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 :خالصه

یتحصیلدارد.لیکنمهنازدختریروستایی؛امازیرکوباهوشکهاشتیاقزیادیبهادامه

هایغلطازتحصیلبازماندهومانندسایردخترانروستایشدرخانهسنتبخاطربرخیاز

داشت،گیردنوشتنراکهازهماندوراننوجوانیدوستمیماندوبعدهاتصمیممیمی

پیاوباازدواجاجباریکهدرروستایشانرسمیدرهایپیحال،مقاومتدنبالکند.درعین

.کشاندوحیهشادشراربودهواورابهورطهنابودیمیبهجاماندهازقدیماست،ر

 :ایازمهنازگفته

 

دلخوشیمن،آرزویمن،کجارفتندکهخودخبرندارم؟آه!یادمنبود!منزندگینکردم

کهآرزوییکنم،دلمرابهچیزیخوشکنم.من،مهناز،آنزمانیکهگفتندهیچحقی

اباورکناشکنریختم،چونغرورماجازهنداد.منتنهاهایممُردم؛امندارم،درکودکی

 ساختم،منتنهاتحملکردم؛اماخدانتیجشچهشد؟

هایمراپاککردییامرادرآغوشگرفتی؟اصالًدستمراگرفتی؟پشتمبودی؟اشک

گناهینبودم؟چرا؟خداواقعاًچرامرادربینشانرهاگناهمنچهبود؟مگرمنطفلبی

شکنند؟خداهنوزهمدیرنشده؟دستمرابگیر،دانستیمرادرهممیردی؟مگرنمیک

!هالیاقتمراندارندآن

 :مقدمه

 

ساخت.جاییکهدرآنبزرگازگفتناینهمیشهحذرکردم،چونمراشرمگینمی

خور!چیزیکهبرایشارزشقائلنبودند،نامیدند.موجودیمفتام،مراانگلمیشده

توانیدرکمکنیکهوقتیفهمیدممرابهچشمموجودیمفتگویم؟میفهمیچهمییم

 بینند،چهحسیداشتم؟خورمی
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کنند.کردموالدینمازداشتنمناحساسحقارتمیازخودمبیزارگشتم.همیشهحسمی

!ازگونهبودکشید؟چونواقعاهمیندانیچرااینحسدروجودمنایجادشدوقدمیمی

 .آوردنددادندوحتیگاه،آنرابهزبانمیرفتاروکردارشانبروزمی

هادارم.زیرااینچیزیراکهپیشرودارید،بیشترازهرچیزدیگریدوستشمی

 .امهارابهقلمکشیدهنهستندکهآاحساساتمن

!بااینوجودامرنگوبوبخشیدند،لیکنرنگوبوییتاریکاحساساتیکهبهزندگی

هاتهبکشند.چونهمیناحساساتترسمازروزیکهاینبرایشانارزشقائلمومی

 !ناخوشایندبودندکهمرابیدارکردند

دلیلام،وبعدبیکنمسردشدهاند.حسمیکنمتهکشیدهراستش،هرازگاهیحسمی

 .چکدبارمپایینمیاشکازچشماناندوه

 .هایمدورمتلنباراندنویسمکهتمامنوشتهلیمیاینکتابمرادرحا

نویسم،ارزشباشند.ایناولینکتابینیستکهآنرامیهایمبیکهنوشتهام،ازاینترسیده

نویسم.همینکهبدانیداموهنوزدارممیبلکهچندینسالیاستکهنوشتنراشروعکرده

رسد،شماستشمانرسد!بااینحالاگرمیایناولیننیست،کافیست!وشایدهرگزبهد

توانمبگویمراتاپایانخواهمبرد.زندگیتااینجایش،واقعابرایمجالببود.بهجرأتمی

رنجیدم،کهفکرخودکشیبهچونهرازگاهیبهقدریازآنمی !کهدوستشداشتم

 .زدسرممی

یهزارمینبارخواستمخودمراازبگویم؟همینچنددقیقهپیشبودکهبراچرادروغ

 .ایکهرویاهایمدرآنشکلگرفتند،بهپایینپرتکنمبامخانهپشت

یعنیاز .امخودمشخصیتاولداستانباشمباردرزندگیامادوستداشتمبرایاولین

 !خودمبگویم،ازدختریکهبیستسالتماممردیرادوستداشت

دانمبخاطرآنمردپستنیست!وزند!تنهامیهسرممیدانمچرافکرخودکشیبنمی

امودرحالنگارشداستانی،کهبهآرامشبرسم،قلمرابهدستگرفتهاکنونبرایاین
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چونهمیشهخودمراگول .گویمام.بگذریم!راستشدوستشداشتم.زندگیمرامیواقعی

دمچشمانمرابررویآنببندم.علتکوشیشدم؛میزدموهروقتباحقیقتمواجهمیمی

ستکههاییم،بهبرکتدروغدوستداشتنزندگیمتنهاهمینبود.واگرامروزمنزنده

گویمراستبگویید،چونایندروغبودکهمرازندهام.پسمنهرگزنمیبهخودگفته

 !نگهداشتوبعدازآن،نوشتنونویسندگی

گرمیبود،برایمننوریبودکهمراازدورنتاریکیبیروننوشتناگربرایدیگرانسر

خزاند.نوشتنکلیدقفلوزنجیرهاییبودکهبهدستوپاهایمبستهوزندگیرابرمن

جهنمساختهبودند.بهسالمتیروزیکهازقفسبیرونخواهمپریدوبرایخودخواهم

 .زیست

 "فصلاول:کودکبیمار "

 

چوناو .زدهکنمهایمشماراهمتاحدیشگفتستوشایدمنباگفتهمادرمدرشگفتا

مرایکسالودوماهبارداربود.ومن،آنکودکبیماریبودمکهاحدیزندهماندنشرا

است.راستش،اینموضوعنهتنهامادرمرا،باورنداشتواکنون،بهلطفخدابزرگشده

 .بردهاستبلکهتمامفامیلرادرحیرتفرو

هایدیگرش.نهمثلبرادربزرگمحامدمادرم!اومراسرانجامبهدنیاآورد؛امانهمثلبچه

 .یامثلخواهرانمسمیه،سحروسارا

 .ترترموازسحروسارابزرگام.ازحامدوسمیهکوچکمنفرزندوسطخانواده

 .گویدمادرمازدورانبارداریشمی

پدرمیک .آمدمهترسیدهبودند؛اماهیچکاریازدستشانبرنمیهاییکههازآنروز

پولبودهکهنتوانستهمادرمراهابهقدریبیدار.اودرآنزماننگهبانبودومادرمخانه

 .پیشپزشکببرد

زندوبغضیوقتیمادرمازآنروزهاحرفمیزند،حسناآشناییدرچشمانشموجمی
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زندوحساَنگلیراهاییراکهبهمنمیدانمکهتمامحرفرد.میگیگلویشرادربرمی

بامخانهپایینگویدکهبرومخودمراازپشتکندوهرازگاهیبهمنمیدرمنایجادمی

 .آورداندازموخالصکنمرا،تنهاازسرعصبانیتبهزبانمیبی

 :گویمکشمومیدوسَرخودمدادمیگیراممیگوید،گریهومنهروقتکهاوچنینمی

 !کندمردکهگریهنمی -

کهچراامامنمردنیستم!منیکزنم!وکسیبرایشارزشقائلنیستوهمیشهازاین

دادموحتی،هرازگاهیزدم.بهخودمفحشمیام،بهخودنهیبمییکدخترزادهشده

انگارکهخودانتخابکردهباشم!اما،دیگرکردم.بهخاطراینمسئلهخودمراتنبیهمی

 .کنمگونهنیست،چونحالمنبهزنبودنمافتخارمیاین

امبهچونخانواده .امهانگفتهمادرم،اورازیاددوستدارم،حتیپدرمرا!اما،هرگزبهآن

دهند.حاضرمبرایشانازرویاهایمدستبکشموآنندرتاحساساتشانرابروزمی

 !اندرابهفراموشیبسپارمزنجیرهاییراکهبهدستوپاهایممتصل

*** 

  

ام،دردفجیعیداردقلبمرازخمیکههنوزازخودنگفتههایمسرازیراند،باایناشک

 .کندمی

هایمهایمراازگونهبرمواشکورم،دستمیطورکهدراحساساتناخوشایندغوطههمان

 .زدایممی

 کهارزششراداردازخودبگویم؟همدرتردیدم!اینهنوز

 .نویسمدانم!شاید.ولیمنبرایآرامشخودمینمی

خواهمبدانیدکهاینیکداستانتخیلینیستوازتخیالتمسرچشمهنگرفتهاست.امامی

کهستست،کهحقیقتداردیابهتراستبگویمتنهاداستانحقیقیاینتنهاداستانی

 .نویسممی
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 !کنمام؟چرابحثراعوضمیدانمچرااینگونهنمی

ترسممراقضاوتکنید.امابهخدادوستدارماعتمادشایدبهشمااعتمادندارم.شایدمی

هایفرسودهتکیهکنم.قدریکهحاضرمبهدیوارهم.آنهمبهکنم،چونمنخسته

خواهمباصدایبلند،می .خودمزمزمهکنمخواهمداستانزندگیمراهمیشهبراینمی

برایتانتعریفکنم؛اماشهامتشراندارم.بههرحالمندگرنخواهمبودکهمراقضاوت

هاییکهبعدترازآن،نبایدازقضاوتدیگرانبترسم،نبایدهیچیکازحرفکنیدومهم

 !اشندبزنید،برایماهمیتیداشتهازخواندداستانزندگیممی

خواهمباقلبیخالیازدردپیشخدایمبروم.ترسراکنارپسبایدبگویم!چونمی

 .دهمگذاشتهوبازادامهمی

*** 

هایصبح،درستزمانیکهام،نزدیکیگویدمندریکخانهگِلیبهدنیاآمدهمادرممی

ادردداشتهوازدردخورشیدبااولینپرتوهایشاُفقراروشنکردهبود.اوتمامآنشبر

 .پیچیدهودعامیکردهکهبرایفرزندشاتفاقینیوفتدبهخودمی

گویدوهمیشهاشکهروقتازآنشبوبزرگترینرویایشدرآنلحظهبرایمسخنمی

گویمایکاشهیچوقت،هیچوقت،بهاینرویایشدستریزد،مندردلمیمی

 !یافتنمی

 .اشتمبهحقیقتبپیوندد؛اماسرانجامپیوسترویاییکهمندوستند

 .رویایاواینبودکهمراصحیحوسالمبهدنیاآورد

یاودرآنشب،درهوامهغلیظیبودوپدربزرگمبهسرمزرعهرفتهوبهگفته

ازآن،درآنزماندردهکدههیچهایشتنهاگذاشتهبود.وبدترمادربزرگمراباهراس

دانمکهشناختند.میود.چراکهساکنانشزیادنبودندوهمهیکدیگررامیپزشکینب

شد،مادرشقبلازهارسمبراینبودکهوقتیدخترهمینکههشتماهمیدانیدقدیممی

 .کردزایمانحاضرشدهوازاوپرستاریمی
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هخانهمادرششد،بترمیامامادرمبرخالفاینرسم،هرچهبهزمانزایمانشنزدیک

 .گشتیخودبازمیشدندبهخانهرفتوبعدازاینکهبرادروخواهرانمچندماهمیمی

پدرمدرگیرکاربودومادرمرادرخانهمادربزرگمباحامدوسمیهبهحالخودگذاشته

 .آورداشرادرمیکنم،چونبایدخرجخانوادهخوبدرکمیبود.اینراخیلی

هاییکهکشیدهاستتامراگوید،ازدردورنجهایآنشبسخنمیختیمادرمازس

هازمانیکهمنبهدنیاآمدمهمگویداینسختیصحیحوسالمبهدنیابیاوردوحتی،می

.شایداندمنوشتهدانمچهروزیبودولیتاریخشرادرشناسنامهپایاننیافت.درستنمی

 .رایمنهرگزمهمنبودوحتی،اکنونهممهمنیستبخندید،حقهمدارید.سنب

خراشمنبودکهسکوتراازدهکدهراند.گویاگویداینصدایگریهگوشاومی

یاهالیدهکدهراهایدِهمنتظرمنبودندکهاولبیایموبانگسردهموهمهخروس

ام،البتهنهبزرگشدهبیدارکنم.وقتیبهدنیاآمدم،اهالیدِهیاروستاییکهدرآن

شناختند،ازبهدنیاآمدنمنقدریهایمان،کسانیکهمادرمرامییشان،فقطفامیلهمه

 !دلشانبرایمادرمسوختواشکشاندرآمد

ماندند،قلبآنهاآمدوچندهزارکودکزیرآوارمیبهتراستبگویماگرزلزلهمی

 .سوختقدرنمیاین

 .دانیدچرا؟بهشماخواهمگفت،فقطصبرداشتهباشیدانسوخت،میولیبرایمادرمدلش

گفتندمادرمخیلیبدبختاستکهدختریرایکسالودوماهبارداربودهاست.آخرمی

هایمانپسردوستبودندو؛اماهمبرایفرزندیدختر؟چونتمامفامیلاینهمهدرد،آن

بودکهباعثشداحساسحقارتکنموازخودتنفرآنانمندختربودم.رفتاروکردار

هازنموجودضعیفیبودکهقادرنبودازحقخوددفاعکند.رویداشتهباشم.درنگاهآن

کردم؛اماهرازگاهیحرفشانراباورهارادرکنمیپاهایخودبایستد!هرگزدیدگاهآن

 :گفتممیهادادهوپذیرفتموحقرابهآنکردمومیمی
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 !ارزشموقادرنیستمازحقخوددفاعکنممنبی -

