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تقدیم به

 کسانی ک فرصت را بایم فراهم ساختند ت یکبار دیگر اندیشه ام را مکتوب سازم ک جرأت پیدن را بای 
دومین بار تجرب کنم.





مقدمه

زمان روایتگر از یک عشق واقعی عشقی که باید باهاش جنگید حتی اگه به 
ضررمون تموم بشه.

روایتگر مشکلت همۀ ما آدم ها مشکلتی از دل خود جامعه.
اختلف نظرها، ازدواج های زورکی که فقط و فقط به خاطر پول، زندگی بدون 

عشق و علقه.
پدر و مادرهایی که دخترشونو به خاطر پول می فروشند فقط به خاطر این 
که طعم بی پولی رو نچشه ولی اون ها نمی فهمند که با بی پولی میشه کنار 
اومد میشه دو نفری کار کرد و پول در آورد و با عشق و علقه مشکلتمونو 
تا یک  اینه که  با پول چیکار میشه کرد فوقش  در کنار هم حل کرد ولی 
مدتی هر کاری دوست داشته باشی می کنی و هر چی دلت می خواد می خری 
بعدش عین یک تفاله می ندازنت توی سطل آشغال. حال کدومش بهتره کاش 
بعضی از پدر و مادرها هم اینو می فهمیدند و ازدواج دخترشونو یک معامله 
از این که خیلی  نمی دونستند کاش بیشتر به حرفش گوش می دادند قبل 

دیر بشه.
بیایم مثل یلدا تو زندگیمون صبور باشیم و هیچ وقت ناامید نشیم با همۀ 

مشکلتی که داریم.
زندگی پر از عشق و محبت و امید و دلی شاد براتون آرزو می کنم.

سمانه هاشمی       
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فصل اول

این دیگه چه خوابی  بال نمیاد، وای خدای من  دهنم خشک شده، نفسم 
بود که من دیدم هر چی دنبال یک لیوان آب می  گردم پیداش نمی  کنم 
که بخورم و گلوم تازه بشه. پا شدم پرده رو زدم کنار. هوا روشن شده بود 
افتادم  با سالر  قرارم  یاد  می داد.  نشون  کرده، ساعت هفت  نگاه  به ساعت 
یه دوش گرفتم  رفتم  برسم.  قرار  به  آماده می شدم که  باید هر چی زودتر 
و خودمو آماده کردم و رفتم بیرون. سفره پهن بود و مامان و بابا نشسته 

بودند داشتند صبحانه می  خوردند.

سلم صبح تون بخیر.-  

سلم صبح تو هم بخیر، بیا بشین صبحانه بخور.-  

چشم.-  

اتاقش -   توی  از  کیان  که  شدم  خوردن  مشغول  و  سفره  سر  نشستم 

اومد بیرون.

سلم به همگی.-  

سلم مادر بیا صبحانه بخور.-  
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نه مامان باید برم دانشگاه دیرم شده خداحافظ.-  

آخه این طوری که نمی شه مامان جان.-  

تو دانشگاه یک چیزی می خورم خداحافظ.-  

به سلمت عزیزم.-  

خوب مامان منم دیگه باید برم.-  

کجا هنوز که زوده-  

من می رسونمت.-  

نه بابا خودم می رم با سالر قرار دارم.-  

باز اون پسره گدا یلدا به خدا اگر بری شیرمو حللت نمی کنم.-  

مامان با سالر درست صحبت کن بعدشم می دونی که می رم پس الکی -  

بحث نکن. خداحافظ.

یلدا... یلدا.-  

رفتم دم در داشتم کفش هامو می پوشیدم که بابا گفت:

چکارش داری منیر ولش کن هر روز به این دختره گیر می دی.-  

آخه من نمی دونم این پسره چی داره که یلدا این طوری می کنه.-  

هم دیگرو دوست دارند چیزی از این بیشتر.-  

دیگه صبر نکردم که ببینم مامان چی میگه. رفتم، از دست مامان ناراحت 
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بودم کار هر روزش بود که اعصاب منو به هم بریزه. 

نیم ساعت بعد رسیدم کافه یلدا که چند کوچه پایین تر از خونمون بود. سالرو 

دیدم که یک گوشه دنج نشسته و با لبخند داره نگاهم می کند رفتم پیشش.

