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 میخودت کمک کن تازه داشت ایبدتر بشه... خدا زیدوباره همه چ دیفقط دعوا نکن  -

 ...میکرد یآروم درستش م

برود و   رون یدادم از خانه ب شنهادیبود. پ دهیفا  یکردم آرامش کنم ب یم یسع هرچه

نکند  رفتیپذ عیسر ی. طفلکافتدیب ابیبماند تا آب از آس دیدو روز منزل سع یکیمثال 

با  شگاهینما یمبل ها یو کامران رو ارشیشود. پدرم با ک یز یخانه آبرور یدوباره جلو

به من نگاه کند  نکهیجواب ندادند. بدون ا چکدامیو ه ماخم نشسته بودند. سالم کرد

نوشته   یمن چ یشونیپ  یبشنود: رو واریشت و به در گفت که دبه سمت شهرام برگ

 آقا شهرام؟ 

  نجایحرف بزند: ا یبه صورت پدرم انداخت اما نتوانست کلمه ا یبا ترس نگاه شهرام

  یمشتم له م یتهران رو تو یمن کل بازار آهن فروشا رت؟یغ ینوشته ب اینوشته خر؟ 

  هیمهر رهیکلکش رو بکن به جاش م گمی شه؟ بهش م یالف بچه نم کی فیکنم آقا حر

 بدم هم طالق؟   مهرمن نوشته خر که هم  یشون ی پ یرو ده؟یم

پرت کردم: شلوغش نکن پدر من... حتما صالح   شگاهینما زیم یرا رو نیماش چییسو

رسونده   غامیپ عیکه سر یکارو کردم... فقط بفهمم اون خاله زنک نیدونستم که ا

  ستندیشهرام؟ مرد ن ینیب یگذارم ... م یمحل نم یبرو براش تو کاسبا... به وهلل آهیک

 رشیگ یکرده چ  ینیریمن خودش یبابا شیکنند... االن مثال پ یدخالت م هیتو کار بق

 اومد؟  

برگشت: بد کردم؟ من   ارشیبه پشت دستش کوباند و به سمت ک یضربه محکم بابا

 گرفتم شاخش کردم؟  یعروس دم؟یبد کردم براش خونه خر

که من فکر کردم انگشتانش شکست. شهرام و   یطور دیدوم را محکم تر کوب  ضربه

دست که نمک   نی: بشکنه ادندیها پر یصندل  یمتر از رو کیو کامران هر سه  ارشیک

 ... دمیهمه زحمت کش نیخاک برسر من که ا ینداره... ا
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 یها یکرد و احتماال دعوا به کتک کار یم یشلوغ کار یلیوقت ها بابا خ نجوریا

و   دیکش یهرگز خجالت نم شیشد. از کتک زدن بچه ها یما ختم م نیب نیسنگ

 کجاست؟  دینشاند: شهرام داداشم... حم یم یحرفش را به کرس ینطوریهم

زده؟ شهرام هم زود مطلب را  بشیکجا غ ان یبود بفهمم ک  نیا دیمنظورم از حم قایدق

 اره؟ یب  ییآبدارخونه است بگم چا یگرفت: تو 

 

قصه سر دراز دارد... پدر   نیدر مغازه رو ببنده تا آبرومون نرفته انگار ا ادینه بگو ب  -