 .جواباستآیاواقعاقادرنبودم؟اینحتیاکنوندراینلحظههمبرایمنیکسوالبی

مادرموقتیمرابهدنیاآوردزیادمثلسابقدرخانهمادرشنماندوهمینکهمنبیست

یهاراتاقداشت،درستشبیهبهخانهمانچروزهشدم،بهخانهخودبازگشت.خانه

ندارش،آنخانهرابرایپدرمبهارثثروتمندانروستا!پدربزرگمدرایندنیاازدارو

هاحاضرنشدنددرخانهگذاشتهبود.البتهپدرمبرادرهایدیگریهمداشتکهآن

وجداگانهدرهمانهاتوانساختخانهراداشتندپدریشانبمانند،پیشمادرپیرشان،آن

هایم،بهندرتبهم،برایخودساختند.عموکهمندرآنبزرگشدهایروستا،همانندخانه

کهمادربزرگمبیشترازشانمیشدازاینزدند،چونهمیشهحسودیمادرشانسرمی

بود.هابرایمادرمارزشقائلمیها،پدرمرادوستداردوحتیبیشترازهمسرانآنآن

گویدمادربزرگمزنشانگیرند.مادرممیهابهندرتسراغیازمادرواینباعثشدآن

اشبودم،مرازیاددوستکهمنکوچکتریننوهمهربانیبود.بااینحالآنمواقع

 .خواندتابهخواببرومداشتوباصدایضعیفخودشبرایمالالییمیمی

هایمادرمنوقتیکهیکسالهشدمازدنیارفت.طبقگفتهاماحیفکهزیادبامانماند!وم

هاتازهشروعشدند.بعدازگذشتچندماه،بیماریناشناسیوقتیبهدنیاآمدم،بدبختی

خواهمازرفتموحتیهنوزهموقتیازاومیسعیکردمراببلعد.نیامدهداشتمازدستمی

کند.چوندستوبالشاندردناکتعریفمیهایمبگوید،اینخاطراتراباآهیبچگی

گفتپدرمخالیبود،بهحدیکهیکقرونپولهمنداشتندکهمراپیشپزشکببرند!می

 .سوختدیددرچهحالیهستموکاریازدستشساختهنیست،قلبشازدردمیوقتیمی

!ماندم،مرادرهمشکستبااینوجودوقتیکهزنده

گویدمسنوساالنشدرهجده،نوزدهسالگیازدواجکرد.خودشمیپدرممثلبقیهه

اموقتیایازپدربزرگوارشندارد،ازمادرمشنیدههجدهسالهبوده.هیچخاطره
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مادربزرگمپدررابارداربود،همسرشبهرحمتخدارفتوپدرمهمیشهحسرتدیدن

شد،مادرشراازدستداد.اما،تنهااورادردلداشتودارد.ووقتیبیستوسهساله

سحروسارابعداًبهدنیاآمدند.آنموقع .نشد.اومادرمرا،برادروخواهرمومراداشت

فقطمابودیمباپدرجوانمانکهازهماناولجوانیمشکالتزندگیکمرشراشکسته

بودم.اوازهمسرشگوید.اگرمادربزرگمنبودمنهمنمیبودند.آری،مادرمراستمی

ارزشبود،یکساعتزیبایطالکهدرمراسمبرایشزیادیبایادگاریداشتوآن

ازدواجوالدینمآنرادردستپدرمانداختوبعدپسگرفت.زیرااینتنهایادگاریبود

داندآخرچطورحاضرشدآنرابفروشدوخرجعالجکهازپدربزرگمداشتوخدامی

 .هد.روحششادمرابد

اوبهترینمادربزرگدنیابود.برایمنآری،کسیکهازیادگارتنهاعشقشگذشتوآن

 .ایکهکسیدوستنداشتپابهایندنیابگذاردرافروخت،آنهمبخاطربچه

باررابهمنهدیهداد.مرگشبرایمنلطفومهربانیاوبودکهاینزندگیمصیبت

کهاثرسرطانمُرد.مادرمبیشترازاینبهمننگفتوحتی،باایندردناکبود!اودر

 .گذشتازمنخواستجلویپدرمحرفیازمادرشنزنمها،ازمرگشمیسال

چونوقتیمادربزرگمبیمارشد،پدرمپولنداشتکهاورابهدکترببردوهروقتاز

گفتندکهحالشخوبدرجوابمیهابرادرانشخواهشکردتابهفکرعالجشباشند،آن

آمد،سرجانمازهرروزاینکارنیست.پدرمکهکاریازدستشبرنمیشودونیازیبهمی

ترینفرزندخانوادهبودوپدرکوچک .کرد.چوندستشازهمهجاکوتاهبودفقطدعامی

کردند؛اماپدرمدهمیاستفاقلبمهربانیداشتوعموهایمبارهاوبارهاازمهربانیاوسوء

قدریشدتکردوحتی،گاهبهبخشیدواینمرازیادیعصبانیمیهارامیهمیشهآن

پروراندم.قصهمادربزرگمهمینبود.اوراگرفتکهفکرکشتنعموهایمرادرسرمیمی

وگذراند،بهبیمارستانبردندوبعدازدهایآخرعمرشرامیدرحالیکهداشتلحظه

اشمتصلبودند،بههاییبهدهانوبینیروزبستریدربیمارستانودرحالیکهلوله
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دانماوچگونهروزگارشراگذراند؛امامادرمکهعروساوپدربزرگمپیوست.درستنمی

کنماوراازمادرخودشگوید.ومنهمیشهحسمیهایاوسخنمیبود،همیشهازخوبی

داشت.مادرِمادرمهنوززندهاست.مادربزرگمادرموقتیمنهفدههمبیشتردوستمی

 .برمسالهبودموسومینرمانمراتمامکردم،ازدنیارفت.آنروزراهرگزازیادنمی

هایغروببودومنداشتمرمانمرایماننشستهبودم.نزدیکیهایخانهدریکیازاتاق

هایردمتاآنرادرجاییمخفیکنمکهدستخواهرککهتازهتمامکردهبودم؛جمعمی

هایمکهحالمرابگیردند،مستقیمبهسمتنوشتهشیطانمبهآننرسد.چونبرایاین

کنند.آنروزغرقدرهاراپارهمیکردندکهآنرفتندوحتیهرازگاهیتهدیدممیمی

.شادیبودم

امپشتتلفنبودوآنرابرداشتم.خالهمانناگهانزنگخورد.باهیجانتلفنخانه

یکسرهخبرفوتمادربزرگمرابهمنداد.اوآرزوداشتکهمرادرلباسعروسیببیند؛

خواستمباجانودلبنویسم.باشنیدنخبرامامنهیچتمایلیبهازدواجنداشتمومی

داشتمزیرازیادیمیمرگشازدرونپاشیدم.چوناورابیشترازمادربزرگخوددوست

گویدبرایاولینباراوبودکهتنمراشستولباسمحلیمهربانبودوحتیمادرممی

کهبرایسمیهدوختهبودندوبعداًکهاوبزرگشدوبهمنرسید،تنمکردودرزیبایی

،دیدتوانماورادوستنداشتهباشم؟اوهروقتکهمرامیگوشماذانگفت.چطورمی

گفتهمسرخوبینصیبتهایدیگربهمنمیکردومثلمادربزرگبرایمدعایخِیرمی

 .یگلموهمیشهسرزندهباشیشودنوه

خواستمآنرابروزومنکهضدمردبارآمدهبودم،ازدعاهایخِیراوعصبانیگشتهومی

ییبرایمیندعاهاکهآنروزهاوقتیچنوقتاینکاررانکردم.وازایندهمکههیچ

کنماموحسمیخواندمندستشراباظرافتبوسیدموچیزینگفتم،راضیمی

.امترینکاریاستکهدرزندگیمانجامدادهعاقالنه
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 "فصلدوم:اصرار"

 

یوقتیهفتسالهشدمباگریهوزاری،والدینمراراضیکردمکهمرادرتکمدرسه

 .نامکنندثبتروستایمان

خواهرم،سمیههممثلمادرسوادخواندنونوشتننداشت؛امامنخیلیمشتاقبودممثل

هاهمیشهتوانستبخواندوبنویسدومعلمحامدکهآنزمانکالسدومبودوبهخوبیمی

آیدبرایراضیکردنوالدینمیادممی .ازاوراضیبودند،خواندنونوشتنرایادبگیرم

هایمراشانهکندوبرایتهدیدمادرم،خواهرگذاشتممادرمموخوردمونمیغذانمی

گفتماگرمراثبتنامنکنید،آوردمومیاشرادرمیزدموگریهکوچکمساراراکتکمی

قدریمرازیرمشتولگدهایخویشقراردادکهاورابیشترکتکخواهمزد.ومادرمبه

قدرگریهکردمکهبرم.وحتی،بهیاددارمآنروزآنیشراازیادنمیهرگزسوزدردها

چپنگاهمکردندودرآخرخودساراکهخواهرکوچکمسحروسارادورمنشستندوچپ

رفت،چونمرادید،زیادطاقتنیاوردوشروعبهدرآنزمانکهچهاردستوپاراهمی

هایشبوقتیپدرمبهخانهبازگشتکردمونیمهیهقمگریستنکرد.آنروزتاشبهق

ومرادرآنحالدید،دلشبرایمسوختوبهمادرمگفتبگذاربرود.همیشهازاو

سپاسگزارمکهگذاشتبهمدرسهبروموبتوانمامروزداستانزندگیمرابرایشما

مرارویکاغذتوانستمداستانزندگیبنویسم.اگرتصمیمدرستاونبود،هرگزنمی

بیاورم.آنشبازخوشحالیزیادخوابمنبرد.فردایآنروزبامادرمکهدستسحررا

طورگرفتهبودوسارارادربغلداشتومنهمبهدنبالش،آنهمبدونروسری،همان

یعمویمانرفتیمومادرمهرآنچهراکهبرایکهازخوشحالینیشمبازماندهبود،بهخانه

نامنیازمیشدراباخودبههمراهداشت،ازفتوکپیخودشگرفتهتاپدرموازدختربتث

رفت،عمویمکهآنموقعکالسچهارمابتداییبودوتنهادخترفامیلمانبودکهمدرسهمی
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آیدپانصدتومانهمبهدستاودادکهپوشهوگیرهنامکند.یادممیخواستتامراثبت

ماندهپولرابهاوبرگردانیمکهدخترعمویمبرایمنواخواستکهباقیبخردوازم

جانکردیم.هارانوشهایجورواجوریخریدودرمسیرمدرسهآنخودشخوراکی

هایمهرماهبودکهبرایاولینبارپایمبهمدرسهبازشدوازدیدنآنهمهدخترکهوسط

،سختتعجبکردم.دخترعمویممستقیممرابهرسیدتعدادشانبهدویستنفرهمنمی

اشراهنوزهمبهیاددارم،نامامراتحویلمدیرمدرسهداد.فامیلیدفتربردوپرونده

 .اشمحمدیبودخانوادگی

امرابازخورد.وقتیشناسنامهخانممحمدیزنجوانیبودکهسنشبهسیوپنجسالمی

اکهجلویمیزکارشایستادهبودیم،خیرهماندوسپسباایمکثکردوبهمکرد،لحظه

 :لبخندیازمنپرسید

اِسمتدخترم؟ -

 :خودمرامعرفیکردموبعددوبارهپرسید

 شماچندسالتونه؟ -

 :کمیمکثکردموگفتم

 سالهفت -

 :تویحرفمپریدوگفت

 بیا.باشه؟نهدخترم،شماهنوزهفتسالهنشدی!برویهسالدیگه -

امبیارادهآویزانشدوبغضمقصدترکیدنداشت.خانممدیروقتیقیافهلـ*ـبپایینی

 :مرادید،باتاسفسرتکاندادوگفت

 !شماهنوزسنتکمه -

 :امرابهاودادوگفتدرهمینهنگامروبهدخترعمویمکردوپرونده

 .ببرشسالبعدبیار -
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امرابگیرم،شروعبهآبغورهتوانستمجلویگریهمنهمکهنمیدخترعمویماصرارکرد.

 .گرفتنکردم

خانممدیرکهنگاهشبهمنبود،گویادلشبرایمسوختوبازاندکنگاهیبه

 : اموبعدبهمنکردوبانارضایتیگفتشناسنامه

 .هابشینیبسهدخترجون!گریهنکن،میتونیبریپیشکالساولی -

 .یدنحرفشبهقدریخوشحالشدمکهانگاردنیارابهمندادهبودندباشن

هابیشازاندازهآوردهبودندوهاییکهآنسالبرایکالساولیچندتاازکتاب

 .ایازدفترتلنباربودند،برداشتوبهمندادهاکهدرگوشهیآنماندهباقی

 .بردوآخرکالسنشانددخترعمویمدستمراگرفتومرابهکالساول)ب(

سالکهزنمیان"خانومدرخشان" وحتی،آنلحظهراهمبهیاددارموقتیمعلممان

وسختگیریبود،همینکهواردکالسشدوچشمشبهمنافتاد،بهمناشارهکردو

 :گفت

 اتکو؟هیدخترکوچولومقنعه -

دانستمکهبامناستوبازهمهابهمنخیرهگشت،چیزینگفتم.وقتیکههمهنگاه

 .سکوتکردم

کهبهمدرسهبروم،کارمقبلازاینامراورقبزنم.هایدرسیخواستفقطکتابدلممی

شانراازکهجذابیتگشتمتاایندلیلخیرهمیصبحتاشبهمینبود.بهتصویرشانبی

 .گشتمدادندوبعددنبالیکیدیگرمیدستمی

امسرگرمکردهبودم،یکیازهایدرسیامکهخودمراباکتابدرهمانهنگ

 :ایمذهبیبهدنیاآمدهبود،خطاببهمنپرخاشکردهایمکهگویادرخانوادههمکالسی

.کشمتکافرفردابدونروسریبیاییخودممی -
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عیفتفاوتبود،چونفردیفاقداعتمادبهنفسوضجوابمنهمانخاموشیونگاهیبی

 .بودم

پچهایمدورمیزمجمعشدهودرگوشهم،پشتسرمپچآنروزتازنگآخرهمکالسی

هاازهمانزنگاولازصندلیمبلندنشدهوباآنیاینتوجهبههمهکردندومنبیمی

 .دوستانخیالیکهبرایخودساختهبودمغرقدردنیایدرونمبودم

هایمرادرکیفشمویمسراغیازمنگرفتوکتابوقتیکهزنگآخرخورد،دخترع

مانآمدتاکهبهخانهخودشبرود،بامنبهخانهچپاند،سپسدستمراگرفتوقبلازاین

بهمادرمبگویدکهحتماًبایدبرایملباسوکیفوکفشبخردوبعدازانجامکارشراهی

 .شانشدخانه

یناهارحاضرشدم.مادرمازمدرسهزورشستم،سرسفرهکهصورتمرابهومنبعدازاین

هایشگفتم،آنهمباهیجانوبعدسرشپرسید.همهچیزرابهاونگفتم.تنهاازخوبی

 :عربدهکشیدموپرسیدم

 مامانچرابهمننگفتیمنهمسنوسالدارماونمدختر؟ -

کردممنهمبهمدرسهبروم،فکرمیکهشایدباورشبرایتانسختباشد؛اماقبلازاین "

سنوسالدخترهایمانهمسنوسالدختر!چوندرفکوفامیلسنوسالیندارم.نههم

ایبودمکهباآنموهایژولیدهورهایمکههروقتنداشتمومنتنهادخترهفتساله

چرخیدمویمانمیانهرفتمودورباغپهناورخهاراشانهزند،درمیخواستآنمادرممی

رسید،کتکیمفصلاُفتادوهرازگاهیوقتیدستشبهمنمیمادرمباجارودنبالممی

 .بستکردوپشتسرممیجانمکردهوبعدموهایمراشانهمینوش

برایاولینباروقتیمادرمموهایمرادماسبیبست،تمامآنروزراجلوآیینهزانوزدمو

بهتماشایتصویرخوددرآننشستم؛اماگویاچشمانمبهفرددیگریخیرهگشتهبودند.