سلم.-  

سلم.-  

دیر کردم؟-  

نه منم الن رسیدم حالت خوبه؟-  

ممنون تو خوبی؟-  

آره خوبم.-  

گارسن اومد پیشمون.

چی می خوری؟-  

قهوۀ ترک.-  

یک قهوۀ ترک و یک نسکافه.-  

چشم.-  

دلم برات تنگ شده بود.-  

منم همین طور.-  
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سالر من دیگه خسته شدم هر روز جنگ و دعوا. روزی نیست که با -  

مامان در مورد تو دعوا نکنم تورو خدا دیگه تمومش کن.

می دونی عزیزم منم خسته شدم ولی باید تحمل کنیم چارۀ دیگه ای نداریم.-  

باشه. هر چی تو بگی.-  

تا نیم ساعت دیگه هم با هم صحبت کردیم و بعد راهی بیمارستان شدیم.

سرپرستار بخش بودم بخش کودکان سرطانی که بدون این که دلم بخواد 

به این بخش منتقل شدم که روزی نبود که توی این بخش صدای ضجه و 

برای همیشه روی  نباشد و جلوی چشم های من بچه ها چشم هاشونو  گریه 

این دنیا ببندند.

اول که به این بخش منتقل شدم برام خیلی سخت بود ولی الن یه کم عادت کردم.

رفتم به تک تک بچه ها سر زدم و داروهاشونو دادم.

بود  قرار  امروز  و  داشت  مغزی  تومور  که  بود  ساله ای  پنج  کودک  مصطفی 

داشت  و  بود  نشسته  تختش  روی  پیشش  رفتم  بده  انجام  عملشو  دومین 

نقاشی می کشید.

سلم مصطفی جان.-  

سلم خاله.-  

حالت خوبه؟-  
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اوهوم.-  

چکار می کنی؟-  

دارم نقاشی می کشم.-  

واقعاً ببینم نقاشیتو.-  

سمت  به  داشت  و  بود  شده  دچرخه  سوار  که  بود  کشیده  خودشو  عکس 

یک جاده بی انتها که پر از درخت بود می رفت نمی دونم منظورش از این 

نقاشی چی بود؟

چقدر خوشگله  خاله!-  

راست میگی؟-  

معلومه که راست می گم  عزیزم.-  

خاله امروز قراره دوباره عملم کنی؟-  

آره.-  

ولی من می ترسم.-  

نباید بترسی عزیز دلم دوباره عمل می کنی حالت خوب می شه میری -  

خونتون پیش مامان و بابات میری مدرسه.

خیلی ناامید گفت:

امیدوارم.-  
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ناامیدتر از چیزی بود که فکر می کردم حالم خیلی بد شد. می خواست گریه ام 

بگیره انگار بهش الهام شده بود که دیگه از تو اتاق عمل بیرون نمیاد. لباس 

عمل تنش کردم دیگه هیچ حرفی نزد. آقای دکتر هم اومد توی اتاق.

سلم آقای دکتر.-  

سلم، آماده است؟-  

بله.-  

خانوم مالکی امروز نیومدند و شما باید به جای ایشون بیایی اتاق عمل.-  

من؟-  

بله.-  

ولی  عمل  اتاق  توی  برم  دوباره  قراره  که  این  از  داشت،  بََرم  ترس  دوباره 

بالجبار قبول کردم.

چشم.-  

چند تا پرستار دیگه اومدند و مصطفی رو بردند توی اتاق عمل، منم رفتم و آماده 

شدم، نیم ساعت بعد عمل شروع شد. با این که اولین بارم نبود که میومدم اتاق 

عمل ولی دست و پام داشت می لرزید، استرس خیلی زیادی داشتم.

از  و  بدیم  نتونستیم مصطفی رو نجات  بعد عمل تمام شد و ما  سه ساعت 

این دنیا رفت. حالم خیلی بد شد سرم داشت گیج می رفت همه جا دو تا دو 
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می دیدم به سختی خودمو از اتاق عمل کشیدم بیرون می خواستم برم توی 

اتاق استراحت که حالم بد شد و افتادم روی زمین و دیگه هیچ چیز نفهمیدم.

داشت  و  بود  ایستاده  سرم  ابراهیمی بالی  دکتر  کردم  باز  چشمامو  وقتی 

ِسُرَممو تنظیم می کرد.

