواهد گرفت يبرپاست و به زود ییادر درونش غوغ یاست، ول

شهرام در تمام طول راه آهسته راند و . میآن باغ رفت دنیرامسر داشت و آن روز ما به د یکیدر نزد یباغ کوچک يمختار يآقا

حال  م،یشتگ یباز م يمختار يعصر که از باغ آقا. خوشحال بودم که قهر کردنش باعث شده آهسته براند. لب از لب باز نکرد

 ي وهیجعبه از چند م کیپرتقال تو سرخ، توانسته بود  يادیتعداد ز دنیاز درختها و چ نشهرام بهتر شده بود چون با باال رفت

 يمختار يآقا م،یدیبه متل قو رس یوقت.بر لب داشت يا روزمندانهیرو لبخند پ نیاز ا. شده را به خود اختصاص دهد يجمع آور

و  هایکه خوراک یموقع. اورندیمحل اقامتمان ب فرخانهبخرند و با خود به مسا یدنیو نوش یست که خوراکاز احسان و شهرام خوا

من به دنبال  يروز گذشته  يناگهان شهرام بدون توجه به صحبت ها م،یبودند و در را بازگشت بود دهیرا خر هایدنینوش

و  آورد رونیر کنار ما قرار گرفت و سرش را از پنجره بد لشیاحسان با اتومب. شد ییالیشهرك و کیاحسان وارد  لیاتومب

".رمیرو بگ یکانیپ نیحال ا خوامیشهرام م ":گفت
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احسان با  لیگاز گذاشت و به دنبال اتومب يکرد و پا رو دایپ يچهر اش حالت شرور کدفعهیکه تا آن لحظه آرام بود،  شهرام

 یم. ترمزها را به هوا بلند کردند يناله  چ،یو سر هر پ دندیچیك پشهر ابانیآنها در چند خ. وار حرکت کرد وانهید یسرعت

را  کانیآن پ يادیچهار راه، احسان که با سرعت ز کیسر . رندیبگ ریکردند ز یم يرا که دو چرخه سوار ییبچه ها دمیترس

رفت و با دست محکم به که از سرعتش کاسته بود  کانیشد و به دنبال آن پ ادهیپ نیکرده بود توقف کرد و از ماش بیتعق

از آنها  یکی. شدند ادهیاز آن پ کلفتعمل احسان توقف کرد و دو جوان گردن  نیبا ا کانیپ يراننده . دیصندق عقب آن کوب

 کانیپ يمنظره سرعت گرفت و جلو نیا دنیشهرام با د. هوا بلندش کرد يرا گرفت و رو زنقشیاحسان کوتوله و ر ي قهی

شهرام از . زدم یکر داد م يبه گوشها یینشود، اما گو قهیکردم با آنها دست به  یزدم و به التماس م یم ادیتوقف کرد من فر

شلوارش فرو کرد و به طرف آن  بیآورد و در ج رونیرا از گردن ب شیگردنبند طال یعیشد، با حرکت فرز و سر ادهیپ لیباتوم

 يبه صورتش نواخت، طور يپسر را جر داد و مشت جانانه ا هنرایپ ي قهی. برد ورشیکه احسان را در هوا گرفته بود  يپسر

ترب به شهرام و پسرخاله  زمیچه ه بهیدانستم آن دو جوان غر یو نم ندهمن مات و مبهوت ما. شد يکه خون از دهانش جار

 نیا. قرار است ارز چه انیدانستم جر ینسبت به آنان داشت؟ البته در مورد شوهرم م يا نهیاحسان چه ک. اش فروخته بودند

 جهیمن بلند کند، در نت يروخواست دست  یچون به قول خودش هرگز نم. اختالف با من بود ي جهیدر نت زشیرفتار جنون آم

سرخ پشت سرهم  یشهرام با چشمان. و آنها را از هم جدا کردند ختندیر يفورا عده ا. در آورد گناهیدق دلش را سر آن جوان ب

آنقدر نامرد از آب در  بهیچطور آن جوان غر دویگو یمعلوم نبود چه م ".نامرده یلینامرده، به خدا خ یلیآخه خ ":زدیم ادیفر

 وانهیجفت د کیآمدند،  یگفت چقدر آن دو به هم م ینم يزیزده بود و چ یپسرخاله اش خود را به موش مردگ! آمده بود

!یروان

است، راه  فتادهین یاتفاق نکهیو مثل ا افتیلحظه آرامشش را بازدادند او پس از چند  يجا لشیشهرام را در اتومب باالخره

آن  دیرس یسبب، به نظر م یب يرگ جنونش به جنبش در آمده و با دعوا گریآن روز بار د. گگرفت شیبازگشت را در پ

نزجر شده بودم از او م رایکردم، ز ینم حتینص گریراه را ساکت بودم د متما. شده بود هیآزاردهنده از وجودش تخل يانرژ
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.تخت افتادم و خوابم برد يبالفاصله به اتاقمان رفتم و رو میدیبه مهمانخانه رس یوقت

پرداختم در آن حال در باز شد و شهرام داخل  میرفتم و به شانه زدن موها نهیآ يشده بود جلو کیشدم هوا تار داریب یوقت

چنگ  يجا ؟یکرم پودر به صورتم بزن کمی شهیم ":گفت ستینگر یبه من م نهیکه در آ یو در حال ستادیاتاق آمد پشت سرم ا

".صورت و گردم مونده يپسره رو

 یکی ؟یکن یخودت رو نخود هر آش م شهیآخه به تو چه مربوط بود؟ چرا هم ":گفتم اریبس یمنفجر شدم و با ناراحت کدفعهی

کارات خسته شدم  نیاز دست ا ؟یکن یتره حمله م يکه قو یبه طرف اون ریتو با زنج شه،یدعواش م گهیذ یکیبا  ابونیتو خ

به تو چه مربوط بود؟ چرا دهن پسره بدبخت رو خونآلود . يخود دخالت کرد یبدعوا هم  نیا يتو. شهرام، به خدا خسته شدم

".دیخند شتیو به ر ستادیگوشه ا هیاون وقت احسان  ؟يلباسشو جر داد ؟يکرد

 قیشقا. تا من ازش دفاع کنم ستهیایبعد کنار م ندازهیدعوا راه م شهیهم. نهیت احق با توست احسان عاد ،یگیراست م "

"باشه ":با نفرت گنتم "کنم منو ببخش حاال با من قهر نباش، باشه؟ یحق با توست خواهش م شهیهم زم،یعز

فه خواهد شد و همه را خ بیکردم عنقر یکه فکر م يرا تا خرخره بسته بود، بطور راهنشیپ ي قهیکه او یشب او در حال آن

. کرد یبه من نگاه م یتصنع يحالت عاشقانه  کیزد و با  یاز حد لبخند م ادیخاضر شد ز لیدر جمع فام. خالس خواهد کرد

سرو کار دارند البته  بیو غر بیبا موجود عج ییگو. ستندینگر یتعجب به منم اشده بودند ب ریکه از ماجرا با خ شیخاله ها

.رد و بدل نشد يادیر شام حرف زهم بود س نطوریهم

 یشهرك چ ياز برو بچه ها یدونیشهرام م یراست ":کرد شنهادیکه احسان پ میشد یترك مسافرخانه م يروز بعد آماده  صبح

و سه ساله بوده که با چهار نفر از  ستیپسر ب هیجاده تصادف کرده بود، راننده اش  يکه تو يسبز.ام و یاون ب دم؟یشن

خوان  یپسره م يرو بردن شهسوار، خانواده  نیبچه ها گفتن ماش تمکه ازش عکس گرف ینیشدن همون ماشدوستاش کشته 

".هیکار پرسود میرو بخر نیماش میهمونجا بفروشنش اگه بتون

"چطور؟"
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احتماال پسره عزادارن  ياز اونجا که خانواده  مسیفروشیم یخوب متیو رنگ به ق يو بعد صافکار میکن یم ریاتلقش رو تعم "

"!مفت از چنگشون در آورد متیبه ق شهیم ستنیفکر سود معامله ن

".ستین يبد فکر "

"<میگرد یدر ضمن چند روز هم م میکن یم فیشهسوار و کارهاشو رد میریگردن تهرون و ما م یمامان ابنا بر م "

"باشه موافقم"

داده  تیشخص رییکردم اما او باز تغ حتیکرده بود نص یمانیو او را که شب گذشته از اعمالش اظهار پش دمیرا کنار کش شهرام

سرانجام به  یول.  ستینگر یدشمن م يداشتم به مثابه  یو مرا که از انجام آن کا بر حذرش م دیبار یبود از نگاهش شرارت م

 ينبود معلوم بود به زود ورنطیخواهد به تهران باز گردد البته در ته قلبش ا ینداردو م کار نیبه ا یلیپسرخاله اش گفت که تما

.انتقامش را از من خواهد گرفت

 یم نیبه من را گذاشت و من و خانواده ام را نفر یفحاش ياز آغاز سفرمان بازگشتمان نگذشته بود که او بنا قهیچند دق هنوز

هزار  يوصلت کرده روزمثل من  یکه با زن ترسو و جان دوست نیاز ا. است مانیگفت از ازدواج با من مثل سگ پش یکرد و م

.اندازم یسنگ م شیپا ياش لذت ببرد و من تمتم مدت جلو یاز زندگ تواند ینم رایفرستد، ز یبار به خود لعنت م

 يو دو باره وارد جاده  میسر راه را پشت سر گذاشت يشهرها.فروکش خواهد کرد تشیگفتم عصبان یبودم و با خود م ساکت

و  اوردمیباالخره طاقت ن. گفت یم راهیشهرام هم دست بردار نبود و مرتب بد و ب. ز شدو خم جاده آغا چیپ. میچالوس شد

به  یوقت. را باال برد و چنان محکم بر پشت دستم زد که دستم سوخت دستشمن،  ستنیگر يبا مشاهده . کردم هیشروع به گر

کثافت  اره،یپت ي کهیخفه شو، صداتو ببر، زن ":زد ادیفر. کردم هیگر شتریب. انگشتانش سرخ شده بود يدستم نگاه کردم جا

.گرفت یم تسببق يشتریب يها لیآورد و از اتومب یبر پدال گاز فشار م شتریو در همان حال ب ".هرزه

از ترس . که چند صد متر عمق داشت سقوط کنبم ياز جاده منحرف شود و به قعر دره ا لیبود اتومب کینزد چیپ کی سر

خاله  افهیق. کردند یبه ما نگاه م یگذشتند و با دلهره و نگران یخودشان از کنار ما م يلهایا اتومبب شیخاله ها. ساکت شدم
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را با  شیلبها. ستینگر یداشت و به من م ینگاهش را از جاده بر م یاپیشهرام پ. درهم و مضطرب بود اریکه بس دمینازرخ را د

به  ییبال ؟یزن یرو حرف من حرف م. رسم یحسابت رو م. ارمیپدرت رو در م ":گفت یو م دیمال یبا دست م یعصب یحالت

منو  ؟یپول کن هی يسکه  میها خاله يبود، نه؟ که منو جلو نیمرگت هم. کنن هیآسمون به حالت گر يکه پرنده ها ارمیسرت ب

 نیکه ا يکرد ياونوقت تو کار نمیزم يآدم رو نیخوشبخت تر مییزناشو یکردم که تو زندگ یم يبگو که همه ش قصه پرداز

 یاحسان بهم م! کننیم حتیست، منو نص دهیخودشون از هم پاش یکنن، زندگ حتمینص ونیخط در م هیپدر سوخته م  يخاله ها

 میخواستم زندگ یمنو که م! آخ خدا... تهرون میبذار برس. يخودتو نگه دار یسه روز نتونست. لمیزن ذل نقدریخنده که ا

".یانداخت يه روزباشه، منو به چ گرونیسرمشق د

ترس برم  میدیرس یکه م یچیسر هر پ. افزود یم لیاو لحظه به لحظه بر سرعت اتومب یبرداشته بودم، ول هیدست از گر حاال

 یتصنع یدستش گذاشتم و با مهربان ياز ترس جانم دست رو میخوش شانس نباش یقبل چیمثل پ دمیترس یداشت و م یم

".باش چیپ نیمواظب ا يوا يا... تند نرو نقدریتو رو خدا ا. خوب منو ببخش شهرام یلیخ ":گفتم

خواهش  ":التماس کنان گفتم. میهنوز در دره سقوط نکرده ا دمیچشمانم را باز کردم و د. میرد شو چیرا بستم تا از پ چشمانم

".آهسته بروکنم  یخواهش م. انیاز روبرو با سرعت م ونهایشلوغه کام یلیجاده خ. ریسبقت نگ نقدریکنم ا یم

".بگو غلط کردم "

"!باشه، باشه، غلط کردم "

حاال که  ":شود به من گفت ادهیپ لیشهرام قبل ازآن که از اتومب. مینان جو توقف کرد دیخر يبرا میدیگچسر که رس به

همه . کردنیه مبه ما نگا یتو جاده با نگران میخاله ها. یجبران رفتار زشتت رو بکن دیبخشمت، اما با یم يشده ا مانیپش

کرده  یرفتار کن که بفهمن آشت يبه من بچسبون و قربون صدقه ام برو، جور توخود یلیحاال خ. میکن یدعوا م میدار دنیفهم

".میا

".خوب لهیخ ":گفتم  یدرماندگ با
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چون از  رم،یام بگنتوانسته بودم حم میکه در سفر بود يآن چند روز یدر ط یحت. خسته و کالفه بودم  میدیبه تهران رس یوقت

خواستم فورا به منزلمان  یم. آمد یم رونیلوله ها ب یدر اثر زنگ زدگ یقرمز رنگ عیآب ما يدوش حمام مسافرخانه به جا

در . رفتن به خانه مرا به مغازه پدرش برد ياما او به جا. ام را برطرف کنم یوحو ر یجسم یدوش آب گرم خستگ ریبروم و ز

لب  ریکه آهسته و ز یدر حال شیفرسا يآقا. ام دوچندان شد یاحساس خستگ شیفرسا يعبوس آقا افهیآنجا با مشاهده ق

واسه ما خاله  یهان؟ از ک. شمال يکه با خاله هات رفته بود«:به پسرش گفت يزیتمسخر ام افهیداد با ق یجواب سالمم را م

«؟!يشناس شده ا

 دیع کیکرد و تبر یآمد و احوالپرس شیپ ییبا خوشرو. دید و مرا دها داخل فروشگاه ش هیاز همسا ییآن حال خانم آشنا در

«؟يخسته ا«: دیپرس دیحال زارم را د یوقت. حرف زدن نداشتم ياما من نا. گفت

همن االن از مسافرت برگشته . بله« :گفتم یحالیبار با ب نیپس از بازگشت از سفر بشاش و سر زنده بودم ا شهیکه هم من

«.میشمال بود.میا

«؟يو نزار شده ا دهیرنگ پر نقدریپس چرا ا«: گفت یبا دلواپس هیهمسا خانم

«.ستین میزیخسته ام وگرنه چ یلیمن؟ آخه خ« :دادم  جواب

سابقا . میبود قهیاز نظر دوست و معاشر سخت در مض رایز میبرد یاز بازگشت به تهران اکثر روزها را در خانه به سر م پس

شب  یآن سال شهرام اجازه نداده بود حت یرفتم ول یم ينوروز يسال با پدر و مادرم به مسافرتها هر بایمجرد بودم تقر یوقت

که با او  يآن چند روز. نداشتند مرا با خود به مسافرت ببرند چون شهرام همراهم بود يا قهآنها هم عال. انها بروم دنیبه د دیع

.گردش خارج از شهر بروم یحت ایخواست با او به سفر  یدلم نم گرید که يبد گذشته بود طور اریبه شمال رفته بودم به من بس

گذاشت و  ینم میبروم اما او تنها يشاوندیخو ایخواست به منزل دوست  یرفت دلم م یبس که حوصله ام در خانه با او سر م از

از دوستانم هم مرا به صرف  سچکیمدتها بود که ه. میهم نداشت که به رستوران برو یپول. دیایخواست همه جا با من ب یم

بار در  نیچند. خود و شوهرانشان حوصله شوهر مرا نداشتند رایدانستم ز یخوب م راآن  لیشام دعوت نکرده بود دل ایناهار 



معتضد ترایم - وسوسه ازدواج کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٢١

هم او را در اتاق خواب  یگاه. پناه برده و با فرزند کوچک خانواده به صحبت نشسته بود یمختلف او به اتاق کوچک يهایمهمان

به او . افتاد یاتفاق نیچن قایدق میرفته بود انیآشنا زا یکیشب که به منزل  کینوروز  دیقبل از ع. افتمی یم زبانیم يو آقاخانم 

«.یکن یکه از جمع فرار م ستیدرست ن ؟يا دهیخواب نجایشهرام جان چرا ا«: گفتم

باشه حاضرم اما  یکوبیاگه جشن و پا. فهمم یمن یچیاونها ه يبه خدا من از حرفها. تورو خدا ولم کن« :او در جواب گفت و

«.غاز رو ندارم هیصدمن  يحوصله حرفها

«.تو اتاق خواب مردم يایب ستیدرست ن آخه»

که من  میپاشو بر االیپس  نطورهیا نه؟اگهیاز خونشون بدزدم؟ها؟ منظورت ا يزیچ خوامیکنن من م یفکر م یعنی ؟یچ یعنی»

«.حوصله شون رو ندارم

«.مردم دراز بکش یروتخت يبعد رو اریاقال کفشت رو در ب! ب بابا بخوابخو یلیخ»

«ست؟ین يا گهیامر د. ارمیکفشهام رو هم درم. خانم معلم دییبفرما»

«!شهیلباسهات چروك م بابا»

حرف  نیا دنیو من با شن» !بهت نگفتم برو راحتم بگذار يزیچ هی ياوردیلخت شم بخوابم؟ تا لجم رو در ن يخوا یم پس»

.کردم یبه خاطر خسته و خواب آلود بودن شوهرم عذرخواه زبانانیجمع بازگشتم و از م انیشرمنده و سرافکنده به م

«.دنشونید میبه دوستهات زنگ بزن بر«: آن سال شهرام به من گفت دیع امیدر ا يهر حال روز به

گرفتم و به  یبا انها تماس م دیال من بودم که باآمدند اما حا یم دنمیزدند و به د یدوستان به من زنگ م شهیهم شتریب

فروشگاه بزرگ لباس که بخصوص در  کیمستانه با صاحب . ام بود یمیبه مستانه زنگ زدم که دوست قد. رفتم یخدمتشان م

ز نظر بود و انها ا لیو اتومب الیداشت و صاحب و یخوب یشوهرش وضع مال. ودفروختند ازدواج کرده ب یزنانه م يآن مانتوها

 یلیمناسبت اتومب نیشده بود و شوهرش به ا يصاحب فرزند دختر رایمستانه اخ. نداشتند يکمبود یزندگ لیاسباب و وسا

بود که آنها  نیمثل ا یفرد کم سواد سر کند ول کیتواند با  یکردم که دوستم چطور م یمن ابتدا تعجب م. بود دهیخر شیبرا
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 یراحت یشوهرش صبح تا شب سرکار بود و در عوض خانه و زندگ. گذراندند یرا م یحترا یبا هم توافق داشتند و زندگ یلیخ

گردش به  يبعالوه هر سال او را برا. کرده بود هیمنزلش ته ياثاث را برا نیکتریو ش نیهمسرش فراهم کرده و بهتر يبرا

.برد یم گرید اطنق ایاروپا 

کرد شوهرش  یکه او مرا به خانه اش دعوت م یبودم چون مواقع دهیشوهرش را ند گریبعد از جشن ازدواج مستانه د من

و  نیشوهر او نگاه دلنش. خانه جلب نظرم را کرده بود يو انجا نجایچند عکس قاب شده از مستانه و شوهرش در ا. سرکار بود

.داشت یمهربان

او گفت با  میبه نزدشان برو دیبه ع کیتبر يبرا میلیبه او تلفن زدم و گفتم که من و شوهرم ما يکه گفتم باالخره روز همانطور

پس از چند روز تلفن زد . مناسب است و بعد به من اطالع خواهد داد شانیبرا يچه روز ندیشوهرش صحبت خواهد کرد که بب

«.نیاریب فیتشرصرف شام  يچهارشنبه شب برا«: و گفت

نه «: خوردن شام به منزل آنها بروم و گفتم يبرا مدیکش ینگرفته و او را دعوت نکرده بودم خجالت م یکه جشن عروس من

«.میبه شما بزن يسر یدنید دیبه عنوان ع میخواست یما فقط م میشیاصال حرف شام رو نزن مزاحمتون نم

«؟يایب ينطوریا يخوایم متیدیبعد از مدتها که ند شه؟یاوا؟ مگه م« :گفت  او

اما ته قلبم از او . رفتمیاو دعوتش را پذ يار از جانب من و اصرار از سوتعارف و انک يپس از رد و بدل کردن مقدار سرانجام

.صرف شام به منزلش بروم يبودم برا لیخوشحالم کرده بود و واقعا ما اریبس تشیمیو صم یمهربان رایسپاسگزار بودم ز

ساختمان پارك  نگیدر پارک يلورا طبق معمول ج لشیشهرام اتومب. میو با شهرام به خانه مستانه رفت دیشب فرارس چهارشنبه

مقابل در  یپارك خال يدر صورت وجود جا یرا حت لیاتومب شهیدانم چرا اصرار داشت هم ینداشت و نم یکارش تازگ نیا. کرد

«.يریراه مردم رو بگ يجلو يواقعا دوست دار نکهیتو مثل ا ؟یکن یپارك م نجایاچرا «: به او گفتم . متوقف کند نگیپارک

مگه . جا بردارم نیرو از ا نیماش گهیبره به من م رونیخوب شوهر مستانه اگه بخواد ب. ستیکه ن يا گهیمال کس د جانیا بابا»

«هر دو طبقه مال خودشونه؟ ینگفت
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«.چرا« :گفتم یو افسردگ یکمال درماندگ در

از ورود ما نگذشته بود که  يا هقیهم در خانه مستانه حضور داشتند اما هنوز چند دق گریزوج د کیشب بجر من و شهرام  آن

:  دیرا برداشت و پرس فونیآ یشوهر مستانه گوش دیفر دندیکش یرا نم يگریبا آنکه آنها انتظار مهمان د. زنگ در بصدا در آمد

«!یدنید دیجان اومدن ع یاقا هستن مس الاسم« :گفت  یو بعد نوك زبان »هیک«

عالوه بر . کردند یم یآن مادر شوهر و برادرشوهر او زندگ نییدر طبقه پا. بود و مجلل دو طبقه کیش ییالیمستانه خانه و خانه

 یمستانه نشات م قهیآن از سل یداخل ونیدکوراس یبخش خانه بود و چگونگ نتیز یمیقد يتابلوها متیو گرانق بایمبلمان ز

شده  يمنبت کار یمیقد يوب گردوکمد چ کی يبود و در گوشه ا زانیدار به پنجره ها آو نیکرم رنگ چ يپرده ها. گرفت

 دهیهم خر دیدستگاه پخش صوت جد کیشده بود و  شتریکه به آنجا رفته بودم اثاث خانه ب يبار نیاز اخر. خورد یبه چشم م

مستانه ناگهان رشته افکارم را  هرشو دیفر يصدا. است یدم و دستگاه نیخوردم که صاحب چن یمن به دوستم غبطه م. بودند

«.نییبفرما نیبه به اسمال آقا خوش اومد« :او گفت . تخیاز هم گس

 یاو با تعجب نگاه. شانه اش انداخته بود يرا خوابانده و کتش را رو شیبود که پاشنه کفشها فیو کث دهیژول يآقا مرد اسمال

 يچا شیشوع برامستانه با خضوع و خ. مبل نشست کی يآورد و چهارزانو رو رونیرا از کفش ب شیبه حاضران افکند و پاها

پدرش سرهنگ .دمید یانها نم انیم ینتاسب چیمرا شگفت زده کرد چون ه کهمرد احترام گذاشت  نیآورد و آنقدر به ا

را کند  شیان مرد کفشها یوقت. کرد یمحترمانه رفتار م ارینکره بس دهیاما با آن مهمان ژول. بود یکنامیبازنشسته ارتش و مرد ن

تنش هم . دمید گریزن و شوهر د افهیدر ق اد شد که همه را دلزده کرد و من آشکارا اخم و انزجار رمتصاع شیاز پا ییچنان بو

پارچه و مانتو و  متیو اسمال اقا به صحبت درباره نرخ بازار و ق دیفر. و معلوم بود مدتهاست حمام نرفته است دادیعرق م يبو

از رفتن  سپ. مهمانش را بدرقه کرد اریاحترامات و تعارفات بس يدابا ا دیساعت فر میمشغول شدند و سرانجام بعد از ن رهیغ

خوب شهرام خان وضع کار و «: سپس رو به شهرام کرد و گفت » ! مارا پس بده دیبنده خدا آمده بود بازد«: گفت  دیاو فر

«چطوره؟ یکاسب
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سوپر داره  هیمن  يبابا. قربون شما. ستینبد «: گرفت و گفت  ياز طبقه خودش روبرو شده بود جان تازه ا يکه با فرد شهرام

«.هم دارم یشرکت ساختمون هی. زنم یسر به اونجا م یگاه. نیدیحتما د.زاگرسه ابونیکه تو خ

«خانم حال شما چطوره؟ قیشقا. خوب الحمداهللا«: گفت دیفر

«.ممنون یلیخ»

«هست؟ یک يجشن ازدواج برا یبه سالمت! تون مبارك ينامزد»

«!صورت گرفت یازدواج ک نیکه ا میدیواهللا قربون خودمون هم نفهم« :گفت انجیبا ه شهرام

«ن؟یازدواج کرد یعنی»

«م؟یکن یازدواج م یک نیپرس یآنوقت شما م! ادیم ایهم بچه مون به دن گهیچند روز د! ما را دست بسته بردن محضر آقا»

«!نیشما هنوز نامزد هست میکرد یم الیما خ دیببخش اه؟»

خانم ما  قیشقا«:شده بود گفت  انیو مرتبش نما دیسف يکه دندانها یکرد ، دهانش را باز نمود و در حال زیچشمانش را ر شهرام

.لحن صحبتش فوق العاده لوس بود» !وگرنه من کجا و زن گرفتن کجا؟! را به تله انداختن

چه  یعنیرا باال انداختم که  میشانه ها. کردند یبه من نگاه م بیعج يکه حضور داشت با تعجب و لبخند يگریو خانم د مستانه

!!میبگو

و صاحب  لکردهیچسبوند که به ما بگه تحص شهیخانم اومد در مغازه ما مدرکش را باال گرفت و به ش قیبله شقا«: ادمه داد شهرام

خواستم سوار  یم! رخانم دست از سرما بردا! استغفراله: طرف و آن طرف چرخوندم و گفتم  نیسرم را ا یمن ه. سانسهیل

«ن؟یکه مجرد بمون ستیاز شما ن فیح:  گفتو  لیاتومب يجلو دیبشم که پرس نمیماش

را  اتیچرند نیدانم ا ینم. گرفت یآن درد م دنیسرم از شن گریکرده بود و د فیمردم تعر يداستان را به هزار شکل برا نیا

و با مردم بجوشد و از ان حالت  دیبگو يزیکردم بگذار چ یفکر م .گفتم یبه او نم يزیمن مخصوصا چ. از کجا سر هم کرده بود

توانست  یدرباره چه م. اشخاص بدهد لینداشت که تحو يگرید زیآن مزخرفات چ زآخر او ج. دیایدر ب یکم يزیمردم گر
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کل و به ش نکهیگفتن نداشت جز ا يبرا یحرف چیه ؟یمشکالت اجتماع ؟يکار لیکتاب پرفروش؟ مسا نیصحبت کند؟آخر

به او دل سپرده  لیدل یکه ب دمردم را متوجه حماقت من کن نکهیا ایو  دیاش سخن بگو یالیاش بنازد و از مال و اموال خ افهیق

.بودم

کرد که  یم يداستان پرداز جانیموضوع دست برنداشت و چنان با ه نیهم از صحبت راجع به ا زیشهرام سر م. شام شد موقع

جاهل  یو با لحن یاو نوك زبان.اش با مستانه شروع به صحبت کرد ییبه وجد امد و در مورد آشناهم  زبانیوقت صرف دسر، م

«.خودشون کنن رینگاه آدم رو تا ابد اس کیبا  خوانیم ونهاا. هستن نطوریهمه خانمها هم« :مابانه گفت 

«؟يه در خونه بابامو در آورده بودپاشن ستین ادتی!ادمیمن از سرت هم ز. دلت بخواد یلیخ«:فورا در جواب گفت  مستانه

 نشییگفت پا یم. بود و فرداش اومد عوضش کنه دهیمانتو از ما خر هی. مقصر از اول خودش بود یول گهیدرست م شونیا البته»

منظورش (خورده آستوم  هی: گفتم ؟یچ: گفت . شهیخورده آستوم بهش بمال پاك م هیخانم : من گفتم. لکه چسب داره هی

خودش  ریدفعه بعد که اومد مهربون شده بود و دل منو اس یول.گفت راهیبد و ب مبا من دعوا کرد و به یاون روز کل)داستون بو

«.کرد

شهرام «: باز کردن در رفت و پس از چند لحظه مراجعت کرد و گفت يبرا دیفر.زنگ در آپارتمان را زد یلحظه کس نیا در

بنده خدا در خونه . نیرو عوض کن نتونیماش يلطفا جا. تو ارهیرو ب نشیماش خوادیمدر پارکه؟ برادرم  يشما جلو لیخان؟ اتومب

«!مال مهمون ماست نیاشم نیا دهیها رو زده تا فهم هیهمه همسا

.رفت رونیو از در ب».شرمنده ام«: و گفت  دیپر شیاز جا شهرام

به من گفت  یواشکی اروی! کرده يم عجب شوهردوستت مستانه ه نیا ق؟یشقا«:شب در راه بازگشت به خانه شهرام گفت  آن

«!مدرسه نرفته شتریچهار کالس ب

«.ارهیعوضش خوب پول در م«: گفتم

«کنن؟ یمعاشرت م یبود؟ با چه کسان یمهمونشون ک يدید یول»
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هر دو به  بود که نیو ان ا میمشترك داشت طیمورد شرا کیبردم که من و مستانه در  ینکته پ نیبه ا شیاز پ شیشب من ب آن

 یمرفه یرا نسبت به من داشت که شوهرش زندگ ازیامت نیاما مستانه الاقل ا. که از طبقه ما نبودند میشوهر کرده بود یمردان

من  شیو پ دیرس یبه نظر م یخود راض یفراهم کرده بود و او چه قلبا شوهرش را دوست داشت و چه نداشت از زندگ شیبرا

 یکه از آن برخوردار بود به احترام گذاردن به اشخاص ینگشوده بود و به خاطر رفاه یتیه و شکادوستانمان لب به شکو ریسا ای

از  یبودم که دغل و حقه باز بود و مرا حت دهرا خور يشوهر بیداد اما من فر یکه از دوستان و همکاران شوهرش بودند تن م

هم صفت مشترك  نیا دیکردن را نداشتم و شا تیو شکا شکوه يارایمن هم .محروم کرده بود زیام ن يخانه پدر یرفاه نسب

.ما بود گرید

****

 يبرا يبود که روز دهینرس انیبه پا التیهنوز تعط یول میبود دهیدر خانه خواهرانش د دیگلرخ خانم را چند روز اول ع گرچه

.به خانه ما آمد یدنید دیع

.شدند شیفرسا ياز آقا بتیل غنشستند و مشغو زیطرف م کیروز شهرام ومادرش هر کدام  آن

 یارثش به ک! رهیمیو م گذارهیم نیگور به گور شده سرش را زم نیا ينگران نباش به زود چیپسر جون ه«:خانم گفت  گلرخ

. يبر ارث ند اتیکرد که مال یرو به اسم تو م زیکاش قبل از مرگش خودش همه چ يداره؟ فقط ا ویجز تو ک!به تو رسه؟یم

 میبهمون بست که مجبور شد یاتیچنان مال اتیگفت ؟ گفت اداره مال یچ دپدرش مر یکه زن عموم وقت يدینش نویا دونمینم

 ستین ریبگذاره که اون روز هم د نیسرش را زم کهیمرت نیبهت بگم اگه ا یول! اتیبابت مال میو بد میهم قرض کن يزیچ هی

«.یخودت دست و پا کن يبرا یتجارت ینتویپول م نیبا ا. هیدهم ارثش هم به تو برسه پول هنگفت کی

پس  ستیوارث مال و اموالش ن یجز من کس دونهیاون که م ه؟ینطوریآخه مامان چرا پدر من ا«:مظلومانه گفت  یبا لحن شهرام

«کنه؟یم غیرو از من در زیچرا همه چ

رو پشت سر  یسخت يروزها قیدونم تو و شقا یغصه نخور پسرم م«: که اشک به چشمانش امده بود گفت یدر حال گلرخ

مگه . بزرگ شدن پروستات نشونه سرطانه. بگذاره نیشمر سرش رو زم نیروزهاست که ا نیبه خدا قسم هم یول نیگذاریم
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«زنده بمونه؟ تونهیادم با سرطان م

نفر  کید با مرگ خواستن یچرا م. بودم دهیاز آنها شن ادیگونه سخنان ز نیاز ا نکهیکردم گو ا یبه انها نگاه م رتیبا ح من

کردند؟ یبهتر شدن وضعشان تالش نم يکند؟ چرا خودشان برا دایپ رییسرنوشتشان تغ

 یم هیو گر زهیریاشک م.گورستان سر خاك مادرش رهیمامان چرا بابا همه اش به فکر مرده هاست؟ هر جمعه م«: گفت شهرام

«.کنه يو برام دلسوز فتهیب ادمیه اونوقت ب رمیاگه من بم دیشا. نداره یکنه عوضش به زنده ها توجه

«!رهیدشمنت بم یاله! خدانکنه مادر« :گفت  مادرش

«.میظهر همراهش بر يهم تو ظل گرما قیقبرستون توقع داره من و شقا رهیهفته م هر»

سر خاك مادر  دور افتاده و کوچک بر یافتادم که با شهرام و پدرش به گورستان يبار نیو آخر نیاول ادیحرف او من به  نیا با

قبر خواهرش قرار داشت  انشانیدر سمت راست و قبر پدرش در سمت چپ بود و در م شیفرسا يقبر مادر آقا. میاو رفته بود

کرد اما به قبر پدر  یو گلها را پرپر م دیپاش یقبر مادرش آب م يکه چرا فقط رو ودمتعجب کرده ب. مرده بود یکه در خردسال

.کرد ینم یو خواهرش توجه

 ینم ییکنه اما به قبر پدر و خواهرش اعتنا یو گل پرپر م پاشهیچرا فقط رو قبر مادرش آب م«: دمیخاطره پرس نیا يادآوری با

«کنه؟

«گلرخ خواهر بابام چند سالش بود که فوت کرد؟ یراست« : دیپرس شهرام

فوت کرده  ینامعلوم لیبه دل یلش بوده ولچند سا دونمیسال از اون کوچکتر بوده نم شیخواهر داشته که ش هی«: گفت  گلرخ

«.که از اونها متنفر بوده نهیا پاشهیرو خاك پدر و خواهرش آب نم نکهیعلت ا

 یصبح که م یبار در سن ده سالگ هیگفت  یبود م یپدرش آدم کله شق« :گفت  یم شیفرسا يآقا دمیبار شن هیبله : گفتم

 قهیانداخته بودم و ده دق نییسرم رو پا نطوریهم.خورد یت صبحانه مپدرم داش.ستادمیخواستم برم مدرسه گوشه در وا

صبر  یهر چ. اون محلم نگذاشت یبدهول یبیمنتظر بودم به من پول تو ج ودستهام رو از جلو به هم قفل کرده بودم . ستادمیوا
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«.ارمیدم کار کنم و پول در بگرفتم خو مینخواستم و تصم یبیهرگز ازش پول تو ج گهیاز اون روز د. نداشت يا دهیکردم فا

زن و  ياون مرد در دستها.داشت یلیمنو خ يهوا. بود یهم ادم خوب لیخ امرزشیغلط کرده پدر خداب« :شوهرم گفت  مادر

«.بود ریپسرش اس

از  قند و شکر را از هم یبابام و مادرش حت. بود یمرد خوب یلیپدربزرگم خ.یگیآره واهللا راست م« :گفت  اقیبا اشت شهرام

به طرفش پرتاب کرد درست  يبار گوشت کوب رو طور هی.مامان بزرگم از پدربزرگم متنفر بود. کردنیم میقا چارهیب رمردیپ

«!بود هوشیساعت ب کی چارهیب. شیشونیخورد وسط پ

پسرش هم . رشرو فروخت و پولشو داد به پس شیداشت اما مغازه نجار ينجار یزمان هی! نوایب رمردیآره پ« :شهرام گفت  مادر

 یروز سع هی. نصف بدنش فلج شده بود. شد رینگیو زم ضیمر رمردیبعد پ. تو باشه اون کاباره رو راه انداخت يبابا نیکه هم

امدن از پله ها  نییهم موقع پا رمردیپ. رو صدا کرد اون بهش محل نگذاشت دربزرگتما یهرچ یول ادیب رونیکرد از اتاق ب

تخم مرغها . کرد یم تیاذ یمنو هم با وجود بچگ. بود يزن مستبد یلیخ امرزیآره مادربزرگم خداب«: شهرام گفت » .افتاد و مرد

«!کرد که نخورم یم میقا نیرزمیرو تو ز

«.بچه ام يبرا رمیبم«:تکان داد و گفت  یسرش را با ناراحت مادرش

 يو زار هیمادرش گر يکه حاال برا ینیب یاگه م!هیمن چه آدم الدنگ يبابا نیا یاگه بدون قیشقا«:رو به من کرد و گفت  شهرام

خونه رو به  دیکل یبابام حت. پسرش بود ریبدبخت تو خونه اس رزنیپ.کرد یاون زنده بود خون به دلش م یکنه عوضش وقت یم

 نهیدم در بش نابویمجبور شد تا نصفه شب تو خ رزنیپ. رفت و باد در را بست رونیخونه ب زبار مامان بزرگم ا هی. داد یاون نم

خوش بود اما بابام  ونیزیدلش به تلو. تماشا کنه ونیزیدوست داشت تلو یلیخ چارهیاون ب.و در رو باز کنه ادیتا بابام از مغازه ب

کرد که  یدر اتاق رو قفل م یول میتو خونه داشت یرنگ ونیزیتلو.کرد غیاز اون در شویرنگ ونیزیتا دم مرگ مادرش تلو

«.سر کنه دیو سف اهیس یمیقد ونیزیاون هم مجبور بود با اون تلو !مادرش تماشا نکنه

مادربزگت چه . شهرام جان ومدنیدوتا خوب به هم م نیا میکه بگذر زهایچ نیاز ا یول! خدا ازش نگذره«: خانم گفت  گلرخ
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:  دیکش یودم از اون سر داد مب ستادهیاگه من ته اتوبوس وا میشد یبا هم سوار اتوبوس م یوقت ادمهی. اوردیبالها که سر من ن

خواستم  یکرد من هم م یکه بابات کاباره اش رو افتتاح م یشب ادیم ادمی. هستم دشیخرزر  زیکن نکهیمثل ا!نجایا ایگلرخ ب

واسه خودش درست  يا افهیو ق ختیزنت چه ر! واه واه: و آماده رفتن بودم که مادربزرگت به بابات گفت  دمیبه خودم رس.برم

«.کردم هیتا صبح گر. برم هیافتتاح سمپدرت هم حرفشو گوش کرد و نگذاشت من به مرا.بره یکه آبروتو م نیا! کرده

«.يخودت درست کرده بود يبرا يناجور افهیحتما ق«: گفت شهرام

 نهیمنو بباز اولش هم چشم نداشت .بود یزن حسود و بدجنس یلیمادربزرگت خ!نه غمبریو به پ رینه به خدا،به پ« :گفت  مادرش

«.بودن يچه خانواده بد. رو با من گذاشت يناسازگار يو بنا

«ن؟یبا اونها نداشت يا ییآشنا چیشما قبل از ازدواج ه«: گفتم

از .ساله بودم ستیدختر چشم و گوش بسته ب هیاون موقع من .اومد شیدفعه پ کیراستش ازدواج من و رستم «:داد جواب

«.دشیاما خواهرم نپسند رهیخواست خواهرم رو بگ یاول م. و دو سال داشت یزمان ساون  شیدونستم؟فرسا یم یچ یزندگ

«.اول اون به بابام شکالت تعارف کرده دمی؟شنیگیرخ رو م اسیخاله  ؟يجد«: گفت  شهرام

! نهمویمثل برج زهرمار م نیا: رخ نخواستش گفت  اسی یآره چشم بابات دنبال اون بود ول«:کرد و گفت  يخنده ا مادرش

 یرو که پدرم برام آماده کرده بود قبول نم يا هیزیدعوا مرافعه کرد و گفت جه لهامیبا من با همه فام یرستم از روز اول عروس

پختم ، ظرف  یکردم، غذا م یم يریکردم، گردگ یجارو پارو م دیبا! خونه اهیموس فتمن شدم کل.بعد منو برد خونه اش. کنه

 یآقارو اتو م يشستم و لباسها یزدم، رخت م یفروش چونه م يبقال و قصاب و سبزرفتم و با  یم دیشستم، خر یم

داشتم که توش رخت  یمشکستم و آب بر یحوض رو م خیمن شاهده که تو چله زمستون  يخدا! نهیچشمت روز بد نب.دمیکش

جارو کنم و  نییرو از باال تا پاداد دستم که سه طبقه  یجارو رو م.شد یمادربزرگت رحم سرش نم.بعد تورو حامله شدم. بشورم

که  يزیچ نیاول يزبون باز کرد یوقت.کارهام اضافه شد هیشستن کهنه هات به بق ياومد ایتو به دن نکهیبعد از ا. کهنه بشورم ای

«.خونه اهیگلرخ، کلفت موس: بود نیداد ا ادتیپدرت 
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«.ادمهیآره « :و گفت  دیخند شهرام

خواهرهام .سال تموم با خانواده ام تماس نداشتم هی.گذاشت من با خانواده ام رفت و آمد کنم یمپدرت ن« :خانم ادامه داد گلرخ

 نیمثل ا يبخور يزیچ یخواست یشد و م یخونه اگه گرسنه ات م يتو.و حالمو بپرسن ننیپشت پنجره خونه که منو بب ومدنیم

من اونقدر الغر و !بره خچالیخانم بزرگ سراغ حق نداشت بدون اجازه  چکسیه. یمرتکب بش رهیگناه کب يبود که بخوا

موضوع رو  نیا ستیاالن درست ن! بود یشوهر خوب یلیپدرت ارواح باباش خ. شدم یم ضیشده بودم که همه اش مر فیضع

اون هرگز در عمرش .خونهکرد تو آشپز یزد و پرتم م یو لذتش منو بهشدت کتک م فیپدرت هر بار بعد از ک یمطرح کنم ول

«.دیوسمنو نب

را پاك کرد و دستمالش را  شیاشکها.بود يا دهید بتیزن مص.سوخت شیدلم برا اریاخت یب.شد ریاز چشمانش سراز اشک

صفراش  سهیک. کردم یم يآوردن من ازش پرستار مارستانیمادربزرگتو از ب یوقت«: بعد گفت.کرد نیدرآورد و محکم در ان ف

قدرشناس  ياو ذره ا یکردم ول یو بدبوش رو پانسمان م یچرک مروز زخ من هر.هاش چرك کرد هیرو عمل کرده بودن بخ

«.کرد يبه من بد یلیکوتاهه اما خ ایدن نیدستش از ا گهیحاال که د.نبود

«خودت ببخشش مامان یتو به خوب.کوتاهه ایدن نیدستش از ا. یهمون که خودت گفت« :گفت شهرام

کرد که از حامله شدنم مثل  ياونقدر به من بد شیفرسا يآقا«:ن کرد و گفتسرش را تکان داد و رو به م یبا ناراحت مادرش

 یاصال دلم نم! ازت متنفر بودم ياومد ایتو به دن یوقت«: سپس شهرام را خطاب قرار داد و ادامه داد» .بودم مونیسگ پش

کدوم  چیه. نشیخوام، ببر یخوام، نم ینم: گهواره آورد رومو اونور کردم و گفتم يکه پرستار تو رو تو یموقع. نمتیخواست بب

تورو به  یاما وقت.دعوا کرده بود لیبا همه فام!بود وونهیو د یمن از بس که بابات عوض دنید مارستانیب ومدنین لیاز اهل فام

قربون اون . همون لحظه مهرت به دلم نشست زا! یدرشت قشنگ یآب يچشمها ،چهيزور تو بغلم گذاشتن تو چشمهاتو باز کرد

«!و باالت بره مادرت قد

 یب نیا قیشقا« :بعد خطاب به من گفت »؟یرفت یاگه مهرم به دلت نشست پس چرا گذاشت! آره جون عمه ات« :گفت شهرام
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«.بابام دور و برم بودن يلهایمادرم فام يها به جا هیموقع باز کردن هد.من گذاشت رفت یانصاف روز تولد سه سالگ

 یهم به کلفت يو بچه دار يکهنه شور: بعد از تولد تو کار من چند برابر شده بود. زمیعز من نبود، ریتقص«: گفت  مادرش

توالت  يبار تورو تو هی. میکلفت نوکر داشت شهیکارها کرده بودم؟ ما هم نیتو خونه بابام از ا یمن ک. کردنم اضافه شده بود

«!تو کاسه توالت يافتاد يخورد زیاز دستم ل رمتسرپا گرفته بودم بعد که خواستم بشو

«!حقت بود يکتک از بابام خورد یپس هرچ! بزنن گندت»

بار هم انگشترم رو از دستم درآوردم که شهرام رو بشورم دست کرد انگشتر رو برداشت و  هی« :خانم به من رو کرد  گلرخ

«.خون افتاددهنش . رونیب دمیهول شدم که دست کردم تو دهنش انگشتر رو محکم کش يگذاشت تو دهنش بقدر

«!خدا لعنتت کنه« :گفت  شهرام

 يچه بال و پر. قایآفر يقشنگ جنگلها يهایقشنگ داشت از اون طوط یطوط هی! تو بود وونهیاون د. ترس بابات بود، مادر از»

ومد شب که بابات ا. دستتو نوك زد و زخم شد یطوط ه،یتو قفس طوط يروز تو دستتو کرد هی! زدیحرف م زادیمثل آدم! داشت

که  یبهش بفهمون یخواست یم! پدر سوخته. يکرد یهم به من اشاره م یاهگ. يداد یانگشتت رو بهش نشون م یخونه ه

«.از بابات نوش جان کردم یهمون شب کتک مفصل. من بوده که مواظبت نبودم ریتقص

«!بود حقت»

! ومدیهمه بال سرت م نیا يپاره بود شیس آتاز ب! حیپررو وق يخفه شو پسره «: گفت يجد مهیو ن یشوخ مهیشهرام ن مادر

و  يدیکرده بودم کش زونیآو يرو که به در بخار يکهنه ا يبخار کینزد یروز رفت هیبه راه رفتن  يتازه که شروع کرده بود

جان  قیشقا: بعد به من رو کرد و گفت. روت و تمام دستت رو بسوزونه فتهیبود ب يبخار يظرف روغن که رو يباعث شد

. يکرد یکه تو کار م ییهمون جا. و بردمش درمانگاه جهان دمیچیپارچه دور دستش پ کهیت هیاز هولم . شدم یچه حال یدونینم

 يآخه اقا: من گفتم. نشده شیطور. نیخانم به خودتون مسلط ش: دکتر درمونگاه گفت . کردم یم یداشتم از ترس قالب ته

«!ارهیم سرم ییباباش اگه بفهمه چه بال نیدونیدکتر نم
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«.اشپزخونه انجام داد يتو دیکارهارو با نیا ن؟یگذاشته بود يبخار يظرف روغنو رو یچ ياخه برا« :گفتم  من

پانسمان به درمانگاه جهان  يفرداش که دوباره برا. من از ترسم به خونه مادرم پناه بردم. دونم یچه م« :جواب داد یدرماندگ با

 ؟يومدیخونه ن شبیبچه چش شده؟چرا د: عبوس و اخمو جلو اومد و گفت افهیبا ق. نشسته نیبه کم شیفرسا يآقا دمید میرفت

و  دیکش یاون بچه رو م. بغلم که برم جلوم رو گرفت و شروع کرد به کلنجار رفتن ریز دمخالصه پانسمان که تموم شد بچمو ز

«.قول داد کتکم نزنه من باهاش رفتم خونه یاما وقت. دمیکش یمن م

«شد؟ یبعدش چ« :دیرسپ شهرام

چند ماه بعد فرار کردم رفتم .سرم درآورد یکرد و دق دل سوختن دستت رو حساب دایپ ياما بعدش بهانه ا. یچیدو روز ه تا»

«.طالق کردم يخونه بابام و تقاضا

«موافقت کرد؟« : دمیپرس

طال و جواهرات . گذارم یرو به دلت م دنشید يآرزو. ینیذارم بچتو بب یگفت نم. پدرم رو درآورد تا طالقم داد. مادر نه»

و گفتم مهرم حالل، جونم  دمیبهش بخش. مهرم هزار سکه طال بود. خودم رو هم که تو خونه اش جا مونده بود بهم پس نداد

«.از بچه ام هم گذشتم. آزاد

«!گهید یهست يمادر نمونه ا«: گفت شهرام

من هم  میکن یآشت ایفرستاد که ب غامی، رستم پ ییجدا یبعد از مدت« :تپسرش نکرد و گف زیبه لحن تمسخرآم ییاعتنا گلرخ

روز تولد شهرام .هفته کتک ها و دعواها دوباره شروع شد کیبعد از  ارمیاما خانم سرتر و درد ن.کردم یخام شدم و باهاش آشت

«.بود که از خونه فرار کردم

گفتم  یهمه اش به بابام م.ناراحت بودم یلیخ.نبود شمیکه مامانم پبرام جشن گرفت  یآره بابام تولدمو در حال« :گفت شهرام

«.خوامیمامان رو م خوامیگفتم مامان بزرگ رو نم یمن م. گفت مامان بزرگ که هست یپس مامانم کو؟ م

 هی. رهیمامانش رو بگ يآره بچه ا م دوست نداشت مامان بزرگش جا« :داد گفت  یتکان م دییکه سرش را به نشانه تا مادرش
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«.جوونه مامانمه نیا ستین رهیاون خانم پ نهیمامان من ا نینیبب: به دوستهاش گفت  نمشیروز رفته بودم کودکستان بب

به اسم مرجان  یمیزن کل هیبابام از اولش عاشق : بعد خطاب به من گفت . بود که بابا مرجان رو گرفته بود یموقع.  ادمهی آره»

«.گفت مرجان یبابام بهش م یبود ول يا گهید زیالبته اسمش چ. بود

«!کرد یغش و ضعف م یالغر مردن کهیآره واسه اون زن« :شوهرم با نفرت گفت مادر

مرجان گاهش . بعد از طالق دادن مادرم مرجان رو عقد کرد ومدیازش خوشش م یلیبابام بود و بابام خ یاون سابقا منش. آره»

تخت دو نفره و دو تا  هیبراش . کرد یخرجش م یلیخ سمیخس يبابا.تمان خودشرفت آپار یوقتها هم م یخونه ما بود و بعض

«.میدیخواب یتو خونه بابام روش م قیکه من و شقا یهمون تخت. دیخر کیش یپاتخت

.اوردمیخودم ن يبه رو یبه من دست داد ول يحرفش حالت انزجار نیا دنیشن از

. مادربزرگش به من خبر داد. بار شهرام رو تا حد مرگ کتک زد هی یردنالغر م بیدختره بدترک نیآره ا« :خانم گفت  گلرخ

خورد  یکه م ییو تا جا مشیاومد گرفت رونیکه مرجان از خونه ب نیو هم میکرد نیهم تو کوچه کم لیفام ياز زنها یکیمن و 

«!مشت از موهاش تو چنگم بود هیهنوز  کنهتونست از دستمون فرار  یوقت. میکتکش زد

رو تحمل  شیاخالق فرسا تونهیم یمگه کس اوردیاون هم باالخره طاقت ن یول«: زد و مادرش ادامه داد يلبخند مغرورانه ا شهرام

! طالق کرد و باز هم همون آش و همون کاسه يخالصه مرجان هم تقاضا. مونهیمثل سگ م. کنه؟ مرده شور پولش رو ببره

«.و آزارش تید به اذکر روعرستم اول با طالق دادن او مخالفت کرد وش

براش نامه و . کرد یم بشیتعق هیمثل سا. شب و روز دنبال مرجان بود. شده بود وونهیبابام د. اومد ادمیآره حاال « :گفت  شهرام

نوار ضبط  يتلفن رو يداد و او فحشهاش رو از تو یمرجان بهش فحش م. زد یفرستاد، دائم به خونه اش تلفن م یتلگراف م

«!کایکرد رفت امر ارفر وونهید نیاز دست ازنک . کرد یم

: دیخر کیسوپرمارکت رو با سه نفر شر نیرو تحمل کنه؟ هم شیاخالق و رفتار فرسا تونهیم یگفتم که، ک«:شهرام گفت  مادر

 کرد که ياونقدر سرشون رو کاله گذاشت و باهاشون دعوا و کتک کار یول. انیمتقال چ يروستا و آقا يو آقا یمستدع يآقا
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چه دعواها و جنجالها و . دهیشرکا نم نیقرون به ا کیاز درامد سوپر مارکت . شتناونها هم مغازه رو ول کردن و از حقشون گذ

«!برد هایکارگرها و مشتر يروستا رو جلو يآقا يبار آبرو هی! نداختیکه راه ن ییهایزیآبرور

بابا «: تازه دم خوشرنگ به اتاق بازگشتم و گفتم يفنجان چا سه يحاو ینیس کیبا . برخاستم و به آشپزخانه رفتم میاز جا من

مگه . کنه یبا پسرش بهتر تا م. فهمهیرو م یزندگ یمعن ادیبه خودش م يان شا اهللا اون هم روز. نیگذشته ها رو فراموش کن

«.شه یدرست م زیچ مهادم چند وقت زنده است؟ انشااهللا ه

«ان شااهللا« :گفت  يبا دل پرسوز شهرام

تختمان نشسته بودم و به منظره حزن آور  يگوشه رو کی. گرفته بود یلیدلم خ.روز جمعه بود کیبعدازظهر . روز گذشت چند

که شهرام در  يگرید يزهایو چ لیاتومب کیو الست یکیآت و آشغالها و تخته چوبها و تشت پالست نیاز ب. کردم ینگاه م رونیب

 دهیدر آن د يگرید زیحوش بدون آب چ کیکه جز چند درخت چنار و  ستمینگر یم ییخانه روبرو اطیبود به ح دهیبالکن چ

جلد  لونیبا نا یمانند تخم چشمم از آنها مراقبت کرده حت شهیمرا که هم یدرس ریو غ یدرس يشهرام همه کتابها. شد ینم

کردم متوجه شدم که موقع رنگ  یمهمانطور که نگاه . آت و آشغالها گذاشته بود انیکارتون جا داده و م کیکرده بودم در 

شهرام چرا «: گفتم یبا آشفته حال.در آن لحظه او وارد اتاق شد. است دهیمن پاش يبه کتابها يرنگ را با اسپر يزیکردن چ

 میو کتابها رو بگذار میکتابخونه بخر هی میبر دیبا ؟یکن فشونیهمه ازشون مواظبت کردم که تو کث نیا ؟يکرد یکتابهامو رنگ

«.توش

سرکار خانوم شده؟ مارو  دیعا يکتابها چه سود نیتازه از ا. دمیو تخته نم ریت يچند هزار بار بگم من پول باال«: گفت شهرام

«!کنه یپول پارو م المونیع میبگو که فکر کرد

نکنه انتظار . اشهبه اسم خودش داشته ب لیکه ملک و باغ و اتومب یگرفت یم یزن دیبه قول خودت با. يفکر رو کرد نیا خودیب»

 يکارمند يزنها. کنن یچقدر خرج زنهاشون م نینگاه کن بب نیریسا يمن برم کار کنم خرج تورو بدم؟ به شوهرها یداشت

. میمستانه که تازه خونه اش بود نیمثال هم. ذارنیپس اندازشون م ابهستن که حقوقشون رو هم دست نخورده تو حس



معتضد ترایم - وسوسه ازدواج کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٣٥

.«...انوقت تو خوادیهم ازش نم یچیه کنه،یپول خرجش م یلک ده،یبه اسمش خر لیاتومب هیشوهرش 

«.نطوریکشم از دست تو ا یاز دست بابام انطور م. یکن یم رمیچقدر تحق! ساکت«: دیکش ادیفر

.ستمیگر یلبه تخت نشستم و به آهستگ يرو. شد ریاز چشمانم سراز اشک

«!نکن هیگر! ساکت«:  گفت

کس  چیبا ه. دور از همه نجایا يآورد يمنو از خانواده ام جدا کرد.کنم هیگر خوادیم مدل« :ام گفتم  هیهق هق گر انیم در

«.یدر خونه رو رو همه بست. نمیمادرمو بب خوامیم. نمیدوستهامو بب خوامیم. میمعاشرت ندار

«؟يایخونه خاله هام نم ؟چراياینم اریخونه اسفند میبر گمیم یتو؟ چرا وقت ایبستم  من»

مرد جوون با  هیاونم خونه . اونجا يبر یبخوابن تو منو م خوانینصفه شب گذشته مردم م.ستیمنتظر تو ن چوقتیه اریاسفند»

«کار درسته؟ نیا. برادر و پدرش

«!ساکت»

آنقدر سرش را . کار را تکرار کرد نیشش هفت بار ا. دیکلمه عقب عقب رفت و سرش را محکم به کمد کوب نیبا گفتن ا و

کار را تکرار  نیخواست ا یباز هم م. شد انیان نما يخون رو يه چوب کمد به داخل فرو رفت و قطره هاک دیکوب یمحکم م

«!کار رو نکن نیکنم ا یخواهش م. نزن کمدسرتو به ...نزن«: زدم  ادیکند که هول شدم و فر

 ایبرد  یالت خلسه به سر مدر ح ییگو.آن معلوم شده بود يدیدر حدقه باال رفته و سف شیچشمها.گوشش بدهکار نبود یول

ناراحت  يبدجور.دیچیپ یبرخورد جمجمه اش با چوب در گوشم م يصدا.باز سرش را دوبار محکم به کمد زد. منگ شده بود

که سرخ و  دمیاشک چشمانم چهره اش را د ياز ورا.مهارش کنم ردمک یسع.و او را در آغوش گرفتم دمیبه طرفش دو. شدم

 یهق هق م. نشست نیزم يداده بود آرام آرام سر خورد و رو هیهمانطور که به کمد تکَ.افتاد هیاو هم به گر. ملتهب بود

نزن،  دسرتو به کم گهیمنو ببخش، غلط کردم، د«: نکرده بودم در گوشش گفتم شیکه هنوز رها یدر حال. ستیگر

«...غلط کردم...ببخش

****
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دانستم خواستگار  یمن خبر نداشتم و نم یشده بود ول دایو خواستگار پا يبود برا یمدت.دیفرا رس اسمنیازدواج خواهرم  نوبت

شهرام داشتن تماس با آنها را .میبه حالت قهر بود بایبا با خانواده ام تقر رایکنند،زیام رفت و آمد م يپدر يو اقوامش به خانه 

.غدقن کرده بود میبرا

خط به گوشم  يشهال جون از آن سو يرا برداشتم و صدا یگوشمن .روز عصر در خانه تنها نشسته بدم که تلفن زنگ زد کی

از دوستان  يشوهرش مهندس مهد. میکردیمعاشرت م ادیما بود و ما با او و شوهرش ز یشهال جون از دوستان خانوادگ.خورد

دوباره او  شیال پشده بود پدرم از چند س جادیا يپدرم با مهندس مهد یدوستده ساله که در  يبعد از وقفه ا.پدرم بود یمیصم

را شهال جون  يمن و خواهر و برادرم،همسر مهندس مهد.شده بودند لیتبد کیما به دوستان نزد يبود و خانواده ها افتهیرا 

و خوش  کیبار یاز او گذشته بود ول ینبا آنکه س.کردیبرپا م یجالب يها یبود که مهمان يا قهیبا سل يبانو يو.میکردیصدا م

او .میبردیو از معاشرتش لذت م میراحت بود یلیبا او خ اسمنیجهت من و  نیجوان بود به هم اریبس يا هیروح ياندام و دارا

م یمال یقیکردند موس یکه برپا م ییهایزوج هنرمند در مهمان نیا.نواختیم تاریبود گ تکتیو شوهرش که آرش دادیم انویدرس پ

 نیاز دعوت شدن به ا شهیهم اسمنیمن و .شدندیم شانیمهمانها و لذت یو باعث سرگرم نواختندیبه اتفاق هم م ییبایو ز

از محالت  یکیدر  ینیقطعه زم يو.میشتافتیبا شور و شوق فراوان به منزل شهال جون م میشدیفوق العاده محظوظ م هایمهمان

دنج و راحت بود و  الیو.در آن بنا کرده بود ییالیبا او و يبود و مهندس مهد هتهران از پدرش به ارث برد يخوش آب و هوا

 یفراموش نشدن ییکه شبها  کردندیو در کنار استخر برگزار م اطیرا در ح هایتابستانها مهمان.داشت ییبایبزرگ و ز يباغچه ا

.بود

داشت و  یبزرگ بیاز آن برخوردار بود ع یکه در زندگ یو به رغم تمام نعمات شیکوین لیخصا يشهال جون با وجود همه  اما

مدام  لکردهیو تحص دهیخوب و سر به راه و شوهرش فهم ،فرزندانیاو با وجود رفاه نسب.بود یناراض یاز زندگ شهیهم نکهیآن ا

و به شوهرش  کردیغرولند م یکل.افتادیم شیغصه ها ادیما به  دنیاوقات با د ياریسب.گرفتیم رادیاش ا یو از زنگ زدینق م

با  کردمیاحساس م.آمد یاخالقش خوشم نم نیاز ا یاله ام دوست داشتم ولاو را مثل خ نکهیمن با وجود ا.فرستادیلعنت م
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بد  ياز و شدیکه شوهرش چند قدم از او دور م نیهم یول کردیم فیتعر يظاهرا از مهندس مهد.ستین کرنگیشوهرش 

و  میاز حد مال هادیرفتار ز دیالنفس و مهربان بود،شا میسل يمرد يمهندس مهد.گذاشتیرا م نیناله و نفر يو بنا گفتیم

به هر حال شهال جون تنها .ناخشنود باشد یاز زندگ شهیگستاخ شود و هم نیباعث شده بود همسرش چن شیریانعطاف پذ

است و اگر عشق  یرکن زندگ نیاو معتقد بود ازدواج با عشق مهمتر.کردیم نیازدواج با شهرام تحس ربود که مرا به خاط یکس

که عاشقش بوده ازدواج نکرده و اعتقاد داشت ازدواج با  يکه با مرد کردیم نیدش را نفرخو.قابل حل است یباشد هر مشکل

نداشت چون از قبول  یلطف چیه شیبرا یزندگ جونشهال  يبه گفته .بوده است يو يمجازات برا نیبزرگتر يمهندس مهد

باستان  ونانیاگر در  کردمیفکر م شهیالقلب بود و هم قیو رق یاحساسات یاو زن.که دوست داشت سر باز زده بود يعشق مرد

.امدیبه خدمت معبد عشق در م دیشا کردیم یزندگ

 نکهیرو مرا به خاطر ا نیاز هم.دانستیم کویرا ظاهر ن يهر زن و مرد تیمز نیو سبکسر بود و بزرگتر نیمتاسفانه ظاهرب اما

 یکرده و آرزو م دایپ ین شده بود،به او ارادت خاصشهالجو زیشهرام هم متوجه رفتار محبت آم.دییستا یزن بهرام شده بودم م

.کرد کاش شهالجون مادر زنش بود

جون سابقا که خونه  قیشقا:((او گفت.زنمیو به او تلفن نم ستمین ادشیروز شهالجون پشت تلفن از من گله کرد که چرا به  آن

((يدیپرسیحالم را م شتریبیمامانت بود  ي

بهتون  فتهیم ادمیهر وقت .سرم رو بخارونم کنمیشهالجون،االن اونقدر کار دارم که فرصت نم اون موقع سرم خلوت بود:((گفتم

((نیکه ممکنه خواب باش روقتیشب د ایبعد از ظهره  ای.هیبد موقع نمیبیزنگ بزنم م

بودنم نباش هر موقع دلت خواست به من زنگ بزن،نگران خواب  نیبنابرا.میخوابیم روقتیما د یدونیتو که خوب م زمیعز))

 ریس دنشیوقت از د چیمثل شوهر تو داشتم ه ياگه من هم شوهر.رهیکه حوصله ت سر نم دونمی؟میکنیروزهاچه کارم نیا

((!مونهیمثل ماه م یماشاءاهللا از خوشگل.شدمینم

((و بچه ها چطورن؟ يشهال جون مهندس مهد یراست.نیشما لطف دار:((و گفتم دمیخند یناراض یدل با
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و  اد،عروسیم ادتیاون دوتا گربه هامو که .يدیاما از حال گربه هام نپرس.رسوننیهمه شون خوبن و سالم م((:داد جواب

((ملوس؟

 دندیلولیآدم م يپا ریز شهیشهالجون که هم يبه گربه ها يعالقه ا چیه یآمد ول یآنکه ذاتا از گربه بدم نم با

((آره،چطور مگه؟:((نداشتم،گفتم

 اسمنیخواهرت  ادیمبارکه، یجون،گفت قیشقا یراست.ملوس هم حامه ست.رو به شما داد ،عمرشنیماش ریعروس رفت ز))

((شه؟یانشاءاهللا عروس یک.افتادم

چون راه .اش را بدانم یعروس خیشده چه رسد به آنکه تار دایپ اسمنی يبرا يخواستگار دانستمینم یحت.سوالش جا خوردم از

((کنه؟ یقراره عروس اسمنیمگه :(( دمیرا پنهان نکردم و پرس رتمیشتم حسر در آوردن از ماجرا ندا يبرا يگرید

((؟يقهر نایبا مادرت ا نم؟نکنهی؟ببیهست يپس تو چه خواهر!؟بهيمگه خبر ندار))

((بله:((تاثر گفتم با

((کنه؟یآخه دخترم،مگه آدم با خانواده خودش قهر م))

((کننیم ریکار کنم،بس که شوهرمو تحق یچ))

((باشه يپسر نیبه خدا من آرزومه که دامادم چن.هیو مهربون یخوب نیرا؟شهرام که جوون به اآخه چ))

 يبرا.اما دکتره.ستین افهیمثل شوهر تو جوون و خوش ق.ومدیخوشم ن اسمنیمن که از خواستگار :((او ادامه داد.نگفتم يزیچ

((برهیهم م اسمنی.ایبره استرال خوادیفوق تخصصش م يگذروندن دوره 

((چطور با هم آشنا شدن؟))

((دهیو پسند دهیخواهرت رو د یمهمون هی يتو.اسمنهی ياز دوستا یکی ییدا))

((ه؟یاسمش چ))

پدر و مادر و خواهرهاش اومدن تهران،با خانواده ت صحبت  شیچند هفته پ.رازنیخانواده ش اهل ش.نیدکتر شاه))
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هم به  یلیمدت کم خ نیاز قرار تو ا.ست دهیفهم یلیبا فرهنگه،خ باشعور و یلیخ گهیم.کنهیم فیازش تعر یلیپدرت خ.کردن

((باشگاه برگزار کنن هیرو تو  شونیقراره عروس.دهیبراش خر یمتیگرونق يها هیهد.کرده دایعالقه پ اسمنی

دکتر . رست شه ولی یاسمن باید چند ماه صبر کند تا کار ویزاش د. دکتر شاهین باید به زودي به استرالیا بره . آره عزیزم »

شاهین بهش گفته قدر این چند ماه رو که پیش پدر و مادرشه خوب بدونه ، چون استرالیا خیلی دوره و مثل اروپا نیست که آدم 

زبان  ةیاسمن هم از حاال به کالس فشرد. حتی سفر هوایی به اونجا دو روز طول میکشه .  یرانهر لحظه دلش گرفت پاشه بیاد ا

« .ه زبانش رو تقویت کنهانگلیسی میره ، ک

پدر ومادرم مرا الیق ندانسته بودند که در این خبر خوش . گوشی را سر جایش گذاشتم بدنم سست وکرخت شده بود  وقتی

شاید . دکتر شاهین معرفی کنند  ةشهرام فرسایش را به عنوان داماد اولشان به خانواد. حتماً خجالت می کشیدند . شریکم کنند 

زیرا آنها چندین بار . زشتی کند یا حرف بدي بزند و عروسی به هم بخورد  تند شهرام از روي حسادت حرکهم می ترسید

علت کارشان هر چقدر هم که منطقی بود ، معهذا من از ایشان . حرکات زشت و رفتارهاي غیر قابل پیش بینی او را دیده بودند 

مگر آنها که بودند ؟. بودند  نستهتر شاهین و خانواده اش نداآنها من وشهرام را الیق هم صحبتی با دک. متنفر شدم 

سابقاً . مادرش هم بسیار تعجب کرد . از شنیدن خبر ازدواج قریب الوقوع یاسمن با یک دکتر ، به سختی یکه خورد  شهرام

ا اکنون منطقی به نظر می ام. گلرخ خانم عقیده داشت که یاسمن به من حسادت می کند ، زیرا من شوهري جوان وزیبا یافته ام 

رشک ورزیدن نسبت به  ةهرگز اجازه نداده بودم احساس پست ومسخر رچنده. رسید که من به خواهرم حسادت کنم 

ما کامالً جور در  ةدکتر شاهین ، دامادي بود که با خانواد. خواهرم در وجودم رخته کند ، اما به هر حال براي خودم متأسف بودم 

اما من آرزوهاي پدر ومادرم را نقش بر . زوي چنین شوهر تحصیلکرده و با معلوماتی را براي من نیز داشت می آمد ؛ پدرم ار