  می... تا خواستم زندگیجشن عروس کیبا   یداد یخونه هفتاد متر  کیمن... تو به من 

  ید سرم... االن اگر چکش رو بکشم بعدش مش دهیرو بسازم همون مثل پتک کوب

 م؟ ی مثل دو تا مرد با هم حرف بزن میتون

 ... ی بهم بد دی رو با تیبکش... مرد باش بکش... کل زندگ  -

 تی من مال اوست. واقع ییکرد تمام دارا یادعا م شهی حرکتش خنده ام گرفت. هم از

رنگ و لعاب  یب یوسمن با جان کندن هر چه داشتم به دست آوردم. عر راینداشت ز

در مغازه رو ببنده من با  ادیب دیدستش نگذاشته بود: بگو حم یرو یادیما هم خرج ز

 .  میدیرو فهم گهیحرف همد دیپدرم حساب کتاب کنم بعد شا

شهرام برداشت و شروع کرد. عاشق دست خطش   یاز جلو عیسر یو خودکار کاغذ

هم حرف   قشی. جمع و تفرسدی توانست بنو یداشت اما م یسواد اندک نکهیبودم. با ا

برسد. نوک خودکار را طبق عادت به   شی حساب به پا نیماش ینداشت. محال بود حت

  نشستنش دلم ضعف رفت: خانه رزط  یدانم چرا برا یدهان برد و با زبان تر کرد. نم

 ... نیسر عقد... ماش یدر تاالر... طال ی... عروس یهفتاد متر

... دمیمن خودم کار کردم موتور خر ن؟یو نشستم: کدوم ماش دمیحرفش پر ان یم

 قراضه...  دیکردم به اون پرا لیسرعقد سحر بهش اضافه شد که تبد یکادوها
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  یگرفتم که تونست یمن عروس ؟یداشت یالدنگ مگه چ یچسباند: بدبخت... تو  آمپر

خونه  متیباال... ق یبکش یتونست ی... من نبودم دماغت هم نمیسر عقد بد یپز کادو

 ... یکن یهم به روز حساب م

 ... یباره بگو لخت بشم خجالت هم نکش  کی ؟یچ گهی: ددیباال پر میابروها

اتفاق   یپشت سرم در خانه پدر ییمن دعوا ابیبار در غ کیکامران افتاده بودم.  ادی

قصدش   دمیفهم یزد. آن روزها نم یدرباره اش با من حرف م  شهیافتاد که سحر هم

ام را   یکه زندگ یکند اما با کنار گذاشتن تعصب داریاست مرا از خواب غفلت ب نیا

 یپدرم آن شب م ایکردم. گو یرا درک م ئلو تلخ کرده بود امروز بهتر مسا اهیس

  یهمه م نکهیکند اما کامران با ا رون یب ی طور شده کامران را از آهن فروشخواسته هر 

. بدون دعوا و با خنده آب  اوردیدهد، کم ن یدانستند مقصر است و تن به کار کردن نم

 یتکون نم م... من از جایپس ننداز  یخواست  یبود: م  ختهیدست پدرم ر یرا رو یپاک

شه... من زن  یم یچ نمیبب نییپا ارمیمغازه رو م یها شهیش یحرف بزن  ادیخورم... ز

 ... ی رینگ  یخواست یم یدارم خودت برام گرفت

نبرده و دلش به حال من   ادیگفت لبخند و نگاه ستاره باران پدرم را هرگز از  یسحر م

بودم. من هم  هی پاسوز بق شهیگذاشتم و هم یکه م یسوخته بخاطر آن همه احترام

برام دمت گرم   ی... زن گرفتیپس ننداز  یخواست یم: مگرفت شیروش کامران را پ

تا  یخانواده سحر گفت یجلو  یتو نبود نیمن زود ازدواج کنم... هم یتو خواست یول

  یسحر اومد التماست کرد کار یعروست با توست؟ پس چرا وقت حتاجیچند سال ما

  بود که به قول ارشیخونش پر نشد؟ اگر مال کامران و ک خچالی یبراش بکن 

  یات م نهیس یمغازت وسط کوچه بود...من هنوز اون صحنه که رو شهیخودشون ش

خونه عروسم بدون گوشت و  دیتا من زنده ام نبا یگفت یسحر م یبابا  یجلو یدیکوب

 ... ادمهیمرغ بمونه 

حرفم دو تا  ستمیو کلفت کردن صدا در آوردم: مرد ن نهیس یخودش را با زدن رو یادا

 شیخرج  هیمثل بق ادی... بچه هام کفن بشن خرج عروس با منه... هر ماه ب یبشه حاج
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کارو کردم دختر شما هم  نیهم هیبا بق  رهیتن بم نیخونه هم روش... ا دیخر رهیرو بگ

 خودم...  یمثل دخترها

 خودم ببندم؟  ای یبند ی... م؟ یاریمنو در م یبرداشت: ادا  زیسمت من خ به

که  ان یک یبندم اما نگاهش از من باالتر رفت و رو  ینم  میکنم و بگو یقلدر  مخواست

خجالت هم خوب   ؟یکن یم یچه غلط نجایبود نشست: تو ا ستادهیپشت سرم ا

 گذارم بزمجه...  ی... زنده ات نمهیزیچ

 ان یهمه خواهد شکست و ک یدانستم غرورش را جلو یبرود. م ان یشد به سمت ک بلند

از ترس پشتم پناه  ان یو ک ستادمی سکوت خواهد کرد. قبل از پدرم ا شهیمثل هم

بابا  می... بزرگ شددیگم شورش رو در آورد یبهتون نم یچی ه ی... هگهیگرفت: بسه د

 ...  یبزن یپس گردن ستینشده... بچه که   یواسه خودش مرد  ؟ینیب ینم

اما از خشم کبود شده  رندیبابا را بگ یکمک کردند تا جلوو کامران هم به ظاهر  ارشیک

دو تا قصد   نی... ادیبکشد: ولم کن رون یآن دو نفر ب  نیداشت خودش را از ب یبود و سع

 جون منو کردند... برو کنار بچه... 

