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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶ سپتمبر ٠١

  

  منتظرم باش؟
 خود در نزاع دو ساعت در کنار پنجره ايستاده و با. شام روز جمعه بود و آخرين روزھای زمستان پربرف و خيلی سرد

  . بود

طنين صدای . آن دخترک زيبای دھاتی را با آن چشمان سياه و قشنگ و دوست داشتنی. ھفت ماه پيش او را ديده بود

می خواست فردای روز برگشت از ده موضوع را با مادرش . مالئم و شرينش ھنوز گوش ھايش را نوازش می کرد

ن باره صحبت کند و از او بخواھد آن دخترک را برايش بگيرد، اما جرأت درميان گذاشته از او بخواھد تا با پدرش در آ

  .ھفت ماه با خود در کشمکش سختی بود. اين کار را در خود نمی ديد

زار ھا رفته بود تا بار ديگر  چشمه و اطراف کشتِ و سر چند بار به بھانۀ عکاسی از مناظر ده، به دامنه ھای تپه و کوه

ھر بار از دور او را تماشا . ای لبريز از گرمی و محبت و خنده ھای معصومانه اش را بشنوددخترک را بيبيند و صد

  .می کرد، زيرا می ترسيد دختران ديگر ده، که با وی ھمراه بودند، به دخترک و به وی مشکوک شوند

اه باشد ديد و با ترس و سه روز قبل از حرکت شان از ده، تنھا برای چند دقيقه دخترک را بدون اين که کسی با او ھمر

  . لرز بسيار راز دلش را به وی گفت؛ و گفت که دوستش دارد و می خواھد با وی ازدواج کند

دھنش خشک شده بود و . کومه ھای دخترک از شرم سرخ شده بودند و دستانش ھمراه با شانه ھا و پاھايش می لرزيدند

  . نمی دانست چه بگويد و چگونه

دلش می خواست تا زنده است .  بود، ھم برايش تازگی داشت و ھم خوش آيند و نويدبخش بودندی که جوان زدهحرف ھائ

شب و روز و بدون وقفه آن ھا را بشنود، ھزار ھا بار، در خواب و در بيداری، ھمه جا، اما در آن لحظه جرأت شنيدن 

مادر می ترسيد؛ از قھر پدر نيز سخت بيم از نام بدی و از تبصره ھای رنگارنگ مردم ده و آزردگی ... آن ھا را نداشت

  .داشت

صدای . قلبش به تندی می زد. بدون اين که چيزی بگويد از آنجا فرار کرد. پدرش را از دور ديد که به سوی او می آيد

  !قلبت را برای من نگه دار. با مادرم به خواستگاری ات می آيم. منتظرم باش: خفيف جوان را شنيد که می گفت

دخترک ھم روز و شب را . از آن روز می گذرد و جوان ھنوز اين موضوع را با مادرش در ميان نگذاشته استھفت ما 

از جوان . سراسر عشق و شور و اميد و انتظار شده است، ولی بيم گنگی وی را می آزارد... در انتظار می گذراند
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که  با آن... انست چگونه و از کجا آغاز کندمی خواست قصۀ جوان را به مادرش بگويد، اما نمی د. خوشش آمده است

می ... و پدرش چه خواھد گفت ... از طرفی نمی دانست عکس العمل مادرش چگونه خواھد بود!  درازی نبودۀقص

  .ترسيد

خواب از چشمان ھر دو فرار کرده بود، اگرچه دخترک صد ھزار حکايت خوش و آرامش بخش درچشمان جوان ديده و 

  !و جھانی از اميد... يای وصالؤ و ر...خوانده بود

امشب، ھر چه پيش آيد، باداباد، موضوع را با مادرم در ميان می گذارم و خواھش می کنم از پدرم بخواھد تا آن دختر 

  .را برايم خواستگاری کنند

 آرامی و وقار به خورشيد با. يک ھفته بعد، شام روز بود که جوان با پدر و مادر و بعضی از دوستان شان به ده رسيدند

ولی ده حالت . لحاف ضخيمی از برف ھنوز ده را در خود پيچانده بود. پشت کوھی مملو از اشجار بلند غروب می کرد

  . آرام، و آرامش بخش دفعۀ قبل را نداشت

. ندبچه ھای کوچک و نيمچه جوان با ھياھو و سر و صدا و خنده، با لباس ھای نو روی صفۀ قلعه با ھم بازی می کرد

مردانی چند نيز در آنجا ديده می . چند جوانان در کنار ديواری نشسته و با صدای بلند سر به سر ھم ديگر می گذاشتند

زنان به پشت بام ھای خانه ھای شان . صدای دھل و سرنا از درون کوچه ھای تنگ و کثيف ده شنيده می شد. شدند

  .ماشا می کردندبرآمده بودند و موکب شاه ـ عروس را با خوشحالی ت

يا ... کاکا جان، مثلی که در ده عروسی است: جوان که از موتر پائين شده بود با کنجکاوی از يکی از مرمان ده پرسيد

  کدام خبر خوش ديگری؟

 معلم حکيم از چند ماه خواستگار اين دختر برای پسرش بود، ولی با. امروزعروسی دختر خان است! بلی، عزيزم

م جوان تحصيلکرده، زيبا، خوش سيما و خوش اخالقی است و وضع زندگی شان ھم بد نيست، خان وجودی که پسر معل

  . برای چند ماه به آن ھا جواب موافق نداد

اما باالخره از رفت و آمد زياد زن معلم به عذاب شدند و به خواستگاری آن . نمی خواست دخترش را به پسر معلم بدھد

  . ھا جواب مثبت دادند

ھمين يک ساعت پيش نکاح شان در . به ھرحال خدا خوب کند.  واال نبودکه ماندنزن معلم مثلی ... رفت و آمدشش ماه 

 آن ھا را به پای ھم پير یخداوند زندگی پر از شادی نصيب شان کند و ھر دو. ميان ھلھله و شادی مردم ده بسته شد

ر انسانی آرزوی داشتن چنين يک زن و چنين يک فکر می کنم ھ. دختری بسيار عفيف و پاک و نجيبی بود. بسازد

  !عروسی را دارد

او خودش با ترديد و دو دلی چنين پايان تلخی را برای .  اميد جوان را انتظار بيش از حد با بی رحمی شکسته بودۀشيش

  . زندگی خود رقم زده بود

لبخندی تلخی به جوان نگاه می کرد و با  اسبی از آنجا عبور دادند، در حالی که با پشتدر ھمين لحظه دخترک را بر 

 کجا شدی؛ و چرا؟         : نگاه ھای پر از اندوه و درد از او می پرسيد
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