دکتر شاهین که سی وشش سال از سنش می گذشت ، توانسته بود با کار وتالش سرمایه . آب کرده و همسر شهرام شده بودم 

او که . راحی کلیه ومجاري ادرار بود ، به خارج از کشور برود اي براي خود فراهم آورد تا بتواند براي تکمیل تخصصش که ج

.داشت سه سال در استرالیا اقامت کند ، چند روز پس از جشن ازدواج همسرش را ترك کرد و راهی این سفر شد قصد
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ی لذت هم در جشن عروسی یاسمن شرکت کردیم ، هر چند که شهرام با رفتار عجیب وغریبش نگذاشت من از آن مهمان ما

. چه عروس کوچک وزیبا و معصومی بود . از دیدن یاسمن خواهر کوچکم در لباس عروسی اشک شادي به چشمانم آمد . ببرم 

خانواده مان ، دکتر شاهین را  ةآن شب براي اولین بار داماد تاز. جشن در باشگاهی که باغ بزرگی داشت برگزار شده بود 

مرد . قد بلند و خوش هیکل و ورزشکار بود . داشت و عینک ذره بینی می گذاشت  سرش کم مو بود ، سبیل. مالقات کردم 

شنیده بودم جراح حاذقی است ، خانواده اش هم مردمان شریفی به . برخورد به دلم نشست  ۀمتین وموقري بود و در اولین لحظ

.ردندفرسایش ، به ما می خو ةبه هر حال آنها خیلی بیشتر از خانواد. نظر می رسیدند 

او گفت شهرام دم در ایستاده و احضارم . از ورودمان نگذشته بود که برادرم ساسان به قسمت زنانه آمد و مرا صدا کرد  ساعتی

شهرام که همان کت و شلوار سفید و شال و پاپیون سبز و کفش . مانتویم را پوشیدم و از ساختمان خارج شدم . کرده است 

. چه خوب شد اومدي « : شهرام خنده کنان گفت . ساسان هم در کنارش بود . بود  دهم ایستاسفیدش را پوشیده بود ، منتظر

« !حوصله ام سر رفت

با اینکه اردیبهشت ماه بود ، ولی شبها هنوز بسیار . بدون اینکه حرفی مهمی بینمان رد وبدل شود همان جا ایستادیم  مدتی

هوا . خوب شهرام جان ، من بر می گردم به مجلس ، شما هم برگردین «  :گفتم . خنک بود و ترسیدم ساسان سرما بخورد 

« .سرده ، ممکنه این بچه سرما بخوره

« .همین جا وایستیم بیشتر با هم باشیم. نه شقایق ، من سردم نیست « : که مدتها بود مرا ندیده بود گفت  ساسان

یه عده پیرپاتال نشستن حرفهاي صد . من که با کسی حرفی ندارم . آدم اونجا حوصله اش سر میره . راست میگه : گفت  شهرام

« !کفتر از کُالش بیرون میاره. یه شعبده باز هم آوردن مردم رو سرگرم کنه ! سالمندان  ۀتا یه غاز میزنن ، عین خان

شهرام هم شاکت نبود و . خاطر ساسان و براي اینکه بیشتر او را ببینم و با او حرف بزنم ، مدتی دیگر هم ایستادم  محض

« .یارو فکر میکنه هنر کرده بورس گرفته که بره استرالیا« : می گفت . حرفهایی داشت 

« !به هر کسی که بورس نمی دن. خوب واقعاً هم هنره :  گفتم
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 ۀبچ. دا نشدن پدر و مادرش وقتی سه سالش بوده از هم ج. آقا از اول زندگیش مثل من با هزارو یک مشکل روبرو نبوده »

حتماً تو خونه شون یه اتاق بزرگ داشته با قفسه هاي پر از کتاب و یه میز . مادر بزرگش بزرگ نشده  ۀتو خون. طالق نبوده 

منم اگه یه باباي درست . میز تحریرش نشسته و هی درس خونده ، تا شده دکتر  پشتباباش خرجشو داده ، اون هم . تحریر 

منم به چهل سالگی که برسم انشاء اهللا . تازه ، این یارو خیلی سنش زیادتر از منه . پارو می کردم  وحسابی داشتم اآلن پول

« .وضعم خوب میشه منتها نه اینجا ، باید برم خارج

«حاال چرا خارج ؟ مگه اینجا چه عیبی داره ؟« :  گفتم

دلم میخواد برم جایی که . پدر و مادرم هم به هم میخوره  حالم از. بگو چه عیبی نداره ؟ حالم از این مملکت به هم میخوره »

ولی منم به این . ولی این پدر ومادر لعنتیم هر دفعه خواستم براي همیشه از این مملکت برم نذاشتن . بشه حسابی پول درآورد 

« .سادگیها میدون رو خالی نمی کنم

شرایطی که انسان در آن بزرگ می شود ، در . انش به او حق دادم که به گفته هایش فکر کردم ، در مورد قسمتی از سخن بعداً

شاید او هم پدري فهمیده و دلسوز داشت ، می توانست تحصیالت عالی کند و مثالً پزشک . فرد بسیار مؤثر است  ةزندگی آیند

.و اراده نیز مهم است متولی البته ذات شخص و داشتن ه. شود 

بعد از صرف شام ، شهرام دوباره ساسان را به دنبالم فرستادکه به . یم و به مجلس بازگشتیم هر سه احساس سرما کرد باالخره

.نفهمیدم از عروس و داماد و خویشاوندانم چگونه خداحافظی کردم! گفته بود خسته است و می خواهد بخوابد . خانه برویم 

می . حاال تمام هم و غمش را بر سر این کار گذاشته بود  .در مورد تمایلش به رفتن به خارج از کشور راست گفته بود  شهرام

مثالً به فکر . اما افکارش احمقانه بود . خواست هر طور شده ویزاي یک کشور خارجی را بگیرد و براي کار راهی آنجا شود 

ه هنوز هم در سرویس از آن فولکس استیشنهایی ک. با آن ، راه سفر را در پیش بگیرد  وافتاده بود فولکس استیشنی بخرد 

یادم هست خواهرم در دوران دبستان با یکی از این اتومبیلها که در کشویی داشت . بعضی از مدارس از آن استفاده می کنند 

او از چند کوچه آن طرف تر به گوش می رسید و  كآن ، گل آقا بود و صداي اتومبیل قارقار ةنام رانند. به مدرسه می رفت 
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کوچولو به محض شنیدن این صدا پله هاي ساختمان و ایوان را دوان دوان طی کند وبراي رفتن به دبستان  باعث می شد یاسمن

ابتدا به این تصمیمش خندیدم و فکر کردم . حاال شهرام تصمیم گرفته بود اتومبیل گل آقا را بخرد . سوار فولکس گل آقا شود 

.دن بهانه هاي متعدد او را از مغازه اش اخراج کرده بودشوخی می کند ، زیرا بی پول بود و پدرش هم با تراشی

یک روز جمعه ، شهرام ساعت نُه صبح از خواب بیدارم کرد و . او ، رفتن به پارکینگ بیهقی شد  ۀآن پس تفریح روز جمع از

« .زود باش پاشو لباستو بپوش. اسفندیار هم میاد . میخواهم برم پارکینگ بیهقی « : گفت 

«اونم کجاست ؟«  : پرسیدم

« .اونجا قیمت ماشینها ارزون تر از نمایشگاهه. نمیدونی ؟ جایی است که اتومبیلها رو بی واسطه معامله میکنن « :  گفت

فکر هم نمی کنم جاي جالبی باشه ، ولی به یک . تا به حال به اونجا نرفته م « : که حس کنجکاوي ام تحریک شده بود گفتم  من

« .ارزهبار دیدنش می

در حالی که فکر می کردم پیاده روي در روز جمعه و تماشاي اتومبیلها توأم با لذت خواهد بود ، . اصالً به دیدنش نمی ارزید  اما

متأسفانه پی بردم که گردش در آن پارکینگ به جز استنشاق دودي که از اگزوز اتومبیلهاي درجا متوقف بیرون می آمد و 

آنها پشت . دالالن را داشتند  ةاکثر رانندگان اتومبیلها چهر. می بارید ، چیز دیگري نبود  هاهت از آندیدن قیافه هایی که بال

عقب یا جلوي  ۀروي شیش. فرمان می نشستند و بر پدال گاز فشار می آوردند و مدام دود به حلق خلق اهللا می فرستادند 

بعد از نیم ساعت گشت زدن در آنجا ، سرم از دود و سرو . ته بودند اتومبیلها تابلوهایی زده و مشخصات اتومبیل را رویش نوش

شهرام کنار یک اتومبیل رنو . یک نفر مشخصات اتومبیلهاي فروشی را از بلندگو اعالم می کرد . صداي محوطه به دوران افتاد 

« !نوشته وشقیمتش ر« : فروشنده گفت . ایستاد و از مالک آن که پشت فرمان نشسته بود قیمت خودرو را پرسید 

« !نه« : سرنشین رنو گفت » جاي تخفیف هم داره ؟ « : دور اتومبیل چرخی زد و دوباره از راننده پرسید . خاموش ماند  شهرام

« .شهرام ، چرا قیمت رنو رو می پرسی ؟ ما که خودمون رنو داریم« : گفتم  آهسته

« .میخوام مظنه دستم بیاد:  گفت
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اسفندیار حرفی نمی زد و آهسته به دنبالش می . دیار همینطور می گشتند و شهرام قیمت می کرد و چانه می زد واسفن شهرام

. شهرام خسته شدم « : گفتم . سرم گیج می رفت ، چون صبحانه هم نخورده بودم . از دود اتومبیلها به سرفه افتادم . رفت 

«؟ رديآخه اینجا هم جا بود منو آو. گرسنمه 

« .به جاي این حرفها اتومبیل مورد نظرت رو انتخاب کن. ینقدر نق نزن ا»

« .همین که داري خوبه. من که اتومبیل دیگه اي نمیخوام »

اسی نیگاه « : بعد گویی گنجی یافته باشد با آرنج به پهلوي اسفندیار زد و گفت . اعتنایی نکرد و باز هم به گردشش ادامه داد  او

« !چه خوشگله. پیداش کردم  باالخره! کن 

به گوشه و کنار اتومبیل قراضه و قدیمی نظر . نگاهش را دنبال کردم و دیدم فولکس استیشن به رنگ نارنجی یافته است  مسیر

شهرام و اسفندیار جلو رفتند و مدتی سرگرم صحبت و چانه زدن با صاحب آن خودرو شدند که یک . قربانی نصب کرده بودند 

گردش روز تعطیل پایان رفت و سه تایی به طرف درِِ خروج راه . خوشبختانه شهرام با آن مرد به توافق نرسید . بود  نفر کُرد

در حالی که از آن دور می شدیم و به سوي اتومبیلمان می رفتیم . اسفندیار ما را ترك کرد و سوار اتومبیلش شد . افتادیم 

«و واسه چی می خواستی ؟شهرام ، آخه این ابوطیاره ر« : پرسیدم 

اما اسفندیار گفت بهتره یه کاراوان بخریم و به ماشین . واسه اینکه نمرشو ترانزیت کنیم و از مرز ترکیه بریم اروپا « :  گفت

« .آخه در ترکیه هتلها خیلی گرون هستن. اینطوري دیگه احتیاجی نیست تو راه هتل بگیریم . نصب کنیم 

زن حامله رو میخواي . مثا این که عقلتو از دست دادي « : ی که سعی می کردم صدایم را باال نبرم گفتم شدم و در حال برآشفته

«ببري مسافرت طوالنی ؟ که تو کاراوان بخوابیم ؟

« .چه عیبی داره ؟ واست تخت می زنم»

«پس حمام و توالتمون چی میشه ؟ غذامون چی ؟»

. یه گونی برنج می بریم با گاز پیک نیکی ، که غذامونو درست کنیم . مومی هست بین راه دستشویی عمومی و حمام ع»
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« .اسفندیار هم همراهمون میاد

«یعنی چی مرد ، مگه دیوونه شدي ؟ من با یه مرد غریبه تو ماشین بخوابم ؟ پس غیرتت چی شده ؟»

« .اسفندیار مثل برادر منه»

«رمونو بریدن چی ؟خوب اگه دزدهاي بین راه ریختن و س»

حرف « : نگاهش رعب آور بود . مچم را محکم گرفت و باال آورد و با خشم به من خیره شد . دیگر از کوره در رفت  شهرام

« .من شوهرت هستم و هر چی میگم باید گوش کنی. نباشه 

.را فرو دادم و در دل به سرنوشتم لعنت فرستادم بغضم

چند بار به . آب دهانم را نمی توانستم فرو بدهم و به همین دلیل شبها نمی توانستم بخوابم . این بغض پایین نمی رفت  اما

پزشک . همراه گلرخ خانم نزد پزشک گوش وحلق وبینی رفتم ، زیرا شهرام بهانه می آورد ومرا از سرش باز می کرد 

 ةغیر از پنی سیلین سایر آنتی بیوتیکها در دور تشخیص سینوزیت داد و برایم آمپول پنی سیلین تجویز کرد ، چون می گفت به

شبها . تعداد آمپولها دوازده عدد بود و باید آنها را یک شب در میان تزریق می کردم . بارداري براي جنین خطرناك است 

.شهرام مرا سوار اتومبیل می کرد و به درمانگاه نزدیک محل سکونتمان می برد

تزریق دردناك پنی . دیگر حوصله اش را نداشتم . می خواستم یه جوري از زیرش در بروم  یازدهمین تزریق که رسید ، نوبت

« .امشب نریم درمونگاه« : تصنعی گفتم  ةآن شب با خند. سیلین طاقتم را طاق کرده بود 

« .نه ، حتماً باید آمپولت رو تزریق کنی« :  گفت

« .پنی سیلین زده متا حاال ده تا آمپول . نه شهرام جون دیگه بسه »

« .چرك تو سینوسهات می مونه. نه ، دکتر گفته باید همشو بزنی « : با سماجتی غیر هادي گفت  او

« .ولی من احساس می کنم خوب شده م»

« .ببین شقایق ، دکتر گفته درمان را باید تا آخر ادامه بدي»
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« .ره ؟ خودت هیچ وقت داروهاتو تا آخر مصرف نمی کنیتو که اینقدر الالیی خوب بلدي چرا خودت خوابت نمیب»

گفتم باید . حرف زیادي نزن « : از کوره در رفت ، چشمهایش را دراند و با حالتی هراس آور فریاد زنان تهدیدم کرد  یکدفعه

«تو اون گوش کَرِت رفت یا نه ؟ میاي یا با کتک ببرمت ؟. پنی سیلین برنی 

خود را به عقب کشیدم و . آنقدر گریه کردم که دلش به رحم آمد و سرم را نوازش کرد . گریستم هاي هاي . ترکید  بغضم

«چی کار به کار من داري ؟ چرا اینقدر اذیتم می کنی ؟. ولم کن « : گفتم 

آخه  «: در میان گریه گفت . دو جوي اشک از چشمانش روان بود . لحظه به من خیره شد وبعد اشک به چشمانش آمد  چند

به خدا روانی شدم ... منو ببخش ... چرا سر به سرم میذاري که مجبور شم اذیتت کنم ؟ تو رو خدا منو ببخش ، خواهش می کنم 

« .لعنت کنه رموخدا پد. خسته شدم . ، همه ش از بیکاریه 

.چقدر بدبخت بود. دلم برایش سوخت . این حال دست بر گردنم انداخت و هاي هاي گریه کرد  در

. حسین روزي دو سه بار به منزل ما تلفن می زد و با شهرام صحبت می کرد . شهرام دوستی به نام حسین پیدا کرده بود  اینک

اگر شهرام در خانه نبود پیغام می گذاشت ، و او به محض اینکه از راه می رسید و می فهمید حسین تلفن کرده است سآسیمه به 

«این حسین دیگه کیه ؟« : یک روز از او پرسیدم . جدیدش را می گرفت  وستل دمنز ةطرف تلفن می دوید و شمار

« .میخوایم با هم بریم یونان. تازه با هم آشنا شده ایم . رفیقمه »

«چرا یونان ؟« : تعجب پرسیدم  با

هم مرتب واست دالر می فرستم  من. من میرم کار می کنم ولی تو اینجا میمونی . کار فراوونه . چون اونجا خوب پول می دن »

«، بده ؟

. یونان  ۀبچه مون تبع. تو فرزندت رو اونجا به دنیا میاري . با هم میرم یونان « : چند روز نگذشت که نظرش عوض شد  اما

« .همونجا پناهنده میشیم

من . نمیشه ، تو باید همراهم بیایی  «: اما او گفت . اعتراض کردم ، چون عالقه اي به زایمان در یک کشور بیگانه نداشتم  من
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« .از اونجا قاچاقی میریم اروپا. زبون انگلیسی بلد نیستم ، راهها رو گم می کنم 

« .خیلی مشکله. قاچاقی سفر کردن که کار درستی نیست . ولی مشکل فقط مشکل زبان نیست « :  گفتم

« .گ کنی و شکل اروپاییها بشیتو هم باید موهاتو رن. چرا ؟ من که شکل خارجیها هستم »

« .به نظرم دیوونه شده اي»

« .آره« : وگفت  خندید

میخوام بگم کارمون رو درست کنه. یکی پیدا شده ویزاي کانادا برامون میگیره ، اما مبلغ زیادي پول می خواد « : بعد گفت  روز

. »

. از اونجا میشه قاچاقی رفت به آلمان و از اونجا به هلند . یده میگن سفارت لهستان تازگیها ویزا م« : یک روز دیگر گفت  و

«تئ تو آلمانه ، نه ؟ ۀراستی پسر خال. اونجا همه ش بخور وبخوابه . خیلی از رفقام رفتن هلند . هلند خوب پناهندگی میده 

«.زود بنویس... یاال ، یاال « : آورد  ، چند برگ کاغذ که مربوط به درخواست ویزا از سفارت یونان بود ، با خود به خانه روزي

«چی بنویسم ؟»

« .میخوایم تقاضاي ویزا کنیم. مشخصات خودتو منو حسینو بنویس . فرمها رو پر کن »

«خوب فامیل حسین چیه ؟« : گفتم . پر کردن درخواست نامه ها مشغول شدم  به

« .فکر کنم همین باشه. قصاب زاده »

قیافه اش « : چشمم به عکس او افتاد و گفتم . حسین را که با خود داشت گشود و به من هم نشان داد  ۀرناماطمینان گذ براي

« .هم شبیه قصابهاست

« .علت مسافرت رو بنویس گردش و تفریح. تو کاري به قیافه اش نداشته باش »

روز بعد ، شهرام ساعت هشت صبح از . وي کردم حالی که گویی این کارها را در خواب انجام می دادم از دستوراتش پیر در

« .زود باش پاشو ، عجله کن ، باید بریم سفارت یونان« : خواب بیدار شد و با خشونت مرا تکان داد 

« .اون شلوار کرپ مشکی رو تنت کن. این شلوار رو نپوش « : می خواستم لباس بپوشم گفت  وقتی
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« .دکمه ش بسته نمیشه اون شلوار. ولی من شکمم بزرگ شده »

« .خوب نبند« : بی اعتنایی گفت  با

«مگه پیش کی میخوایم بریم که باید حتماً اون شلوار رو بپوشم ؟. شهرام از این طرز حرف زدنت خوشم نمیاد »

« .بی هستیممیخوام یارو بفهمه ما آدم حسا. من هم کت وشلوار می پوشم و کراوات می زنم . گفتم که ، سفارت یونان »

دعوا  ۀاول صبحی حوصل. بگویم آنها یقیناً فکر می کنند ما تازه به دوران رسیده هستیم ، ولی جلوي زبانم را گرفتم  خواستم

.وکلنجار رفتن با او را نداشتم

آنجا حسین را  .زیادي مقابل در به انتظار ایستاده بودند  ةعد. یونان در خیابان مشجري در شمال شهر واقع بود  کنسولگري

شهرام چنان پاي تلفن سراغ حسین را می گرفت که من فکر می کردم طرف تاجر بازار . مفلوك ونزاري داشت  ۀقیاف. دیدیم 

اما بیشتر از آن ، از رفتار شهرام با من تعجب کرد . من جا خورد  ۀسرو وضع آراست ناو هم از دید. پس حسین این بود . است 

« .زود باش تو فرم من بنویس من رئیس شرکت هستم« : دستور داد . ا من تند وآمرانه حرف می زد شهرام عصبی بود و ب. 

«شرکت چی ؟»

« .این سربرگش ، این هم مهرش. شرکت پارس نیکو »

 «این مهر رو از کجا آورده اي ؟»

"همه بزنم تو دهنت؟ يجلو ای یشیساکت م"

 رینامه آوردم که توش نوشته من مد هیآقا شهرام من از طرف شرکت برادرم  ":کرد  یانیپادر م نیحس. دمیرا ورچ میلبها

".برم یهمراهم م دیرو به عنوان مسوول خر شمای یعنی شیشهرام فرسا يعامل شرکت هستم و آقا

".هیخوب عال اریبس"

:  دمیپرس.مان را کاله بگذاردممکن است کالهبردار باشد و سر نیبا وجود تحکم شهرام از رو نرفتم و فکر کردم حس من

"نم؟ینامه تونو بب شهیم دیببخش"



معتضد ترایم - وسوسه ازدواج کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٤٨

".نییبله بفرما"

نامه سر تا پا  نیا یول ":گفتم. نوشته شده بود  يدست وپاشکسته ا یسیبه زبان انگل یسیبه زبان انگل. به نامه انداختم ینگاه

".خندن یبهتون م. هیو دستور ییغلط امال

".چرا بخندن ؟اساسنامه شرکتمون رو هم دادم ترجمه که به سفارت نشون بدم, منه خانو":براق شد و گفت نیحس

"نم؟یترجمه شو بب شهیم"

"!نییبفرما":آورد و گفت رونیب بشیرا از ج يکاغذ تا شده ا نیحس

. شتنشرکت گذا يهزار تومن سهم تو ستیب ينفر, اساس نامه نوشته پنج نفر نیتو ا یول":به کاغذ انداختم و گفتم ینگاه

".ستین یهزار تومن سهم که مبلغ ستیب

در . میرفت نییو از پله ها پا میداخل شد. هل داد يو مرا به طرف در کنسولگر دیشهرام کاغذ را از دستم قاپ.جا خورد نیحس

 يزیت مو سزخ رو پش ییبا چهره اروپا یانسالیدر آنجا مرد م. میتا نوبتمان شود و سپس وارد اتاق مصاحبه شد میستادیصف ا

" .good morning sir ":است گفتم ینکه خارجیمن تبسم کنان به گمان ا. نشته بود

" !good morning madam ":داد و گفت لمیتحو یمرد تبسم آن

آنجا  میدار الیو چه مدت خ ستیچ ونانیقصئمان از مسافرت به  دیپرس. بدون لهجه با ما شروع به صحبت کرد یبا فارس بعد

. درخواستمان نوشت و ما را مرخص کرد يدر برگه ها یمصاحبه کننده مطالب.  میدو ماهه کرده بود يزایرخواست وما د. میبمان

 میدیرس لیمن و شهرام به اتومب یوقت. کرد ورفت یاز ما خداحافظ نیحس.  میخارج شد يرو از در کنسولگ میاز پله ها باال آمد

"؟یگرم نگرفت ارویچرا با , ومدیخوشم ن ":گفت يشهرام با دلخور

".يبود رتیبا غ یلیخ یزمان هیتو . هیزیچه شهرام ؟ خجالت هم خوب چ یعنی ":شدم و گفتم یعصبان

".کارمونو راه بنداره ارویبود که  نیمنظورم ا. حاال هم هستم"

".ستین زایچ نیراه افتادن کار که به ا"
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".منو ببخش. دونمیچه م"

.ندادند زایعامل شرکت بود و ریکه مثال مد چارهیب نیبه حس. میگرفت نانویسه ماهه  يزایاز دو هفته و بعد

را  يگریسر د کیوسط کدام نیمعلوم نبود ا. کرد یم میخودش را قا نیکاسه بود که حس مین ریز يدانستم چه کاسه ا ینم

رفته تو رو خدا به  ونانیبه  نیاگه حس, خانم ":کرد یزد والتماس م یزنگ م نیشهرام هر روز به مادر حس! کاله گذاشته بود

".ششیبرم پ خوامیم. نیمن بگ

.او را نداد يهرگز جواب تلفن ها نیحس. کرد یداد و شهرام را دست به سر م ینم یجواب درست و حساب نیحس مادر

 گشود و شماره تلفن ها و یم شیرا جلو دشینشست و دفتر سررس یگوشه م کی. دیرس یافسرده به نظر م یلیخ شهرام

 يچه کار ونانی يحاال قرار بود بر, نمیبب ": دمیاز او پرس کی. کرد یو رو م ریکرده بود ز ادداشتیرا که در آن  یمطالب

"؟یکن

".استخدام بشم یکننده عرشه کشت زیقرار بود به عنوان کارگر تم"

همه . بود  يکننده ا وانهید تیوضع. روز و شب تمام مدت در کنارم حضور داشت. کرد یخانه را ترك نم يشهرام لحظه ا حاال

تلفن نصب کرده بود که با کمک آن به  زیبه پر یدستگاه یحت. کردیو بعد درباره اشان سوال م دادیمرا گوش م یمکالمات تلفن

, کرد یام را گوش م یکه مکالمه تلفن یروز در حال کی. خط را بشنود يسو آنمخاطب  يتونست صحبت ها یم ویکمک راد

بال . ردیبگ یلیتحص دیتوانسته به کمک استادمان از کشور کانادا رواد يگذراندن دوره ا يسابقم برا یکه همکالس خبردار شد

"شناسه؟یتو رو هم م نیزدیمکه راجع بهش حرف  ياستاد نیا":فاصله بعد از آن که مکالمه ام تمام شد آمد و گفت

".شیکم و ب"

و  ششیپ يریبعد م. یکن دایپ یتون یکه استادت رو از کجا م یکن یجو مفردا پرس و . گمیم یچ نیپس خوب گوش کن بب"

".رهیبگ زایبرا تو هم و یگیم

"شکم حامله کجا برم؟ نیاگرم کارم درست بشه با ا. از اون گذشته من حامله هستم! کنم  لیخوام تحص یمن که نم "
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بعدش از من به عنوان پدر بچه . تبعه کانادا شهیبچه مون م, ياریم ایبچه مون رو اونجا به دن, کانادا يریم. ستین يمساله ا"

".دنیبه خاطر بچه به من و تو هم اقامت م. شتیپ امیو من هم م یکن یدعوت م

"؟یراحت نیبه هم"

".یراحت نیبه هم"

"تو سرم؟ زمیبر یچه خاک ادیب شیپ یبرام مشکل بیاگه تو مملکت غر"

".ادینم شیپ یمشکل, خودشو برسونه بهت يفور زنمین مکنه تلف یم یزندگ کایکه آمر مییبه دا"

از  شیکه ب, شهرام يشد برا ياخذ کند بهانه ا یلیتحص يزایمن هم و يبرا نکهیمراجعه به استادم و وادار ساختن او به ا هیقض

"؟ينکرد داشیشد ؟ باالخره پ یچ ":گفت یهر روز م. به آزارم بپردازد شیپ

با آن شکم  دیگفت با یاما شهرام دست بردار نبود و م. که استاد به مسافرت رفته است افتمیدر بعد از پرس و جو خوشبختانه

شهرام آن قدر مغزش کوچک . گردد یبرم یکنم او کجا رفته و ک قیاستاد سابقم بروم و تحق سیبرآمده به دانشکده محل تدر

 یزندگ يها نهیهز نیآنکه به فکر امرار معاش و تام يبه جا. و احمق هستند لوحکرد همه مثل خودش ساده  یبود که فکر م

کسب  یضیگرفت و اطالعات ضد و نق یم دیرفت و برگ درخواست رواد یمختلف م يکشور ها يهر روز به کنسولگر, باشد

.ستیخوشحال بودم که الاقل تمام مدت در خانه ن. کرد یم

ها  یخارج يبرا یخوب يلهستان جا یول ":به او گفتم. آورد از لهستان را با خودش زایبه خانه آمد و فرم درخواست و يروز

".نداره یخوب يوضع اقتصاد.  ستین

ها هستم و توهم موهاتو رنگ  یخارج هیمن شب. آلمان میریبلکه از لهستان م,  میمون یما اونجا نم, قبال که بهت گفتم ":گفت

".یکن یم

گرفت تا  یکنم از اشخاص پول م یگمان م. مختلف پر کنم یه اسامتا من آنها را ب, آورد يشتریب يبعد فرم ها يها روز

 کردمیبا خود فکر م.کندیگونه کارها م نیرا صرف ا شیرویخوردم که چرا وقت و ن یتاسف م. فرم درخواست پر کند شانیبرا
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 جهید حتما به نتکر یسودمند م يصرف کار, کند یم هودهیب يکارها ای يرا که صرف کالهبردار رویهمه وقت و ن نیاگر ا

 يبنا شدیم داریهر روز که از خواب ب. داشت یاشتباه قدم برم يریافسوس که در مس. بود کدندهیسمج و  بیچون عج, دیرسیم

.کرد یم ییگذاشت و بهانه جو یرا م یکج خلق

 يزایکه واست و یکن دایاون استادت رو پ یچرا نرفت, نمیبب ":و گفت دیکش شیکانادا را پ یلیتحص يزایمجددا موضوع و يروز

 "ره؟یبگ یلیتحص

 رشیاونا هم براش پذ.کرد یکانادا معرف ياز دانشگاه ها یکیبه  مویاستاد هم شاگرد زاست؟اونیبابا مگه اون دالل و"

برنامه  هیاومد؟ فردا  یمگه ازش کم م,کرد یتو هم م يکار رو برا نیا, خوب" ".داد زایسفارت کانادا هم بهش و,فرستادن

 ".تیهمون همشاگرد شیکانادا پ يریبعد م. تا کارت درست بشه بدهسماجت از خودت نشون ,سراغش يبر ذارمیم واست

 ییشکم حامله جا نیبا ا خوادیمن دلم نم" "به تو دمیپولشو م فروشمیم نمویماش" "؟ياریمخارج سفر و اقامت منو از کجا م"

دوست ندارم " "!میکه گرفت هم زایونان؟وی میچطوره با هم بر" ".خوبه من يجا برا نیبرم هم رانیاز ا خوادیاصال دلم نم.برم

هر . دلت خواست بکن يبرو و هر کار ییخودت تنها ياصرار دار یلیخ ادیکارا بدم م نیاز ا.یبش یکشت يعرشه  يتو جاشو

 یعنی":زد  ادیت و فرناگهان شهرام از کوره در رف ".امیمنو خبر کن ب يدرست کرد یوقت وضعت روبراه شد و خونه زندگ

من که هنوز چشمانم از خواب پف آلود  ".يایبا من ب دیمن شوهرتم هر جا برم با.خجالت بکش زن ت؟توس لیبه م ؟مگهیچ

را  میبازو.را گرفت میبازو ينشست و به عنوان دلدار نیزم ياو مقابلم رو.را سر دادم هینشستم و گر نیزم يدو زانو رو,بود

ناگهان دستش را پشت زانوانم قرار داد و با خشم مرا ".مآواره بش خوامینم, ولم کن ":گفتم هیگر انیو در م دمیعقب کش

. دیکش یرا به سخت میپا ياز پوست رو یکار را کرد که موکت کف اتاق قسمت نیا یبا چنان شدت. دیمحکم به طرف خودش کش

جدا  نشیزیز تمتر مربع از باف یبه وسعت سه سانت يا هیپوست در ناح.راستم نگاه کردم يو به پا دمیکش ادیاز شدت درد فر

سخن گفتن  يارایچند لحظه  يهول شدم برا.را پوشاند هیخون به سرعت آن ناح.شده و به سمت انگشتان پا لوله شده بود

 هیگر ریشد و بعد ز رهیخ میاو به جراحت پا "؟یکن یم ينطوریچته؟چرا با من ا":زدم ادیفر یبعد با حالت عصب.نداشتم
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اما به .باشد و چرك کند عیوس یلیکردم زخم خ یبه دکتر مراجعه نکردم چون فکر نم من ستیساعت گر میاز ن شتریب دیشا.زد

توانستم راه بروم و لنگ  ینم یحت گرید.مچ قرمز و متورم شده بود ي هیتا ناح میپا.دچار عفونت شد میجراحت پا يزود

 یول ". یلنگ یکه م ریژشت نگ خودیب.زنن یضیتو انقدر خودتو به مر.میکرد یتباهاش هیحاال ما ":کردیشهرام گله م.زدمیم

.کرد زیتجو نیلیس یپن میداد و باز برا يالتهاب عروق لنفاو صیپزشک تشخ.میبه نزد پزشک رفت اریباالخره به اصرار اسفند

****

سالم " "خانم قیشقا, الو":خط گفت ينفر از آن سو کی.افسرده و پکر در خانه نشسته بودم که تلفن زنگ زد يروز

بعد از اون همه " "!ارمینه متاسفانه شما رو بجا نم" "یشناس یمنو نم گهیحاال د! سالم به به چشمم روشن " "شما؟.دیببخش

 یمن دوست!من يخدا "!گهیهستم د قیخوب من شقا" "!دیکن یممکنه خودتون رو معرف دیببخش" "!واقعا که,یدوست يسابقه 

پس از اتمام  یو حت میبود یما سال ها با هم در مدرسه همکالس.بودم دهیه هم نام خودم بود و سال ها بود که او را ندداشتم ک

در پوست خودم  یکه از خوشحال نم. میدید یرا م گریدو بار همد يرفت الاقل هفته ا رانیکه او از ا يتا روز لیدوران تحص

سه روز " "؟ياومد یک" "رانیدر ا" "؟ییکجا.چقدر دلم برات تنگ شده مزیعز ق؟یشقا ییتو":زدم اذیفر دمیگنج ینم

اما مادرت گفت که ازدواج .به خونه تون تلفن زدم. جابجا شدم يو چمدونامو باز کردم و قدر دمیاز راه رس نکهیبه محض ا.شیپ

 "؟یکن یتو چکاره م!دمیم نفهمواله خودم" "م؟یدیکه ما نفهم يشوهر کرد یدختر تو ک.تلفنت را بهم داد يو شماره  يکرد

دخترت چند " "ستیممنون بد ن" "حال شوهرت خوبه؟.خوب" "کاستیشوهرم آمر.من با دخترم اومدم,یچیه"

 یدانستم چه جواب ینم "و روزت خوبه؟ ؟حاليتو چطور" "ماشاءاله,ماشاءاله" "چهار سالشه.نیاسمی" "ه؟یسالشه؟اسمش چ

 "شهرام" "ه؟یاسمش چ" "ستیبد ن" "شوهرت خوبه؟":دیپرس قیدوستم شقا "تمسیبد ن":مکث گفتم یبعد از اندک.بدهم

 هیپدرش صاحب " "خوب پس چه کارست؟" "نه" "مهندسه؟" "نه" "دکتره؟.آقا شهرام چکاره ست نیخوب ا!به به"

 که یدنبال کس یآره؟سوپرمارکت داره؟پس تو هم رفت" "!چشمت بهش خورده تماح,زاگرسه ابونیسوپرمارکت تو خ

دانم چرا طرز  ینم.منظورش بچه بود "؟يکه ندار baby!خوب مبارك باشه ان شاءاله" "آره" "داشته باشه؟ »نسیزیب«

برات  یلی؟خیراست" "در راهه! چرا". پراند یم یسیحرف زدنش عوض شده بود و در اکثر جمالتش کلمات انگل
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اول تو .نمتیهر چه زودتر بب خوادیدلم م!وب گوش کنخ" "!پدرم دراومده!چرا بابا " "ست؟یبد ن ادیحالت که ز.خوشحالم

"ام؟یمن ب ایما  يخونه  يایم

 ادمی.دمیکش یم د؟خجالتیایپرت و دورافتاده ب يتوانستم از او دعوت کنم به آن خانه در آن محله  یچطور م!من يخدا يوا

مبلمان فوق .مجلل و بزرگ بود اریبس ییالیو خانه کی.فرستاده بود میبرا کایآمر يکایاز خانه اش در شهر سانتامون یآمد عکس

فکر که  نیاز ا.شد یم دهیبود د دهیخر شیرایکه شوهرش  ییهوندا لیکنار اتومب رد يگریاو در عکس د.داشت یکیالعاده ش

قرار بود . بود که هر طور بود خودم را به منرل او دعوت کردم نیا.به وحشت افتاده بودم ندیمن را بب یفکسن يو خانه  دیایاو ب

به وضع ظاهرم را  یدگیرس يآن روز اصال حال و حوصله .ببرد قیدوستم شقا يپدر يشهرام ساعت پنج بعدازظهر مرا به خانه 

 یاله":که فورا گفت دید يزیام چه چ افهیدانم در ق ینم.رفتم قیو به منزل شقا دمیپوش يساده ا یلیلباس خ.نداشتم

از .میداشت يا نهیرید یدوست يآخر من و او سابقه  "!هیحتما به خاطر حاملگ!يایچقدر خسته و افسرده به نظر م!رمیبم

 یزود به وضع من پ یلیکنم او خ یفکر م. میبرد یم یبرلب به مکنونات دل هم پ یپوزخند نامرئ ایپرش چشم  نیکترکوچ

 يخوشحال شده بودم واکنش ها اریبس دنشیاز د نکهیمن با ا یول,دیچند بار مرا بوس قیشقا.دانست یرا نم لشیدل یول.برد

و  یاو و خواهرش با مهربان. دوباره اش خوشوقت نشده باشم داریاز د نکهیمثل ا,دادم یاز خود نشان م يا ردوستانهیو غ بیعج

 دیآ ینم ادمیکردند که اصال  یسواالت.کردند ییرایاز من پذ ینیریو ش وهیو م يکنارم نشستند و با چا يفوق العاده ا تیمیصم

 لیو م دمیکش یاز خودم خجالت م.کردم یمنگاه  واریدادم و به در و د یم یکوتاه يفقط جواب ها.به آنها دادم ییچه جواب ها

 یچند ساعت. متاسف خواهند شد میبرا نندیاو را بب نکهیدانستم به محض ا یم.نندیکوچکم رابب ينداشتم آنها شوهر و خانه 

 قیشقا.دمیپر میمن ناخودآگاه از جا.به صدا درآمد قیشقا ينگ در خانه گذشت و ساعت هشت بعداز ظهر بود که ز

 ؟اونيشد ينکنه از ما فرار!بابا يا" ".يا گهید يجا میبر دیممنون با یلینه نه خ":گفتم "باال ادیکنم ب تعارفشبذار ":گفت

 قیشقا يدار اریاخت" ".مشینیاال که ببب ادیب قهیدق هیاقال بذار شوهرت .مینیب یرو م گریهمه سال که همد نیهم که بعد از ا

و خواهر و  قیشقا ".تون ممنونم ییرایاز پذ یلیخ.کار داره ییشهرام جا.کنم ینم رفبه خدا تعا ینشده ام ول ياز شما فرار.جان
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 يلخورسوار شدم با د نکهیبه محض ا.منتظرم بود لیشهرام داخل اتومب.رفتم نییو دوان دوان از پله ها پا دمیمادرش را بوس

خود . داشتن بهیآخه مهمون غر" "بکنه؟ ماتعارف تو دهنش نبود که به  هی یکن یم فیدوستت که انقدر ازش تعر نیا":گفت

 نمیکن بب فیخوب تعر":دیشهرام پرس,میحرکت کرد ".از بستگانشون از شهرستان اومده ن يعده ا.معذب بودم یمن هم کم

 ".میدرددل کرد یحساب.میاز گذشته ها حرف زد یکل, دمیراد قیختر شقاد.میتازه کرد يدارید, یچیه" ".چه خبر بود

 ".گفتم یم دیکه با يزیچ" "؟یگفت یخوب تو چ" "آره" "دن؟یپرس همراجع به من "

(زنن؟ یهمه دخترها براش پرپر م یست، نگفت افهیخوش ق یلیشوهرم خ ینگفت

.ندادم یتعجب به او نگاه کردم و جواب با

 قیراحت شد؟ شقا التیخ. زنه یکس واسه من پرپر نم چیه! دلخور نشو بابا ؟يبه من براق شد نطوریحاال چرا ا: ( گفت شهرام

(کنه؟ یم یزندگ کایآمر يکجا

(کایسانتامون )

دنبالمون  ادیبدم که ب غامیپ مییبعد به دا. کیمکز میبر ییاگه بشه دوتا خوامیم. کنه یم یزندگ کیمکز کیمن هم نزد ییدا )

( .کایارو ببره آمرو م

(کا؟یرفت آمر میشه مستق ینم نجایمگه از ا! وا )

صندوق عقب  دمیشن. از مرز عبور کرد نیبا ماش شهیم یاز اونجا به آسون. راحت تره کیمکز يزایگرفتن و یول شهیچرا، م )

(.گردن ینم لهارویاتومب

. بودم دهیاز او شن ادیحرفها ز نینکردم، چون از ا یجبالبته تع. شدم و هم خنده ام گرفت نیحرف احمقانه اش هم خشمگ از

شدن و خفه شدن  میقا نیصندوق عقب ماش يتا حاال چند نفر تو یدونیبه سرت زده؟ م: ( سرم را به طرفش برگرداندم و گفتم

(درآوردن؟ ایو سر از اون دن

(.نیخوب، تو جلو بش یلیخ. نترس بابا )
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(.دوست دارم نجارویمن ا. برم رانیاد از اخو یمن اصال دلم نم ه؟یچ یدونیم )

(.نجاستیجون بابام ا. من دوست ندارم )

(.فکر کن بابات وجود نداره. نینداشته باش يبه هم کار ست؟یشما دو نفر جا ن يبرا یبزرگ نیشهر به ا يتو یعنی )

(.بکنم يفکر نیتونم چن ینم )

من که از صحبت  ؟يرسونه بردار ینم ییسته کننده که مارو به جاو خ یطوالن يبحث ها نیدست از ا شهیم! شهرام جان )

( .خسته شدم گهید راثشیدرباره پدرت و ارث و م

( .ادا و اطوارات خسته شده ام نیمن هم از تو و ا )

شحال خو شیصدا دنیاز شن نکهیگو ا. بار به من تلفن زد نی، چند میدیرا د گریبعد از آن روز که در منزل پدرش همد قیشقا

با خودم خلوت کنم و  ییخواستم در سکوت و تنها یم. دیایو به خانه ام ب ردینبود او با من تماس بگ لیاما ته قلبم ما شدم،یم

اما او غالبا زنگ . کردم یم یو مودت کم محل یهم با وجود آن همه سابقه دوست قیجهت بود که به شقا نیبه هم. میاسایب یدم

من  یول ند،یاست باز هم مرا بب رانیکه در ا یخواست تا زمان یم. واقعا نگرانم شده بود نکهیمثل ا. دیپرس یزد و حالم را م یم

.دادم یبه او نم یجواب درست

دعوتش  دیو با ستین يچاره ا دمیرا از خودم برنجانم و د قیمثل شقا یمیدوست قد کی دیکه نبا دمیرس جهینت نیبه ا عاقبن

باشه، : ( کردم گفته بود یمورد با شهرام صحبت م نیشب قبلش که در ا. دیایدوشنبه به منزلم بروز  کی قیقرار شد شقا. کنم

(.نیکن بتیغ ییدوتا نیهر چقدر بخوا نیتونیم. ستمین همن که از صبح خون. دوستت رو دعوت کن

(.راحت تر باشه قیشقا یکنم اگه تو نباش یفکر م یول م،یکن بتیاز تو غ میکه بخوا ستین نینه، موضوع ا: ( گفنم

در  يا هیکه هد یدر حال. زنگ در خانه ام را به صدا درآورد قیساعت ده بود که شقا یصبح زود از خانه خارج شد و حوال شهرام

را  میو موها دیصورتم را بوس. بشاش و سرحال، اما نفس زنان وارد شد يا افهیسه طبقه باال آمد و با ق يدست داشت، از پله ها

(.باشه اركمب زم،یسالم عز: ( نوازش کرد
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(.خونه که مبارك باشه نداره نیا! بابا يا )

(.تونهیخوب باالخره اول زندگ )

.کردم ییراهنما ییرایرا به اتاق پذ او

(ست؟یشوهرت ن: ( دیلبخندزنان پرس قیشقا

(.گردهینه، رفته سر کار، شب برم )

(شلوغه؟ یلیسرش خ )

(.آره: ( دروغ گفتم به

(؟يرینم ادیز نایمنزل مامانت ا! جان قیشقا )

(.زنم یبهشون م يسر یگاه. دوره یلیآخه راه خ. نه واهللا )

و قامت  بایصورت ز هیتا چشمش . را در قفل چرخاند و داخل شد دینگذشته بود که شهرام کل قیساعت از آمدن شقا کی هنوز

(ن؟ییخانم شما قیشقا. الم عرض کردمبه به، س: ( و لبان متبسم او افتاد گفت قیشقا دهیرعنا و کش

!نگران شدم مبادا به طرف دوستم حمله ور شود و او را ببوسد. کنم یرا به او معرف قینشد شقا منتظر

(ن؟یشناس یشما منو از کجا م یول. هستم  قیبله من شقا: ( همچنان تبسم زنان گقت قیشقا

هم  یلیشما خ. گفت یراست م نمیب یحاال م. کرد یشمارو م فیتعر یلیخ. دمیخودمون شن قیرو از شقا رتونیذکر خ )

(!نیخوشگل هست

:کرد به من کرد و خطاب به شهرام گفت يزیآم طنتیخنده ش فیشفا

(.ممنون ن،یلطف دار )

 زیم هنکیپس از ا. اضافه کردم و شهرام ناهار را با ما خورد يگرید وانیگذاشته بودم، بشقاب و ل زیم يکه رو یبه دو بشقاب من

(.بزنم یچرت هی رمیبا اجازه تون من م: ( را جمع کردم شهرام گفت
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(.کنم یخواهش م: ( با تعجب گفت قیشقا

( !عجب سرش شلوغ بود که اومد ناهار خورد و رفت بخوابه: ( نجواکنان گفت قیشهرام به داخل اتاق رفت، شقا یول

آخر به او چه مربوط بود که شوهر من سرش . لجم گرفت یلیدر ضمن از حرفش خ. سخن گفتن نداشتم يارایخجالت  از

!نه ایشلوغ است 

(؟يتو با خانواده ات قهر ق،یشقا: ( دیآهسته تر از قبل پرس اریبس قیشقا سپس

(؟یپرس یم نویچرا ا: ( گفتم آهسته

(.شناسم یوقته م یلیکه من، تو و خانواده ات رو خ یدونیآخه م. برداشت کردم نطوریاز لحن مادرت ا )

(.قهرم مهیآره، همه ش قهر و ن ،یستین بهیتو که غر قتشیحق )

(آخه چرا؟ )

بد بود، چرا روز اول  نقدریشهرام ا نیخوب اگه ا گمیمن بهشون م. ادیخوششون نم ادیچون چدر و مادرم از شهرام ز )

 که کار از کار گذاشته و من زنش شدم حاال ن؟یچرا اصال به عنوان خواستگار تو خونه راهش داد ن؟ینکرد یاعتراض چکدومیه

(ن؟یگیازش بد م

(!انجام داده یستیخوب، البد کار ناشا )

(.بهش فرصت داد دیبه نظر من با. بد آورده یلیخ یتو زندگ. هیپسر بدبخت. ستینه، اونقدرها هم بد ن )

کرد  یچقدر اصرار م ادتهی. مادر من نیال هممث. آدم رو خراب کنن یزندگ خوانیهمه مادرها م ق،یچبز بهت بگم شقا هیالبته  )

باهاش حرف  یدو سه تا عکسش رو نشونم دادن، چند بار تلفن. بودم دهیکه اصال بهروز رو ند یمن زن بهروز بشم؟ در صورت

ون که من از ا ییعکسها! سرم رفته یچه کاله دمید ،يرفتم مالز یوقت یول. به عقدش دراومدم یزدم و بعد هم به طور وکالت

از عکسهاش  رتریپ یلیصورت خ هیو  یفلفل نمک يمرد جاافتاده با موها کیخالصه با ! بود ششیسال پ ستیبودم مال ب دهید

. دینرس ییبه جا یکرد، ول یاولش سع. یو خودت رو الغر کن يریبگ میرژ دیبهش گفتم با. هم چاق بود یلیخ. روبه رو شدم
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یه بار یکی از همسایه !کباب کوبیده درست کنه ویباربک يخونه مون رو یپشت اطیح يکه تو نهیعاشق ا! عاشق غذاست چارهیب

شما به این گوشتتون چی میزنین که اینقدر خوشبو میشه؟ وقتی شما کباب درست می :هاي امریکایی ما از بهروز پرسیده بود

براي همین عط و بوي کباب ما را .نمعلوم شد امریکاییها به گوشتی که کباب میکنن پیاز نمیزن!زن من بیتاب میشه ینکن

مخارج سفرش رو شوهرم پرداخت کرد، ولی به محض اینکه در فرودگاه . مادرم سر تولد دخترم به امریکا اومد. بگذریم.نداره

خوب، من باید چکار می کردم؟ ! گوشم می گفت این چقدر پیره، چقدر زشته رمدام د.شوهرم را دید بناي کج خلقی رو گذاشت

ود من بعد از ازدواج با بهروز به دلیل اینکه بهترین لباسها رو می پوشیدم و بهترین کیف و کفش رو می خریدم و به عوضش خ

خالصه اونقدر مامانم از . شوهرم بودم نگرون ترین ارایشگاهه می رفتم، خیلی بهتر از سابق شده بودم ولی همه اینها رو مدیو

بعد از رفتن مامانم رفتم خونه خالم .می خواستم طالق بگیرم.م از شوهرم متنفر شدمشوهرم بدگویی کرد که بعد از تولد دختر

بیچاره با . دلم به حالش سوخت. اما بهروز اومد دنبالم و از من دلجویی کرد. در ایالت ارکانزاس و یک ماه با اونها زندگی کردم

من هم که دیگه .که داشت نمیتونست بدون من سر کنه اون سن و سال باال و چربی و قند خون و اوره و ناراحتیهاي دیگه اي

خیال ازدواج با مرد دیگه اي رو نداشتم، از بس اصرار کرد و اطرافیان هم پا در میونی کردن و گفتن دختر جون به بخت 

که برو خدا رو شکر کن .حاال الحمدهللا شوهر تو جوونه.و برگشتم سر خونه زندگیم دمخودت پشت پا نزن، اخرش راضی ش

(.الاقل عیب پیر بودن رو نمیتونن روش بذارن

.نگفتم همین شوهر جوانی که می بینی هر عیبی که بگویی دارد.جوابی ندادم من

موهایش به هم ریخته بود و به .از دو ساعت شهرام با صورت پف کرده و چشمان خون افتاده از خواب از اتاق بیرون امد بعد

.کستان از خواب بعد از ظهر بیدار شده باشدپسربچه اي شباهت داشت که در کود

در .من رفتم چاي ریختم و اوردم.روي دوستم شقایق در ان سوي میز نشست و با او بناي شوخی و لودگی را گذاشت روبه

:حالیکه چاي خود را می نوشید،چشمان ابی اش را مستقیما به صورت شقایق دوخت و گفت

(.خوب شقایق خانم واقعا صفا اوردین)
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از اشنایی شما هم خیلی .شقایق جون رو که سالها بود ندیده بودم. من هم از دیدنتون خیلی خوشوقت شدم.خیلی ممنون)

(.خوشحال شدم

(!قربون شم)

(.راستی ازدواج شما خیلی ناگهانی و غیرمترقبه بود)

(ولی شقایق بهتون گفته که ما چطور با هم اشنا شدیم؟.بله)

امیدوار بودم از این حالت من بفهمد که دلم .نقطه دیگري نگاه کردم و چشمهایم را در حدقه چرخاندم را برگرداندم و به سرم

شهرام متوجه حرکت من شد اما .نمی خواهد ان دروغها و چرندیات را براي لودگی و خوشمزگی کردن باز هم تکرار کند

.مستانه هم گفته بود تعریف کردرا که به شوهر  همیشگیاعتنایی نکرد و باز ان داستان بی سر و ته 

من به بهانه اي به اشپزخانه رفتم و .سعی میکرد لبخند بزند،ولی به ناراحتی من پی برده بود و زیرچشمی نگاهم میکرد شقایق

ر شهرام، چطو:(وقتی قصه اش به پایان رسید، من به هال بازگشتم و گفتم.شهرام با هیجان و اشتیاق تمام به داستانش ادامه داد

(شد اینقدر زود اومدي خونه؟

.اخم کرد و جواب سرباال داد او

(راستی شهرام خان،از کار و بارتون راضی هستین؟:(به میان پرید و گفت شقایق

(!...ها... ها... ها! لقمه نونی در میاریم و با بوقلمون می خوریم. بله،بد نیست)

.به زور لبخند زد شقایق

(م، شما که امریکا هستین میشه یه اطالعاتی به ما بدین؟اونجا وضع کار براي ایرونیها چطوره؟راستی شقایق خان:(گفت شهرام

چون کسی که ادعا می کند از وضع کار و کاسبی اش راضی است و به قول خودش نان .با این حرف ابروي خودش را برد شهرام

در امریکا جویا شود؟همین سوالش دروغ او را بر مال می و بوقلمون می خورد پس چه احتیاجی دارد از وضع کار براي ایرانیها 

.کرد
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(.ایرانیها اونجا وضع خوبی ندارن:(از اینکه شقایق چیزي بگوید من فورا گفتم قبل

مثال در سانتامونیکا،یعنی جایی که من هستم،ایرونیهایی که تجارتی .بعضی ها هم وضعشون خیلی خوبه.ولی نه همه:(گفت شقایق

(.ن و وضع مرفهی دارن زیاد هستنراه انداخته 

(شما چند ساله امریکا هستین؟:(پرسید شهرام

(سال5)

(از زندگی در اونجا راضی هستین؟)

بعد یه نمایشگاه اتومبیل برپا کرد و کار و .براي اینکه شوهر من سالها قبل براي تحصیل به امریکا رفت.روي هم رفته بله)

براي همین هم من هیچوقت مجبور نبودم کار کنم یا براي گرفتن اجازه اقامت .ش خوبهاالن هم خدا را شکر وضع.بارش گرفت

(.خیلی راحت در امریکا پذیرفته شدم.خفت بکشم

(از نظر زبان مشکل نداشتین؟)

زمان مدرسه با من .همین خانم شما بود که منو به زبان انگلیسی عالقمند کرد. انگلیسی من زیاد خوب نبود. حقیقتش چرا)

(یادته شقایق؟ یادته چقدر بهم جریمه میدادي؟:(بعد با محبت نگاهی به من انداخت و گفت) انگلیسی کار می کرد؟

(اره:(و گفتم خندیدم

سپس به .)دختر بی نظریه، یه دوست مهربون و ادمی الیق. قدر همسرتون رو بدونین،شهرام خان:(رو به شهرام کرد و گفت بعد

(چرا کوتاهشون کردي؟.اي بلند قشنگی داشتیتو موه:( من رو کرد و گفت

(!زن ما از اول کچل بود.ولی ما که مویی ندیدیم!عجیبه که همه از موهاي شقایق تعریف میکنن:(جاي من شهرام جواب داد به

اه او بود که در زمان نامزدي مرا مجبور کرده بود موهایم را کوت.این حرفش بسیار عصبانی شدم و با خشم نگاه کردم از

.شقایق که اشکارا جا خورده بود دیگر حرفی نزد.کنم

(شقایق خانوم،بگین ببینم چه کارهایی تو امریکا پولسازتره؟:(از چند دقیقه شهرام سکوت را شکست و گفت بعد
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مگه نشنیدین که از قدیم گفتن هر چقدر پول بدي همونقدر اش می خوري؟منظورم اینه که هر چقدر سرمایه :(گفت شقایق

(.یادمه قبال ایرانیها پمپ بنزین باز میکردن.ن بیشتر باشه،خوب سود بیشتري هم نصیبتون میشهتو

(.منظورم کار سیاهه.نه، منظورم سرمایه گذاري نیست:(گفت شهرام

(کار قاچاقی؟:(تعجب زده گفت شقایق

بنابراین من باید کار سیاه بکنم تا .ر بگیریمبله ببینین اگه من و شقایق بخوایم بریم امریکا معلوم نیست بتونیم فوري اجازه کا)

(.وضعمون کم کم روبه راه شه

(جدي میگین؟دوست دارین بیاین امریکا؟)

(.بله)

ببینین فاصله چقدر .اولین مشکل، مشکل فاصله هاست!ولی امریکا اون بهشتی نیست که فکر کنین همه اونجا پولدار میشن)

(.ره که تونستم به ایران بیامزیاده که من بعد از پنج سال اولین با

(.ولی ما به این مملکت دلبستگی نداریم که بخوایم برگردیم)

(یعنی دلتون براي فامیلهاتون تنگ نمیشه؟)

(.نه:(با پررویی گفت شهرام

(اما اگه شقایق دلش براي خانوادهش تنگ بشه چی؟:(گفت شقایق

(.حساب نمیانبقیه به .خانواده شقایق منم و این بچه که تو شکمشه)

من از شدت ناراحتی سرم را .شگفت زده از شهرام به من و از من به شهرام نگاه میکرد.شقایق از تعجب گرد شد چشمهایم

.از این بحث کسالت اور و صحبتهاي جاهالنه شوهرم به تنگ امده بودم.پایین انداختم

(.حبت میکردیمداشتیم راجع به کار سیاه ص.خوب از این مقوله بگذریم:(گفت شهرام

(.دالر 5حدود ساعتی .اها، مثال براي شستن اتومبیل پول خوبی میدن:(گفت شقایق
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(.دالر؟پول خوبیه 5ساعتی )

(.دالر به پول اونجا مبلغ زیادي نیست 5.اشتباه نکن:(از روي خشم به شهرام انداختم و گفتم نگاهی

(.خوبیهبازم درامد :(قیافه اي کاسبکارانه و حق به جانب گفت با

دالر در  5به نظر شوهر من که به قول خودش وارث یک سوپرمارکت بزرگ در بهترین محله تهران بود،.گیج می رفت سرم

!چه طرز فکري!ساعت درامد خوبی بود

(راستی شقایق خانم شما گرین کارت گرفته ین؟:(پرسید شهرام

(.بله)

(چند ساله؟)

(.دو سال)

(گرین کارت رنگش هم سبزه؟)

یک کارته سفید رنگه که عکس صاحبش رو به گوشه پایین و سمت چپ کارت الصاق .ه، فقط اسمش گرین کارتهن)

سمت راست و پایین کارت، جاي اثر انگشت و مهر و .عکس رو باید طوري بگیرن که الله گوش سمت راست پیدا باشد.میکنن

جالب اینه که براي نوشتن سال تولد .شخص رو مینویسن دروي این کارت،اسم و اسم فامیل و روز و ماه و سال تول.امضاست

یه خانمی از خویشاوندان .فقط از خودشون میپرسن چند سالشونه.خارجیها،ماموران به شناسنامه هاي این افراد رجوع نمیکنن

در حالیکه پسر بزرگش سی و نه سال .سال گفته بود 40سال از عمرش می گذشت، به دروغ سنش رو  60بهروز که 

پشت کارت هم کد مخصوصی نوشته !جالبه نه؟یعنی این خانوم وقتی یه ساله بوده اولین فرزندش رو به دنیا اورده!شتدا

هر کس یه شماره خاص داره که به محض اینکه به یکی از مرزهاي امریکا قدم بذاره،پلیس این شماره رو به کامپیوتر .شده

(.میده که معلوم شه کارتش جعلی نباشه

با تمام وجود به حرفهاي شقایق دل داده بود و قبل از اینکه کلمات از دهان او خارج شود انها .اي شهرام تیز شده بودگوشه حاال
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(مگه کارت جعلی هم پیدا میشه؟:(را می بلعید و جذب میکرد

(.مثل دالر.از بس مهاجرها کارتها رو عوض کردن و شکلش رو تغییر دادن.بله،چه جور هم)

(.ببخشید که اینقدر سوال می کنم و سرتون رو در میارم.حاال یه سوال دیگه دارم.اها متوجه شدم)

(.نه خواهش می کنم، بفرمایین:(با پریشانحالی گفت شقایق

(می خواستم بپرسم از مکزیک هم میشه وارد امریکا شد؟)

(!شهرام هر روز راه تازه اي براي ورود به امریکا پیدا میکنه:(پوزخند زدم و گفتم من

(.یکی از فامیلهاي شوهرم همین جوري وارد امریکا شد.نه، اتفاقا بیراه هم نمیگن:(گفت شقایق

(چه جوري؟:(پرسید شهرام

اون هم .دو بار تقاضاي ویزاي امریکا کرده بود،بهش نداده بودن.یه خانم مسنی بود که می خواست بیاد امریکا پیش پسرش)

بعد شوهرم با اتومبیل رفت دنبالش که اونو به امریکا .ر ندارم وارد مکزیک شدعزمش رو جزم کرد و به صورتی که من خب

توي .بهروز می گفت نمیدونی چه منظره جالبی بود،درست مثل فیلمهاي وسترن:( دسپس شقایق رو به من کرد و ادامه دا.)بیاره

اونها پشت یه میز خانم فخرالملوك با به تن نشسته بودن و وسط ] شنل[یک بار مکزیکی مردان کاله حصیري به سر و پانچو

بهروز میگه هیچوقت اون منظره رو فراموش نمیکنه و هر وقت یاد اون صحنه مضحک میفته از !غرور و تبختر تمام نشسته بود

(.خنده غش میکنه

(.پس میشه از مکزیک وارد امریکا شد:(شهرام گفت.زدم لبخند

(.ریق اومدبله،گفتم که،این خانم از همین ط:(گفت دوستم

گویی معرکه گرفته بود و شهرام را تشویق میکرد حتما به این گونه کارهاي .کم داشتم از دست شقایق دلخور میشدم کم

من حتی در تهرانم شهر زادگاهم با شهرام احساس ناامنی می کردم،چه رسد به اینکه بخواهم با او به .مخاطره امیز اقدام کند

نمی دانم چرا شقایق اینقدر ساده لوح بود که دل به دل شهرام داده بود و .بزنم وییت به ماجراجدیار غربت بروم و در انجا دس
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.به سوالهاي احمقانه اش جواب میداد

به دوستت شقایق :(ان روز به بعد دیگر دلم نمی خواست شقایق را ببینم،ولی شهرام دست بردار نبود و هر روز می پرسید از

(.سی؟طفلک بعد از این همه مدت اومده ایران اونوقت تو بهش کم محلی می کنیتلفن نمی زنی حالش رو بپر

(ببینم تو چرا سرغ دوستهاي خودت نمیري؟به دوستاي من چه کار داري؟:(روز به او گفتم یک

بعد در حالیکه با کناره )نکنه مردم گریز شدي؟.عوضش تو دوستهاي خوبی داري!دوستهاي من که ادم نیستن:( داد جواب

(.من که دیگه به اینجام رسیده:(انگشت سبابه گلویش را نشان میداد گفت

(چرا؟براي تو چه فرقی میکنه که من با دوستهام تماس داشته باشم یا نه؟:(غیظ گفتم با

(.ما باید با مردم معاشرت داشته باشیم.خیلی فرق میکنه)

(.پس تو برو معاشرین خوبی براي هر دومون پیدا کن)

(.کسی رو نمی شناسمفعال که )

(تو چطور می خواي باهاش معاشرت کنی؟.شوهرش اینجا نیست.دوست من یه زن تنهاست)

(.می ترسی مبادا به من عالقمند بشه.میدونی چیه؟حقیقتش اینه که تو به دوستت شقایق حسودیت میشه:(گفت شهرام

(!برو بابا دلت خوشه:(گفتم

پدر .حتی دوستهاي قدیمیت هم حوصله تو رو ندارن.تی که هیچکس باهات نمیگردهتو انقدر ادم کم جنبه و حسودي هس:(گفت

(.و مادرت هم ازت متنفرن

.شهرام بیرون رفت و در را به شدت به هم زد.سختی گریستم به

دم من جوابش را ندا.چند روز از اشتی مجدد من و شهرام نگذشته بود که او دوباره موضوع دوستم شقایق را پیش کشید هنوز

ببین شقایق،فکر نکن من خیلی عالقه دارم دوست الغر مردنیت رو :(ولی او این بار از در دوستی و صمیمیت وارد شد و گفت

(.هم که شده گرین کارتش رو ببینم ارمیخوام براي یه ب.ببینم ولی منظوري دارم
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(!برو کارتش رو بگیر خوب تماشا کن.خب مادر بزرگت که گرین کارت دارم)

(!بزرگم گرین کارتش رو به من نشون نمیده مادر)

می ترسم گرین کارتش رو برداري .اون چند روز دیگه باید برگرده امریکا.دست از سر من بردار!شهرام جون دستم به دامنت)

(.ببري،براي هر دومون دردسر درست کنی

که یه دقیقه هم طول نمیکشه،که بعدا سر  فقط میخوام ببرم سرکوچه،یه فتوکپی ازش بگیرم.نترس بابا،کارتش رو نمی خورم)

(.فرصت یکی از روش بسازم

مگه به سرت زده؟عقل تو سرت نیست؟همین رو کم داشتی که گرین :(می خواست از شدت غضب به سر خودم بکوبم دلم

ش رو کارت جعلی هم درست منی؟مگه یادت نیست گفت هر کارتی یه شماره رمز داره که پلیس امریکا فوري جعلی بودن

(تشخیص میده؟

مال میشه وارد مالزي یا مکزیک .ولی تا قبل از امریکا رفتن خیلی کارها میشه کرد!میدونم خانم:(حالت حق به جانبی گفت با

(.شد

.دیگر حوصله نداشتم جوابش را بدهم.کردم سرم از حرفهایش داغ شد احساس

او گفت که دو روز دیگر عازم امریکاست و می .سوي خط شنیدمدو روز بعد تلفن زنگ زد و صداي دوستم شقایق را از ان  یکی

همانطور که مشغول صحبت بودیم کلید در قفل چرخید و شهرام داخل شد و با اشاره سر .خواست خداحافظی کند

(کیه؟:(پرسید

(.شقایق:(اختیار گفتم بی

بابا کجا هستین؟ دلمون واسه تون تنگ !خانومسالم شقایق :(شهرام با جهشی گوشی را از دستم قاپید و با هیجان گفت ناگهان

کی عازم .شقایق خانوم به خدا گرفتاري روزگار نمیگذاره شما رو بیشتر از این زیارت کنیم! فداي شما! قربون شما.شده بود

مالقات ... پس اگه ممکنه فردا همدیگه رو توي رستوران!اینطوري که نمیشه اهستین به سالمتی؟دو روز دیگه؟اي باب
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چی؟براتون مشکله؟بلیت الیتالیا؟خب ما می اییم دنبالتون با هم میریم .میخوام بهترین چلوکباب تهرون رو بهتون بدم.نیمک

(.به بابا مامان سالم برسونین! خواهش میکنم! قربون شما. بعد میریم رستوران. الیتالیا پروازتون رو اوکی می کنیم

دیگر .اگر می خواست گرین کارتش را از دست بدهد. تقصیر خود شقایق بود!ه جهنمچکار باید می کردم؟ب.باز مانده بود دهانم

.به من ارتباطی نداشت

جاي شقایق و دخترش را در هواپیما تایید یا به اصطالح .ان روز ما به دفتر هواپیمایی الیتالیا در میدان ارژانتین رفتیم فرداي

از طرفی نگران :احساس ناراحتی ام دوگانه بود.احساس ناراحتی می کردم من.بلیتش را اوکی کردیم و بعد به رستوران رفتیم

می دانستم که خواهرش .نقشه هاي شوم شهرام بودم و از طرف دیگر شرمنده بودم که شقایق را به تنهایی دعوت کرده بودیم

.خرج رستوران زیاد نشود اکثرا او را همراهی میکند اما اون روز ما او را بدون خواهر و دخترش دعوت کرده بودیم که

وسط ناهار خوردن شهرام ناگهان دوباره موضوع گرین کارت را مطرح کرد و .از خوردن چلو کباب بسیار لذت برد شقایق

(راستی شقایق خانوم گرین کارتتون همراهتون هست؟:(گفت

(.بله:(در کمال سادگی جواب داد شقایق

(ممکنه یه دقیقه ببینمش؟)

(.خواهش میکنم)

کارت سفید رنگی بود که عکسی از شقایق داشت و به طرز .دست در کیفش برد و کارتی را بیرون اورد و نشان شهرام داد وا

برایم کامال روشن بود که شهرام او را مخصوصا براي ناهار دعوت کرده تا .عجیبی به رنگهاي مختلف در نور روز می درخشید

در کنار خود نگه دارد و به قول خودش فتوکپی از او تهیه کند،دخترك در رو  يدر صورتی که خواست کارتش را چند دقیقه ا

.دربایستی قرار گیرد و اعتراضی نکند

اه، این که کارت لیزري :(با دلخوري گفت.تا چشم شهرام به کارت افتاد مثل این بو که سطل اب سرد روي سرش ریختند ولی

(.است
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(بله،چطور مگه؟)

اگه این کارتها رو تو .براي اینکه کسی نتونه از روش جعل کنه.دولت امریکا کارتها رو عوض کردهحاال می فهمم که چرا )

(.دستگاه زیراکس بذارن،ورقه سیاه بیرون میده

(.بله همینطوره)

 یاحساس آسودگ قاضیمن عم. پس داد قیبا حالتی پکر نگاه دیگري به کارت انداخت و پس از چند لحظه آن را به شقا شهرام

.دمیکش یردم و نفس راحتک

با پدرش و گاه با مادرش،  یتلفن یگاه. رفت یم رونیزد و کمتر از خانه ب یکمتر حرف م. پکر بود اریروز بود شهرام بس چند

. کردم یهم نم یعادت کرده بودم سؤال شیهایواز آنجا که به پنهان کار ست،یدانستم موضوع چ ینم. کرد یپچ پچ صحبت م

«.اونجا امیتک پا ب هیخواستم  یشهرام خونه ست؟ م زم،یعز. جان سالم قیشقا« :ش تلفن زد و گفتروز عصر مادر کی