گفتم.زیراوقتیمادرمموهایمرابرایاولینزدموازخودممیباتصویرخودمحرفمی

بست،صورتمشکلوفرمدیگریگرفت؛امااکنونباموهایبازبیشتربارپشتسرم
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کنم.لیکنخودمرادوستدارم.ببخشیداگرهرازگاهیشماراباخاطراتمسردرگممی

کوشمچیزیرایشانرابنویسم،چونمیامومشتاقمهمهمن،اکنوندرخاطراتمگمشده

.فراموشنکنم

برگشتوهمهسرسفرهجمعشدهبودیم،مادرمباپدرمجلویشبوقتیپدرمبهخانه

 :برادروخواهرانمدعواکردوگفت

 .بیا!حاالبایدپولکیفوکفشروبدی -

 ...پدرمآرامشعجیبیداشت

 :کهشامشراخود،روبهمنکردوپرسیدچیزینگفتوبعدازاین

 مگهعیبیدارهبالباسمحلیبریمدرسه؟ -

 :دایضعیفیدرجوابگفتمباص

 !همهمانتوپوشیدهبودن -

ترسم.اوخشکورسمیکنمهنوزهممیترسیدموحتی،حسمیازپدرمهمیشهمی

استوزیادیبامارُکنیست.ولیهرگزمردیرابهاندازهاوتابهحالدوستنداشتم.

کمداشتمنشستهبودموکمپدرمکمیبعد،نگاهیبهمنانداختکهسرسفره،سربهزیر

اشهزارتومانبیرونکشیدوبهحامددادوکردم.سپسازجیبجلوییغذایمراتماممی

یماندورنبود،برودوبرایمدفترومدادیکوچکیکهچندانازخانهازاوخواستبهمغازه

فاقحامدراهیمغازهگویم!بهاتبخرد.یکیازآشنایانخودمانبود،آقایفروشندهرامی

بستوبهمسجداشرامیدارداشتمغازهرسید.مغازهشدیم.اذانعشابهگوشمی

داردویدیم.منچیزینگفتم.حامدرفت.حامددستمراگرفتوباهمبهسمتمغازهمی

اشراکهتازهسالهمازسرمجبوریدوبارهمغازهازاوخواستکهصبرکندومردمیان

ستهبود،بازکردومابهداخلخزیدیم.حامدهزارتومانیکهآنموقعارزشزیادیب

داشترادستاودادویکدفترچهلبرگبایکمداد،پاککنوتراشبرداشتو
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زدهبودم.وقتیبرادرمذوق .اشبیرونزدیموبهخانهبازگشتیمبدونخداحافظیازمغازه

راستشاولینباریبودکهبااسممرو .عدرویدفترمنوشتهایموباسممرارویکتاب

بهروشدهبودموآنشبتالحظاتیسعیکردممثلحامداسممراکهبهگمانمن،

!خطنوشتهبود،بنویسمکهنشدخوش

حامدآنموقعتنهافردباسواددرخانهبود.اوخیلیخیلیباهوشبودوهمهچیزراخیلی

کردممنهمچونخواهرشهستمحتماًباهوشم،کهرفت.همیشهفکرمیگزودیادمی

همنیست.چونحامدوقتیکالسپنجمبود،بهاندازهیککمیبعدفهمیدماینگونه

دانست.یعنیسوادشبهاندازهیکدبیرستانیبود.برادرمبودآموزدبیرستانیمیدانش

نبیایم.بگذریم،وقتیفهمیدممانتوندارمشبکهبعدهابهمنپیشنهاددادکهِپینوشت

دوبارهزارزارگریهکردم.راستشرابخواهیدکیفحامدرابرداشتم.اوهممثلبعضیاز

قدرگریهآیدآنشبآنهایروستاقراربودبدونکیفبهمدرسهبرود.یادممیپسربچه

شتبگذارندودستآخرپدرمکردمکهنگذاشتموالدینمباآرامشسرشانرارویبال

عصبانیشدوسیلیزیرگوشمخواباندومنازاتاقخوابمانکههمگیدریکاتاق

خوابیدیم،بیرونخزیدموبهاتاقبغلیپناهبردم)یعنییکجورهاییباپدرقهرکردم(می

همیشهدررسیدتااآنراروشنکنم،مثلوآنجادرتاریکی،کهدستمبهکلیدالمپنمی

ترسیدم،حتیدرسنیننوجوانی؛اماآنشبکهازآنمیمیانتاریکیگریهکردم.بااین

هادرباغتاریکمانکهباکهشبهاراازیادبردهبودم.معموالًبرایاینترسازجنوپری

یکالمپروشنبود،بههمراهخواهرهایمپرسهنزنم،مادرمانباجنوپریمارا

موجوداتبترسم.کههراساندواینکارشباعثشدحتیدراوایلنوجوانیمهمازآنمی

ترینیمانبرد.یعنیدرتاریکآخرسرحامدبرادرمدستمراگرفتوبهپشتخانه

 !مکانباغ

برادرمزیادیمهربانبودوباهوش.وقتیبهاوگفتمازتاریکیهراسدارمسعیکردبه
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هایمغلبهکنم.وقتیبرایاولینبارباآسمانُپرستارهوبدونبایدبهترسمنبفهماندکه

جوابدرذهنمبهناپذیروجودمراپرکردویکسوالبیمهتابروبروشدم،حسیوصف

 :رقصدرآمد

دلیلبهآسمانخیرههاست؟درمیانآنتاریکی؟بیستارهآیاخداواقعادربینآن -

کنمآنشباولینباربودکهسرمراباالگرفتموبهباالیسرمچشمگشتم.فکرمی

 .دوختم.آنموقعیازدهسالهبودم

یزیادم،بااو!چونتاریکیدردرونمخزیدهآنشبمنبودموتاریکیوسخنانناگفته

بود.تاریکیبهتریندوستمن .یافتم،برایمجالببودبودووقتیاورادردنیایبیرونمی

 .توانستمآزادانهدرمیانآنبرقصمبعدازاینکهپانزدهسالهشدم،می

ایسفیدوکهنهکنارمایرنگیبامقنعهآنصبحوقتیازخواببیدارشدم،مانتویسرمه

هاراپوشیدمزیادیگشادودانیدچقدرخوشحالشدم؛اماوقتیآنگذاشتهبودند.نمی

رایخوردنصبحانهبااخمبهآشپزخانهرفتم،مادرمچپچپدرازبودندوزمانیکهب

 :نگاهمکردوسپسباتاسفگفت

 !تونمکاریبکنم،فرداشایدامروزنمی -

بعدازصبحانهدخترعمویمبهخواستوالدینمبهدنبالمآمد.وقتیباآنسرووضعبه

مدرسهجوریکهمن .زدندامکردندوقلدرهایکالسکتکمهامسخرهمدرسهرفتم،بچه

پیچاندوازهارابلدنبودموخانممعلمگوشمرامیتصورشرادرسرداشتم،نبود.درس

هاهنوزازکتکهایسالبود؛اماآننیمه .دادندهایمبهمنالقاببدمیطرفیهمکالسی

دزدنفردضعیفیمثلمندستنکشیدهبودندودیگرمنهمداشتمکمکمدلسر

شدم.همینکهدیدممثلحامدنیستم،بعدازگذشتچندماه،دیگربهمدرسهنرفتم.می

اند،بهمدرسهبروم.چونوالدینمدعوایمکردندوازمنخواستندحالکهثبتناممکرده

دانستمنسبتبهاینمسئلههیچواکنشیکنند.زیرامیهااذیتممیهانگفتهبودمبچهبهآن
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یخودمنگفتموبدانیدکهشمااولینواهندداد.منهیچوقتبههیچکس،دربارهنشاننخ

 !نفرهستید

 :دریکیازهمانروزهاپدرمباجدیتروبهمنکردوگفت

خوندنبلدباشی،قرآنکتابخداست،فردابابهدرککهمدرسهنمیری!بایدقران -

.حامدمیریمکتب

 "اشقیعفصلسوم:پسربچه"

 

کردمآنجادیگربهمنخوشخواهدگذشت،پسبااشتیاققبولکردهومدرسهفکرمی

اشبهکلیفراموشکردم.فردایآنصبحوضوگرفتموباآموزانموذیراباآندانش

دادند.استادمان،همخانهشدیم.دقیقاًدرمسجدبهماقرآندرسمیحامدراهیمکتب

نشستندوپذیرفت.یعنییکگوشهدخترهامیردپسرمیشاگرددختروهمشاگ

هاوحشتداشتمکناربرادرمنشستم.استادمانبهایدیگرپسرها.منکهازغریبهگوشه

خواستبعداًایندوزبانراازوییادزبانعربیوانگلیسیتسلطداشتوخیلیدلممی

تریندخترانچادرپوشکهبزرگبگیرمکهنشد.دستمراباخشمگرفتومراکنار

هابهمنیدخترخانمشاگرددخترشنزدیکبهدوازدهسالسنداشت،نشاند.نگاهمه

 .دوختهشد

 .هازدوسرمانغرولندکرداستادمانکهشالقیهمیشهدردستداشت،بهیکیازآن

 !بخونیددیگه -

زمسجدبهچاکزنمواینکارراوقتیچشممبهشالقیکهدردستداشتافتاد،خواستما

همکردماما،متاسفانهموفقنشدم،اومرادوبارهسرجایمنشاندوسیلیناقابلینصیبم

 :کردوگفت

 .کنماگهیکباردیگههمچینفکریبهسرتبزنهپوستترومی -

 "گونهنبود،روزاولبهغیرازچندشالقنصیبمنشد.اما،هرروزاین"
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 .البدیگردرهمیندورانزندگیمافتاداتفاقج

آید،کهآیاواقعاعاشقراستشهمانعاشقیبود،کههنوزهمبرایمسوالپیشمی

کرد،بهمنهاییکهپیشاستادمانشاگردیمیآیدیکیازدخترخانمام؟یادممیشده

مهمرابهآید.یعنیبههمهگفتنهتنهابهمن!وهگفتکهبرادرشازمنخوششمی

 .تراینجاستکهاسمبرادرشحامدبودسخرهگرفتند.جالب

یقدوقوارهتربود.پسریریزنقشباموهایبوروهمالبتهازحامدماکمسنوسال

 .خودم

زندهدفنکنم.اولشآید،عصبانیشدموخواستماورازندهوقتیشنیدمازمنخوششمی

دیدسرخگشتهودستوگوید؛امااوهروقتمرامیکردمخواهرشدروغمیفکرمی

کرد؛امابعدهاکهبزرگترشدیم،بیشتردرتالشبودنظرمرابهخودجلبپایشراگممی

کردواممیکند.منازدستاستادمخستهشدهبودم.راستشرابخواهیدهمیشهتنبیه

تقادداشتندکهتنبیهجسمیتعجبنکنیدمردمروستایماناع" بدجوریشالقممیزد.

مناز"شوند.گونهبهترادبمیهااینگفتندبچهمی !تواندخیلیهممفیدباشدمی

ایرفتم.انتقامازپسربچهخانههمخیلیزودخستهشدم؛امابرایگرفتنانتقاممیمکتب

 .ایباموهایژولیدهشدکهعاشقدختربچه

کردوباپسرهاکهتعدادشانزیادهمبود،یخانهمیروانهاستادماناولدخترانرا

شد.ومندراینزمانازفرصتاستفادهکردهودورازچشمخواهرشسرگرممی

.هایشرابرداشتموجاییمخفیکردمکفش

ازاواییراستشازدستشکفریبودموخواستمبااینکارمحرصشدهمویکجور

 .انتقامبگیرم

یکبار !بـر*ه*ن*هبهخانهبرگردد؛امافقطایننبودروزپسربچهمجبورشدپاآن

دانیدچراانقدرمی .اشدرآمدهابهسرشخوردوگریهسنگبارانشکردمکهیکیازآن
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امیهمسنوساالنمبردهبود،همیشهمسخرهازاومتنفرشدم؟چونآبرویمراپیشهمه

 .کردندمی

کردند.پسدرکمکنید!چقدرسختبودبرایگیمراهمسرکاوخطابمیازهمانبچ

زدندوسربهسرمگونهصدایممیهااینآمدموآنمنیکهداشتمضدمردبارمی

کردممنشابلعیدندومنهمفکرمیهایشانمیگذاشتندوبدترازآن،روحمراباحرفمی

اشرادیدم،ازآنپس،یرسراوست.وقتیگریههازهاوبیآبرویییاینبدبختیهمه

کهریختآنپسربچهرانبینم،دیگربههایمبرداشتموبرایاینبازیدستازبچگه

مکتبنرفتموپدرمدعوایمکرد.بااینوجود،بازهمنرفتم.حتیوقتیکهکتکمزد!وقتی

تادخشمگینمانگذاشتوکهیکروزبهخاطرمنسرکارنرفتودستمرادردستاس

خواستمبعدرفتومنهمبعدازرفتناوازمسجدبهچاکزدم.چوندیگرواقعانمی

.بعدازآنروزخواستمموردتمسخرقراربگیرمریختآنپسربچهراببینم.دیگرنمی

دیگرنرفتمودرخانهماندموتمامروزراباخواهرهایکوچکمسحروساراآواز

یآساباالبرومومادرمهمیشهازپنجرههایغولکردمازدرختخواندموسعیمیمی

 :اتاقوقتیمرامیدید،فریادمیزد

 !بچهنکندستوپاتمیشکنه -

هایمسعیکردمازآنباالترشدم،خواستمازهماندرختیکهدربچگیوزمانیکهبزرگ

 :شیدواینبارگفتبروم،باالروم.مادرمبازسرمفریادک

 !کشیبااینسنتمیخوایازدرختباالبریخجالتنمی -

 :جاروییکهدردستداشترابهسرمکوبیدواضافهکرد

 .هادیگههمچینفکریبهسرتنزنه -

راستشرابخواهیدهمیشهدوستداشتمآزادانهازدرختباالبروموبعدهااینبهیک

توانستمبهآندستبیابم.چونهمهکارهایمراکهگویانمیآرزوتبدیلشد.آرزویی

گذشتوکرد.زندگیبههمینمنوالمیاممیدادواوهمتنبیهسمیهبهمادرگزارشمی
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هابازشدند،والدینمازمنخواستندکهبهمنهمخوشحالبودم.سالبعدکهمدرسه

