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امام علي(ع)

فکر ميکرد مينش��ينم دس��ت به س��ينه که هر
چ��ه بخواهد انجام بده��د و من هم چيزي نگويم!
درست بود که مادر و پدرش او را فرستاده بودند
تهران که درس بخواند ،ولي من دايياش بودم و
بايد مراقب رفتارش ميبودم.
س��وگل وقتي دانش��گاه تهران قبول شد مستقيم
آمد خانه م��ا ...خواهرم از اصفه��ان تلفن کرد و
گف��ت س��وگل از حاال با ش��ما زندگ��ي ميکند.
گفتم:اما خواهر تو که وضعيت ما را ميبيني .مادر
که مريض احوال است و زمينگير شده ،من هم از
صبح تا ش��ب سرکار هستم... به خواهرم برخورد
و رک و پوس��ت کنده گفت که او هم در اين خانه
س��هم دارد و ارث پدرياش است و تا حاال هم که
حقش را نخواسته خيلي خانمي کرده و در عوض
اين کار ما هم بايد دخترش را تر و خشک کنيم!
هميش��ه ميدانس��تم س��يمين خواهرم متوقع و
طمعکار است ولي فکرش را هم نميکردم به اين
رو راستي حرف دلش را بزند.
به هر حال سوگل آمد و در خانه ساکن شد .مادرم
با آن جس��م مريض و خس��تهاش ه��ر روز براي
اين دختر غذا درست ميکرد و بهش ميرسيد...
من هم س��عي ميکردم امکان��ات بهتري برايش
فراهم کن��م .اتاقش را رنگ ک��ردم .يک بخاري
نو خريدم و خالصه همه چيز براي اينکه س��وگل
مهيا بود.اما بعد از يکي
خانم خوب درس بخواند ّ
دو ترم متوجه شدم رفت و آمد هايش بيحساب
و کتاب ش��ده .فهميدم خيلي از روزها سرکالس
نميرود و با دوستانش توي اين پاساژ و آن پاساژ

ميپلکد .خبرش را محمود خان همسايهمان داد
که تاکسي داشت و چند باري سوگل را به حساب
ما اين طرف و آن طرف برده بود.
يک شب بهش گفتم :
برنامه دانش��گاهت را به من ب��ده و از اين به بعد
طبق آن برنامه از خانه بيرون ميروي...
اول فکرمي کرد جدي نميگويم اما بعد از چند روز
که متوجه شد من کاملًا جدي هستم تلفنهايش به
اصفهان شروع شد .هاي هاي گريه ميکرد که ما
او را اسير خودمان کردهايم .سيمين هم از همه جا
بي خبر پا ش��د آمد تهران و قشقرقي به پا کرد که
چرا دخترش را اذيت ميکنيم و ...
بهش گفتم يک هفته بم��ان و خودت به امورات
بچهات برس...
س��يمين پر س��ر و صدا و پر توقع ولي زن بس��يار
باهوشي بود و خيلي زود فهميد سوگل ديگر مثل
روزهاي اول درس نميخواند و مدام با دوستانش
توي شهر ميچرخند و...
ي��ک روز به من گفت چه باي��د بکنم و اين دختر
را چط��ور کنترل کنم؟ گفتم هم��ه چيز را بگذار
به عهده من و بهش بگو از حاال من مس��ئول همه
کارهايش هس��تم و حتي پ��ول تو جيبي اش را هم
بايد از من بگيرد.
س��يمين رفت و جنگ من و س��وگل شروع شد.
ه��ر روز صبح خودم ميبردمش دانش��گاه و بعد
از ظهر بر ميگرداندمش .مدام کنترل ميکردم
که اوضاع درس و مشقش چطور است و با استاد
هايش در تماس بودم .سوگل خيلي عصباني بود و

فکر ميکرد اين کارها بيش از حد آبروي او را بين
دوستانش برده ولي من کار خودم را ميکردم .تا
اينکه يک روز وقتي رفتم دانش��گاه دنبالش ديدم
رنگش پريده و حسابي بهم ريخته .داستان از اين
قرار بود که دوس��تانش را در خياب��ان به عنوان
ب��د حجابي گرفته بودند و مس��تقيم آورده بودند
دانش��گاه و وقتي وسايلش��ان را گشته بودند مواد
مخدر هم پيدا کرده بودند .سوگل با تني لرزان به
من ميگفت آن روز قرار بود هر طور شده من هم
همراه آنها بروم ولي همين کنترلهاي بيش از حد
شما باعث شد بيايم خانه!
حرفي براي گفتن نداش��تم .چن��د روزي حالش
خوش نبود اما ک��م کم فهميد چه خطر بزرگي از
بيخ گوش��ش گذشته اس��ت... از آن موقع به بعد
اين دختر آدم ديگري شد .من هم با اطمينان او را
رها کردم و ديگر کنترلي روي رفت و آمدهايش
نداشتم.
آمدن س��وگل ب��ه خانه ما هرچن��د اول به خاطر
طمع مادرش بودا ّما بعدها ثمرات زيادي داشت.
او در ته��ران ماندگار و عص��اي پيري و مريضي
م��ادرم ش��د .همين جا کار پيدا ک��رد و حاال همه
امورات خان��ه را مثل يک زن کدبانو ميگذراند.
مادرش هر چه اصرار ميکند به اصفهان برگردد
قبول نميکن��د و ميگويد ميخواهم پيش دايي و
عزيز بمانم.
گاهي حس ميکن��م حتي در بدترين اتفاقات هم
ميتواند خيريّتي وجود داش��ته باش��د که ما فقط
بايد صبوري کنيم تا آن را درک کنيم...

		
  به گوينده نگاه نکن به آنچه گفته ميشود توجه کن

سيمين رفت و جنگ من و سوگل شروع شد .هر روز صبح
خودم ميبردمش دانشگاه و بعد از ظهر بر ميگرداندمش.
مدام کنترل ميکردم که اوضاع درس و مشقش چطور است