سلم خانوم مهرجو حالتون خوبه؟-  

سلم، بله خوبم.-  

من نمی دونم شما با این روحیۀ حساستون چه طوری اومدید این کارو -  

انتخاب کردید؟

نمی دونم چرا یهو حالم بد شد؟-  

ِسُرم تون تمام شده می تونید برید خونه استراحت کنید.-  

نه ممنون حالم خوبه.-  

شما مرخصید خانوم مهرجو بفرمایید.-  

ولی آقای دکتر.-  

بحث نکنید خانوم بفرمایید خونه استراحت کنید موندن شما دیگه این -  

جا فایده ای نداره.

چشم.-  

امیدوارم هر چی زودتر حالتون بهتر بشه روزتون بخیر.-  
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ممنون.-  

از تخت اومدم پایین رفتم توی اتاق خودم وسایلمو برداشتم و از بیمارستان 

اومدم بیرون.تا یک ساعت دیگه رسیدم خونه همه دور سفره نشسته بودند و 

داشتند نهار می خوردند.

سلم.-  

سلم چه قد زود اومدی اتفاقی افتاده؟-  

نه چیزی نشده.-  

خیلی خوب برو لباستو عوض کن بیا بشین نهار بخور.-  

چشم.-  

رفتم لباسمو عوض کردم و اومدم نشستم سر سفره.-  

چیزی شده بابایی چرا این قدر حالت خرابه؟-  

امروز یک بچۀ پنج ساله جلوی چشم های من ُمرد.-  

واقعاً... متأسفم.-  

بابا فقط پنج سالش بود هنوز خیلی کوچیک بود.-  

هر کسی یک تقدیری داره. تقدیرو قسمت اینم همین بوده.-  

خیلی خوب ول کنید این حرف هارو. امروز صبح ختم صلوات خونۀ ایران -  

خانوم بود بگو کیو دیدم؟
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؟؟؟؟؟؟؟خانوم. تو وقتی بچه بودی باهاشون همسایه بودیم. یادته؟-  

نه مامان چی یادمه؟! آخه خودت داری میگی وقتی بچه بودی.-  

پیماُن یادته گفت می خوام براش زن بگیرم وقتی شنید تو هنوز ازدواج -  

نکردی، خیلی خوشحال شد گفت چه کسی بهتر از یلدا جون برای آخر 

هفته قرار گذاشتیم که بیان خواستگاری.

چی داری میگی مامان؟-  

وقتی مجلس تموم شد اومد دنبالش نمی دونی یلدا چی ماشینی زیر -  

پاش بود؟! پولشون از پارو میره بال.

تمومش کن مامان من هی هیچی نمی گم.-  

اینا آدم های خیلی خوبین یلدا خر نشو.-  

چرا -   من  مادر  دارم،  نامزد  من  خوبین  آدم های  دارن  پول  چرا چون 

اینون نمی فهمی؟

سالر اگه آدم بود دستتو می گرفت و می رفتین سر خونه و زندگیتون.-  

به زودی همین کارم می کنه.-  

پس کی دو سال شد.-  

بشه، چی اشکال داره مگه؟-  

تو از آخر منو با این کارهات می کشی.-  
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بس کن مامان بس کن، اَه.-  

از سر سفره پا شدم و رفتم توی اتاقم حالم خیلی بد بود هیچ کس منو 

درک نمی کرد.

از دست کارهای مامان خسته شده بودم.

آماده شدم که برم دانشگاه تا شاید بچه هارو ببینم و یه کم حالم بهتر بشه.

آماده شدم و از اتاق اومدم بیرون مامان تو آشپزخونه بود و بابا هم داشت 

تلویزیون نگاه می کرد. مامان از آشپزخونه اومد بیرون و گفت:

کجا شال و کله کردی؟-  

میرم دانشگاه.-  

چرا اون جا؟-  

میرم یک سری پیش دوستام.-  

لزم نکرده بری.-  

من بچه نیستم مامان، بابا تو یک چیزی بهش بگو.-  

برو ولی زود برگرد.-  

چشم خداحافظ.-  

مامان یک چشم غّره بهم رفت و برگشت تو آشپزخونه.
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ده دقیقه دیگه مونده بود تا کلس ها تمام بشه و همون جا توی راهرو منتظر شدم.

ده دقیقه بعد کلس ها تموم شد و بچه ها یکی یکی اومدند بیرون تا این که 

ستاره رو دیدم وقتی منو دید از خوشحالی جیغی زد و اومد بغلم کرد.