امکهتنبیهااینکارمعصبانیشدوبرایایناعتناییکردم.پدرمبمدرسهبازگردمومنبی

کند،یکروزبدونآبوغذامرادراتاقیزندانیکردوحتیازمنقولگرفتکهبه

کنم،مجبورمکردقسمهایمعملنمیدانستهرگزبهقولمدرسهبروم.چونپدرممی

کردمدرالشمیبخورمکهخوردموبعدشکستم.یادمهستمثلهمیشهگریهکردموت

.اتاقراازجایشبکنم

 !امبودوشبنزدیکشدم.تشنهدیگرداشتمتلفمی

دهدوازرفتارشآگاهبودم؛بهالتماسهایمگوشمیدانستمپشتدربهحرفمنکهمی

 :کشیدمافتادموباگریه؛فریادمی

 !داباشهمیرم...میرمبابا...بابامنتشنمه...دروبازکن؛توروخ -

وسرانجامدلشبرایمسوخت.دررابازکردودستمراگرفتوکنارخودشسرسفره

کشیدهبودوهاراتازهنشاند.همینکهبویغذاهابهمشاممرسید،بهطرفمادرمکهآن

آوردتاسرسفرهبگذارد،پریدموازدستشقاپیدموبادستاننشستهشروعبهمی

جا،سرسفرهخوابمبرد.فردایآنصبحادلیسیروبعدهمانخوردنکردم،آنهمت

 .امکردهبود،بهمندادایرنگراکهاندازهمادرمبیدارمکردوهمانمانتویسرمه

پوشیدموحتیوقتیکهپنجسالههایمراخودممیمثلدیگراننبودم،منهمیشهلباس

زدم؛اماباهبودمکهخودمموهایمراشانهمیرفتم.هفتونیمسالبودم،خودمبهحماممی

 .اینحالباهوشنبودم

ایکههایپارهپورهخواستمگرسنگیبکشموکتکبخورم.کتاباولمهرماهبود.نمی

خانوممحمدیبهمندادهبودرادرکیفکهنهحامدچپاندموخودمبهتنهاییراهی

تحصیلنداشت.وقتیبهمدرسهرفتموسرمدرسهشدم.دخترعمویمدیگرقصدادامه

هاچیزیهایجورواجوردیگریمواجهشدمکهیکیازآنکالسحاضرشدم،باهمکالسی
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لرزیدندوازهمدیگراشگرفتهبود.پشتاولینمیزنشستم.همهبهخودمینشده،گریه

 .وحشتداشتند

بکردهبودم؛امابااینوجودبازبرایدومینبارازدیدندخترانهمسنوسالمتعج

هازنگاعتمادبهنفسبودند.یکیازآنهایممثلمنبیهراسمراقورتدادم.همکالسی

آخرشلوارشراخیسکرد؛اماکسیبهاونخندیدچوندرروزاولبرایهرکسی

سآموزانکالتوانستاتفاقبیافتد.معلممانخانمحسینیواردکالسشدبادانشمی

اووخانم"کرد.سالمیبهماکردهوخودشرامعرفیکرد.هاراحملمیپنجمیکتاب

آزادمنشمعلمکالسپنجمدبستان،بهترینمعلمانیبودندکهداشتم.بارفتاروکردار

توانمکسینیکشانبهمنفهماندندکهازدیگرانکمترنیستموبهمنفهماندندکهمی

ترینرویاهایمدیدارمجددیکیازبزرگ"ازهردویشانسپاسگزارم.خواهموباشمکهمی

.هاستآن

 "گنجشکیفصلچهارم:دوستانکله

 

رفتومننسبتبهقبلبهتربودم.جوریکهآموزگارمچیزبهخوبیپیشمیهمه

خبرتحسینمکندوپیشهمکارانشازهوشوفراستمگوید،هوشیکهخودازآنبی

هابودم.توانستمدوستانکلهگنجشکیزیادیپیداکنم.ایناسمراخودمرویآن

دلیلوبعدروزمعموالبهدوستانیکهیکروزباشماقهرکرده؛آنهمبی"ام.گذاشته

بادوستان"گویند.کنندواینروندهمچنانادامهداشتهباشد،میمیدیگردوبارهآشتی

کردیموحتی،هرازگاهیبهتماشایدعوایبودم.باهمبازیمیامخوشکلهگنجشکی

هابههمهچیزونشستیم،آنهمباترسولرزچونآنیمان،میدخترانقلدورمدرسه

 .دادندهمهکسگیرمی

گشتمیعاشقراکههروقتازمدرسهبهخانهبرمیبچهدیدم.همانپسرحامدراهممی

شدودرتالشبودنظرمرابهخودجلبرفتم،سرراهمسبزمیدرسهمییاازخانهبهم



 

 

 A.R.S|  22شوند کودکان همسر می  

گونهشدکند.کالسپنجمابتداییبودمکهازهوشوفراستنهفتهخودآگاهشدمواین

آموزممتازمدرسهدرآنسالمعرفیشدم.چونازنظرمعلمینبیشترکهبهعنواندانش

ایایکهداشتم.راستشدرمدرسهکتابخانهیمتفرقهفهمیدم.آنهمبامطالعهازسنممی

خواندم.یکیازگرفتمومیدرکارنبودومنبهناچارازمدرسانکتابقرضمی

خریدآموزگارانمحترمیکههرگزفرصتنشدبرایممعلمیکند،همیشهبرایمکتابمی

ربیستوهشتسالگیسرآوردکهسرانجامدیمنزلشبرایمکتابیمییاازکتابخانه

داشتموهرازگاهیبهشوخی،یعزیزانمدوستمیزایمانازدنیارفت.اورابهاندازه

انداختیم.اواولینوآخرینکسیبودکهشناختیعقالنیوعرفانیراهمیمجادلهفلسفه

برایبردیمواینلذتکاملیازمنداشتوهردویمانازمکالمهبایکدیگرلذتمی

یشکوهوبود.هنوزهمشیرینینظراتاودربارهیشهدشیرینمیهردویمانبهاندازه

 .عظمتآفرینشرابهیاددارم

داشتدختریمثلمنداشتهباشد!بعدازمرگشحالمدگرگونکهدوستمیحتی،این

دمودرکرشد.زیرااوبرایمنیکدوستبود.دوستیکههمیشهآرزویداشتنشرامی

شدم.تابستانهمانسالوالدینمقلبمراهمانزمانازطرفیدیگرداشتمعاشقحامدمی

 !بمانمستوبایددرخانهشکستندوگفتنددیگرکافی

اینحرفشانبرایمنمثلشالقیبودکهیکبارهبرتنمفرودآمده،جوریکهدیگر

شدهبودم.منکهآنزمان،مشتاقمدرسه.امراجمعکنمهایدرهمشکستهنتوانستمتکه

 .هاآبغورهگرفتمطبقعادتخودمرادراتاقیزندانیکردمومثلدختربچه

کنند.خواستمبااینموضوعکناربیایم،چونشانراعوضنمیدانستمکهوالدینمحرفمی

 .شنیدمریرامیمهفوموتکراسخنانبیشانکردم؛امابازهمانبارهاوبارهاالتماس

دیگهبزرگشدیدختر!خیلیبدهکهازخونهبزنیبیرون!بهفکرماهمباش.مردم -

!میارنپشتسرمونحرفدر
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پذیرنبود.منتنهابخاطرهاافتخارکردم.اما،ازآنپسدیگراینامکانمنهمیشهبهآن

 .بارحکوتاسفترسوالدینمنتوانستمدرسمراادامهدهم.همین!چقدرمض

کنیددخترعمویمچراترکتحصیلکرد؟چونگونهبودند.فکرمیهایمان،ایناکثرفامیل

نگذاشتندادامهتحصیلدهد.حتیتادبیرستان!ازمادرمشنیدهبودماووقتیازپدرش

خواستهاورابهفلکنظرکند،سرشعربدهکشیدهومیخواستکهازتصمیمشصرف

هایممردم؛امادفنمنکردند.منام.درکودکیری،مندرچنینمکانیبزرگشدهببندد.آ

فریادهایخاموشسردادموبهخودپیچیدم.اشکریختم،التماسکردموگفتمحق

 !انتخابراازمننگیردید!اماکدامحق؟دخترکهحقینداشت

باختورویاهایمکممرنگمیکامداشتکمنشینشدم.زندگییازدهسالهبودمکهخانه

سوخت.سحروساراآنشدند.قلبمگرفتهبودوزیادیمیکمدرکنجباغماندفنمی

آورد،بهجمعپروازبارمیهاراخیالرفتند.یکروزکهحامدداشتآنموقعبهمدرسهمی

کهازاینامبهبرادرمحامدحسودیمشد.هاملحقشدم.برایاولینباردرزندگیآن

توانستآزادانهبهخانهدوستانشبرود،کهمیازاین .توانستخودشانتخابکندمی

توانستباصدایبلندبخندد!هرکهکسیسرشغربزندازدرختباالبرود.میبدوناین

 :گفتندکشیدندومیخندیدم،والدینمسرمفریادمیوقتکهمنباصدایبلندمی

 !شنوهردختر،نامحرممیخونبگیخفه -

 .بریدم.آنهمبابغضیدرگلووبعد،منبدونهیچاعتراضیصدایمرامی

شود.برادرمبعدازمکثیدرآنشبساراناگهانازحامدپرسید،درآیندهچهکارهمی

 :کوتاهگفت

 .خواندپزشکیمی -

اینممیدانستماآیندهککهحسمیوسپسنوبتساراشدکهجواباورادهد.بااین

 :نداریم؛اماسارادرجوابباخوشحالیگفت

!خواممعلمبشممی -
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شانازمنبپرسند!هابهسمتمنکشیدهشد.سعیداشتندبانگاهوبعدنگاههردویآن

 :حوصلگیگفتهاخیرهگشتم.سارابابیکههیچنگفتموباعصبانیتتنهابهآن

 .هوتمامکناونشوهرمی -

هایقدرکتکشزدمکهکبودیآنتایکهفتهبراندامعصبانیتمراسراوخالیکردموآن

کهچراعصبانیتمراسراوخالیگریستم.ازاینظریفشباقیماندودرهمانحالمی

خوردمکردم،بایدکتکمیگوید.منبایدمثلمادرخانهداریمیکنم.اوکهدروغنمیمی

کرد.نفرتشدمکهبرایتکهنانی،هزارانفحشراتحملمیثلسگوفاداریمیوم

چونمکانیکهدرآنبزرگشدممراضدمردبار .داشتمازازدواج،ازجنسمخالف

کهمراتحقیرزد.پسردوستبودناطرافیانمواینهاییکهپدرمبهمادرممیآورد.کتک

گونهروزگارگذراندم؛امابااینوجودازحامدمناینکردندچونپسرنبودم.آری!می

 .آمد.چونبرایمفرقداشت.پدروبرادرمهمهمینطورخوشممی

 " گویمامرامیگیجنشوید،هروقتحامدراتنهانوشتمبدانیدکهعشقدورانکودکی"

مخفیانهیکشببرادرمحامد،بهمنپیشنهادکردکهپینوشتنبیایم.فردایآنصبح

خودکاروچندصفحهازدفترسحرغرغروراپارهکردمودراتاقیپناهگرفتم.چوناگر

 .شددوبارهدعوایمانمیامدیدبدوناجازه،سراغوسایلشرفتهمی

هادستبزنمگذاشتبهآندادم.اوهرگزنمیوازآنبدتربیهودهبوداگر،بهاوخبرمی

 .دزیرابسیارخسیسبو

دانستمدرازدزدیکوچکیکهدرآنروزکردهبودم،شروعبهنوشتنکردم.گویامی

اینوشتنمهارتدارم.دراولینفرصتیکداستانکوتاهنوشتمکهدرآنچهارصفحه

امیدیخودکارشراجوریکهکهازدفترسحرپارهکردهبودمجایشنشدوبعدبانا

 .نبیند،سرجایشگذاشتم

مانبود،ازمدرسهبهخانهبازگشت،ترینعضودرخانوادهتیبرادرمکهتحصیلکردهوق

هایمرابهاودادم.بعدازخواندنداستانکوتاهیکهنوشتهبودمباحیرتنگاهمنوشته
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نوشتموآنراکردولـ*ـببهتحسینمبازگشود.هرروزطبقمعمولداستانکوتاهیمی

هایتکراریرااشبیانکندواو،همیشههمانحرفدمتانظرشرادربارهدابهبرادرممی

 .دادتحویلممی

 .زیادیمهارتداریبهترهدنبالشکنیدراینزمینه -

خواستبیشتربخوانمتابنویسم.چوندوستداشتمازآنپسنوشتمونوشتم؛امادلممی

شدماما،فقطسرگرممی .دادممراجلوهمیاییادبگیرموبانوشتنتنهادانشچیزتازه

!یحامدگرفتم.بههرحالدوستشداشتم،بهاندازهچیزییادنمی

دانیدچهقدرمانکتابخانهکوچکیبزنند.نمیسالبعد،شنیدمقراراستدرروستاییک

روستایمانوقتییکتابخانه .خوشحالشدم!انگارکهدربهشترابهرویمبازکردهباشند

بازشد،برادرمدلشبرایمسوخت،رفتوعضوکتابخانهشدهوبرایمکتابآورد.چون

 .گذاشتندکهپایمراازخانهبیرونبگذارمدختربودمنتوانستمعضوشوم.یعنینمی

شد.باردیگربهدستوپایاوافتادموخواستمطولینکشیدکهبراردمازاینکارخسته

 .هایبیشتریدراختیارمقراردهدکهاینباربهحرفمگوشنکردونرفتبازکتابکه

ها،وقتتلفکردندربینمردمروستایمانکسیبهمطالعهاعتقادینداشتوبهنظرآن

زد،بیشتراوقاتبستهبودومن،درخانهآمدوچونکسیبهکتابخانهسرنمیبهحسابمی

.جاآرامیدهبودندمکهدستنخوردهآنهاییبودمحتاجکتاب

 "فصلپنجم:نوجوانکعاشق

 