«.بلهف حمومه« :گفتم

«.اونجا امیمن االن م. نره ییپس بهش بگو جا»

صورتش را اصالح . کرد یسرش را خشک م يگرید يبود و با حوله  دهیچیبه خودش پ يحوله ا. آمد رونیاز حمام ب شهرام

«به من تلفن نزد؟ یکس« :دیتبسم کنان پرس. کرده و به خودش ادکلن زده بود

«.نجایا ادینرو چون االن م ییچرا مادرت زنگ زد، گفت جا« :گفتم

شده بود  رهینامعلوم خ يبه نقطه ا. و متفکرانه به انتظار مادرش نشست دیرفت لباس پوش. شد يحالت صورتش جد کدفعهی

فکر . ساختمان باال آمد و داخل شد ياز پله ها شیکفشها يبا تق تق پاشنه . دیبعد مادرش از راه رس یقیدقا. گفت ینم يزیوچ

صورتش زرد . کردن پسرش آمده است حتینص يو برا یانجیخانم به عنوان م خکردم باز شهرام با پدرش حرفش شده و گلر

به  اهیس يرنگ و رو رفته  يمانتو. ه لبانش زده بودب يتند یزرشک کینداشت، اما مات یشیبود و چشمانش آرا دهیو رنگ پر

بود، گل از گلش شکفت و  دهصفا دا ییتا چشمش به پسرش افتاد که حمام رفته و سر و رو. به سر داشت اهیس يتن و روسر
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سپس رو  »؟يکرد يآب باز! بخورم بچه گرتویج« :ادامه داد يبعد با لحن کودکانه ا» !ماشاءاهللا پسرم چه خوشگل شده« :گفت

رو تو آب حوض  دشیسف یتپل يدستها. کنم يگفت منو ول کن تو حوض برم آب باز یکه بود، م کیکوچ« :به من کرد و گفت

دوباره رو به شهرام » !شورت گربه؟ ای وستیما نیگفت ا یبودم، خاله ش م دهیبراش خر ویما هی. کرد یزد و شلپ شلپ م یم

«؟يمن، چطور یتپل« :کرد وگفت

«.برو سر اصل مطلب. وردار گلرخ هایلوس باز نیدست از ا« :گفت یا بداخالقب شهرام

«خبر داره؟ قیشقا« : دیاز پسرش پرس يخانم با لحن جد گلرخ

«.دونهیم يتا اندازه ا« :داشتم؟ شهرام مظلومانه جواب داد یخبر م دیبا يزیچ از

. یجان، تو همسر شهرام هست قیشقا« :ره گلرخ خانم گفتکردند؟ باالخ یصحبت م زیراجع به چه چ. نگاهشان کردم رتزدهیح

کالهبردار از اعتمادش سوءاستفاده کرد و سرش رو  هیشهرام با تو ازدواج کنه،  نکهیقبل از ا. یبا خبر باش زشیاز همه چ دیبا

«.رو گرفتار کرده رامحاال خودش در رفته و شه. کاله گذاشت

«؟يمن رفتم مالز میاون روزها که تازه با هم آشنا شده بود ادتهی،  قیشقا« :شهرام گفت. اوردمیسر در ن يزیچ

«.ادمهیآره « :گفتم

 ایبره استرال يخواست از راه مالز یبود که م یکی میرفته بود رانیکه از ا يما چند نفر نیب یرفته بودم، ول حیتفر يمن برا»

بود و از  »یشیپ« اسم زنش. گرفته بود ییایبود که زن مالز یرانیا هیفرهاد . میبود ونیفرهاد پانس يخونه  يمادر مالز. کار کنه

 یعنیمستحق،  يبرو از آقا یبه من گفت، فالن یروز فرهاد به من گفت، فالن هی. کرد یم ییرایپذ ونیسپان زبانیما به عنوان م

 يمن هم رفتم پولو از آقا. شهیچون کارش داره درست م ر،یدو هزار دالر بگ ا،یروز استرال هیخواست  یکه م سیهمون ک

دو هزار  گهیو م رانیبرگشته ا. کارش درست نشده اروی حاال. رانیبعد هم برگشتم ا. مستحق گرفتم وآوردم دادم به فرهاد

«.پسش بده. دالر من دست توست

«گه؟یراست م« :تعجب گفتم با
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ازشهرام  یفرهاد هم دبه درآورده و گفته من اصالً پول .نه خانوم، گفتم که من پولو دادم به فرهاد« :گفت یعصب یبا حالت شهرام

هر روز  اروی. هستم کیمن هم از دهنم دررفت گفتم پسر صاحب سوپر آتالنت. مستحق رو درست نکرده ينگرفتم وکار آقا

«.ندازهیراه م ادیبابام داد وفر يمغازه  ادیم

مستحق  يآقا نیمفصالً با ا شبیمادر، من د یدونیم«:فتبه آن زد و گ یروشن کرد، پک محکم يگاریمادر شهرام س نجایدرا

کرده گول  یاشتباه هی. نیمستحق، پسر من تازه سر وسامان گرفته، مشکل براش فراهم نکن يبهش گفتم آقا. صحبت کردم

 نیخواینشده، محاال شما که کارتون درست . رانیبه فرهاد، بعد هم برگشته ا هپول رو از شما گرفته و داد. اون فرهاد رو خورده

«ن؟یریمن بگ ي چارهیانتقام اون کالهبردار رو از پسر ب

گفتم . کردم يشنهادیمن بهش پ« :بزند که مادرش با حرکت دست او را وادار به سکوت کرد وادامه داد یخواست حرف شهرام

«.نیدست از آزار ماهم بردار. نیرو با اون کالهبردار روشن کن فتونیو تکل يمالز نیشما برگرد رهیگیم تیشهرام براتون بل

«شه؟یخرجش چقدرم یدونیم! گلرخ« :گفت یبا ناراحت شهرام

بدبخت هم زن و چهارتا بچه  نیا. يدیفکر کن صدقه م. بده شرش رو بکن. اعصاب خودت مهمتر از پوله یپسرم، ول دونمیم»

«.برات حواله کنه تویقول داده اگه کارش درست بشه، از اونجا پول بل. بهش بکن یکمک. داره

من « :داد گفت یاش قرار م یچرم يکهنه  فیو فندکش را داخل ک گاریکه جعبه س یگلرخ خانم درحال. نگفت يزیچ شهرام

.کرد و رفت یحرف خداحافظ نیو باا» .مادرم کارم داره. برم دیبا گهید

 یبعض. نشست یگوشه م کیتمام مدت  ،ينزار ي لفهیبا ق. صحبتها ضهرام تا چند روز اصالح نکرد و به حمام نرفت نیاز ا پس

 یم یسوخت، ول یم شیدلم برا. کرد یصحبت نم يگذشت کلمه ا یاز آنچه م یزد، ول یم يوقتها به سوپرمارکت پدرش سر

 یم فیآنطور که گلرخ تعر. افتد یدردام آنها م يباالخره خودش هم روز ودانسان با کالهبردارها محشور ش یدانستم که وقت

او  یآنها از سادگ. گمراه شده بود یاز دوستانش، حساب گریو همسرش و کاوه و چندتن د ژنیبا ب یی، شهرام پس از آشناکرد

خودش ممنوع الخروج  ژنیچون ب د،فرستاده بودن ينداشت استفاده کرده واورا همراه چند نفر به مالز يا شنهیسوءپ نکهیوا
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 يمالز قیخواستند از طر یکه م یاشخاص. کاسه کوزه ها سرشهرام شکسته بودآمده و  شیپ يدرآنجا موضوع کالهبردار. بود

 شیخوردند وبه حال خو یکالهبردارها پولشان را م. آمد یسرشان م ییبال نیاغلب چن. بروند ایبه استرال یبه طور قاچاق

هم خوشحال بودم که بعد از  یرفافسرده و ناراحت بود، اما ازط نگونهیسوخت که ا یشهرام م يدلم برا. ساختند یم شانیرها

.دست از پا خطا نکرده است گریازدواج با من د

«.رونیب میلباسهانو بپوش با هم بر« :شد و گفت داریروز صبح زود شهرام از خواب ب کی

«کجا؟« :دمیپرس

«.که از شر مزاحمتهاش خالص شم ،يبفرستمش مالز رمیبگ تیبل شیقراره برا. مستحق اروی نیا شیپ« :گفت

«.که بعدها مزاحمت نشه ریازش دستخط امضا شده بگ یآره بابا، ول« :کنان گفتم دییتأ

انگشتر و دستبند و  ق،یشقا یراست« :افتاده باشد گفت ادشی يزیبعد مثل آنکه چ. قبول تکان داد يرا به نشانه  سرش

«.دارهیش مطمع بر فتهیاگه چشمش به طالهامون ب اروی نیا. گردنبندت رو از خودت باز کن

 يکهنه ا يو من هم مانتو دیاش را پوش ینخ راهنیو پ نیشلوار ج نیکهنه تر. کاررا کرد نیگفته اش عمل کردم و او هم هم به

.میو با هم از در خارج شد دمیپوش

حساس ترحم اش ا افهیق. کرد یبا شهرام دست داد وبا من سالم واحوالپرس. منتظرمان بود ییمایمستحق مقابل دفتر هواپ يآقا

 اهیس یشیو ته ر یگرد ته استکان نکیع. دهیرنج کش يو کوتاه قد بود با چهره ا فینح يمرد رایز خت،یانگ یدرانسان برم

به  يکهنه ا يماهم مثل او لباسها نکهیگوا. زده بود رونیپوستش ب ریبود، از ز فیصورتش از بس نح ياستخوانها. داشت دیوسف

 یچون شهرام م م،یابتدا هر سه به بانک رفت. ندارد یخوب یکرد و معلوم بود وضع مال یتظاهر نماما آن مرد  م،یتن کرده بود

آن با هرم داغ و سوزان  یبانک، کامالً خنک بود وخنک کیارشیبزرگ و بس يمحوطه . اش را نقد کند یخواست چک مسافرت

.کالفه کنندهتهران گرم و دودآلود و  يبود و هوا رماهیت لیاوا. درتضاد بود رونیب

«ن؟یشما خانمش هست« :دیبه من انداخت و پرس ینیمستحق نگاه اندوهگ يآقا. از ما جداشد تا به کارش برسد شهرام
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.نگفت يزیانداخت و چ نییجواب مثبت من، سرش را پا دنیباشن

رو به گردن شوهر من و گناه  نیایب ستین حیدرست نشده، صح ياگه کارتون درمالز ه؟یمستحق، مشکل شما چ يآقا« :گفتم

«.نیبنداز

 وونهید. به جز اون، سه تا پسر دارم. دختر همسن شمادارم هیمن . ستین نیخانم، به خدا قصد من ا« :گفت یناراحت اودرکمال

«.من پولمو به شوهر شما دادم یکنم، ول يکه مردم آزار ستمین

«ن؟یکارو کرد نیچرا ا»

«.ایبفرسته استرال یبا کشت ید بدم که منو قاچاقخواستم دوهزار دالر به فرها یچون م»

«وسط چه کاره بود؟ نیخب، شهرام ا»

داد، اون  غامیشما پ يتلفن زد، برا رونیبه من گفت، فرهاد ازب. بودم که آقا شهرام اومد تو دهیروز من تو اتاقم دراز کش هی»

واال به پروازم  نیعجله کن. راهم پول شما رو بهش بدم از من خواهش کرده سر. شهیدو هزار دار رو بده کارت داره درست م

«.من هم پولو بهش دادم. رسم ینم

«نبود؟ يماجرا کاره ا نیکه تو ا نیداد بهیآدم غر هیاخه شما چرا پولتون رو دست »

«.کرد منو گول زد یاز بس چرب زبون. خانوم، امان از زبونش« :سرش را چند بار تکان داد وگفت یناراحت با

«.بهش نداده یپول یکس گهیاون م یول»

«.گهیدروغ م دیشا« :گفتم

 یلینه تنها خ. بود ياما اون کالً آدم دست و دلباز. نبود یدرسته که افامت ما تو خونه ش مجان. نبود يبد يخانوم، فرهاد بچه »

 يچطور نیدونینم. نشست یشت فرمون مآقا شهرام پ نیهم. داد یرو هم به ما قرض م لشیکرد، بلکه اتومب یم ییرایاز ما پذ

 یم یواشکیشبها . کنه ریرو ز ادهیپ يبود عابرها کیداد، چند بار هم نزد یم راژیشد، و یاز چراغ قرمز رد م! کرد یم یرانندگ

و قبض  مهیمشت برگ جر هیرفت،  يهم که از مالز یوقت. زد یزنگ م رانیفرهاد به پدرش درا يخونه  ییرایرفت از اتاق پذ
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«.ردازهفرهاد گذاشت که اون مجبور شد پولشو بپ يتلفن با مبالغ باال، برا

اما . داد یم یصفت یو ب یمردم را با قدرناشناس یجواب مهربان شهیاز دست شهرام دلتنگ بودم که هم. را گرفت میگلو بغض

 یشهرام م اتیکامالً به خصوص شیالبته حرفها. زد یبا شهرام م یدشمن يحرفها را از رو نیهم آن مرد، ا دیفکر کردم شا

.و تلفن زدن به پدرش یرانندگ يخورد، مخصوصاً ماجرا

 یم یداشتم باهاش مسافرکش نیماش هی. کرده بودم هیته یبتیپول رو با چه مص نیا نیخانوم، اگه بدون« :مستحق ادامه داد يآقا

 ارهیآدم دالر درم گفتنین. خوبه ایضع کار تو استرالو گفتنیآخه اون نامردها م. ایفروختمش که با پولش برم استرال. کردم

من آه دربساط . کرد یخواست، صاحب خونه مون هم داشت جوابمون م یم هیزیدخترم جه. واسه زن و بچه ش فرستهیم

اما  .گردم یدست و بالم باز برم یکنم، وقت یخارج کار م رمیخودم م رم،یپ يفرستم خونه ننه  یگفتم زن و بچه مو م. نداشتم

".انصافها پولمو خوردن یاون ب

"کار شهرام باشه؟ نیستیپس مطمئن ن"

بار  هی. آقا شهرام رو قرآن برام قسم خوردکه پولو به فرهاد داده. هستم ی،من آدم خداشناس ستمینه مطمئن ن ": گفت

مادر آقا شهرام به  یوقت. م اورد ریمن ادرسشو گ یول. خونهشو عوض کرده م،ینکرد داشیپ میریبا فرهاد تماس بگ میخواست

".منو بفرسته اون طرف ایبتونم فرهاد رو وادار کنم پولمو پس بدخ  دیشا. کردمبرم، قبول  يکرد دوباره به مالز شنهادیمن پ

تازه شروع  مونویما زندگ.  نیما رو ول کن گهیکارتون که درست شد د نیقول بد دیبا یول.  شهیانشااهللا که درست م ":گفتم

".میبچه هم تو راه دار هی،  میاکرده

هر سه . کار شهرام تمام شده بود و بهطرف ما اومد. نگفت يزیهرچه بود چ د؟یبگو خواستیچه م. به من انداخت یبیعج نگاه

کارمند رفتند که پشت  ياز خانمها یکینشستم و ان دو نزد  يمن گوشهتا.  میرفت ییمایو به دفتر هواپ میاز بانک خارج شد

، در حال  ییمایمختلف هواپ يشرکتها يماهایعکس هواپ. ان دفتر مدرن جلب شد اریتوجهم به در و د. نشسته بود ترویکامپ

 يمایماکت هواپ کیاز دفتر کنار پنجره ،  يدر گوشها. ها نصب شده بود واریبه د ،ییطال يپرواز بر فراز ابرها ، در قالب ها



معتضد ترایم - وسوسه ازدواج کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٧٣

عروسک که معلوم بود  کی. شود دهیهم د مایهواپآن را برداشته بودند تا داخل  ي وارهیاز د یمین. شدیم دهیدو طبقه د نگیبوئ

مسافرت  نیریدر افکار ش. کردیم یرائیکه مسافر بودند خم شده بود و از آنها پذ گریممهماندار است، به سمت دو عروسک د

که شهرام و  یبه محل یبا نگران. بلند شد ییدابه اروپا ، که شهرام قولش را به من داده بود ،غرق شده بودم که ناگهان سر و ص

 يآقا. ستینگریمشکوکبه آنها م ینشسته بود با نگاه وتریکه پشت کامپ يدختر. مستحق نشسته بودند نگاه کردم يآقا

"؟ياری، چرا دبه در م یمرد حساب ": بلند گفت يمستحق با صدا

شما دو برابر من سن . مستحق مواظب حرف زدنت باش  ياآق ":را حفظ کند جواب داد اشیخونسرد کردیم یکه سع شهرام

".، احترامت بر من واجبه يدار

"؟يدیرو م تینصف پول بل یکه فقط هیمنظورت چ ": به او گفت ییاعتنایبا ب مرد

".برگشتت رو هم من بدم تیپول بل نکهینه ا ،يرو بدم که بر تتیقرار شد من پول ب": با آرامش گفت شهرام

".دنینم تیکه بل ينطوریا یول ":مرد گفت ان

".ندارم شتریب نیکار کنم؟ من از ا یچ "

رفت و برگشت  تیتا بل ":خطاب به آنان گفت یحوصلگیاست، با ب ییمایکه خاص کارکنان دفتر هواپ یکارمند با لحن دختر

".شهیصادر نم تی، براتون بل نیرینگ

".من اصال نخوام برگردم دیخانوم شا یول "

 دیاگر از خر. رفت و برگشت بخرن، چه برگردن ، چه برنگردن تیبل دیکه با هینطوریفعال قانون ا. شکل خودتونه م نیا "

".مراجعه کنندهها معطل نمونن ریکه سا نیکن یلطفا جا رو خال نیمنصرف شد تیبل

شهرام . میرفت رونیآنجا ب من و شهرام هم از. خارج شد ییمایبرخاست و از دفتر هواپ شیاز جا یمستحق با شرمندگ يآقا

و به  میستیما به دنبالش ن دیمرد سرش را برگرداند و چون د. کرد تیهدا رفتیکه ان مرد م یدستم را گرفت و مرا خالف جهت

کالش ، بر اون جدت  ي کهیمرت. یبرات بپزم حظ کن یآش هی! رتیغیب يا ":شتدشنامدادن را گذا يبنا میرویم يگرید يسو
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".لعنت

 دمیچیپ یخلوت یبا شهرام به کوچه.  داشتمیانداخته بودم و به سرعت قدمک بر م نییتعجب کرهبودند من سرم را پا عابران

غش و  شیبرا یکاوه هم که زمان دنیاز د یبود شهرام دوستان سابقش را کنار گذاشته بود و حت یمدت.میرفت لیبه طرف اتومب.و

،  ستیبه او گفتم شهرام در خانه ن یوقت. زلمان تلفن زد و شهرام را خواستبه من هکاو يروز. کردیم ي، خوددار کردیضعف م

.دارد يبه منزل برادرش زنگ بزند ، چون کار ضرور میگذاشت که به او بگو غامیپ

شهرام . همانشب کاوه دوباره زنگ زد. نکرد  ییاو اعتنا یکردم ، ول فیتعر شیکه شهرام به خانه آمد موضوع را برا شب

نثارش کرد ییبا او صحبت کرد و پس از قطع ارتباط، دشنامها قهیبرداشت و چند دق را یگوش

ف واسش لباس نو / یبردمش سلمون یگفت یم. يمردیتو که واسش م ؟يکاوه رو ندار دنیشده چشم د یحاال چ ":گفتم

"!دمیخر

".کردیبه تو نگاه م يمتوجه شدم بدجور نکهیا يبرا "

به هر . دمیاز او ند یستیحرکت ناشا چیچند مالقات کوتاهمان ه یبود و در ط یقا کاوه پسر محجوباتفا. نبود نطوریهم ا اصال

.بدانم یقطع ارتباطش را منطق لیو دل رمیجال حرف شهرام را بپذ

. ، شهرام به طرف فروشگاه پدرش راند دیرس انیبه پا دمانیخر نکهیپس از ا. میرفته بود رونیب دیخر يدو روز بعد برا یکی

".میاز بابا بپرس یحال هی میشو بر ادهیپ ":گفت میدیرس یوقت

شهرام . شد و خندان جلو آمد ادهیپ یینو دیسف لیکه ازاتومب میدیکاوه را د م،یبه داخل مغازه قدم بگذار میکه خواست نیهم

خالف  يمنو بکشه تو کارها باز خوادیبابا جواب سالم کاوه رو نده م شیتو برو پ ":اتو تکان داد و به من گفت يبرا یدست

".رو رو رو کولش بذاره بره دمشرفتار کن که بترسه و  يخودشون ، جور

یلب سالم رینقشم را خوب اجرا کنم ز خواستمیمن که م. آمد و مودبانه به من و شهرام سالم کرد  شیپ کاوه

.با او به صحبت پرداختم پدر عبوس شهرام نشستم و شیپ. را برگردانم و داخل فروشکاه شدم میو رو گفتم
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آقا شهرام ، واسه ما دکون  ":گفت اشیشگیپدرش با همان لحن دلخور هم. نزد ماآمد  شانحالیساعت ، پر میبعد از ن شهرام

شهرام سرمو  گهیکه م هیمستحق ک اروی نی؟ ا ندازنیسر و صدا راه م نجایا ایهستن هر روز م یالت و لوتها ک نی؟ ا يباز کرد

".زنمیزنگ م يشه به کالنتر داشیطرفها پ نیا گهید یدفعه هیه ؟ بهش گفتم اگه کاله گذاشت

".دستتون درد نکنه. بابا نیخوب جوابشو داد ":گفت یمظلوم یافهیبا ق شهرام

به کا ر و کسب من لطمه  نهایا!  کنهیاز ما دوا نم ي، دستتون در نکنه که درد یمرد حساب ":در جوابش گفت شیفرسا يآقا

".فتهیب ابینشه تا ابها از اس داتیپ نجایمدت ا هیبهتره تو . نزنیم

هزار دالر 5 یبهش گفتم البد انتظار داشت. نشد یخواستم مساله رو دوستانه حل کنم، خودش راض یبه خدا م ":گفت شهرام

".يدسته کنم بدم بهت که راحتم بگذار

پول ما از پارو  کننیم الیخ ننیبیدفتر و دستک رو م نیا نجایا نایم. گهید نهیمنم هم ید بدبخت ":رو به من کرد و گفت پدرش

 گهیم رمردهیپ اروی.  میبزن غشونیت ونیلی، بلکه چند م میراه بنداز يداد و هوار هی م،یسرهم کن یچاخان هیبذار  گنیم. رهیباال م

.قرار داد زیم يما رو يوجلوو درآن حال کف دستش را باال آورد  "بهش گفتم کو مدرکت ؟. پسر شما پول منو خورده

".من ندارن هیعل یمدرک چیه ":گفت  شهرام

گفت  ؟یکن تیشکا سیهمونجا به پل یخوردن، چرا نرفت يبهش گفتم عمو، تو که پولتو تو مالز ":ادامه داد شیفرسا يآقا

"؟یبکن یه غلطچ ایاسترال يبر یخواستیم يبهش گفتم آدم زبون نفهم ، تو ك زبون بلد نبود. زبون بلد نبودم

"!بگو نویهم ":و گفت دیخند شهرام

 دهید یوقت.ماه صبر کرده کیفرهاد پولشو رو خورده و وشهرام رو بدنام کرده، نکهیبعد از ا اروی ":خطاب به من گفت پدرش

ت برگش تیهم براش بل رانیسفارت ا.يدر مالز رانیهم در بساطش نمونده رفته سفارت ا یتموم شده و پول زاشیمدت و

بهش  ستین یکی.پرداخت کرده ن طشویپول بل لهاشیکردن که فام ولش یداشتن و وقت گرشیتو فرودگاه مهرآباد ن.گرفته

((؟يو اون بد نیکه به ا ياز کجا دو هزار دالر آورد ستین بتیتو ج یپاپاس هیبگه تو که 



معتضد ترایم - وسوسه ازدواج کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٧٦

((میبزن بیخانواده به ج نیاز ا یپول هیم،یندروغ سر هم ک هی گنیم.طمع برشون داشته نایبابا جون،ا یدونیم:((گفت شهرام

((بشه تا سروصداها بخوابه داتیطرفها پ نیتو هم بابا جون بهتره کمتر ا.دمینم یمن پول مفت به کس!کور خوندن نجارویا))

با بابا  قهیدق هی.امیتا من ب نیبرو تو ماش ریرو بگ چییسو نیجون،ا قیشقا:((ناگهان به من گفت.شده بود رهیبه پدرش خ شهرام

((کار دارم

با او  یقیو دقا زدیمادرش غالبا به او زنگ م.داشتیتلفن را برم یگوش رفت،نهیم یینه جا.شده بود نیدوباره خانه نش شهرام

 يادیز زیو چ راندیرا بر زبان م))غلط کرده((و))؟یچ((،))خوب(( لیاز قب یاما او در جواب فقط کلمات کوتاه. کردیصحبت م

اول .زدیکردن گلرخ خانم تلفن م دایپ يو به منازل مختلف برا داشتیرا برم یگوش زد،اویروز مادرش زنگ نم کیاگر .گفتینم

.زدیو ناتاشا و مانوشکا و بعد منزل مادر بزرگش زنگ م مرخیخاله نازرخ بعد خاله ماهرخ و خاله س يخانه 

کز  يو گوشه ا کردیغم بغل م يمکالمه زانو انیاو پس از پ کردیپچ با او صحبت م افت،پچیسرانجام مادرش را م یوقت

کجا :((دیپرسیبروم با دلهره م رونیاز خانه ب خواستمیهر دفعه م.هم کم شده بود شیدر کمال تعجب من اشتها یحت.کردیم

((؟يریم

((دیخر رمیم))

((برمتیخودم م.نه تنها نرو))

دلم  یمن که زمان.شدمیم وانهیکم کم داشتم از دستش د.گذاشتینم میتنها يلحظه ا.گرداندیبالفاصله مرا به خانه بازم سپس

باالخره !گذاشتیلحظه آسوده ام نم کیاز مصاحبش سخت کالفه بودم،چرا که  گریکنم،د یسقف زندگ کی ریبا او ز خواستیم

رو از من  زیچ همه ه؟چرایتو واقعا چ زم،مشکلیشهرام،عز:((گرفتم و گفتم نمرا در دستا شیروز مقابلش نشستم و دستها کی

((ستم؟یمن زنت ن ؟مگهیکنیپنهون م

((کنمیرو از تو پنهون نم يزیمن چ:((گفت

که باهاش  یکنیمنو دست به سر م میبا پدرت هم که هست.یکنیبا مادرت پچ پچ م.من بدونم يخوایهست که نم يزیچ هیچرا ))



معتضد ترایم - وسوسه ازدواج کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٧٧

((کن تیستش شکاکنه از د ياخاذ خوادیشارالتانه و م اروی نیخوب اگه ا.یتنها حرف بزن

((سوزهیدلم براش م.هیزیچ یو ب الواریآدم ع.اون دوبرابر من سن داره))

((نه؟.یاحتماال تو ماجرا دخالت داشت ،پسيبخر تیبراش بل یخواستیاونجا که م ن،ازیبب:((گفتم

 یپول گهیکشور د کیدر  هکنیکه ادعا م یآدم ایآ.بپرس لیبرو از وک.یمشورت کن لیوک هیبهتره با :((کرد و ادامه دادم سکوت

هوا به زندانت  نیکه به ا یو پولشو مطالبه کنه؟تو نگران هست ادیماه ب شیبعد از ش تونهینگرفته،م يدیرس چیبه تو داده و ه

((بندازه،مگه نه؟

از  من یکنه،ولیآزادم م ذارهیم قهیساعت بعدش بابام وث هیاگه من برم زندان،.هیزیمن از آبرور یراستش نگران:((گفت

 ژنیبا اون ب ؟منیکنیفکر م یخودت درباره م چ.پدر و مادرت بفهمن دامادشون رفته زندان خوامینم.وحشت دارم يزیآبرور

((دارم؟ یکاله بردار چه تفاوت

دو ساعت بعد با نوکرم چاکرم و .اومد شیما پ يلهایاز فام یکی يبرا تیوضع نیبار ا هی.ستیهرکس بره زندان که گناهکار ن))

((.يکارو نکرد نیا یگیتو هم که م.آزادش کردن یواهعذرخ

((ستیکار من ن.نه))

((لیوک هی شیپ میریفردا هم م.میبگرد یکم میسر و صورتت رو صفا بده،حموم برو،امشب بر ؟پاشویخب،پس چرا نگران))

((رو سراغ ندارم یمن کس یول))

آخه اون .رمیگیو ازش وقت م کنمیبا دوستم صحبت م.لهیمن،وک یمیو صم یمیقد ياز دوستها یکی يپسر عمو.من دارم))

((رهیگیمشورتش پول م يازا کنه،دریدر حق ما نم یلطف لیوک.دفتر پسر عموشه یمنش

 کیدوم  يدفتر در طبقه  نیا.او بود گرفتم یدوستم که منش دهیکامکار را از سپ يدفتر وکالت آقا یآن روز نشان يفردا

به تن  یکت و شلوار مرتب.دیبه سر و وضع خودش رس یآنروز شهرام حساب.شلوغ بود ابانیخ کیساختمان پنج طبقه،در نبش 

 کیخودکار و  ف،دویک نیبود که او در ا نیجالب ا.اش را برداشت یمشکسامسونت  فیرا به دست کرد و ک شیکرد،انگشترها
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 نیبا وجود ا.بود یآن خال هیو بق گذاشتیخودش را م یاز کودک یکوچک و عکس میتقو کیمسواك، کی؛ییطال سیخودنو

ادوکلن زد  قدرآن.دیرا به دقت سشوار کش لشیسب یآن روز شهرام حت.ردیآن را به دست بگ یرسم يدارهایعالقه داشت در د

اما من که بودن شبانه روز او را در خانه و آزار .گذاشتیخوش از خودش به جا م يتا مدتها بو داشتیکه هر جا که قدم بر م

.به سر و وضع خودم را نداشتم یدگیرس يخسته و کالفه بودم،حوصله  شیبه دوها کیدادنها و 

به  يزیآم نیکرد و با نگاه تحس یبا من روبوس.لبخند زنان به اشتقبالمان آمد دهیدوستم سپ میداخل دفتر وکالت شد یوقت

 گریما را به اتاق د دهیسپ.است کرده يا افهیکه شوهر خوش ق قیخوش به حال شقا گفتیخودش م شیحتما پ.ستیشهرام نگر

.کرد تیکامکار بود هدا يکه دفتر وکالت آقا

چهل و  يمرد يو.شغل اشتغال داشتند نیپدر و مادرش هم به هم یحت.بودند لیآن وک يبود که اعضا يمرد از خانواده ا نیا

که داشت و من  يداشتم،عادت ناپسند ییبا او آشنا يمن مختصر.داشت یلیو مح زیچند ساله و فربه و بلند قد بود و چشمان ر

اما از آنجا که من و .کردیمزه م یب يهایو شوخ گرفتیاز حد گرم م ادهیشناخت ز ینمکه  ییبود که با خانمها نیدم،ایپسند ینم

از  شیوارهاید یآراسته و مبلمان آن حت اریاتاقش بس.ردیبگ شیپ يرفتار نیبا من هم چن کردینم شناخت،جراتیپدرم را م

بالفاصله پس از سالم و .دمیکشیم تخجال یاو بروم اندک شیبه خاطر شهرام مجبور شده بودم پ نکهیاز ا.ب اعال بودچو

((ماجرا به گوش پدرم نرسه نیکه ا نهیکه از شما دارم ا ییتقاضا نیکامکار،اول يآقا:((گفتم یاحوالپرس

((ه؟یچ ن،امرتونییبفرما:((سپس گفت.وداشاره کرد که از اتاق خارج ش دهیزد و به سپ يلبخن معنادار او

((نیکن ییشوهرم رو راهنما خواستمیجان و شما،م دهیبا سپ ییآشنا يکامکار،با توجه به سابقه  يآقا:((گفتم

((کامکار بگو يآقا يشهرام جان،مشکلت رو برا:((رو به شهرام کردم و گفتم بعد

گردش و  يبرا.همسفر بودم گهید یرونیاونجا با چند نفر ا.يمالز سفر رفتم هی شیراستش قربون،من چند ماه پ:((گفت شهرام

((رفته بودم حیتفر

((گردش؟ يفقط برا:((دیپرس لیوک
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 قیمورد تحق نیدر ا خواستمیم.برم ایبه استرال ومدیمن هم بدم نم.ایرفت استرال شهیراستش دوستام گفته بودن از اونجا م))

((.کنم

((ن؟یشناسیرو م گهیچند وقته همدشما :((دیکامکار از من پرس يآقا

((کسالیحدود :((گفتم

((نیکن فیماجرا رو تعر ي هیخوب،بق:((خطاب به شهرام گفت لیوک

((.....میاقامت کرد یرانینفر ا کی ونیو اونجا در پانس میرفت يبله،من و همسفرهام به مالز:((ادامه داد شهرام

((ن؟یکردیتور سفر م ه؟بایمسفرهام چمنظورتون از ه:((سخن او را قطع کرد و گفت لیوک

گروه رو بر  ییاون ممنوع الخروج بود و من راهنما یاد،ولیاز دوستهام هم ب گهید یکیقرار بود .نه،با چند نفر از آشناهام بودم))

((عهده گرفتم

((ه؟یمشکلتون چ نییبفرما.ناهار وعده مالقات دارم يچون من برا.نیکن فیتر و واضح تر تعر عیلطفا داستانتون رو سر))

به اسم مستحق هم جز  ییآقا هی.میبود اقامت کرد ییایبه اسم فرهاد که همسرش مالز ییدر منزل آقا يبله،ما در مالز))

بده به من،چون کارش داره  اریب ریمستحق بگ يبرو دو هزار دالر از آقا:روز فرهاد به من گفت هی.فرهاد بود ونیمسافران پانس

((.کارو کردم نیممن هم ه.شهیدرست م

((ن؟یکار دخالت کرد نیپس چرا تو ا.نیرفته بود حیگردش و تفر يفقط برا نیشما که گفت))

به دالر کرده بود که بره  لیرو فروخته بود و تبد زشیبنده خدا همه چ. فتهیمستحق زودتر راه ب يکار آقا خواستمیچون م))

جور کنم و به فرهاد بدم که منو هم  یداشتم پول الیچون خودم هم خ.هانجام بش نیمن گفتم زودتر کار ا.کار کنه ایاسترال

((بفرسته

((ن؟یبر ایبه استرال نیبود یشما هم راض ایآ:((دیاز من پرس لیوک

.انداختم ریو سرم را به ز))داره یمیتصم نیراستش من اصال خبر نداشتم شهرام چن:((گفتم
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((نییخوب آقا،بفرما:((گفت لیوک

((برگشتم رانیبعد اثاثمو جمع کردم و به سفر سنگاپور رفتم و از اونجا به ا.و به فرهاد دادمبله،من پول))

((ن؟یخوایم یخوب،حاال از من چ:((دیکامکار که معلوم بود حوصله اش سر رفته پرس يآقا

شده و  داشیمستحق پ يکه حاال آقا نهیمشکل ما ا:((کردم انیرا ب یشهرام لجم گرفته بود مشکل واقع یکه از کند ذهن من

((خوادیشهرام پولشو خورده و حاال دو هزار دالرش رو از شهرام م گهیم.از طرف اون به فرهاد نداده یپول چیشهرام ه گهیم

 تیشکا تونهینم ییجا چیرو راحت کنم که اون طرف به ه التیبذار خ!جوون یگفتیزودتر م نویا!قراره نیاز ا انیپس جر!ها))

آسوده  التیاما خ!ستین یوجدانا کار درست.یباش دهیتو پول اون بابارو باال نکش دوارمیام رتایباال غ یول.رهندا یکنه،چون مدرک

دختر  یلیخانوم رو بدون،خ قیشقا نیقدر ا:کنمیبهت م حتینص هیفقط .ستین اختهس يباشه که از دست اون شخص کار

((.برم به قرارم برسم دیمن با دیخوب ببخش.خودت برس یبو دار نگرد و به زندگ يبه بعد هم دور کارا نیاز ا.هیخوب

حق مشاوره  دیبپرسم چقدر با خواستمیفقط م...فقط.میمعطلتون کرد میبله،شرمنده ا:((برخاستم و گفتم یخجالت و دستپاچگ با

((م؟یبپرداز

((!نیدفعه رو مهمون من هست نی،ایچیه:((و گفت دیکامکار خند يآقا

****

 یمادر شدن را داشتم ، ول یمن آمادگ. فرستادم که چرا حامله شدم یهرار بار به خودم لعنت م يروز! یچه لغت نحس. یحاملگ

هنوز . مانده و هرگز رشد نکرده بود ینبود، افکارش در مرحله کودک شیب یپدر شدن را نداشتو او هنوز طفل یشهرام آمادگ

.آورد یبچه هارا هم در م يادا یحت هایکرد و تازگ یمپدر و مادرش لوس  يدانست، خودش را برا یبچه م کیخودش را 

به . صدا کند) مامان(عادت کرده بود مرا  یحت. زدیحالم را به هم م گریحاال د یبود، ول يکار نیریش میکارش برا نیا ل،یاوا آن

شهال جون دوست . دینام یم) مامان ( مادر مرا . کرد یخطاب م) مامان ( او را  د،یرس یکه م ییآشنا ای بهیهر زن غر

بود که به صدها زن دوست و آشنا و  بیعج. کرد یمامان صدا م داد،یبه شهرام نشان م یرا هم که محبت خاص مانیخانوادگ

توانم  یعادتش نهفته بود، فقط م نیدر ا يدانم چه رمز و راز ینم. دینام یم) گلرخ ( مادر خودش را  یگفت، ول یمامان م گانهیب
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. نسبت دهم یاز وجود مادر در دوران بچگ بودنش بینص یاو و ب یو عدم بلوغ ذهن یشدن افکارش در کودک را به متوقف نیا

با من نداشت؟ جوابش  یلحاظ مناسبت چیمرد دل سپرده بودم؟ او که از ه نیکه چطور به ا دمیپرس یهزار بار از خودم م يروز

. شده بود يعاد میبرا یکوتاه اریدر عرض مدت بس ندیاهر خوشاظ نیهم یول. دانستم، چون از ظاهرش خوشم آمده بود یرا م

 یدر آنها نم يگرید زیو دروغ چ ياکاریآن بودم، جز شرارت و ر فتهیش یکه زمان یشدم، چشمان یم رهیحاال که به چشمانش خ

کردم،  ینگاه م شیبه لبها یوفت! گاو است يچشمها هیاز حد درشت و شب ادهیکه چشمانش ز دیرس یبه نظرم م یحت. افتمی

 یافتادم که از دهانش خارج م یم یکیکلمات رک ادیو دلپسند بود، به  زیوسوسه انگ میبراآنقدر  ییآشنا لیکه اوا ییهمان لبها

.گرفت یرا فرا م میشد و نفرت سراپا

 نیآنکه به فکر تام ياو به جا.گرفت یکرد، حرصم م یکه در شکمم بود احساس نم یدر برابر طفل یتیمسئول چیکه او ه نیا از

.پروراند ینشست و افکار کودکانه در سر م یدر خانه م کاریهمسر و فرزندش باشد، ب هیآت

وقتها به  یبعض. بود گریو ممالک د کایو آلمان و هلند و آمر ایمختلف و مهاجرت به استرال ياز کشورها دیفکر گرفتن رواد به

. است یواه يدیام نیدانستم که ا یرا آغاز خواهد کرد، اما م یتیاهد خورد و فعالخو یدادم که باالخره تکان یم يدواریخودم ام

در وضعش  يو بهبود شرفتیپ چیه. است يدیناام هیگفت که شهرام ما یپدرش راست م. بود ساخته دیاو از همه جهت مرا نا ام

مناسب من است؟ او حاضر بود تمام  نسبتا متمول دارد يپدر نکهیچطور من فکر کرده بودم که به صرف ا. شد یحاصل نم

 يمناسب پدر يمرد نیچطور چن. نکند شخود تال يبرا يذره ا یعمرش را به دعوا و التماس کردن به پدرش بگذراند، ول

فرزند من بود؟

 یکامال م گرید. دمیشیاند یمبهم خود م ندهیو به آ دمیآرم یم داریتا ساعت چهار و پنج بامداد در بستر ب. خواب نداشتم شبها

کردم؟ حاال  یچه م افتی یکه در بطنم پرورش م یکردم؟ با کودک یم دیشده ام، اما چه کار با میعظ یدانستم که دچار اشتباه

کاش  زم،یعز: ( گفتم یدر فکرم به او م. سوخت یم شیدلم برا. دختر بود یطبق سونوگراف. بود طانیش یلیزد، خ یبچه لگد م

 ،یمنطق يکارها يکه به جا يچه بر سرت خواهد آمد؟ پدر وانهیپدر شرور و د نیدختر کوچک، با ا يا. نطفه تو بسته نشده بود
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 کی يبود که روز نیبه نظرم احمقانه بود، ا هک گرشید ياز کارها یکی. زند یدست م زیاهمقانه و جنون آم يبه کارها

را از هم سوا  شیشده بود، بزد و همه اجزا يبه انبار لیکه تبد دهیسرپوش وانیآن را به ا. را به داخل خانه آورد کلتیموتورس

.نو بفروشد کلتیدستگاه موتورس کی متیکرد و به رنگ کردن آنها پرداخت، تا بعدا آنها را مجددا سوار کند و موتور را به ق

از خودم  یلک و امالکزده بود که چرا مال و اموال و م هیمشترکمان، بارها به من گوشه و کنا یزندگ ياز همان ابتدا شهرام

مثال زده بودند که از برکت خانواده دختر  - الیاحسان و ش لیاز قب -را  یجوان يزوج ها میندارم، خودش و مادرش برا

 نیاو را هم تام یواقعا انتظار داشت من عالوه بر اداره امور خانه، مخارج زندگ رامشه نکهیاما نثل ا. خوب شده بود تشانیوضع

مخارج  نکهیا يشوهرم، بلکه برا شتیمع نیکنم، نه به خاطر تام دایپ يکار دیبودم که با دهیرس جهینت نیه اخودم هم ب. کنم

کرده  نییکه شهرام تع یطیاما با توجه به شرا ،آورد یبه من فشار م يبدجور یپول یبه خصوص که ب. کنم نیام را تام یشخص

.شد ینم دایپ یبود کار مناسب

شدم و تا ساعت چهار بعدازظهر  یصبح ها از منزل خارج م. کردم دایبه صورت روزمزد پ یشغل یدولت سازمان کیدر  باالخره

خوشحال بودم که  یبود، ول يزن باردار، کار خسته کننده ا کیام به عنوان  یوضع جسمان يهرچند که برا. سر کار بودم

.افتمی یشدم و تمدد اعصاب م یاز خانه دور م یساعات

بعد از . دادرس، استادم در دوران دانشگاه چهره به چهره شدم يبا آقا ابانیگشتم که در خ یز محل کارم بازما ادهیپ يروز

 یپزشک يانتشار کتابها و جزوه ها يبرا یقاتیتحق يو موسسه ا دهیدست کش سیدانستم که او از تدر یسالم و احوال پرس

کنم، تعجب کرد و  یگفتم به صورت روزمزد کار م یگفت و وقت کیبه من تبر مازدواج کرده ا دیشن یوقت. کرده است سیتاس

(؟یهست یاز کارت راض: ( دیپرس

(.نکردم دایپ رهیکه مورد پسند شوهرم قرار بگ يکار نیچه کنم که جز ا یول. وجه چینه، به ه: ( گفتم

از  فیح. دارم يشنهادیپ هیمن  ن،یبب : (و او ادامه داد دمیخند) متعصبه؟  يشوهرت از اون آدمها یبگ يخوا ینکنه م: ( گفت

شماره  نیبه رشته ات نداره؟ ا یربط چیکه ه یکار کن يتو اداره ا يبر يدار یسیکه به زبون انگل یتسلط نیکه با ا ستیتو ن
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(.کار مناسب و نون و آبدار برات سراغ دارم هی. به دفترم ایو ب ریبا من تماس بگ. تلفن دختر من

برق طمع در  د،یرا شن) نون و آبدار ( کردم و اصطالخ  فیتعر شیدادرس را برا يمالقات با استادم آقا نکهیبه محض ا شهرام

خودش به آنجا  یآن روز پس از گرفتن نشان يرا از من گرفت و فردا یقاتیفورا شماره تلفن آن دفتر تحق. دیچشمانش درخش

 يآقا: ( در دستش به خانه بازگشت و گفت ياو با جزوه ا. شود مانیبود دعوا کنچون باز مم. حوصله اعتراض نداشتم. رفت

(.یجزوه رو به من داده تا به تو بدم ترجمه اش کن نیدادرس، ا يآقا کیشر ا،یپو

 یبعد از ظهرها که از سر کار برم. نداشتم یاز نظر ترجمه مشکل. مادر بود ریاستفاده از ش يایدرباره مزا. جزوه نگاه کردم به

کردم و  یدرست م يکردم، چا یبود مرتب م ختهین که خانه را که براثر رفت و آمد شهرام کامال به هم رگشتم، پس از آ

 يبا وجود. گسست یرشته افکارم از هم م دیرس یکه شهرام از راه م ياما به مجرد. تمگذاش یم زیم يفنجان را کنار دستم رو

دارم رها کنم و فقط به  يو آماده خدمت باشم، هرکار نهیت به سدس دیبا شهیگفت در حضورش هم یم م،یداشت ازیکه به پول ن

باز کنم و به  شیرا برا نگیبروم، در پارک نییپا یکی، پله ها را دو تا  لشیاتومب يصدا دنیبه محض شن دیگفت با یم. او برسم

 یبا نفرت در دل م. زد یرا به هم مسخنانش حالم  نیحرفها زده بود، اما حاال ا نیگرچه از اول ازدواج از ا. میاو خوشآمد بگو

گردد  یم ابانهایخ در کاریکه ب يکنند که همسزش زل از هر لحاظ در رفاه قرار دهد، نه مرد یم يمرد يکارها را برا نیگفتم ا

زوه ج دیکند و عصر به بعد هم با یاداره کار م کیکند، و در آن حال همسرش صبح تا عصر در  یمغازه ها را تماشا م نیتریو و

.ترجمه کند یقاتیتحق

دادرس اطالع  يتلفن را برداشتم تا تمام شدن کار را به آقا یرساندم، گوش انیترجمه آن جزوه را به پا یروز عصر وقت کی

: ( پوبا خنده کنان گفت يکردم، آقا یکه خودم را معرف یهنگام. پوبا صحبت کردم ياو در دقتر نبود و با معاونش، آقا. بدهم

(ن؟یفرست یآقاتون رو م ن،یارینم فیتشرم چرا خودتون به دفتر ما خانم محتر

(.شما شیپ ادیمن ازش خواستم ب. آخه اونجا سر راه شوهرم بود: ( و به دروغ گفتم دمیخند

در . سفارش شمارو کرده اند یلیدادرس خ يآفا. نیصحبت ها خودتون حضور داشته باش یبعض يبه هر حال الزمه که برا )
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(ن؟یمواجه نشد ین مقاله که با مشکلترجمه او

(.بود ینه، متن آسون: (گفتم

براتون  گهیکار د هیچون  ن،یاریب فیبار حتما خودتون تشر نیبه هر حال، ا! نیآسون که نبود، حتما شما در ترجمه استادهست )

( .باهاتون صحبت کنم دیدارم اما قبلش با

(.خوب اریبس )

 شیچشمها. تماس گرفته بودم سخت برآشفت ایپو يدادرس و آقا یقاتیبا موسسه تحق) يراخود(من  نکهیشب شهرام از ا آن

من  دیاصال خانوم شا ن؟یتلفن بزن ایبه شما اجازه داد به پو یچنبرم؟ ک اریخ نجایمن ا نییپس بفرما: ( گفت ظیرا دراند و با غ

(.نیبزنحرف  بهیمرد غر هیشما با  ادیخوشم ن

(...آخه: ( فتمرا قطع کردم و گ حرفش

باال و  يزیکه سزش را به طرز نفرت انگ یدست راستش را به نشانه سکوت باال برد و در حال. اجازه صحبت به من نداد شهرام

 یمن ب یعنی ؟یدلت بخواد بکن یشهر هرته که هر غلط يفکر کرد! آخه و کوفت و زهرمار! آخه یآخه ب: ( برد گفت یم نییپا

(رتم؟یغ

(چند کلمه حرف بزنم؟ يدیاجازه م: ( کردم و گفتمحرص نگاهش  با

(.يریاز من اجازه بگ دیصحبت با يباشه برا ادتی شهیهم! شد حرف حساب نیآها، ا: ( شد و گفت آرام

رفته  مارستانیب ياستخدام در بخش مددکار ياون دفعه که برا. کنن یشهرام جون مردم مارو مسخره م: ( نفرت گفتم با

 دهیکه د ییدر مورد دوره ها. يداد یمن تو جواب م يکرد، به جا یدرباره سابقه کارم از من سوال م ارستانمیب ریمد م،یبود

(ستم؟یمستقل ن تیشخص کیمن  یعنیدرسته؟  رکا نیا. يداد یم حیتو توض د،یپرس یبودم م

قفسه کشودار  يمرا که رو نیورباز خشم منفجر شد و د کدفعهیبعد . زبانش را گاز گرفت و چندبار به اطرافش نگاه کرد او

.شکست نیدورب یعدس. زد نیگذاشته بودم و دم دستش بود برداشت و محکم به زم
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 یبود که برادرم ساسان چند بار از من خواسته بود آن را به او بدهم، ول ینیهمان دورب نیا. شد ياز نهادم برآمد و اشکم جار آه

از من شکسته  دنیبه اصطالح نسق کش يو برا يو تنگ نظر یپست لین را به دلو حاال شهرام آ. من خست به خرج داده بودم

 گهید: ( گفت. بر لب داشت يا روزمندانهیلبخند پ. را تار کرده بود به او نگاه کردم چشمانماز اشک  يکه پرده ا یدر حال. بود

( !یادبانه با من صحبت کن یلحن ب نیبا ا نمینب

مثل . کرد یصحبت م گریگرفت و درباره کار من و امور د یتماس م ایپو يهر روز با آقا شهرام. شد يسپر گریروز د چند

: گفت یباز کرده باشد، پشت تلفن م یبنگاه معامالت ملک ییگو. کند دایپ شیبه عنوان دفتر برا یبه او قول داده بود مکان نکهیا

(.يو گاز شهر اطیبا ح ن،یرزمیه هم زطبق هیدو طبقه،  ییالیو ووس،تخت طا ابونیسراغ دارم تو خ ییجا( 

 ینم. پوبا برد يرا که ترجمه کرده بودم از من گرفت و نزد آقا ياو جزوه ا. باره از او سوال کنم نیکردم در ا ینم جرات

 نیا: ( روز گفت کیفقط . داد یبروز نم يزیخودش که چ. ریخ ایکرده است  افتیهم از آنها در یدانستم در قبال کارم پول

شما اهل کجایین؟ وقتی اصلیتم رو : به کار تو باهاش صحبت می کردم یهو پرسید  راجعداشت  یوقت. هیزیآدم ت یلیپوبا خ يقاآ

بعد پرسید، ببخشید شما کاسبین ؟ گفتم اره گفت پس حدسم درست.گفتم ، گفت اها ، درست تشخیص داده بودم 

.بود

اقاي پویا داد کتابی از او گرفت و به خانه اورد که من برایشان ترجمه کنم بعد از این که جزوه ي ترجمه شده را به  شهرام

بابت این کار «:،کتاب را نگاه کردم درباره ي عالیم و نشانه هاي بیماري هاي روانی بود و کار مشکلی به نظر نمی رسید پرسیدم 

«چقدر پول میدن ؟

بگو ببینم از پس این کار بر میاي ؟تو کاریت نباشه من نمی زارم سرمون کاله بره فقط « :گفت

چون صحبت . است  يامضاء قرارداد حضور من ضرور يشهرام را قبول نکرد و گفت برا يگفته  ایپو ياما اقا.مثبت دادم  جواب

 در راه. میشد ایپو يدفتر اقا يگرفتم و صبح اول وقت باهم روانه  یروز از اداره مرخص کیبود به دستور شهرام  نیپول در ب

«.کنم رشیهرچه زودتر تعم دیبا.افتاده  يبه روغن سوز نمیخرابه ماش یلیوضعمون خ«:شهرام گفت 
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 میدیرس یکنم وقت افتیاست که قرار بود در قبال زحمتم در یپول دنیحرف ،باال کش نیکامال واضح بود که منظورش از ا میبرا

که به من کرده بود از او  یو به خاطر کمک میرفت یدادرس م ياقا شیخواست اول پ یدلم م. میرفت ایپو ينزد اقا ماًی، مستق

بارم کند کیشهرام سخنان رک دمیترس یادا کرده بود ول ار ییاو حق اشنا رایکردم ز یتشکر م

او متبسم بودو با .بر سر داشته باشد سیکاله گ ییپر مو بود چنان که گو يچرده با سر اهیبا قد متوسط، س يمرد ایپو يآقا

، و گله از شهرام که چرا تابحال مرا با  یپس از سالم و احوال پرس. کرد یاش را صاف م نهیکرد و مرتباً س یصحبت م نهیطمأن

که ان را  نیهم. من گزاشت تا امضا کنم  يرو شیکه در دو نسخه آماده کرده بود پ ياداست، قرارد اوردهیخودش به دفتر ن

 اراتیحقوق و اخت ي هیکل نیسیخانوم لطفا پشت قرارداد بنو«:خطاب به من گفت  يا خواندم و امضا کردم شهرام با لحن امرانه

«.کنم یواگذار م شیقرارداد را به شوهرم شهرام فرسا نیمربوط به ا

که چندتن متعجب  نیشده است اما مثل ا رهیبه ما دو نفر خ ایپو ياقا دمید. دیخون به صورتم دو.و مبهوت نگاهش کردم  مات

رو که گفتم پشت  يزیچ ن؟یخانم چرا معطل«:باز با همان لحن گفت رفتیکه چشم غره م یشهرام در حال.دیرس ینمبه نظر 

«.نیو امضا کن نیسیورقه بنو

پرداخت نوشت و به دست  شیبه مبلغ چهل هزار تومان بابت پ یچک ایپو ياقا. خواب گرد ها دستورش را اجرا کردم  مانند

 نیچرا شهرام ا دمیپرسیفقط از خودم م. دمید یچشمانم را نم يجلو. کردم یبا ان مرد خداحافظچطور  دمینفهم.شهرام داد 

بود که  یداشته باشم ؟ نه ماجرا فقط بر سر گرفتن پول یبه وص ازیبودم که ن یطفل خرد سال ایکند ؟ ا یم يباز میبا ابرو نیچن

شهرام  يمبلغ برا نیتومان باشد اما ا 150000از  شیبلغ بکردم کل م یفکر نم شدیکتاب عاعد من م يقبل و پس از ترجمه 

.بود يگذشت، مبلغ قابل مالحظه ا یمافتاد ن یم یرزنیکه از گوشه چادر پ یتومان ستیاسکناس ب کیکه از  زینفرت انگ

 ياقا بینصرا گرفته بود ،قرار بود حاصل دسترنجم  می،بغض گلو دمیشن ینم ی،حرف دمید ینم يزی،چ میشد لیاتومب سوار

!شود شیشهرام فرسا

چته؟چه «:راند گفت یبراق شد و همانطور که با سرعت م کدفعهی،با بله و نه جوابش را دادم ، دیدو سوال از من پرس یکی او
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«تو الکت؟ یمرگته؟که باز رفت

رارداد را به شوهرم واگزار ق نیا اراتیحقوق و اخت ي هیکل دیمن با یچ يبرا«:سرم را به طرفش بر گرداندم و گفتم اریاخت یب

«؟يداد رییکنم ؟ چرا قراردا رو به اسم خودت تغ

خوام با من  یکنن سرمون رو کاله بزارن م یبرن و جرأت نم یاز من حساب م نایرسه ، ا یبه نفعته ، تو عقلت نم نکهیا يبرا»

«طرف باشن

.حاال هم با تو طرفن. نداشت  یکس حیبه توض اجیاحت نکهیخوب ا»

«.هم با اونا صحبت کنم یمن تلفن يزار یکه اصال نم وت

حواست پرته ،از حساب  اًیثان.  يرو ندار يمرد چیکنم ،اول که تو به جز در حضور من حق صحبت با ه یم یکار خوب اریبس»

«؟يچطور پول منو گم کرد ادتهی،  ياری یسر در نم يزیکتابم چ

 چیه. شدینم 19وقت نمره جبر و مثلثات و هندسه ام کمتر از  چیدر مدرسه ه. ماری یاز حساب و کتاب خوب سر در م اتفاقاً

که از حفظ  نیهست یاضیخانم شما معلم ر دنیپرس یهمه م.تونست سرم رو کاله بزاره و گرون حساب کنه  ینم یفروش وهیم

«حواس پرت ؟ محاال چطور شده من شد ن؟یکن یم میضرب و تقس

.کوفت لیو محکم به فرمان اتومب دیعربده کش.به جوش اومد خونش

من حق اب  يدست خودم باشه،بدون اجازه  دیبا ی، گفتم حساب زندگ یزن یخفه شو زن،چقدر حرف م«:زنان گفت ادیفر

«کنم یهم قراردادو هم چک و پاره م یناراحت یلیاگه خ ،حااليخوردنم ندار

«.من جداست ياز حساب کار ترجمه  یخوب پاره کن ،اما حساب زندگ«: گفتم

من کرد قرارداد را  فیپدال گاز بود ،دست راستش را در ک يرو شیهمانطور که با دست چپش فرمان را نگه داشته و پا او

«،مرده شور کارتو ببره ی،پولتو تو سر من بزن یالزم نکده کار کن«زد ادی،فر دیکش رونیب

که تو  یاما به چک. ختیر رونیبه ب لیاتومب يپاره کرد و از پنجره  زیر زیرها کرد ،و قرداد را ر هیچند ثان يفرمان را برا سپس
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کرد  یگرداند و نگاهم م یبار سرش را بر م کیاو هر چند لحظه . ستمیگر یبلند و به سخت يمن با صدا.بود دست نزد  بشیج

«کوبم یم واریبه د نوینکن،وگرنه ماش هی،گر نکن هیخفه شو،گر«گفت  یم ضیو با غ

«م کن دست از سرم بردارول«: گفتم

جلوتر  یکم. میدیسوپر مارکت پدرش رس یکیرا در سکوت راند تا به نزد لینزد و اتومب یحرف. دفعه ارام شد  کی شهرام

.شد ادهیتوقف کرد و پ

 یشده بود ؟م بمیبود که نص يویچه د نیا ایسرم به دوران افتاده بود ،خدا. دنیکوب یبود که صد چکش در سرم م نیا مثل

رفتم ؟ یبه انجا م یینداشتم ،اما با چه رو يادیز يرفتم ؟به منزل پدرم؟ اتفاقاً تا انجا فاصله  یخواستم فرار کنم اما به کجا م

گفتم که با شوهرم قهر کردم ؟ یبه انها م دیبا ایا

ان ها را نداشتم  يسرزنشها دنیطاقت شن.شد  ینم میوصلت نبودند؟نه رو نیمه ان ها از اول هم چندان موافق ا يشوهر همان

پدرم  يچند قدم تا خانه  گریکردم ،حاال د یرا تا انتها ط یسهند شمال ابانیخارج شدم و خ لیکرده بودم از اتومب یعجب غلط.

که چه ،ان ها که از اول به من هشدار  میبگو دم،برومیکشیخجالت م.سست شد  میدمهاداخل کوچه که شدم ق.فاصله نداشتم 

نداشتم بروم اال  ییدو ساعت جا یکیبعد از .رفتم  یسرگردان راه م ابانیکه حامله هستم ؟در خ میتازه چطور بگو.داده بودند

در  يجلو.طفل معصوم باشد  نیمن و ا ي انهیاش کهمن بود و قرار بود  يانجا خانه .کردم  یم یکه با شهرام زندگ يبه خانه ا

حد افل فرصت خواهم داشت .  دینحسش را نخواهم د ي افهیا چند ساعت قخوشحال شدم که ت دمیاو ند لیاز اتومب ياثر

 ییرایپذ قاو در اتا دمید.و در باز شد  دیدو بار چرخ دیرا در قفل انداختم در قفل بود کل دیکل.  رمیبگ میو تصم شمیندیدرست ب

نداشت  پین خودش که پ.بود ،چ یبختمال کدام بد پیپ نیدانم ا ینم.است  پینشسته و در کمال ارامش در حال چاق کردن پ

 يبا چشمانش غمزه ا.در ظاهر شد يبودم که در استانه  اوردهیرا در ن میهنوز مانتو.اهسته داخل شدم و به اتاق خواب رفتم .

زنم دست خودم باشه دل خوش  اریاخه دوست دارم اخت.شدم  یخدا دست خودم نبود عصبان بهمنو ببخش  قیشقا«:امد و گفت

شوهر خاله هام کالهبردارن  نکهیا يبرا.سه دانگ از اونو به نام خودم کردم  یرنو داره که زورک لیاتومب هیمادرم  نیبکنکه،ب



معتضد ترایم - وسوسه ازدواج کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٨٩

 هیخوام  ینم ي؟خودت شاهد شمیم لشیروزم سوار اتومب هیمگه من  ی،ول ارنی یاز چنگش در م نویماش ننیش یپاش م ریز.

«.ه خواهراشبفروشه و پولشو بده ب لشویاتومب يخودیروز ب

جهت با  نیزدم ؟ به هم ینم یو حرف دمیشنیو م اتیچرند نیا ستیبا یم یخورد ،تا ک یدروغ ها به هم م نیحالم از ا گرید

:حرص گفتم

تمام کفش . شهیسال پ ستیب يلگن قراضه  هیکه اگر  ی،در صورت سهیکه انگار رولزرو یزن یمادرت م لیحرف از اتومب يجور

«...خوره یشوهر خاله هات غذا م يهمش مادر توست که تو سفره  نی،در ضمن ا دهیپوس

که اتش خشم از  یبا چشمان.رفتم  ییرایاعتنا گذشتم وبه اتاق پذ یاز برابرش ب».اریساکت شو کفرم و در ن«:و گفت دیغر شهرام

 ستالید برگشت و ظروف کربو شیکه رو یستالیبا ظروف کر زیلگد زد م زهایم يجلو ییرایپذ زیو به م دیکش یان زبانه م

شد دهبه همه جا پراکن شهیش يخرده ها.شکستند

«یظرفها را شکست يهمه  يا وونهیتو د«: گفتم

از  کهی؟هنوزم تو کمد ظرف ها ،چند ت یخواد بازم بحث کن یدلت م«:زد و گفت يارام شده بود زهر خند يکه ظاهرا قدر او

«.نبشکنمشو ادی یمه بدم نم هیباق تیزیجه يظرفا

قصد به  شیاز پ ریاز ان قرار داد ترجمه به غ یدانم چرا مطمعن بودم که وجه ینم.کردم  یاز چند روز قهر دوباره با او اشت بعد

اما او .نشود بشینص یها پول يزود نیبردم تا به ا یم شیپ ياعتراف کنم که کار را به کند دیبا یحت.شهرام تعلق نخواهد گرفت

وارد مذاکره شده بود  ایپو يخواست به توسط من انجام دهد با اقا یکه م گرید یقاتیکار تحق کیجام ان يبرا.رفت یاز رو نم

در  یکه دانشمندان یتیاختالالت شخص رامونیبود پ یقیکه تحق دمیرا فهم نیاطالع بودم فقط هم یباز هم از چند و چون کار ب.

خودش به عنوان .به خود زحمت نداد تا من را همراه خود ببرد شهرام یحتبار  نیا.انجام داده بودند کایامر ي ایفرنیدانشگاه کال

.دادرس امضا کرد يمترجم قرارداد را با موسسه 

بازگشت من به جمع . رفتمیپدر م یکه شهرام داده بود از محل کار تنها به خانه ياز روزها بر خالف دستور یبعض عصر
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شد خوشحال بود البته از  یصاحب نوه م يکه به زود نیمادرم از ا یحت.ود با حسن استقبال ان ها مواجه شده ب یخانوادگ

شد ،سر  یخوشگلتر و طناز تر م وستهیکه پ اسمنیروز  کی.کردم  ینم بازگو شانیبرا يزیاختالفات و مشاجراتم با شهرام ،چ

:دمیپرس.گوشه نشسته بود  هیفرو برده و ماتمزده  بانیبه گر

«؟ يای یخوشحال به نظر نم چته»

کنه که منو  یهم نم یاقدام چیه.ایسر دن نیا ا،منمیحوصلم سر رفته اقا پاشده رفته اون سر دن. سمیمعلومه که خوشحال ن«:گفت

خونرو داشته  نیا يرسه که ارزو یم يروز هی.عجله نداشته باش  نقدریبابا ا يا«:و گفتم  دمیخند».زودت همراه خودش ببره 

«یباش

شام  نجایبگه بابا ا ستین یکیشوهرم، شیخوام برم پ یم گهیم.کج خلق شده  اسمنی«:من برخاست و گفت  از يبه طرفدار مادر

.و نهارت اماده است

«.لحظاتو بدون نیقدر ا یخوش بادوستات

«.شوهرم شیخوام برم پ یم یگذره ،ول یخوش م شتریبهم ب نجایدونم ا یم«:گفت یبا کله شق اسمنی

با صد  دیصبح تو اداره با. کنم ینم دایمن اونقدر کار دارم که وقت غصه خوردن پ. هیکاریمشکل تو از بخواهر خوب من «:گفتم

 یهم پول خوب یخصوص سیبا تدر گهیترجمه کنم ،تازه مادر شهرام م یمتون تخصص دیعصر هم تو خونه با.نفر سر و کله بزنم 

«.کنم سیهم تدر کیزیو ف یمیدستور فرمودن دروس ش ادی یدر م

که تا ان لحظه با چشمان درشت معصومش به  اسمنی.شد  ریدانم چطور شد که اشک از چشمانم سراز یحرف نم نیبا گفتن ا و

 یرا در دستانش گرفت و با نگران میدستپاچه شد ،دستها میاشکها دنیداد،با د یگوش م میو به حرفها ستینگر یمن م

«؟يکردیم حتیصو نمن ی؟تو که تا حاال داشت قیشده شقا یچ«:دیپرس

«هیحاملگ یافسردگ ستین يزیچ«را پاك کردم و گفتم  میرا لو دادم و با پشت دست اشکها خودم

«مگه شهرام کار نداره؟ ادهیز یلیخ کارت»
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.کنهیکار م اریاسفند شیچرا،پ«:دادم جواب

تصادف نکنه  ینیکه شهرام با ماش ستیام ن يروز.پرخرجه بس که قراضه ست یلیخ لشمیاتومب.سرسام اوره یمخارج زندگ یول

به جرعت .شهیها م نهیهز نیاز درامدمون صرف ا یکل.شهیم مهیجر یرانندگ يبه خاطر خالفها ایتصادف منکنه  ایهرروز.

.بار تصادف کرده 20 االکه باهاش ازدواج کردم تا ح يبگم از روز تونمیم

.کردیج نگاهم مهاج و وا کردیرا نوازش م میکه هنوز دستها یدر حال اسمنی

 ابانیمحل سکونتمان خ یکیخودش ،در نزد يطبق گفته .بار تصادف کرد نیکمیو ستیب يروز بعد بود که شهرام برا درست

خودرو  نیصاحب ا.برخورد کرد یرنگ ییمویل کانیپ لیبه اتومب لشیاتومب مود،کهیپیرا در خالف جهت به سرعت م يا کطرفهی

 يادیز بیشهرام اس لیاتومب یکامال تو رفته ول لیسمت راست ان اتومب ریگگل.عجله داشت  یلیبود که اتفاقاً خ یدندانپزشک

 يبه اقا. است دهیرس انیبه پا لشیاتومب مهیخرابه و ب شیشهرام شروع به ناله و التماس کرده وگفته بود که وضع مال.بود  دهیند

 یبود و با گرفتن نشان رفتهیکند،و دکتر هم پذ دیاش را تجد مهیرا عوض کنندتا او ب شانیها نامهیکرده بود گواه شنهادیدکتر پ

امد باهاش بحث  یکه خوشش نم نکهیکرد،با ا فیتعر میتصادف را برا نیا انیشهرام جر یوقت.گرفته بود یمنزل ما راهش را پ

سرعت  نیبا ا! کرد ینندگرا لومتریبا سرعت هفتاد هشتاد ک دیاخه تو کوچه کم عرض که نبا«:پرداختم وگفتم حتشیکنم،به نص

«تو نیماش ریبپره و بره ز رونیبچه از خونش ب هیهرلحظه امکان داره . یکن ریممکنه مردم رو هم ز

«.شهیم زادمیادم هیمن شامل د لیاتومب مهیتازه ب.بپره تو کوچه حقش مردنه ينطوریکه ا یاون تخم سگ«:داد جواب

 نشیخرج ماش یکنیفکر م.دکتر و بده  لیخسارت اتومب مهیکه ب سین يدیفعال ام«:کردم و گفتم یتلق یرا شوخ حرفش

«چقدرشده؟

«.کنم دیام رو تجد مهیهزار تومن فعالًکه منتظره من ب ستیب اقالً»

ما را به صدا دراورد و شهرام را  يروز پنج شنبه زنگ در خانه  کیاو .شد  دایدکتر پ يبعد از دو هفته سر و کله  بألخره

 لیرفتم و در اتومب نییپا یحوصلگ یبا ب.من را هم صدا کرد که همراهش بروم  قهیرفت و بعد از ده دق نییم پاشهرا.خواست 
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به  لشیدور زدو با اتومب چیپ کیاو سر  میحرکت کرد.کنند يتصادف را باز ساز ي نهشهرام قرار بود صح يبه گفته .نشستم 

 نامهیقبل از ان او ودکتر گواه.رفت ییراهنما سیپل يشد و به جستجو ادهیسپس پ.دیفرو رفته اش کوب ریدکتر و به گلگ لیاتومب

.خودش را پس گرفت ي نامهیها را عوض کردند و هرکس گواه

بود  يدخترانه ا رستانیدب ابانیدر ان خ.کرد ابانیرفتن در خ نییربع ساعت گذشت و شهرام بازگشت و شروع به باال و پا کی

و به  کردیشهرام به دختران جوان نگاه م.بودند رستانیشده و دختر ها در حال خروج از دب لیتعت نرستایاتفاقاًدر ان موقع دب.