وای یلدا الهی قربونت برم دلم برای یک ذره شده بود.-  

ستاره آبرومو بردی ولم کن زشته آخه.-  

چرا بعد از چند ماه دوستمو دیدم نباید بغلش کنم؟!-  

چرا ولی جلوی این همه پسر نه بریم توی حیاط.-  

باشه بریم.-  

رفتیم توی حیاط و روی یک نیمکت نشستیم.

خوب چه خبر؟-  

سلمتی تو چکار می کنی با درس هات.-  

خوبه کاش تو هم بودی یلدا حیف شد که دیگه دانشگاه نمیای.-  

چی بگم؟-  

سالر خوبه؟-  

آره خوبه.-  

دیدیش سلم منو بهش برسون حال کی قراره عقد کنید؟-  



یلدا18

نمی دونم معلوم نیست.-  

مامانت چی، با قضیه کنار اومد؟-  

نه بابا هر روز یک خواستگار برام پیدا می کنه.-  

واقعاً... چی بد!-  

تو چکار کردی با حسام؟-  

هیچی اومد خواستگاریم قراره آخر همین ماه هم نامزد کنیم.-  

چه قد خوب خوش به حالت.-  

نیم ساعت دیگه پیش ستاره موندم و با هم کلی حرف زدیم و بعد رفتیم خونه.

صبح مثل همیشه آماده شدم و رفتم کافه یلدا پیش سالر.

سلم.-  

سلم عزیزم حالت خوبه؟-  

ممنون چکار می کنی؟-  

کارهای هر روز یک خبر برات دارم یلدا.-  

چی؟-  

با صاحب کارمون حرف زدم قرار شد که اضافه کاری بمونم.-  

اضافه کاری؟ یعنی چی؟-  
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یعنی این که شب ها هم کار می کنم.-  

نه این طوری از پا در میای.-  

اشکال نداره به خاطر تو تحمل می کنم.-  

نه سالر خواهش می کنم این کارو نکن.-  

این -   به  که  نمی تونیم  نکنم  کارو  این  اگه  مجبورم  دلم  عزیز  نمی شه 

زودی با هم ازدواج کنیم.

اشکال نداره هر چند سال دیگه هم باشه من صبر می کنم.-  

نمی شه دیگه تا چه قدر باید یک پولی پس انداز کنیم که بتونیم یک -  

خونه بگیریم یا نه؟

باشه ولی تا کی می خوای شب کار بمونی؟-  

نمی دونم تا هر وقتی که بتونیم یک پول خوبی رو پس انداز کنیم.-  

این طوری برات خیلی سخت می شه.-  

اگر تو راضی باشی اصًل برام سخت نیست.-  

باشه قبول هر چی تو بگی.-  

آفرین این طوری برای هر دومون بهتره. -  

کار  کنم  کنترل  خودمو  کردم  خیلی سعی  ولی  بگیره  ام  گریه  می خواست 

سالر به اندازه کافی سخت بود و اگر می خواست شب هم تا صبح کار کنه 
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نمی دونم چه بلیی سرش میومد خدایا خودت کمکمون کن.

شب که خسته و مونده از سر کار برگشتم کیان خیلی خوشحال بود بالخره 

طاقت نیاوردم و ازش پرسیدم.

چی شده آقا کیان خیلی خوشحالی؟-  

آره خوب چرا نباشم؟-  

خوب اگر چیزی شده بگو ما هم خوشحال بشیم.-  

بهمن دوستم از لندن برگشته.-  

لبخند از روی لبهام محو شد و با تعجب نگاهش کردم.

بهمن؟!-  

آره نامزد سابقت یادت می یاد که بدبخت فراری دادی؟-  

به من چه من که فراریش ندادم خودش رفت.-  

بله جنابعالی اگر نامزدی تونو بهم نمی زدی اونم نمی رفت لندن.-  

تمومش کن کیان دیگه نمی خوام چیزی بشنوم.-  

باشه اصًل چه بهتر که بهم خورد وگرنه با تو بدبخت می شد سالرم یه -  

مدت که از زندگی تون بگذره اونم فراریش می دی.