بعدازترکتحصیلمحامدراندیدمویکجورهایی،دلمبرایشلکزدهبودودوست

نذریداشتمخبریازاوداشتهباشم.درسنچهاردهسالگیاورادیدمکهبرایماآش

راکهکمستکهآنروزبرومودرحیاطشانسیمادرمازمنخواآوردهبودوازسرخوش

دانستماوپشتدراستوگرنهشایدباسروماندهبودآنراازجابکند،بازکنم.واقعانمی
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رفتم.وقتیحامدرادیدم،درجاخشکمزد.چونبعدازسهسالاوراوضعبهتریمی

بینمشدکهاورامیباورمنمیمانبههمگرهخورد.اینگاهدیدم.برایلحظهدوبارهمی

چونسختدلتنگششدهبودم؛امااودیگرآنحامدکوچولویمننبود.نوجوانکیبودکه

یجذابیداشت.جوریکهکشید؛اماچهرهتازهپشتلبشسبزهشدهبودوداشتقدمی

نسهسالبادانیدچقدردلتنگاوشدهبودم.درآدوستنداشتمنگاهمراازاوبگیرم.نمی

کردم.پسواقعاًحقداشتمکهکهمشغولنوشتنبودم،هرازگاهیراهمبهاوفکرمیاین

 .خشکمبزند

نذریراازدستاوگرفتم.رفتارشمراآزارداد.اومثلناخواستهبهاولبخندزدموآش

دیگراذیتشکهبعدازهفتسالگیسابقنخندید.رفتارشکامالًسردشدهبود،بااین

حوصلگیدادورفت.کردم.قلبمبهدردآمدوقتیجوابسالموخداحافظیمرابابینمی

  :خاطرم،بهخودگفتمتسلیبرای

 .حتماآفتاببهمخشخوردهاستوحوصلهمراندارد -

الدیگرراببینیم.اودوسکهدوبارههمدلیلتماشایشکردم.بهامیداینموقعرفتنهمبی

کردم؛اماتربود.رفتارشکامالًتغییرکردهبودواینراخیلیخوبحسمیازمنبزرگ

گرفت.باعشقیکهبهبرایممهمنبود!چوندیگرعاشقشبودمواینعشقداشتاوجمی

هایمرابخواندحامدداشتم،بازهمازنوشتندستنکشیدمودوستداشتماوهمنوشته

.دونظرشرابگوی

شدتامادرمهمیشهسرمکردمواینکارمسببمیهارابانوشتنسپریمیروزتمامآن

  :غربزندوبگوید

  .کنمدرکارهایخانهچرابهسمیهکمکنمی -

کردم.بعدازهایشتوجهینمیخواستآشپزییادبگیرمومنهمبهحرفازمنمی

ییخودمغلتیدمونوشتم.مادرممجبورمکردترکتحصیلم،آدمیتنهاشدم،کهدرتنها
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هایمکشیدم،باعثشدتااعتقادمنسبتبههمهچیزکمنمازبخوانم.رنجیکهدرنوجوانی

خوانم،دعوایمهایرنگکردهدارمنمازمیرنگشود.یکباروقتیپدرمدیدباناخن

هایرنگکردهتوانباناخندانستمکهنمیکردهویکسیلینثارمکرد.تاآنموقعنمی

.منهمیشهشیفتهدانستم،پسالیقآنسیلینبودمواقعانمی !دانستمنمازخواند.مننمی

دیدنمازبودموهنوزهمهستم.منهرگزازخدایمغافلنشدم؛اماانگاراوعذابِمرانمی

 .شنیدوصدایمرانمی

تاندانمبراینمی .ناامیدشوم،وبعدبنالمواینباعثشدتامدتیراازاوغافلشوم،

هایمامایناستکهبچگیامیانه؟یکیازبهترینخاطراتدورانکودکیتعریفکرده

خواندم.وقتیصدایمادرمیابرادرمهمیشهمخفیانهوضوگرفتهودراتاقیپنهانینمازمی

شد،دوبارهآنرابازکردهورمیکردمووقتیصدادوشنیدم،جانمازراپنهانمیرامی

موقعپنجسالیاکمترسنداشتمیاشایدمبیشتر،ششسال،خواندم.آنادامهنمازمرامی

درستیادمنمیآید؛امااینخاطرهمربوطبهقبلازورودمنبهدبستاناست.چوننماز

خداحرفبزنمآنهمخواستمباامکنند.منتنهامیخواندنبلدنبودمترسیدممسخره

افتادخوردومیکهچادرنمازمادرمرابرسرداشتهوهمیشهلیزمیرویجانمازودرحالی

 :شدمسخنمرانیمهتمامرهاکنمودوبارهچادرمراسرکردهوبگویمومنمجبورمی

!انیدخواهم.منهنوزبلدنیستمچادرسرکنم.خودتکهخوبمیخدایا،معذرتمی -

....کجابودیمخداجون؟آهایادماومدکنیدرسته؟پسبگذریمخدادرکممی

نشاند.زدم،همیشهلبخندرابرلبانممیهایشیرینیکهباخدایممیفکرکردنبهحرف

منبهترینخاطراتمراباخدایمساختمنهباکسدیگری.آنزمانبلدنبودمچادرسر

کنم.باتمامرفتموهنوزهمچادرسرمیسومباچادربهمدرسهمیکنم؛امابعدازکالس

آمدهایموغرغراطرافیانمبازهمنتوانستمازنوشتندستبکشمچونخوشممیمصیبت

داد.نویسندگیذهنمرامشغولچیزیکنمکهدوستشداشتم.نوشتنبهمنآرامشمی
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امآنناممکنبود.براییکباردرزندگیام.ولی،گویارسیدنبهشدهبودهدفزندگی

چندروزیازآندستکشیدم،آنهمبخاطرعشقمحامد.آنروزراهرگزازیاد

هایظهربود.سحرآیدنزدیکیشنیدم.یادممیهایبدرااولمنمیبرم.همیشهحرفنمی

هایمسیبود.منوسارابهمدرسهرفتهبودندوسمیهدرآشپزخانهمشغولشستنقابلمه

آوردهایبازآنبهداخلهجوممیها،کهنورخورشیدازپنجرهومادرهمدریکیازاتاق

زدمیوآنراروشنساختهبود،نشستهبودیم.مادرمبعدازحمامداشتموهایشراشانه

؛امادانیدکه،مثلهمیشهمشغولنوشتنبودموپدرممثلهمیشهسرکاربودومن!می

با .ناگهانتلفنزنگخورد.مادرمکهدستشبندبود،ازمنخواستکهجواببدهم

 .حوصلگیدستازنوشتنبرداشتموبهسمتتلفنرفتموآنرابرداشتمبی

کردموخودمرابانوشتنسرگرمولیایکاشهرگزنمیرفتم.ایکاشمخالفتمی

 .بدیبشنومدانستمقراراستخبرکردم؛امانمیمی

کرد.بااوسالموعلیکعمویمبودکهسرماخوردهبودومدامسرفهمییزنصدایگرفته

کردمواو،سراغمادرمراگرفت.گفتمدستشبنداست.وبعدازمنخواستازطرفش

 .پیغامیبهاوبرسانم

 :شنوممینویسم،درگوشمزنگهنوزهمصدایشراحتیاالنکهدارمبرایشمامی

ها.بهمادرتبگومریمخانمبرایمراسمنامزدیحامددعوتمونکرده!بگودیرنکنی -

 .مراسمعصرِامروزه

 "فصلششم:خواستگار 

 

امیدیبرمنغالبشد،عمویمخداحافظیکنم،تلفنراقطعکردم.ناکهاززنبدونِاین

 .همچقدرراحتآن

هایزیرزیرکیحامدراها،نگاهکه،زمانیباآنیچشمانم،چشمانیاشکازگوشه

رفتند.لرزیدند،بهداخلدهانمفرومییلبانمکهمیپایدم،سرازیرشدهوازگوشهمی
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زدودمکهمادرمیروسریمهاراباگوشهکهضایعشوم،پسخیلیزودآنترسیدمازاین

 :درهمینهنگامازمنپرسید

 کیبوددختر؟ -

 :اصداییکهدرتالشبودملرزشیدرآنحسنشود،جوابدادمب

.امروزعصر،گفتنسرینخانومدعوتتکرده!مراسمنامزدیهحامدهعموبود.میزن -

 .ازتخواستدیرنکنی

 ".حامد،اویکیازاقوامدورمانبود.بهشمانگفتهبودم "

یقدمزدندرباغ،ازاتاقبهبهانهبغضمبترکدوبههمینخاطر،مجبورشدمترسیدم

 .بیرونبزنم

حالمخوبنبود.چونواقعاعاشقششدهبودم؛اماگریهنکردم!بغضمراقورتدادمو

پذیرخواست.لیکنفراموشکردنشامکانخواستماورافراموشکنم.چوندیگرمرانمی

 .میازوجودمنبود.زیرابهاوآنقدرارزشبخشیدهبودمکهشدهبودنی

روزها،اشتهایمرامادرمدرمراسمنامزدیحامدشرکتکردوشببهخانهبازگشت.آن

.کردمبهکلیازدستدادهبودمودیگرمانندسابقپرخورینمی

*** 

 

هایمایازهدفمدستکشیدهودرغمسهروزبههمینمنوالگذشتومنبرایلحظه

 .فرورفتهبودم

راعاشقخودساختوبعدرهایمکردکهدرتنهاییخودبمیرموجزغالهچونمردیم

 .شوم

یکماهگذشتوسعیکردمبااینموضوعکناربیایم.کهچندینگذشتخواستگاری

مانآمدوازپدرمبرایمپیداشد.عمویبزرگوارم،کهخدارحمتشکند.یکشببهخانه

شدجوابمنفیبدهدبولکندوپدرمکهرویشنمیاشرابهدامادیقخواستپسردردانه
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کهنظرمرابداند،قبولکرد؛اماطفلکمن!وقلبشرابشکند،باجانودلوبدوناین

خواهدمنعروسششوم.فکردانستماومینمی .ایکهبرایمکشیدهبودندخبرازنقشهبی

بودیم،سمیهراانتخابکند.اما،اوکردمازبینمنوسمیهکهبزرگتریندخترپدرمانمی

 .خواستمنعروسششوممی

زیرادرنگاهاوباسوادترازسمیهبودم.زیباتروباوقارتر.مادرازآنپسدستمراگرفتو

دارییادمدهدومن،هیچتمایلینداشتمیادبگیرم.اولشتعجبکردمکهسعیکردخانه

دانستمکهعمویموپدرمازکجابایدمی .شپزییادبگیرمکندآچراناگهانزیاداصرارمی

اندتامراشوهردهند؟اومجبورمکردنانپختنیادبگیرموموقعدستبهیکیکرده

خواستکنارشبنشینموبادقتبهکارهایشنگاهکنمتاشایدآشپزیهمیشهازمنمی

ساختمهایاولینرمانمرامیشخصیتهاداشتمدرذهنمچیزییادبگیرم؛امامنآنموقع

 .وبهاوامتناعورزیدم

ساختم.حامدهمجابود،ولیذهنمرادرجایدیگریدرگیرمیکهجسممآنبااین

آمد.وبعضیاوقاتسختذهنمرابهخودمشغولهرازگاهیدرنگاهمبهرقصدرمی

 .آیدیکردمزردآبیازگلویمباالمکرد.جوریکهحسمیمی

یکبارمادرمخواستنانآخررابهتنوربچسبانم.راستشرابخواهیدبهمنگفتهبودکه

چطوراینکارراانجامدهم؛امامنگوشنکردمکهنکردم.بههمینخاطردستمسوختو

 :اشگرفتودرجوابِاینزجرمگفتآهیدردناکازنهادمبیرونخزیدکهسمیهخنده

 طوریمیخوایشوهرداریکنیبدبخت؟این -

 :باعصبانیتدرجوابشگفتم

 .کنیخان!سهروزدیگهبااونپسرعمویاحمقعقدمیبهفکرخودتباشاحمق -

استونهکردمعموسمیهرابرایپسرشخواستگاریکردهکهمنفکرمیمادرمازاین

 !مرا،تعجبکرد

آنروزمراآگاهساخت،ازچیزیکهحقداشتمازآنباخبرتربود،ساراکهازمنکوچک
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 .شوم

 .امگرفتوخشممطغیانکردگریه

 .خواهمدراینسن،تنبهازدواجبدهمنزدمادرمرفتموسرشفریادکشیدمکهمننمی

 :هایمسرشراباالگرفتوباخونسردیتمامگفتتوجهبهحرفامامادرم،بی

 دونستی؟شنوممیبزنیمیاگهآروممحرف -

بااینحرفش،ترسمرادرخودفروبرد.ترسیدم،مخالفتمراپیشپدرمعلنیسازم؛اما

بخاطررویاهایکوچکموعشقیکهبهحامدداشتموگرچهازدستدادهبودمش،عشقی

آنداشتم،واردوستشمیکهنسبتبهاوهیچتغییرینکردهبودومنمثلسابق،دیوانه

شبوقتیپدرخستهوکوفتهبهخانهبازگشت،بعدازشامکهبرادروخواهرانمپراکنده

بافت،درکنارشحاضرشدم.مادرکهشدندومادرمکهکنارپدرداشتبافتنیمی

غرهرفتوازمنخواستبهاتاقم،ایزیرنیمکاسهاست،بهمنچشمدانستکاسهمی

 .بیشخواهرانمبرگردم

 .اعتناییکردمطورکهازخودشیادگرفتهبودم،بهاوبیانهم

باوحشتیکهدرصدایمآشکاربودبهپدرکهدرهالخانهدرازکشیدهوچشمانشرابر

 .همگذاشتهبود،گفتم

 .خواممثلشماومامانباسنکمازدواجکنمبابا،مننمی -

 :نبستهپرسیدکهتکانیبهخوددهد،باچشماپدرمبدوناین

 خوایشوهرکنی؟پسکِیمی -

 :ومنباکمیدلشورهاضافهکردم

 !ترشدمدونم؟وقتیکهبزرگنمی -

 :امربوداوباهمانلحنسابقبهسخنشپایاندادوقلبمراازسینه

 .اگهاونموقعشوهرگیرتنیومدچی؟زرنزندختر!بروبخواب -
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صداهمراهبادردیفجیع،برقلبکوچکمهایبیهماننالهبغضیبهگلویمچنگزدوباز