حسادت وجودم را به اتش  یاز او نداشتم ،ول یکه دل خوش نیبا ا.پانزده ساله است  اننوجو کی ییزد،گو یان ها لبخند م

با  يموتور سوار سیافسر پل یقیردم ،چون بعد از دقانک دایموضوع پ نیبه فکر کردن به ا يادیبه هر حال مجال ز. دیگش

 ریبه گلگ یبعد دست.کرد  یرا بررس ادفتص يشد و صحنه  ادهیپ کلتشیاو از موتور س.دیپر ابهت و موقراز راه رس يظاهر

که  سیپل افسر.کرد و به شهرام داد ادداشتی يزیکاغذ چ يو رو دیرا به هم مال د،انگشتانشیدکتر کش لیاتومب ي دهید بیاس

شهرام خوشحال به .شد و محل را ترك کرد کلتشیاز دهانش خارج نشده بود ،مجدداً سوار موتور س شتریچهار کلمه ب ایسه 

دکتر را  لیاش خسارت اتومب مهیدرست کرده بود که مقصر شناخته شود و ب يتصادف را طور ياو صحنه .دیرس ینظر م

.بپردازد

برگشت و  زانیاو ياما بعد از دو ساعت با لب و لوچه .محل رفت ییراه دکتر به اداره راهنمامن را به خانه رساند و هم شهرام

دکتر از بارون چند شب  لیاتومب ریرسه ،چون گلگ یتصادف مشکوك به نظر م ينوشته بود صحنه  یافسره تو کروک«:گفت

«.زنگ زده شیپ

.دادمبروز ن يزیچ یگفتم ول نیافر سیان مأمور پل یرکیدل به ز در

«؟ دهیدکتر رو نم لیخسارت اتومب مهیپس ب«: دمیپرس فقط

«نه«:داد پاسخ

«ن؟یکن یم کاریچ پس»
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«.دم یمن پولشو م ریو بده تعم رتیدکتره گفتم تو گلگ به»

ر که ان هر با.پا نهاد  ریاما شهرام قولش را ز.گاه داد ریبه تعم ریتعم يرا برا لشیبه حرف شهرام عمل کرد و اتومب دندانپزشک

 یخسارت نکهیدکتر هم عاقبت خسته شد و بدون ا.نمود  یشهرام به منزل ما مراجعه کرد،او خودش را مخف افتنی يدکتر برا

.کارش رفت یکند پ افتیدر

 انیمتن را به پا يپس از ان که ترجمه .کردمیترجمه م یضد اجتماع تیدرباره شخص ینشسته بودم ومتن يناهار خور زیم پشت

:را که ترجمه کرده بودم را دوباره از نظر گذراندم در کتاب امده بود ی،با تعجب جمالترساندم 

در  یو ناتوان تیقضاوت،عدم احساس مسعول ،ضغفیعدم بلوغ عاطف:عبارت است از)يکژ خو( تیشخص نیا يعمده  ي نشانه

در  شهیهم قتیداردو در حق یبیو غر بیجبوده ،وضع ع گانهیشخص ضد اجتماع نسبت به جامعه ب.گرانیرفتار د جهینت یابیارز

ارقام .وفادار بماند یقانون چیداشته و به ه مانهیروابط صم يدسته ا چیا هی یکس چیتواند با ه ینم يفرد نیچن نیا.زحمت است

 ستانماریافراد در ب نیاز ا يفقط عده معدود رایز.ستیباشد در دست ن ياختالل رفتار نیا یواقع وعیش ي ندهیکه نما یقیدق

مراجعان به  نیدرصد از اول 2حدود  عوالًم.ان که تحت درمان قرار گرفته اند ایشده و  دهیبه دادگاه کش ایشده  يبستر یروان

در  یدرصد مجرمان زندان 20تا15که  یشوند ،در صورت یم يبستر"یضد اجتماع تیشخص" صیبا تشخ یروان يها مارستانیب

.گروه قرار گرفته اند نیا

:ام حبس شده بود وبه خواندن ترجمه ادامه دادم نهیدر س نفس

 يها هیشده است،فرض يو دسته بند صیتشخ"یواکنش ضد اجتماع ای تیشخص"که تحت عنوان  ییکشف علت رفتارها يبرا

توأم )ضد اجتماع(کژ خو تیرشد و نمو شخص ای»فرزند- والد«یارتباط يطرح ها.مطرح شده است یمختلف یروان شناس

.را نام برد يو فقدان همانند ساز یطرد شدگ توانیم هاطرح  نیاز ا. سازدیالل رشد و تکامل ان را فراهم مشده،موجب اخت

کودك  جهیباشندو در نت یسرد م یهستند که از لحاظ عاطف يافراد غالب از خانواده ها نیشود،ایگفته م یمورد طرد شدگ در

 ایطرد کننده  نیوالد هیفرد به تشب لیتوان به عنوان خشم و م یا مصورت رفتار حاصله ر نیدر ا.کند  یم یاحساس طرد شدگ
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 یاست تلق نیاز احساسات خصمانه اش نسبت به والد یکه ناش یاحساس گناه فیجهت تخف"مجازات خود" يها وهیش یابیارز

محروم بوده  یعاطف از لذات شهیوجود دارد که هم ییها تیاست و ان در شخص"يارضاء فور"به  ازین گریعامل محتمل د.کرد 

.اند

و به منظور ان که بتواند طبق طرح ها و مقررات مورد قبول  یاجتماع يان که فرد يگفت برا دیبا يفقدان همانند ساز ي درباره

بر  یداشته باشد تا نقش خود را در زندگ "ينمونه ا"رشد ونمو خود  يکند ،الزم است که در ضمن سال ها یاجتماع زنذگ

در . ردیگیاست که طرح رفتاري مطلوب شکل م ينمونه ا نیبا چن يساز مانندتوسط ه رایز دیدرك نما"هنمون"اساس ان 

 یدگیاز هم پاش ن،یمانند طرد والد یبه علل يهمانند ساز ندیضد اجتماع اکثرا مشاهده شده است که فرا يتهایشخص ٔخچهیتار

.متوقف مانده است یشغل يتهایموقع ریبا سا یبه علت خدمات نظام نیاز والد یکی هیطوالن بتیخانواده و غ

همانند  ند،یبنما یممکن ریغ ایمشکل  يآنکه از فرزند خود تقاضا ای "خوب نباشند ينمونهها" نیکه والد يتور در موارد نیهم

.مطلوب انجام نخواهد شد يبه نحو يساز

:اندن ادامه دادمبه خ. کردیم فیمثل آن که کتاب شهرام را توص. به دوران افتاده بود سرم

دار  گریهمراه با چند عالمت د ای یبه تنهائ تواندینشانهها م نیاز ا کیهر . است ریبه شرح ز یضد اجتماع تیشخص ينشانهها

:ظاهر شود ریبه شرح ز نهیرفتار کژ خ

که  یتنا هستند و حتا زمانا یب یو اخالق یاجتماع ياشخاص اکثرا نسبت به ارزشها نیا. یاخالق يدر فهم و قبول ارزشها یناتوان-

 یافراد از لحاظه هوش نیکه ا يبا وجود. به آنها دارد یسطح یموافق باشد، توجه زیو مقصد آنها ن اجاتیارزشها با احت نیا

.باشندیکامال نارس م یمتوسط هستند، از لحاظه رشد اخالق ازباالتر  یمعموال متوسط و گاه

 یخود خواه. است یتیاختالل شخص نیا يفقدان مقاومت و ضعف قضاوت از نشانهها ت،یخود خواهانه، عدم مصوول يزههایانگ-

داشته  ندیمتزلزل، خرابکارانه و ناخوشا يافراد رفتار نیکه ا شودیرفتار خود اغلب موجب م ي جهینسبت به نت یاعتنائ یو ب

.باشند
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 نیریاز سا يراه فرار از مجازات و بهره بردار نیاشخاص فقط بهتر نیا.در عبرت گرفتن از اشتباهت و تجبب گذشته یناتوان-

قابل اصالح به نظر  ریو اغلب غ افتهیکننده هرگز سازمان ن یاجتماع يدههایپد يریادگیافراد  نیدر ا. رندیگیم ادی یرا به خوب

.رسندیم

لذت  التیع تحت تسلط تماشخص ضد اجتما ،یو نفع ان یعال يبه هدفها دنیبه منظور رس یدر رها کردن لذت ان ییعدم توانا-

 يرفتارها دزد نای ٔنمونه. اندازد ریخود را به تاخ يمند تیاحساس رضا تواندیاست، نم یشهوان عتیطب يکه غالباً دارا يانهایجو

از آنها استفاده  یفقط مدت کوتاه يو پس از دزد ردیگیصورت م یاست که اکثرا به منظور کسب منفعت ان ائیاش یناگهان

.شودیم

 تواندیکه شخص ضد اجتماع در مقاصد خود موفق باشد، م یهنگام نیریاز سا يدر خوب جلوه دادن خود و بهره بردار یاتوانن-

نفوذ کرده،  نیریدر سا تواندیخود را بپوشاند، بلکه م یواقع تیراه نه فقط قادر است شخص نیدر ا.دیو محبوب جلو نما بندهیفر

آشکار  يو عتیاز آنجا که باالخره طب نیبا وجود ا. ببرد شیپ یخود را از لحاظه مال ،یخابانت يگوناگون و راهها يبا روشها

.افتیدعوام خواهد  یمدت کوتاه تیفیک نیپنهان سازد، ا شهیهم يخود را برا تیماه تواندینم قتیخواهد شد و در حق

آن  تیظرف رایز. طرفه است کیته باشد داش یبا دوستان خود البته اگر دوست یشخص نیروابط چن. يفرد نیکاهش روابط ب-

 ،آدمهيجو بیبه سبب ع یدر صدد استفاده از دوستان است ول شهیبا آنکه هم. باشد ستهیو شا قیشف یقیرا ندارد که رف

 یدر مقابل تننشها تحمل کم. است وبیمع انشیبا اطرف يروابط و معموال یو سنگدل یرحم یو باالخره ب نیریبا سا يهمدرد

اغلب  یمعن یو ب تیاهم یمشهرت ب انیدر جر. دهدیاز خود نشان م یدال بر آشفتگ يدشوار رفتار يتهایر موقعدارد و د

 زیخانواده ن طیدر مح. دهدیانجام م یستیناشا يکارها ای کشدیمثال چاقو م دهد،یاز خود نشان م يدیشد یتهاجم يرفتارها

.شودیم يو دیشد یجانیه يسبب بروز واکنشها يمسأئل عاد

افراد مشاهده  نیا یزندگ ي خشیجهت مختلف تار یغالباً دا برس ،یسازمان يو قدرتها یاجتماع یانضباط نیقوان رشیعدم پذ-

 نیمورد تنفر ا سیمعلم، کار فرما، پل ن،یقدرت والد. باشدینم یمنبع قدرت چیو تحمل ه رشیشده است که اصال قادر به پذ
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و  يگریبا وحش ،یو سرکش انیطوق نیا. دهدیم لیآنها را تشک انیطوق يمرکز یهتانزجار هس نیا قتیاشخاص است، و در حق

 الیدر واقع تنها محرکه از آزاد شدن ام شودوایانجام م یشیبدون دوراند یکه به طور کل يرحمانه ا یو ب زیرفتار خشونت آم

.کندیاست، تظاهر م یتهاجم

آن که به هر  يو برا دیایکوتاه م انیبه ندرت در ب یشخص نیچن نیا. گناهان یو برون ا فکن یتراش لیدل ،يدروغ پرداز-

و با توسل  ردیگیدر برابر افراد قرار م یشرم یبا وقاحت و ب. زندیدست م يهر کار د،بهینما تیشده از خود رفع مسئول یبیترت

 یشانه خال تلیٔغلب در فرار از مسوا ركیز انهیکژخو . اندازدیم گرانیرا به گردن د ناهگو رهیو غ یو فرافکن یتراش لیبه دل

.با آنها مخالف خواهند شد نیدهند، به سبب ا ياریدارند با آنها آشنا شده به آنها  یکه سع يافراد جهیو در نت کنندیم

ضد  يتهایبشخس کنندیم یکه سع يآنهاا يبرا: نیریکردن سا تیساختن و اذ وسیکردن، ما کیدر تحر اریاستعداد بس-

گفت که  دیوجود ندارد، بلکه با کمال تاسف با یتیموفق دیام بایتقر رندیرفتار آنها را به عهده بگ تیشد، مسئول کیاجتماع نزد

.کنندیوقت واقعا به عهد خود وفا نم چیاما ه دهندیقول م هیبه رو کهاغلب مشاهده شده است  رایاست، ز دهیفا یب

.دیغزل رونیقلم ازدستم ب. آخر را دوباره خواندم پاراگراف

شهرام داره در  دمید رفتم،یروزها، صبح که به سر کار م نیاز ا یکی. ما مهمان بود يدر خانه  يبردار کوچکم چند روز ساسان

بعداز ظهر به دنبال من دم در اداره آمدند و  4آنها ساعت . موضوع از چه قرار است دانستمینم. کندیبا ساسان پچ پچ م یگوش

 ":زد و با لحن لوس گفت يشهرام لبخند م،یدیبه خانه که رس. تعجب کردم. از حد ساکت بودند ادهیسوار شدم، در راه ز یوقت

".میجالب ذوق زدت کن هیهد هیبا  میخوایمن و ساسان م ق،یشقا

.  آمدیم دیازاو بع يکار نیمن افتاده است؟چن يبرا هیهد دنیچطور شده که واو به فکر خر دمیخودم پرس از

"؟يا هیهد ه؟چهیهد":دمیپرس

".حدس بزن":گفت

"ستال؟یظروف کر":گفتم.چشمانش خوش حال نبودند. مظلوم و کوچک برادرم نگاه کردم يچهره  به
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"نه":گفت شهرام

"ابژور؟"

".نه"

".خودت زودتر بگو. ندارم شهرام ستانیمعما و چ يمن حوصله "

"؟یآخر ماهه، حقوق گرفت یراست":گفت

«.امروز حقوقها رو ندادن. نه»

زده به  رتیساسان ح. کرد دایو درشت پ زیکه هنوز بر تنم بود برد و آنها را گشت و چند اسکناس ر میمانتو يبهایبه ج دست

«؟يرو از کجا آورد نهایپس ا«:شهرام گفت.دمیکش یاز او خجالت م. ستینگر یما م

 یناسالمت. رستوران میامشب ساسان رو شام ببر خواستم یم.امروز پسم داد. به دوستمداده بودم شیکه چند ماه پ هیقرض نهایا»

«.مهمونمونه

«؟ینیت رو بب هیهد يخواینم یراست.میخور یم يشام هم تو خونه حاضر.امروز از صبح بردمش گردش. خسته ست ساسان»

رتن را بردم و داخل کا شیبا تعجب سرم را پ. من گذاشت يکارتن با خودش آورد و آن را جلو کیرفت و  ییسمت دستشو به

«؟يخرگوشها رو از کجا آورد نیا! يوا«:و گفتم دمیاز ترس عقب پر.دو خرگوش در آن بود. نگاه کردم

«میدیرو خر نهایا«:گفت دیخند یکه به احساس ترس من م یحال در

«ن؟یدیخر»

«.میدیخر یکیمن و ساسان شر. بله»

کار  نیداد که در ا یچشمان مظلومش نشان م. باال انداخت را شیشانه ها صالیبا است. به برادرم انداختم يزیسرزنش آم نگاه

.نداشته است ینقش

ما تو  ؟يباباجان مگه تو بچه ا. خرگوشها نیحاال ا ها،یاول اون ماه. يشورش رو درآورد گهیشهرام، تو د«:گفتم یناراحت با
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تو  کلتیاتاقش هم که موتورس هی م؟یخرگوش نگه دار يجا نداره چه جور یکه واسه خودمون هم به اندازه کاف یآپارتمان

مورد با  نیخوب بود در ا. کنه یبه آدم منتقل م يماریب وونیح. ادیخوشم نم خونهتو  ووناتیح يمن از نگه دار! اشغال کرده

«.يکرد یمن مشورت م

بحثها با من  نیاز ا نجا،یاچند روز برادرت اومده  ن،یبب. دونستم یجوابت رو م«:را باال انداخت و گفت شیشانه ها ییاعتنا یب با

پدر و  يبدهد و او برا شیبرادرم هم نما يخواستم جلو ینم. به من کرد که فورا ساکت شدم يبعد نگاه خشم آلود» .نکن

.شوندکند و آنها نگران  فیمادرمان تعر

به فکر غذا  یاند و حت چهیکرد آنها باز یشهرام فکر م. شدند لیمن تبد يبرا يگریخرگوشها هم به مشکل د بیترت نیا به

گذاشته  یشهرام آنها را در اتاق. از خرگوشها و غذا دادن به آنها به گردن خودم افتاد ينگهدار جهیدر نت.دادن به آنها هم نبود

. کردند یم يو با هم باز دندیپر یخرگوشها در آن اتاق به سر و کول هم م. را در آن جا داده بود کلتشیبود که موتورس

 ند،یاین رونیمواظب بودم ب. گذاشتم یغذا م شانیکردم و برا یباز م اطیدر آن اتاق را با احت. گشتم یار اداره برمعصرها که 

.داشت یبزرگ يجثه  شانیکیرنگ بودند و  يهر دو قهوه ا. مو هم داشتند زشیبودند و ر فیچون کث

. ستیازشان ن ياثر دمیدر اتاق را باز کردم د یبگذارم، وقت شانیبرا جیخواستم چند برگ کاهو و چند هو یروز که م کی

به . آمده است رونیخرگوش کوچکتر از اتاق ب دمید. دمیوحشت کردم و به عقب پر.رد شد میپا ياز رو یناگهان جسم نرم

شها خرگو. بود که از اتاق خارج شود یبعد نوبت دوم.از دستم فرار کرد یلکنم، و تشیاتاق هدا يطرفش رفتم و خواستم به سو

 لیو ظرف آج دندیپر زیم يرو. کردند یم يرفتند و با هم باز یمبلها م ریو ز دندیجه یم ییرایشاد و شنگول در سالن پذ

 یبه اتاق برنم دمیدو یم بالشانهر چه دن. انداختند و شکستند نیمرا به زم يچا یرا واژگون کردند و فنجان و نعلبک يخور

در طبقه . گرفتم شیباال را در پ ياز آپارتمان خارج شدم و راه طبقه . نفس نفس افتادم عاقبت خسته و کالفه شدم وبه. گشتند

 ییرفتم و چاره جو یداشتم نزد او م یکرد و من هرگاه مشکل یم یبا شوهر و دو فرزندش زندگ دهیموقر و فهم یباال خانم ي

«کنه؟یم یکه زن حامله زندگ يخرگوش؟ اون هم در خونه ا«:گفت دیداستان را شن یآن خانم وقت. کردم یم



معتضد ترایم - وسوسه ازدواج کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٩٩

«.رو آورده خونه نهایا. دوست داره یلیرو خ ووناتیشوهرم ح. کار کنم خانم یچ«:گفتم

پسرك فرز و  م،یداخل آپارتمان ما شد یوقت. میرفت نییساله بود را صدا کرد و هر سه پا ازدهیپسرش را که  هیهمسا خانم

 کلتیآن را در اتاق موتورس» !گرفتم شونویکی«:گفت جانیبا ه. بغل گرفت و او را در دیدنبال خرگوش بزرگتر دو عبهیسر

 قهیبود رفت و پس از چند دق یکیاز آن  گوشتریخرگوش کوچکتر که باز الآنگاه پسرك به دنب.میو درش را بست میگذاشت

 کلتیموتورس دنیاو با د. خرگوش دوم را در آن بگذارد هیباز کردم که پسر همسا واشیدر اتاق را . موفق به گرفتنش شد

«!یاه، چه موتور قشنگ«:گفت

«!و خرگوش شده کلتیبه اتاق موتورس لیفعال که تبد یمن باشه، ول ي ندهیآ يقراره اتاق بچه  نجایآره، ا«:آنها گفتم به

را در اتاق رو باز شهرام، چ«:به او گفتم. شهرام در خانه بود. در اتاق خرگوشها باز است دمیروز که از سرِکار برگشتم، د کی

«خرگوشها کجان؟ ؟یگذاشت

«.تو قفس هستن«:گفت

«؟يدیبراشون قفس خر مگه»

 اطیح يآت و آشغالها نیکه ب یقفس ن،ییبالکن فرستادمش پا ياز تو ،یجارخت هیطناب بلند بستم به  هی. دمینه، نخر«:گفت

«.قفس گذاشتم نیا يرو تو و خرگوشها دمیباال کش لهیوس نیافتاده بود با ا هیهمسا يخلوت خونه 

«.هیدزد ینوع قتیکار در حق نیاون قفس رو الزم داشتن، ا دیشا.ينکرد یکار خوب«:گفتم

الزم داشتن که تو  نویاگه ا«:گفت. قفس کهنه و زنگ زده مخصوص پرندگان بود کی.قفس خرگوشها را از حمام آورد شهرام

«!انداختن یخلوت نم اطیح

«.یگرفت یل ازشون اجازه مهر حال بهتر بود او به»

«نه؟ ای يدار یدست از موعظه برم«:گفت یبا کالفگ شهرام

کردم  یوضع احساس انزجار م نیاز ا نکهیبا ا. دادند یم يبد يداشتند و بو یظیادرار غل. شده بود یخرگوشها معضل يدار نگه
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موضوع به  نیگذاشت، و هم یدر توالت م ایشهرام قفس آنها را در حمام . سوخت یخرگوشها م يحال دلم برا نیدر ع یول

.کرده بود لیتبد یحمام و توالت رفتن را هم به مشکل اختند،س یکه در اطرافشان منتشر م يبد ياضافه بو

 دینبا کنه،یم یکه زن حامله زندگ يتو خونه ا. زن حامله هستم کیشهرام جون، من  نیبب«:شب بعد از شام به شهرام گفتم کی

«.منتقل کنند نیبه مادر و جن يماریممکنه صد نوع ب نهایا. کرد يگربه و خرگوش رو نگه دار مثل یووناتیح

«.یزن یتو که بهشون دست نم یول«:گفت

تو که به اونها دست . زاستیماریادرار و فضوالت خرگوشها ب. آلوده ست ییحموم و دستشو نیا. ستیفقط دست زدن ن مساله»

 یمنتقل م ووناتیح نیکه از ا ییانگلها. یرو به من منتقل کن کروبشونیممکنه م ،ياریم ییچا من يو با همون دست برا یزن یم

 عتیتو دامن طب دیبا وونیح ؟يرو تو قفس کرد گناهیب ووناتیح نیا شوزهیدلت نم ،کنه، از اون گذشته یرو کور م نیشه جن

«.خودش آزاد باشه يبرا

«.کنن يو با هم باز رونیب نایکنم ب یوقتها در قفس رو باز م یبعض خوب»

خرگوش با  يبه جا.یش یصاحب بچه م يتو به زود. یکن یکارهات آدمو کالفه م نیبا ا«:سرم را تکان دادم و گفتم یکالفگ با

«.کن يبچه ت باز

«.رمخرگوشها رو دوست دا. کنه یمنو تنگ م يجا اد،یاز بچه بدم م«:گفت يو با حالت کودکانه ا دیو لوچه اش را ورچ لب

ساسان هم خرگوشها رو . چکار کنم دمیآها، فهم«:آن روز، شهرام گفت يصبح فردا.نگفتم يزیچ گریرا برگرداندوم و د سرم

«.به اون دمیدوست داره، م

رو  وونیاز ح ينگه دار يافته گردن مادرم، اون هم حوصله  یزحمتش م. کار رو نکن نینه تو رو خدا ا«:گفتم یدستپاچگ با

«.نداره

الو، ساسان جان «:گفت. منزل پدرم را گرفت يتلفن را برداشت و شماره  یگوش. حرفها بدهکار نبود نیشهرام گوشش به ا یول

خوام چند روز  یحاال م... م؟یقرار شد اونها رو با هم نگه دار ادتهیادته؟یخرگوشها رو که  یراست... خوبه؟ ؟حالتیخودت
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«.داحافظخ ارمشون،یامروز م نیهم... بدمشون به تو

«؟یخرگوشها از ساسان هم پول گرفت نیا دنیخر يتو برا نم،یبب«:آمد و گفتم ادمیبه  يزیچ ناگهان

«.نصف به نصف. میدیخر یکیشر»

«؟یستیخوذدت ارزش قائل ن يآبرو يبرا ؟يریگ یبچه پول م هیتو از  آخه»

«.دمیخب، پولشو بهش م لهیخ»

. رمیاز گوشم دورتر بگ يرا قدر یآنقدر بلند بود که مجبور شدم گوش شیصدا. زد چهار روز بعد مادرم به منزلمان تلفن سه

«!ادیخوشم نم یخونگ وونیمن از ح یدونیتو که م ؟يما جور کرد يبرا هیچه بساط نیا ق،یشقا«:گفت

«.مامان گناهمیمن ب بخدا»

«.رو بده به شوهرت یگوش پس»

«.ستیخونه ن االن»

 یمنو از کار و زندگ.دنیهمه جا رو به گند کش. ببره نجایخرگوشها رو از ا نیا ادیب اومد بهش بگو زودتر هروقت»

 ادیبه شوهرت بگو اگه تا عهصر ن.ستین وونینگه داشتن ح يتو خونه هم جا. باشن اطیتو ح نهایا دهینم تیساسان رضا.انداختن

«.ابونیتو خ ذارمشونیرو ببره، م نهایا

رو ببر آزاد کن،  نهایا گمیبهش م. سوزهیم گناهیب يوونایح نیا يدلم برا. شهرام کالفه ام يرهاواهللا من هم از کا. گمیم چشم،»

«.پول باالشون دادم گهیم کنه،یقبول نم

«.کنه يچقدر داده؟ خوب ببره به همونئ باغ باباش، بده باغبونشون نگه دار مگه»

«.گمیبهش م باشه،»

«خداحافظ. باهات تند حرف زدم ببخش»

«.خداحافظ. کنمیم شخواه»



معتضد ترایم - وسوسه ازدواج کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٠٢

وارد  مایکه فضوالتشون مستق يگذاشت، به طور یقفس آنها را در کف حمام م. دوباره خرگوشها ر به خونه بازگرداند شهرام

. تر شود ضیراه آب را برداشته و دور آن را هم شکسته بود تا عر چهیاو در رد،یراه آب کف حمام نگ نکهیا يبرا. شد یچاه م

شسته و  یرفتم مجبور بودم ابتدا کف حمام را بخوب یهر بار که به حمام م. کف حمام نجس و آلوده شودشد  یباعث م نیهم

. شهرام جان، خسته شدم بس که حموم شستم«:روز به او گفتم کی. فوق العاده طاقت فرسا بود میکار برا نیکنم، و ا یضد عفون

باغ بابات به باغبانتون  يبر یرو نم نهایکرد، ا شنهادیم پچرا همون طور که مادر. خرگوشها بکن نیبه حال ا يفکر هی

«.قفس پاشون خشک شد يوجب جا هی يتو چارهیب ووناتیح نیا ؟آخهيبسپر

«.ببرم پسشون بدم دیشا«:متفکرانه گفت شهرام

«؟يپس بد يماه ببر کیبعد از  يخوا یرو م نهایا»

«.دهیرو شفا م هایماریب ن،خوریخونش رو م. خرنیخرگوشها رو خوب م ه؟یمگه چ آره،»

«خورن؟یخون خرگوش رو م«.تهوع به من دست داد حالت

«.خوبه تیواسه آسم و برونش گنیم. کشنیسر م وانیتو ل زنیریم وانیخونش رو تو ل زنن،یشاهرگش رو م آره،»

 نیا يرو برا یسرنوشت نیچن یتونیچطور م ؟یسنگدل باش نقدریا یتونیچطور م. خورهیکن شهرام، حالم داره به هم م بس»

؟یتصور کن نیریش کیکوچ ووناتیح

کنه؟ یبرات م یچه فرق.  ادیکه ازشون بدت م تو

«.دوست دارم تو جنگل دنبال هم بدوون.تو خونه باشن ادیم بدم»

ه هاش قطع دونم چطور شد سرف ینم یول. به اونها بفروشم یخوب متیرو به ق نهایخواستم ا یم. کرد یسرفه م ادیز رایاخ بابام»

«.شد

«.دهیپول رو پس م هیکنه، بق یشون کم م متیاز ق کمیفروشنده . دمیپسشون م« : او ادامه داد . را با انزجار برگرداندم سرم

«؟يدیپسشون م یک»
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«.کنن يتو حموم باز کمیکنم  یاالن آزادشون م. تو قفس خسته شدن ،خرگوشهایراست گفت یول. روزها نیهم»

شد به آنها دست بزنم و خودم  یهنوز چندشم م. به حمام بروم. خواستم یروز سوم م. وز در حمام ولو بودندخرگوشها دو ر و

االن خرگوشها رو «: بلند گفت  ياو داخل حمام شد و با صدا. و در قفس کند ردیبه شهرام گفتم خرگوشها را بگ. رمیآنها را بگ

«.شورم یکنمو حموم رو هم برات م یتو قفس م

من مشغول مرتب کردن لباس . دیرس یشرشر آب به گوش م يصدا. خواند یزدو آواز م یدر حال شستن حمام سوت م شهرام

در . دمیبه طرف حمام دو مهیسراس. دیبه گوشم رس یبیگُرپ عج يکمدم بودم که ناگهان صدا يو جا دادن آنها در کشو میها

 یبا نگران. داده بود هیتک يبه گوشه ا انیعر مهیکه ن دمیهرام را دش. دمبود گشو يا شهیش مهیآن را که تا ن نیو سنگ نیآهن

«<؟يخورد نیبود؟ زم یچ« :  دمیپرس

. افتاده بود  سیخ نیزم يرو وارید يحال گوشه  یخرگوش کوچکتر ب. خرگوش بزرگتر در قفس بود. خرگوشها نگاه کردم به

«خورد؟ زیخرگوش ل«:  دمیبا لکنت پرس. کرد یفکرم کار نم

حوصله ام از . شد یجا بند نم هیکرد ،  یم یطونیش یه کهیکوچ نیا. کردم یم زینه داشتم حموم رو تم« : گفت  یشانحالیپر اب

«.واریبه د دمشیبلندش کردم و محکم کوب. دستش سر رفت

 يبودم تنه و من فکر کرده . صدا کرده بود نیچن نیحمام بود که ا سیخ واریخرگوش به د فیبرخورد بدن کوچک و نح پس

نا آشنا بود در  میکه تا آن زمان برا يانزجار. کرد ریدر ستون فقراتم س یلرزش. کف حمام افتاده است يشهرام رو نیسنگ

من هم  يحتما با بچه . خواهد کرد نیمن هم چن يحتما با بچه « : گفتم  ودمبا خ. را گرفت میترس سراپا. شد داریوجودم پد

«.خواهد کرد نیچن

بود ، اما  شتریاز خرگوش بزرگتر هم ب شیزد و با آنکه قبال اشتها یلب به غذا نم گریچک از آن روز به بعد دکو خرگوش

برد  يمولو ابانیدو روز بعد شهرام خرگوشها را به خ. کرد یحالم را دگرگون م دنشید. حال افتاده بود یخورد و ب ینم يزیچ

.فروخت متیو به نصف ق

****
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و فورا او را به همراه همسرش به  افتی یهمبرگر فروش يمغازه  کیبود، در  دهیند یدوستانش را که مدتاز  یکیشهرام  يروز

.منزلمان دعوت کرد

 -دوست  نیا يدوباره  داریاو که از د. هم مطلع شدم و آن موضوع مسافرت شهرام به ژاپن بود يگرید قتیروز ، من از حق آن

و  وهی، م يدوستش و همسر او چا يبه من دستور داد برا د،یرس یزده به نظر م جانیه آشکارا خوشحال و -که اصغر نام داشت 

نبود  داتی، چند وقت بود پ يخب اصغر« : سپس اصغر را مورد خطاب قرار داد و گفت . مکن ییرایو از آنها پذ اورمیب ینیریش

«؟يکچا بود

.بودم ژاپن کار کنم رفته

«!جون تو هیچه بهشت. ه بودم ژاپن رفت شیمن هم چند سال پ ؟یگیم يجد»

«؟یگرفت زایو يچطور! یپس تو هم ژاپن رفت« : گفت  اصغر

 زیو تر و تم کیکردن، اگه ظاهرت ش یآدم نگاه م ختیبه سر و ر. دادن یم زایاون موقع تو فرودگاه و یدونیم« : گفت  شهرام

 ییعجب بزرگراه ها ویاصغر ، توک یول...هه...هه...نینیبیکه م نهیگرفتم چون ظاهرم هم زایمن و نیبنابرا. دادنیرو م زایبود و

. کنن یم تیرو رعا یهمه راننده ها بدون استثنا تمام مقررات رانندگ. بزرگراه ها چقدر راحت و باحاله نیتو ا یرانندگ! داره

«.کنه یکنترل م يوتریکامپ يامردم رو با دستگاه ه یجاده ها مسقراه و رانندگ يمجهز در همه  لیهم با وسا ییراهنما سیپل

!یده یم تیاهم یشهرام تعجب کردم و در دل گفتم ،واقعا هم که تو چقدر به مقررات رانندگ يحرف ها از

 يسرگرم باز ییکرد که گو یم یرانندگ ينبوده است، چون شهرام طور شیب یاو در ژاپن حتما جهنم یکردم زندگ فکر

شبه ام برطرف  دینکش یپشت سر بگذارد اما طول یکی یکیکند موانع را  ینگاه م ریتصوهمانطور که به  دیاست و با يکامپوتر

.شد

.میواسه خودمون دست و پا کن یکی میو تا روز آخر هم نتونست مینداشت لیالبته ما اتوموب: اون بالفاصله گفت  چون

«؟يکرد یم کاریاصغر ، تو اونجا چ« : و گفت  دیرا نوش شیاز چا يجرعه ا سپس
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دستگاه و دو بند  ریروز دستم رفت ز هی یکردم، ول یدستگاه کار م هیبا . کردم یکار م خونهیچا هیچند ماه تو « : گفت  اصغر

.انگشتم قطع شد

.تو خونه موندگار شدم يادیبعد هم مدت ز. شدم يبستر مارستانیب يروز تو چند

 یبه پارك نم کشنبهی يروزها گهیموقع که دستم تو گچ بود ، دداد اون  یبود و خرجم رو م یصاحب کارم آدم با انصاف البته

. رفتم یم کویپارك هاراج ایبه پارك و ِنو  يگردش و هواخور يها برا کشنبهی شهیوقت ها هم یۀ، بق ریبخ ادشی یول. رفتم

«.ونجاا ومدنیگشتن ، م یبودن و چه اونها که به دنبال کار م شاغلچه اونها که  یرونیا يبرو بچه ها ۀهم

«!ذاشتنیاونجا خوب سر همه رو کاله م. دونمیآره م« : گفت  شهرام

«چه طور مگه؟« :  دیپرس اصغر

اومده بودن و  رونیکه تازه از ا ییها یرونیسراغ ا یرفت یتو پارك م ؟يمگه تو ژاپن نبود! قربونت برم. چطور مگه نداره»

جا کار سرغ دارم، اما هزار  هیمن  یگفت یو به طرف م یرفت یجلو م،  يکرد یم ییطرف رو شناسا یوقت. گشتنیدنبال کار م

اون روز  یگفت یو بهش م یگذاشت یباهاش قرار م نیروز مع هی يبه کار و برا یگرفت یبعد مخ طرف رو م. دارهیدالر خرج بر م

که قطار  دونهیکرده باشه م یدگهر کس چند ماه تو ژاپن زن.شدندیبا هم سوار قطار م نیاون روز مع. ارهی، پول رو همراهش ب

جا پول رو  نیهم ،یگفتیتازه وارد م یرونیمقصد به ا همونده ب ستگاهیدو ا یکی. کنهیتوقف نم هیثان 45از  شتریب ستگاهیدر هر ا

مونده به  ستگاهیا هیخالصه .يبهم پول بعد ستیاون ضا يجلو ستاده،یصاحب کار ا یعنیساچو  يبعد ستگاهیبهم بده، تو ا

سرت بسته  شتقطار پ يدرها. يدیپریم رونیدرها بسته بشن از قطار ب نکهیقبل از ا هیو درست چند ثان یگرفتید پول رو ممقص

".بود دهیفا یب کرد،یم ادیداد و فر یهر چ. و خودش موندیتازه وارد م یرونیو ا شدیم

به نظرم . کردیخاطرات خوشه گذشته را زنده م مثل آنکه.بر لبانش نقش بسته بود ینیریلبخنده ش. صورت شهرام نگاه کردم به

.سوار کرده بود شینویرا سر هموطنان ب یکلک نیآمد که به دفعات چن نیچن

مرغ تا جون  ریاز ش ادته؟یرو  یچین ي یرهیزنج يشهرام، فروشگاهها یراست! هایرونیامون از دست ا":و گفت دیخند اصغر
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".شدیم دایتوش پ زادیآدم

ما بهش فروشگاهه پرنده  يدرش نصب شده بود، برو بچهها يباال یچون عکس پرنده آب یول. اره، اره ":فتگ جانیبا ه شهرام

 دهیبود چون موقع خروج از فروشگاه جلو در کاغذ خر یفروشگاهه خوب ":و ادامه داد دیخند انهیبعد موذ".گفتندیم یآب

مادر بسته  نیوقتا که فروشگاه به دورب یبعض. شنیام قائل م، واسه مردم احتریبابا کشور متمدن. کردندیاجناس رو کنترل نم

 رونیب کشنبهی يروزها یواقع متهیدهم ق کیبه  شدیشده رو م دهیجنس دزد. نه شهیهم یول گرفتند،یمجهز بود، مچ دزدا رو م

".به حراج گذاشت کویپارکها راج

جلو  یکه به زبون فارس کردندیو فروش م دیارك جنس خرجلو پ یرونیاونقدر ا. اومد ادمیاره ":گفت زیعمق آم یبا لذت اصغر

 يمکان خود دار نیو فروش در ا دیاز خر شودیتقاضا م زیعز انیرانیاز ا: مضمون نینصب کرده بودن با ا يداره پارك تابلو

".کنند

.دیخند شهرام

که  میبود يرهأیپن يمشتر یول م،یختفرویالبته ما جنس نم ":گتف انهیموذ نداختیراستش را باال م يکه ابرو یدر حال اصغر

".فروختندیبروبچ م

"قوان؟یل ریپن فروختند؟یم یرونیا ریتو ژاپن پن ر؟یپن ":دیواو پرس. نوبت شهرام بود که اظهار تعجب کند حاال

"!ریپن گنیم شیتو ژاپن به حش. شهینه بابا،منظورم حش":گفت اصغر

"آها"

"؟يتو تا به حال امتحان نکرد "

".به مواد مخدر ندارم ين عالقهانه چو "

".يا قهیسل یب یلیخ "

شهرام و اصغر رعد و  انیکه م يچند جمله آخر دنیخانوم همسر اصغر بودم، با شن يکه تا آن موقع مشقول صحبت با بدر من
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هم  ادیبه اعتواو را  خواستیمشکالت من و شهرام کم بود که م. ستمیبرگرداندم و با تعجب به اصغر نگر یبدل شده بود سع

 يگرید يادهایاعت گار،یاز س ریاحتماال غ. شودیم دهیاطراف سرش د گاریدود س از يهالها. شدم رهیاصغر خ يبه چهره .بکشاند

".که اعتراف کرده بود شیبه حش. هم داشت

"؟يکردیبه خونهوادت چطور تلفن م ":دیپرس شهرام

".شدیگرون تموم م یلیخه تلفن راهه دور خآ. زدمیکم بهشون تلفن م یلیخ `:گفت يبا دلخور اصغر

 500 يما به اندازه سکهها هیتومان 5 يسکهها یخنگه خدا،مگه خبر نداشت ":دوستانه با دست به شانه اصغر زد و گفت شهرام

روش تو دستگاه ف یتومان5 يسکه  هی ر،یبه خ ادشی. کردیکار م ینی 500فروش نوشابه هم تو ژاپن با  يژاپنه؟ دستگاهها ینی

البته از . ژاپن ینی 100سکه  يما هم اندازه  یالیسکه دو ر. میگرفتیپول پس م نینود  و صدینوشابه و س هی م،ینداختینوشابه م

".کنندینظر ضخامت با هم فرق م

 دستور داده در-مخابرات ژاپن -یت یشرکت ان ت دمیشن دم،یکه به ژاپن رس یموقع!پس کار تو بود. لعنت به تو":گفت اصغر

با  کردن،یکار م ینی 500فروش نوشابه رو که با سکه  يتلفن و دستگاها يباجهها کننیتردد م هایرونیکه ا ییمحلها

رو که از  یتومان 5 يشرکت مخابرات ژاپن سکهها دمیشن. عوض کنن کردیکار م ینی 150 يکه فقط با سکهها ییدستگاهها

".گرفتهیم نیو در ازاش  دادهیم لیدر ژاپن تحو رانیبه سفارت ا کردهیدستگاهها خارج م

با هر کارت  ؟یگیم یتلفن رو چ يکارتها یول. کردنیم هایلیخ. کردمیکارو م نیفقط من نبودم که ا ":متفکرنه گفت شهرام

که  میسوار کرده بود یکلک هی قامیمن و رف یول. صحبت کرد رونیبا ا شدیم میو ن قهیدق کیحدود  ینی 1000 متیتلفن به ق

".میکردیصحبت م رونیبا ا قهیدق ستیو حتا ب قهیارت ده دقک هیبا 

"؟يچطور":دیپرس ریبا تح اصغر

کارت . روکش نداشت کرد،یرو به دستگاه وصل م یکه گوش یعموم يتلفنها میکه به ژاپن رفته بودم، س لیاوا. راحت یلیخ"

رو  رانیبه محض اون که کد ا. یداشتیگشتهت نگاه مان نیپونز رو آماده ب ایسنجاق ته گرد  هی ،يدادیرو داخل دستگاه قرار م
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. يدادیدستگاه اتصال م يو سنجاق رو با هم به بدنه  میو س يچسبوند یتلفن م میسپونز رو به  ایسوزنه ته گرد  ،یگرفتیم

".کردیاز کارت شماره کم م یکی یکیده تا ده تا  يتلفن به جا ينطوریا

شرکت  گفتندینبود م خودیب! يکلکها رو سوار کرد نیا يخودت همه  نکهیمثل ا!انا کس ه يخوب بلد ":و گفت دیخند اصغر

 دایتنزل پ جدهمیه يبه رتبه  1992کشورا رتبه سوم رو داشت، اواخر سال  نیب هیاز نظر سرما 1990که در سال  یت یان ت

".کرد

"...هه...هه. میآره،خوب ورشکستشون کرد":سخت و گفت انیرا نما دشیسپ يو دندانها دیخند شهرام

 گهیخوب د":ادامه داد. نکرد یمتوجه نگاه من شد، اما اعتنائ. کردیصحبت م زیچقدر نفرت انگ. به شهرام رفتم يقرعه  چشم

"؟يکردیکارها م یچ گهید. کن، اصغر جون فیتعر

وقت  چیا از برو بچهها که هدو ت. موضوع خنده در شدم هیروز متوجه  هیبودم،  يکه دستم تو گچ بود و تو خونه بستر یموقع "

و  شدنیاز خونه خارج م کشنبهیبعد ازظهر  6و  5ساعت  یحوال کردن،یو تو خونه استراحت م رفتنیبه پارك نم کشنبهی يروز

رو با کمال  یبه اون گرون يوههایبودن، م یبا معرفت يبچهها. گشتنیبرم وهیپر از م لونینا سهیساعت با دو تا ک کیبعد از 

"...السی،گيویموز، آناناس،ک کردن؛یم میتقس هیبق نیسخاوت ب

".یبگ يخوایم یچ دمیحاال فهم...آها...آها":گفت شهرام

 هیارزون ته متیرو از بازار به ق وههایم نیدوستاتون ا یعنی ":دمیشده بود پرس کیبه شدت تحر میکه حس کنجکاو من

"کردن؟یم

".داشتندیبر م هایاز رو گور ژاپن!نه خانوم":و گتف دیخند اصغر

.دیخود زد و بلند خند یشانیمحکم به پ شهرام

سوخته مردشون رو  یعنی. استیرونیمثل گورستون ا هایگورستونه ژاپن د،یدونیآخه م ":خنده کنان خطاب به من گفت اصغر

در دوره  یمتوف رو که يوههایسر خاکش و م انیم یمتوف يلهایفام کشنبههای. ندازندیما روش سنگه قبر م نیو ع کننیخاك م
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من .میذاریقبر مرده هامون گل م يمثل ما که باال. کننیروحش دعا م مرزشآ يو برا ذارنیدوست داشته، رو گورش م اتشیح

 رفتنیم کشنبهی ياونا عصرها. دمیرو فهم انیبه گورستان رفتم، جر قامیهمراه اون دو نفر از رف یحوصلگ یروز که از فرط ب هی

".کردندیرو جمع مقبر ها يرو يوههایو م

"!ها یطفلک.گرونه یلیتو ژاپن خ وهیم نیکنیم فیکه شما تعر نطوریا رفت؟یخوب چه توقع ازشون م":گفتم یناراحت با

 یها را م وهیماجرا با لذت م نیتا قبل از ا. ها بزنم وهیمن اون شب که به خونه برگشتم نتونستم لب به م یول. بعله ":گفت اصغر

و فاتحه  نیبخور: گفتن یدادن و م یمظلومانه سر تکون م م،یکرد یها تشکر م وهیمن و دوستهام بابت م خوردم و هر بار که

( !ما يواسه مرده ها نیبخون

احساس انزجار به من دست داده . دیخند یاصغر هم م. ولو شده بود نیزم يشهرام از فرط خنده دلش را گرفته بود و رو حاال

 نیبودند و ا دهیکش يچقدر خفت و خوار گانهیدر کشور ب ،یلیبعد از جنگ تحم يبحران اقتصادمردم کشور من به خاطر . بود

مردم  ندگانیشهرام و امثال او که به عنوان که به عنوان نما. کردند یم حبتاز خاطرات نکبت بارشان ص یدو با چه لذت

!یچه ننگ! زینفرت انگ يآدم ها. دندرا برده بو یرانیهرچه ا يکردند، آبرو یسفر م گانهیکشورشان به ممالک ب

(؟یگرفت یچقدر حقوق م یراست: ( دیاز اصغر پرس يشهرام با لحن جد بعد

( .نیهزارو پانصد  ازدهی يروز )

(.گرفتم یاز تو م شتریب یلیمن خ ؟یگرفت یکم حقوق م نقدریا )

(؟يکرد یم کاریمگه چ )

(.يمرده سوز: ( گفت یبدون احساس شرمندگ شهرام

(؟يکال چند وقت اونجا بود: ( دیپرس یتعجب چیاصغر بدون ه و

( .اومد و اال هنوز هم ژاپن بودم شیکه اون مشکل پ فیح! پول درآوردم نجایماه ا شیبه اندازه ش یماه، ول شیش )

(؟یچه مشکل )
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و به حرفش گوش  مین رو خوردمو یرونیا قیرف هیما گول . کنم فیاگه برات تعر يریگ یخنده ات م: ( و گفت دیخند شهرام

( .میداد

(ن؟یکار کرد یچ )

اما باالخره . داد یاز ادامه صحبت اکراه داشت و وجود من آزارش م ییگو. به من انداخت یمن و من کرد و نگاه یکم شهرام

( !...ها...ها...ها! میذاشت یتو گوش مرده ها ترقه م: ( زد و گفت ایدل به در

اصغر قاه قاه . مشغول کردم وهیانداختم و خودم را به پوست کندن م نییزد؟ سرم را پا یبود شهرام م یچه حرف نیا. خوردم جا

( !؟یذاشت یچرا ترقه تو گوششون م گهید: ( و گفت دیخند

 يها یژاپن نیآخه ا: ( کرد، همان طور خنده کنان گفت یرا زنده م ینیزیخاطرات ش ییآمد و گو یکه قهقهه اش بند نم شهرام

که مرده هاشونو  یدونیم... کردن شرفتیو فنون پ عیدر صنا نقدریکن ا یتعجب م. هستن یخرافات یلیخ... هاهاها...نسناس

 ،یچیها گوش وامستن، اگه جنازه آروم بسوزه که ه یژاپن ،يره تو کوره آدم سوزیمرده م یوقت. سوزونن یم یطبق آداب سنت

داشته  ينکرده که پاداش اخرو یبوده، کار مهم یتیبو و خاص یآدم ب اتشین حتو دورا یاون مرحوم چشم بادوم شهیمعلوم م

 کیلیت کیلیسون بده، استخون ها ت یج.یپ.انفجار توپ شرپنل و آر يصدا بده، صدا ژیژقیباشه، اما اگه جنازه اون مرحوم ق

که تو ژاپن قرار داره و مثل دماوند  یکوه هیبه  دهیدو قبضه رس یسفارش ،يفور ع،یروح پرفتوحش تند، سر یعنیمنفجر بشه، 

(هی یفوج(  ای) یاوج(اسمش هم . ژاپنه يقله کوهستانها نیخودمون قله اش بلندتر

(اماست؟ی یمنظورت فوج: ( گفتم

(؟یفوج یچ ،یکه گفت یآره، همون )

(.امای یفوج)

 قیکه ر نیخوب کردن، بعر از ا يون کارهاش یکه تو مدت زندگ کوکارین یارواح همه مردگان ژاپن گنیکه م امای یآره فوج )

 هی یواشکیبود  دهیموضوع رو فهم نیماکه ا قیرف اروی نیا. به اونجا شهیواصل م يفور ع،یتند، سر ،یقرق دنیرحمت را نوش
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 هایژاپن... هاهاها!... کردن یشدن و صدا م یسوخت، ترفه ها منفجر م یکوره م يمرده تو یوقت! چپوند یترقه تو گوش مرده م

! ) دادن یشدن و به ما انعام م یخوشحال م. اماستی یکردن مرده شون رفته بهشت، که منزلگاه اولش همون کوه فوج یفکر م

دو برابر حقوقمون انعام  میدیدفعه ما د هی! بود يعجب روزگار: (داد اضافه کرد یتکان م یکه سرش را با خوشحال یو در حال

( !.چون مطمئن بودن امواتشون به بهشت شتافته اند شدن،یما خارج م ياز مرده سوز خاطر بیها با ط یژاپن! میگرفته ا

(اومد؟ شیبراتون پ یخوب، چه مشکل: (دیپرس د،یخند یداد و م یسر تکان م نیکه از تعجب و تحس یدر حال اصغر

اصال . باال رفته... هاهاها... ه بهشتآمار رفته گان ب نجایکه ا دهیبه گوش صاحب کارمون رس دمیوقت د هی ،یچیه: ( گفت شهرام

هم نسبت  یاز مرده ها که اتفاقا با دو مرده قبل یکی لیفام. امای یفوج رنیدرست شده، همه مرده ها تندتند م امای یتور فوج

عث شد با نیا. ختیجنازه اونها هم اومده بود، متوجه کلک ما شد و کاسه کوزه مون رو به هم ر عییداشت و قبال به مراسم تش

بعد از چند . یگرفت و انداختمون تو هلفدون میدیخواب یپارك م يمارو که تو سیبعدش پل. صاحب کارمون مارو اخراج کنه

(.کردن مایروز هم عذرمون رو خواستن و بردن فرودگاه سوار هواپ

هم خجالت  دنشیاز شن یمن حت یکرد ول یم فیرا با غرور تعر عیوقا نیشهراه همه ا. انداخته بودم نییخجالت سرم را پا از

.به دست آورد یبزند تا پول ياو حاضر بود دست به هم کار. دست خودم نبود. دمیکش یم

.نگذاشته بودند یجماعت باق یرانیا يبرا ییاو و دوستانش در ژاپن، آبرو نکهیمثل ا! من يخدا

به من خوش گذشت، چون صاحب کارم ازم  یلیماه خ شیبگم که اون ش نویا یول: ( مخصوصش ادامه داد یبا لودگ شهرام

چون . شده بودم یاحمقم خامم نکرده بود، االن واسه خودم تو ژاپن کس قیاگه اون رف. بود و واقعا منو دوست داشت یراض

صاحب . و منظم بودند يها خرکار و جد یرونیبودن، اغلب ا یراض یرونیمهاجر ا ياز کارگرها یلیخ یژاپن يصاحب کارها

نه  ن،یمست هست اهیعرق خور و س نجایا انیها که م یجنوب يکایته مثل آمر ن،یگفتند شماها نه مثل عربها تنبل هست یکارها م

. تو بورس بودن هایرونیا. نیهستو متعفن  فیکث گهید ياز مهاجرها ینه مثل بعض شن،یمثل ترکها اهل دعوا و مرافعه و بدقلق م

دردسر به  یمن رفته بودم ژاپن پول مفت و ب. ستمیو دستگاه وا نیغروب پشت ماش اما من خرکار نبودم که از صبح پاشم تا
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دلم خوشه که  یول. هم پول به دست آوردم اما افسوس که اخراجم کردن یلیخ. پاشم برم اونجا کار کنم نکهینه ا ارم،یدست ب

خرکار رو هم اخراج  يها چارهیاون بدبخت ب که میکرد یطونیاونقدر تو ژاپن من و امثال من ش. دمیخرکارهارو هم بر ننون او

 يشلوغ کار ادیالبته منم عجله کردم، اگه ز. میجماعت رو نخواست یرونیما ا. دم نداشت یگفتند اصال خر ما از کره گ. کردن

(.داشتم میتو حساب بانک نی اردهایلیکردم االن باز هم تو ژاپن بودم و م ینم

(چطور؟: ( گفت اصغر

اگه اونجا مونده بودم قرار بود  ر،یبه خ ادشی یول م،یشده ا الواریالبته حاال که ما ع: ( من تکان داد و گفت يسوبه  يسر شهرام

( .دختر صاحب کارم رو عقد کنم

مواظب باش طرف لنگه !... اوه: (که مثال من نشنوم، به شهرام گفت يآهسته تر يبه من اشاره کرد و با صدا یواشکی اصغر

(!نکنه کفش بهت پرتاب

.ام دهینشن يزیخودم را مشغول صحبت با همسر اصغر نشان دادم و وانمود کردم چ من

(.بود) ویم(بود اسمش  یدختر خوب یلیآره، خ: ( گفت شهرام

(...ها...ها...؟ ها!گربه بوده اروینکنه ... ویم...ویم...ویم: (گفت یبا مسخرگ اصغر

البته : ( من گفت یدلخوش يبعد برا.) ملوس بود یلیآره، خ: ( ود گرفت و اظهار کردمتکبرانه به خ يا افهیق. دیشهرام نخند اما

(.بود یدختر خوب یلینباشه، خ شونیاون هم به از ا یهستم، ول یراض المیمن که از ع

.کرد یم سهیمقا یبود که مرا با دختر مرده شور ژاپن دهیرس ییحاال کارم به جا! من يخدا

****

 ينذر يتوانست غذا یبابت جالب بود که م نیمحرم و صفر از ا يسوگوار امیا دنیاز نظر شهرام فرارس. دیمحرم فرارس ماه

از نظر من، . دانستم یم ییکوین اریرا سنت بس ينذر يرسم پختن غذا شهیمن هم. بپردازد يو مفتخور یو به سورپران ردیبگ

 دهیبه عق. گرفت یبا فقرا نشات م ين و احساسشان در همدردآنا ينواز فیه ضعیو روح انیرانیا يرسم از دست و دلباز نیا

 امیافسوس که در ا یول. رسد یکه دستشان به دهنشان م یبه اشخاص مستحق داده شود و نه به کسان دیفقط با ينذر يمن غذا
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 ينذر يکجا غذا نندیتا بب زنند یپرسه م ابانهایدارند، از صبح تا شام در خ یمناسب یکه اغلب وضع مال ،يتاسوعا و عاشورا عده ا

نوع  نیاز ا یکینبود،  یشهرام هم که به هر حال مستحق واقع. کنند هیآماده ته يدهند، تا به اندازه مصرف چندروزشان غذا یم

.افراد بود

دغن دانم چطور شد که شهرام که رفتن ما را به خانه پدر و مادرم ق ینم. مینهار به منزل پدرم دعوت شد يتاسوعا برا روز

.رفتیرا کنار گذاشت و دعوت را پذ لشیدل یب يکرده بود، کدورت ها

اش  یانگار صندل. کرد شیگذشت، شهرام شروع به وول زدن در جا یم ییرایکه از نشستنمان در سالن پذ قهیاز چند دق بعد

ادامه . کرد یادا م یشخراش خاصکلمه مامان را با لحن گو!) مامان: (دارد و ناراحت استو عاقبت برخاست و به مادرم گفت خیم

(.رمیبگ ينذر يتا غذا چندمن برم  نیمامان، اگه اجازه بد: ( داد

(.و مخلفات یو ترش یبا گوجه فرنگ میدار دهیناهار چلوکباب کوب. من غذا آماده کرده ام یول: ( گفت مادرم

زعفرون هم بهش . اش پرگوشته مهیحتما ق ه،یکبابچون جوجه . دهیم مهیسرکوچه امروز ق یجوجه کباب نیا یول! نداره یاشکال )

(.زنه یم

(؟يگرد یبرم یک. میناهار رو بکش میخواه یاالن م یول: ( با تعجب گفت مادرم

(.خوام واسه بابام ناهار ببرم یم قتشیحق. نیشما ناهارتون رو بخور )

(.خودمون ببر يخوب از غذا )

(.دوست داره یلیه، بابام خدار گهیلطف د هی ينذر يغذا ن،یدونیم! نه )

(.خوب اریبس )

(.من رفتم: ( به من انداخت و گفت ینگاه شهرام

 یشهرام نبود که مرتب به من امر و نه. را کنار خانواده ام صرف کردم يریآن روز ناهار دلپذ. نزدم و او از در خارج شد یحرف

با  يا روزمندانهیبا حالت پ. او ساعت چهار بعد از ظهر برگشت. درا ببر میو آبرو) زیپلو بر(، )گوجه بده(، )کباب بده(کند که 
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چلو خورشت : ( زده گفت جانیچه با خود آورده است، ه دمیپرس یوقت. داخل خانه شد ش،مصرف در دست کباریدو ظرف 

(.پونزده تا گرفتم. مهیق

(مه؟یپونزده پرس خورشت ق: ( دندیو مادرم با تعجب پرس پدر

(ه؟یخوب بله، مگه چ: (جواب داد یانبحق به ج افهیق با

(همه غذا دادن؟ نینفر ا هیچطور به تو : ( دمیپرس

. غذا بهشون کمک کردم میتقس يمن رفتم تو: ( به غبغب انداخته بود جواب داد يکه باد یو در حال روزمندانهیهمان حالت پ با

کرده  میرو که قا ییغذاها یواشکیبعد . کردم یم میقاداشتم و  یخودم برم يرو برا شیکیدادم،  یکه م ییهر چهار پنج غذا

بعد با همان .).رو هم برداشتم ياخر يپنج تا, ببره  ينبود نذر یکس گهیهم د آخرش.نیتو صندوق عقب ماش ذاشتمیبودم، م

(.ارمیبراتون ب گهید ياگه دوتا کمتونه دوتا!حاال مامان: (حالت آزار دهنده رو به مادرم کرد و گفت

(.میغذا جا ندار يبرا گهید.میخورد یما ناهار مفصل یجات خال!ممنون,نه: (زده گفت  رتیح مادرم

(.نیبخور نیگرمش کن نیهر موقع خواست.زریتو فر نیخوب بذار)

 يدادن و نذر ينذر,زیشهرام عز: (به سخن آمد و گفت  اوردیطاقت ن نجایو تاسف شاهد منظره بود در ا رتیکه با ح پدرم

گرسنگان و فقرا ,دادن  ينذر.شهیم دهید رشینظ يدر کمتر کشور.هیو عارفانه و مردم بایز,کار نیا.داره یو اصول گرفتن فلسفه

و  یداد و دوست جادیا يدادن برا ينذر.ساختنه کیبهره مند و شر, فرموده  عطارو در آنچه خداوند به افراد صاحب مال 

مسلمون ها در برابر ظلم  یو همرنگ یکدلینشونه اتحاد و  شهیحرم داده مم امیکه در ا يا ينذر.و تفاهم در جامعه س یمهربون

 غیو زحمتکش در ریو امثال اون از مردم فق هیو معاو نیدیزیاونچه رو .هاس دیزیامثال  یو انحصار طلب يو خودسر دادیو ب

و به  ذارنیدر طبق اخالق م نداریمردم مسلمون د, دادنیکاخها به خود و خونواده شون اختصاص م يواریو در چهار د کردنیم

و خاص و عام رو بر خوان  گسترنیو سفره م کننیمردم باز م يدر خونه به رو,او يو خواستها و آرمانها نیاحترام امام حس

اما فلسفه .السالم هیعل نیکربال امام حس دیعهد با شه دیاز خداوند و تجد يشکرگزار ینوع,دادنه يفلسفه نذر نیا.کننیدعوت م
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جون  نواین يکربالس که با لب تشنه و شکم گرسنه در صحرا يشهدا یاحترام به خاطره گرام يباز ادا, گرفتن  ينذر

 یروزگار گرون نیکه تو ا يو اونها ریمردم محروم و فق ياما برا.هیچند قاشق کلف یخوردن حت,  یافراد مرفه و غن يبرا.باختن

وجود نداره  يحد و مرز, محرومن  ییاز مواد غذا ياریونواده شون از بسو خود و خ ستین نیهمه روزه سفره ناهارشون رنگ

 یحکومت حضرت عل وهیو ش نیدستور د نکرد ياه نگه دار چارهیبرهنه ها رو جامه پوشوندن و از ب,کردن ریگرسنه ها رو س

.هی

 يو مهمون ها ریمحروم و فق يدمهارو کع طبعا به آ ییپونزده ظرف غذا, داشتن همه امکانات  اریقبول کن تو که با در اخت)

کاره بدب ,صاحب سفره ياون هم بدون اطالع و رضا,یخودت برداشت يتعلق داره برا دالشهدایخوان حضرت س یواقع

حاال برو و  نیهم.ينکرد یاما به خودم اجازه مدم پدرانه به تو بگم کار خوب یرنج یاز تذکر من م دونمیکه م نیمن با ا.يکرد

(.برگردون يبه صاحب نذر ایکن  میتقس ینیب یم ابونهایکه تو خ يریافراد گرسنه و فق نیبغذاها رو  نیا

 يسهم خونواده من از نذر نیا: (از ظرف ها را برداشت و گفت یکیمتبرك را خورد و  مهیپدرم سه قاشق از چلو خورشت ق بعد

(.یبه افراد مستحق برسون دیرو هم با یباق.نیامام حس

غذا را  گریکرد ظرف د یلب غرولند م ریکه ز یسپس در حال.پدرم گوش داد يدلخور به گفته ها, یو عصبانبهت زده  شهرام

 نیرا به عنوان ا ينذر يظرف غذا  کیمنت بگذارد و  سیمغازه پدرش خواست سر پل کینزد.میآمد رونیبرداشت و با هم ب

به  زیآم ریو تحق یشناخت نگاه پر معن یاو را خوب م ایکه گو یو رانندگ ییااما مامور راهنم,بدهد ياوست به و يپدر يکه نذر

(ن؟یآور ادیز.ابونهیخ سریجوجه کباب ينذر نیا: (او افکند و گفت

(.میما نذر کرده بود.مال خود ماست, نه: ( گفت شهرام

(.يدکر یم میغذا تقس یداشت, يبود ستادهیا یجوجه کباب يجلو دمتیخودم د: (کرد و گفت  یخنده تلخ سیپل

با اشاره دست دستور داد حرکت کند و  سیاما پل, دیبگو یشهرام خواست سخن.از شهرام دلخور بود سیدانم چرا افسر پل ینم

(.نیبه مستحق بد نیببر,متشکررم.واسم آوردن,خودم گرفتم: ( مصمم گفت  ییبا صدا
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در راه .میکرد يرو ادهیپ یو کم میه پارك رفتبه او بدهد ب ينذر ينکرده بود که از غذا دایپدرش را در فروشگاه پ شهرام

دانست با  یبود که شهرام نم ادیغذا آنقدر ز.نبود شیفرسا ياما آقا, میسر زد شیباز به سوپرمارك فرسا, بازگشت به خانه 

انها هم در  یول, میتا آنجا رفت.بود یکارگر جنوب ابانیخانه آنها در خ. خانه نبود.ببرد رشناتاشا و مانوشکا دوستان ماد يآن برا

در  شیخاله ها,به گفته شهرام.تابستان ماند يدر آن گرما لیطور در صندق عقب اتومب نیغذاها هم جهیدر نت.خانه نبودند

 کباری يشهرام ظرفها.میببر شانیاز آن غذاها برا میتوانست ینم نیو بنابرا, در خانه آنها نبود چکسیمسافرت بودند و ه

به او ,میدیبه خانه رس یوقت.گذاشته بود لشیرا صندوق عقب اتومب سهیو ک دهیچ یبزرگ لونینا سهیرا در ک ينذر يمصرف غذا

(.میبذار خچالیاونا رو تو  دیبا.شنیفاسد م ينطوریغذاها ا نیا یول: (گفتم 

ما جا  کیکوچ خچالی يتو يامما همه ظرفها.خچالیتو  ذارمیم, باال  میبر یدو سه تا ظرف رو م, باشه: ( گفت  شهرام

(.شهینم شونیطور, شبها هوا خنکه.بمونن نیجا تو صندوق عقب ماش نیذاها هم میبذار دیبا.شنینم

 شیفرسا يعازم فروشگاه آقا, میکع هنوز خودمان ناهار نخورده بود یدر حال, سر ظهر که شد .روز عاشورا بود, بعد  روز

پدر شهرام .بودند لیتعط شیام مغازه ها و از جمله سوپرمارکت فرسااما آن روز تم.میتا چند ظرف از غذاها را به او بده میشد

که  يگریمحل د ایمنزل  کیاحتماال در .دانست پدرش به کجا ممکن است رفته باشد یدر خانه اش هم نبود و شهرام نم یحت

.نبود يما خبرب از وا, شهرام تا شب چند بار به مازه و خانه پدرش زنگ زد.بود یمشغول سورچران, دادند یم ينذر يغذا

به .داشت غذاها سالم هستند و فاسد نشده اند دهیاو عق یول, میزیغذا ها را دور بر هیبه شهرام گفتم بهتر است بق,آن روز يفرد

شهرام چند ظرف از غذاها را برداشت و با .گرفته و دلخور پشت صندوق نشسته بود افهیبا ق شهیاو مثل هم.میمغازه پدرش رفت

(.آوردم يبراتون غذا نذر,پدر جان : ( خاضعانه جلو رفت و مودبانه گفت .مغازه گام نهاد خلبه دا یحق به جانب فهایژست و ق

(.اریقاشق چنگال ب, احمد: (زد ادیفر: به طرف من تکان داد و ظرفها را گرفت يسر, را از هم باز نکرد شیاخمها رمردیپ

من  یول.گرسنه بوده و غذا را به موقع آورده ام یلیپدرم خ نکهیمثل ا, گفت یبا نگاهش م.به من گاه کرد یبا خوشحال شهرام

از  یدگیترش يفورا بو.ا کنار زد مهیپلو خورشت ق ينان رو شیفرسا يآقا.ستیمطمئن بودم که آن غذا قابل خوردن ن ایتقرب
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 کدفععهیاشق به دهان گذاشت و نوك ق کیمحض امتحان .به پسرش انداخت یاخم کرد و نگاه مشکوک شتریاو ب.آن بلند شد 

(!غذا که فاسد شده نیا: ( زد  ادیفر

به , بابا جان : ( پلو خورشت را به دهان برد و به زور قورت داد  يو قدر دیفورا قاشق را از دست پدرش قاپ.دستپاچه شد شهرام

(.االن گرفتم نیخدا هم

(.يحاال واسه من آورد, موندنه نتیها سه روز تو ماشغذا نیا ؟البدیزن یمگه بچه گول م, یمرد حساب: ( گفت  پدرش

(!نه واهللا به جون شما)

(کش؟یخجالت نم!دروغگو! صاحاب یجون خودت ب)

(.رمیگ یم گهید ينذر يغذا هیواستون  رمیاالن م نیهم, بابا جون )

.چرخاند گریرا به سمت د شیو رو.)خورم یغذاهارو م نیمن خودم بهتر!الزم نکرده)

(.کن یو خوب ایحاال ب: ( شهرام گفت .میمارکت خارج شدسوپر از

(.شهیگرم تابستون خراب م يهوا نیمعلومه تو ا.ینگه داشت نیغذا رو دو روز پست ماش گهید گهیخوب راست م: ( گفتم

 يار جوشد در کن یانها در هوا پخش م یدگیترش يبودند و بو لونیمانده را که در نا یباق يشهرام همه ان ده ظرف غذا و

.گذاشت ابانیخ

در واقع اتومبیل و موتور زندگی او بود ، و بجز . عجیبی به اتوموبیل و معامالت آن داشت  ۀطور که گفتم شهرام عالق همان

دوست داشت از صبح زود تا شام در خیابانها گاز بدهد و به دنبال . دیگري نداشت  ۀرانندگی و تماشاي مغازه ها ، تفریح ومشغل

افسوس که من مدتی بعد . مختلف را زیر پا بگذارد و ویترین مغازه ها را تماشا کند  حالتوچک و اغلب بی اهمیت مکارهاي ک

حاال او اکثر روزها با یک کیف سامسونت در دست ، از خانه خارج می شد و تا ساعت دو . از ازدواج به این موضوع پی بردم 

. از سیصد چهارصد تومان در جیبش پول نداشت  بیشگاهی . همیشه بد بود  ولی وضع مالیش. بعدازظهر از او خبري نداشتم 

« .میخوام اتومبیلم رو بفروشم ، یه پیکان بخرم« : یک روز گفت 
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« .چرا پیکان ؟ همین رنو که خوبه»

« .واب بدهتو روزنامه آگهی داده م امروز بمون خونه به تلفنها ج. نه ، میدونی ، من با پیکان خیلی راحت ترم »

« .بایدخودت به تلفنها جواب بدي! من چرا جواب بدم ؟تو میخواي ماشینت رو بفروشی »

« .هر کس زنگ زد بهش بگو. مشخصات اتومبیل رو می نویسم . من باید برم سر ساختمون ! حرف زیادي نزن »

رینگ  –با لوازم اضافی  – 67رنو مدل : دیدم روي یک برگ کاغذ با خط خرچنگ قورباغه اش نوشت . چیزي نگفتم  من

.و کاغذ را کنار تلفن گذاشت. ضبط وبلند گو  –فوق العاده تمیز  –رنگ سبز متالیک  –اسپرت 

«الو ؟« : گوشی را برداشتم و گفتم . از رفتن او ، طولی نکشید که نفر اول زنگ زد  بعد

«قیمته ؟ الو ، خانم ، ببخشید ، ماشینتون چه« : جوانی گفت  صداي

.را گفتم قیمتش

«لوازم اضافی داره ؟»

« .بله داره»

«سندش دست اوله ؟»

«ببخشید چی گفتین ؟»

«پرسیدم سندش دست اوله ؟»

« .نمیدونم»

«ضبطش چه مارکیه ؟»

« « .یادم نیست ...