خطاب به من   یفحش ناموس یاما وقت ردیرا بگ ادیداد و فر یکرد جلو یم یسع  شهرام

  یرا لرزاند که حت شگاهینما یها شهیچنان ش ادشیفر یشد صدا یاز زبان پدرم جار

نبود زنگ   اوشی... اگر به خاطر سهیزی : ساکت... حرمت هم خوب چدمیمن هم ترس

 ...ون ... به خدا خسته شدم از دستت سیزدم پل یم

خودت احترام   یا بر  یادب یبا زور گفتن و ب یفکر کرد  یول یپدرم یجا یمرد حساب

بچه هات بهت   یتوقع دار یدار یکس رو نگه نم چیتو خودت حرمت ه ؟یخر یم

 داشته باشن؟ ...  یازت حرف شنو  ایبگن پدر؟ 

رو  لشینداشته باشه... من اون دختره و کل فام  یاز من حرف شنو یغلط کرده کس  -

 گفتم...  یک نیقبرستون بب نهیفرستم س یم
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کرده.   یزیدرخانه آنها آبرور یدانستم چند بار رفته جلو یبود. م ان یهمسر ک منظورش

کنند تا از دست پدرم در  یخدا دو بار مجبور شدند ظرف چند ماه اسباب کش یبنده ها

است   شیسر بچه ها یباال ریکردم از بس مثل ش یباشند. آن روزها فکر م شیآسا

.  دمیکش یخجالت م شیارهارفت نیاما امروز به خاطر ا  ستیحاضر به کوتاه آمدن ن

: بابا بس کن...  ندیرا گرفت و مجبورش کرد بنش شیبازوها ین یریخودش یبرا ارشیک

بچه عاقلته... به خاطر   اوشیس میکرد ی خر فکر م یهمدست داره... ما  ینیب یمگه نم

 ...میبگن غلط کرد ان یب ی ک نیزن افتادند به جون خانواده... صبر کن بب

. در  اندازمیگرفتم دعوا راه ن یخودم را م یجلو یلیخون بود. خ ارشیاز دست ک دلم

 گریخوردم که د نی سنگ یمدت بارها و بارها به سحر قول داده بودم و قسم ها نیا

برگشتم و آرام زمزمه کردم: هر   ان یحل نکنم. به سمت ک  یارمشکالتم را با کتک ک

 ...  ن نمو نجایشو... فقط ا میج یتون یطور م

شد؟ مرد   یپدرم باعث شد دوباره به سمتش برگردم: پس چک چ ادیفر یصدا

نبود... تا حاال بچه ات کالس اول بود...آره مرد  نیاالن وضعت ا  یاگر بود  یستین

 ... یستین

  شهیکه هم ییدو تا از کاسب ها یکیما  ی. از سر و صدادمییبه هم سا را میها دندان 

 دیخواستند داخل شوند و حم یمغازه ها پالس بودند نظرشان جلب شده بود. م یجلو

  یدر مغازه را ببندد اما از رو نم دیاست با یکرد قانعشان کند موضوع خانوادگ یم یسع

آوارش  ریحس کردم زلزله آمد و من ز  ستمیمن مرد ن بلند گفت یبا صدا یرفتند. وقت 

  ریمد یصندل یکتم که رو بی فکر نشستم و دسته چکم را از ج یدهم. ب یدارم جان م

 هم بود...  یاوشیس ادین ادتی گهید  یکه بر سمی: بگو چقدر بنودمیکش رون یبود ب

وز  ر متی... به قسی: بنودیدسته چک من کوب یبا انگشت اشاره اش رو مشتاق

 ارزه؟  یسرتاپات چقدر م نمیخوام بب ی... میکن یهم حساب م زی... همه چسیبنو

 

https://romankhon.ir/