 .مهمانشد

امگرفت؛اماتواناشکریختنهمنداشتم.گویامرامحکومکردهباشندکهفقطگریه

 .بغضکنموبعدبمیرم

 .هایمازصورتمپایینچکیدند؛دیگرتحملمبهسرآمدهبوداما،ناگهانبهحکمخدا،اشک

 .اینداشتزدم،گریهکردنکهفایدهکاریمیبایددستبه

هایایبهمنندارد.منازآنعشقیکهبهیکیازدختردانستمپسرعمویمهیچعالقهمی

هایفامیلداشت،آگاهبودم.اینپدرانمانبودندکهخودرابهنادانیزدهوخواسته

 .کردندخودشانرابرماتحمیلمی

یمانبهصداازهمسایگانرفتهبود،درحیاطخانهادربهعیادتیکیدریکیازروزهاکهم

 .درآمد

سمیهکهدخترخجالتیبودازمنخواستکهبرومببینمکیست.ازشانسخوشمپسر

 .عمویمبود

خواستمراببلعد.جعبهدیدمکهمیازدیدنشحالمبههمخورد.اورابهچشمغولیمی

وباخجالتگفت،پدرشبهشهررفتهوچندجعبهشیرینیشیرینیدردستداشت

 .ایبرایماهمبیاوردخریدهومادرشخواستهکهجعبه

مودبانهآنراازدستشگرفتمواورابهداخلخانهدعوتکردمکهقبولنکرد.بازهم 

ابهداخلاشراگرفتمواورکند،عصبانیشدمویقهاصرارکردمووقتیدیدمقبولنمی

اششروعبهباریدنکرد.سمیهکهازپنجرهتماشایمانحیاطکشیدم.هراسازچهره

 .کردبهسرعتوباوحشتبهجمعماملحقشدمی

جعبهشیرینیرابهدستسمیهدادموازاوخواستمکهبهداخلمنزلرودوکاریبهکارِ

 .مانداشتهباشد
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خواهمبانامزدمدوکالمحرفبزنمکهاینگفتمکهمیسمیهبهحرفمگوشنکرد.بهاو

حرفمباعثشدبهمنچشمغرهرود.چوندرروستایمارسمبوددختروپسرقبلاز

چونزندگیمداشت .ازدواجیکدیگررانبینند؛امامنفرقداشتم.سرشفریادکشیدم

 .شد.سمیهبانارضایتیمرابانامزدمتنهاگذاشتنابودمی

ازاینبابتهممودبانهازاوعذرخواهیکردهوشروعکردمبهتمامچیزهاییکهباید

گفتم.تاشایددلشبرایمبسوزدواززندگیمنبگذردومرابهفنانبرد.گفتموگفتم،می

کندوسپسدانمبهکسدیگریعالقهداردوبرایدیدنشلحظهشماریمیکهمیازاین

دم،التماسشکردم.وازاوخواستمکهجلویاینوصلترابگیرد.بهاوگفتمبهپایشافتا

 :هایمتمامشد،تنهاگفتالزمنیستمرابدبختکند؛امالعـ*ـنتی!وقتیحرف

هامونبرداریم.بازیکنیدلممیادبدبختتکنمدخترعمو؟بهترهدستازبچهفکرمی -

 ...چونقرارنیست

 :تویحرفشپریدم

کنم،حتیاگهکارومیکارونکنیخودماینمنمثلتونیستمع*و*ض*ی!اگهتواین -

 .زنمشدهخودمبهآبآتیشمی

توانددوبارهازدواجکند.زیراچندزنگرفتندرروستایمانچیزعادیدانستماومیمی

 .بود

رفشمراازحرکتبعدازتمامکردنآخرینسخنانم،خواستمبهداخلمنزلبرومکهباح

 .بازداشت

کنمدرحقتظلمبامنازدواجکن.شایدیکیدیگهرودوستداشتهباشم؛اماسعیمی - 

 نکنم.باشه؟حاالراضیشدی؟

مستقیمبهسمتشخیزبرداشتموسیلیزیرگوششخواباندم.چوناگر،اومراشکنجه

گرفتومراازخانهشوهرمزد،پدرمهرگزدستمرانمیکردوحتی،اگرکتکممیهممی
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ها،دیگرحقنداشتندبهمالِمردمداد.بهاعتقادآنکشیدوبهمنسرپناهینمیبیروننمی

 کردند؟عروسکیخیمهشببازی؟مراچهفرضمیدستبزند.آنان

 

 "فصلهفتم:ازدواجاجباری"

 

در .کنم،انگاراینخاطراتمتعلقبهشخصدیگریهستندروزهافکرمیوقتیبهآن

گذرد.امدختریبلندپروازبودم،دختریگستاخ؛امادیگرازآنروزهاخیلیمیگذشته

تمراسرپسرعمویمخالیکردموچونحاضرنشدبهبرم،وقتیعصبانیهرگزازیادنمی

 .شانراهیکردمامعملکند،اورابهخانهخواسته

برگشت،سمیههمهچیزراطبقمعمولبهاوگزارشدادوکهمادربهخانهبهمحضاین

 کهبهآرامشبرسم،مادرممثلهمیشهدعوایمکرد.برایاین

کردم.هاکمکمی؛اماهرازگاهیدرکارهایخانهبهآنگارِشبوروزمشدهبودنوشتن

 !کردمهایشانعملنمیشستم،چونآشپزیبلدنبودم؛امابهخواستهبیشتررختمی

کشیدمودارییادبگیرمومنهربارسرشعربدهمیمادرمازمنخواستهبودخانه

دانمحقیبیشنبودمومیگفتمقرارنیستمثلاوکلفتیکنم.آنزماننوجوانکمی

.کردندهاهمداشتندباروحوروانمبازیمینداشتمسرشفریادبکشم؛اماآن

ایبزنم،اینموضوعراباپدردرمیانگذاشتوکهدستبهکاراحمقانهمادرمازترساین

نمازپدرم،مثلهمیشهباکمربندبهجانمافتادومندرسکوتاشکریختم؛امابعداز

عشاء،عمویمدستپسرشراگرفتوآنرابهخانهماآورد.پسرعمویمکهانگار

 !خواستتالفیکند،بهپدرشهمهچیزراگفتهبودوعمویمچهقشقرقیکهبهپانکردمی

یکجیکهبرلبانهابهفلکببندد.خندهواینعملشباعثشدبازپدرمراجلویآن

همهمانشدهبود،باعثشدبرایهمیشهاوراازدستبدهموپسرعمویمدرآنلحظ

کهپدرمکارشراتمامکرد،عمویمبهمنلقبدیوانههمیشهازاوتنفرداشتهباشم.همین
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کردندودردمهادرکمنمیایمثلمنعروسشباشد.آنخواهددیوانهرادادوگفتنمی

 .آنبفهمانمفهمیدندوحتی،نگذاشتندکهبهرانمی

بههمینخاطرپدرمخواهرمسحر،کهآنموقعدوازدهسالشبودرابهعمویمفروخت!

 .گویم،چونواقعاًاورافروختآریفروخت،همیشهاینرامی

دیدمهرازگاهیمثلزد.فقطمیخواهرممثلمننبود،رویحرفپدرومادرمحرفینمی

 .ریزدمنمخفیانهاشکمی

هایاهرهایکوچکم،هرسهتاحدیضدِمردبارآمدهبودیم.تنهادلیلگریهمنوخو

کهاکنونسنوساالنشبازیکند،نهاینخواستباهمسحرهمهمینبود.اودلشمی

تواندتادبیرستانبختشود.برایدلداریشتنهاگفتم،اگرازدواجکند،میراهیخانه

کردند.آنموقعاختیارشاندستوستا،اینکاررامیتحصیلکند.چوناکثردخترانر

هایشانرارنگشانرانخبیاندازند.لـ*ـبتوانستندآزادانهصورتخودشانبودهومی

ارزشیهایپاشنهبلندبپوشند؛امامنحاضرنشدمبهخاطرچنینچیزهایبیکنندوکفش

کردمواقعاوقتیهافکرمیموقعهایمراخورد.آنسحرگولحرف .تنبهازدواجدهم

گذارددرسشراادامهدهد؛اماهمسرشنگذاشتوشایدهمازدواجکند،همسرشمی

  !عمویم

 .مانراترکگفتاوهممانندمادرموقتیسیزدهسالهشد،ازدواجکردوخانهپدری

رارنبوددرترمنابودشد.اوقآنشبمنکتکمفصلیخوردم؛امازندگیخواهرکوچک

سیزدهسالگیازدواجکند.گویاعمویمعجلهداشتکهخواهرمباپسرشزودترازدواج

شان،دستخواهرمرادرشانراآغازکنند.یکسالبعدازنامزدیکندوزندگیمشترک

جوانیسیزدهوسهسالهبودوخواهرمنوعمویَپستمدادند.اوجوانیبیستدستپسر

ینگذشت،تقریباًدوسالکهزندومشراگرفت.دقیقاآنموقعسحرپانزدهساله.چیز

 .سالهشدهبود

پسرعمویمبادختریکهقبالًدوستشداشت،ازدواجکرد.همیشهدراینفکربودمکهآیا
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 واقعاالزمبودزندگیخواهرمرابگیرد؟

 .کهطالقبدهد،ترککردآنلعـ*ـنتیخواهرمرابدونِاین

عمویمدانیدچقدردوستشدارم،باعمووزنوازآنپسسحرخواهرکوچکمکهنمی

 !کرد،البتهدرنگاهمنهارامیگذراندوکلفتیآنشرامیزندگی

.کرداینمیپدرمهمانگارنهانگارکهدخترشبدبختشدهباشد،بهاینموضوعتوجه

 .یمانچیزعادیبودچوندرروستا

 .تربهبرادرمحامدتوجهداشتاوبیش

هایکشورقبولشدوکهمنهفدهسالهشدم،دریکیازبهتریندانشگاهبرادرموقتی

ومنآن .یپدریمانراترکساختتابهآرزوهایشدستپیداکندبرایتحصیلخانه

گارشآوردم.درهمانسالسهرماننوشتمونزمانداشتمسومینرمانمرارویکاغذمی

 .چهارمیراآغازکردموغرقنوشتنشدهبودم

مجبوربودمبرایخریدبرگهوخودکارازجیبپدرمپولبدزدم!آریبدزدم،اماآیا

 زنند؟هاازرویناچاردستبهدزدیمیدانستیدآدممی

 

 "زادهفصلهشتم:خواهر"

 

 .درنوزدهسالگیخبرازدواجمجددحامدراشنیدم

 .یاداوافتادموغمگینشدمدوبارهبه

افسردگیبهسراغمآمدهبود.انگارتاآنموقعهمفراموششنکردهبودم.مادرمحتیدر

سنوسالخودمنبودکهاوراازدواجدوماوهمشرکتداشت.همسراولشتقریباهم

 .یپدریشکردکهطالقدهد،راهیخانهبدونآن

او .شدم،برایخواهرکوچکمساراخواستگارپیداشدیکسالبعد،وقتیبیستساله

تربودکهباپسریبیستودوسالهنامزدکردوحتی،ازسحرهمکمسنوسال
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خوشبختانهایندامادماکمیدارایشعوربود.بعدازسهسالنامزدیباخواهرم،سرانجام

 .دیعقدنشانوقتیساراپانزدهسالهشد،اورابرسرسفره

کههفدهسالهشدم،مادرمبهمنوسمیهکههنوزکسینیامدهبودمارابگیرد،بعدازاین

 .گفتگاهازسرعصبانیتترشیدهمی

زد،بهچشمایندارم،چونهرکسیکهسنشباالیپانزدهسالمیالبتهازاینهمگله

شوهرگیرشنیامدهآمد!وحتماعیبیداشتکهمردمروستایمانترشیدهبهحسابمی

 .بود

چندسالبعدناگهانسروکلهپسرعمویمپیداشد.دقیقاوقتیکهسحرشانزدهسالهشده

جابود.چونبعدازازدواج،دستزندومشراگرفتوبرایکاربهشهررفتودرهمان

 .یاطرافیان،دوبارهباهمسردومشدعواکردهبودزندگیکرد.بهگفته

خاطرپیشسحربازگشت.چونجایدیگرینداشتکهبرود.وبعدازچندماه،بههمین

امخبربارداریسحربهگوشمرسید.مادرمخوشحالبود؛امامنکهازعاقبتخواهرزاده

 .آگاهبودم،غمگینشدم

امبهدنیاآمد،پدرشدوبارهغیبشزد.یکسالازبهدنیاآمدن،اوکهخواهرزادههمین

یپسرعمویمکهتکگذشتکهعمویمفوتکردومرگِاوباعثشددوبارهسروکلهمی

 .پسرعمویمبود،ظاهرشود

چونوچراخواهرمراباآندخترکوچکشازخانهمردَپستچونبهپولنیازداشت،بی

 .بیرونراندودستمادرشراگرفتوخانهپدریشرافروخت

مانبودکهازشانسخواهرکوچکم،نصیبششدهبودوامادلخوشیمن،اینداماددوم 

گذاشتآبدردلخواهرکوچکمتکانبخورد.همسرسارامردشریفیبودوخواهرمنمی

وانساندوست!بیشترازهمه،ازاخالقنیکشخوشمکرد.فردیمذهبیرااذیتنمی

کهبخاطرمنقربانیشد،وقتیهجدهسالهشدبههمراهآمد؛اماخواهرمسحرکسیمی
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دلمبرایشسوختوازپدر .مانبازگشتدخترششهنازازسرناچاربهخانهپدری