«الستیکهاش نو هستن ؟»

« .نمیدونم»
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«پس چی میدونی ؟! شما که هیچی شو نمیدونی و یادت نیست ! ، آبجی اه « : لحن الت واري گفت  با

تا ظهر به حدود بیست تلفن جواب . بعد دوباره تلفن زنگ زد و همان سؤالهاي احمقانه تکرار شد  ۀپنج دقیق. را گذاشتم  گوشی

سرپایی ناهار خوردم و روي . ت هرگز نمی دانستم آگهی دادن در روزنامه براي فروش اتومبیل اینقدر زجر آور اس. دادم 

.تلفن را از پریز بیرون کشیدم ۀدو شاخ. تختم دراز کشیدم و خواستم چشم بر هم بگذارم که باز تلفن زنگ زد 

.به محض اینکه دو شاخه را به پریز زدم ، زنگ تلفن مجدداً به صدا در آمد. از دو ساعت که از خواب بیدار شدم  بعد

«چرا گوشی رو بر نمیداري ؟. من اآلن مغازه بابا هستم . شهرام  الو ، سالم ، منم»

« .می خواستم یه چرت بخوابم. چون از صبح تا حاال از بس به تلفنهاي بی سرو ته جواب دادم خسته شدم »

« .بخوابی ؟ اونهم حاال که من تو روزنامه آگهی داده ام ؟ آخرین بارت باشه که این کار رو می کنی»

تو که آگهی میدي ، پس خودت خونه . من نمیدونم چی به اونها جواب بدم ، نمی فهمی ؟ خسته شدم از بس گفتم نمیدونم »

« .بمون و جواب مردم رو بده

« .اآلن مامانم رو می فرستم بیاد به تلفنها جواب بده. خیلی خب »

من هنوز گیج خواب . ساعت چهار بعد از ظهر بود . راه رسیدند ساعت نگذشته بود که مادرش به اتفاق ناتاشا و مانوشکا از  نیم

.دیدن آنها را نداشتم ۀبودم و اصالً حوصل

خوشگلی شهرام به تو هم سارایت . ساالم ، عزیزم ، چقدر خوشگل شدي « : جلو آمد و گونه ام را بوسید و با لهجه گفت  ناتاشا

« !کرده

« .ولی شقایق هم از اولش خوشگل بود. جاي خودش  خوشگلی شهرام به« : شوهرم گفت  مادر

« !حاال خوب شده. نه ، آوال خوب نبود « : گفت  ناتاشا

.دیگر از شنیدن موضوع خوشگل بودن شهرام حال تهوع به من دست می داد. گوش دادن به این حرفها را نداشتم  ۀحوصل

گفتم بهت شقایق که میخواستن تو فروشگاه بزرگ از من . د خوب ، شهرام از بچگی خیلی ملوس بو« : شهرام گفت  مادر
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« .چه دستهاي تپلی داشت! الهی بگردم دورش ! بدزدنش 

 – 67بله ، رنو مدل « : باز هم تلفن زنگ زد و گلرخ خانم پاسخ داد . به آشپزخانه رفتم و خودم را به کار مشغول کردم  من

« .بدنه اش رنگ شده ؟ نمیدونم. م کَفش خوردگی داره ؟ نمیدون. رینگ اسپرت 

پاشین بریم« : لبش گذاشت و گفت  ۀپس از چند بار جواب دادن به تلفن ، خسته شد ، کیفش را برداشت ، سیگارش را گوش او

. »

«به این زودي میرین ؟« :  گفتم

« .باید باهاش برم خرید. اره مادر جون ، مادرم کار داره »

روز . آن روز تمام مدت کسل وافسرده بودم و احساس می کردم اعصابم بکلی خرد شده است . رفتند  دو زن هم دنبالش وآن

شهرام پایین می رفت و با . صبح زنگ خانه به صدا در آمد  7از ساعت . بعد قرار بود خریداران براي دیدن اتومبیل بیایند 

در . هارمین با چهارمین مراجعه کننده به توافق رسید صبح چ 10ساعت  الخرهبا. خواستگاران اتومبیل مذاکره می کرد 

« .امروز یه خورده کار دارم. فردا میریم ماشین را معامله کنیم « : بازگشت به آپارتمان گفت 

اینها رو براي چی از « پرسیدم . کوچک رنو و پخش صوت اتومبیلش را با خودش آورده است  ۀکه به خانه آمد ، دو آین شب

«کردي ؟ ماشین باز

آینه ها هم . حقیقتش نمی خوام پخش صوت رو به خریدار بدم « : حالتی متفکر در حالی که چشمانش را تنگ کرده بود گفت  با

« .و گذاشته بودم رو اتومبیل که فنري ان.ام . آخه آینه هاي ب. حیف هستن 

خریدار اتومبیل ، دکتر دارو سازي . تحویل می داد  دو روز بعد شهرام باید اتومبیلش را. آن لحظه چیز دیگري نپرسیدم  در

در را . با شنیدن صداي زنگ ، شهرام دوباره پایین رفت و پس از نیم ساعت باال آمد . بود که تازه از خارج به ایران آمده بود 

« !هیس« : شیطنت آمیزي کرد ، انگشتش را به طرف لبش برد و گفت  ةکه باز کردم ، دزدکی داخل شد ، خند

«چیه ؟« :  گفتم

از حرکاتش چیزي دستگیرم . بعد باز هم پایین رفت و نیم ساعت دیگر همان جا ماند  ۀو پنج دقیق» ! هیس « : گفت  دوباره
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.آنقدر افسرده بودم که دیگر به کارهایش اهمیتی نمی دادم. نشد 

هنوز . قربان چطورین ؟ بله ، چشم ! له ، شما ؟ آها بله ب« : فرداي آن روز ، باز تلفن زنگ زد و شهرام گوشی را برداشت  صبح

« !قربون شما! چاکر شمام . من سر قولم هستم . ولی مطمئن باشین . به نتیجه نرسیده م 

ببین شقایق ، راستش من نمی خواستم آینه هاي بغل و پخش صوت « : اندکی بعد گفت . را گذاشت و به من خیره شد  گوشی

اینها ! عاشق آینه هاي بغل وپخش صوته . الکی بهش گفتم خانم من خیلی زن سختگیریه . این یارو خریداره بدم اتومبیل رو به 

چقدر ! یارو کلی به من نصیحت کرد که اي آقا « : بعد زورکی خندید وگفت » .  دهرو خودش بدون اطالع من با آچار باز کر

حاال . م وگفتم با خانمم صحبت می کنم و سعی می کنم راضیش کنم من خودم رو به معصومیت زد! خانمت بهت تسلط داره 

« .بده و گوشی رو بذار شهر وقت زنگ زد بهش فح: تو فقط یک کار کن . بهش گفتم هنوز به نتیجه اي نرسیده ام 

م همان دکتر یکی دو روز بعد تلفن زنگ زد و فهمید. بحث کردن با او را نداشتم  ۀحوصل. ومبهوت فقط نگاهش کردم  مات

. من دکتر سلیمی هستم . خانم ، سالم عرض می کنم « : او مؤدبانه گفت . دارو ساز خریدار اتومبیل ، آن سوي خط است 

« .پیغام به شوهرتون بدین همی خواستم فقط ی. ببخشید وقتتون رو می گیرم 

بله ، « : بنابراین مؤدبانه گفتم . ه او هتاکی کنم شرمم آمد به کسی که نمی شناختم ، طبق فرمایش شهرام ناسزا بگویم و ب من

« .بفرمایین آقا

ولی این درسته که شوهر شما پول یه ضبط ژاپنی خوب رو از من بگیرن و . خانم ، کار ما که تموم شد و معامله هم انجام شد »

ایرانی بهم بدن ؟ درسته الستیک جر  ۀو رو بگیرن اما آین.ام.ب ۀیه ضبط دست دوم تایوانی بهم بندازن ؟ درسته پول آین

آج دار قالب کُنن ؟ الستیکش وسط بزرگراه ترکید و نزدیک بود من وخانمم رو به  يچسب دار رو به اسم الستیک نو ةخورد

« .کشتن بده

گین بود ، گمان می کنم با لحن نیمه نصیحتگرانه و نیمه خشم. دنیا در نظرم تیره وتار شد . دیگر صدایش را نمی شنیدم  من

.فکر کردم با چه حیوانی در یک خانه زندگی می کنم. همچنان به اعتراضش ادامه می داد 
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شهرام پس از روزها گشت وگذار و سرزدن به نمایشگاههاي مختلف اتومبیل ، یک پیکان . دیگر شکمم باال آمده بود  حاال

، تا آنکه پی بردم که به پیشنهاد پدرش ، که به او هیچ کمک نمی دانستم چرا این اتومبیل را انتخاب کرده است . خریده بود 

با ناراحتی و فریاد زنان . وقتی فهمیدم یکه خوردم . زندگیمان مسافر کشی کند  انمالی نمی کرد ، تصمیم گرفته براي گذر

! مونی سهم گذاشتی آخه کار تو این مملکت قحطه که میخواي مسافر کشی کنی ؟ تو که گفته بودي تو شرکت ساخت« : گفتم 

«مگه نگفته بودي ماهی سیصد هزار تومن از فروشگاه پدرت سهم توست ؟

یه پول حسابی از اون گیرم میاد که . شرکت ساختمونی هنوز به حساب کتابها رسیدگی نکرده « : خونسردي جواب داد  با

« !چون تو باهاش خوب تا نکردي. کرده  به خاطر تو باهام قهر. بابام هم دوباره با من قهره . میخوام خونه بخرم 

 ۀبه خاطر من با تو قهر کرده ؟ این دشمنی و کینه اي که بین شما پدر و پسر هست سابق« : نهایت خشمگین شدم وگفتم  بی

قع اون مو. چه ارتباطی به من داره ؟ تو که به قول خودت از دو سالگی فحش ولگد از پدرت نوش جان می کردي . دیرینه داره 

« .که من نبودم

قرار نبود از درددلهایی که پیشت کردم براي تحقیر من ! ساکت شو « : دستم را گرفت و پیچاند و پشت تنه ام برد و گفت  مچ

« .استفاده کنی

ابی اگه من جاي تو بودم ، از سن ده دوازده سالگی فکر یه شغل درست وحس« : و با حرکتی مچم را آزاد کردم » ! آي« :  گفتم

« .می کردم که اینقدر محتاج پدرم نباشم

آخه از کجا میدونستم ؟ همیشه می گفت هر چی من دارم مال توست و ما با هم کار « : مظلومیت روي زمین نشست وگفت  با

نه به دست من میخوام یه لقمه نون شرافتمندا. شقایق ، تو رو خدا اینقدر تحقیرم نکن ! ولی هیچوقت نم پس نمی داد . می کنیم 

اآلن که بازم منو از خودش رونده ، برم پیشش و دوال راست بشم ، اونوقت تا آخر عمر تو  گها. میخوام بابام ادب بشه . بیاورم 

 ۀامید من تو هستی ، تو وبجه اي که تو شکمنه هم ۀهم. هر چی باشه کار که عار نیست . بذار یه کم مقاومت کنم . سرم میزنه 

میدونم چه امتیازاتی ازش ! اونوقت من میدونم و اون .  کنهیه ماه دیگه ، بابام طاقت نمیاره و آشتی می. زندگی من هستین 
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« .بگیرم

« .اما مواظب باش دوستها وآشنایان نبینن ونفهمن. درسته کار عار نیست . خیلی خوب « : گفتم . آرام شدم  کمی

واسه . نه مالیات میدي ، نه به شرکت تاکسیرانی حق وحساب میدي . ریه باشه ، چشم ، ببین ، این خیلی شغل نون وآبدا»

برق چقدر میدن ؟  ۀولی فکر می کنی به یه فوث دیپلم. اآلن من میتونم بِرَم تو یه شرکت استخدام بشم . خودت کار می کنی 

ت میز اداره یا شرکت بشینم من اگه پش. اینطوري روزي سه هزار تومن کاسبم  یفوقش ماهی سی چهل تومن ، اگه بدن ول

« !خوابم میبره

چون . آره ، فعالً که نیمی از جمعیت تهران ، نیمی دیگر رو جا به جا می کنن تو هم مثل اینکه مسافر کشی رو دوست داري »

« !همش تو خیابونها هستی

ر از خواب برمی خاست و چنین استدالل اون از پسِ این شغل هم بر نمی آمد صبحها دی. من اشتباه پیش بینی کرده بودم  اما

می کرد که صبح زود همه با اتومبیل شخصی و اتوبوس به سرکار می روند و مسافر کم است بعد از بیرون رفتن از خانه ، یکی 

ر را این کا ۀدر واقع اصالً حوصل. ناهار مفصلی می خورد و می خوابید . خانه می آمد  هدو ساعت در خیابانها می گشت و ظهر ب

هوا بسیار . برایش پیش می آمد ) خودش  ۀطبق گفت( هر روز ماجرایی . اغلب با مسافرها دعوا ومشاجره می کرد . نداشت 

.گرم شده بود و شهرام از رفتن به خیابان کالفه می شد

روز » ! ابشو دادم فحش بدي بهم داد و من هم جو. سر بیست تومن با یه زن مسافر دعوام شد« : روز می آمد و می گفت  یک

و یک روز دیگر از » ! من هم ناچار شدم پیاده برم تا فالن جا ! دسته دنده از ماشین جدا شد موند تو دستم « : دیگري می گفت 

. که احتماالً عایدي سه چهار روزش بود » . رو گرفت ، پنج هزار تومان جریمه ام کرد  لومپلیس ج« : راه می رسید و می گفت 

معلوم شد براي جلب محبت و اغماض مأمور . این اتفاق برایش افتاد ، دیدم جاي اشک رو صورتش مانده وسیاه شده روزي که 

بدونی براي اینکه این جریمه رو ندم ، چکارها  اگه« : او از گریه کردن چیزي نگفت ، ولی گفت ! پلیس گریه هم کرده بود 

«!کردم
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.و دنائتش حالم را به هم می زد پستی

بعضی روزها به شرکت اسفندیار . پس از آن که از مسافرکشی به جایی نرسید ، دوباره به شرکت اسفندیار روي آورد  شهرام

آن طور که خودش . خیلی دلم می خواست بفهمم در دفتر دوستش چه می کند . می رفت و بعضی روزها هم در خانه می ماند 

سر ساختمان می برد و بر کار آنها که عبارت بود از تزیین نماي بیرونی و  اکارگرها ر. می گفت ، مدیر اجرایی شرکت بود 

بعضی وقتها با دستهاي گچی به خانه باز می گشت و با کفشهاي که زیر آن آغشته به گچ و . درونی ساختمان ، نظارت می کرد 

جرأت اعتراض به او را نداشتم ، چون  من هم. پودر کنیتکس بود ، طول وعرض اتاق را می پیمود و همه جا را کثیف می کرد 

« !اگر این زحمتها رو برات درست نکنم ، همه ش می خوري و می خوابی« : می گفت 

عجیب بود با وجودي که هفته اي دو سه روز تا عصر بیرون از منزل و به اصطالح دنبال کارهاي شرکت بود ، حتی یک شاهی  اما

مثالً براي مراسم نامزدي اسفندیار با دختري به نام ژاله ، لباس او واعضاي خانواده . رد فقط دله دزدي می ک. هم درآمد نداشت 

در منزل اسفندیار کارهاي کوچکی را انجام می . میان لباسهاي خودش را به خشکشویی داد  یناش را به خشکشویی برد و درا

روسی ، خودش را به میان می انداخت و خرید گوشت و در جشن تولد و عزا و ع. داد تا ناهار مهمان آنها به چلوکباب باشد 

.مجانی به خانه بیاورد ةمقدار گوشت و برنج و میو وبرنج و میوه و سبزي را بر عهده می گرفت تا از موقعیت استفاده کند 

. رات دولتی بود یکی از ادا ۀمسنی داشت به نام خاله پروین ، که هرگز به مردي شوهر نکرده و کارمند بازنشست ۀخال مادرم

مادرم بود ، اما بسیار خسیس بود و به  ةاعضاي خانواد ۀهم ۀخاله پروین با آن که بانویی محترم و موقر و مهربان و مورد عالق

کیف کرباسی اش را که همیشه با . خواهرزاده ها و برادرزاده هایش هم اعتماد نداشت  بههیچ یک از اطرافیان خود وحتی 

، لحظه اي از کنار دستش دور نمی کرد بطوري که این کیف موضوع شوخی و تفریح بچه هاي خانواده خودش حمل می کرد 

خاله خانم درِ خانه ! آن موجود باشد  دربود و همه با هم شرط می بستند که چه مقدار پول واسناد و مدارك مهم ممکن است 

همه . داد کسی ، اعم از زن یا مرد ، داخل اتاق خوابش شود  اش را با چهار قفل از باال تا پایین می بست و هرگز اجازه نمی

.گرانبها و اسناد ارزشمندي را در گنجه هاي اتاق خوابش نگه داري می کند ةمظنون بودند که وجوه نقد هنگفت و اشیا
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شهرام . تماد نمود آن بود که خاله پروین ، که هرگز در زندگی به هیچ مردي اعتماد نکرده بود ، به شهرام بسیار اع عجیب

مادرم را در مهمانیهاي خانوادگی دیده بود ، با چرب زبانی چنان خودش را در دل آن بانوي مسن جا  ۀهمان چند باري که خال

گرفته بود که گاهی خاله خانم به منزل ما تلفن می زد و شهرام را مأمور می کرد برایش  رکرده و چنان مورد مهر ومحبت او قرا

مثالً براي . ام بدهد ، کارهایی که هرگز انجام دادن آنها را از خواهر زاده ها یا برادرزاده هاي خودش نمی خواست کارهایی انج

گرفتن یک خط تلفن اضافی ، او را به مخابرات می فرستاد ، یا از او تقاضا می کرد براي انجام دادن بعضی کارهایش به ادارات 

خاله پروین . اش را بگیرد ، یا اجناس کوپنی اش را جستجو کند ، و کارهایی از این قبیل تعاونی  ۀدولتی مراجعه کند یا دفترچ

و پلو خورشتهاي چرب  کردبعد از این که شهرام کارهایش را انجام می داد ، او را به صرف نهار در منزلش دعوت می 

ون سابقه نداشت کسی آنقدر مورد این موضوع باعث تعجب همه شده بود ، چ. وخوشمزه و پرگوشتی جلویش می گذاشت 

شهرام هم از آنجا که می دانست نفعی از انجام دادن این امور نصیبش می شود ، دستورات خاله . تفقد خاله خانم قراربگیرد 

در مواقعی هم که حضور خود خاله پروین براي انجام دادن کاري ضروري بود ، شهرام . می کرد  اجراپروین را با طیب خاطر 

البته نفعی که عاید شهرام می شد ، همانطور که گفتم از طریق دله دزدي تأمین می . یک راننده به خدمتش می شتافت مثل 

مثالً یک بار چند گونی برنج اعالي ایرانی برایش گرفت و نصف محتویات هر گونی را با برنج نامرغوب آمریکایی . گردید 

دله دزدیهاي دیگري هم می کرد که نمی . مقداري از آن را کش می رفت هر بار برایش قند وشکر می گرفت ، . عوض کرد 

اگر می فهمیدم و اعتراض می . گذاشت من بفهمم ، زیر خوب می دانست که از این کارهایش به هیچ وجه خوشم نمی آید 

.کردم هم هیچ سودي نداشت

تعلونی اش استفاده کند ، به این  ۀاز مزایاي دفترچ خاله پروین نسبت به شهرام به جایی رسید که رضایت داد او ۀوعالق مهر

پول این اجناس به . ترتیب که راضی شد شهرام از این طریق از فروشگاره تعاونی چرخ خیاطی و جارو برقی به اقساط بخرد 

و ناهار را در کم می شد و شهرام اول هر برج مبلغ قسط را نقداً براي وي می برد  ینصورت اقساط ماهانه از حقوق خاله پرو

.منزلش صرف می کرد
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انجام بدهدبه عهده شهرام گذاشت،  یتلفن یتاکس نهیبار خاله خانم کاري را که خودش شخصاً می توانست با پرداخت هز یک

از بس به  نیخاله پرو. نکرد دایرفت و فرصت انجام دادن آن کار را پ یم اریاما شهرام سرش شلوغ بود و به شرکت اسفند

 دیبه هر حال با:بابت به شهرام گله کردم گفت نیاز ا یوفت. مرا کالفه کرد یبشد حسا ایزنگ زد و درباره کارش جو منزل ما

.کنم قبل از مرگش خونه شو به اسم من بکنه شیکه راض نهیکنم ا یم یمن بهش خوش خدمت نکهیا لیدل. میتحملش کن

.دمیخندبلند  يحرف او آنقدر به نظرم مضحک آمد که با صدا نیا

در  يمشجر ابانیو مدرن در خ کیش یمجتمع آپارتمان کیمتر مربع مساحت در طبقه اول  ستیبا صد و ب نیخاله پرو آپارتمان

 ینداشت، برخ یوارث نیخانواده قرار داشت و از آنجا که خاله پرو ياز اعضا ياریخانه مورد طمع بس نیا. مرکز شهر واقع بود

که از دهه  نیاما خاله پرو. اورندیابراز مهر و محبت به او، خانه اش را از پنگش درب یکم باه بودند افراد خانواده به فکر افتاد

بود که دم به تله  ركیبود، آنقدر زبل و ز دهیقسمت رس کیبه سمت معاونت  یمدت یبود و حت یکارمند اداره دولت 1320

آخه : ( گفتم اریاخت یآمد که ب هیپا ینظرم مسخره و ب هآنقدر ب حرف شهرام نیا. را امضا نکند يورقه ا ریندهد و به اشتباه ز

(که خونه شو به نام تو بکنه؟ يدار نیبا خاله پرو یهمه آدم تو چه نسبت نیا نیب

 دیشا ؟يدیچه د ارویدن. به من اعتماد داره شتریتو خانواده تون از همه ب ینیب یفعال که م: ( گرفت و گفت یحق به جانب افهیق او

.میشیراحت م ینیبکنه از اجاره نش نکارویاگه ا. ونه شو به نام ما کردخ

با خانمش  لمونینفر از فام هی یخام تلف کردن؟ حت يهوا و آرزو نیقبل از تو چند نفر وقتشون رو به ا یدونیم: ( خنده گفتم با

.آخرش عذرشون رو خواست نیخاله پرو یول. مستقرشد نیدر خونه خاله پرو یرفت و مدت

اگه پس .کس از عاقبتش خبر نداره چیه.صحبت کنم بگم عمر آدم دست خداست يروز باهاش جد هی خوامیم: ( گفت شهرام

 یم یباهاتون زندگ میایما م نیازتون مراقبت بکنه؟ اگه خونه تون رو به اسم من بکن یک نیبش رینگیفردا خدا نکرده شما زم

(.میکن یو ازتون مرافبت م میکن

 یدونیم. حرف و به اون زد نیاز برازاده هاش هم یکیقبل از تو . یکن ینزن که خودتو سبک م یوقت همچو حرف چیه: ( گفتم
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خونه نداشته باش، چون اغلب  نیچشم به ا! از شما عمر نکنم شتریبهش جواب داد؟ گفت، از کجا معلوم من ب یچ نیخاله پرو

( !ستنین اتیح دیدر ق گهیخونه نظر داشتن د نیکه به ا یکسان

 یخاله اگه خونه شو به اسم من کرد چ: (زد و گفت يا انهیبعد لبخند موذ. را با صبر و حوصله گوش کرد میهمه حرفها شهرام

(؟یگیم

****

او  نیبنابرا. به هم خورده و پدرش هم مودبانه عذرش را خواسته بود اریشهرام با اسفند انهیم. بودم یدر ماه هفتم حاملگ حاال

در  یچون در راه بازگشت به خانه با چنان سرعت د،یایداد دنبالم ن یکه انجام م يکار نیشتریخورد و ب یخانه جنب نم از گرید

سر راهمان به منزل . رفت یخردسال م يکردن مردم و بچه ها ریز میکه هر لحظه ب راند یم کیبار يکوچه پس کوچه ها

چنان با سرعت به طرف . شد یحالتش دگرگون م ییگو دیرس یم ابانیخ نیشهرام به ا یوقت. داشت يتند بیبود که ش یابانیخ

 دیکه گهگاه از خط سف ییلهایاتومب. است گمر يباز کی ریدرگ ییشد که گو یآمدند حمله ور م یکه از روبرو م ییلهایاتومب

 لیاتومب کباری. گشتند یخود بازم میشدند، بالفاصله به حر یبه سمت مخالف منحرف م یکردند و کم یعبور م ابانیوسط خ

شهرام پرسرعت راند تا آن خودرو را که از . آمد یبود از سمت مقابلمان م 1347متعلق به سال  دیکه شا یرنگ یزرشک کانیپ

 نهیآ جهیراننده اش دستپاچه شد و نتوانست به موفع کنار برود، در نت. خودش بازگرداند ریوسط تجاوز کرده بود به مس خط

 یفکر م. افتاده شکستند نیها کنده شدند و به زم نهیآ. ما برخورد کرد لیبغل اتومب نهیبه آ یوحشتناک يبا صدا لشیبغل اتومب

.قلب وحشتزده مرا هم در درونم جستجو کرد يها زهیخرده ر شدیکنم در همان حال م

تا شب در خانه بود و مدام بهانه صبح . زد یکرد و بدتر از آن، کتکم م یم نیمرتب به من توه. بدقلق شده بود یلیخ شهرام

 ؟يدیچ يطور نیرا ا هیادو يها یچرا قوط: ( گفت یکرد و با نفرت م یآشپزخانه را باز م يمثال در قفسه ها. کرد یم يریگ

چرا  ،یکاسه جداگانه براش داشته باش هی دیبا ؟يزیر یرو تو سطل م یبرنج آبکش فچرا ک. باشه رونیبه طرف ب دیروشون با

 یاحمقانه م يآنقدر سوالها. گرید يو صدها چرا)  ؟يشوفاژ رو پاك نکرد يپره ها يچرا ال ؟یکن یخرد م ينجوریو اگوشت ر

شکست و  یرا م یئیش انایکرد با اح یم ندبل میبعد از آن که دست رو. دیکش یکه سرانجام کارمان به جنجال و دعوا م دیپرس
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 دیها کهنه شن، با نهیک نکهیقبل از ا: ( گفت یم. کرد یم یوع به عذرخواهکردن شر یآشت يآورد، آنوقت برا یاشکم را درم

(.ارنیزن و شوهر از دل هم درب

کرد  یکه در حقم م ییهاییوجه قادر نبودم او را به خاطر ناروا چیدر دلم افشانده بود که به ه نهیچنان بذر ک نکهیاز ا غافل

در وجودش  یکه از کودک ییکردن عقده ها یخال يرا برا یو چون کس کرد یجنجال و مشاجره درد م ياو سرش برا. ببخشم

جشن تولد  شیکه برا نیاز ا یحت. آورد یکرد، دق دلش را سر من درم ینم دایپ شدیتر م قیالنه کرده بود و روز به روز هم عم

.شدم مانیپش اریگرفتم، بس

کس برام جشن  چیه یاز چهار سالگ. بدبخت هستم  یلیمن خ(  :ناله و فغان را گذاشته بود که يچند روز قبل از تولدش بنا از

کرد  یباهام دعوا م دیع یش.نده هیکرد که بهم هد یچند روز مونده به تولدم مخصوصا باهام دعوا م شهیبابام هم. تولد نگرفته

.لیقب نیاز ا ییو حرفها.) ستیکس از تولد من خوشحال ن چیه ایدن نیتو ا. نده يدیکه بهم ع

مقدمات  هیو مشغول ته.) رمیگ یمن برات جشن تولد م: ( سوخت و گفتم شیگفت و گفت و گفت که آخر سر دلم برا رآنقد

بعد . شد میبا شهرام دعوا دیاما سر خر. کنم یتالف میرا که رفته بود ییهایجشن، مهمان نیخواستم با ا یدر وافع م. شدم یمهمان

 يکه برا يروز. شده بود دعوت کردم، او دبه درآورد نییروز پنج شنبه تع کیه ک امجشن تولد شهر يرا برا ياز آنکه عده ا

؟ از کجا !تولد خواست یاصال ک م؟یبد یمهمون يهمه پول برا نیا دیچرا با: ( گفت یزد و م یمرتب نق م میرفته بود دیخر

(همه پول خرج کنم؟ نیا ارمیب

(.کوفت کنن ایبخر بده بهشون با خوراك لوب نجایاز هم : (ارزان را نشانم داد و گفت اریو کالباس بس سیسوس

 يکه خواستم برا یگذاشت؟ موقع یمگر او م یول. درست کنم یگرفته بودم شام خوب میتصم. من به حرفش گوش ندادم اما

 یرونیبرنج ا! زیگوشت کم بر! گوشت کن خانم یقاط ایسو: ( سرم آمد و گفت يسرخ کنم باال یخورشت فسنجان کوفته قلقل

(!انیاونا که واسه شام نم ؟یکن ستدر يخوایهمه برنج م نیا. رو واسه خودمون نگه دار

گفتم به  یاما هرچه م!) داد یشه گرسنگ یشهرام به مردم که نم ان؟یم یپس واسه چ انیاگه واسه شام نم: ( گفتم یکالفگ با
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.رفت یخرجش نم

خوشبختانه مادرم قول . ناتمام مانده بود میاز کارها ياریشهرام بس يجایب يدخالت ها لیپنج بعد از ظهر شد، اما به دل ساعت

سرم ظاهر  يمنحوس شهرام باال هیباز سا ه،یموقع درست کردن ساالد الو. اوردیپلو با گوشت را در خانه بپزد و ب یداده بود باقال

اون . زهیر یمرغ نم یکه کس هیتو ساالد الو! توش زیمرغ نر! خانوم. زیبر ادیز ینیزم بیس هیلوتو ساالد ا: ( گفن یم. شد

(.رو استفاده نکن یقوط يارشورهایخ. زیبر دمیکه از بازار روز خر ارشورهارویخ

(همه ش کپک زده ارشورهایاون خ: ( خرص گفتم با

(.رهیبوش م یکن یم شیسس قاط. خوب کپک زده باشه )

 نیبرگزار نشده بود، از ا یم که هرگز در عمرش در خانه شان مهمانشهرا. ردینزاع درنگ نمانیخودم را گرفتم تا ب يجلو یخبل

آن را به او گوشزد کردم و  یوقت. دیخر یم کیرفت و ک یم رونیب دیشهرام با. ساعت شش بعد از ظهر شد. بود یعصب یمهمان

 اریبه اسفند. را گذاشت یحاشف يو زمان بنا نیو به زم دینعره کش د،یراه خواهند رس زعجله کند وگرنه مهمانها ا دیگفتم با

کرده  يتو و چدرت و برادرت نوکر يهمه برا نیا ،یکن یداد که چرا به من کمک نم کیرک اریبس يتلفن زد و به او دشنام ها

جوابش را بدهد  نکهیشهرام گوش داد و بدون ا يبه حرفها يدر کمال خونسرد اریاسفند. یکن یم میام، حاال چرا خودت را قا

تو ! خانوم: (نمود و گفت یبود، خشمش را متوجه من کرد، فحاش دهینرس يا جهیدعوا به نت نیشهرام که از ا. ذاشترا گ یگوش

 يزد گزن التیبهانه به فام نیجشن تولد خواست؟ به ا) يخودرا(از تو آدم  یاصال ک. یواسه من جشن تولد گرفت يغلط کرد

 يمن که برادر خواهر ارن،یهم که نم یدرست حساب هیهد! ين؟ غلط کردتو خونه ما زهرمار کن یلیشام چرب و چ هی انیکه ب

(.ندارم که کمکم باشن، مادر رقاصه ام هم فکر بزك کردن خودشه

 يبلند کفش ها يکه پاشنه ها یو در حال تیاو با عصبان. خودم را حفظ کردم و لب از لب نگشودم يهم خونسرد باز

 دنیکش شیکنم منظورش از پ یفکر م. بخرد کیرفت تا ک رونیبه هم زد و از خانه ب کوفت، در را یم نیرا به زم زدارشیمهم

 وانهیو د نیساعت خشمگ میاو را بدهند، بعد از ن یندارد تا خرج زندگ يبود که خواهر و برادر نیموضوع خواهر و برادر، ا
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تصادف  کیک دنیبعد از خر ؟يشد یم، راضبفرما خانو: ( نگاهم کرد و گفت دیبار یکه نفرت از آنها م یبرگشت، با چشمان

(.کردم

: سندیبنو شیسفارش داده از قول من رو ،ینیدر کمال تکبر و خودب دمیرا گشودم و د کیدر ک. نکردم ییحرفش اعتنا به

(.تولدت مبارك زم،یشهرام عز(

:اف را فشاردادم و به او گفتم اف

.کمک نیپائ ایشهرام لطفا ب-

سرخ  یدگرگون گشت،با چشمان د،حالشیآمد و اجناس را د نیپائ نکهیبه محض ا.خوردم کّهیواکنش او  اعتراف کنم که از دیبا

 يسپس در برابر راننده،بنا.کردیرا با دست راستش پاك م شیلبها یعصب یبا حالت گرفت،ویشده از خشم لبانش را گاز م

.به من و خانوادهام را گذاشت یفحاش

:گفتیو م دادیم یکیرک اریبس يحشهاها،ف هیمشترك با همسا اطیح در

 لیپولشو بدن به خودم؟حاال خالف م دیمگه من نگفتم با گهیتو چاه د ختنیهمه پولو ر نیخوام؟ایو تخته نم ریکثافت،نگفتم ت-

ن؟یکن فیاز همه تون برسم ک یحساب هی.ارمیاز روزگارتون در م ن؟درماریکنیمن عمل م

:وساطت کرد و گفت راننده

.اثاثه لیتحو فهامیوظ.گناهم یوسط ب نیمن ا.آقا نینش یانحاال عصب-

.باال مشونیاز پلهها ببر نیکمک کن شهیم اگه

قطعه،از کمد سه تکّه بچه را گرفت و همراه  نیبزرگتر ریداد،زیلب فحش م ریو ز کردیکه هنوز به من نگاه م یدر حال شهرام

.شهرام منتظر بهانه است تا اثاث را بشکند دانستمیسخن نگفتم،م يکلمه .سرم داغ شده بود.راننده از پلهها باال رفت

.آمدن در آن بخوابد ایداشت تا پس از به دن یبه تخت اجیاحت چارهیب.سوختیکه در شکم داشتم م یکودک يبرا دلم

.ع نشده بوداش نسبت به من رف نهیبودن من دلخور بود و ک يهنوز از خود را یفروکش کرد،ول یساعت بعد خشم او اندک کی
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 يخونه  يبر دیبا یچند ماه مانیبعد از زا-:گفت یکوك کرده بود،م يدیحاال شهرام ساز جد.دمیرس يماه هشتم باردار به

.پدرت تا مادرت از تو بچه مراقبت کنه

:کنان گفتم اعتراض

.میشیاسباب زحمتشون م.سر و صدا داره کیکوچ يبچه .هیچند ماه؟چند روز کاف-

.ستیکه اسون ن يدار ،خانم،بچهیاونجا مستقر بش يدو سه ماه بر دیتو با- :جت گفتاو با سما اما

.بزرگ کردم ستم،برادرمویتجربه ن یمن ب یول-

:گفت کردیرا دود م گارشیکه س یدر حال ییبا پرو.مادر شهرام به کمک پسرش آمد عاقبت

مادرت که اون از تو بچه ات  شیپ يبر دیو حتما بات.ستیشهرام هم که بلد ن.ستمیمادر جان من که بچه نگاه دار ن نیبب-

.دمیکش رونیزبان شهرام ب ریرا از ز قتیدانستم اصرار آنها از چه روست،اما باالخره حق ینم.مواظبت کنه

:من گفت ادیز يپس از پرس و جو یشب

.دهیاجاره رو نم گهیسال،د کیو بعد از اتمام  کنهیسال اجاره خونه خونه مونو پرداخت م کیبابام گفته فقط -

 شیفرسا يآقا.رو به راه خواهد شد زیهمه چ دیگلرخ خانم گفته بود،بچه دار بشو.حرفش عرق سرد به پشتم نشست نیا از

بود که حاضر  میآنقدر پست و لث شیفرسا يآقا قتیدر حق.بود يگرید زیچ قتیاما حق.دیخواهد خر تانیرا هم برا يخانه  یحت

که باز هم در اثر  دیرسیبه نظر م.عطوفت بخرج ندهد يما باشد،اما ذره  یوارگو شاهد آ ندازدیب انابیبود اثاث ما را به خ

.او را بچزاند خواستیاز رفتار پسره م یتینارضا

:با لبخند گفتم.حرف شهرام را باور کنم توانستمیچرا نم دانمینم اما

م؟یبخواب ابونیخ يتو میبر دیسال با کیبعد از  یعنی-

:جواب داد يجد یلحن با

وضعم که خوب شد .ونانیسفر برم  هی خوامیمن هم م.یشیپدرت انجا مستقر م يخونه  يریم م؟تویبخواب ابونیخ ينه چرا تو-
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.خرمیو خونه برات م گردمیبر م

:گفتم مضطربانه

و  زیتخت خواب و مو  شه؟مبلهایم یاتاقمون چ فیدر ضمن تکل.پدرم بمونم ياز من دعوت نکرده بود برم خونه  یآخه کس-

م؟یکار کن یو کمد بچه رو چ یصندل

:گفت

مبل و . ختیپول دور ر یاون مادر ولخرجت رفت کل.میو تخته جمع کن ریت دینبا گفتمیبود که از اول م نیهم يخوب واسه -

.بود بمونیپول تو ج یو بجاش پولشو بهمون داده بود،االن کل دهیرو نخر زهایچ نیاگه ا.دیاثاث خر

:گفتم یبا ناراحت.دیبعدش هم باز هم حماقت کرد و رفت تخت و کمد بچه خر تازه

م؟یپس بچه رو کجا بخوابون.یزنیم ییچه حرفا--

..بخوابه نیزم ياگه رو رهیمیبچه نم.نیزم يرو-

.صحبت را با او ادامه ندادم گریفشرده شد،د کرد،دلمیفرزندم صحبت م ياهانت بار درباره  نطوریا نکهیا از

از نگاه کردن به  یحت.دادیتوجه نشان نم يورم کرده بود،ذره  میبه من که باردار و چاق شده بودم و دست و پاها گرید امشهر

:زدیو اغلب نق م کردیمن امتناع م

 رونیو از خانه ب آراستیانقدر سر و وضعش را م.دیرسیم یلیبه خودش خ یاما به تازگ.يشده  بیاه اه،چقدر چاق و بد ترک-

به نفرت شده بود،  لینسبت به او داشتم تبد لیکه آن اوا یبا آن که عشق.رفت و آمد دارد یاحساس کردم با زن ،کهرفتیم

.یدرماندگ سو احسا کردمیمعذلک عاجزانه احساس حسادت م

 آراستیبرش را م يلهایبید،سیکشیرا سشوار م شیکرد،موهایم گرفت،اصالحیم د،دوشیرسیروزها از صبح به وضعش م یبعض

و پس از  زدیرا واکس م شیکرد،کفشهایجوراب نو به پا م.دیپوشیو شلوار کرپش را م یشمیبعد بلوز ابر.دیکشیسشوار م یو حت

.شدیخانه خارج م زادکلن به خودش،حدود ظهر ا یفراوان ریزدن مقاد
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 نشستیو منتظر م آمدیم شیاوقات مادرش هم به جستجو یجالب آن بود که گاه.گشتیشب باز نم ازدهیتا ساعت ده و  آنگاه

 ییتا شد،دویشهرام آماده م یوقت دندیچیم يدانستم مادر و پسر چه توطئه  ینم.تا شهرام آماده شود کردیرا دود م گارشیو س

شسته شده بود و هنوز خشک نشده بود جار و  ییلباس شو نیجورابش در ماش ای راهنیاگر پ.رفتندیم نیبا عجله از پلهها پائ

هم  يگریزشت د يدشنامها)اقتیل یب(عجله داشت،عالوه بر یلیبار که خ کی.دینامیم اقتیل یو مرا ب انداختیم جنجال به راه

بود،او را  ستادهیدر ا يدر آستانه  نوزکه مادرش ه یمن در حال.رفت نیدر حضور مادرش نثارم کرد و با عجله از پلهها پائ

.خطاب کردم)شعور یب وانیح(

و بدون  دیرا در هم کش شیحرف من اخمها نیا دنیبه من،با شن یاحترام یب لیمالمت پسرش به دل يگلرخ خونم به جا اما

.کند،به دنبال شهرام روانه شد یخداحافظ ای دیبگو يزیچ نکهیا

 میرو شیمبهم در پ ي ندهیو بدتر از همه آ افتادمیبه هنّ و هنّ م تیفعال نیشده بودم،و به کمتر نیچاق و بد قواره و سنگ کامال

.بود

 یشهرام وقت.داشت يهمکار یخصوص مارستانیب رفتم،بایماهانه نزدش م ناتیمعا يکه برا یمانیمتخصص زنان و زا پزشک

به  مانیزا يو در صدد بر آمد مرا برا دیقول خودش سرش سوت کش د،بهیپرس مارستانیب يرا از حسابدار مانیمخارج زا

هنگام  خواهمیپزشک بوده ام،و نم نیتحت نظر ا یحاملگ يدافتم از ابتمن مخالفت کردم و گ.ببرد یدولت مارستانیب

.آورد تا مرا قانع کند لیدل کیاو هزار و .باشند نمیبر بال گانهیب مان،افرادیزا

 امیمذکور به منزل پدر مارستانیرا آورد که ب لیدل نیمهم تر از همه ا.مناسب تر است میکه خودش در نظر دارد برا یمارستانیب

.دیایب نمینتواند به بال دیکه خودش کار دارد و شا یمرتباً به من سر بزند،در حال تواندیاست و مادرم م کیدنز

آن را  دیبا یمن که چه کس مانیو مخارج زا_.بردیاصطالح را به کار م نیشهرام ا_ام يپدر ياستقرار در خانه  ي مساله

.و شهرام بودمن  یموضوع مشاجرات دائم_.پدر من ایشهرام _بپردازد

نزد خانوادهام بروم  شتریب کردیم هیبه من توص.گرفت شیبا خانوادهام را پ یدوست ي قهیطر يآور رتیشهرام بطور ح سپس
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.وجود دارد مانیهستم و هر آن احتمال زا)پا به ماه(چون

 يروم تا مرا سر راه به خانه کرد همراهش ب شنهادیخروج از منزل بود به من پ يروز ساعت پنج بعد از ظهر،او که آماده  کی

من که هنوز مغموم و کسل بودم بالفاصله.پدرم برساند

باالخره  اسمنی.وجود دارد یشور و حال امیپدر يدر خانه  دمیاما د.ماتمزده وارد آنجا شدم ي افهیبا ق.و راه افتادم دمیپوش لباس

.اثاثش بود يشده بود و مشغول جمع آور دشیموفق به گرفتن رواد

که سابقا در  ییآهنگها دنیاز شن گریو د دادمیگوش نم ينوار چیچند وقت بود که به ه.دیرسیبه گوش م يشاد یقیموس ياصد

.شده بودم کردم،منزجریروزگار خوش تجرد گوش م

ن ابراز که خانوادهام به م يو تفقد ییبا ورود به خانه و دلجو.شد ریاز چشمانم سراز يآن آهنگها اشک شاد دنیحاال با شن یول

.کردند حالم دگرگون گشت و بهتر شدم

.سپردم یرا هر چند بطور موقت،به فراموش یزندگ يهایزشت

پدرش رفته بود  يبا شهرام که به مغازه .میبرو رونیب يرو ادهیپ يکرد که برا شنهادیپ اسمنیساعت هفت بعد از ظهر، یحوال

.نکرد یاعتراض.رفت میخواه يرو ادهیبه پ یتماس گرفتم و اطالع دادم که همگ

و غبار را زدوده و هوا را قابل تنفس کرده  د،دودیوزیکه م یمیمال مینس.رفتیم يهوا رو به سرد.در مهر ماه بود ریدلپذ يعصر

.بود

 يو مادر درباره  اسمنی يمن به صحبتها.شدیم یمنته ییبایز دانیکه به م میزدیقدم م يرو مشجر ادهیکه در پ همچنان

 گذراندم،وینداشته باشم از نظر م یبه اجناسشان توجه نکهیمغازها را بدون ا نیتریو منگ و جیدادم،گیوش ممقدمات سفرش گ

به روال  زیمن و شهرام ن یدر گذر است،مشکالت تمام خواهد شد و زندگ یزندگ يهایبخودم بقبوالنم که زشت کردمیم یسع

.افتیخواهد  يعاد

تر  نیپائ یم،کمیگذشت دانیاز م.بود بایو ز ینوران میرفتیم شیکه بسو یدانیمغازهها و م يگذاشته بود،چراغها یکیرو به تار هوا
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.میشد یفروش چیساندو يمغازه  کیاز آن،وارد 

.میو مشغول خوردن شد میدیخر چیساندو چند

 یو به زندگ افتهامیرا باز  هامیروح کردمیو گردش و گفت و گو احساس م يرو ادهیپس از آن پ.میقدم زنان به خانه برگشت بعد

اما .ما حل شود يبزارد و مشکالت اقتصاد نیبودم پدر شهرام سر به زم دواریمن هم مثل گلرخ خانم ام دیشا.شده بودم دوارمیام

؟بود يمشکالت ما فقط اقتصاد ایآ

.میبود یمن و شهرام اصوالً زوج نا مناسب.توانستم خودم رو گول بزنم ینه،نم

واو .پدرم از دفتر کارش به منزل زنگ زد و مخصوصاً خواست که با من صحبت کند.میدیمنزل رسنه شب بود که به  ساعت

را گذشتم به فکر افتادم  یگوش یوقت.خبر نگذارم یسفارش کرد که حتما هر روز با آنها در تماس باشم و آنها را از حال خودم ب

.پدر شهرام زنگ بزنم يبه مغازه 

همه را با شوق  اسمنی.کرد الیشروع به پخش سر ونیزیدر آن حال تلو.بعد موکول کردم قیاشغال بود،تماس را به دقا خط

 مهیساعت ده و ن.مشغول شدم ونیزیتلو يکاناپه نشستم و به تماشا يمن هم در کنارش رو.آن فراخواند يفراوان به تماشا

:گفتم.آمد دردر خانه به صدا  ال،زنگیشب پس از اتمام آن سر

.خودم اف اف را برداشتم و.حتما شهرامه-

:گفت يبا دلخور شهرام

.ایمنم،زود باش،ب-

تو؟ ياینم:گفتم

.نه خسته ام-

:گفت یمادرم وحشت را از چهرهام خواند،و با نگران.دمیرا پوش میمانتو مهیسراس

تو؟ دیایشده؟شهرام نم یچ-
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.مواظب خودت باش.به سالمت- .نه زود برم،باهام دعوا نکنه-

با .سست شد میواو پاها نیخشمگ يرا که گوشدم از چهره  اتیدر ح.کردم و از خانه خارج شدم یاهرم رو بوسمادرم و خو با

:گفت ضیغ

.میبر فتیب االه،راهی-

کجاست؟ نیماس

.چند کوچه باالتر پارکش کردم-

:گفت يواو با لحن شماتت بار.فرو برده بودم همراهش حرکت کردم بانیکه سر در گر یحال در

؟یبرگشت يرو ادهیند از پچ ساعت

".ساعت نه "

به خاطر تو مجبور شدم تا ساعت ده و نیم تو مغازه . خوب چرا با من تماس نگرفتی؟ همون موقع می خواستم برم خونه "

".بمونم

".زنگ زدم، اشغال بود "

".نمی مردي که. خوب دوباره می گرفتی "

".رفت مشغول تماشاي تلویزیون شدم، حواسم پرت شد یادم "

کدوم گوري . من اونجا داشتم با پدرم کلنجار می رفتم، سر کار علیه مشغول ولگردي و خوشگذرونی بودین! ها، پس بگو "

"رفته بودي؟

".رفته بودیم پیاده روي "

ام برد،  ناگهان دست به زیر روسري. همانطور که سرم پایین بود همراه او حرکت می کردم. وارد خیابان سهند شده بودیم حاال

سرم به عقب خم شده بود، اما شهرام همچنان موهایم را در . به موهاي بلندم چنگ انداخت و موهایم را در دستش محکم کشید
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".ولم کن، دست از سرم بردار ": گفتم کنانسرم را کج کردم و ناله . مشتش داشت

کدوم گوري رفته بودي خوشگذرونی؟ ! فت بی آبروکثا": گفت. از چشمانش کینه و نفرت می بارید. دوباره جنی شده بود او

"مادر و خواهرت هم همرات بودن؟

".گفتم که، رفته بودیم پیاده روي "

شهرام فریاد کشید، . به گریه افتادم. نفس در سینه ام حبس شد. را رها کرد، در عوض مشت محکنی به پشتم کوبید موهایم

بذار برسیم خونه، حسابت رو کف دستت . گریه نکن ولگرد ": ت گف. صدایش در تاریکی و سکوت شب طنین انداخت

همانطور که رکیک ترین الفاظ را نثارم می کرد، وارد کوچه اي . دو در همان حال ضربه ي محکمی از پشت به سرم ز ".میذارم

او قفل . ند پارك شده بوداتومبیل او مقابل گاراژي که کرکره اش را پایین کشیده بود. شدیم که اتومبیلش را پارك کرده بود

تهدیدم کرد که ضمن . هل داد بیلدر سمت مرا باز کرد و پس ار آنکه مشت محکمی به دهانم کوبید، با دشنام مرا به داخل اتوم

اما حتی فرصت نکرد در اتومبیل را ببندد، چون . صدایش در آن کوچه ي ساکت می پیچید. رانندگی مرا به قتل خواهد رساند

:ظه یک نفر سرش را از پنجره ي خانه ي مجاور بیرون آورد و گفتدر همان لح

"آقا چه خبرته داد و بیداد می کنی؟ "

آقا چرا اتومبیلتو جلوي پارکینگ خونه ي من میذاري؟ دفعه  ": آن حال یک نفر دیگر از در مجاور گاراژ بیرون آمد و گفت در

".ي اولت هم نیست

او هیکلی چهارشانه و قوي داشت، و حدس زدم مرد . خونی و چهره ي اشک آلود من افتاد این لحظه چشم آن مرد به دهان در

مرد چهارشانه که معلوم بود از دیدن حال نزار . دیگر هم که از پنجره ي طبقه ي باال سرش را بیرون آورده بود از اقوام او باشد

مرد حسابی، فکر نمی کنی ماشینمون رو چطوري  ": ادامه دادبرد و با لحنی معترضانه تر  االمن جا خورده استریال صدایش را ب

باید از خونه بیرون بیاریم؟ می خواستم جفت چرخهاتو پنچر کنم، ادب بشی، ادب هم الزم داري، این خانم رو چرا به این روز 

"انداختی؟
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"تو هم این وسط وقت گیر آوردي؟! خوبه ": تنه اش را به طرف او خم کرد و گفت شهرام

بود با هم درگیر شوند که دو نفر پلیس موتور سوار که لباس شخصی پوشیده بودند از راه رسیدند و با دیدن آنها از  زدیکن

جناب سروان، ماشینشو جلوي خونه ي من  ": مرد چهارشانه گفت. کاپشن و شلوار سیاه بر تن داشتند. موتورشان پیاده شدند

".کتک می زد و بهش فحش می داد تشاز باال دیدم این خانمو دا. پارك کرده

"خانوم حالتان خوبه؟ ": یکیشان پرسید. پلیس در طرف مرا باز کردند و با کنجکاوي مرا از نظر گذراندند دو

".بله، خوبم ": حالی که دستم را جلوي دهان خون آلودم گرفته بودم، سرم را پایین انداختم و گفتم در

اصالً به شما  ": وي من، توان تازه اي یافت و فریادزنان خطاب به مرد چهارشانه گفتبه محض شنیدن این جواب از س شهرام

".هر وقت دلم بخواد کتکش می زنم. چه؟ زنمه، اختیارش دست خودمه

.پلیسها در سمت مرا بستند و متحیر ایستادند. سوار اتومبیل شد بعد

. داخل خیابان اصلی و سپس بزرگراه شدیم. عی خارج شدپا را روي گاز گذاشت، دنده عقب گرفت و از کوچه ي فر شهرام

یک دفعه عنان . درحالی که با سرعتی دیوانه وار می راند، مرتب با مشت به سر و صورت من می زد وتهدید به کشتنم می کرد

ز گلویم خارج شد، چند بار جیغ کشیدم و آخرین بار که جیغ ا. جیغ کشیدم توانماختیار را از کف دادم، فریاد زدم و با تمام 

. هر چه را آن روز عصر همراه مادر و برادر و خواهرم خورده بودم باال آوردم. همراه آن محتویات معده ام هم بیرون آمد

:دستش را با نفرت پس زدم و با خشم گفتم. شهرام با دیدن وضعیت وخیم من فوراً آرام شد و پشتم را مالید

".لحظه هم نمیخوام با تو باشمدیگه یه . منو برگردون خونه مون "

بی اعتنا به حرف من مسیرش را ادامه داد، چند چراغ قرمز را رد کرد و به سوي خانه اي که در آن با او زندگی می کردم  او

ر را قفل در را گشودم و د. به سنگینی از اتومبیل پیاده شدم و از پله ها باال رفتم. راند و سرانجام مقابل در آن خانه متوقف شد

از پشت سر به طرفم نزدیک شد و خواست . آمدن در را با کلید خودش باز کرد و داخل شد االاو پس از ب. پشت سرم بستم

به حال این بچه . اینقدر اذیتم نکن مرد. ولم کن ": فریاد زدم. سرم را نوازش کند که با انزجار چرخیدم و او را از خود راندم
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".رحم کن

آخه چرا سر به  ": آهسته گفت. شهرام به اتاق آمد و کنارم نشست. روي تخت نشستم و هق هق گریستم. اتاق خواب رفتم به

"سرم میذاري؟ چرا با من دهن به دهن می کنی؟

مثل دیوانه ها از روي تخت بلند شد و به آشپزخانه رفت . دستش را براي نوازشم جلو آورد، دستش را با غیظ کنار زدم مجدداً

".با همین چاقو می کشمت. اینقدر با من بد قلقی نکن ": گوشت بري را از قفسه برداشت و آورد و تهدیدم کردو چاقوي تیز 

".بکش راحتم کن. د بکش ": زدم فریاد

مثل آن که هیچ اتفاقی نیفتاده . پدرش بود. شهرام مرا رها کرد تا به تلفن جواب دهد. همان حال صداي زنگ تلفن بلند شد در

"شما چطورین؟ حالتون خوبه؟... نه ... جان؟... بله بابا، تازه رسیدیم ": لحنی بسیار مؤدب و آرام شروع به صحبت کردباشد با 

"چرا نمیذاري برم خونه مون؟... دیوونه... دیوونه ": تمام قوا فریاد زدم با

بیخودي . آخه اذیتم میکنه... بابا هیچی ": چون شهرام گفت. پدرش صداي فریادم را شنید و پرسید چه خبر شده است گویا

".سر و صدا راه انداخته

"بیخودي سر و صدا راه انداختم؟ ": زدم  فریاد

".بابا میخواد باهات صحبت کنه. شقایق، بیا اینجا پاي تلفن ": بعد گفت. اعتنایی نکرد و به صحبت با پدرش ادامه داد او

".با هیچکدومتون نمیخوام حرف بزنم. و و بابات رو ببرهمرده شور ت. گم شین همه تون ": کنان گفتم گریه

آن که پدرش از آن سوي خط مدام او را سرزنش و نصیحت می کرد که دیگر کاري به من نداشته باشد، زیرا شهرام مرتب  مثل

".باشه، دیگه کاریش ندارم ": می گفت

چند لحظه به من خیره شد . وي تخت مقابل من نشستبه اتاق خواب بازگشت و دوباره ر. از صحبت با پدرش آرام تر شد پس

در حالی که پرده اي از اشک جلوي چشمم را تار کرده بود او را دیدم که با . و ناگهان دو جوي اشک از چشمانش جاري گشت

".معذرت میخوام، منو ببخش ": گفت سانهملتم. لب و لوچه ي آویزان زار زار می گریست
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".و، دست از سرم بردارگم ش ": حال گریه گفتم در

شهرام بازوانش . من که بسیار خسته بودم روي تخت، پشت به او دراز کشیدم. گریه کرد که چشمه ي اشکش خشک شد آنقدر

".به خدا دوستت دارم، منو ببخش ": در گوشم نجوا کرد. را به دورم حلقه کرد و به من نزدیک شد

.ستمیگریصدا م یگام از فرط اندوه بدرآن هن دیآ یم ادمی. شروع به نوازشم کرد و

اشک به چشمانم آمد، دلم .مخالفت کرد. ام بروم يبه خانه پدر خواهمیعصر به شهرام گفتم که م کروزی. سه روز گذشت  دو

ظاهرا گلرخ خانم از طرف . را برداشت، مادرش بود یشهرام گوش.در همان لحظه تلفن زنگ زد. خانواده ام تنگ شده بود يبرا

"؟یدمق ه؟چرایچ":دیپرس نکهیا لکه اوکسل است، ومث دیدادن پسرش فهم جواب

"...ذارم؟یچرا نم...ذارمیبره خونه باباش، نم خوادیم ق،یشقا نیآره دمقم، از دست ا":شهرام مظلومانه جواب داد چون

".باهات صحبت کنه خوادیگلرخ م ا،یب":رو به من کرد و آهسته گفت بعد

مامان؟چت شده؟ هیچ":گفتیم یکه با تظاهر به مهربان دمیرخ خانم را شنگل يصدا.را گرفتم یگوش

"...ذارهیبرم خونه پدرم، نم خوامیم":گفتم. شد ریو باز اشکم سراز. را گرفت میگلو بغض

بذارم  تونمینم":چون شهرام پاسخ داد. گلرخ به اوگفت اجازه بدهد من بروم کنمیفکر م.را به شهرام بدهم یگفت گوش مادرش

"...ننیبب افهیق نیاونو به ا ستیخوب ن. و ورم کرده ست یبره، سر و صورتش زخم

دست رو تو بلند ! دستش بشکنه مادر یاله":گلرخ خانم گفت. را به من سپرد یپس از چند لحظه دوباره گوش شهرام

".خوب بشه بذار زخم صورتت. برو خونه تون گهیقربونت برم، چند روز د. کنمیرو بهش حالل نم رمیکرده؟ش

 نیشهرام از ا الیخ یوقت. به خانه مان نخواهم رفت گهیدادم که تا چند روز د نانیبه گلرخ خانم اطم کردمیم هیکه گر یحال در

.شب مراجعت نکرد ازدهیرفت و تا ساعت  رونیبابت راحت شد ،ازخانه ب

. و فرش و اثاث خانه را به فروش برساند اوردیبروز بعد شهرام سر صحبت را با من باز کرد و گفت در نظر دارد سمسار  چند

. آن خانه را ترك کنم دیورم صورتم با امیآور شد و گفت به محض الت ادیمرا در خانه پدرم دوباره  "استقرار"سپس موضوع
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نزد پدر  یمهم مدت نامعلو مانیبعد از زا دیاجاره اپارتمان را نخواهد داد و من با گریسال،د کیگفن که پدرش بعد از اتمام 

خرجشو  تونمیمن نم. رهیگیپول م ادیدکترت ز":و گفت دیکش شیرا پ یدولت مارستانیبعد دوباره موضوع ب. ومادرم بمانم

".بدم

شدم و با خشم  یسخنانش عصبان دنیبودم ، از شن افتهیآرامش اعصاب  يکه چند روز بود در اثر صحبت نکردن با او قدر من

 یب نقدریلعنت بر تو ،که ا. خوامیسرم باشه، دکتر خودم رو م يباال بهیدکتر غر خوادیمن دلم نم چند بار بگم،":دمیکش ادیفر

"!یرتیغ

"!نزن، خفه شو يادیحرف ز"

سرم گرفت و سرم را به  يرا از جلو میبعد موها. کوفت میبه سر و رو اًیحرف، دستش را بلند کرد و محکم و متوال نیگفتن ا با

بود ، زانوانم سست شد و از  دهیچسب واریکه پشتم به د یدر حال. وتار شد رهیچشمانم ت يجلو ایدن. دیبکو یپشت واریشدت به د

. او با کتک زدن من آرام شد. ستمیهق هق گر.شانه راستم افتاد يسرم رو. دادم هیبه آن تک هو نشست دمیلغز نییبه پا وارید

.رفت رونیدر اتاق پرسه زد و بعد از خانه ب قهیدم، چند دقنوازشم جلو آورد ، دستش را نفرت کنار ز يدستش را برا

شهرام . شدیلمس م یدردناک يهایدر سرم هم برآمدگ. و کبود و و متورم شده بود یاز ضربان مشت شهرام دوباره زخم صورتم

او  یمادرم بروم، ول نزد خواستیدلم م. دادیبه خاطر آن صورت مجروح و ورم کرده، هنوز هم به من اجازه خروج از منزل را نم

آورد که  یکرده بود و ضربات را فقط به سرم وارد م دای، و کم کم مهارت پ زدیهر روز به شدت کتکم م بایتقر. گذاشتینم

.نباشد دایپ شیجا

مثل . دیاو استفاده کنم و به منزل پدرم بروم که مثل اجل معلق از راه رس بتیاز غ خواستمیساعت سه بعدازظهر م يروز

"کجا؟":دیجوها پرسباز

".برم خونه پدرم خوامیم":اعتنا گفتم یب

"!چه غلطها! اجازه؟الزم نکرده یب"



معتضد ترایم - وسوسه ازدواج کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٤٢

بدون  يحق ندار":دیرا دراند و عربده کش شیچشمها.را برداشتم که از در خانه خارج شوم که مانعم شد  فمینگذاشتم و ک محل

".يبر ییاجازه من جا

".مامانم شیبرم پ خوامیم. دست از سرم بردار":گفتم

".يبر ستیالزم ن. کتکت زدم فهمنیم. هیاونجا سر و صورتت زخم يریم":گفت ظیغ با

".یکنیدستت بشکنه که دست رو من بلند م ؟یکنیم یکه هر روز سر و صورتمو زخم يدار یتو چه حق. بذار بفهمن"

. بود  دنیز فشار انگشتانش در حال ترکجمجمه ام ا.هل داد نییسرم را در چنگالش گرفت و به سمت پا وید کیمثل  شهرام

دست راستم را باال ببرم و به  یچارگیبود، درکمال ب نییکه توانستم انجام دهم آن بود که در همان حال که سرم پا يتنها کار

را زد و سرم  ادیشهرام فر. و کنده شد دهیبلند نبودند، پوست صورتش خراش یلیم خیکه ناخنها يبا وجود. صورتش چنگ بزنم

از فرصت استفاده . شد رهیبه دست خون آلودش خ رتزدهیو ح دینشست، دست به صورتش کش نیزم يرها کرد، دو زانو رو

که او از همانجا که نشسته بود مچ  مرا چرخاندم و خواستم از در خارج شو رهیدستگ. را برداشتم فمیکردم ،از جا برخاستم و ک

از شدت درد، چند لحظه نفس در . آپارتمان افتادم رونیب کییموزا يدادم و با شکم روتعادلم را از دست . را گرفت میهر دو پا

 يشهرام رو. ستمیناله کردم و گر کردم،یتالش م یبه سخت دنینفس کش يکه برا یو درحال دمیام حبس شد به پهلو چرخ نهیس

"نشده؟ تیزیحالت خوبه؟چ":را از صورتم کنار زد و گفت میموها. و به طرفم آمد دیخز نیزم

به زحمت از جا برخاستم، . آن به خودم آمدم و دستش را با نفرت از صورتم کنار زدم کیدر  یول رفت،یم جیآن که سرم گ با

.رفتم و از خانه خارج شدم نییام را سرم کردم و با کمک گرفتن از نرده پله ها پا يروسر

به دنبالم آمد و  لیشد هنوز چند قدم دور نشده بودم که با اتومب لشیدر خانه را بست و به دنبالم آمد و سوار اتومب شهرام

".یشیم مونیپش يکه کرد ياما به خاطر کار. ببرمت خونه بابات ایکثافت، ب":گفت. ترمز کرد  میپا يجلو

 نکهیبدون ا. تادگاز گذاشت و راه اف يرا کامال نبسته بودم که پا را رو نیهنوز در ماش. شدم لشیسوار اتومب یعجز و درماندگ با

. حکمفرماست یشگیهمان جو شادو شور و حال هم دمیوارد خانه که شدم،د.به طرف منزل پدرم راند م،یرد و بدل کن يکلمه ا
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 یقیو دوستش در اتاق اونشست هو به موس اسمنی.بود شیاز بر کردن درسها يبرا سانمادرم در حال سرو کله زدن با سا

مشغول  ونیزیتلو يکاناپه نشستم و به تماشا يرو يمغموم در گوشه ا. دندیخندیبلند م يو گهگاه به صدا کردند،یگوش م

.صورتم نشد يرو يهایبروز ندادم، او هم متوجه کبود يزیباز هم به مادرم چ.شدم

شام از بس خسته بود متوجه حال ناخوش من نشد و بعد از . کرد یو روبوس یبا من احوالپرس.دیده شب پدرم از راه رس ساعت

و  کیساعت دوازده شب، . از شهرام نشد ،مادرم رختخوابم را آماده کرد يآن شب خبر. استراحت به اتاق خودش رفت يبرا

تلفن بوق آزاد .به سرسرا که تلفن درآنجا بود، رفتم و شماره خانه مان را گرفتم م،از اتاق خارج شد نیدو بامداد، سه بار پاورچ

.بود دهیکش رونیب زینگران کردن من از پر يرفته بود و دو شاخه تلفن را برا ای، شهرام به منزل نرفته بود.زدیم

او . ،پدرم در اتاق نبود یاز خوش شانس. اتاق خواب مادرم و پدرم رفتم  يبه سو نیپاورچ. اوردمیسه بامداد طاقت ن ساعت

در . ند تا به اصطالح چشمش گرم شودمطالعه ک یبرود و کم يگریبه اتاق د شدیخواب م یاز سحر که ب شیعادت داشت پ

 یتنش خاطرات خوش کودک دنییاز بغل گرفتن مادرم و بو. گرفتن وشو بدن گرمش را در آغ دمیمادرم خز شیرختخواب پ

با خود . مرا بزرگ کرده بود يبا چه عشق و عالقه ا. من فرزند اول او بودم. به من دست داد یبیآرامش عج. در من زنده شد

با . شد  داریاز نوازش من ب. نوازشش کردم . را از تو پنهان کنم قتیتوانم حق ینم نیاز ا شیب گرید زم،یمادر عز: دمیشیاند

شده، چه خبره؟ یچ:  دیو پرس ستیمرا نگر یکیدر تار یتعجب و نگران

"رو بهت بگم يزیچ هی خوامیمامان، فقط م س،ین يزیچ"

"رو یچ"

.ام گرفت هیجمله گر نیبا گفتن ا "...زنهیدائم منو کتک م. شمیم وونهیدارم از دستش د. هدیآزار م یلیمرد منو خ نیمامان، ا"

"نمک به حروم شرفیزن حامله رو؟ ب زنه،یکتک م": بعد گفت. ساکت بود هیچند ثان مادرم

 یدونی،دخترم، م قیشقا ": و آرام و شمرده گفت دیمادرم مرا بغل کرد و بوس.  ستمیفرو بردم و هق هق گر بانیرا در گر سرم

"مرده نیتنها چاره تو طالق گرفتن از ا ه؟یچ
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"طالق؟":دمیبا تعجب پرس. برداشتم هیاز گر دست

. میزد یرو حدس م زیمن همه چ ،یگفت ینم يزیچ نکهیبا ا.  میشد ثشیزود متوجه ذات خب یلیبله ، طالق، ما خ ": گفت مادرم

قسمت جوادث روزنامه  يتو شبیبکشه د نمویآدم بدذات دختر نازن نیرسم ات یم گه،یمرتب م. نگران حالته یلیپدرت که خ

دو روز . ادیب قیسر شقا ییبال نیترسم چن یم گه،یم. پدرش زنشو کشته و تو باغچه منزل دفن کرده یبا همدست يخوند پسر

روز رو  نیدخترم ، من ا. نه ایه و سالم حیصح نیتلفن بزن، بب قیشقا يبه خونه  گهیبه من م یتاب یبا ب شه،ینم يکه ازت خبر

