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فرداي بله برون داماد ناپديد شد. نه 
در مغازه اش بود و نه کسي از او خبري 
داش��ت. از همه بيمارس��تان ها پرس و 

جو کردند و هيچ ردي از داماد نبود 

ظاهر را کنار بزند و به باطن افراد سرک بکشد. در 
جور ديگر معتقديم کساني که در عقايد خود بيش 
از حد تعصب نش��ان می دهن��د، آدمهاي نرمالي 
نيس��تند. و طب��ق قانون ׳׳از آن نت��رس که هاي و 
هوي��ي دارد از آن بترس که س��ر ب��ه تويي دارد׳׳، 
با آدمهايي که زيادي ب��ه زهد و پرهيز تظاهر می 
کنن��د، با احتي��اط برخورد مي کني��م. بايد مراقب 
کساني باشيم که براي رسيدن به هوس ها و مقاصد 
شيطاني، نقاب رحماني مي زنند. و در اين سرنوشت 
ديديم که اين ج��وان زاهدنماي متعصب، به قول 
خودش نتوانس��ت جلو نفس ام��اره اش را بگيرد و 
ش��يطان آمد و در طرفه العيني محصول سالها زهد 
و رياضت بی ريش��ه را ب��ه باد داد. خب آن زهد و 
رياضتي که نتواند نف��س اماره را مهار کند، به چه 

دردي مي خورد؟
  در قصه دادگاه بعيد اس��ت که قاضي بگويد يا 
دس��ت و پايت را بده يا اين دختر را عقد کن. عقل 
مي گويد اگر تجاوز کرده، مجازاتش دادن دس��ت 
و پا نيس��ت. به نظر مي رسد حس��ن اين را گفته تا 

بگويد مجبور شدم سهيال را عقد کنم.  
٭  واقعيت چه بود: 

حسن با لفظ خاصي حرف مي زند: 
׳׳س��الًم عَليکم. مصدع اوقات شدم تا بگم قبل 
از ازدواجم با همسر اولم با يک بنده خدايي دوست 
بوديم. س��ر يک س��ري جريانات، مجبور ش��دم 
صيغه ش کنم. اونم به اين علت که باباش گفت به 
خاطر حفظ کردن آبرو دخترم رو صيغه کن. ما هم 
يک صيغه پنح س��اله نوشتيم. براش خونه گرفتم و 
ش��د زن دوم ما ولي سازگار نبود. خودش پيشنهاد 

طالق داد و جدا شديم.׳׳
  حس��ن معتقد است سهيال از خانه فرار کرد و 
پيش او آمد. اين احتمال هم هست که چون شنيده 
بود دوست پسرش يعني حس��ن بله برون داشته، 
حسود ش��ده و به دکان او آمده. بعدش هم حسن 
در را به روي شيطان باز کرده و سه تايي با شيطان 
نشسته اند فرني خورده اند.بگويم... مينو توجيهات 
حس��ن را پذيرف��ت و با او زير يک س��قف رفت و 
به هر ترتيب س��ال بعد اولين دخترش متولد شد. 
خيالش هم راحت بود که ش��وهرش توانس��ته آن 
ازدواج اجباري را دفع کند و همه هوش و حواسش 
به زن و بچه خودش است. دو سال بعد دختر دّوم 
هم به دنيا آمد و زندگی ظاهراً به کام مينو...اما در 
گذر اين س��الها خبر نداشت که حسن همچنان در 
کار آب کش��يدن جانماز است و با سهيال روابطي 
دارد. روزي طب��ق قانون ماه پش��ت ابر نمي ماند، 
مينو کارهاي پنهاني حس��ن را فهميد و به او گفت: 
׳׳تو که گفتي سهيال رو طالق دادي؟׳׳ حسن گفت: 
׳׳خب آره. چطور مگه؟׳׳ مينو: ׳׳هفته پيش که گفته 
بودي ميري تهرون جنس بخري، همين جا بودي. 

خونه سهيال بودي.׳׳ حسن دست بر دست کوفت 
و گف��ت: ׳׳از همين مي ترس��يدم ک��ه بفهمي. حاال 
که رازم آش��کار ش��ده، حقيقت رو مي گم. دوست 
نداش��تم بگم و مضطربت کنم ولي بايد بگم تا فکر 
نکني مرد هوسبازي هستم. سهيال اومده بود اداره 
ما و تهدي��دم کرد که يا دوباره من��و صيغه کن يا 
ت��وي اداره و جل��و در و همس��ايه و فاميالي زنت، 
آبروت��و مي برم. بهش گفت��م مراقب حرف زدنت 
باش! هر وقت خواس��تي اس��م زنم رو بياري، اول 
وضو بگي��ر مگه نمي دوني اس��م زنم ب��رام چقدر 
مقدسه!׳׳ مينو گفت: ׳׳حاشيه نرو. اصل داستان رو 
بگو.׳׳ حس��ن: ׳׳هيچي ديگه! واسه اينکه آبرو ريزي 
نکن��ه و اعصاب تو رو خراب نکن��ه، قبول کردم و 
صيغه ش��ديم. و تصميم گرفت��م اونقدر بدرفتاري 
کنم تا خودش بگه عطاتو به لقات بخشيدم و طالق 
بگي��ره.׳׳ مينو: ׳׳طالق دادي؟׳׳ حس��ن: ׳׳طالق در 