 .ایبیشنیستمخواستمطالقشرابگیردکهدعوایمکردوگفتدیوونه

 .ودوسالهبودمآنموقعخودمبیست

آبروییمحضبود،پدرمحاضرنشدطالقبیهایمانچونطالقگرفتندرنزدفامیل

 .اشبگیردخواهرمراازبرادرزاده

کههنوزهایروزگارغرقشدهبودیم.مادربخاطرسمیهعصبانیبود،ازاینمادربدبختی

وششسالسنکسیپیدایشنشدهبودکهبیایداورابگیرد؛امااودرآنزمان،تنهابیست

 .داشت

وقتیکهحامدبرادرم،درسشتمامشدوازسربازیبرگشت،پدرمبعدازچندسال

هاقصدازدواجنداشت؛اماپدرمخواستخواستبرایاوآستینباالبزند.برادرمآنموقع

هادستبرادرمراهرچهزودتراورادرلباسدامادیببیندوسرانجامدریکیازشب

مانرفتند.دخترهمسنوسالخودیفامیلهاگرفتوبهخواستگارییکیازدخترخانم

 .آمدیبهتمامعیاربهحسابمیمنبودکهازنگاهمادرمیکدخترترشیده

یماشد.برادرمپزشکروستاشدهچیزینگذشتکهازدواجکردندوعروسیواردخانه

مانهمهمانتکانبخورد.گذاشتآبدردلعروسبودودرآمدخوبیداشتومادرمنمی

 .کردیماورابیشترازمادوستدارداحساسمی

 .توجهپیشازحدمادرمبودکهباعثشداینحسدروجودماچهارخواهر،زندهشود

کردوهرهایشرااتومیشست،لباسهایشرامیداد.رختیکارهایاوراانجاممیهمه

چوناودوستنداشتسر .بردیدومیکشپخت،اولبرایاوغذامیوقتکهسمیهغذامی

هایمسرگرمبودم.یکیازهابارمانیاینسفرهکنارمابنشیند؛امامندورازچشمهمه

البتهمنوسمیهباهمسهیمشدهبودیمویکیاز .یمانرامالخودمکردمهایخانهاتاق

خریناتاقهمبهوالدینماش،ودیگریراعروسوبرادرموآهاراهمسحربابچهآن

.کردتعلقداشت؛اماعروسماکهبهیکاتاقاکتفانمی
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اشمانراجمعکنیموبهاتاقسحروبچهپدرمبهناچارازمنوسمیهخواستکهوسایل

هایمراجمعکردهودراتاقبرویمومنمجبورشدمیکروزتمامبهتنهاییخرتوپرت

راستشرابخواهیدیک .مانبودکهحرف،حرفعروسودمازاینسحربریزم.عصبانیب

شد.شایدحقداشتم،والدینمکهانتظارداشتمپشتمباشند،بهمنخردهحسودیمهممی

ترازآن،هایناچیزشانباعثشدندازدورنهالکشوم.وبدخنجرزدندوبخاطرترس

 .شانمهمنبودهایمنهرگزبرایخواسته

هایمرادرمقابلمحبتدهندومردم.دوستداشتمجوابمحبتشانمینوجودبرایباای

 .اگرمحبتکردنبلدنبودند،تنهاکافیبودسکوتکنندومرادرهمنشکنند

مانتکهکهبرادرمبعدهادرنزدیکیمحلزندگیگذشتتااینروزگاربههمینمنوالمی

مانخالصشدیم.شنیدهیخودساختوازشرعروسایبرازمینیخریدودرآنجاخانه

مانگیهایشحرفمیزند.دعواهایخانوادهبودمکههمیشهپشتسرمانبافکوفامیل

گفتاواینکارهنیست.یعنیاعتمادکاملبهاوداشت.کند؛امامادرممیراپخشمی

 .کردمادقیقحسمیوالدینماورابخاطرحامدبیشترازمادوستداشتند.اینر

شدند؛امامنبهگذشت،ازدستمنوسمیهبیشترعصبانیمیهرروزکهمی

دادم.درهمینروزهابودکهدوبارهبهیادِحامدتریناهمیتینمیشانکوچکعصبانیت

کرد.چوناوزنگفتند،درقلبمحسغریبوتندینفوذمیافتادم.هروقتکهازاومی

مدرهمانزمانگرفت.زمانیکهمنبیستوسهسالهبودم.زمانیکهپدرمسومشراه

آیدیکبار،بههمراهپدرپیرشکهعصاییدردستداشت،دیگرعاجزشدهبود.یادممی

ارادهبهآنمردخیرهماندکهزمانیحاضرامبیمانشد.ازپنجرهنگاهواردحیاطخانه

یباییبودباآنموهایبورش؛اماایکاش،کمیشعوربودمبرایشجاندهم.جوانز

 !داشتمی

.پنجسالهووسهسالهبودمواوبیستمنبیست
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 "فصلنهم:تجـ**ـا**وز

 

بهعیادتپدرمآمدهبودند.پردهراکنارکشیدموبهتماشایشنشستم.دلمبرایشلک

کشیدهشدوچشمشبهمنافتاد.بهارادهنگاهِاوبهسمتپنجرهبود!ناگهانبیزده

کهبعدازگذشتاینهمهسالبازهمازاوخوشمسرعتازمقابلپنجرهکناررفتم.ازاین

هایمرابهچاپبرسانم،افسردگیبهسراغمکهپولینداشتمتارمانآمدوازطرفیاینمی

نهبهچاکبزنموبهشدم.فردایآنصبحخواستمازخاآمدهبودوداشتمدیوانهمی

 .بودم،عملینشدایکهکشیدهکتابخانهبروم؛اماوالدینمخانهبودندونقشه

 .چندروزیصبرکردمتافرصتمناسبیگیربیاورم

یتجـ**ـا**وزیکشامنشستهبودیمکهمادرمدربارهدریکیازهمانروزهاسرسفره

یاهالیروستاسالهگفت.مردیکههمهبهیکدخترکمسنوسالتوسطیکمردچهل

شناختندوفردیدیوانهومعتادبودکهبهتازگیزنشراهمازدستدادهبود.اورامی

قبالهابزرگروستایمانعباسآقا،مواظببودخطاییازاوسرنزند؛امابعدازمرگ

 .زدمقصدبهاینطرفوآنطرفپرسهمیعباسآقادرروستابی

زآنشبترسیدموفکررفتنبهکتابخانهراازسرمبیرونکردم.درخانهماندموسیوا

کرد!وحتی،بهپدرمگزارشدادکهصبحتایکمینرمانمراتمامکردم.مادرمدعوایممی

توانستشبرادرحالِنوشتنهستم؛اماپدرمدیگربهکلیعاجزشدهبودودیگرنمی

 .کندبیهمثلسابقمراتن

 .پدرمدرهمانروزهابهآرزویشرسید!برادرمحامدپدرشدهبود

یاشرایعنیخانهداد.تنهاداراییاوکهدیگرداشتکمکمعمرشرابهشمامی

 .مانراقبلازمرگشبهنامبرادرمزد.بازهمخواهرانمشکایتینکردنداجدادی

گذاشتند؛اماهرگزچیزیهبینمافرقمیهاهمیشتبعیضجنسیتیهمیشهبود.آن "

نگفتیم!حتیزمانیکهمادرمحاظرنشدوقتیکهمنبیماربودمویازمانیکهمادربزرگم
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هارابرداشتودودستیتقدیمعروسشبیمارشد،طالهایشرابفروشدوسرانجام،همان

 .کرد

هایمرابهچاپبرسانمرینرمانهایشرابدزدموچندتاازبهتیکبارسعیکردمالنگو

 .هایتلخمراتحویلشدادمامااوفهمیدودعوایمکردومنخنده

هایمرابادرستمثلسابقسحرخواهرمکهسوادخواندنونوشتنداشت.تمامرمان

هاوسرویسطالیشراکهعموآننهایتلذتتاآخرخواندوحتی،خواستحلقهازدواج

هایمراحیاتشبهاوهدیهدادهبودرابهخاطرمنبفروشدوبهترینرمانرادرقید

 !کارششدهارابهچاپبرساندکهمادرم،مانعاینانتخابکردهوآن

***

نویسمچهحسیدارم؟واقعاسختاستازکسانیکهدوستشانهارامیدانیدوقتیاینمی

 "!داریدبرنجیدوبدیدردلداشتهباشید

*** 

 

ساراخواهرمآنموقعفرزندسومشعلیرضارابارداربود.اوهمخواستکمکمکندکه

هاهموضعکهمردشریفیبود،دعوایشکردونگذاشت.چونآنشوهرشبااین

 .شانرابهخطربیاندازمخواستمزندگیمشترکشانزیادخوبنبودومنهمنمیمالی

هایمچاپشوندوبدترازآنداشتمنوشتنخواستمکهرماندیگرهرگزبعدازآنروزن

 .گذاشتمراکنارمی

بیستوششسالهشدموبعدازپانزدهسالنوشتن،دستازکارکشیدم.درایندر

هایمهایزیادینوشتموخواستمنوشتنراکناربگذارم.پستمامرمانپانزدهسالرمان

یمانبردموازآنپسقلمونوشتنرابرایهمیشهکناررابرداشتموبهانباریخانه

 .گذاشتم

 

 "فصلدهم:بازگشتعشق "
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کردم.کمکمداشتمچونشکستراپذیرفتهبودم،خودمراباکارهایخانهسرگرممی

گرفتم.مثلسمیه،کهآنموقعسیسالهشدهبودومادرمدیگرامیدیآشپزییادمی

 .نداشتکهشوهرکند

درتالشبودمکهازآیینهدوریکنم.زیراهنگامیکهبهتصویرخودمدرآنخیره

افتادم.دلتنگروزهاییهایممیشدند.بهیادبچگیهایمسرازیرمیدلیلاشکگشتم،بیمی

هایبدایکههمهآدمپروراندم.وسیلهایرادرسرمیشدمکهفکراختراعوسیلهمی

 .روزگارراببلعد

خوشینداشتمراببلعد؟یاحامد،تنهاعشقمکههادلگذاشتموالدینمکهازآنیاواقعامیآ

 گذاشتم؟مراآنطوردرهمشکست؟آیاواقعامی

هایسردزمستانییادمهستکهحامدباپدرپیرشدوبارهپیدایششد.دردرهمانشب

 .زدمحیاطپرسهمی

هاهازیرستارهاماچوندیگرناامیدشدمبودم،آنشبهاهمیشهدرحالنوشتنبودم؛قبال

 .بودمشاناسمهمانتخابکردهخندیدم.حتی،برایزدمومیهاگپمینشستموباآنمی

ایبههمگرهخورد.ومندرتاریکیپناهمانناخواستهبههمافتادوبرایلحظهنگاه

 .گرفتم

 .میرمکردمهنوزهمبرایشمیمیازاووحشتداشتم.چونحس

کهباپدرشواردمنزلمانشد،منکمیبعدبهداخلرفتم.درهالخانهنشسته،بعدازاین

هابدوناینکهسالمیبکنمعبورکردهوند.ازمقابلآنباپدرهمصحبتشدهبودو

درنیاید.خودمرامستقیمبهاتاقمرفتم.خودمرادرآنجاحبسکردمجوریکهصدایم

ریختمتااینکهخوابمبرد.آنزمانمندخترجوانیبودمکهکردمواشکمیتنبیهمی

افسردگیاورابلعیدهبود!نبایدبگویمجوان،شدهبودمدختریترشیدهوشکستخورده

 :پروراند.فردایآنصبحسمیهباصدایشبیدارمکردکهزمانیرویاینوشتنرادرسرمی
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 !خانممبارکباشهعروس -

 .رقصیدایمیامگوشهوشهنازخواهرزاده

پرسیدم!همینکهمراآگاهساخت،ازاوپرسیدمچهخبراستوایکاشهرگزنمی

کهسهزنگرفت،امگرفت.مردیکهعاشقشبودمبعدازاینهمهسال،بعدازاینگریه

آورد،شرمنکردهوبهجشانرادرمیهایقدونیمقدشکهبهسختیخرباآنبچه

 .خواستگاریمآمدهبود

هایمتنهاگذاشت.واکنونآمدهاستکهدستمرابگیرد!معنیاوروزگاریمرابادرد "

 "اینکارهایشچهبود؟

قدرازخودم،ازاومتنفرشدهبودمکهخواستماورابخشیدنشسختوغیرممکنبود!آن

.مانبهپایینپرتکنمازپشتبامخانهخودهمبههمراه

پدرمدر .آمدماناشبهخانهشبدومبرادرمحامدهمینکهخبرراشنید،باخانواده

کردندکهاورابهدامادیبپذیردیانه!برادروزنشدمگوششوزوزمیتردیدبودازاین

 .پدرمدستازتردیدبرداشتگونهشدکهآیدواینگفتندکهدیگرشوهرگیرمنمیومی

راشنیدم،بااودعوایمشد.مثلهمیشهاینمنبودمکهسیلیخوردموخفهخونوقتیاین

 .گرفتم

دهد!ازاینکارشایبهمناهمیتمیکردمذرهآنهمازبرادرم.کسیکهفکرمی

 .شکستقلبم

همینبود!کسیسزایموجوداتبهدردنخورهمینبود!سزایموجوداتضعیف

 !شانارزشقائلنبودبرای

مانرفتم؛بهزیردرختیودلیسیرگریهکردم،آنهمدرآنشببهباغپشتخانه

 !اعماقِتاریکی

دانیدکهچهحسبارباالرفتم.نمیکهحالیعوضکنمازدرختیبرایاولینبرایاین
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 .سآزادیکردمآرامشیدرمنزندهشد.براییکباردرزندگیاحسا