"؟یموافق ،يریمرد طالق بگ نیاز ا دیبا. نشده، هنوز هم راه نجات وجود داره رید چیه یکردم، ول یم ینیب شیپ

همه  نیکه به من کمک کنه؟ با ا میکن شیچطور راض م،یموضوع رو به بابا بگ يچه جور شه؟یمامان، مگه م یول. من از خدامه"

"م؟یکن کاریتون فراهم کردم ، بچه رو چکه برا يدردسر

پدرت اگه واقعا بدونه که تو . موضوع رو به من واگذار کن نیدر مورد پدرت هم، ا. میدار یخودمون نگه م شیبچه رو پ"

".کنم یمن ازش خواهش م. کنهیکمکت م ،يادامه بد یزندگ نیبه ا يخواینم

راه  یبغض گریاحساس کردم د. اضطرابم فروکش کرد دم،یرم شنجمالت آرامش بخش را از دهان ماد نیمحض آنکه ا به

.دمیآن شب از ساعت سه بامداد به بعد راحت خواب. آب دهانم را فرو بدهم یتوانم به راحت یرا مسدود نکرده و م میگلو

 فیتعر شیرا برا زیهمه چ. شد ایآمد و کل ماجرا را از من جو نمیپدرم بر بال. که شد مادرم موضوع را به پدرم گفت صبح

واقعا چه  ؟يبه ما نگفته بود يزیکرد؟ چرا تا حاال چ یرفتار م نطوریبا تو ا وونیح نیپس ا":گفت رتیبعد پدرم با ح. کردم

 يبرا.  مینکرده بود تیترب چارهیو زبون و ب فیآخه ما که تو رو ضع!يخور بود يوسرچقدر مظلوم و ت!یداشت يصبر و حوصله ا

"؟يداد ضعف نشان نقدریچه ا

بعد ملتمسانه ادامه  "تون بشم یباعث نگران نیاز ا شتریخواستم ب ینم م،یبود که خودم کرده بود يکار. دمیکش یخجالت م"

"دهیخالص کن، امانم را بر تیعفر نیکنم منو از دست ا یبابا ، خواهش م":دادم

قول شرافتمندانه  دیاما با. کنم یدارم کمکت مکه در توان  ییخوب، تا اونجا اریبس":آرام سرم را نوازش کرد و گفت پدر
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از  گهیچند ماه د ایچند روز  يکه بهش قسم بخور ارمیکتاب قرآن رو م. يبرنگرد متیکه از تصم يسوگند قران بخور ،یبده

قباد  برادرم. پدرم به زور طالق منو از شوهرم گرفت، منو بدبخت کرد یچند سال بعد نگ ایچند ماه . یشینم مونیپش متیتصم

زد،  یبود و زنش رو به حد مرگ کتک م یمزخرف اریرو از شوهرش گرفت که آدم بس میطالق خواهرم مر شیسال پ یس

من سر و سامون  کهکرد  یازش گله م شیچند سال پ نیخواهرم تا هم. دیکوب یم نیو سرش رو به زم دیکشیموهاش رو م

مادرت ،بهش کمک  يخانم، دختر خاله  مایبه التماس س شیه سال پخود من د. شوهر کرد یداشتم، شوهر داشتم، قباد منو ب

خانم به شوهرش رجوع کرد و از اون زمان  مایسال س کیبعد از . رهیبود طالق بگ يکردم که از شوهرش که آدم رذل و معتاد

ترسم به  یاز اون موقع م گهیمن شد که د رتیرفتار اون اونقدر باعث ح. نیشما باعث طالق من شد گهیم. تا حاال با ما قهره

قول  دیبا. پدرم منو از شوهرم جدا کرد یاز بابت تو مطمئن بشم، که بعد نگ خوامیدخترم ، من م. کمک کنم نهیزم نیدر ا یکس

به  دیسف راهنیکه دختر با پ ستمیمن معتقد ن. يندار ییخونه جا نیدر ا ،يخودت برگرد مانیاگه از قول و پ يشرافتمندانه بد

 يخداپسندانه ا هیرو نینداره که چن یبیبله، اگر شوهر شوهر باشه ع. از اونجا خارج بشه دیبا کفن سف دیو با رهیهر مخونه شو

بر  يرو به سر زن آورد، وا الهاب نیاسم خودش رو مرد و شهر گذاشت و ا یبیبشه، اما اگر هر رذل نانج هیبرقرار بشه و توص

 بیمرد نانج يتو خونه  زیبهانه و دستاو نیکه دخترشون رو به ا يبر خانواده ا يوابمونه و  بیاون نانج يکه در خونه  یزن

.بذارن یشرم باق یپست و ب

".نیریرحم بگ یمرد ب نیکنم طالق منو از ا یازتون خواهش م. تا بهش قسم بخورم نیاریپدر جان، قرآن ب: گفتم

 ؟یبهش تلفن بزن گهیبار د هی يخوا یم: پدرم گفت نیهم يبرا. ادا کردم دیترد یکنم که جمله آخر را با کم یم اعتراف

"؟يفرصت رو بهش بد نیآخر

"بازم بهش فرصت بدم؟ ":گفتم دیترد با

را بده به من،  یباهاش حرف بزن و بعد گوش. کرده نکارویا یحماقت و بچگ ياز رو دیجون، شا قیآره شقا ":گفت پدرم

".کنم حتشیکم نص هیباهاش صحبت کنم، 
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. خواب آلود بود شیصدا. شهرام به تلفن پاسخ داد نباریشماره منزلمان را گرفتم، ا. برخاستم و به طرف تلفن رفتم میجا از

"الو؟ ":گفتم

"ه؟یچ":گفت يدلخور با

".قیشهرام من هستم، شقا"

"؟يدار کاریخوب ، بگو چ"

"؟يومدیچرا دنبالم ن ،يتلفن نزد شبیخواستم بگم چرا د یم"

 ،یدست رو من بلند کن يتو چطور جرات کرد. چون رفتارت فوق العاده زشت و گستاخانه بود ومدم،یدنبالت نتلفن نزدم، "

"دست رو شوهرت؟

".بلکه دهها بار کبارینه  ،يخوب تو هم دست رو من بلند کرد "

 يد حق داره هر کارمر. و سرپرست خونواده س سیمرد رئ. بکنه يکار نیزن حق نداره چن. کنم، من مرد هستم یمن فرق م"

".دلش خواست بکنه، زن حق نداره

"من از خودم دفاع کردم"

".رنگ دندونات بشه ساتید؟پس اونقدر بمون خونه بابات که گ"

برگردم  خوامیمن م. من هم دارم ،يقدر که تو در اون خونه سهم دار ؟همونیگیم هیمزخرفات چ نیا":بلند گفتم يصدا به

"!يمنو تو اون خونه راه ند یکن یخونه م، تو غلط م

"گرفتم میتصم نطوریفعال که ا"

او . با شهرام شروع به صحبت کرد متیرا از دستم گرفت و با مال ی، گوش دیکه دست لرزان و صورت گر گرفته مرا د پدرم

خوب تو هم البد  دست روت بلند کرده؟... ؟یکن یم هیچه کار نیا ه،یسر چ هایاوقات تلخ نیا. الو سالم، آقا شهرام ":گفت

زن  سیدرست ن ،يدست هم که روش بلند کرد. يبه زنش بده داد دیهرگز نبا دکه مر ییو از آن فحشها يدهانت رو باز کرد
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رو به کام  یپس چرا زندگ. یدونیم نویتو هم ا... حرفها رو نداره نیکه ارزش ا یآخه دو روز زندگ. يریحامله رو به باد کتک بگ

 یببرش خونه ت، مثل آدم زندگ ریدستش رو بگ نجا،یا ایپاشو ب... فکر زن و بچه ت باش... ؟یکن یخودت و همسرت تلخ م

به ...بدم؟ ادیبهش طرز رفتار با شوهر رو ...چه؟من پدرش هستم یعنی ،یمرد حساب...من وساطت کنم؟ ستیالزم ن ؟یچ...کن

"...دمیکه هست؟حاال نشونت م نهیهم،یچ! خجالت بکش، مردك مواظب حرف زدنت باش...شوهر؟ گنیتو اصال م

صورتش از خشم برافروخته شده بود  کهیدرحال. دیدستگاه کوب يرا رو یپدرم با خشم گوش. شهرام تلفن را قطع کرد نجایا در

داره ...رذل فیآدم کث نیا. نیبد ادیبه دخترتون طرز رفتار با شوهرشو  گهیم! تیثیح یآبرو ب یب يپسره  ":خطاب به من گفت

"ه؟یخوب،نظرت چ":شد و گفت آرام کدفعهیبعد  ".دهیه من درس اخالق مب

".ستیقابل ادامه دادن ن یزندگ نیا... نیاوردیپدر ، قرآن رو ن":مصمم گفتم یلحن با

پسر  اریمه ،ياز هر حادثه ا يریشگیپ يبود، برا یشهرام عصبان يو اراذل باز يرعادیروز بعد ، پدرم که از حرکات غ چند

که با شهرام در آن سکونت دشتم،  یبود، خبر کرد و از او خواست مرا در رفتن به منزل کیرا که مثل برادر به من نزد میعمو

.را از آنجا بردارم ازمیلباس و لوازم مورد ن تقصد من آن بود که چند دس. کند یهمراه

ترسم اونقدر  یم فته،یپسره ب نیچشمم به امن اگه . برو قیکنم همراه شقا یپسرم ، از تو خواهش م ":گفت اریبه مه پدرم

".اون بدم ایدست خودم  يکار هیبشم که  یعصبان

آوخته بود و در  یچون کاراته و جودو را در باشگاه يانفراد يقد بلند و چهارشانه بود که فنون رزمها افه،یخوش ق يپسر اریمه

.دیرس یبه نظر م ین،انتخاب مناسبانتخاب او بعنوان همراه و محافظ م. کمربند بود يهر کدام دارا

را در قفل چرخاندم و در را  دیکل. میو از پله ها باال رفت میداخل شد اطیاز در ح. میرفت _منزل شهرام  _به منزلمان  اریمه همراه

 يکت بارسرش گذارده و همانجا با وضع فال ریاز اتاق خواب به هال آورده و ز یشهرام بالش دمیداخل خانه که شدم، د. گشودم

را اکنده و هر  شیمعلوم بود شهرام به مجرد ورود به خانه وسط هال لباسها. داشت يآشفته ا وضعخانه . به خواب رفته است

 شیکه چند روز پ یو مرتب زیتم ياز خانه . دیرس یبدن به مشام م یتند عرق و چرب يبو. پرتاب کرده بود يکدام را به گوشه ا
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سوار کرده  يا هیپا يبود که شهرام آن را رو ینیمناظر دورب هاز هم بتریعج. خورد یبه چشم نم يرآن را ترك کرده بودم ، اث

.کنم دایآن پ يبرا یهر چه فکر کردم، نتوانستم علت. گذاشته بود ییرایو وسط اتاق پذ

"؟یبرگشت":دیلوس پرس یرا باز کرد و با لحن شیگشوده شدن در چشمها يبه صدا شهرام

"نه":گفتم ییاعتنا یبخودش با  مثل

 شیاز جا يفور. اوردین شیبه رو يزیجا خورد، اما چ یاو کم دنیشهرام به د. پشت سرم داخل خانه شد اریهمان حال مه در

 اریمه. کرد یبروز نداد و مودبانه با او شروع به احوالپرس يزیهم چ اریمه.کرد یبرخاست و متظاهرانه با او شروع به احوالپرس

دو دست لباس و لوازم  یکیمن فرصت را مغتنم شمردم و . اش را داد یز نداد و مودبانه جواب سالم و احوالپرسبرو يزیهم چ

کردم،  يدادرس را جمع آور يمتعلق به موسسه آقا یتیکتاب اختالالت شخص يبه انضمام متن ترجمه شده  ازمیمورد ن هیاول

.شدم ارجاز خانه خ اریهمراه مهاز شهرام به  یو بدون خداحافظ ختمیر یهمه را در ساک

مراجعه به پزشک و  يروز متوجه شدم برا کیاما . شد يبدون سر و صدا، و در آرامش، در منزل پدرم سپر يدو روز یکی

آنها  يدر مالقات بعد ستیبا یآنها را گرفته بودم و م جیرا انجام داده و نتا شهایآزما جیو نتا یپزشک يپرونده  ،يکنترل باردار

رفتن به منزل شهرام  يتلفن زدم و از او خواستم که باز مرا برا اریعلت بود که به مه نیبه هم. دادم یبه پزشکم نشان مرا 

 اطیوارد ح. میام مراجعه کرد یفورا خودش را رساند و همراه او به محل سکونت قبل يبا وجود مشغله کار اریمه. کند یهمراه

از پله ها باال . شد میبا او رو به رو نخواه ندفعهیکه ا دمخوشحال ش. رفته بود رونیتماال باح. دمیشهرام را ند لیاتومب میکه شد

متوجه شدم شهرام قفل در را عوض کرده .رفت یدر قفل فرو نم دیخواستم در را باز کنم، کل.میستادیو جلو در آپارتمان ا میرفت

 يرفتار نیچن یبه چه جرات داد؟ یمرا به خانه ام راه نم یچه حقشهرام به . رفت جیسرم گ. امدین یچند بار در زدم، جواب. است

.به خانه پدرم بازگردم اریجز آنکه همراه مه دمیند يگرفته بود؟ چاره ا شیبا من پ

اما . میاو را شناخته بود ثیجنس خب شیآنها گفتند ما را از مدتها پ. نکردند یخانه ، پدر و مادرم از رفتار شهرام چندان تعجب در

خودم را گول زده بودم و به خود قبوالنده بودم که شهرام با هر کس رذالت به  شهیرفتار شهرام را شناخته باشند، اما من هم نیا
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 یاحساس غبن م. او درباره من کمال رذالت را به خرج داده بود. کردم ینخواهد کرد، اما اشتباه م نیخرج دهد، با من چن

.کردم

 يافتادم که آقا يا النهیرفتار رذ ادیبه . مبتال به جنون را داشتم مارانیبرخاستم، حالت ب داریواب بآن روز صبح که از خ يفردا

کردند، موقع  یکه قصد ترك شغلشان را م یچزاندن کارگران يپدر شهرام برا. گرفت یم شیپ شیدر قبال کارگرها شیفرسا

داشت  يکارگر شیفرسا يآقا.داد یپس نم شانیشان را به ا مهنایگواه ایو شناسنامه  ردآو یدر م يحساب با آنان باز هیتسو

،  قیفوق العاده ال. به خاطر داشت شیسوپرمارکت فرسا خیبود که تار يکارگر نیکه بنا به گفته شهرام بهتر یبه نام مصطف

 يعاقبت روز یول. شد یهم خوب سرش م تابحساب و ک ،یکیلوازم الکتر رکاریبود، هم تعم کیهم مکان ع،یفوق العاده مط

ترك گفتن بازگردد و در همانجا  يبه معنا نیا. ازدواج کرد يبازگردد و در همان جا با دختر ارشانیگرفت به شهر و د میتصم

 وانپدر شهرام بعد از دعوا و مرافعه فرا. بود شیترك گفتم شغلش در سوپرمارکت فرسا يبه معنا نیا. ازدواج کند يبا دختر

گذشته بود، کارگر  یبا آن که هشت ماه از رفتن مصطف. خود نگه داشت شیرا پ ی، اما شناسنامه مصطفحساب کرد هیبا او تسو

شود و  یگفت بلکه دلش راض یرا م شیفرسا يکرد و تملق آقا یمراجعه م شیبه مغازه فرسا کباریهر چند ماه  چارهیب

بافت تا  یبه هم م ییبودم که پدر شهرام چه دروغها خودم شاهد. پس دهد يازدواجش الزم بود به و يشناسنامه او را که برا

.آورده بود یمشابه يصندوقدارش هم بال لیبر سر اسماع.را به او پس ندهد یمصطف يشناسنامه 

 یجنون آن کیدر . را با من اجرا خواهد کرد يا يباز نیشهرام هم ، که مقلد پدرش بود، چن دیآن لحظه بود که به فکرم رس در

"دختر؟ يریکجا م":دیپرس یمادر با نگران.  دمیتم و لباس پوشاز جا برخاس

".رمیو شناسنامه مو از شهرام بگ یلیبرم مدارك تحص دیبا. خونه م رمیم"

"؟ی، اگه باز هم دست روت بلند کنه چ يحامله ا. حماقت به خرج نده. میریگ یبه موقعش ازش م. ول کن"

"!غلط کرده":نفرت گفتم با

".نیسر کارش برگرده، با هم بر اریالاقل بذار عصر بشه مه. قیتو رو خدا نرو، شقا ":گفت یبا نگران اسمنی
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".وقته که برم، تا در رو به روم باز کنه نیبهتر. ممکنه هنوز از خونه خارج نشده باشه. برم دیحاال با نینه، هم":گفتم

"امیپس بذار من همراهت ب": گفت یبا دستپاچگ اسمنی

و جلو در  میدربست گرفت یتاکس کی. میلباس بپوشد و همراه هم از خانه خارج شو اسمنیبود تا  یمن کاف مکث قهیدق چند

.او در خانه بود. متوقف بود اطیشهرام در ح لیاتومب. را گشودم اطیکه در دست داشتم،در ح يدیبا کل. میشد ادهیخانه پ

".تو خونه س. میبرگرد ایآخ آخ ب ":با هول گفت اسمنی

و شناسنامه مو از  یلیمدارك تحص خوامیم. نحس منه يامروز از اون روزها! هست که هست":با حرص گفتم یول یآهستگ به

".کنم یها رو خبر م هیدست روم بلند کنه، همسا ایاگر مانعم بشه . ترسم همشو پاره کنه یم. خونه بردارم

توانست از آمدم ما مطلع شده  یشهرام نم نیبنابرا. اشتند اطیرو به ح ي، چشم انداز یما در آن مجتمع مسکون آپارتمان

. ستادمیا. که آپارتمان در آن قرار داشت يدو پله مانده به طبقه ا یکیو من  میاز پله ها باال رفت اسمنیآهسته همراه .باشد

که درون در  ینیه بذر يآن که شهرام نتواند از روزنه  يبرا. سر به من بخورد پشتاز  اسمنیمن باعث شد  یتوقف ناگهان

 يطبقه  میمق يدرست مانند کودك متعلق به خانواده . بودم اهسته به در زدم ستادهیاز همانجا که ا ندینصب شده بود مرا بب

ذره  يقد کوتاهش از روزنه  لیداشت به دل امن میپسر بچه که ابراه. کرد یم نیخواست، چن یاز ما م يزیاول، که هر وقت چ

 يبه هوا شانیا ياغلب برا. برقرار کرده بود يا مانهیصم يبود رابطه  يکه فرد معتاد میشهرام با برادر ابراه. دنبو دایدر پ ینیب

 یاز انها خوب کار م بتمح نیالبته در قبال ا. برد یو غذا م وهیبرند، م یبه سر م یآن که پدر خانواده مرده و آنها در تنگدست

اما من به . فرستاد ینان م دیخر يشرور بود، برا اریعقل و بس نیرینداشت و ش شتریرا که هفت سال ب میاغلب ابراه. دیکش

اش فرو  ینیبودم که انگشتش را در ب دهید اطیزدم چون اغلب او را جلو در ح یلب نم دیخر یم مانیبرا میکه ابراه یینانها

داغ را  يبا ولع نان بربر. داد ینم یمسائل بهداشتبه  یتیشهرام اهم یداد ول یانجام م يگریمشمئز کننده د يارهاک ایبرده بود 

حمل و نقل اثا منزل  ای لیاتومب يشستشو يهم برا میاز برادر ابراه. کرد یخودش مباهات م یگذاشت و به زرنگ یدر دهان م

بودند، جبهه  ریشرور و باجگ يدختران خانواده افراد یحت یکه جملگ میابراه دهدر واقع بر اثر اتحاد با خانوا. گرفت یکمک م
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اعتراض کوچک  کیتنها . حساب کار خودشان را بکنند هیبه وجود آورده بود که باعث شده بود بق یدر مجتمع مسکون یمخالف

سالم  يسوخته منزلمان را با المپها يهامثال المپ _داد  یکه انجام م یساختمان به شهرام در قبال اعمال خالف ریمد ياز سو

و از آنها  دهیاز ساکنان را برداشته و آنها را بر یکیمربوط به تختخواب  يبدون اجازه تخته ها ایکرد  یراهروها عوض م

 زسه ماه ا ایدو  يکرده برا یکیدست به  میبود تا شهرام و مادر ابراه یکاف _پنجره ها درست کرده بود يبرا يچارچوب تور

.ورزند يپرداخت مخارج ساختمان خوددار

"ه؟یک":دیپشت در امد و آهسته پرس د،یآهسته به در را شن يضربه  يون صداهر حال ، شهرام چ به

منم، ":را باال آمدم و گفتم ماندهیدو پله با ق یکیانکار بودنش در خانه ندارد،  يبرا یدانستم که او در منزل است و راه چون

"درو باز کن

.نگشود شیمعلوم بود جا خورده است ، اما در را به رو. نزد  یحرف شهرام

".مو بردارم يباردار ياومدم پرونده . ، در رو باز کن قیمنم شقا":گفتم دوباره

.مثل انکه الل شده بود. نداد یپاسخ شهرام

 یم یاونجا چه غلط ؟يبند یهمسرت م يدر رو به رو یکشیخجالت نم. در رو باز کن، مرد گمید م ":بلند گفتم يصدا به

"؟یکن

.هم سکوت باز

"میبر ایب قیولش کن شقا":و ملتمسانه گفت دیرا کشدستم  اسمنی

. بردارم شهامویپرونده و جواب آزما خوامیم. درو باز کن":زدم ادیفر.  دمیرا از دستش خارج کردم و محکم به در کوب دستم

"برم دکتر؟ يچطور

با .بود، از خانه اش خارج شد ییهوا يرویموقر و افسر بازنشسته ن يکه مرد ،يروبرو سرهنگ اکبر هیمن همسا يسر و صدا از

"ش؟یشده خانم فرسا یچ ":دیکرد و پرس یبا ما احوالپرس ینگران
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".قفل در رو عوض کرده. کنه یمن باز نم يدر رو به رو. ياکبر ينداره، آقا ایمرد ح نیا":گفتم ظیغ با

"؟یواسه چ":دیبا تعجب پرس ياکبر سرهنگ

".منو تقبل کنه مانیمخارج زا تونهیخونه بده، نم هیکرا تونهینم گهیم. رمپد يبرم خونه  دیمن با گهیم نکهیواسه ا"

. کنه  ایو آرامش خانواده شو مه شیکه لوازم آسا نهیمرد ا ي فهیوظ. خانم ه،یچه حرف نیا ":گفت یبا ناراحت ياکبر سرهنگ

<<صحبت کنم شیفرسا يمن با آقا نیاجزاه بد.خرج زن و بچه شو بده ارهیپول در ب دیبکنه با یشده حمال

لطفاً !  شیفرسا ي،آقا شیفرسا يآقا <<:او گفت. از آستانه ء منزلش خارج شد ، جلو آمد و به در خانه ء ما زد ياکبر سرهنگ

<<تون ییروبه رو هی، همسا ي، من هستم ، اکبر نیدر رو باز کن

.سکوت

<<ستیتو خونه ن یکس نکهیمثل ا <<:مردد به من انداخت و گفت  ینگاه ياکبر سرهنگ

<<.چرا هست>>

کرد و  یبا ما سالم و احوالپرس. بود ياو فرشته خانم همسر سرهنگ اکبر.  مینیتا صاحب صدا را بب میبرگشت اسمنیو  من

<<.هییعجب ناقال.  دمیشو د هیآره تو خونه س ، من از پنجره ء آشپزخونه سا <<:آهسته گفت

 یی، بفرما شیبده خانم فرسا نجایحاال ا<<:گفت ینکرد با ناراحت افتیدر یون جواببه در زد و چ گریچند بار د ياکبر سرهنگ

<<.نیتو خونه ء ما به خرده استراحت کن

خانم سرهنگ هم تعارف کرد . ستینگر یمرا م یبا نگران اسمنی.آتش گرفته بود ، دهانم خشک شده بود میها گونه

<<.تو نییبفرما<<:

م؟یاز خونه تون تلفن بزن شهیم. میشیمزاحمتون م قهیپس فقط چند دق <<: گفتم

<<البته<<:گفت ياکبر سرهنگ

. بود یروشن یو مرتب و منور به نور آب فینظ اریخانه بس.  میو وارد خانه ء آنها شد میرا در آورد مانیکفش ها اسمنیو  من
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خانه نصب  يو سرتاسر یشمال يپنجره هاکه به  یرنگ یآب يکرکره ها انیآرامش بخش براثر عبور آفتاب از م ییروشنا نیا

شهرام . جلو در اکتفا کرده و هرگز به خانه ء آنها پا نگذاشته بودم  کیبه سالم و عل شهیمتا به حال ه. آمده بود  دیشده بود ،پد

، مثل کنه  یاغلب چپ چپ به من نگاه م. یبش یمیمبادا باهاش صم. فضوله  یلیخانمه خ نیا <<:گفت  یم. مانعم شده بود

<<.خوه ارمیبو ببره من مشروب م هممکن. ادی یهم هست ، خوشم نم یحزب الله! داره  یبا من پدرکشتگ نکهیا

با من رفتار کرده بود  ییخوشرو يدر منتها شهیبود هم یو خوش قلب فی، مهربان ، شر نیکه زن متد يخانم سرهنگ اکبر اما

داده  يدرست کردن چا يآب خوردن و آب جوش برا يبرا خیبه ما  شهی، هم میدر خانه نداشت خچالیکه اجاق گاز و  لیآن اوا

.با هم دارند یدانستم او و شهرام چه مشکل ینم. بود

را برداشتم و  یگوش. کرد ییقرار داشت ، راهنما ییرایدر اتاق پذ یکوچک زیم يما را به سمت تلفن که رو ياکبر سرهنگ

رفتم کار خودتو  رونیاز خونه ب قهیدق هی ؟ییکجا<<: دیپرس یرا برداشت ، با نگران یپدرم گوش. شماره تلفن پدرم را گرفتم 

<<ن؟یاالن کجا هست اسمنیتو و  ؟يکرد

من باز  يدر رو به رو ه،یچه آدم پست فطرت ینیب یبابا ، م. مون  هیهمسا يخونه ء جناب سرهنگ اکبر <<:دادم  پاسخ

<<.کنهینم

<<.خونه ، هرچه زودتر نییایب نین؟پاشیبدون اجازه ء من به اونجا رفتچرا  ؟يدیتازه فهم<<:گفت پدرم

 میو خروج از منزلشان بود ،يبا فرشته خانم و سرهنگ اکبر یدر حال خداحافظ. قرار دادم  شیلرزان سرجا یرا با دست یگوش

گلرخ . آنها را باخبر کرده بود یفاصله ء زمان نیمثل آن که شهرام در ا.  ندیآ یگلرخ و ناتاشا و مانوشکا از پله ها باال م دمیکه د

چه عجب خونه  <<:گفت ییزد و با پررو يمن زهرخند دنیآمد، به مجرد د یاز پله ها باال م نکه نفس زنا یخانم در حال

<<بهتون خوش گذشت؟ یلیالبد خ ن؟یشوهرتون رو تنها گذاشت ن؟یچند شبه کجا بود نیخانم؟ ا نیآورد فیتشر

را به کمر زد و با همان لحن گلرخ  شیبه کمک من آمد، جلو آمد و دستها اسمنیاما . الل شده بودم . میه بگودانستم چ ینم

تهمت  نیبه زن حامله ا یکش یخجالت نم ایح یب کهیزن <<:بعد تندتند گفت >>.یداشت فیهمونجا که شما تشر <<:پاسخ داد
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 ی، قفل در عوض م نیکن یم رونیخواهر منو از خونه ش ب ن،یکرد یکیبه  تتو با اون پسر هرزه ت دس ؟يبند یها رو م

<<.گمشو از جلو چشمم برو کنار دمیتا حسابت رو نرس ن؟یکن

 یکیهنوز از . و به طرفشان هجوم برد  >>. گمشو از جلو چشممون برو کنار گمید م <<:زد ادیفر اسمنی. خانم جا خورد گلرخ

و دوان  مهیدادند و سراس حیگلرخ و ناتاشا و مانوشکا فرار را بر قرار ترج دمیتعجب د نرفته بود که در کمال ییدو پله اول پا

.رفتند نییدوان از پله ها پا

داخل .  میرفت نییو خانمش پا يمجدد با سرهنگ اکبر یانداختم و پس از خداحافظ اسمنیبه  ياز سپاسگزار یحاک ینگاه

. خبر کرده بود زیمثل آن که شهرام او را ن.  میدید لشیشدن از اتومب ادهی، اصغر دوست شهرام را در حال پ میکوچه که شد

کرد  یکرد و به او سفارش م یشهرام را به خاطر رفتار بدش با من سرزنش م شهینبود، بخصوص که هم ياصغر ذاتا ً آدم بد

برد و از او  یرا نزد دکتر م يو ياحامله بود و من شاهد بودم که اصغر با چه عالقه  زیهمسر او ن. دیمراقب من باش شتریب

.کرد یم يپرستار

ما  <<:زد ادیبر سر اصغر فر ظیو با غ دیدستم را کش اسمنیخواستم جواب سالمش را بدهم که . جلو آمد و سالم گفت  اصغر

<<.به درك نیبر نیهمه تون گمش.  میبا شما ندار يکار چیه گهید

<<خانم؟ قیشده شقا یچ<<:ا مورد سوال قرار دادبه سخن او نکرد و دوباره مر ییاعتنا اصغر

<<.، گمشو مزاحم نیهوار ردم ، به دادمون برس يآ <<: زد ادیفر اسمنی

و مات و مبهوت دور شدن ما را  ستادیا شیسرجا. دیبگو گرید ي، جرات نکرد کلمه ا دتیما د يواکنش را از سو نیکه ا اصغر

.تماشا کرد

سرش را برگرداند .  میدیرس یاصل ابانیبه خ. داشت  یدر دستش داشت جلوتر از من گام بر مهمان طور که دست مرا  اسمنی

اون خبر  ياز تو برا ای ارهیبرات خبر ب ینذار کس. ارتباطت رو با همشون قطع کن  <<:مصمم گفت یو لحن يجد يا افهیو با ق

از . یپاره کن دیرو با وندهایء پ يهمه .  نهیچاره ء کار هم ، يرو دار زیهمه چ یب فیمرد کث نیاگه قصد طالق گرفتن از ا. ببره 
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و زبون  فیضع يخوا یم یآخه تا ک ه؟ی یچه کثافت يدی، مادر پدر سوخته شو د خورهیو ضعف نفست حالم به هم م یسست

<<؟یباش

نابخردانه و بچگانه بوده و  ما را به شدت سرزنش کرد و گفت کارمان. بود  ستادهیخانه ا يپدر در آستانه .  میخانه برگشت به

.وارد عمل شد یبه طور قانون یستیبا يهر کار يکه برا نیا

 تیشکا یو از شهرام به صورت کتب میمحل سکونتمان رفت يدادسرا نیکتریبعد من و پدرم ساعت هشت صبح به نزد روز

را خواند و به سخنان  هییبه دقت شکوا. ود ب يو دلسوز يمرد محترم جد اریداد.  میارائه داد اریرا به داد هییو شکوا میکرد

 نیبا ا. مهر و تمبر شد، آن را به خودمان پس دادند هییدستور داد و پس از آن که شکوا هییشکوا يسپس رو. پدرم گوش داد

ل دکان پدرش که مح قیتا شهرام را از طر میکرد یمحل سکونتمان مراجعه م يکالنتر نیکتریبه نزد یستیبا ینامه م تیشکا

.احضار کنند يآمد ، به کالنتر یکار او به شما م

. کرد یپرواز م ایاسترال يملحق شدن به شوهرش به سو يبرا اسمنیبود که  یچون آن شب ، شب میکار را دنبال نکرد هءیبق اما

از  یته ء قبل جمعمادرم از هف. کرده بود  هیته مایهواپ تیصادر شده بود و او بالفاصله بل شیحدود ده روز پ اسمنی دیرواد

جشن  نیمن و شهرام هم به ا. خواهرم به خانه دعوت کرده بود  یخداحافظ یمهمان يارا بر کینزد شاوندانیدوستان و خو

به  هیدر واقع از دادن هد. نتواند در آن جشن شرکت کند دی، اما شهرام بهانه آورده بود و گفته بود شا میدعوت شده بود

.طال بود ابا داشت وریء ز ستهیکه شا اسمنی

را به کمک  يکارگر هایبا آن که در اغلب مهمان. ، مادرم سرگرم نظافت منزل بود  میکه با پدرم به خانه بازگشت یروز هنگام آن

من درباره ء  يکه به صحبت ها یدر حال. داد  یکارها را خودش انجام م يبود ، همه  یآن روز از بس ناراحت و عصب د،یطلب یم

داد ، با  یگوش م مانیرو شیو مشکالت پ تیپدرم درباره ء روند شکا يبه صحبتها ایبود  هکه شهرم بر سرم آورد ییبالها

گفت  یداد و م یتکان م یکرد مدام سرش را با ناراحت یم يریو اثاث را گردگ اءیبا دستمال اش ای دیکش یم یحرص جاروبرق

و  میخورد بیشد فر م؟چطوریاول مخالفت نکرد از، چرا  میودمون آوردچه بر سر خ!  يعجب روزگار! آخ ،آخ ! آخ ، آخ  <<:



معتضد ترایم - وسوسه ازدواج کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٥٦

<<م؟یخونه مون راه داد میرو به حر وانیح نیا

من . دو بعد از ظهر پدرم به قصد رفتن به شرکتش از منزل خارج شد و گفتتا ساعت هشت شب مراجعت نخواهد کرد  ساعت

استراحت ، به حمام رفت و پس از آن به آراستن  یبعد از کم. اهارش را خورد کامل ن يبا اشتها اسمنینداشتم ، اما  یلیبه غذا م

توسط  ایرا که شوهرش از استرال یشب راهنیپس از آن که پ. ء مجلس باشد  رهآن شب قرا بود او ستا. خود مشغول شد 

 بایچقدر با شکوه و ز. اهش کردم نگ رهیخ. شد  ایفرستاده بود به تن کرد جلو آمد و نظر مرا راجع به خود جو شیبرا يمسافر

شده و چهره اش را  دهیدر وجودش دم قعش يروین.  دیرقص یبر اندام برازنده اش م یبراق مشک راهنیپ. و دلربا شده بود 

. حوصله ء شانه کردن سرم را هم نداشتم  یحت شیامان من از مدتها پ. داشتند  یچشمانش درخشش خاص. کرده بود  ینوران

کرد ،  یدست و گردنش انتخاب م يبرا یمناسب يطال وریاو که اکنون ز ينشستم و به تماشا ياهرم در گوشه ادر اتاق خو

.مشغول شدم

 ییاخالق پدرم آشنا نیالبته مهمانان ما با ا. نبود  ياما هنوز از پدرم خبر. دندیشب ، کم کم مهمانها از راه رس میهفت و ن ساعت

و  ي، شهال جون و مهندس مهد دندیاز راه رس میعمو و زن عمو و پسرعموها و دختر عمو. د شدن یداشتند و از او دلخور نم

مشغول  یمعمول يها يو گفت و گو يآنها به خوردن چا. و خانمش هم وارد شدند  يا مهدختر و پسرشان آمدند ، پسر ع

<<.باالخره بابا اومد <<:گفتم . دین رسبه گوشما اطیپدرم به خانه از ح لیورود اتومب يدر همان حال بود که صدا. شدند

 اطیدر ح يدو نفر پاسبان جلو دمید. چه خبر است  نمیاز منزل خارج شدم که بب. نشد  يگذشت و از پدرم خبر قهیچند دق اما

از شدم ، چند لحظه بعد ، در خانه ب. منتظر ماندم  یدوباره به داخل ساختمان برگشتم و با نگران. با پدرم مشغول صحبت هستند 

همسرش بودند ، که به اتفاق دو پسرشان که همسال ساسان بودند وارد شدند  نایخانم دکتر م و یابانیمهندس خ. پدرم نبود یول

 یبار و آن هم در مراسم عروس کیمن آنها را تنها . بودند اسمنیشوهر  نیو خانمش از دوستان دکتر شاه یابانیمهندس خ. 

عالقه  اریخوشرو بود و به خانواده ء ما بس اریمهربان و بس يمرد یابانیمهندس خ. کرده بودم  مالقات نیو دکتر شاه اسمنی

.قرار گرفته بود اسمنیموقر و خوش برخورد بود و به شدت مورد عالقه ء مادرم و  اریبس ییهم بانو نایدکتر م. کرده بود دایپ
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با  یاختالف هیتو؟ گفت  نیایچرا نم دمیپرس.بود  ستادهیکوچه اشوهرتون تو  <<:کرد و گفت یبا من احوالپرس یابانیخ مهندس

<<.داخل امیاصرار کردم ، گفت به چشم ، مشکلمون حل شد م یوقت. حلش کنه دیپدرتون داره که اول با

 .دعوت نکرده  یپسره رو کس نیا ن؟یبود زد یچه حرف نیا! مهندس ياوا ، آقا <<:گفت  یبا ناراحت اسمنی. جا خوردم  من

<< .رهیازش طالق بگ خوادیم قیشقا

بلند شد و  شیاز جا يکنجکاو يهم از رو یو کم یشهال جون با نگران. دیء مهمانها رس هیطالق گرفتم من به گوش بق يماجرا

<<؟!هیموضوع طالق چ! جون قیاوا شقا <<:دیبه طرف من آمد و پرس

<<.رمیاز شهرام طالق بگ خوامی، م یچیه<<:گفتم  يخونسرد با

<<.نیمرد یواسه هم م! نیبابا شما که عاشق هم بود ؟یچ يبرا >>

<<همه ش تظاهر بود شهالجون، تظاهر>>

(؟ينگفته بود یبه کس يزیپس چرا تا حاال چ )

(.دمیکش یچون خجالت م)

 ونیاطراف یرم،ولیبابا من تا به حال صد بار خواسته ام از شوهرم طالف بگ: ( به خنده گفت. شد یشهال جون باورش نم اما

(...ستین یخوشگل نیجوون به ا فیخ. زن و شوهره یدعوا و اختالف، نمک زندگ. مون دادن یکردن آشت یونیپادرم

به صراحت  میعمو. به صحبت پرداختم میاو جمله اش را ناتمام گذاشت، چون من سرم را برگرداندم و با عمو و زن عمو یول

گفتم؟  یبهت چ يخانم شب نامزد: ( بعد خطاب به همسرش گفت.) کردم یم ینیب شیپبود که من از اول  يزیچ نیا: ( گفت

(خوره؟ ینم یپسره به درد زندگ نینگفتم ا

(؟ينگفته بود یبه کس يزیپس چرا تا حاال چ( آن لحظه پدرم وارد مجلس شد در

(.دمیکش یچون خجالت م)

 ونیاطراف یرم،ولیبه حال صد بار خواسته ام از شوهرم طالق بگ بابا من تا: ( به خنده گفت. شد یشهال جون باورش نم اما
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(...ستین یخوشگل نیجوون به ا فیح. زن و شوهره یدعوا و اختالف، نمک زندگ. مون دادن یکردن آشت یونیپادرم

به صراحت  میعمو. به صحبت پرداختم میاو جمله اش را ناتمام گذاشت، چون من سرم را برگرداندم و با عمو و زن عمو یول

گفتم؟  یبهت چ يخانم شب نامزد: ( بعد خطاب به همسرش گفت.) کردم یم ینیب شیبود که من از اول پ يزیچ نیا: ( گفت

ب) خوره؟ ینم یپسره به درد زندگ نینگفتم ا

کرد  کرد و بعد به طرف آشپزخانه رفت و به من اشاره یآن لحظه پدرم وارد مجلس شد و با همه خنده کنان احوالپرس در

. پسره رفته پاسبان آورده دم خونه: ( پدرم گفت. بود يچا ختنیمادرم در حال ر. بالفاصله به آشپزخانه رفتم. نزدش بروم

 يخواسته تو کالنتر ره،یبه سفر م اسمنیامشب  دهیبه نظرم پسره فهم. ردهک تیشکا اسمنیمادر شهرام از  گنیمامورها م

 يمن به جا. پرواز کرد ایبه استرال شیخانم دو ساعت پ اسمنیمن هم گفتم ! هیم رذلچه آد. نگهش دارن که به پروازش نرسه

(.امیم يبه کالنتر شونیا

(؟يکالنتر يبر دیبا یک: ( دیپرس مادرم

(.اآلن نیهم )

(اآلن؟ نیهم: ( تکرار کرد یبا نگران مامان

(.يایهمراه ما ب دیتو هم با ق،یبله، شقا: (گفت يبا خونسرد پدرم

(.چشم: (مگفت

که مامورها  يکالنتر نیاتفاقا ا. يکالنتر انیپدرش ب یبگو با حاج. کن دایرو پ دیبا تلفن مج: ( پدرم خطاب به مادرم گفت بعد

(.بهشون بگو هرچه زودتر خودشون رو به اونجا برسونن. هیمنزل حاج کینزد دهیآدرسش رو م

ما شد و  لیاز مامورها سوار اتومب یکی. میکردند، از خانه خارج شد یرقه منگران ما را بد یبا چشمان اسمنیکه مامان و  یحال در

.چه شد يگریآن د دمینفهم

(ن؟یمحل ما اومد يشما از کالنتر: ( خطاب به مامور گفت پدرم
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(...واقع در ياز کالنتر ریخ: ( گفت مامور

همون طور .نیهست يکنن که شما مامور کالنتر دییتا محل خودمون مراجعه کنم و اونها يابتدا به کالنتر دیمن با: (گفت پدرم

و در  دهیپوش یاز افراد نادرست لباس مامور اتتظام ياریبس ریاخ يشه و در سالها ینم تیاثبات هو لیلباس دل نیدونیکه م

(.امیون بشما همراهت دییمحله خودمون برم و بعد از تا ياول به کالنتر دیبا. دنمردم ش یخونه ها رفته و باعث ناراحت

 يمحله مان رفت و جلو يپردم به طرف کالنتر. کرد دییپردم قرار گرفته بود نظر او را تا یسخنان منطق ریکه تحت تاث مامور

.میو به افسر نگهبان مراجعه کرد میشد ادهیپ لیاز اتومب يدر کالنتر

 رونیب يکرد و از کالنتر دییاو را تا تیر و مامورمامو ،يبا آن کالنتر یو تماس تلفن ينگهبان پس از مطالعه برگه کالنتر افسر

.میآمد

 نیپدرم ح. کرد ییام بود راهنما یمحل سکونت قبل کیام و نزد يدور از خانه پدر اریکه بس يمامور ما را به کالنتر سپس

(ن؟یوقت شب دنبال ما اومده ا نیا یآخه آقا، شما به استناد چه حکم: ( دیاز او پرس یرانندگ

(.دستور دادن نطوریبه ما ا. واله من مامورم و معذور: (بود گفت یکه جوان شهرستان مامور

(دستور داده؟ هییشکوا يرو اریداد ایخانم کجاست؟ آ نیا هییشکوا: ( باز گفت پدرم

(.خبرم یواله من ب )

 ستادهیا يشا و مانوشکا گوشه اگلرخ خانک و ناتا میدید م،یداخل که شد. دمیند یشهرام را در آن حوال. میدیرس يکالنتر به

(.شده تیاز دختر شما شکا: ( افسر نگهبان گفت. کرد یپدرم جلو رفت و خود را به افسر نگهبان معرف. اند

(ه؟یجرمش چ)

(.و افترا به خانم گلرخ شلوکت زاده نیتوه )

(روش دستور داده؟ اریبه دادسرا رفته؟ داد تشونیشکا )

(.کردن هینه، فقط استشهاد ته: (انداخت و سپس گفتبه گلرخ  ینگهبان نگاه افسر
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 دیبا. ستین یاحضار کردن دختر من کاف ياستشهاد که برا نیا: ( گفت. استشهاد را از او گرفت و آن را از نظر گذراند پدرم

ن تا جنبه کرد یدادن، مهر و تمبر م یم لیکرد، پرونده تشک یمحترم مالحظه م اریکردن، داد یبه دادسرا م یرسم تیشکا

(.کنه دایپ یقانون

استشهاد اون هم از دو نفر از  کیکه بر اساس  دهیجناب سروان، از شما بع: ( به افسر نگهبان انداخت و گفت ینگاه بعد

.) کردم تیخانم به دادسرا شکا نیمن امروز صبح از پسر ا ه؟یچ نیدونیاصال م. نیبکشون نجایوقت شب به ا نیها منو ا هیهمسا

دو زن مهاجر روس  نیاز خودش و ا: ( زد و در ادامه سخنانش گفت یترساندن ناتاشا و مانوشکا بلف جالب يبرا نجایا پدرم در

رو  ادیپسره ش نیکه ا میکرد یمحل سکونتمون مراجعه م کینزد يبه کالنتر دیدادم و با لیپرونده تشک. دارم تیهم شکا

. نامه رو به شما ارائه کنم تیشکا نیشد که ا یحاال فرصت.ل کرده بودمانجام دادن کار رو به فردا موکو یاحضار کنن، ول

(.کنن یم یدر کشور ما چه غلط ستیکه معلوم ن یدو زن خارج نیپسر و مادرش و ا نیهم برگه احضار ا نیا نییبفرما

. د و به افسر نگهبان دادآور رونیب میکرده بود میرا که آن روز در دادسرا تنظ يا هییکرد و شکوا بشیآن حال دست در ج در

.کرد تیپدرم جا خورده بود، شروع به خواندن شکا يقو هیافسر نگهبان که از اعتماد به نفس و روح

به  ادیزن ش نیکه همراه ا نیکش یشما خجالت نم: (آن هنگام پدرم ناتاشا و مانوشکا را مورد خطاب قرار داد و گفت در

خودتون رو  نیچطور به خودتون اجازه داد ن؟یخوایم یشما در کشور ما چ ن؟ینزیو گولش م نیریدختر مردم م يخواستگار

(ن؟یپسرك جا بزن نیا يخاله ها

. به گلرخ نگاه کرد یبود، با نگران ینیقطور ذره ب نکیچاق و کوتاه قد با ع یمانوشکا که زن. آن دو زن به لرزه افتاد يو پا دست

 يداماد را باز يدخترم نقش خاله ها يام که در خواستگار یدو زن شاک نیدست امن به خصوص از : ( پدرم دوباره تکرار کرد

به شما چه مربوط  ن؟یاومد يخانم به کالنتر نیهمرام ا یچ يامشب برا: ( زن کرد و گفت دوبعد دوباره رو به آن .) کردن

(بود؟

مانو  یکش یتو خجالت نم: ( به پدرم گفت یبیجاو جلو آمد و با لهجه ع. بود دهیمانوشکا به شدت ترس یساکت بود ول ناتاشا
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(؟یکن یم تیاذ

بعد . داره ینیمجازات سنگ يکالهبردار! نرو يپسره کالهبردار خواستگار نیواسه ا گهیبرو کنار خانم، د: ( با نفرت گفت پدرم

(!کشور خودتون نیگرد یبرم ن،یشیاخراج م رانیاز اون هم از ا

.خواست به کشورش برگردد یاصال نماو . دیاز چهره مانوشکا پر رنگ

(مربوطه؟ یبه ما چ ؟يدار اتیکایش رایاز ما چ: ( گفت او

سوابق  يرو دیاصال با.. نیچشمم دور ش يزودتر از جلو نیبر ن؟یزن اومده  نیچه به همرام ا يبرا ستیاگه به شما مربوط ن )

(.نیشد يمرتکب کالهبردار پسر نیا يخاله ها يشما با جا زدن خودتون به جا. بشه قیشما تحق

 دهیهردو ترس. سر داد ییبه خواهرش ناتاشا انداخت، سپس زمزمه ها یحرف سرش را برگرداند، نگاه نیا دنیبا شن مانوشکا

کردند و با عجله فرار را بر قرار  یلب از گلرخ خداحافظ ریبعد هر دو ز. شود دهیماجرا کش نیبه ا شانیخواستند پا ینم. بودند

.و گلرخ میما ماند. ادندد حیترج

زدم که با وجود چهره  یاست و از دعوا و مرافعه واهمه دارد، حدس م ییترسو اریدانستم گلرخ زن بس یکه م ییآنجا از

پدرم با رفتن ناتاشا و مانوشکا خشمش را . دیکش یم گاریداده بود و س هیتک واریاو به د. در دلش برپاست ییآرامش غوغا

ما از  ؟یکشون یدختر مردم رو به فالکت م ،یشیبا پسرت همدست م یکش ینمخجالت : ( بلند گفت يصدا متوجه او کرد و به

از دختر من  يریحال م. همه وعده هاتون دروغ از آب دراومد. نیفتیتو و پسرت دختر منو با دروغهاتون فر. میدار تیشما شکا

(؟یکنیم تیشکا

خانم  نیا: ( به من انداخت و ادامه داد يزیبعد نگاه مالطفت آم.) قیرم، نه از شقادا تیشکا اسمنیمن از : ( و گفت دیخند گلرخ

(.کن برو خونه ت یدست از قهر بردار، آشت ایدخترم ب. عروس منه، مثل دختر خودمه

(.منو دختر خودت خطاب نکن گهیلطفا د: ( گفتم

فل در خونه ش رو عوض کرده که همسرش نتونه داخل ق یپسرت حت. بردار هایادیش نیزن کالهبردار دست از ا: ( گفت پدرم
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 يهم حد یوقاحت و لودگ ؟یهست یاونوقت همچنان مشغول دروغ باف ده،یو مدارکش رو بهش پس نم یپرونده پزشک. بشه

بح کار شرافتمندانه بکنه، فقط از ص کیبه  قیپسرش رو تشو نکهیا يخانم به جا نیا: ( بعد خطاب به افسر نگهبان گفت!) داره

 نیدست از ا. شکنهیکنه و تخم مرغ م یاسفند دود م یپسر نره غول گردت کلفتش ه يو برا رهیتا شب قربون صدقه اش م

(!بردار خانم هایخرافه پرداز

 یچشمان ره،یصورت سبزه ت: داشت یجالب اریبس افهیق یحاج آقا کرمان. دندیسررس یو پدرش حاج آقا کرمان دیآن لحظه مج در

. متوسط داشت یسرش در حال طاس شدن بود و قد کوتاه و اندام يباال. یجوگندم يپروفسور شیو موها و ر لیدرشت و مح

 يرنگ از رو. کردند یآنها با ما احوالپرس. بود دهیپوش یسرتا پا مشک مه دیمج. بود دهیپوش یبه رنگ طوس يکت و شلوار

.آشنا درآمد یبخصوص که افسر نگهبان هم با حاج د،یگلرخ پر

: افسر خطاب به گلرخ خانم گفت. کرد میتنظ يگرید هییپدرم شکوا. ورق برگشت م،یبود يساعت که در کالنتر کیاز  بعد

بخصوص که  ن؟یخانم و آقا شد نیو مزاحم ا نیمامور گرفت نیکه حکم دادسرا ندار یخانم، اصال شما به چه مناسبت در حال(

(.رهیانجام بگ يدر وقت ادار ستیبا یکار م نیا. ستنیبا یمدت طوالن توننیخانم باردار هستن و نم نیا

. خارج بشن يشناسنامه بذارن تا از کالنتر دیخانم هم با نیا. منزلتون نییشما بفرما: ( مودبانه خطاب به من و پدرم گفت بعد

(.دادسرا متونیبفرست میکن یدگیرس تتونیبه پرونده شکا نیاریب فیفردا صبح تشر

. چمباتمه زد نیزم يبود، ناگهان رو ستادهیاو که تا آن لحظه ا. وارفت دیافسر نگهبان را شن يه حرف هاک نیپس از ا گلرخ

 يگذاشتند، رو یم شیکه به نما يکردند بدون توجه به منظره ا یجلب م يآنها را به کالنتر یولگرد که وقت يدرست مثل زنها

.نشستند یچمباتمه م نیزم

با  يگاریآورد و س رونیرا ب گارشیپاکت س. را باز کرد فشیک. فسر نگهبان چمباتمه نشستاتاق ا کییکف موزا يرو گلرخ

امون از دست تو پسر . خودمونو جلب کردن میبش یشاک میشانس، اومد یبخشک یه: ( بلند گفت يفندك آتش زد و به صدا

 ییباهات بده بستون دارن، ازت حرفشنو همه مامورها یگفت یه. تو دستته و همه ازت اطاعت دارن يکالنتر نیا یگفت یکه م
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(!میشناسنامه ارائه بد م،ینیزابرا بش نحایدارن، حاال باهاس ا

از هم گشوده بود، که افسر نگهبان به او تذکر داد درست  یرا به طرز زشت شیکه پاها یسر داد و در حال یسیاز زور پ يا خنده

واقعا به صورت . شده بودند رهیهرزه و زشت به من خ یاو به حالت دهیورقلمب يچشمها. کرد دنیکش گاریشزوع به س ند،یبنش

و الت و  ثیو خب دیزن پل نیگلرخ هم. دمید یم نیالع ياو را به را یواقع تیو ماه تیحاال من هو. درآمده بود طانیش کی

:افسر نگهبان سرش داد زد. را پرورانده بود ياراذل بود که چنان جانور

«داره؟ شیحش گارتینکنه س یسرم درد گرفت از بس گند و بو راه انداخت. نرو خاموش ک گارتیس )

و خلوت  کیتار ۀدر کوچ يکالنتر. میهم به دنبالشان رفت دیمن و مج. خارج شد يبه همراه حاج آقا از کالنتر روزمندانهیپ پدرم

و آزار  تیاذ يبرا. حتماً کار شهرام بود. انددو چرخ آن را پنچر کرده  میدید م،یدیپدرم که رس لیبه اتومب. واقع بود يو مشجر

بود که پدرم  دهیبار د کیاو . زد یدست م يمذبوحانه ا يها لهیخواهرم به کاممان، به چه ح یحافظخدا یما و تلخ کردن مهمان

 الیه خب. را با کمک او انجام داده بود کیالست ضیچقدر کالفه شده و تعو ابانیدر خ لشیاتومب کیموقع پنچر شدن الست

.و ضربه بزند ردیخودش قصد داشت انتقام بگ

که در  دیمج. میو پدرش، با خود دار دیضد حمله، شامل مج اتیانجام عمل يرا برا یدانست که ما گروه یشهرام هنوز نم اما

 دكی کیرا با الستپنچر  يها کیاز الست یکیچشم به هم زدن  کیباال زد و در  نیاستاد بود، فوراً آست لیاتومب ریوتعم یرانندگ

بود و به همراه پدرش سوار  یدرنگیسف يگذاشت که رنو لشانیجدا کرد داخل اتومب لیتومبدوم را هم از ا کیالست. عوض کرد

هم  يو با تأسف برا میو خلوت به انتظار ماند کیتار ۀمن و پدرم در کوچ. ما خارج شدند درسیشدند و به سرعت از د لیاتومب

از آنجا که آنها ساکن همان محله . شد دایپ یرمانو حاج آقا ک دیمج ۀنگذشت که دوباره سر و کل يزیچ اما. میسر تکان داد

.پرباد را همراه آورده بودند کیبود رسانده و حاال الست شانیکه آشنا يریدکان پنچرگ نیکتریبودند، چرخ پنچر را به نزد

مهمانان  انیبه م ییپدرم با خوشرو. میمنزلمان برپا بود بازگشتکه در  يما حدود ساعت ده شب به مجلس سرور بیترت نیا به

احساس  یرا که در آن مهمان یتنش يرفتار کرد که مهمانان به زود يو صحبت را گذاشت و طور یشوخ يبا هر کدام بنا. شتاف
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 زیم يپلو با گوشت بود، رو یباقالهمراه  یو فرنگ یرانیا ذیلذ يکه شامل انواع خوراکها رامادرم شام . بردند ادیکرده بودند، از 

.باز شده بود میاشتها. با اعالم شام، من که دو روز بود لب به غذا نزده بودم به طرف خوراکها هجوم بردم. دیچ

 یسمونیو س هیزیرا که پدر و مادرم به عنوان جه یاموال. میکرد هیته يدر حضور مهمانان استشهاد میعمو شنهادیشب به پ آن

و از همه امضاء  میبودند، فهرست وار نوشت دهیهم آنها را شب تولد شهرام در خانه ام د انیو آشنا شانیبودند و خو به من داده

اش را  یکرد و شماره تلفن و نشان یطالق به ما معرف فاتیانجام تشر يخودش را برا لیپسرعمه ام، وک دیمهندس حم. میگرفت

.به ما داد

بود و در  داریاو ب. میرفت اسمنیسر  يحدود ساعت سه بامداد، من و مادرم باال. میدینرس دنیواببه خ گریاز رفتن مهمانها، د پس

 کدفعهی. بود يخنده دار ةمنظر. میافتاد هیبه گر دید میاو را حداقل تا دو سال نخواه نکهیاز فکر ا. کرد یرختخواب استراحت م

«رانیبرگشته م ا نیتا چشم به هم بزن! ن؟یکنیم هیگر نینشت سرم يمگه من مردم که باال بابا«: کالفه شد و گفت اسمنی

****

من و پدرم  –ما  یکه کرد آن بود که شب يتنها کار. به ما کند یکرد، نتوانست کمک چندان یبه ما معرف دیکه مهندس حم یلیوک

حضور  يرا برا یوقت د،دنیدعوا با هم به توافق نرس نو شهرام را به دفترش احضار کرد و چون به قول خودش طرفی –

.کرد نییمشترکمان در دادسرا تع

صورتش با  يمن رو ياو از اثر ناخنها رایکرد که حضور در دادسرا به ضرر ما تمام خواهد شد ز دیما را تهد انیم نیا شهرام

.خواهد کرد میمن به دادگاه تسل يدال بر بدرفتار یعکس گرفته و آن را به عنوان مدرک نیدورب

خاموش را  يبه اسم آقا یکرد، مرد جوان یکار م یکه به قول خودش به صورت گروه لیو وک مینگذاشت یاو وقع دیهدبه ت ما

بود، و در دادسرا همه  لیوک کی يجوان فاقد اعتماد به نفس و سر و زبان دار نیاما ا. نمود یحضور در دادسرا به ما معرف يبرا

را  لهایاش ظاهر وک یچرم فیو ک یطوس یو باران دیو سف اهیس شیبلند و ر آن قد اب. من است لیکردند پدرم وک یفکر م

خورد، نظر مردم به  یکرد و حرص و جوش م یصحبت م یو قانون ینوشت و محکم و منطق ینامه م تیاز بس شکا. داشت

 یتلفنش را از من مو شماره  یمادران و پدران آنها نشان ایشد و ده ها خانم جوان که مشکل مرا داشتند  یطرفش جلب م
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.خنده ام گرفته بود یناراحت نیدر ع! دندیپرس

من از شهرام به خاطر  تیبه شکا یدگیرس يبرا م،یداد لیتشک يپرونده ا هیزیگرفتن جه ياز آن که در طبقه چهارم، برا پس

 دنیعرق بدن، نفس کش يو بو گاریدود س. زد یموج م تیدادسرا از جمع. میدوم رفت ۀجوان به طبق لیهمراه وک م،یتیآزار و اذ

 يشد و ملتمسانه با صدا کمیشهرام نزد. چشمم به شهرام و دوستش اصغر افتاد کهدر آن طبقه بود . را دشوار ساخته بود

«.به هم نزن کیکوچ یاوقات تلخ هیبه خاطر  مونویزندگ. کن یآشت ایب ت،یبرگرد سر زندگ ایب ق،یشقا«: گفت يآهسته ا

«!ایبرو کنار آقا، جلو ن«: در فوراً متوجه شد، مرا در پناه خودش قرار داد و گفتپ. را ندادم جوابش

دم؟  یطالقش م یراحت نیبه ا نیفکر کرد ن،یبه هم زد مویزندگ ن،یبچه مو ازم گرفت ن،یزنمو ازم گرفت«: دیعربده کش شهرام

«!نیکور خوند

«!آبرو یبرو خجالت بکش، ب ؟یطلبکار هم هست ،يریگ یزن حامله رو هر روز به باد کتک م«: با نفرت گفت پدرم

خواست به جر و  یپدرم م. جوابش را ندادم م،یدار یچه مشکل دیاز من پرس یزن. دمیخجالت کش. کردند ینگاهمان م مردم

 مینبعد از . میستادیدر نوبت ا تمانیبه شکا یدگیرس يبرا. گرفتم، ساکت شد شگونشیبحث با شهرام ادامه بدهد که آهسته ن

زودتر  نیاگه اجازه بد. خانم حامله هستن نیا«: بودند گفت ستادهیدر صف ا هک یخاموش به کسان يآقا. ساعت طاقتم طاق شد

«برن تو

 يگریکس د. بزگ نشسته بود اریبس یاتاق يدر انتها اریداد. خاموش، داخل اتاق شدم ينکرد و من، همراه آقا یاعتراض یکس

«...خانم که نیو آزار از طرف شوهر ا تیهست به خاطر اذ ينامه ا تیقربان، شکا«: و گفت جلو رفت میوکل. حضور نداشت

«ن؟یهست یشما ک«: دیصحبتش را ادامه دهد و از او پرس لیاجازه نداد وک اریداد اما

«هستم لشونیوک من»

«کو وکالتنامه ات؟«:گرانه گفتاز همانجا که نشسته بود دستش را دراز کرد و پرخاش یو ناگهان عیسر یبا حرکت اریداد

«.آماده نشده... آ«:خاموش به لکنت افتاد يآقا
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«.رونیب نییپس بفرما«:گفت اریداد

در حرکت  يزد و دست از پا درازتر به سو یچرخ. باشند، وا رفت ختهیر شیسطل آب سرد رو کیخاموش مثل آنکه  يآقا

.شد ارینفر بعد داخل اتاق داد. نبالش از اتاق خارج شدمبه د یبه آن دو کردم و با سرخوردگ یمن هم نگاه. کرد

«شد؟ یچ«:دیپرس پدرم

«.نداد لیصحبت به وک ياصال اجازه . خوادیوکالت نامه م اریداد! یچیه«:دادم پاسخ

«بزن، ازش بخواه به حرفت گوش کنه ادیبرو تو فر. يندار اجیتو به وکبل احت«:گفت ظیبا غ پدرم

 کاریچ. نیداخل نش خودیخانم، ب«:گفت یحوصلگ یبا ب اریداد. وباره و دوباره به آن اتاق رفتمحرفش عمل کردم و د به

«ن؟یدار

«.و آزار تیبه خاطر اذ. دارم تیاز شوهرم شکا«:گفتم

با ! تیبرو سر خونه و زندگ! خانم ه؟یخانوادگ يمشکل شما دعوا. کننیم دایهم اختالف پ بایخانم، هر زن و شوهر«:گفت اریداد

«نجا؟یا يشکم برآمده چرا اومد نیا

قفل در رو هم عوض . کرده رونمیاز خونه ب.زنه یمرد شب و روز من حامله رو کتک م نیا ار،یداد يآقا«:و شمرده گفتم آرام

«.کرده

«.تیبرو سر خونه زندگ. کن یبرو با شوهرت آشت. ریخانم وقت منو نگ«:کرد گفت یرا مطالعه م يکه کاغذ یدر حال اریداد

چند شب . به قتل کرده دیمنو تهد. مرد آدمکشه نیا م؟یآخه چطور برم سر خونه زندگ«:بلند گفتم يکوره در رفتم و به صدا از

الزمه  مارستانیشدن در ب يبستر يکه برا مویپزشک يحاال شناسنامه و پرونده . به طرفم حمله کرد يگوشت بر يبا چاقو شیپ

مثل آنکه پدرم . ستمیبلند گر يبه صدا. زدم هیگر ریو ز» کنم؟ یزندگ يآدم شرور نینچ من چطور با. دهیگرو برداشته پس نم

نوشت و  رشیز يگذرا به آن انداخت، دستور ینگاه. را از دستم گرفت تمیشکا اریهنگام داد نیگفت، چون در ا یدرست م

.ام کرد يراهنما
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. میکن هیها استشهاد ته هیو آزار شوهر، از همسا تیسوء معاشرت و اذ ارجاع داده بود تا از بابت يما را دوباره به کالنتر اریداد

بعد از دو . حاضر شد يدر کالنتر يشهرام هم فور. هم همراهمان بود دیپدر مج یحاج آقا کرمان. میرفت یقبل يبه همان کالنتر

 میکن هیو از آنها استشعاد ته میبرومحل سکونتمان  گانیمامور، قرار شد و من و شهرام و مامور نزد همسا افتنی یساعت معطل

استشهاد  یکس هیکه عل یهر چه پدرم اعتراض کرد که چطور ممکن است هنگام. کند مانیبه پدرم اجازه داده نشد همراه یول

.همراهمان آمد یبه ناچار حاج آقا کرمان. نرفت نگهبانکنند خود آن شخص را هم به محل بفرستند، به خرج افسر  یم هیته

ابتدا به در منزل سرهنگ . دیایاز مامور خواهش کردم به شهرام اجازه ندهد همراه ما از پله ها باال ب م،یدیبه آنجا رس یوقت

موضوع را به  یخواب آلود در را گشود وقت یبا چشمان يساعت سه بعدازظهر بود و خانم اکبر. میرفت ییروبرو هیهمسا ،ياکبر

آقا من خودم دختر «:استشهاد نوشت و شفاها به مامور گفت یبه دفاع از من در ورقه يا هچند جمل یاو گفتم، او بدون معطل

داد از پشت در  یدختر م نیرو که به ا یکیرک يما فحشها. کرد تیدختر معصوم رو اذ نیا یلیانصاف خ یب يپسره  نیا. دارم

«.میدیشن یم

کرد،اما در کمال تعجب من از نوشتن  یم یمحبت و دوست ابراز یلیطبقه باال، با آنکه نسبت به من خ ي هیهمسا یهمت خانم

 شهیهم یخانوادگ يدعوا. میبش هایزندگ دنیباعث از هم پاش میمن و شوهرم دوست ندار«:او گفت. دیورز ياستشهاد خوددار

«.با هم بسازن دیزن و شوهر با. ادیم شیپ

!توانستم با شهرام بسازم یچطور م! من يخدا

که مرد هفتاد و پنج  یعیشف يآقا. کردند يما بودند از نوشتن استشهاد خودار نیریطبقه ز گانیکه همسا هم یعیو خانم شف آقا

 یگفت، حت یراست م. شرور را ندارد يشدن با آدمها ریدرگ ياست و حوصله  ریبود، آهسته به مامور گفت که پ يساله ا

نکرده  یخودمان عوض کرده بود، او از ترس شهرام اعتراض و با پمپ آب کولر تهکه شهرام پمپ آب کولر او را برداش یموقع

 کیدر واقع بعد از . هستم، استشهاد نوشت یمن زن پرتوقع نکهیاول هم به دفاع از شهرام و ا يطبقه  گانیاز همسا یکی. بود

ساعت . او واهمه داشتندشرور بود همه از  امآنقدر که شهر. نگرفتم يا جهیدر قانع کردن آنها، عمال نت یساعت چانه زدن و سع
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حاج آقا  لیموقع سوار شدن در اتومب. شده بودم چهیدچار سرگ یاز گرسنگ. چهار بعدازظهر بود و هنوز ناهار نخورده بودم

 ي افهیق هآنگا. بکشد نییاش را پا يکنار يکند پنجره  یو به حاج آقا اشاره م دیآ یشهرام با عجله به طرف ما م دمید ،یکرمان

 قیشقا نیبد نویا«:کرده بود به سمت حاج آقا دراز کرد و گفت میرا که پشت سرش قا کیبسته ک کیخود گرفت و  به یمظلوم

«.شهیم چهیحامله است، دچار سرگ. بخوره

. را از او گرفت و تشکر کرد کیکرد، ک يخنده ا یحاج. برگرداندم يگرید ينفرت نگاهش کردم و بعد سرم را به سو با

.میسپس به راه افتاد

 اههیصدور حکم پس گرفتن اثاث، س يدادگاه برا. میروبرو شد يتلخ تازه ا قتیبا حق ه،یزیدادگاه مربوط به پس گرفتن جه در

از او نگرفته  یینکرده و امضا هیته یفهرست نیکه ما هرگز چن یدر حال.کرد یشهرام از ما طلب م ياجناس را به امضا ي

ادله  ي هیو ارا حاتیدادگاه و دادن توض يمورد سرزنش قرار گرفتن از سو ورفت باالخره پس از چند روز آمد و .میبود

شد بر اساس همان  یکرد، دادگاه راض یاثاث عمدا خانه را ترك م لیشهرام هر بار قبل از تحو نکهیفراوان، از جمله ا

پس گرفتن  يپرونده  م،یشتاجناس که در دست دا دیو قبوض خر میکرده بود هیته انیو آشنا شانیکه از خو ياستشهاد

.ندازدیب انیرا به جر هیزیجه

از  ایآنچه را که خوانده بود  م،یرفت یرا مطالع کرده و به هر قسمت از دادسرا که م یو حقوق یشرع يهفته کتابها کی یط پدرم

مشکل و  اریبس يباشد روند زن ياگر طالق گرفتن از سو:گفتند یمعموال به ما م. خواند یکاغذ م ياز رو ایگفت  یم شانیبر برا

را که در  يگونه موارد پدرم ورقه ا نیدر ا. اوردیرا زن با شاهد و مدرك ب يا ژهیو اریبس لیالمدت دارد، مگر آنکه د یطوالن

:خواند یمثال م. خواند یم شانیآورد و برا یم رونیداشت ب بیج

زن و شوهر موجب  یزندگ يخاص ثابت شودادامه  یمدنشود که در دادگاه  یم رفتهیطالق پذ يزن برا يتقاضا یصورت در»

وجه نتواند با شوهر  چیکه زن به ه ستین نیمنظور از عسر و حرج ا. زن است يبرا) عسر و حرج(و ضرر  دیفشار و مشقت شد