خفه شو کیان.-  
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رفتم توی اتاقم و صدای مامانمو شنیدم که به کیان می گفت:

راست میگی پسرم بهمن برگشته؟-  

معلومه که راست می گم پس فکر کردین دروغ گفتم؟-  

چه قدر خوب که برگشته ببینم چیزی هم در مورد یلدا پرسیده؟-  

وقتی فهمید نامزد کرده خیلی ناراحت شد.-  

بیاد -   روز دعوتش کن  اصًل یک  یلداست  پس هنوز دلش پیش  واقعاً 

خونه مون تا مزۀ دهنشو ببینم چیه؟

چکار می خوای بکنی مامان؟-  

تو کاریت نباشه کاری که بهت گفتمو انجام بده.-  

چشم.-  

حدس می زدم که تو سر مامان چی می گذره ولی اصًل دلم نمی خواست تمام 

اون اتفاقات تلخ دوباره به وجود بیاد.

ایران  این که بهمن دوباره برگشته  از  صبح وقتی رفتم پیش سالر هیچی 

نگفتم چون می دونستم ناراحت می شه و من نمی تونستم اینو تحمل کنم از 

فردا قرار بود کار شبانه شو انجام بده این طوری دیگه نمی تونستیم همدیگه 

رو ببینیم و این برای هر دومون خیلی سخت بود.

دو هفته گذشت و بهمن بالخره قبول کرد که یک شب شام بیاد خونمون.
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سالرو تو این مدت حتی یک روز هم وقت نکردم که ببینمش.

مامان داشت حسابی برای فردا سنگ تموم می ذاشت.

صبح وقتی بیدار شدم از تو آشپرخونه داشت سر و صدا میومد معلوم بود که 

مامان بیدار شده و داره آشپزی می کنه آماده شدم و رفتم بیرون.

سلم.-  

سلم میری بیمارستان؟-  

آره دیگه کجا می خوام برم؟-  

باشه شب زود برگرد.-  

چرا؟-  

برای این که خانواده غفارزاده امشب قراره بیان این جا.-  

خوب بیان من چکار کنم؟-  

یلدا بهت می گم شب زود بیا بگو چشم.-  

چشم.-  

آفرین.-  

خداحافظ.-  

به سلمت.-  
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خانوادۀ غفارزاده یا همون خانوادۀ بهمن کسی که دو سال پیش به زور باهاش 

نامزد کردم و بعد از چند ماه نامزدیمو با هزار بدبختی به هم زدم و مادرم 

برای این که هر چی زودتر از دستم خلص بشه با سالر نامزد کردم.

آقای غفارزاده یکی از پولدارترین آدم هایی است که من تا حال تو عمرم دیدم 

کسی که با پولش هر کاری می کند.

بعد از به هم خوردن نامزدیمون بهمن رفت لندن و من از این بابت خیلی 

خوشحال بودم ولی الن اصًل دلم نمی خواد که دوباره ببینمش دلم می خواست 

شب اصًل خونه نرم ولی این اصًل امکان پذیر نبود.

مامان از این که دیر اومده بودم دلخور بود ولی برای من اصًل مهم نبود با 

همه حال و احوال کردم و رفتم توی اتاقم تا لباسمو عوض کنم.

یک لباس مناسب پوشیدم و رفتم توی آشپزخونه کمک مامان.

چرا این قدر دیر کردی هان؟ خوبه گفتم زود بیا.-  

کجا دیر کردم همیشه این موقع میام خونه به نظر شما دیره؟-  

خیلی خوب بیا این شربت هارو ببر تعارفشون کن.-  

خودت ببر من خسته ام.-  

خیلی خوب باشه بده.-  



یلدا24

رفتم و به همه شربت تعارف کردم. آقا مسعود داشت با بابا صحبت می کرد و 

بهمن هم با کیان که با نگاه هاش یک لحظه هم راحتم نمی گذاشت.

سینی رو بردم تو آشپزخونه و اومدم با مامان کنار گوهر خانوم نشستیم.

خوب یلدا جون چکار می کنی؟-  

تو یک بیمارستان مشغول به کارم.-  

اِ... چه خوب؟-  

ممنون.-  

ازدواج نکردی هنوز.-  

نه.-  

خوب خدارو شکر.-  

بله.-  

می گم شاید دوباره عروس خودم بشی.-  

بهتره گذشته هارو فراموش کنید خانوم غفارزاده.-  

چرا چی اشکال داره مگه؟-  

من نامزد دارم فکر می کردم مامان اینو بهتون گفته باشه.-  

بله گفتند.-  

بفرمایید گوهر خانم شربت تون گرم شد.-  