صبحبا .جابهخوابرفتمغرقدرآرامشیبودمکهنصیبمشدهبود.ومتاسفانههمان

صدایگنجشکانیکهآنجاالنهکردهبودند،بیدارشدم.آفتابباالزدهبودوباغدرسکوتی

شکست.ازترسفرورفتهبودواینتنهاصدایظریفگنجشکانبودکهسکوترامی

امبود.مستقیمبهداخلگرسنه .سیمراببیند،بهسرعتازدرختپایینآمدمکهکاین

یاعضایخانوادهازشدتعصبانیتسرخشدهبودندومن،علتشرامنزلرفتم،همه

دانستم!پدرمباناتوانیازجایشبلندشدوکمربندشرابیرونکشید.چشمانمازنمی

 :نخوردم.باخشمازمنپرسیدحدقهبیرونزدند؛اماازجایمجنب

 دیشبکدومگوریبودی؟ها؟ -

توانستمبگویمگشتند.بااینحالنمیآنهنگامبودکهفهمیدمتمامیآنشبرادنبالممی

زد.درجوابشاموبعدهمانجاخوابمبرده.چونبازهمشالقممیکهازدرختباالرفته

کهناخواستهحقیقترابرزبانآوردموبعدهماینقدرکتکمزدتاهیچنگفتمواوآن

روم؟منتنهاکشمکهدرختباالمیسرمعربدهکشیدوگفتبااینسنمخجالتنمی

خورد.حامدبرادرمسوگلیپدروامبیشترینکتکرامیفرزندیبودمکهدرخانواده

ها.حتی،زمانیکهباآنزدندهاحرفنمیمادرمبود.سحروساراهمهرگزرویحرفآن

کردم.هایشانعملمییشانفرقداشتم.علیرغمخواستهکردند؛امامنباهمهدعوامی

خوردم.شببعددوبارهاینراازخودشانیادگرفتهبودم،بههمینخاطرهمیشهکتکمی

ماندرخانهاشازقبلمانآمد.برادرمحامدهمآنشبباخانوادهحامدباپدرشبهخانه

کردمکهآیاواقعاحامدرادوستدارم؟آیابامردیحاضرشدهبود.داشتمبهاینفکرمی

شوم؟اولشبهسرمزدهبودکهسهزنگرفتهوقراراستچهارمیرابگیردخوشبختمی

یپدریمفرارکنم.ازدستوخواستمبهاوجوابمثبتدهم.تابااینکارمبتوانمازخانه

هادرهالخانهکهمتوجهشومازاتاقبیرونزدم.آنخودمعصبانیشدموبدوناین

خندیدند.گویاهمهچیزبهخوبیپیشرفتهبودوخوردندومینشستهبودندوداشتندمی
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خودشدهبودم.اشکازهادادهبود.ازخودبیپدرمجوابمثبتراازطرفمنبهآن

یشانازدیدنحالدگرگونمد.تکتکحُضاررابراندازکردم.همهچکیچشمانمپایینمی

هاباادبازمنخواستتابهاتاقمبرگردم.بهحرفشسکوتکردند.مادرمجلویمهمان

کندومرابهبادکتکهاآبروریزینمیدانستمجلویمهمانگوشنکردم،چونمی

 .گیردنمی

دیدیم.آنکاشهرگزیکدیگررانمیزوکردماینگاهمبهعشقدورانکودکیافتاد،آر

خواستاوراموقعمنبیستوششسالهبودمواوبیستوهشتساله.همیشهدلممی

خواستماورابادیگرانسهیمشوم؛امادیگرعاشقیبرایمتنهابرایخودداشتهباشم!نمی

شتش،کهحسناآشناییازمعنایینداشت.برایاولینباردرزندگیمبهآنچشماندر

 .کرد،خیرهگشتموازتهدلمسرشعربدهکشیدمهابیدادمیآن

 !خوامتدستازسرمبردارنمی -

ایکهقهرکردهباشد،بهداخلاتاقمپریدمودرراپشتسرمبستم.وبعدمثلدختربچه

 .کهخستهشدهبودمدانمچرا؟شایدبخاطراینگریهکردم!نمی

کردم.چرادروجوشغرقشدهچونمنبیستسالتماماورامثلخدایمسجدهمیشاید

 اینداشت؟بودم؟واوبهمنتوجه

*** 

 

ایدستازخواندنبرداریدوبهشخصیفکرکنیدکهبیستسالتماممیخواهملحظه"

 "عاشقمردیبودهکهبارهاوبارهاقلبشراشکسته

*** 

 

واقعا .نمراعاشقِخودساختوبعدرهایمکردتادرهمبشکنماومردپستیبود،چو

سختبود.اینکهبیستسالتماماورادوستداشتهباشمومخفیانهبرایسالمتیشدعا

 .بخوانم.نگرانِحالشباشم
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شدم.حتی،زمانیکهشد،برایشناراحتمیمنحتیوقتیکهپدرشازدستشعصبانیمی

شمرسید،هزاربارمردموزندهشدم.ترسیدمکهازدستشبدهم؛اماخبرتصادفشبهگو

کهازدستشبدهم.اومراهالکساخت؛امامنبازمنهرگزاورابهدستنیاوردهبودم

انگیزباسوزِدردگذشتومنشبشخودمرابرایهمعاشقشماندم.آنشبنفرت

درستفردایآنصبحوالدینمسرمعربدهحماقتیکهبهخرجدادهبودم،آمادهکردم.

ام.پدرممرتبفحشاموچراچنینکاریکردهکشیدندکهچراخواستگارمرافراریداده

کرد؛امامنبابتکهمراخوبتربیتنکردهاست.سرزنشمیدادومادرمراازاینمی

یوگردگیریسرگرمکردم.خودمراباخانهتکانی،آشپزهاهمتوجهینمیدیگربهآن

کهشادیرادرکردم.حالمآناوایلخوبنبود؛امامجبوربودمبسازمودرتکاپویاین

کردمهیچچیزبرایمقلبخودزندهکنم،موهایمرامدلدیگریشانهکردهوسعیمی

کردم،چونهروقتبهتصویرخودمهایمادرم.ازآیینهدوریمیمهمنباشد!حتینیش

 .شدمامغرقمیخوردم،درگذشتهمیبر

چندهفتهبعدازمادرمشنیدمکهحامدهمانمردیکهزمانیعاشقشبودم،بادختری

فرارکردهاست.اینباردلمبرایشنسوخت.اصالبرایممهمنبودکهچهبالییبهسرش

منفقطآید.دیگرهیچچیزیبرایممهمنبود!منهرگزاورانشناختم،هرگز!می

هایشخبرنداشتم.مناورادیدم.ازدختربازیهایشرانمیدوستشداشتمونقص

 !کردمگونهکهبودسجدهمیهمان

*** 

 

یکسالگذشتوبعدازآنشنیدمباهماندختریکهفرارکردهبود،ازدواجکردهو

.دختریهمدارندواینهمبرایممهمنبود

 "فصلیازدهم:اجبارمحض
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کهوالدینمبدانند.دیگرچندکهخودبدانم!بدونِاینمنبیستونهسالهشدم!بدونِاین

رفتومنهمبههمراهخواهرمسمیه،خودمراباکارهایسالیبودکهپدرمسرکارنمی

هایمازهایساراوبرادرزادهکردم.وحتیهرازگاهیباشهنازوبچهخانهمشغولمی

همبازیاوودررفتیم.شهنازکالسششمابتداییبودومنهمشدهبودمباالمیدرختان

شدکهدستازنوشتنبرداشتهبودم.بعدازیازدهسالگیوازآنزمان،چندسالیمی

 .کهمردمپشتسرمحرفبزنند،ازخانهبیروننرفتهبودمترساین

مجبورشدمازخانهبیرونبروموببینمیکروزکهشهنازازمدرسهبهخانهبازنگشت،

 .کجاماندهاست

 .بگردممادرشآنروزتبکردهبودوازمنخواستکهبرومودنبالش

امرفت،نگاهاشمیچشممبازبهحامدافتادکهدستدخترشراگرفتهوبهطرفخانه

 .کهخودبدانم،بهسمتاوکشیدهشدارادهومثلهمیشهبدوناینبی

 .امرختنبستهبودگویاعشقشهنوزهمازسینه

ایبعد،بهخودمآمدموبهخودنهیبزدمکهنبایدبرایممهمباشد.درهمینلحظهلحظه

شدکهپیششرفتمودستشرادرچنگگرفتمودویدمشهنازداشتبهمننزدیکمی

هامجالمندادند!جلویدیدمرااشکبهسمتخانهتاریختآنمردپسترانبینم؛اما

امیکبارهازمقابلامدرنگاهمزندهشدند.زندگیگرفتند.وبازدوباره،خاطراتکودکی

چشمانمگذرکردواینمنجربهافکاریدرهموبرهمدرذهنمشدومنبهچرایی

حیاتنیافتمواززیستنمدرایندنیااندیشیدم!هرچقدرتالشکردم،دلیلیبرایادامه

کردمارزششراداشت؟زیستم.آیاکاریکهمیدلیلمیآنپسبازهمناامیدانه؛امابی

ایبادردفروبرموبازهمانکارهاییراکهدوستندارم،انجامکهزجربکشم.لقمهاین

دادههمسراولشراطالق .گذشتند.خبرجداییحامدراشنیدمدهم.روزهاهرچندبدمی

 !یپدرومادرشکردهبود؛امابرایممهمنبوددیگرنهوهمسرسومشراراهیخانه

 .کردمکهعاشقچنینمردیشدهبودموآرزویداشتنشرامیتنهاشرمکردمازاین
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اشپیداشد.مردیمعتادبادوزنودربیستونهسالگی،دوبارهخواستگاریسروکله

 .ششبچه

استاینبارهمبهحرفعروسشگوشکندکهبازباهمدعوایمانشدودرخوپدرممی

گونهشدهاپیروزشدندوپدرمآنمردمیانسالرابهدامادیپذیرفتوایننهایت،آن

،کشیدمکهمنبامردیکههیچشناختیازاونداشتم،نامزدکردم.هرچقدرفریادمی

دانستمواعتقادداشتمحامد،کهاوراپشتخودمیکرد.هیچکس!حتیکسیتوجهنمی

طورکهفکرکسدرایندنیاهوایمرانداشتهباشد،اوخواهدداشت؛اماآنکهاگرهیچ

!کردمنبودمی

خواستمفرزندانیبهدنیابیاورمکهزندگیهمانندمنداشتهزدم.چوننمیمنضجهمی

 !یمپارهشدودیگرهیچباشند؛اماچهفایدهداشت؟تنهاگلو

همینکهتاریخعقدمرامشخصکردند،منخاموشگشتم.چونکاریازدستمبر

توانستمآمدوازطرفیشهامتتسلیمشدنرانداشتم.زیرامنمهنازبودم،نمینمی

یعنیایندرتوانمننبود. .گیرندهابجایمنتصمیممیبنشینموتماشاکنمکهچطورآن

هابرندگاناینگذارمآنهخودمقولدادموبهقولخودعملخواهمکرد.مننمیپسب

کهازخودقولگرفتم،آرامگشتم.قولیکههیچیکازافرادماجراباشند.بعدازاین

گرفتند.منخاموشگشتهومنتظرخانوادهازآنباخبرنبودندوگرنهشایدجلویمرامی

دانستمآنامرختخواهدبست.منکهمینشبدبختیاززندگیروزینشستمکهباآمد

با .امببرمرسد،پسسعیکردمنهایتلذتراازروزهایباقیماندهروزبزودیفرامی

دادمودراینچندروزسعیهایشانگوشمیوالدینمبهمهربانیبرخوردکردم.بهحرف

درهمینروزهاپایمبعدازدوسالتمامبهخواستند؛اماهامیکردمفرزندیباشمکهآن

هایمخوردکهوسطزمینگردگرفته،پخشوپالشدهانباریرسیدوچشممبهنوشته

اشکمدرآمدوشروعبهگریستنکردمو .کردندهاتغذیهمیازآنهاییبودندوموش
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 .امدوبارهزندهشدگذشته

امزیادیدورشدهبودمآری!منازخودِواقعیشانکردهبودم.آنروزهاییکهفراموش

 .چونجهانپیرامونممرابهسهمخودتغییردادهبود

کهچراخودمراازنوشتنبازداشتم.باردیگردرزندگیمازخودممتنفرشدم.ازاین

کهکسیبداند.وبازهمبرایهزارمینبارترسیدمولرزیدموبهخودپیچیدم.بدونِاین

درزندگیمبرجنسخود،لـعـ*ـنتفرستادمودرنهایت،درانباریرابستم.حالمخوش

امگرفتهبود،چوناینزندگینبودکهنبود.خودمرادراتاقیزندانیکردم.گریه

برایآرامشخودم،دوبارهقلمرابهدستگرفتمچونفکرخودکشیبازبهخواستم.می

 .خواستمخودمراخالصکنمیسراغمآمدهبودومنم

*** 

 

؟بهقولمعروفنویسمامرامیدانمچراداستانزندگیجایزندگیمهمینبود!نمیتااین

توانددرآنباشد؟اینجملهراباخندهحتماحکمتیدرآناست؛اماچهحکمتیمی

جانیستندوباینوالدینما .امکنمدیوانهشدههایی!فکرمینویسمآنهمچهخندهمی

اماند.اوچهارمینفرزندشرابهدنیاآوردهاست.شنیدهشهنازوسحربهخانهبرادرمرفته

که،قراراستدوهفتهدیگرمرابهعقدمردیاند.ودگرایناسمشرامحمدرضاگذاشته

نعملکنم.امپسبایستیبهآکهدوستندارمبااوباشم،درآورند.منبهخودقولداده

کنندوهاادعابهقلدوریمیراستشخواستمدرتولدسیسالگیمحاضرباشم؛اماآدم

هابمانم.ولیبههرحال،برایانسانیمانندمن،چهفرقیداردگذارندبیشترازایننمی

اموخود،آگاهنیستم.هاستکهرفتهفردامرگسراغشرابگیردیاامروز؟منسال

هجارادرخودفروبردهاستوحتی،گنجشکانُپرسروصداهمدراینلحظهسکوتهم

.ساکتند
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هایشفریاد .امکوشددرراازجایشبکند،دراتاقیزندانیکردهسمیهرادرحالیکهمی

خواهمدستبهکاریمی .برددهدوسکوتسنگینراازبینمیهایمراآزارمیگوش

کنم.چونبیهودهاشمیودکهتاآخرعمربنویسمودارمبرآوردهبزنم،آرزویماینب

دارم،تیغرابهآرامیازرویزمینبرمی .ستومراهمدیوانهکردهاستزیستندیوانگی

کشموایازنوشتندستمینویسم،برایلحظهتانمیطورکهبادستراستمبرایهمان

گونهبمیرم!همیشهازایناند.قرارنبوداینخیسکردههایمرازنم!اشکنوشتهرگمرامی

 ...رسددانستمروزیازراهمیترسیدم.چونمیروزمی

هایمجاریستواالناستکهازترسسکتهلرزموعـ*ـرقازشقیقهازترسدارممی

 .کنم

 .اگربیدارشوم،بازهمبرایتانادامهزندگیمراتعریفخواهمکرد

ام،ازجایشراکهدرآنزندانیشکردهکندوسعیدارددراتاقیزارگریهمیسمیهزار

رومودرآخرچشمانم،کمازهوشمیدانددارمچهغلطیمیکنم.کمبکند.چونمی

 !آیمروند.فکرکنموقترفتناست،مادربزرگدارممیناخواستهبررویهممی
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  |A.R.Sشوندکودکان همسر می   

 
 »با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.«

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید. 

این  برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.  لینک
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