 یمعمولاز مشکالت  شیب یبا مرد دچار مشکل و رنج یکه بر دادگاه ثابت شود که زن در زندگ نیکند، بلکه هم یخود زندگ
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اندازد،  یبه دنبال دارد و زن را به مخاطره م یناموس ای یو شرافت یو مال یمشترك، خطرات جان یزندگ ياست و ادامه  ییزناشو

 اریاخت گر،ید یمرد با زن نامشروعزن، ارتباط  ایسوء معاشرت شوهر . کند که شوهر همسرش را طالق بدهد یدادگاه حکم م

جلسات قمار و صرف مشروب در منزل  لیتشک زیزن باشد، و ن یخانوادگ تیثیخالف شوون و حکه م یارتکاب جرم گر،ید یزن

از  زیاز چهار سال ن شیمدت ب يشوهر برا بتینپرداختن نفقه و غ.عسر و حرج باشد قیتواند از مصاد یمضره م ادیو اعت

«.باشد یدادخواست طالق م يزن برا حق جادیموجبات ا

که در قالب شهرام مجسم  طانیآن که مرا از چنگال ش يام برا چارهیپدر ب. و هم خنده دار بود زینگبرا نیپدرم هم تحس رفتار

آمد و از کار و  یهر روز همراه من به دادسرا م. جست یهرچند کوچک، توسل م یشده بود خالص کند ، به هر مستمسک

.مکرده بودم شرمنده بود جادیا شیکه برا یاز زحمت.اش افتاده بود یزندگ

 اریمراجعه کرد و چون داد  اریپدرم به داد. کند یرا ماستمال هیقض يباز یروز پدرم متوجه شد که شهرام قصد دارد با پارت کی

از رفتار  يپرداخت و شمه ا اریبه گفتگو با داد یمنطقیبا کلمات ستیگفت که شهادت پدر در مورد سوءرفتار دامادقابل قبول ن

.او را بازگفت يبردارالهشهرام و سوابق ک یرانسانیغ

محترم و از قرار صاحب زن و فرزند  یروحان کرد،یبا پرونده ما برخورد م یتفاوت یو ب يکه تا آن روز با خونسرد اریداد

به فکر فرو  اریداد. کرد یآمد، چه م یم شیپ يواقعه ا نیخود او چن ينکتهجلب کرد که اگر برا نیپدرم توجه او را به ا.بود

«است؟ يرعادیقدر شرور و غ نیمرد ا نیواقعا ا«:تکه متاثر شده بود، گف یالرفت و در ح

زود ! رونیب ؟برویبه تو اجازه داد سرزده وارد بش یچه کس«:او گفت دنیبه محض د اریداد.موقع شهرام وارد اتاق شد نیهم در

«!رونیبرو ب

برده و فقط براساس  یبه کُنه مطالب پ ياست تا حدود یمرد شرافتمند و منطق کیکرد که او  یاز آن م تیحکا اریداد رفتار

.کند یقضاوت نم یروح قانون یاصل ب

پدرم . نخواهد برد شیاز پ يکار قیدهد و شقا ینفوذ دارد و رشوه م يگفت پدرم در دادگستر ینشست م یهر جا که م شهرام
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در «:شده بود شهرام را احضار کرد و گفت یکه به شدت ناراحت و عصبان اریبازگو کرد و داد اریموضوع را به داد نیا

 ياگه بشنوم، به اتهام تهمت زدن به دادگستر. مزخرفات نگو نیگه از اید ؟برویدهیو م يرشوه داد یبه چه کس يدادگستر

«قرار خواهم داد بتیتحت تعق

.کرد رونیاو را با خفت از اتاق ب اریبه تته پته کردن پرداخت و داد. شهرام بند آمد زبان

مامان، «:که برادرم ساسان به مادرم گفت میصبحانه نشسته بود زیپشت م. میروز صبح اتفاقا به دادسرا احضار نشده بود آن

«م؟یبادش کن میببر یک. دوچرخه ام پنچر شده کیالست

عد مثل ب».یدوچرخه ساز کوچه پشت شیپ مشیببر دی؟بايکرد دایتو هم وقت پ يهمه گرفتار نیدونم،با ا ینم«:گفت مامان

«!حسن دوچرخه ساز، حسن خرسه، خودشه«:در مغزش زده شود به ما نگاه کرد و گفت يآنکه جرقه ا

«.میمهمتر دار يروزها کارها نیا. خودشه، خانم؟مشکل دوچرخه ساسان رو وسط نکش یک«:گفت یبا ناراحت پدر

ساسان خراب  يپارسال که ترمز دوچرخه بار  هی. دوچرخه سازه ست،موضوعینه،موضوع دوچرخه ن«:زده گفت جانیه مادرم

گفت  یکه اون بهش م یپشت يدوچرخه ساز کوچه  شیپ میمن سفارش کرد دوچرخه رو ببر قبهیپسره شوهر شقا نیشد، ا

 نیا! وزن داشته باشه لویک یس ستیکنم صد و ب یچاقه و فکر م یلیچون طرف خ ست،ین ییمسما یالبته اسم ب. حسن خرسه

ترمز دوچرخهرو خوب  نکهیا يخوبه و برا یلیگفت کار حسن خرسه خ)اورد یاسم او را نم گریمادرم د(قیپسره شوهر شقا

امتحان  وکه ترمز ر ینیو در ح ششیپ میما هم دوچرخه رو برد. میهست شیشهرام فرسا لیما فام میکنه بهتره بهش بگ ریتعم

اون  نیحدس بزن. نیکار ما رو داشته باش يهوا م،یهست کیآقا شهرام پسر صاحب سوپر آتالنت لیکردمن بهش گفتم ما فام یم

«گفت؟ یچ

«گفت؟ یچ«:از حدقه درآمده گفتم یبا چشمان من

«.مثل اون داشته باشه یدوست عوض هیخدا نکنه آدم . ندارم يکار شیمن با شهرام فرسا گفت»

«؟یکنرو ثابت  یچ يخوا یحرفها م نیحاال با ا! خانم«:حوصله اش سر رفت و گفت پدرم
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اون و خانواده  ٔما هنوز هم درباره. بغل حسن خرسه است ریپسره شهرام ز نیا يپرونده  ":گفت یوصف دلیزا جانیبا ه مادر

دنبال حسن  رمیاالن من م. میپسر رو خوب بشناس نیو ا میکن قیباره تحق نیوقتشه که در ا گهیحاال د. میدونینم يزااش چی

".نجایا ادیب کنمیخرسه، دعوتش م

نشسته بود، زانوانش را به هم جسبانده، و سرش  یسندل يصاف و مراتب رو. ما بود يساعت بعد ، حسن خرسه در خانه  کی

ساله  26حدودا  یاو جوان. میکردینگاهش م رهیو خ میمن و پدر و مادر و ساسان، دورادورش نشسته بود.انداخته بود ریرا به ز

کفشاش را از پا در آورده و . دیرسیبه نظر م یو روغن اهیه آنها را شسته بود، سک يبا وجود ش،یدست ها.چاق بود اریو بس

واو همان . نمودیپرپشت و صافش هم چرب م یمشک يداشت، و موها شیکلفت و ته ر يلبها. چرك و سوراخ بود شیجورابها

موجود . شناسمیو خوب مر شیمن شهرام فرسا ن،یاومد یسراغ خوب کس ":بود شروع به صحبت کرد ریتور که سرش به ز

خالف کشونده، خانوادم طردم  يباهاش دوست بودم از بس منو به کارها یوقت. رسوند یو روح یمال بیبه من آس یلیخ. هیفیکث

فقط گاه . اما بعد ارتباطم رو باهاش قاطع کردم. به ناموس مردم چشم داشت شهیهم. بود يزیآدم هرزه و بد اخالق و ح. کردن

 هیحدود  دمشیکه د يبار نیآخر. کارش یپ رفتیم زارمیمحلش نم دیدیو چون م زدیکم حرف م هی دکّون، دم ومدیم یگاه

اون هم  دهیبه تو زن م یو بهش گفتم ک دمیبه حرفش خند ره،یخانوم دکتر رو بگ هیازدواج کنه،  خوادیگفت م. بود شیسال پ

".يسواد ندار شتریتو که شش کالس ب! خانوم دکتر

 ن؟ینکنه شما همون خانوم دکتر هست ":دیپرس. به چشمان من نگاه کرد ماًیسن خرسه سرش را باال آورد و مستقح نجایا در

"؟یروان يدکتر آدمها

".هستم یروانشناس سانسیمن ل ":زور تبسم کردم و گفتم به

 ".کردمیمن حرفاشو باور نم د،کریم فیبا آب و تاب از شما تعر ،یپس شما همون ":آورد و گفت نیپائ دییٔرا به نشانه تا سرش

.که قبل از شما هم زن گرفته بود نیا نیشود فیآدم کث نیاز شما نبود زن ا فیح ":بعد با تاسف ادامه داد

"؟کجا؟یک":میآخر آنقدر تکان دهنده بود که من و پدر و مادرم همصدا گفت يجمله  نیا
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آورده نشده  يگریدر شناسنامه ااش نام زن د. همسن من بود داد،یو شناسنامه ااش نشان م کردیآنطور که ادعا م شهرام

آنطور که .یسالگ 18بار در سن  هی ":حسن خرسه گفت. بودم افتهیافتادم که در منزل پدرش  ییعکسها وینگت ادهیناگهان .بود

اونو از خونش بود که پدر شهرام  یاون موقع. شهرام بود يخاله  يههایسادختره از هم.مادرش وادارش کرد گفتیخودش م

ماه از ازدواجشون  6. ارسطو بود پناه برده بود ياسمش آقا کنمیشوهر خالش که فکر م يکرده بود و شهرام به خانه  رونیب

که تو  يدختر يخواستگار رفتبرگشت  ياز سرباز یوقت.يبعد شهرام رفت سرباز. طالق کرد ينگذاشته بود که دختره تقاضا

 دیشهرام قاپش را دزد. کردیم دیخر شیسوپر فرسا رفتیقرمز م پیج هیبا  شهیبود و هم ياسمش ناز. نشستیمحله م نیهم

نفر مچ شهرام رو باز کرد و گفت اون قبالن زن  هیعقد  يسر سفره . سر نگرفت شونیاما عروس. و دختره خاطر خواهش شد

".رو گرفت دیبعد از اون ناه. رو به هم زدن یهم عروس وسعر يداشته، خانواده 

که در منزل پدر شهرام سکونت  یبود که موقع يواو دختر.افتاد ادمیو کجا؟ آها،  یبودم اما ک دهیاسم را قبالن شن نیا د؟یناه

زن گرفته و  گریمن به دستور شهرام به واو گفته بودم که شهرام د. تلفن زده و خسته بود با شهرام صحبت کند يروز میداشت

مجلس  کیکه از  ییعکسها ویبا آنکه نگات.دیسرم سوت کش! شهرام بود یقبل مسرپس واو ه. مزاحمش شوند خواهدینم

کرده و  یرا بارها نفع يزیچ نیخود واو چن. بودم، هرگز نخواسته بودم باور کنم شهرام قبالن ازدواج کرده دهیرا د یعروس

: گفتیکه حسن خرسه درست م دمیدیم الاما حا. هم به هم خورده يبوده و نامزد يگفته بود آنمجلس، مربوط به مراسم نامزد

کردن،  یبا هم زندگ میدو سال و ن. مفصله دیازدواجش با ناه يماجرا":واو ادامه داد.شدیدر گفترش اهساس نم یتناقض چیه

 زآورده بود، دختر هنو دیکه سر ناه يکه با اون بالها ا نجاستیجالب ا. دختر طالقشو از شهرام گرفتن يباالخره خانواده  یول

و  چارهیدوباره با من ازدواج کنه، من ب خوادیدلم م گفت،یو م کردیم هیمن گر شیپ ومدیروزا م یبعض. شهرام رو دوست داشت

 دیچون ناه کرد،یتلکه اش م رفتیم رهیگیم یبهانه که دو مرتبه اونو به زن نیشرف، به ا یاما شهرام ب.بدبختم، دوستش دارم

البته شهرام . و رابطه ااش با اون قطع شد نیشود شیشما وارد زندگ نکهیتا ا. گرفتیم قرضازش  لشویحتا اتومب. پول دار بود

".کنمیازدواج نم دیناه نیهم دوباره و ا رمیاگه بم گفتیم
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تعارف  يوارد اتاق شد و به حسن خرسه و ما چا يچا ینیبعد با س قهیچند دق. برخاست و به آشپزخانه رفت شیاز جا مادرم

"م؟یکن دایپ میتونیم يخانم رو چطور دیناه نیحسن آقا ا ":سپس گفت. کرد

دم مغازه  ومدیروزها م. به من اعتماد داشت یلیآخه خ. باشه شمیتلفن منزل و محل کارش پ کنمیاتفاقا فکر م":جواب داد واو

حسن در حال  ".رهیبگشمارهها رو به شهرام بدم و وادارش کنم با اون تماس  نیهر تور شده ا گفتیم کرد،یباهم درد دل م

را  يدر آن گشت و تکه کاغذ یبعد کم. آورد رونیرا ب شیبیج فیشلوراش ک قبع بیشد و از ج زیخ میجمالت ن نیگفتن ا

”.نیشمارشو از من گرفت نیبهش بگ ":برداشت و به مادرم داد

****

در دلم انداخته  یبغری ٔهم کرد، دله هرهشوهرم بود مالقات خوا یرا که همسر قبل یزن يبه زود نکهیا. داشتم یبیعج احساس

واو از صحبت کردن راجع به  ایگو. کرده بود با ما قراره مالقات بگذرد یتلفن راض يرا از پا دیمادرم به هزار احمت ناه. بود

 یچه ترس دانامیمن. ندیشده بود ما را بب یمادرم آنقدر التمد کرده بود که واو باالخره راض اماشهرام و گذشته ااش اکراه داشت، 

قرار  عصریواقع در خ ول یبلکه با ما در کافه رستوران. ااش را هم ندان ینشان د،یایاز شهرام داشت که حاضر نشد به منزلمان ب

.خواهد نشست ابانیرو به خ يسمت چپ، کنار پنجره  ي وشهو در گ دیکرم خواهد پوش يگفته بود مانتو و روسر. گذشت

 يمشتر یدر آن ساعت تعداد کم. میدیکر دایرا پ دیو بالفاصله ناه میکه وارده آن کافه رستوران شدبعد ازظهر بود  5 ساعت

واقع بود، و دو سمت به  یفرع ابانهیخ کیطبقه بود و در نبش  کیآنجا . شدیم افتی يو آبرومند بلشهر کیدر آن رستوران ش

فنجان به  يبرخورده آهسته  يو صدا شدیپخش م یمیمال یقیموس. رنگ داشت يدود يپنجرهها یو فرع یاصل ابانیطرف خ

لبخند زد و با ما . اندام و قد بلند بود کیبار. برخاست شیاز جا دیناه م،یجلو که رفت. دیرسیاز گوشه و کنار به گوش م ینالبک

را از آن  شگاریبرد و جابه س فشیکدست در  دیناه م،یداد يکه سفارش چا نیهم. مینشست زیپشت م یبعد همگ. دست داد

 رهیچهره اش خ هیکرد،  یرا روشن م گارشیس شیهمانطور که با فندك طال. دیرس یبه نظر م یناراحت و عصب. خارج کرد

 شیحدس زدم موها يروسر ياز رو. را روشن کرده بود شیو موها دیداشت، پوستش سف یطانیق يو لبا يدماغ کوفته ا. شدم

«!نیپس شما خانم شهرام هست« :خطاب به من گفت یرنگ یزد، با لبخند ب گارشیس به یپس از آن که پک دیناه. کوتاه باشد
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«.انداخته ام انیپرونده طالق رو به جر یول. متأسفانه بله« :گفتم

«ن؟یکنیکار م یوضع، خانم بچه تونو چ نیبا ا« :به صورت ورم کرده و شکم حامله ام انداخت و گفت ینگاه دیناه

«.رمدایخودم نگهضش م شیپ»

ممکنه به بهانه  یحت. زنهیدست م یبه هر کلک تتونیآزار و اذ يبرا. نیکه شما شهرام رو نشناخته  نیمثل ا ن؟یدارینگهش م»

«.ارهیاز شما نگرفته، بچه رو پس ن يازیامت هیکه  یبچه، اونو ببره و تا وقت دنیساعت د کی ي

.میبه هم نگاه کرد یمن و مادرم با نگران. بر ستون فقراتم نشست يسرد عرق

من از دست  ن،یدونیم. نیانجام بد دهیرو سنج يبهتره هر کار یکه نگرانتون بکنم، ول ستین نیالبته قصد من ا« :ادامه داد دیناه

 یسرش را با ناراحت» .میکرد یبا هم زندگ میبه اخالقش هم خوب آشنا هستم، آخه ما دوسال و ن. دمیرنج کش یلیشهرام خ

.دیرس ینظر م به یختر مظلوم و آرامد. افکند نییپا

«ن؟یباهاش آشنا شد يشما چطور« :دیپرس مادرم

 یمهمون هیمن عازم  لیروز تابستون من و خاله و دختر خاله م با اتومب هیبعد از ظهر . به طرز مسخره و ابلهانه« :جواب داد دیناه

دربلوار . تولدم بهم داده بود ي هیپدرم به عنوان هدنشسته بودم که  ییوتایتو لیمن پشت فرمون اتومب. میجشن تولد بود

 ینشسته بود مرتب با چراغ به من عالمت م دیسف يرنو کیکه پشت  يمرد دمیعقب د نهیکه درآ میزاگرس درحرکت بود

خوش  يلویجوون سب دمیکرد، د یاز سمت چپم عبور م یوقت. عجله داره یلیرفتم سمت راست بلوار، فکر کردم طرف خ. داد

. زد یکرد و به من لبخند م یم کتبه موازات من حر نطوریهم یول. سبز به چشم زده، پشت فرمون نشسته نکیکه ع يا افهیق

و خلوت  ضیعر ياز کوچه ها یکیدر. و او هم به دنبلم اومد دمیچیپ یضلع جنوب ابونیمن به داخل خ م،یدیرس دونیبه م یوقت

 ایداره  يکار هی نکهیجون بزن کنار، مثل ا دیناه: له م که کنارم نشسته بود گفتخا. توقف کنم ابونیبه من ااره کرد کنار خ

«.میاومده که ما خبر ندار شیپ لتیاتومب يبرا یشکلم

رنو هم پشت سر من  لیاتومب. متوقف کردم ابونیرو کنار خ لیاتومب« :ادامه داد نطوریزد و ا گارشیبه س يگریپک د دیناه
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آراسته و  اریداشت و بس رهیبور ت يموها. بغل نگاهش کردم ي نهیدر آ.ما آمد يشد و به سو ادهیآن پ يراننده . توقف کرد

 ییبایچه چشمان درشت سبز و ز. را از چشم برداشت نکشیشد و ع خممن  يکنار يپنجره  يجلو. بود افهیخوش ق

به  یبعد با نگاه پرمحبت. ترسوندمتون یکم حتماً. خوام مزاحمتون شدم یسالم خانمها، عذر م: زد و گفت يریلبخند دلپذ!داشت

اگه براتون امکان داره با من . رهیمن خ تین نییباور بفرما. شماره تلفن رو بهتون بدم نیخواستم ا یم: من نگاه کرد و گفت

 آن نوشته بود از يرو که شماره تلفنش رو رو يمن که مسحور نگاهش شده بودم تکه کاغذ. شمیخوشحال م ن،یریتماس بگ

از همون موقع مهرش به . بازگشت لشیمارو ترك کرد و به اتومب نیریپسرك با همان نگاه جذاب و تبسم ش. دستش گرفتم

 ومدهیخاله م هم از او بدش ن. یو دل پاک یچه جوون دوست داشتن! برام رخ داده یجالب ییچه آشنا دمکر یفکر م. دلم نشست

.اوردیبه روش ن يزیچ یبود، ول

گفت در  یم. کنه يو منو از پدرم خواستگار ادیخواد به منزلمون ب یبا شهرام، اون گفت که م یبار تماس تلفنپس از چند »

.نداشته و فوق العاده به من عالقه مند شده يعرض چند روز گذشته جز من فکر و ذکر

عاشقانه  ياونقدر زمزمه ها. افتهیگشته و حاال اون دختر رو در وجود من  یازدواج م يبرا یمدتها به دنبال دختر مناسب گفت

من تماس  يو تلفن منزلمون رو به اون دادم تا مادرش با خونواده  ینشان نیبنابرا. خودش کرد ي فتهیخوند که منو هم ش

شماره تلفن  ياز مرد ابانیکه من در خ دیفهم یاگه م ه؛یو مذهب يبازار يمن فرد رپد. رو بذاره يو قرار خواستگار رهیبگ

.کرده شنهادینفر از دوستانم منو به اونا پ هیبه شهرام سفارش کردم به مادرش بگه  نیبنابرا. کند یم، پوست از سرم مگرفته 

. رقتیهم آسون نبود، پذ ادیپدرم رو، که ز طیشرا يبا حضور شهرام و مادرش انجام شد و شهرام همه  يمراسم خواستگار»

رو  یو عروس يو بعد درصورت موافقت هر دو خانواده قرار نامزد میشرت کنرو ماه بطور محدود با هم معا یکیقرار شد 

و اعتراض پدرم  یتیباعث نارضا نیو هم ادیما ن ينبود که به خانه  يروز. شد یاما شهرام معاشرت محدود سرش نم. میبذار

ما با شکوه  ينامزد. رو بذاره يرار نامزدجز اون که ق دیند يشهرام شده م، چاره ا ي فتهیمن واله و ش دیدیاما از اونجا که م. شد

 يبرا يکه شهرام چندان عجله ا دیرس یم نظربه  يبعد از نامزد یول. فراوان و با حضور صد و پنجاه نفر مهمان برگزار شد
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«.ازدواج با من نداره

برگزار  ين، مراسم نامزدبوده؛ دختر رو عاشق خودت بک نیاش ا یشگیترفند هم نکهیمثل ا« :به من کرد و گفت ینگاه مادرم

حفظ  يتا برا شنیم یراض یدختر به هر شرط يخانواده  ينطوریا. بعد طاقچه باال بذار. دختر باخبر بشن لیفام يکن که همه 

«!جامعه يانگلها ،يزیچه موجودات نفرت انگ. هدخترشون، طرف با دختر ازدواج کن يآبرو

. بود که به سر من اومد ییهمون بال قاًیدق نیبله، ا« :سخنانش گفت يادامه  تکان داد و در دییتأ يسرش را به نشانه  دیناه

بود که ما تا آن موقع به جز  بیعج. پا و اون پا کردن، شهرام قرار ازدواج را گذاشت نیباالخره بعد از چند ماه سردوندان و ا

آورد مثالً  یکردم شهرام هزار جور بهانه م یم مسأله رو مطرح نیهربار که ا. میبود دهیند ونوا شانیاز خو يگریمادرش کس د

. است يو بستر ماریش هم ب يرفته، و مادربزرگ پدر کایو خاله اش به آمر ییدا دنیاش به د يگفت مادربزرگ مادر یم

تومان ملک و  ونیلیحدود هشتصد م پدرشگفت  یم. پدرش آنقدر سرش به مغازه گرمه که فرصت سر خاراندن هم ندارع

 یپدر من که مرد سرسخت. دیکنه و ان شاءاهللا در فرصت مناسب خدمت خواهد رس یدگیبه کارهاش رس دیره و بامستغل دا

 دیموقع خر. چرخوند یشوهر دادن من به شهرام به اتماس افتاده بود، و شهرام همانطور ما رو سر انگشتش م يبرا گهیبود، د

 دم،یکه من براش خر يانگشتر. میدیهم خر يبرا یمتیگرانق يگشترهامن و شهرام ان. مادر و خاله م همراه ما بودن ،یعروس

«.شده نییتز زیر انیبرل ينهایدر وسط داره و اطرافش با نگ یدرشت انیکنه، آن که تخمه برل یبه دست م شهیهمونه که هم

 يه بود، حلقه داد یصاحب جواهرفروش ایگوهرن يآقا یکه شهرام پزش را به همه، حت يپس آن انگشتر. رفت جیگ سرم

بود؟ دیازدواجش با ناه

انگشتر کم ارزش با  هیدختر من که  يبرا! دیخر متیانگشتر گرونق هیشما  يباز خوب شد برا« :زد و گفت يپوزخند مادرم

«.دیخر یقالب نینگ

انگشتر که  دمید ،یدو روز ممونده به مراسم عروس. ستیهم ن یسادگ نیخانم، به ا رینخ« :به لب آورد و گفت يزهرخند دیناه

موضوع رو به شهرام گفتم با خشم سرم داد زد که  یوقت. ستیتوالتم گذاشته بودم، سر جاش ن زیم يدر کشو يدر جعبه ا
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ما سلبقه  يدر خونه  يامر نیهر چه قسم خوردم که تا به حال چن.دهیاونو دزد لهاتیاز فام یدم دست، کس یانگشتر رو گذاشت

به  یکه دو نفر مأمور آگاه دیرس ییکار به جا! گفت، پس البد انگشتره پا داشته خودش دررفته یم. نداشته، به خرجش نرفت

. بوده ينفر خود هیگفتن کار  قبتو عا دنینرس ییبه جا یکردن، ول هیخونه مون اومدن، پرس و جو کردن، شرح ماوقع ته

که خود شهرام اون انگشتر رو  میبرد یالبته بعدها پ .بخرم يا گهید يپدرم مجبور شد به من پول بده برم حلقه  چارهیبعدش ب

«.پس داده بود و پولش رو گرفته بود يبرداشته بود و به جواهر

«!پست رذل« :گفت  ظیبا غ مادرم

موقع پرداخت پول . نگم یبه کس يزیبابت چ نیشهرام قسمم داد که از ا. میکرد هیهم کرا مویلباس عروس« : ادامه داد دیناه

«.پدرم مجبور شد پول شام رو بپردازه. اوردهیهم بهانه آورد که دسته چکش رو همراه ن یشام عروس

«کرد؟ کاریپس پدر اون چ« :دمیپرس

پسرش آشنا بوده نخواسته پول شام  يهایادیبه ش دیما شرکت نکرد شا یپدرش اصال در مراسم عروس« :پاسخ داد دیناه

«!وفتهیگردنش ب

.میپرداخت مانیچا دنیبه نوش.  میدیخند ينفر سه

بهش حوله و لوازم  یحت د،یخر ينکرد براش کت و شلوار داماد يدر حق شهرام فروگذار یمحبت چیمادر من از ه« :گفت دیناه

دشنامها رو  نیتر کیو رک نیزشت تر. احمق نمک نشناس خوب حقش رو کف دستش گذاشت نیاونوقت ا. داد هیاصالح هد

«.دادیبه مادرم م

«!آبرو یب شرفیب« :را تکان داد و گفتسرش  مادرم

و  میدیو اثاث چ میکرد نییاونجا رو تز یما اجاره کرد که ما قبل از عروس يدر شهرك غرب برا يخونه ا یپدرم حت»

 ، دمیپرس. گرفته افهیشهرام ق دمیشدم د داریصبح که از خواب ب یروز عروس ياما فردا. میبالفاصله بعد از ازدواج به اونجا رفت

ببرم  دیبود، حاال با يا هیسر عقد بهت دادم کرا شبیکه د یاون طالها و جواهرات يهمه  یدونیم: شده؟ گفت یشهرام جون چ
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خواستم . گهیگفت، خوب پول نداشتم د ؟یگیم ی، شهرام چ دمیپرس. رفت جیمن سرم گ. پس بدم یبه صاحب جواهر فروش

«.خت و برد به صاحبش پس دادیر لونینا سهیطال و جواهرات رو تو ک نیبنابرا. ثروتمندت سرافکنده نشم يلهایفام يجلو

«!کارهاش آشنام نیبله، با ا« :گفتم یمن با ناراحت

دوستان و . تو اون گذاشته بودم مویعروس هیهد يکه طالها يروز رفتم سراغ جعبه ا هی. هم کرد يبدتر نیکار از ا»

. ستیتو اون جعبه ن چکدومشونیه دمید. سر عقد به من داده بودن ییالط وریهرکدوم به فراخور وضعشون ز شاوندانیخو

کار  یمنو چ يطالها دم،یپرس. به ونه برگشت یاسکناس هزار تومان يادیبا تعداد ز دمیبعد از دو ساعت د. شهرام خونه نبود

گفت،  ؟يدیچرا از من نپرس دم،یپرس. میدار اجیبه پولش احت. گفت ، بردم همه رو فروختم يبچگانه ا یبا خوشحال ؟يکرد

«.ماست يدو رمال ه میدار یهر چ یعنیمشترك  یزندگ. ما داده بودن يجواهرات رو به هردو نیا. نبود یاجیاحت

 یبا نگاهش به من م ییکه گو ستمیبه مادرم نگر. کردم یآشنا بودم تبسم تلخ یشهرام به خوب يحرفها و کارها نیکه با ا من

.میرا خورد ادیش نیکه گول ا میگفت ، ما تنها نبوده ا

 مونیعروس يشهرام، آلبوم عکسها شنهادیروز به پ هی. باپسرش قهر بود یپس از عروس یپدر شهرام تا مدت« :ادامه داد دیناه

«.کرد یعکسها رو تماشا کرد و با شهرام آشت. به مغازه اون میرو برد

و به  کنهیبه نفعش نباشه با پسرش قهر م یپدره هر وقت از نظر مال. هندار یهم تازگ شیقهر و آشت يماجرا نیا« :خنده گفتم با

«.کشهیبهانه خودش رو کنار م نیا

بار شوهر کرده بود ، سرش به  نیچندم يچون برا. زدیگلرخ، مادر شهرام به ندرت به ما سر م« :در ادامه سخنانش گفت  دیناه

از مغازه پدرش اخراج  یشهرام وقت. بود یآدم خوب. بازار بودتاجر معروف پارچه فروش در  هیشوهرش . شوهرش گرم بود

 شیاونو پ دیترسیپدرم م. بنگاه معامالت امالك کار گرفت  هیبرگشت ، تو  کهبعد از چند ماه . ژاپن شد یراه یشد ، مدت

. فکر کنه مونیبودم اون سر به راه بشه و به زندگ دواریمن ام. نهیپسره دردسر آفر نیا گفتیخودش استخدام کنه ، م

داشت که  يوارید يبخار. بود گنوساز و قشن یمجتمع ساختمان کیکه پدرم برامون اجاره کرده بود در طبقه اول  یآپارتمان
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دوست  یلیکه زده بود خ ییمن شهرام رو با وجود حقه ها. مینشست یو کنارش م میختیریم زمیسرد زمستون توش ه يشبها

«.رو گذاشت يناسازگار ينگذشته بود که بنا مونیسال از عروس هیاما . داشتم

«خونتون رو بده؟ هیخواست کرا ینم گهیچرا؟ مگه پدرتون د« :دمیحماقت پرس با

دوستم داشته  کنمیفکر نم ؟يتو منو دوست دار دیگفت ناه یم شدیشهرام هر روز که از خوب بلند م. نبود نینه موضوع ا»

هزار سکه طال مهرت رو به من  دیبا يگفت ، پس اگه دوستم دار یش دارم مخوردم که دوست یبراش قسم م یوقت. یباش

 نیمن چهارده سکه طال مهرش بود االن خوشبخت تر نیمیخاله س اره؟یم یهزار سکه طال برات خوشبخت یکنیفکر م! یببخش

«.دیمادرم صد سکه طال مهرش بود، ازدواچش به دو سال نکش. نهیزم يزن رو

«!یشگیهم يهمون حرفها« :اال انداخت و با حرص گفت ابروانش را ب مادرم

اما اون هر روز مثل نوار ضبط صوت حرفهاش رو تکرار . حرفها برداره نیبودم شهرام دست از ا دواریمن ام« :ادامه داد  دیناه

آخه من جوون . ومدیکارتون خوشم ن نیاز ا چیمن به اصرار پدرت هزار سکه طال مهرت کردم ه ،یدونیروز گفت م هی. کردیم

گفتم ، آخه چرا؟ گفت، . به من یبخشیمهرت رو م میریمحضردار صحبت کردم، م هیهمه مهر تو بکنم؟ با  نیدارم که ا یچ

 لهاتیفام يموافقت کردم که جلو هیمهر نیمن با ا. يندار يا هیمهر نیبه چن اجیچون تو وضعت خوبه و احت. گمیچون من م

.سرافکنده نشم

به  ادمیکه فر چوندیخواستم به آشپزخونه برم که دستم رو محکم گرفت ، به پشت تنم برد و چنان پ یو م محلش نذاشتم من

از اون به بعد هم هر روز . زد که از حال رفتم ياونقدر. بعد کتکم زد. گفتم، نه، ولم کن ؟یبخشیگفت، مهرت رو م. هوا رفت

«.دمیرفتم و هزار سکه طال مهرم رو به اون بخشبه محضر  مراهشروز ه هیکرد که باالخره  تمیاونقدر اذ

«.کنمینم یتعجب. ستین دیکارها از شهرام بع نیا« :گفتم

 نیشهرام به هم يهایریاما بهانه گ. به خانوادم بگم يزیچ انیجر نیاز ا شدیروم نم« :روشن کرد و گفت  يگرید گاریس دیناه

توست ،  يپا ریگفتم، اآلنش هم که تمام مدت ز. یرو به اسم من بکن توتایتو لیاتومب دیگفت، با گهیروز د هی. جه ختم نشد
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 لمیو اتومب میباالخره بعد از چند بار کتک نوش جان کردن به محضر رفت. خودم باشه مال دیگفت، نه با کنه؟یم یچه فرق گهید

«.رو به اسمش کردم

«!نیتر هست عیشما از من هم ساده تر و مط نکهیمثل ا! يوا يا« : گفتم

 هیپدرم خوبه ،  یوضع مال دونستیچون م. هر طور شده حفظ کنم مونویخواستم رندگ یم. چه کنم« :مظلومانه جواب داد  دیناه

خودش  نی، منو نشوند تو ماش رونیب میشب با هم رفت هی. گرفتمیپول رنگ موم رو از بابام م یحت. دادینم یقرون بهم خرج

،  ستادهیا واریرو به د ابونیخ هیشهرام نبش  دمیشدم د ادهیکه پ لی، از اتومب رفتسر ربع حوصلم  هیبعد از . يکار یرفت پ

مادر . میداشته باش یآروم یخواست زندگ یکردم ، اما شهرام نم یهاشو تحمل م یپست نیا يمن همه ! زنهیگاز م چیداره ساندو

«.کرد یم کشیمعتادش هم تحر

«ده؟معتاد؟ مگه گلرخ معتا« : دمیتعجب پرس با

«.کرد ادیبعد ها ترك اعت نکهیالبته مثل ا. معتاد بود يکه زن شهرام بودم که بدجور یموقع»

«کرد؟ یمصرف م يمخدر يچه نوع ماده »

«.نیهروئ»

از فرزندشان . بود ینییو مادرش هرو دیکشیم اكیپدر شهرام تر. محشور بودم ییسال با چه آدمها کی يبرا! دیسوت کش سرم

داشت؟ شدیم یچه توقع

بار  هی. کرد یپرده تمام تنم رو کبود م لهیبا م. نبود که شهرام من رو کتک نزنه ياز سال دوم ازدواجمون هفته ا«: گفت دیناه

شهرام دنبالم  ولی ،پدرم چندبار قهر کردم رفتم خونه ي. اونقدر کتکش بزن تا آدم بشه ،گفت. مادرش گلرخ هم خونه ما بود

تو راه شک کردم که نکنه اجاق گاز رو روشن گذاشته  ،رفتم یخواهرم م يکه به خونه  روز هی. کرد یم یو عذر خواه ومدیم

آغشته به  شیکیکه  زهیرو م وانیدوتا ل دمدی ،رو تو قفل چرخوندم و داخل خونه شدم دیکل یوقت. راه برگشتم ي مهاز نی. باشم

تو  دنیخلوت و پر اطیح واریباال رفتن از د يبرا یمک کردن به زنشهرام در حال ک دمیبه آشپزخونه رفتم و د. زنونست کیمات
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به اون خونه  گهیبعد به حال قهر به خونه پدرم رفتم و د. نثار شهرام کردم نیو فحش و نفر دمیکش ادیفر. کوچه ست

«.برنگشتم

صحنه هارو  همه ي ،کرد یم فیمشترکش رو با شهرام تعر یداستان زندگ دیهمانطور که ناه. میلحظه هر سه خاموش بود چند

زن  کیحضور  يالبته به جز ماجرا! مشترك خودم و شهرام شباهت داشت یچقدر به زندگ. کردم یخودم مجسم م شیپ

که به  يگفت که شهرام با ورقه ا دیناه. بود امدهسر من نی – ختانهخوشب – ییبال نکه چنی ،ناشناس در خانه و فرار مضحک او

بعد از طالق هم شهرام شناسنامه نو گرفته بود و به . ازدواج کرده بود با وي ،موقتا به او داده بودند گم شدن شناسنامه لیدل

.شد ینم دهیدر آن د دیاز ناه یاسم لیدل نیهم

«.گوناگون داشته باشه یبا اسام یحت يمتعدد يکنم اون شناسنامه ها یفکر م«: افزود دیناه

«کت صاحب نداره؟مگه ممل ،آخه چطور«: گفتم ینارحت با

طبعا به اتباع کشور  يا گهیدولت ما مثل هر دولت متمدن د. سیگرفتن شناسنامه مجدد مشکل ن طیمتاسفانه شرا«: گفت مادرم

با اعتماد  لیقب نیکه مشکالت مردم از ا نهیمگه به استثناء قصد بر ا. که مردم درستکارن ذارهیم نیاعتماد داره و فرض رو بر ا

«.استشهاد حل و فصل بشه کی ي هیهاونها و حداکثر تگفته و اعالم 

راه  دیچون معتقده هرجا که آدم بتونه با کنهیاعتماد سوؤاستفاده م نیشهرام از ا»: به لب آورد و گفت یتبسم یبا ناراحت دیناه

 نیاز ا یو ممکنه بعضاز پنج شناسنامه داشته باشه  شیکنم که اون ب یمن فکر م. تا به منافع خودش برسه رهیبگ شیتقلبو پ

تونست شما رو گول  دیکه با شناسنامه جد نیدید. همتا نداره يباشه چون در تقلب و کالهبردار يا گهید یشناسنامه ها به اسام

«.ازدواجش با منو از شما پنهون نگه داره يبزنه و سابقه 

برامون  شیو ماجراتون رو با شهرام فرسا نینیما رو بب نضمن تشکر از شما که حاضر شدی ،خانم دیخوب ناه«: گفت مادرم

 نیچطور از شر ا نحاال لطفا به ما بگی ،خاطرات تلخ گذشته براتون ناراحت کننده ست يادآورهرچند که ی ،نیکن فیتعر

«ن؟یخالص شد طاتیش
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 کچون ما در ی ،خواست طالقش بده تماس گرفتم یزن شده بود و م نیا رکه اون هم اسی ،خیمشا آقاي ،با شوهر گلرخ من»

 یمحبوب و خانواده دوست اریمرد بس خیمشا يآقا. کنه یخودش رو به من معرف لیاز او درخواست کردم وک. میجبهه قرار داشت

«.گلرخ افتاده بود ریگ یسادگ ياز رو چارهیب. بود

«ن؟یرو به ما هم بد لیوک نیحاال ممکنه شماره تلفن ا«: گفت مامان

 يدر خونه  يا هیزیکنم که اگر جه یم هیاما بهتون توص. دمیشماره رو بهتون م یتلفن ستویمراهم نحاال ه یکنم ول یم خواهش»

«.کنه چون اجناس باارزش رو از خونه خارج می ،نیریهرچه زودتر ازش پس بگ نیشهرام دار

 ریبه او از سا راجع يشتریکه اطالعات ب مبر آن شدی ،همسر سابق شهرام دیاز تماس با حسن دوچرخه ساز و ناه پس

چاك شهرام  نهیعاشق س داظهار کرده بود که ناهی ،گرچه حسن دوچرخه ساز که به منزل ما آمده بود. میدوستانش کسب کن

استنباط  یعشق چهی –کرد  فیتعر مانکه برای –اش با شهرام  یزندگ يو ماجرا دیناه اما درددلهاي ،بوده و هنوز هم هست

و خاکستر سرد و  دهییگرا يزود به سرد یلیعشق خ نیا به گمانم شعله هاي ،عاشق او بوده یزمان دیشد و اگر هم ناه ینم

هنوز هم واله و  که میوجه احساس نکرد چیبه ه دیناه از صحبت هاي ،نه من و نه مادرم. گذاشته بود يبر جا يحزن آور

مصمم  نتیمرد شرور و بد ط نیاز ا ییجدا نداشت و من در یفرق گریمن د براي ،هرچه بود ،شهرام باشد به هر حال يدایش

.بودم

خوشبختانه چون حافظه . کنم قیمورد تحق نیدوستانش در ا یبدانم و از بعض شتریاو ب يخواستم درباره  می ،که گفتم همانطور

 باالخره روزي ،گذاشتن غامیو پ پس از چند بار تماس تلفنی. شماره تلفن خواهر کاوه را به خاطر سپرده بودم ،داشتم یخوب ي

که براتون  یاز وضع یلیخ«: کاوه با تاثر گفت. کردم حیرا تشر تمیدادم و وضع حیش توضیکاوه به من زنگ زد ماجرا را برا

«.بهتره نیآدم رذل خالص بش نیزودتر ار ا یهرچ ولی ،خانم قیاومده ناراحت شدم شقا شیپ

«.نیم بگبه من ه نیدون یدرباره ش م لطفا هرچی ،کاوه خان«: گفتم

«ن؟یبدون نیخوا یم یچ دربارش»
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حق طالق گرفتن من بتونه  يکه برا یرو کاله گذاشته؟ اطالعات سر چه کسانی ،چند بار ازدواج کرده ،هپدرش کی ،هیک مادرش»

«.واقع شه دیمف

سه  ،پرداخت کردمنصف پولش رو من  ،دیکه خر ییرنو لاتومبی ،شهرام اول از همه سر منو کاله گذاشت قتشیحق»: گفت کاوه

 هیبعد . خودش نگه داشت شیاستفاده کنم و سند رو هم پ لینذاشت من هم از اتومب چوقتاما اون هی. دونگش به اسم من بود

 ،حق استفاده از اونو نداشتم یداده بودم ول لیرو که بابت اتومب یتا پول دیطول کش اماهه ،دنیرو دزد لیروز خبر داد سند اتومب

«.ازش پس گرفتم

«پس موضوع گم شدن سند دروغ بود؟«:دمیتعجب پرس با

«بله»

«بود؟ یمستحق بر سر چ يبا آقا دعواش»

«.رانیخورده بود و بعد فلنگ رو بسته برگشته ا يرو در مالز اروی نیهزار دالر پول ا دو»

«ن؟یدون یم یخانوادش چ درباره»

 یم فشهرام بدون خجالت تعری. ادرش رو همونجا مالقات کردکه م ،بود نگیکاواره دانس هیقبل از انقالب صاحب  پدرش»

بعد از دو سال هم زنش رو . کرد که نطفه ش از ازتباط نامشروعشون بسته شده و پدرش به ناچار مادرش رو عقد کرده بود

 يبستر مارستانیبار تو ب هیهر چند وقت . نهییگفت معتاد به هرو چون می ،کالفه بود یلیشهرام از دست مادرش خ. طالق داد

«.آورد یرو م نبعد باز به هرویی ،دادنیشد و ترکش م یم

«به شما گفته بود؟ يزیسابقش چ يازدواجها يدرباره «: دمیپرس. دانستن بودم اما تشنه ي ،داغ شده بود سرم

 یطوالن یبه فواصل زمان رو هم گهیگفته بود که دو دختر د نطوریهم. برام گفته بود ییزهایچ هی دیازدواجش با ناه ي درباره»

به نام  گهید یکی. داشت پیج لیاتومب هیبود و  ياز دخترها اسمش ناز یکی. بود دهیبه عقد نرس چکدومیه ینامزد کرده ول

 يبا ناز شیرو که از مراسم نامزد ییدئویو يلمهایف یشهرام حت. هم نامزد شده بودن باکم سن و سال بود  یلیخ وقتی ،دهیسپ
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 يآلبوم عکسها. دو دختر رو برام مفصال شرح داد نیا یاخالق اتیخصوص. گذاشت شبرام به نمای ،داشت دیناهبا  شیو عروس

«!ان يادگاریو عکسها  لمهایف نیگفت ا یم شرفیب. مراسم رو نشونم داد

تماشا  مردم را يدخترها لمیو عکس و ف یدرددلش نشست يکه پا يتر بود شرفتو از او بی ،کردم و در دل گفتم سکوت

«دم؟یو عکسها رو کجا گذاشته بود که من ند لمهایف نیا«: دمیبعد از چند لحظه پرس. يکرد

«.کنه يخودش نگه دار همه رو داد به مادرش که تو خونه ي ،که با شما آشنا شد نیبعد از ا یمدت«: گفت کاوه

«.نطورکه ای ،آها»

«ن؟یشد فیآدم کث نیود که زن ااز شما نب فحی ،خانم قیشقا«: مکث گفت یپس از کم کاوه

«.نیبه من نگفت يزیچ نیدونستیشما هم م ه؟یموجود نیدونستم چن یاز کجا م« : گفتم

براتون  قتیکه قبول حق نیشما اونقدر عاشق شهرام بود. نیکرد یگفتم هم حرفم رو باور نم یتونستم بگم؟ اگه م یم چطور»

به . گفتم نیکارمند پدرتون تو ماش دیبه مج ییزایچ هی تونیمن شب نامزد یول. دیبار یاز چشماتون عشق م. سخت بود یلیخ

«نگفت؟ يزیشما چ

«.مالبد فکر کرده ما خودمون خبر داری ،نه»

«بود؟ یسر چ ژنیاختالفش با ب یراست«: افتادم گریموضوع د ادی بعد

 یب ژنیروز ب هی. زد یتبا به عصمت سر ممر یدوست شهرام به بهانه ي ،بود یچند ماه تو هلفدون ژنیب. همسرش عصمت سر»

«.بعد با هم دعواشون شد. شهرام اونجاست دیخبر از زندون آزاد شد و رفت خونه ش د

«نظر داشت؟ ژنیکه شهرام به همسر ب نهیمنظورتون ا«: نفرت گفتم با

«.شوره و اتو کنهداد عصمت براش ب یشهرام رخت چرکهاش رو م. بودن یمیبا هم صم یلاما خی ،دونم ینم واله»

 يبرا ينامزد ي هیکه به عنوان هد یپس آن همه رخت چرك متعفن! زیآدم نفرت انگ. شهرام يهم موضوع رخت چرکها باز

و اتو بزند؟ دیبشو شیبود؟ چرا آنها را نداده بود عصمت خانم برا یشست و شو به منزل ما آورده بود چ
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لحظه هم  هیبهتره در جدا شدن از اون . هیفیشهرام آدم فوق العاده کث ولی ،کنمخوام ناراحتتون  نمی ،خانم قیشقا«: گفت کاوه

اون قابل اصالح . بود يجور ننه؟ از اول همی ،شما و خانوادتون رو خوب کف دستتون گذاشت يجواب محبتها. نینکن دیترد

 يداینامزد بود و خودش رو عاشق و ش همون که با شما. شهیخاك اصالح م ریرفت ز یقتو. کنه یفقط مرگ اونو اصالح م. ستین

«...هم خوشنام نبودن معاشرت داشت اشونیکه بعض گهبا چند زن دی ،داد یشما نشون م

.گذاشتم شیتلفن رو سرجا یکردم و گوش یبا کاوه خدا حافظ. بدانم يزیخواستم چ ینم گرید. تهوع کردم احساس

****

که  یشماره تلفن. کرد یگرفته بود ، به ما معرف شیکه طالق او را از شهرام فرسا یلیخانم مهتاب اقتدار را به عنوان وک د،یناه

از  یکیاز سه شماره ء اول آن معلوم بود منزل آن خانم در . به ما داده بود ، احتماال ً مربوط به منزل خانم اقتدار بود  دیناه

.مناطق غرب تهران قرار دارد

شدن  وانهیاز فرط انتظار در حال د. داشت  یرا بر نم یگوش یزد و کس یبوق آزاد م شماره زنگ زدم ، تلفن نیکه به ا يروز

را  ینفر گوش کیشب  میعاقبت ساعت ده و ن. داد یجواب نم یکس یگرفتم ، ول یباره شماره را م کیساعت  میهر ن. بودم 

<<الو<<: ردبه گوشم خو یغمزه آلود زن يصدا. برداشت 

<<ممکنه با سرکار خانم اقتدار صحبت کنم دیببخش. ، سالم  الو <<:گفتم  یخوشحال با

<<.دیخودم هستم ، بفرمائ>>

 يسرکار خانم ، من به اشتباه زن مرد. نقره فام گرفتم دیتلفن شما رو از خانم ناه... هستم  یملک قیمن شقا... من ... اه >>

<<.حاال در صدد طالق گرفتن از او هستم.  شیشدم به اسم شهرام فرسا

آها  <<:گفت  کدفعهیبعد  >>...شیشهرام فرسا... نقره فام  دیناه <<:که پشت خط بود پس از چند لحظه مکث گفت یزن

<<پسرهء چشم سبز؟ ن؟همونیمرد شرور شد نیاست؟شما هم زن ا یملک قیاسم شما شقا نیگفت! اومد  ادمی

<<.متاسفانه بله>>

<<ه؟یشما چ التیتحص زانیم دیببخش.کرد دایپ گهیطعمه ء د هیباز هم !  يجانور موذ! آخ ، آخ ،آخ >>
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<<.هستم هیسانسیل>>

<<شما چرا؟ یرفت ، ول یم یتوقع نیخانم کم سواد بود ، ازش چن دیناه! آخ ، آخ >>

ا شما هستن ب لیپدرم ما<<:گفتم نیبنابرا. است با خانم اقتدار صحبت کند  لیکند که ما یپدرم اشاره م دمید. ماندم  ساکت

.تلفن را به او سپردم یو گوش >>.صحبت کنن

 نیا <<:گذاشت و گفت نییرا پا یزد ، او گوش یداد و کمتر حرف م یگوش م شتریربع ساعت که پدرم ب کیاز حدود  بعد

 و در رهیچون مرتب در م.  ستین یپسره کار آسون نیگفت طالق گرفتن از ا یم.  خورهیاست که به درد ما م یلیهمون وک

 رونشیبرنج مغازهء پدرش ب ينهایگون يمن با چند نفر مامور از ال گفت.  فتهیب قیتا تقاضا به تعو شهیدادگاهها حاضر نم

<< .در دفترش قرار گذاشتم میفردا شب ساعت هفت و ن يبرا. رو طالق بده  دیشد ناه یتا راض دمیکش

افسر نگهبان با مطالعهء .  میرفت يمعاشرت مجددا ً با پدرم به کالنترو آزار و سوء  تیبه پروندهء اذ دهیرس يروز بعد ، برا صبح

و آزار  تیاذ انیها در جر هیهمسا نیگفت یکه م نقدریخانم ا<<:ها اخمش را در هم کرد و گفت هیورقه ء استشهاد همسا

<<نزده ن شونیا هیعل یحرف هیها ، بق هیاز همسا یکیجز . ننوشته  يزیچ یکه کس نجایشوهرتون نسبت به شما قرار دارن ، ا

 نیدر ضمن همه از ا.  افتهیم یبدونن چه اتفاق ستنیها که تو خونهء آدم ن هیآخه جناب سروان ، همسا <<:گفتم  یدرماندگ با

<<.سنیبنو يزیاون چ هی، جرات نکردن عل ترسنیپسرهء شرور م

<<.نیهست ینوشته شما همسر پرتوقع نفر هی ی، حت کنهیرو ثابت نم یچیاستشهاد ه نیبه هرحال خانم ا>>

میصرف نظر نکرده ا تمونیبه دادسرا ما هنوز از شکا یآقا پرونده ما رو ارجاع کنن<<:و گفت . به پدرم نگاه کردم  دانهینوم

.>>

انشاءاهللا . گردنیرفته ن و تا ظهر برنم برنیکه پرونده ها رو به دادسرا م ییمامورها.  شهیامروز که نم <<:نگهبان گفت  افسر

<<.قردا

که همسرسابق  یلیوک.  میخانم اقتدار برو داریتا به د میشد لیبا پدر و مادرم سوار اتومب. از آبان ماه بود يشب ، شب سر آن

 لیواقع بود ، پدرم مجبور شد به دل یبهشت دیشه ابانیکه در خ میدیدفتر وکالت او رس یبه حوال یوقت. کرده بود یشهرام معرف
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دهار وکالت ي، تابلو يرو ادهیپ قهیپس از چند دق. دورتر متوقف کند  یرا کم شیاتومبل ، لیتوقف اتومب يا برانبودن ج

که در به  نیبعد از ا. بود زیقرار داشت که احتماال ً محل دوم سکونتش ن ییالیخانهء و کیدفتر او در .  دمیدیاقتدار را د مهتاب

گل سرخ  ي، بوته ها زیخانه ، در آن هنگام از فصل پائ يدر باغچهء کوچک و با صفا.  میشد اطیگشوده شد ، داخل ح مانیرو

به رنگ  یوسط باغچه حوض.در آمده بود  یبه رنگ زرد و نارنج دیو ب ایدرختان اقاق يشُخم خورده و برگها نیهرس شده ، زم

 یاز گذرگاه. سال قدمت داشت ی، احتماال ً سساختمان آن خانه .را روشن کرده بودند اطیح يچراغها. از آب بود  ی، خال یآب

. و ظرافت بود یزگیپاک يدر منتها زیخانه همه چ داخلدر .  میو داخل خانه شد میمفروش شده بود گذشت مانیکه با سنگ و س

.دادند یچشم را نوازش م یمیبا طرح قد ینییتز اءیرنگ و روغن شده بود و اثاث و مبلمان و اش یبه تازگ وارهاید

سپس همان دختر که ظاهرا ً . به ما سالم گفت و ما را دعوت به نشستن کرد ییجلو آمد و باخوشرو یمودب اریجوان و بس خترد

مادرم .به ما تعارف کرد یجعبه شکالت فرنگ کیآورد و  يچا مانیبرا ییبایز اریبس يهایدفتر بود ، در فنجان نعلبک یمنش

چقدر  ستیخدا به دادمون برسه ریال معلوم ن!  دنیم یسیقند شکالت سوئ يجا هببه مراجعه کنندگان  نجایا<<:آسهته گفت

<<.باشه ارزشش رو داره یخانم ، هرچ<<:رفت و گفت  يپدرم چشم غره ا >>!رنیگیحق الوکاله م

چهل و  یمدر آن حال بود که خان. که در سمت راستمان بود خارج شدند يچند نفر آقا و خانم از در قهیاز گذشت چند دق بعد

کاناپه  يسپس کنار من رو.کرد یجذاب و خوش پوش جلو آمد و با ما سالم و احوالپرس اریپنج ساله ، با قد و اندام متوسط ، بس

<<از چه قراره؟ هیقض نمیخانم ، بگو بب قیخوب شقا <<:نشست و لبخند زنان گفت

 یچشمان درشت.  افتمی ییاظم مدرسه مان در دوره راهنمان هیشب یلیاو را خ. متوجه شدم که او خانم مهتاب اقتدار است تازه

شده بود  جادیا يادیاش فاصلهء نسبتا ً ز ییو لب باال ینیب نیعلت ب نیکرده و به هم ییبایز یاش را جراح ینیداشت ، ب

 يروسر ریاز ز که شیآن قسمت از موها. بود  نشییبه مراتب نازك تر از لب پا شیالداشت و لب با یو مرتب دیسف يدندانها.

شد،  یاز چشمانم خوانده م یکنم خوشحال یاو دلگرم شده بود و فکر م دنیبا د. به قرمز بود لیما يبود، به رنگ قهوه ا دایپ

 چی، ه زمیعز <<:گفت ینوازش کرد و بامهربان اصحبت با پدرم متوجه نگاه من شد و شانه ام ر یچون مهتاب خانم پس از اندک
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طالق  یبودم و با چه افتضاح شیزن قبل لیوک گمیم میکه بر يا یهر قاض شیپ. پسره تو دست منه نیدهء اپرون. ناراحت نباش 

چند ماهته؟. يتو حامله ا نکهیمثل ا. طول بکشه  یفقط ممکنه کم. اونو ازش گرفتم 

<<هشت ماهم تموم شده>>

 یلیدادگاه با وجود بچه خ. به مراتب مشکل تره جالد  نیطالق گرفتن از ا تیوضع نیبا ا <<:گفت یخانم با ناراحت مهتاب

<<.دهیطالق م يسخت را

 <<.ستیمرد مقدور ن نیبا ا قیشقا یدر هرحال ادامهء زندگ یبله ، ول <<:گفت درمیپ

، ما  قهیبعد از چند دق. که در سمت راستمان قرار داشت رفت و داخل اتاق شد يبرخواست و به طرف در شیاز جا لیوک خانم

از آنها  یکیسه نفر مرد مسن که . داشت اطیرو به ح يتمام قد يبود که پنجره ها یلیآنجا سالن طو. ه داخل دعوت کردرا ب

 یجمله خوانده م نیا ییطال یدر قاب وارید يپشت او رو. نشسته بود  زشیپشت م سالن ينقطه  نیبود در باالتر هیاز بق رتریپ

.تومان...ربع ساعت کیاز  شین ، مشورت بتوما...ربع ساعت کیمشورت کمتر از : شد 

زشت بود و مهتاب خانم او را  اریقدکوتاه و خپل و بس. شد ینم دهیسرش د ياز چند تار مو رو شیمرد سرش تاس بود و ب آن

 تینشست و پدرم وضع یصندل کی يخانم اقتدار کنار ما رو. میکرد یبا او مجددا احوالپرس. کرد  یاقتدار معرف يآقا شیعمو

را  شیکرد،بغض گلو یو هر وقت صحبت از کتک خوردن من م دیبار یدر موقع حرف زدن اندوه از چهره اش م. مرا شرح داد

 یوقت. شده بودند رهیدادند و به او خ یاو گوش م يبا تأثر به حرف ها لیچهار وک. شد یگرفت و اشک در چشمانش جمع م یم

 يما از کارها. نیبد حیتوض دارهن یلزوم یملک يآقا: (( مهتاب خانم گفت  بدهد، حیشرارت شهرام توض يخواست درباره  یم

((.ما رو شده شیدست اون پ. میپسره خبر دار نیا

به  یمظلوم ي افهیچنان ق ادی یم يکالنتر ایکه به دادسرا  یپسره موقع نیا. است، خانم یخوشوقت یبس يجا: (( گفت  پدرم

. ما رو هم گول زد یقبل لیوک یحت. مشکل تره يا گهیو افسر نگهبان از هر کار د رایکه متقاعد کردن داد رهیگ یخودش م

((.نیبهش بد يا دوبارهفرصت : گفت  یم مونیقبل لیخاموش وک يآقا
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شه  یپسره م نیمگه به ا. گرگ مرگه ۀتوب! پناه بر خدا: ((نگاه کرد و گفت شیاش جابه جا شد ، به عمو یاقتدار در صندل خانم

((.کنه یافسونشون م. کنه یمردم رو به کمک مادرش بدبخت م يسروپا،دخترها یالت ب نیباره داد؟ افرصت دو

((.کنهیم گه،افسونشونیراست م: ((با حرص آهسته به من گفت  مادرم

((.کنهیداره که دخترها رو کور م ياشعه ا يچشم ها نکهیبله خانم،مثل ا: (( خانم گفت  مهتاب

((.کنهیبله،دخترها رو کور م: ((تکرار کرد  مادرم

: داشت گفت  ینیقطور ذره ب نکیو ع دیپرپشت کامال سپ يها با وجود پوست بدون چروك صورتش ، موها لیاز وک گرید یکی

 یخاص اریبس طیدادگاه شرا یعنی. مشکل شده یلیروزها طالق گرفتن به درخواست زن خ نی، ا یملک يرو بگم آقا قتشیحق(( 

.رهیپذیم طالق مصدور حک يرو برا

((.شه زن رو طالق بده یشوهر خودش راض نکهیمگر ا. کشهیروند طالق سه تا چهار سال طول م یگاه

. میکن یآشت ایب قیشقا دهیم غامیزده و مرتب پ یطرف خودش رو به عاشق کیشه؟ از  یچطور خودش راض: (( گفت  پدرم

 یها رو ازش م یاحترام یب نیگفته اگه زنم برگرده خونه من انتقام اها  هیاز همسا یکیبه  گهیطرف د کیاز ! زنه یتلگراف م

.دیاز دادسرا به دستمون رس يهم نامه ا روزید. کنن هیبه حالش گر سمونآ يکه ابرا ارمیبه سرش ب ییچنان بال. رمیگ

 نیبا ا. خونه برگرده خواسته هرچه زودتر به قیکرده که همسرش بدون عذر موجه خونه رو ترك کرده و از شقا تیشکا رفته

((رو طالق بده؟ قیشه شقا یچطور راض لیتفاص

.بر دادگاه اثبات بشه یقیبه طر دیوجود داشته باشه ، با یبه هر حال اگه سوء معاشرت: مو گفت  دیسپ لیوک

پسره چه  نیا میخبر نداشت شیپ يدختر هستم و مادرش ، تا هفته  نیمحترم ، چطور اثبات شه؟ من که پدر ا يآخه آقا ))

م؟یاریشاهد از کجا ب ارهیسر دخترمون م ییبالها

((.خواد یبه هر حال دادگاه شاهد م))

((رو به اثبات رسوند؟ شیوانگید یقیبه طر شهینم. مجنونه. هیپسره روان نیا: (( گفت  پدرم
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((داره؟ یروان مارستانیشدن در ب يبستر يپرونده ))

((.میخبر یواهللا اگر هم داشته باشه ما ب ))

((.طالق بکنه يبهانه تقاضا نیتونه به ا یجنون ، زن نم دیشد اریبه هر حال به جز موارد بس: (( گفت  دمویسپ لیوک

 يبرا یبه هر حال راه: (( و گفت  دیصحبت پر انیکند ، به م یم دیاز حد نا ام ادهیما را ز لیاقتدار که متوجه شد آن وک خانم

 دیوجود داره که با يا هیاول يکارها. شهیم دایپ یباالخره راه یشش ماه طول بکشه ول دیشا. شهیم ادیپسر پ نیطالق گرفتن از ا

((؟.نیرفت شیپ يچه مرحله ا اشما خودتون ت. میانجام بد

خاموش  يبه اسم آقا يگرید لیم،وکیخانم به حضور شما برس دیناه قیسرکار خانم ، ما قبل از آنکه از طر: (( گفت  پدرم

((.گرفت ینم يجد ادیرا ز هیقض. من عزلش کردم یبود ول یکه مرد جوان میداشت

ن؟ی، فسخ کرد نیقرار داد بسته بود دیببخش

.عزلش کردم ی، شفاه ریخ

((...نیخب ، ادامه بد اریبس: (( مهتاب خانم گفت . به هم انداختند ینگاه شیخانم و عمو مهتاب

و شناسنامه و  هیزیگرفتن جه يطور برا نی، هم میداده ا لیدر دادسرا تشک يونده اسوء معاشرت پر يما برا. گفتم یبله ، م ))

که  میرو متقاعد کرد اریباالخره داد یول. با مشکل برخورد کرد یکارمون کم مینداشت اههیچون س. دخترم یلیمدارك تحص

((.ندازهیب انیبه جر شاوندانیپرونده رو بر اساس استشهاد خو

((.دیآ یم ایبه دن يکه به زود ستیبچه ا تیوضع نییمهم گرفتن طالق و تع. ستین یمهم زیچ هیزیجه( : (گفت  لیوک خانم

لحظه  هی، ممکنه  یملک يآقا: (( برخواست و به پدرم گفت  شیمهتاب خانم از جا. نگفت  يزیبا تأسف سر تکتن داد و چ پدرم

((ن؟یایهمراه من ب

.آورد يما چا يدوباره برا یمنش. ن خارج شداز جا برخواست و همراه او از سال پدرم

به من و مادرم انداخت و مهتاب  یپدرم نگاه بخصوص. دوباره به اتاق آمدند لیو خانم وک م،پدرمیدیرا نوش مانیچا نکهیاز ا بعد
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که  امیدنبالت م ، فردا به زمی، عز قیشقا: (( به من گفت  ییسپس با خشرو. نگاه کرد شیبه عمو تیاز رضا یحاک یخانم با حالت

((.صبح آماده باش میساعت هشت و ن. به دنبال کارها میبر

.میکرد یاقتدار خداحافظ یدفتر حقوق يو با وکال میجا برخواست از

بعد از . بود دهیبه من قوت قلب بخش یلیاو خ. کردم حالم به مرتب بهتر شده است یاحساس م. دیرا بوس میخانم رو مهتاب

((گفت ؟ یاتاق به تو چ رونیمهتاب خانم ب: ((  دیمادرم از پدر پرسخروج از آن خانه ، 

((.رهیگیم شیاز مبلغ رو هم پ یمیگفت ن. مبلغ حق الوکاله اش را گفت: گفت  يبا خونسرد پدرم

خانم  نیا! کنن یتعارف نم یسیبه ما شکالت سوئ يخودیمن که بهتون گفتم ب: (( مادرم مبلغ حق الوکاله را دانست، گفت  یوقت

((!ادهیز یلیخرجش خ

((.ستیممکن ن هایآسون نیجانور به ا نیرها شدن از دست ا. ارزه یبگه م یهرچ: (( گفت  پدرم

****

صدا  نمیمادرم را بر بال. بود اهرنگیس ریخون مثل ق. افتاده بودم يزیبه خونر. شدم داریروز صبح با وحشت از خواب ب کی

((.دکتر میبر دیبا: ((داخت و گفت به من ان یاو مضطربانه نگاه. زدم

 ادیترسم پسره خبردار شه، ب یدکتر خودش م شیپ میاگه بر. یلیدکتر جل شیپ مشیبهتره ببر«: به اتاق آمد و گفت  پدرم

«.و قال راه بندازه لیاونجا و ق

سان ، هم او بود که مادرم را آمدن سا ایموقع به دن. پدرم بود يساله  ستیدوست ب مانیجراح و متخصص زنان و زا یلیجل دکتر

.بود ینفس کین اریحاذق و مرد بس یاو جراح. کرد  نیسزار

.برسانند مارستانیدستور داد فورا مرا به ب یلیمرا مختصرا شرح داد و دکتر جل تیبا او تماس گرفت و وضع یتلفن پدرم

که به  یدر حال. حائل کردو کمک کرد لباس بپوشم جلو آمد و بازوانش را یمادرم با نگران. رفت  جیسرم گ دنیلباس پوش موقع

.میروانه شد مارستانیب يکرده بودم، همراه او و پدرم از خانه به سو هیاو تک يشانه 

از  یکیبود و در  يو مجهز زیتم اریبس مارستانیکرد و در واقع از سهام دارانش بود ب یدر آن کار م یلیکه دکتر جل یمارستانیب
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در آنجا به انتظار  ماریبود و سه نفر ب مارستانیاز ساختمان ب یدوم بخش يمطب دکتر در طبقه . ن قرار داشتتهرا يمناطق تجار

بود به  ییدفتر که دختر خوش برو رو یمنش. کرد یو پدرم خودش را معرف میدیبه آنجا رس نکهیبه محض ا. نشسته بودند 

 ییچند ستون چا شیرا که رو یسفسد رنگ يقفسه مقوا کیو از  - دکتر سفارش ما را کرده بود ایگو -از جا برخواست  يفرز

از اتاق دکتر  یقبل ماریکه ب يبه مجرد. کرد ادداشتیمرا  ینشست و نام و نام خانوادگ زیپشت م. آورد  رونیشد، ب یم دهید

.میرو به ما کرد و گفت به اتقاق برو یخارج شد ، منش

پدرم را در آغوش گرفت و صورتش را چند بار  مانهیو مجللش برخواست ، صم بزرگ زیما از پشت م دنیبا د یلیجل دکتر

کرد و سپس  یکرد لبخند بزند عذرخواه یم یکه سع یپدرم در حال. ردیگ یگله کرد که چرا پدرم کنتر از او خبر م. دیبوس

. میبرو یبه اتاق بغل نهیمعا يت که برادکتر بالفاصله به من گف. شرح داد  تصرامخ میبود بانیرا که با آنها دست به گر یمشکالت

حرارت بدنم را اندازه  يفشار خون و نبض و درجه . دراز بکشم نهیتخت معا يبه من کمک کرد تا رو يدر آن اتاق پرستار

((نه؟ییانقدر پا شهیفشار خونت هم: (( گفت . کرد ادداشتیگرفت و 

.نه:  گفتم

. شده ام و من جواب دادم از همان روز صبح يزیاز چه موقع دچار خونر دیپرس. من پرداخت ي نهیدکتر داخل شد و به معا بعد

شکمم قرار  ياز آن را رو یرا آورد و دکتر قسمت نیمخصوص به گوش دادن ضربان قلب جن یکیسپس پرستار دستگاه الکترون

.دینشن یقلب يحرکت داد و صدادستگاه را در نقاط مختلف شکمم  قهیده دق دحدو دیشا. گشت نیقلب جن يداد و دنبال صدا

کردند و من با  یم ییقلب کودکم را شناسا يصدا قهیکردم ظرف چند دق یچندماه گذشته ، هر بار که به پزشک مراجعه م در

((کنه؟یبچه حرکت هم م: ((  دیپرس یلیدکتر جل. دادمیوجد به آن گوش م

حرکت بچه  يرفته بودم که متوجه  نییدادسرا باال و پا يپله ها و از دهیکش یگذشته آنقدر زجر و بدبخت يهفته  یمن در ط اما

.ام نشده بودم

(.زنهیلگد نم گهیدو روزه که آروم شده،د یکی یزد، ول یلگد م یلیخ شیتا چهار پنج روز پ: ((  گفتم
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چرخدار  یبا صندل. سمینو یم یبراش سونوگراف: (اش گفت یبه منش. شد دایهو یلیدر چشمان دکتر جل ینگران آثار

(.نییپا نشیبفرست

(سر بچه ام اومده؟ ییدکتر ، بال يآقا: ( دمیوحشت زده پرس.کرد تیدکتر به من هم سرا ینگران

. رسهیکوچکتر به نظر م یاندازه شکمت از سن حاملگ. دهیجواب م یچ یسونوگراف مینیبب دیتونم بگم ، با ینم يزیقطعا چ )

(زه؟ینگفت بچه ات ر یدکتر قبل

(.نگفت يزیچ نه ، )

(!آها )

خانم دکتر . میرفت یکرد ، به بخش سونوگراف یم تیچرخدار را هدا یکه صندل یچرخدار همراه مادرم و مستخدم یصندل يرو

: گفت. درهم رفت شیاخمها. شکم من به حرکت درآورد ياز دستگاه را رو یکنار دستگاه نشست و قسمت یصندل يرو یجوان

(ن؟یشده ا يزیرخانم چند روزه دچار خون( 

(.از امروز صبح )

(بود؟ یک نیکه به پزشک مراجعه کرد يبار نیآخر )

(.شیحدود پونزده روز پ )

(؟يچرا زودتر به دکتر مراجعه نکرد. بچه ات حداقل سه روزه که تو شکمت مرده زمیعز )

جالد  يواسته بودم او را از شر پدرکه خ یکودك من مرده بود؟ همان طفل. کردم یحرفش را باور نم. دیدور سرم چرخ ایدن

در سر  شیچه آرزوها که برا. ودیقلب کوچکش از کار افتاده  نکیکه ماهها در بطنم پرورده بودم ، ا يبرهانم؟ همان موجود

او را به اتاق راه نداده . به دنبال مادرم گشتم هیدر حال گر. ستمیو سخت گر دیکه در گلو داشتم ناگهان ترک یبغض. داشتم

 هیگر. تخت خواباند يکه کنار خانم دکتر بود جلو آمد و مرا دوباره رو يتخت بلند شوم که پرستار يخواستم از رو. ودندب

(.بلند شم خوامی، م نیولم کن: (کنان گفتم
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(.، بذار خانم دکتر کارش رو بکنه زمیآروم باش عز: ( سرم را نوازش کرد و گفت پرستار

 شیانیاول قسمت م. رحم قرار داره يجفت باال: ( شکمم حرکت داد و خطاب به پرستار گفت يرودکتر باز هم دستگاه را  خانم

بچه ش سه روزه که تو شکمش . متوجه شده رید نیهم يبرا. واضح نداده يزیخونر نیاز جدار رحم جدا شده ، واسه هم

(.مرده

دخترم : ( دیخانم دکتر پرس. زدم ینم یحرف یولروان بود ،  میوقفه از گونه ها یاشک ب. انداخت نیدر گوشم طن جمالتش

 ؟يا فتادهین ییجا يجند روزه از پله ا نیخانم ، ا قیشقا. قهیخوب ، اسمت شقا.نجاستیپرونده ت کجاست؟ آها ا ه؟یاسمت چ

به شکمت نخورده؟ يضربه ا ؟ينخورده ا نیزم

ه صورتش را چنگ انداختم و خواستم از خانه خارج شوم ، او ک یموفع. با شهرام افتادم میروز دعوا ادینه ، که به  میبگو خواستم

گرفتم ماجرا  یم يام را با دستمال کاغذ ینیکه آب ب یدر حال. خورده بودم نیرا گرفته بود و من به شدت با شکم به زم میپاها

 ین موقع به پزشک قانونچرا همو. اثباتش مشکله یباشه ، ول نیتونه ا یعلتش م: ( دکتر گفت مخان. کردم فیتعر شیرا برا

(؟يمراجعه نکرد

و  یشروع نشده بود ، قرار شد بطور مصنوع مانیزا يشدنم را داد و از آنجا که دردها يدستور بستر یلیدکتر جل. ندادم یجواب

د وجو مانیزا کیتحر ياز سرم که در آن دارو يشتریب ریهمچنان که مقاد. دردها را در من بوجود آورند نیبه کمک دارو ا

. آورد یدرد وجودم را به لرزه درم قهیسه دق ایکه هر دو  دیفرا رس یزمان. شدیم آغاز، دردها  افتی یم انیداشت در خونم جر

.عرق کرده بودم و حالت تهوع داشتم

. است گفتند دختر بوده. بود دهینگذاشتند نگاهش کنم ، چون به گفته خودشان مرده و له. آمد ایچهار بامداد بچه به دن ساعت

به  مانیکه مرا از اتاق زا یاما زمان. بود دهیچشمه اشکم خشک گریکردم ، د یهم نم هیگر یحالت بهت زده ها را داشتم ، حت

.کردیو نوازش م دیبوس یمادرم سرم را م. ستمیزارزار گر. افتادم هی، از نو به گر فتادآوردند و چشمم به مادرم ا یبخش م

(.خالص شد يپدر نیکه بچه ات از دست چن یخوشحال باش دیبا. یکر که خودت سالم، خدا را ش زمیعز: ( گفت یم
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لحظه هم  کیاز فرط درد  شیچون شب پ. بود یام خال يتخت کنار. کردند ياتاق دو تخته بستر کیبخش مرا در  در

گفته پرستار مادرم تمام مدت به . مادرم رفته است دمیعصر که چشم گشودم د. دمیبودم ، تمتم مدت آن روز را خواب دهینخواب

مالفه را . ستمیکردم و باز گر ییاحساس تنها. به او اجازه ماندن نداده بودند توقت مالقا افتنی انیپس از پا یسرم بود ول يباال

 زیچ چیهشت ماه او را با خود حمل کرده بودم ، به وجودش عادت کرده بودم ، و اکنون ه. کنار زدم و به شکم صافم نگاه کردم

 نییکرد ، من در حال باال و پا یتقال م هودهیو ب دیکش یبسته زجر م يکه در شکمم در آن فضا ی، هنگام چارهیکودك ب. نبود

.وجودم آکنده از نفرت از او بود يسراپا! شهرام. دادسرا و کلنجار رفتن با شهرام بودم يرفتن از پله ها

 مانشیدو سه ساعت از زا. تازه وضع حمل کرده بود. خواباندند يت کناررا به اتاقم آوردند و در تخ يگرید ماریشب ب آن

به  نکهیکه پشت سر گذاشته بود گفت ، از ا یسخت یاز کودک. اهل شمال بود. صحبت و درد دل را گذاشت ينگذشته بود که بنا

مادر شوهرش  يآزارها از. بگذارد یمصنوع يپول قرض کرده بود تا مو رشو پد ختهیسرش ر يخاطر فوت مادر نصف موها

گذشته رو به  يها یگفت شوهرش نسبت به او فوق العاده مهربان است ، آنقدر مهربان که باعث شده همه سخت یگفت ، ول

.کردم هیگر زیو من ن ستیگذشته اش گر يطاقت فرسا يروزها ادیاو به . بسپاره یفراموش

. تختم نشسته بودم يروبرو یچرم اهیکاناپه س يز تخت برخاسته و روخاال من ا. ام آمد نهیمعا يبرا یلیروز بعد دکتر جل صبح

شانه اش گذاشتم و باز هم  يسرم را رو. صبور باشم دیبه چشمانم نگاه کرد و گفت که با. و کنارم نشست دیدکتر از حالم پرس

.ستمیگر

بسته کادو شده از  کیکمپوت و  یدو قوطبرد و  فشیاو دست به ک. دیرا بوس میجلو آمد و رو. دیظهر مادرم از راه رس یحوال

 هی. ناراخت نباش گهیتو رو خدا د: ( مرا در آغوش مهربانش گرفت و گفت. داخل بسته جوراب و بلوز بود. آورد رونیآن ب

کارگرهاش  نکهیمثل ا! دمیدوست شهرام رو د اریدر آسانسور اسفند يدر طبقه همکف جلو. کنم فیبرات تعر بیعج زیچ

.کنن یم نییتز تکسیرو با کن مارستانیب یرونیب يدارن نما

 سهیگفنم ک ه؟یچ شیضیگفت مر. ادتشیاومدم ع ضهیاز اقواممون مر یکیگفتم  ن؟یکنیکار م یچ نجای، خدا بد ندهر ا گفت
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(!صفراش رو عمل کردن

سرو صدا راه  نجایا ادیره بگه ، برو بفهمه به پس قتیاگه حق دمیترس! کار کنم یچ: ( او ادامه داد. حرف مادرم خنده ام گرفت از

(.ببره یلیمارو جلو دکتر جل ي، آبرو ندازهیب

(.يخوب کرد: ( گفتم

دکتر گفت خدا به . یتو خونه استراحت کن دی، سه چهار روز هم با کنهیگفت فردا مرخصت م. دمیاآلن دکتر رو د: ( گفت

(.افتاد یدر خطر ممراجعه کرده بود جون خودش هم  رتریدخترتون رحم کرد ، اگه د

تلفن زد ) یکیچر اتیعمل سیرئ( و به قول پدرم  یچون روز چهارم بود که حاج آقا کرمان. دیاستراحت من به چهار روز نکش اما

و خال و حوصله رفتن  نمیهرچه قدر به او گفتم از مرگ فرزندم اندوهگ. صادر شده است هیزیو گفت که حکم پس گرفتن جه

.به خرجش نرفتبه دادسرا را ندارم 

 نیبنابرا.) ادیهم همراهمون م دیمج. حاضر شن نیبه مامان و بابا هم بگ. افته یم قیکار دو هقته به تعو میاگه امروز نر: ( گفت

. بود امدهیبه خانه ن شیها از چند روز پ هیشهرام طبق گفته همسا. میبه خانه شهرام رفت يو مامور کالنتر ییبه اتفاق دادورز اجرا

برداشتم و صورتجلسه  یینظر دادورز اجرا ریپس از آنکه اثاث متعلق به خودم را ز. میدر را گشود فلو ق میساز آوردقفل 

. میبه خانه پدرم مراجعت کرد میکرده بود يشرکت باربر کیمتعلق به  يخاور ونیو اجرا شد ، همراه اثاث که بار کام میتنظ

. نبود ياثر میطال يورهایو ز نامهی، اما از شناسنامه و گواه ودبرداشته ب ییروام را که شهرام نزد خود به گ یلیمدارك تحص

.نشد افتیو پول نقد  متیگرانق اءیمخصوصا نوشت که در آن خانه ، جواهر و اش ییدادورز اجرا

 هیبه تخلکارگران تازه شروع . شد ادهیاز سمت کمک راننده پ یدر منزل توقف کرد و حاج آقا کرمان يخاور جلو ونیکام

کرد و کنار  ی، ترمز گوشخراش سدیم کیکه به سرعت به ما نزد یدرنگیسف وكیب لیکرده بودند ، که ناگهان اتومب ونیکام

که از فرط خشم از  یکه شهرام با چشمان میمشاهده کرد رتیو در کمال ح میما سربرگرداند. وسط کوچه توقف کرد ونیکام

از آنها کوفت و او را کنار  یکی نهیاو به طرف کارگرها هجوم برد ، با مشت به س. شد ادهیپ لی، از آن اتومب دیبار یآنها خون م
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چهار تا از مبلها در اثر اصابت . باال رفت و شروع به پرتاب کردن اثاث نمود ونیآور از پشت کام رتیجهش ح کیسپس با . زد

گرد را به هوا بلند  زیم شهیبعد ش. و خرد کرد دیکوب ونیمکا يتخت بجه را به کناره ها یشهرام همانند غول. شکستند نیبا زم

 رونیب شانیها سر از پنجره خانه ها هیهمسا. دیچیدر همه جا پ شهیخرد شدن ش يصدا. انداخت نیکرد و از ارتفاع به زم

(.نیدزد ، به دادم برس يدزد ، آ يآ: ( زد یم ادیفر ينکره ا يدر همان حال ، او با صدا. آوردند

. رفت ی، به خرجش نم شدندیم ادآوریکردند و حکم دادگاه را به او  یو پدرم او را دعوت به آرامش م یحاج آقا کرمان هرچه

مردم ، تو اون  يا: ( زد یم ادیشهرام همچنان فر. راه مرخص کرده بود انهیرا از م يبود که مامور کالنتر نیاشتباه حاج آقا ا

(!تو اون خونه طال و جواهر داشتم! اموال منو به سرقت بردن! دننا دزیا! هزار دالر پول بود یخونه س

خجالت : ( دمیکش ادیجلو رفتم و با حرص فر. و با لگد محکم به در زد دیو به طرف خانه ما دو دیپر نییپا ونیبعد از پشت کام

کردند خالص  یامش دعوتش مکه احاطه اش کرده بودند و به آر انیاو خودش را از دست اطراف.) بسه ییآبرو یب! بکش مرد

(...، ها؟ بچه کشها ، بچه کشها یبچه مو انداخت یکه رفت: ( گفت ظیانداخت و با غ فمبه شکم صا ینگاه. من آمد يکرد و به سو

دستم را باال . کرد یم یداد و فحاش یو به بدنش کش و قوس م دیکش یاو همچنان داد م. شدم کیرفتم و کامال به او نزد جلوتر

 نیا ریحلقه زده به گرد ما تحت تاث تیکنم در آن لحظه جمع یفکر م. به گوشش نواختم یمحکم یلیو با تمام قدرتم س بردم

با نفرت . شهرام جا خورد. انداخت نیخوردن شهرام در فضا طن یلیس يو صدا ودندهمه سکوت کرده ب. حرکت من قرار گرفت

خورده اش برد و چند  یلیزد که او مبهوت دست به صورت س یموج مدر نگاهم  یدانم چه خشم ینم. ستمیبه چشمانش نگر

(!، بزن یبزن ، د بزن ، زنم: ( گفت زیتمسخرآم یبعد با لحن. قدم عقب رفت

محله مان تلفن زدم و از آنها  يدر خانه به کالنتر. همراه مادرم داخل خانه شدم ودمیکه دست به کمر زده  یو در حال برگشتم

آنها خودش را لوس  دنیشهرام با د. دندیاز راه رس يبعد ماموران کالنتر قهیچند دق. جنجال کمک خواستمفرونشاندن  يبرا

 یاما پدرم و حاج آقا کرمان. میداد از ما گله کرد که اثاث او را بدون اجازه برداشته ا یمکه با تک تکشان دست  یکرد و در حال

کارگران دوباره مشغول کار . آنها شهرام را دعوت به سکوت و آرامش کردند جهیحکم دادگاه را نشان ماموران دادند و در نت
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.شد و رفت لشیهم سوار اتومب شهرام. منزلمان جا دادند اطیشکسته را در ح مهیشدند و اثاث شکسته و ن

 هیهمسا يهابچه  يگفت که از رو هیگر نیکرد و ح هیاو شروع به گر. ساسان را گرفته بود يبغض گلو. میخانه جمع شد در

.آمده و با تمسخر صحنه را تماشا کرده بودند رونیب شانیکشد ، همساالن او از خانه ها یخجالت م

مادرم بالفاصله متوجه .برم یکامال ً فراموش کرده بودم که در دورهء نقاهت وضع حمل به سر م. افتادم  یمبل راحت يحال رو یب

 غامیخانم مهتاب اقتدار پ يبرا.الم جا آمد بلند شدم و سراغ تلفن رفتم ح یکم یوقت. شربت قند آورد میشد، رفت و برا

گذاشتم

بخش مهتاب خانم را از آن  نیتسک ينگذشته بود که تلفن زنگ زد و صدا قهیهنوز ده دق.ردیدر اسرع وقت با من تماس بگ که

پرونده تو خوب  يبود يکه بستر يچند روز یدونیم... ؟ي، دختر نازم ، چطور زمیسالم عز<<:او گفت. دمیخط شن يسو

 یرو حل نم یمشکل نیکرد هیها ته هیکه از همسا ياستشهاد. مشکله یکم رهپس نیمتاسفانه اثبات سوء رفتار ا. مطالعه کردم 

به من . مشیحداقل بترسون..میکن بیشو تعق يدادرس پروندهء کالهبردار يآقا یقاتیموسسهء تحق قیاز طر میبتون دیشا. کنه 

 نطوریهم... ،نه؟یرو به اون واگذار کن یروانشان يتو رو به زور وادار کرده بود همهء حقوق مربوط به ترجمهء کتابها يودگفته ب

ذره  هیگرفته، اونم با اون  یقاتیهم بابت شروع کار از موسسهء تحق یرو به نام خودش منعقد کرده و پول يقرار داد بعد

<<!سوادش

سرمون  ییچه بال نیخالص بشم؟خبردار والیه نیکارها من از چنگال ا نیبا ا نیکنینم، فکر ممهتاب خا <<:گفتم یحال یب با

<<آورد؟

<<؟ییچه بال<<:دیتعجب پرس با

بعدش باخبر . میآورد رونیتو خونه نبود، اثاث رو ب م،یمو از خونه ش خارج کن هیزیبه استناد حکم دادگاه جه میرفته بود>>

<<.رفت بال و مبلها و تخت بچه رو شکست ونیکام شد ، اومد دم منزل پدرم از

تلفن قطع شده  دیفکر کردم شا.  دمیشن ینفسش را هم نم يصدا یبخانم ساکت بود،آنقدر ساکت که حت مهتا
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<<الو؟...الو<<:است

<<.زمیکنم عز یبله ، دارم فکر م<<:گفت او

<<؟يچه فکر>>

کار رو  نیو ا ادیتا ب نیدادیهم به او م یپول ستیبا یدر واقع شما م .شد پسره اثاث رو شکست یکه واقعا ً چه عال نیا>>

<<!بکنه

<<فهمم یمنظورتون رو نم>>

و سوء رفتارش رو به دادگاه ثابت  میها جمع کن هیاز همسا يکارش استشهاد نیبه خاطر ا میتون یکه حاال ما م نهیمنظورم ا>>

.میکن

آنقدر حالت چشمانش به لحاظ آن که خانه اش را .اف کنم که ترس برمان داشتاعتر دیروز که شهرام اثاث را شکست، با آن

،کوکتل مولوتف درست کند و  نیبنز يمحتو يممکن است با بطر يو میشرربار بود که تصور کرد میکرده بود یاز اثاث خال

پدرم هم .  میساسان قدغن کرد يرا برا اطیکردن در ح يباز لیدل نیبه هم. دیخانه پرتاب نما اطیآن را از کوچه به داخل ح

.را قفل کرد اطیآورد و در ح اطیکرد، آن را به داخل ح یرا گهکاه در کوچه متوقف م لشیاتومب

سه تن از  دیکردن پسرش مج شنهادیپ نیشب به منزلمان حمله کند، بنابرا مهیگفت، شهرام ممکن است ن یآقا کرمان حاج

. دندیکه آن سه نفر از راه رس دینکش یطول. کنند يند تا شب را در خانه مان سپردوستان قل چماقش را به منزل ما دعوت ک

او صورت .از آنها را خوب به خاطر دارم یکیچهرهء . و بلندقد بودند دهیکشالغر و  گریشان خپل و کوتاه و دو نفر د یکی

پدرم قبال ً او . شد یم دهید ییزخم چاقو چشم راستش اثر ریز. و بزرگ داشت زیت ینیو ب دهیو کش زیبا چشمان ر رهیسبزهء ت

 ییچه نام با مسما دمیفهم یحاال م. بود هگذاشت "ریبگ زهیرجایام "بود و نامش را  دهید دینام داشت به همراه مج ریرا که ام

چند مشت  يرااستوود ب نتیکه با کل ییوسترن شباهت داشت ، از آنها يلمهایاو به قهرمانان ف افهءیق! انتخاب کرده بود شیبرا

و کنگ فو  یکرد در فنون رزم یخودش ادعا م ینداشته ول يتنومند کلیه ریبگ زهیجا ریالبته ام. کنند یمبارزه م شتریدالرب
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.استاد است

ترساندن شهرام در صورت حملهء او ، نزد ما به امانت  ياش را برا يکرد تفنگ باد شنهادیپ نیهمچن یآقا کرمان حاج

.ساچمه هم نداشت یحت البته تفنگش.بگذارد

حوصله شان سر رفته . کردند دنیکش ازهیو دوستانش گذشت و کم کم آنها شروع به خم دیچهار ساعت از آمدن مج سه

 يباز نیا کنانیفوتبال داشت، اما تعداد باز يساسان کارتها. کنند يساسان قرار شد با او کارت باز شنهادیبه پ نیبود،بنابرا

اما آن شب جوانان که . میزد ی، سرباز م میکن يخواست با او باز یساسان از ما م رباربود و ه یم شتریب ایر دو نف ادیب یحتما ً م

.مشغول شدند يسرسرا نشستند و به باز زیدور م يپنج نفر. استقبال کردند شنهادیپ نیبه فوتبال عالقه داشتند از ا

 یکه احساس م یتعارف کنم ، با تمام اندوه و محنت يم تا به آنها چااز آشپزخانه وارد سرسرا شد يچا ینیس کیکه با  يا لحظه

گوشه لبش گذاشته  یقرار داده ، خالل دندان زیم يرا رو يتفنگ باد ریبگ زهیجا ریام. به خنده افتادم  تیکردم از آن به وضع

 یغرب وحش يدرسته صحنهء سالنها. ستینگر یم گرانیبه د يا انهیدست داشت با نگاه موذ رکه کارتها را د یبود و در حال

!بود يخنده دار تیوضع. در نظرم مجسم شد

 ریتنها ام. نشد، پدرم از آنها تشکر کرد و مرخصشان کرد يو چون تا صبح خبر میاستراحت جوانها جا پهن کرد يبرا شب

. نمود یبازگشت به خانه همراه او را به عنوان محافظ در زیماند که صبح ساسان را به مدرسه برد و عصر ن یباق ریبگ زهیجا

.میمرخص کرد زیرخ نداد ، روز بعد او را ن یچون اتفاق

اصالً  گرایبود، حاال د یپدرم که اصوال ً آدم کم خواب. خودش را یکرد و پدرم خط مش یخودش را دنبال م یخانم خط مش مهتاب

در صدد دفع هر چه  ییسامورا يجنگجو کیمثل  نکید ، ا.خانه اش به او شده ب يکه جلو ینیپس از توه.دیخواب یشبها نم

.موسوم به شهرام بود ییزودتر بال

 یبا نگران. رفتم یخاستم و نزدش م یاز بستر برم. چراغ اتاقش روشن است دمید یشب گذشته م مهیاز ن یاوقات پاس یگاه

کُند  یخوبه ول لیاقدامات وک ه؟یچ یدونیم<<:بار گفت کی. کرد یو فکر م مودیپ یمدام طول اتاق را م. کردم  یبراندازش م
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از چند جبهه به  شهیهم تلریه.وحشت دارن یلیخ سی، بخصوص از پل میخانوادهء پسره رو تحت فشار بذار دیما با. رهیم شیپ

به  يزیچ.  میپدر پسره رو تحت فشار قرار بد دیما با. تر بود بتونه رسوخ کنه  فیکرد تا از هرجا که ضع یدشمن حمله م

<<رسه؟ینظرت نم

 یو بپرسم چه راه رمیتماس بگ کنهیبار از من خواست با دوستم که در سازمان انتقال خون کار م هیچرا ریال پدرش <<:گفتم

 یداد و نم یخون م شیپروانهء کسبش آزما دیتمد يبرا ستیبا یچون کاسبه م. تو خون مشخص نشه  اكیوجود داره که تر

<<.خواست بفهمن معتاده

<<.میکن یم میپدرش تنظ هیعل یکار خالف نیبه خاطر وادار کردنت به چن یتی، شکا هیلعا>>

<<.که در جمع کرده باشه يآزار یعنی اد؟یبه خاطر م یپسر چ نیاز آزار ا. خوب فکر کن  قیشقا<<:گفت يگریشب د پدرم

دو نفر از . منو به باد کتک گرفت بانایازش قهر کنم ، در خ شهیهم يبرا نکهیچند شب قبل از ا<<:فکر گفتم یاز کم پس

حق دخالت  یشهرام گفت که من همسرش هستم و کس یول. به کمکم اومدن یبا لباس شخص سیهماسه ها و دو مامور پل

<<.نداره

<<.میکن دایبوده ن پ یاون دو نفر مامور رو که احتماال ً از گشت ادارهء آگاه میبر دی، با هیعال>>

که خوشبختانه اغلب افسران و  میمحله مان متوجه شد يدر مراجعه به کالنتر. میمختلف تلفن کرد ياه يفردا به کالنتر از

 سیدادند و در مورد دو نفر پل یو شرافتمند هستند و با دقت به سخنان ما گوش م الواریع يکالنتر نیدرجه دارن و مامور

.کنند یم ییودند، راهنماشهرام ب ییبهانه جو ییگشت که شاهد کتک خوردن من در آن شب کذا

داشته باشم به دست  ادیواقعه مضروب کردن من که آن را خوب به  خینام و مشخصات هر دو مامور را بر اساس تار باالخره

.میآورد

. بودند نوشتند و امضاء کردند  دهیو شرافت و وجدان آنچه را د یو مهربان تیبه خانه مان آمدند و با انسان. افتیآنها را  پدرم

و  یمردانگ تیهر دو در نها. میخود آنها را خواستند باز تلفن کرد.  میمحل خانهء شهرام برد ياستشهاد آن دو را به کالنتر
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 یهر دو مامور رسم نکهیا لیاستشهاد به دل نیا. رفتند و دوباره استشهاد خود را نوشتند و امضا کردند يبه کالنتر يجوانمرد

خاص  یکرد و دادگاه مدن یاز سوء رفتار شهرام با من م تیحکا رایارزنده بود ز اریدادگاه بسدر  ریبودند از نظر تاث سیپل

و ساده و  فیآن دو مامور مردان شر. کند یم يبدرفتار ماکه شوهرتان نسبت به ش دیندار يشاهد دیتوانست بگو ینم گرید

 ثیزحمتکش در وجود خب يآن پاسبانها يتکاراز اصالت و درس يچرا بارقه ا دمیپرس یبودند و من از خود م یخوش قلب

.زند یشهرام سوسو نم

 دهیً امانشان را بر قتایحق. مختلف احضار شدند يو دادگاهها يمتفاوت به کالنتر يتهایشهرام و پدرش بنابر شکا بیترت نیا به

 هیخصوص شکستن اثاث نت عل در يخوب بود، پرونده ا اریبار بس نیاستشهاد ، که ا میمهتاب خانم هم پس از تنظ.  میبود

من و خانواده ام از  تیجالب آن که شکا. ن پروندهء طالق من به دادسرا ارجاع شدیپرونده و همچن نیا. کرد هیشهرام ته

روزها من و مهتاب . شکستن اثاث در طبقهء اول دادسرا و پروندهء طالق در طبقه ء چهارم همان دادسرا بود لیشهرام به دل

.رفت یم شیپ ياما کار طالق به کند. میطبقات در رفت و آمد بود نیا نیخانم ب

دادگاهها آنچه را  يهایشهرام و نزد قاض ابیکه او در غ یمعن نیبه ا. کرد یعمل م انهیکه مهتاب خانم موذ لیدل نیبه ا دیشا

زن  هیمن  <<:گفت یم. دز ینم يادیکه شهرام حضور داشت حرف ز یو هنگام ختیر یآب م يگفت و پته اش را رو یم دیبا

 یم افتیموکلهام در يدعوا نیاز طرف زیدآمیتهد يامهایپ یبه اندازهء کاف گهید.  باشمخودم هم  تیبه فکر امن دیبا. تنها هستم 

<<.مواظب باشم دی، با هیپسره هم آدم شرور نیا. کنم 

، در  میرفت یدادسرا م ای يکه به اتفاق به کالنتر یهنگام شهیآمد و هم یاو از گلرخ مادر شهرام بدش م. دادم  یاو حق م به

 نیشوهر گلرخ موکل هم نیبودم که آخر دهیهمسر سابق شهرام شن د،یقبال ً از ناه. کرد یم فیتعر میبرا ییزهایچ لیاتومب

مرد  ارهچیاون ب <<: گفت نیمرد چن نیمهتاب خانم راجع به هم يروز. نام داشت  خیمشا ياو آقا. مهتاب خانم بوده است 

و  نیزن متد هیروز به دفتر ما اومد و با آب و تاب مژده داد که  هی. بود که زنش فوت کرده بود  يو موقر شصت ساله ا نیمت

از تعجب خشکم  دمشید یوقت. روز گلرخ رو به دفتر آورد هیبه اصرار من . پاك دامن رو گرفته که کشته مردهء اونه 
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 خیمشا يآقا! مرد عاشقش شده بود نیداشت که ا یاش چ دهیالغر لک لک مانند و صورا تک ياون زن با اون پاها دونمینم.زد

و گفت  رفتیگلرخ در وهلهء اول نپذ.کرد شکشیبود ، به گلرخ پ امرزشیمادر خداب ادگاریرو که  انیبرل نیانگشتر با نگ هی

 هیرو با  انیبرل نیپسرش نگ یرفتن انگشتر ، با همدستاما بالفاصله بعد از گ. که شگون داشته باشه  يقرآن بگذار يال دیبا نویا

بازرگان  يپسرش چند صد طاقه از پارچه ها یماه از ازدواجشون نگذشته بود که باز با همدست شیش. عوض کرد یاتم نینگ

اومده ، مرد کرد دزد  یزنک به دروغ ادعا م. کرد و فروخت ونیکرده بود بار کام انبارخانه اش  نیزم ریرو که در ز چارهیب

شوهرش کش رفت  بیرو از ج دیکرد، گلرخ کل یم يگاو صندوقش نگه دار يمرد چند هزار دالر تو نیا. هم باور کرد چارهیب

 تیبرد و از هر دو شون شکا یبودن مادر و پسر پ ارباالخره به کالهبرد خیمشا يآقا! زدند بیبا شهرام به ج ییو دالرها رو دوتا

<<.برگشت رانیافتاد به ا ابیبعد که آبها از آس. رفت هیبه ترک یرا ً فلنگ رو بست و مدتفو شیشهرام فرسا. کرد

<<د؟یاز گلرخ به کجا رس تشیشکا>>

.به ما مراجعه کرد نیهم يبرا. زودتر طالقش بده یگرفت هرچ میفقط تصم. رو ثابت کنه  يزیجا ، نتونست چ چیه>>

«بود؟ یهم راض گلرخ»

گفت  یبه دروغ م. شد یبه ازدواج نم یها راض یآسون نیگلرخ به ا. تومن مهرش کرده بود ونیلیچند م مرد احمق! نه خانم»

 نیبا بهره ِ ا دمیشن. داد تیتومن گرفت تا به طالق رضا ونیلیآخرش چهار م. رمیطالق بگ خوامی،من شوهرمو دوست دارم نم

«.کرده سهیشوهراشو سرک ۀگرچه قبال هم هم. گذرونهیرو م شیپول زندگ

 میاو را برا يغامهایوقتها پ یکند،چون بعض یبا گلرخ صحبت م یبردم که مهتاب خانم غالبا تلفن یحال در کمال تعجب پ نیا با

 غامیپ ای» .شیپرمدعا بگو برگرده سر خونه و زندگ ةدختر نیبه ا«: گفت  یگلرخ م. شد یم تمیکرد که موجب عصبان یبازگو م

«.نیمال پسرم بوده، برش گردون نیبرداشت هیزیه اسم جهکه ب یاون اثاث«: داد یم

دختر حاضر شدند  ةخوشگل و خانواده دار رفته اند و خانواد ۀسال ستیدختر ب کی يشهرام به خواستگار يبار گفت که برا کی

!بخرند لیاتوموب شیرا به اسم شهرام کنند و برا يخانه ا
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 یو باعث به هم خوردن روند طالقم م.کند یگلرخ افشا م يما را برا يهانقشه  لیشدم که مبادا خانم وک یمشکوك م یگاه

 یپسره رو راض دی، من مجبورم رابطه رو حفظ کنم که شا زمیعز« : گفت  یاما مهتاب خانم م. طرفدار آنهاست دیشا ایشود، 

«.طالقت رو بده ادیبدون دعوا مرافعه ب میکن

نوشت و شهرام را  یمختلف م يبه دادگاه ها تیو شکا ضهیاو مرتبا عر. نم جالب بودکار مهتاب خا ةویاقرار کنم که ش دیبا اما

همراه مأمور  میشد یناچار م یگاه. به دست شهرام نرسد يا هیاحضار ینبود که از دادگاه يچون روز. کالفه کرده بود

 یاو معموال از در پشت. میدادگاه کن ۀستا او را وادار به حضور در جل میبرو هراممنزل ش ای شیبه سوپرمارکت فرسا يکالنتر

 يبار مهتاب خانم برا کی. خواهد آمد يبعدا به کالنتر. گفت االن کار دارد یم ای فتد،یما ن ریرفت تا گ یم رونیسوپر مارکت ب

را از  لیتوموبشهرام متوقف کرد تا او نتواند به سرعت ا لیپشت اتوموب یکم اریبس ۀرا با فاصل لشیکشاندن او به دادسرا اتوموب

 يکرد، ما که به همراه مأمور کالنتر یخروج از محل توقف تالش م يکه شهرام برا یدر حال. پارك خارج کند و پا به فرار گذارد

تنومند  کلیبه ه چشمش یاو وقت. میکرد ریو او را پشت فرمان غافلگ میخارج شد نگاهیاز کم میشده بود یمخف يواریپشت د

.و همراهمان آمد اوردیورد و جرأت نکرد عذر و بهانه بآن مامور افتاد جا خ

. و سرخورده شدم وسیمأ اریدرخواست طالقم، بس يسالخورده بود با مسأله  يکه مرد یاول از طرز برخورد قاض ۀدر وهل من

 یمشکالت زندگ ریدرگ نکهیا لیگفت مرد به دل یم. با شوهرش مدارا کند دینام داشت معتقد بود زن با یعیاو که حاج آقا صنا

مشکالت  نیاز ا: گفت  یمردن بچه در شکمم م يدرباره . خلق و مهربان باشد خوش شهیشود از او توقع داشت هم یاست ، نم

.دیآ یم شیپ ادیمادران باردار ز يبرا

موضوع  نیا خواسته یگفت ، خب دوستت داشته نم ینگفته بود هم م يزیمورد آن که شهرام قبال ازدواج کرده و به من چ در

سواد  شتریکه شش کالس ب یدر حال پلمیشهرام به داشتن مدرك فوق د يدر مورد ادعا. باعث بهم خوردن ازدواجتان شود

؟يخب دختر جان تو چرا گول خورد: گفت  ینداشت م

!ندارد ایسواد دارد  یتا بفهم یازش بپرس یاضیو ر یمیچند فرمول ش یخواست یم
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بود؟ دهیبه ذهنم نرس يفکر نیاز اول چنچرا .  دیگو یراست م دمید

.عشق کورم کرده بود يکننده  رهیکردم، چون نور خ یشهرام را باور م يحرف ها يهمه  لیاز آن اوا. دانستم  یرا م لشیدل

 ينامش آقا میکه متوجه شد اریاتاق آن داد. شکستن اثاث بود يبه پرونده  یدگیرفتم که مسئول رس ياریروز به اتاق داد کی

و  لیآنجا اتاق طو. رفتندیپذ یمراجعان را تک به تک م گرید يارهایکه داد یدر حال. انصار است ، پر از مراجعه کننده بود

بود و ظاهر  ياو مرد موقر و جا افتاده ا. انصار پشت به پنجره نشسته بود يآقا. داشت يپنجره ا شیبود که در انتها یکیبار

که لبخند  یگاه یداشت ول یخشک ي افهیق. شد یم دهیبر پشت لبانش د یلیبیو س ختهیرش رس يباال يموها. داشت يآراسته ا

راست اتاق مردم گوش تا گوش نشسته  سمتبود در  یفیمرد شر. شد یمهربان و جذاب م اریچهره اش بس) به ندرت(زد  یم

.بودند

مشکالت و . به مشکالت مردم گوش کنند دیبا هر روز از صبح. دارند یچه شغل سخت ارهایبار متوجه شدم داد نیاول يبرا

.ریناپذ انیپا يدعواها

ناچارند با  ارهایکه داد یمسائل ریبزرگ و کوچک و سا يها يها از هم، کالهبردار هیهمسا تیروز جدال زن و شوهر ، شکا هر

.ور و پرحوصله بودصب اریاز همکاران خود بس یانصار برخالف بعض ياتفاقا آقا. صبر و حوصله به آنها بپردازند

 نیح شانیکی يکه با هم دعوا کرده و پا ییها هیهمسا. میستادیاتاق به انتظار ا يما در انتها. نمانده بود ینشستن باق يجا چون

که  یکه به خاطر برگشت خوردن چِکش از شخص دیرس گرینفر د کیبعد نوبت . مراجعان بودند نیدعوا در رفته بود،از اول

ام گرفت،  هیگر یصحبت کم نیکه صحبت کردم و ح یکه نوبت من شد کم سرانجام. کرده بود تید شکابو دهیچِک را کش

. نبوده نیگیهم که م یبغرنج نیموضوع به ا. نیکن یسر و صدا م يادیز نی، شما دار نیخانم اجازه بد«انصار گفت  يآقا

 هیخرد کردن سه چهار تا مبل و . هکرد کاریچ دهینفهم شده یعصبان ن،یاثاثش رو از خونه خارج کرد دهیمرده،جوونه، اومده د

«.نیکن یبا شوهرتون آشت نیبر! کردن نداره تیتخت که شکا

من خودم طالق . هیکالهبردار حرفه ا هیپسر  نیا نیی، باور بفرما اریجناب داد« : خودش گفت  یخانم پس از معرف مهتاب
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 لشیوادارش کرده بود اتوموب. بهش ببخشه شویر کرده بود هزار سکه مهردختره رو به زور کتک وادا. رو گرفتم شیهمسر قبل

و  دمیبرنج کش يهایگون يبه کمک مأموران از ال. رمیحکم جلبش رو بگ نستمپرونده تو نیهم بیبا تعق. رو به نامش کنه

«.آوردمش تو دادگاه طالق دختره رو ازش گرفتم

.پس از چند روز رفت و آمد پدرم وارد صحنه شد. شدانصار متقاعد شده با يرسد آقا یبه نظر نم اما

،  میرا بگو قتشیآقا حق«: انصار باالخره گفت  يآقا. انصار رفت و با آنها صحبت کرد يآقا زیو ن یعیحاج آقا صنا ینزد قاض او

التماس کرد نگذارم به من . کرد که من دلم به رحم آمد هیدختر خانم شما مراجعه کند آمد آنقدر گر نکهیآقا قبل از ا نیا

خواهند  یشوهر داده اند که او را به خارج برده ، م يرا به دکتر گرشانیچون آنها دختر د دیگو یم. اش از هم بپاشد یزندگ

، .کنم یخواهم زندگ یمن م: گفت . شوهر دهند تا به خارج ببرد يگریو او را هم به دکتر د رندیدخترشان را بگ نیطالق ا

«.میکن یما زندگ ندگذار یهمسرم پرتوقع هستند و نم ياما خانواده . نمشرافتمندانه کار ک

انصار ،  يبه نفع من شهادت داده بودند به آقا یرا که در آن دو مأمور گشت آگاه يسوء رفتار يبود که پدرم پرونده  نجایا در

 يرا جلو لشیرا که شهرام اتوموب يانه ابا تعجب استشهاد دو مأمور و صاحب خ اریداد. من نشان داد يمسئول پرونده  اریداد

.منزل او متوقف کرده بود،خواند

:بود نیمضمون نامه چن. کرد میتسل يانصار نوشته بود ، به و يرا که خطاب به آقا يبعد پدرم نامه ا روز

د که چرا دخترتان را پرسن یهمه از ما م. شده است یصفت طانیمرد ش ریاو اث. دیمن کمک کن ي چارهیدختر ب هی،  اریدید يآقا

پدر و مادرش . چند کالس درس خوانده است. او چکاره است دیدیچرا نپرس. دیداده ا کاریسواد و ب یفرد ب نیبه ا قیبدون تحق

است که دختر من خبط و خطا کرد، چون دلپاك  نیپاسخ من ا. ندیگو یاو چه م يدرباره  ردمچه کاره اند؛چقدر درآمد دارد و م

و  مینزن یحرف چیفرد شرور اعتماد کند از ما خواست که ه نیتواند به ا یحس کرد که م یوقت. ادق بودو مهربان و ص

.میاوریبه عمل ن یقیتحق نیکوچکتر

 ایآ. است دهیمرحله رس نیاما اکنون که کار به ا. میرفتیجهالت ، سخن دخترمان را پذ یو حت يکمال خوش باور يهم از رو ما
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خواهم خبر کشته شدن او را  یمن نم. در انتظار دختر من است یوحشتناک يکند؟ روزها یرا حل م یسرزنش کردن ما مشکل

 یم دهیزوج نام ایرا که شوهر  يقانونگذار تبعا مرد. دیم که در قضاوت تأمل کنیده یبه شما حق م. بشنوم ثشیتوسط شوهر خب

،  مانی، ا یانسان، با عطوفت ، نفرت ، خشم ، مردانگ کی اتیبا تمام خصوص یانسان. کند یتصور م يانسان عاد کیشود را 

خانواده را  لیخدا تشک نید. دارد يا نهمهربانا اریشرع و عرف نسبت نسبت به خانواده نظر بس...، اندوه و  ياخالق ، شاد

 قیازدواج را تشو یو مدن یآسمان نیقوان. خواند یو فرزند شدن فرا م الیمردان را به صاحب اهل و ع. کند یم قیو تشو تیحما

.ستیو عرف ن نید تیمورد پسند و حما ییجدا ایطالق  رایز دیجو یم يکند و از طالق دور یم

.عالج است یراه درمان نوع طالق

را به  قیتوانند تفر یتا م. زن و شوهر از هم منجر شود ییخواهند هر طالق به جدا یخاص نم یمدن يدادگاه ها نیبنابرا

و .شود لیگذشته تبد نیریش يخاطره ها دیو تنفر در مرور زمان به تجد یکنند خشم و ناراحت یم ی، سعاندازند  یم ضیتعو

 تیرهان یما اسالم که حت نیمب نیمخصوصا د. نندیسفره بنش کیخانه با هم سر  کیو دوباره در  ندیهر دو از سر خشم فرود آ

تواند بندگان را از طالق برحذر  یبه ازدواج دارد و تا م يمساعد ارینظر بس. داند یو بد م. کند یشدن را نکوهش م ایو تارك دن

.دارد یم

که شوهر  يمرد یعنی. دارد  ياظطرار يکه جنبه  دیآ یپسش م ياما موارد. که در سر راه طالق وجود دارد یاست مشکالت نیا

خطرناك است  روسیو کیهشت پا و  اختاپوس کیدرنده ،  وانیح کی. ستیتصادفا انسان ن. شود یو زوج تصور و خوانده م

که شده و با  بیبه هر ترت دیبا نجایدر ا نیبنابرا. کند ینابودش م باالخرهو  زدیر یزوجه اش را در هم م یکه تومار زندگ

که خوردن گوشت  دیمستعضر یجنابعال. مورد خواستار رهنمود است نیاسالم در ا. دفع شر گردد انیپرداخت هر ضرر و ز

.واجب دانسته شده است)) نهیاکل م(( ياضطرار طیاما در شرا ستین زیما جا نیمرده در د

 ياو همچنان حرف ها یول. طالق من رفت  يبه پرونده  یدگیرس ی، قاض یعیهم به مالقات حاج آقا صنا گریچندبار د پدرم

: گفت  يا رمنتظرهیبه طور غ يو. دپدرم ش یزد که باعث شگفت یدر مالقات آخر ، حرف نکهیتا ا. کرد یاش را تکرار م یقبل
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آخه چرا . هیادیآدم ش دمیباالخره فهم یول. منو هم گول زده بود.  نجایا ادیم رتبازرق چشمه؟ م يآقا داماد شما همون پسره «

«ن؟یآدم رذل داد نیدخترتونو به ا

«.دیخالص کن طانیش نیحاج اقا ما رو از دست ا» « گفت  پدرم

«..بشه یط یروند قانون دیبا« : ان داد و گفت اقا با تأسف سر تک حاج

 یعیصنا. بود يدادگستر ي لکردهیو تحص یمیاو از قضات قد. میبه دست آورد یعیراجع به حاج آقا صنا یکم اطالعات جالب کم

 یسر ب و دیسف شیاو ر. گذراند یخود را م یبه بازنشستگ کینزد يگرفته بود و سال ها 1388خود را در سال  ییقضا سانسیل

 يو نمونه  فیهوشمند و شر یاما قاض. دیرس یرحم به نظر م یتفاوت و ب یو ب دبه ظاهر نسبت به زنان خونسر. داشت ییمو

و بر زبان آورد به آنچه  دیبگو نکهیدر مسائل مربوط به کار خود داشت و بدون ا یقیاو اطالعات عم. قضات صدر اسالم بود

.داد یم تیدارد اهم یشامخ يمرتبه  یشد و در قضاء اسالم یم دهینام زین یادراك و علم قاض

مذاکره  يکرد، برا یکه م يهوشمندانه ا ياز آنها پس از پرسش ها یبه بعض. کردند یروز دهها زن و شوهر به او مراجعه م در

را  گرید یبعض. دش ینمودند و پرونده مختومه م یمراجعه نم گریکردند و د یم یکه اغلب آشت دادیو رفع اختالف فرصت م

امر بر او  قیبود که تا حقا يریسختگ یقاض. دیشن یرا م نیطرف يدر طول مراجعات گفته ها. داد یقرار م قیدق قاتیمورد تحق

آمدن به  يکه هر روز صبح برا دمیبود و بعدها شن يدادگستر ریاو از قضات کم نظ. داد ینم ییبه جدا يشد رأ یآشکار نم

.رفت یعصرها با اتوبوس به منزل م ستادویا یصف اتوبوس م در یدادگاه مدت طوالن

.گرفت یقرار نم یعامل چیداشت و تحت نفوذ ه يا زگارانهیپره یزندگ

من و شهرام که معتقد بود پدرش  يبود که پرونده  نیبخت و اقبال من در ا. نمونه بود يبود و در دادگستر نیو متد نمازخوان

.آمد یبر نم یغلط چیتلفن هر کار خواهد کرد ه کیدارد و با نفوذ  يو کالنتر يدر دادگستر

هم قصد گول زدن بندگان خدا را  طانیش: ((کرد و گفت  یتلخ يگذارد، او خنده  انیدر م یرا پدرم با قاض يباز یپارت موضوع

((.شده بود طانیپر از ش ایاگر شده بود دن. ریشود؟ خ یموفق م شهیهم ایدارد اما آ
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انصار ، مهتاب خانم باالخره توانست حکم احضار شهرام را  يبا متقاعد شدن آقا. کرد یرا دنبال م یجالب ي وهیشخانم  مهتاب

اما . بود که شهرام را آنقدر تحت فشار بگذارد تا باالخره مرا طالق دهد نیقصدش ا. ردیبه دادگاه مربوط به شکستن اثاث بگ

فعال : گفت  یم يا انهیموذ يگلرخ با خنده . چند بار به مادرش گلرخ زنگ زد را  لیوک نمخا. شده بود دیشهرام اکنون ناپد

.به شمال رفته است. ستیپسرم در تهران ن

. حکم جلب صادر شد شیپس از آنکه شهرام سه بار به دادگاه احضار شد و خودش را نشان نداد، برا. هفته گذشت  کی

از دست شهرام  یلیانصار که خ يآن روز پنج شنبه بود و آقا. ادسرا آوردندو به د افتندیپدرش  يمغازه  يباالخره او را جلو

توانست  یو شهرام نم دیرس یم انیبه پا 12تا ساعت  ياز آنجا که وقت ادار. دارد فعال او را نگه دارد میتصم: کالفه بود گفت 

.شد یکند ، به ناچار به زندان فرستاده م دایمعتبر پ یدر آن هنگام ضامن مال

 یآنکه آدم محترم يبرا. کرد یفکر نم نیالبته خودش احتماال چن. به دادگاه آمده بود یمضحک اریبس ي افهیروز شهرام با ق آن

بودم به تن  دهید اریکه سابقا به تن اسفند یرنگ ییآلبالو یبود و باران دهیپوش يزنگار یبه رنگ آب يجلوه کند کت و شلوار

و  یکج خلق يشهرام که ابتدا بنا. شد دایاو هم پ يساعت بعد سر و کله  کیچون . کرده بود خبررا  اریاسفند یتلفن ایگو. داشت

در آن روز در انتظارش  یچه سرنوشت دیو فهم دیرا د اریداد ياعتنا یرفتار سرد و ب یدشنام دادن به من را گذاشته بود، وقت

از  يخوا یم یچ« : بهد در کمال تعجب ما خطاب به من گفت  .صحبت کرد اریبا اسفند يا قهیاست، از اتاق خارج شد و چند دق

«جون من؟

.طالقم بده:  گفتم

«.باال کار رو تموم کنم يطبقه  میبر ایب«:  گفت

.میستادی، به انتظار ا یعی، حاج آقا صنا یباال پشت در اتاق قاض يطبقه  در

مشاممان  يبد يشد ، بو یو هر بار که در آنجا باز و بسته م میبود ستادهیا ییکنار در دستشو. شلوغ بود یلیروز دادسرا خ آن

: حاج آقا گفت . را گذاشت هیگر يبا شهرام صحبت کرد ، او باز بنا قهیچند دق یعیصنا يآقا. باالخره نوبتمان شد. آزرد یرا م
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 الیده،خیاکراه داره؟ طالقش دختر از تو  نیا ینیب یمگه نم. درخواست طالق اونه يبرا لیدل نیپسر جان،اکراه زن مهم تر((

((.همه رو راحت کن

 یوقت. مشغول نوشتن حکم دادگاه شد یعیو حاج آقا صنا دمیمن مهرم را به او بخش. داد تیما شهرام رضا یکمال شگفت در

تو . اء کناول تو امض: (( به من انداخت و گفت  يشهرام نگاه عاشقانه ا. حکم طالق را قرائت کرد. رساند انینوشتن را به پا

((.يو لگدمال کرد يواقعا که دلم رو سوزوند. من طالقت دادم یامضائ کن که بعدا نگ

متن آن را به دقت بخوانم  نکهیحکم را بدون ا ریقلم را از دست حاج آقا گرفتم و ز یانزجار سرم را برگرداندم و با خوشحال با

که از دستش کالفه  یقاض. دیلرز یدر دستش م يطور متظاهرانه ا و قلم به ختیر یاو اشک م. نوبت شهرام شد . ، امضاء کردم

«.شد ریزود باش پسر جان نمازم د! ،همه منتظرن گهید امضاء کن د«: گفت . شده بود

 یبیحاج آقا واقعا امدادرس غ«: گفتم  یعیجلو رفتم و به حاج آقا صنا. دمیگنج یدر پوستم نم یاز خوشحال. امضاء کرد  او

«.دست مبارکتون رو ببوسم نیربذا. نیهست

مهتاب خانم  لمی، وک یاتاق قاض رونیب. دستش بوسه زدم ي دهیو چروک ریمن به زور بر پوست پ یخواست اجازه دهد ول ینم او

آمد باهث شد از آغوش مهتاب خانم  یم گرید يمادرم که از سو يصدا.دمیرا در آغوش گرفتم وچندبار صورتش را بوس

 نین،بذاریکن ن،حاللمیمامان منو ببخش: ((گفت  یکرد و با اصرار م یم تدنبال مادرم حرک زانیام اشک رشهر. میایب رونیب

((.دستتون رو ببوسم

حاللت . دمتیبخش. خب یلیخ: ((گفت  دیو چون اصرار شهرام را د.)) مزاحم نشو. آقا،برو کنار: ((با نفرت گفت  مادرم

((.برو دست از سر ما بردار.کردم

کرد و گفت که به  یمهتاب خانم از ما خداحافظ. ترك کرد اریو دادسرا را به اتفاق اسفند دیطلب تیاز پدرم هم حالل شهرام

ام به من  هیطبق حکم دادگاه ، شهرام به شرط بخشوده شدن مهر. حضور در محضرخانه با من تماس خواهد گرفت يبرا يزود

.کنم يداده بود طالق را جار اریاخت
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 يشهرام هم حکم طالق قابل جار ابیدر غ یرساندم و حت یدر دفتر ازدواج و طالق حضور به هم م لیمراه وکه یستیبا یم

.شدن بود

آب خوردن پس از  یدم: (( از سر آرامش برآورد و گفت  یآه. میبرو یصرف نهار به چلوکباب يبرا یکرد همگ شنهادیپ پدرم

.قرار مالقات دارد يگریدفترش با موکل د و گفت که در رفتیاما مهتاب خانم نپذ.)) بدسگال

. میرا در رستوران شاطرعباس صرف کرد یآن روز چلوکباب مطبوع. میو از او جدا شد دمیخندانش را دوباره بوس صورت

آسمان . میبه اطراف انداخت ینگاه م،یواقع است خارج شد عصریو مشجر ول ضیعر ابانیکه از آن رستوران که در خ یهنگام

چقدر مطبوع  يزییآفتاب پا. بود زهیو پاک ریهوا دلپذ. خورد  یابر در آن به چشم م دیپراکنده و سف يبود و لکه ها یآبآذرماه 

هرگز شاخسار لخت درختان را آنطور با . پاك پر کردم يام را از هوا نهیس. که از حبس آزاد شده باشد يا یمثل زندان. بود

از . دمید ی، م اهیو س رهیو مفرح و نه ت ادش يز شده بود و دوباره جهان را به رنگ هاچشمانم با ییگو. عشق تماشا نکرده بودم

.بند رها شده بودم

 يعقده ها ختنیر رونیگذشته و ب يصحنه ها يادآورینگاه مکدرش با . بر لب آورد يو لبخند دیکش ینفس قیشقا نجایا در

.شفاف و شادمان شده بود نکیدرون ، ا

«.میکه حاطرات تلخ گذشته رو در خاطرتون زنده کرد نیمارو ببخش. نیخسته نباش« : کرد و گفت  یتبسم نیریش مادر

 یلیکه از خ یکنم که با درد و دل کردن ، بار غم یاحساس م. کنم یخواهش م. نه: (( زد و گفت  يتر نیریلبخند ش قیشقا

(( .سبک تر شده. داد یآزارم م شیوقت پ

((ن؟یطالق باز هم شهرام رو مالقات کردبعد از : ((  دیپرس نیریش

شدم با او صحبت  یمن هرگز حاضر نم یزد ، ول یاوال که شهرام تا ماه ها به منزل پدرم تلفن م. و چندبار نیچند. بله متأسفانه»

و نشون  بگه کیشب تلفن زد که به اصطالح تولدم رو تبر يها مهیبار هم ن کی یشب تولدم سه ، چهار بار تلفن زد، حت. کنم

.نکردم چون ازش نفرت داشتم ییمن اعتنا یول. هست ادمیبده که هنوزم به 
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.کندیحال که با هم فاصله دارند چقدر به هم نزد نیدر ع. عشق و نفرت : (( گفت  قیدوست شقا روزهیف

 یلیعشق خ.ودب یهوس جوان.که من نسبت به شهرام داشتم عشق نبود یاما احساس زم،یعز یدرست گفت: (( گفت  قیشقا

با  یزندگ ياحساس ترحم در من ، منو به ادامه  جادیشهرام با ا. رهیشد زوال ناپذ جادیا ی، اما وقت ادیبه وجود م ریآهسته و د

خواستم بهش کمک کنم  یم نیهم يبرا. و فرشته با هم در نبرد هستند وی، د اوکردم در وجود  یحس م. کرد یخودش وادار م

.کنهوجودش رو سرکوب  وید

 یشهرام حت. بود ریافسوس که او اصالح ناپذ یخودم رو کردم ، ول یسع تیمن نها. کنه تیخوب وجودش رو تقو ي مهین

کرد و  یمردم م يکه در حث دخترها ییاو با آن همه آزارها. رو هم اشتباه متوجه شده بود یمذهب ماتیو تعل اتیمعنو

کرد که با ده تومن صدقه  یگذاشت،فکر م یرو کاله م گرانیو د تحقمس ياکه سر امثال آق يکرد ، و با وجود یبدبختشون م

گناهاش  يامام رضا و توبه کردن ، همه  يدر مقبره  ختنیکنه با اشک ر یم ییکه سر چهار راه گدا يریفق رزنیپ هیدادن به 

بسته  هیکرد با  یفکر م. شه ولا مشغکردن اونه سهیو آزار مردم و سرک تیراحت به اذ الیبا خ تونهیشه و دوباره م یبخشوده م

ِ دخترها رو باال  هیزیکه جه کنه،مجازهیم زیسالمندان وار يکه به حساب خانه  یپونصد تومن پول ای دهیکه به مسجد م ییخرما

ا کاره نیا یوقت. مردم و به سرقت ببره يحق داره پول و طالها شه،یدعوت م یکس يبه عنوان مهمون به خونه  یوقت ایبکشه 

گناهانش پاك  ختنیاشک ر یتومن صدقه دادن و کم ستیکرد با ب یچون فکر م. داد وجدانش اصال ناراحت نبود یم انجامرو 

((.شهیم

محبت دست دوستش را فشرد و  د،بایخند قیشقا. یانداخت و گونه اش را بوس قیدستش را دور گردن شقا دیمروار نجایا در

 یموقع دمیکه اونو د يبار نیآخر. داد یشدو آزارم م یگاه سر راهم ظاهر م یا گاه و بشهرام تا مدته: گفت  نیریخطاب به ش

.رفتم یبود که دوباره سرکار م

از موندن تو  ینبود ول یکار فوق العاده مهم. از دوستان پدرم مشغول به کار شدم یکیبعد از طالق گرفتن از شهرام از دفتر  من

کارم در . کار سبک داشته باشم که سرگرم بشم کیدادم  یم حیکه خورده بودم ترج یحرو يضربه  لیبه دل. خونه بهتر بود
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 ینداشت و من روزها به اونجا م یاون دفتر ارباب رجوع. دوست پدرم بود یعیمط ندسمه يمتعلق به آقا یدفتر ساختمان کی

رفتم  یبه دفتر م یروز وقت هی. کردم یسرگرم م يوتریکامپ يها يو باز وتریدادم و خودم رو با کامپ یرفتم و تلفنها رو جواب م

به  یکه فکر کردم گمم کرده ، ول يطور. شد دیناپد ماز نظر کدفعهیبعد . کرد بمیتعق یسوار شدن به تاکس ي، شهرام از لحظه 

در  یر ساختمونکه دفت يکوچه ا. دمیبه خودم د کیکامال نزد یپاترول لیاونو سوار بر اتوموب. شدم ادهیپ یاز تاکس نکهیمحض ا

شهرام مطابق معمول  اام. کنم یط ادهیمن مجبور بودم اون کوچه رو پ نیهم يورود ممنوع بود،برا لیاتوموب ياون واقه بود برا

 یکه سع یدر حال. دیکه افتاد تنم لرز افشیچشمم به ق. آمد یبه دنبالم م نیورود ممنوع نکرده بود و با ماش يبه تابلو ییاعتنا

با . شد کیاضافه کرد و به من نزد لشیاما به سرعت اتوموب. اش نگاه نکنم خواستم دوان دوان از او دور شم افهیقکردم به  یم

((.تو بهت پس بدم نامهیخوام شناسنامه و گواه یم قیصبر کن شقا: گفت  يا ظلومانهلحن م

...ایالزم نکرده ، گوشو کثافت دنبالم ن: زدم  ادیفر

 یهردوشون المثن يبرداشته و پس نداده بود ، من هم مجبور شده بودم برا ییام رو گرو نامهیواهشهرام شناسنامه و گ چون

در رو پشت سرم بستم و از . رو در قفل انداختم و باز کردم  دیلرزان کل یدوان دوان خودم رو به در رسوندم و با دست. رمیبگ

 یاول بود م ياز اونجا که دفتر در طبقه . باز هم نگران بودم یول رو از پشت قفل کردم ، رداخل دفتر هم د. پله ها باال رفتم 

من نشسته باشه؟ نیرو خوب نبسته باشم و اون در راهرو به کم نییپا ينکنه در ورود. مبادا از پنجره داخل شه دمیترس

 ي دهیرنگ پر يچهره  دنیاز د یعیمط ياز کارکنانش وارد دفتر شدند و آقا یکیو  یعیمط يساعت بعد آقا مین خوشبختانه

عصر هم پدر و مادر به . بدم حیبراش توض دمیمن خجالت کش یول دیام رو پرس یاز من علت ناراحت.تعجب کرد اریمن بس

که از هم  يفرستادم که با وجود یم نیبه شهرام لعنت و نفر. کردم هیگرچقدر . دمیاون شب تا صبح کابوس د. دنبالم آمدند

فکر افتاده بود که منو به خارج از کشور نزد اقواممون  نیپدرم کم کم به ا. داشت یست از سرم برنمباز هم د میجدا شده بود

.بفرسته

((.هستم قیمرگم نگران شقا يمن تا لحظه : ((گفت  یم
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((هرگز از مزاحمتاش کم نشد؟: ((  دیپرس نیریش

از  یکی قیبعدا از طر. شهرام کاسته شد يزاحمت هااز م یچرا ، شش ماه بعد از طالق به طور ناگهان: (( جواب داد  قیشقا

گرفته و کارش  يگریکه او زن د میکه طالق منو از شهرام گرفته بود باخبر شد یعیطور حاج آقا صنا نیو هم يمأموران کالنتر

آورد ، چون حاج شانس  یلیاون خانم خ. ارجاع شده یعیاتفاقا پرونده به حاج آقا صنا و دهیکش يبا او هم به دعوا و کتک کار

.داد يآقا فورا به نفعش را

پدرم  نکهیپس از ا یقاض.شد و سالم کرد کیبا احترام به او نزد دید ابانیرا در خ یقاض یعیروز تصادفا پدرم حاج آقا صنا کی

:را شاناخت گفت

که دختر شما را از شرور  مانیا یپسرك کبود چشم ب نیجالب است ا اریکه بس میرا بگو یموضوع دمیخوب شد شما را د-

قرار داره که  يخاص افتاد و چون خانه اش در محله ا یبعد باز هم سرو کارش به شعبه حقوق مدن یدستش نجات دادم مدت

را در مورد  هایحقه باز نیهم یرا عقد کرده و پس از عروس یدختر جوان اوپرونده نزد من آورده شد و مجددا ماجرا تکرار شد 

دهم  یگذارم و اجازه م یکه من در اتاق را باز م دیدون یکه در اتاق شعبه نشسته بودم و م یدر حال يوزاو تکرار کرده بود ر

آنها مشابه باشد عبرت و تنبه  اختالفکه مسائل مورد  یبه هم در دادگاه حضور داشته باشند تا در صورت انیو شاک انیشاک

که برام  ییاز مستخدم مجتمع قضا يگریبه پرونده د یدگیضمن رسروند  یدهند و م یم تیدر همانجا رضا یحاصل کنند و گاه

رفت  رونیبالفاصله از جا بلند شد و ب شیپسرك شهرام فرسا نیکنه ا يداریبرام خر گاریپاکت س کیآورده بود خواستم  يچا

بار منت بذاره بعد از  ریمرا ز بیترت نیگذاشت که من آن را بر دارم بد زیم يآورد و رو گاریپاکت س کی قهیو پس از چند دق

بعد  نیدون یتمام شد م يو زمان ادار دیطول کش اریبس گرید يبه پرونده ها یدگیرس رایز افتمیرفت و من او را ن رونیدادگاه ب

نمانم دستور دادم  يآدم شرور نیبار منت چن ریز نکهیا يکارهام تمام شد برا یاز ظهرها من تا ساعت پنج در اداره هستم وقت

کردم با  دایدور و در شمال شهر بود پ اریپسرك را که بس نیپدر ا يمغازه  یآن نشان يدختر شما را آوردند از رو يه پروند

جلو آمد و خواست چرب  یپسر با شگفت نیا افتمیآن را  یزاگرس رفتم و وقت ابانیچند خط اتوبوس به سوپر پدرش در خ
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را به شما داشتم آمدم آن را ادا کنم چرا زود از دادگاه  یبده نیدادم و گفتم ا تومان بود به او 400را که  گاریکند پول س یزبان

به شما هر چه  نهدستور را داده بودم  نیضمن من به مستخدم دادگاه ا ن؟درینگرفت نیبود دهیرا که خر يگاریو پول س نیرفت

به خانه خودم در وسط شهر برگشتم چون نگران  آمدم و باز با چهار خط اتوبوس رونیآن مبلغ را دادم و ب رفتمیکرد نگرد نپذ

 گاریپاکت س کی یعیصنا یقاض دیپسرك بعدها برگردد و بگو نیمن مخدوش شود و ا يو چند ساله ادار یبودم شهرت س

.رشوه دادم

:گفت یملک خانم

...جون ازدواج کرده نیریبا ش نکهیبعد از اون دختر هم مثل ا-

:گفت قیسرخ شد با خجالت خطاب به شقا نامش تا بناگوش دنیبا شن نیریش

شد؟ یهمون موقع که شوهر من بود باز هم مزاحم شما م یعنی-

:گفت یبا ناراحت قیشقا

کنم شهرام روز سه شنبه ساعت چهار بعد از ظهر فوت کرد درسته؟ فیرو براتون تعر یبیمتاسفانه بله اما ماجرا عج-

:گفت نیریش

.درسته-

طالقم رو در آن نگه  يکه پرونده  ییبه طرف کشو ياراد ریو غ يعاد ریغ ییرویهر اون روز در اثر نمن ساعت سه بعد از ظ-

رو  زیبه نام کامب يتولد پسر کیضمن نامه و کارت تبر نیاونو ورق زدم در ا يکردم رفتم و اوراق مربوط به دادگستر یم يدار

خواند  یدر سوئد درس م کیالکترون یمهندس يدر رشته  زید کامبو خواستگار من بو دور اریبس شاوندانیکردم که از خو دایپ

در خارج وحشت داشتم بعد از چند بار مکاتبه تن  یبود من به عنوان همسرش به او ملحق شوم اما من که از زندگ لیما یلیو خ

فرستادم ته قلبم  نیام نفرز نشده بودم و به شهریخوردم که چرا زن کامب یازدواج نداده بودم در اون لحظه افسوس م نیبه ا

نکرده  يدر حق شهرام کار یمن جز خوب دیمن شده بود هرگز نخواهم بخش یبخت اهیکردم شهرام رو که باعث س یاحساس م
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 ونددر حق دختران معصوم مردم گرفتار خشم خدا تیهمه آزار و اذ نیبودم حاال مطمئنم او با ا دهیند يبودم و از او جز بد

.شده است

:فتگ نیریش

مان به  ییکوتاه بودن مدت زناشو لیمن و او به دل يرابطه  یبردم ول یشهرام رنج م ستیناشا يار رفتارها گاهیمن هم گاه و ب-

.مرگش هنوز عاشقش بودم يبود تا لحظه  دهینرس یبغرنج و بحران يمرحله 

خانم  ستینگر یاند و به خانم ملکرا با حرص در حدقه چرخ شیبه شکمش انداخت مادرش چشمها ینگاه پر عطوفت نیریش

:و گفت دیخند یملک

!کرد ینگفتم دخترها رو افسون م-

:گفت قیشقا

 هیدر روس یزن چیه گنیم نیراسپوت هیشب یدرشت آب يداشت چشمها یبیعج يبه من گفت شهرام چشمها دیهمونطور که ناه-

اشتباه نکنم  شهیزاده م یآدم نیبار چن کیهر صد سال کنن که  یم تیتاب مقاومت در برابر راسپوتن رو نداشت روا يتزار ي

.گونه آدمها بود نیشهرام هم از ا

:دیپرس نیریش

تونست شمارو خوشبخت  یاون م نیکن یاما فکر م یشده بودن زیخواست زن مهندس کامب یکه دلتون م نیخانم گفت قیشقا-

کنه؟

:و گفت دیخند قیشقا

اون خانم گفت که اتفاقا  دمیرفت و آمد داشت راجع به او پرس زیکامب يمون که با خانواده از اقوام یکیبعدها از  ستمیمطمئن ن-

ازدواج مدت  نیشد به سوئد رفت اما ا يازدواج کرد و اون دختر بعد از چند ماه که از ازدواجشون سپر يگریبا دختر د زیکامب

.برگشت رانیدر سوئد دست از پا درازتر به ا یدانداد و بعد از چند ماه سرگر طالقیاضاو دختره تق دیطول نکش يادیز
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بود؟ یسر چ اختالفشون

.بود هم دست بزن داشت سیهم خس زیمهندس کامب گنیم-

:و گفت دیخند نیریش

.کرد دایمرد دلخواه پ هی شهیهستند نم نیمردها هم يپس همه -

:زد گفت یدر آن موج م يکه آرزومند یبا نگاه قیشقا

 يوندیپ نیچن زنیکه قدر همسرشون رو بدونن و عشق و محبتشون رو به پاش بر شنیم دایهم پ ییمردها اتفاقا من معتقدم-

رو با تمام  یاگر کس.نیبا هم توافق دار دیکه تو و اون فرد مطمئن ش یموقع ادیمدت به دست م یشناخت طوالن قیفقط از طر

از  يهر کس جزو يوجود صینقا یکن یفکر م یکن یم یهم حسن تلق رو بهاشیع یاونوقت حت یوجود دوست داشته باش

و  نیبه خاطر چ قایبلکه دق هاشونییبایما دوستهامون رو نه به خاطر حسنها و ز یکن یقبولش م یبه راحت نیوجودشه و بنابرا

همه  و از میهم نداشت اب یتناسب چیمن و شهرام ه.میدوست دار شهیم داریچشمهاشون پد يگوشه  یکه از مشقات روح یچروک

.به مطالعه نداشت يبه عنوان مثال من عاشق مطالعه هستم و اون اصال عالقه ا.مهم تر اختالف فرهنگهامون بود

که منو به خاطر خودم و نه به  شهیم دایپ میدر زندگ يکه باالخره مرد دونمیرو پشت سر گذاشتم اما م یتلخ يتجربه  درسته

 يمرد نیدر آمدم دوست داشته باشه آشنا شدن با چن زانیبه خاطر شغل و مبرم و نه  یکه به خونه ش م يا هیزیخاطر جه

  .روز مالقاتش خواهم کرد کیدونم که باالخره  یمن م یول دهرخ ب گهیده سال  ایسال پنج سال  کیممکنه 

  انیپا
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