جريانه. داريم سر مهريه بحث مي کنيم.׳׳
  مين��و باور نک��رد ولي ترجي��ح داد باور کند و 
به خانواده خ��ودش چيزي نگويد. اين بود تا اينکه 
روزي حس��ن بدون اينکه با مين��و هماهنگ کند، 
پسربچه اي را به خانه آورد و گفت بچه همکارش 
است. يارا، دختر بزرگش از محسن خوشش نيامد 
و ب��ه اتاقش رفت. تارا دختر کوچک تر با محس��ن 

دوست شد و با هم بازي کردند. 
  هفت��ه بع��د دوباره حس��ن ب��دون هماهنگي، 
محس��ن را به خانه آورد و گفت دوس��تش امشب 
مش��کلي دارد و نمي تواند پسرش را نگه دارد. اين 
بار هم يارا دوست نداش��ت با محسن حرف بزند 
و ب��ازي کند. فردا صبح ي��ارا با اخم پيش مادرش 
رفت و گفت: ׳׳بابا دروغ ميگه. اين بچه دوس��تش 
نيست. بچه خودش��ه. شنيدم که پسره چند بار به 
باباي من گفت بابا.׳׳ مينو گفت: ׳׳اش��تباه مي کني. 
باب��ات غير از ت��و و تارا بچه ديگه اي ن��داره.׳׳ يارا 
عصبي ش��د و پيش پدرش رف��ت و گفت: ׳׳چرا به 
دروغ ميگي اين پسر همکارته.چرا راستشو نميگي 
که پس��ر خودته؟׳׳ محسن گفت: ׳׳آفرين به دختر 
باهوشم. تو کمک بزرگي به من کردي. مي خواستم 
حقيقت رو بگم ولي نمي دونس��تم چطور بگم.׳׳ و با 
مينو به اتاقي رفت و گفت: ׳׳متاس��فانه س��هيال من 
رو فريب داد و باردار ش��د. اگه شرع اجازه مي داد، 
بچه رو سقط مي کرديم ولي سقط همون قتل نفسه 
و خداون��د ما رو منع کرده براي همين گذاش��تيم 
بچه متولد ش��ه و ش��کر خدا پسر بود. من و سهيال 
طالق گرفتي��م و طبق قانون حضانت بچه کوچک 

با مادرشد. بعدشم گفت اجازه بده پسرم رو خودم 
نگ��ه دارم. منم گفتم خ��دا رو خوش نمياد بچه رو 
از مادرش جدا کنم، گذش��ت کردم. بعدشم واسه 
اينکه بچ��ه از نظر روحي آس��يب نبينه، خيلي کم 
به ديدنش رفتم. حاال س��هيال ميگ��ه از نظر مالي 
نمي تونم بچه رو نگ��ه دارم.׳׳ مينو: ׳׳منظورت اينه 
ک��ه بچه رو بياريم پيش خودمون؟׳׳ حس��ن: ׳׳آي 
گل گفتي و قربون گل گفتن��ت.׳׳ مينو: ׳׳نخير! گل 
نگفتم. من حاضر نيس��تم اين بچ��ه رو قبول کنم.
خرجش رو بده پيش مادرش بمونه.׳׳ حسن: ׳׳غير 
از خرجش مشکل اينه که سهيال ميگه حريف اين 
بچه نيست. نافرمون و بازيگوشه. هي ميره کوچه.׳׳ 
مينو: ׳׳مادرش از پسش برنمياد انتظار داري من از 
پسش بربيام؟ نه! قبول نمي کنم.׳׳ حسن: ׳׳ما براي 
رضاي خدا زندگي مي کنيم. آيا خدا خوشش مياد 
با سرنوشت اين بچه بازي کنيم؟׳׳ مينو: ׳׳اون وقتي 
که داشتي با سهيال خانم از زندگي لذت مي بردي، 

بايد به سرنوشت پسرت فکر مي کردي نه حاال.׳׳
  در خانه آش��وب شد. يارا با خشم مي گفت من 
برادر نمي خوام و کاًل از هرچي پسره بيزارم. خوشم 

نمياد اين پسر بياد خونه ما زندگي کنه.׳׳ 
  حس��ن پسرش را برد و به سهيال تحويل داد و 
به او گفت: ׳׳نگران نباش. هر جور ش��ده مينو و يارا 
رو راضي مي کنم و محسن رو پيش خودم مي برم.׳׳
  حسن مي گويد: ׳׳محسن مامانشو دوس داره. 
ميگه دلش مي خواد پدر مادرش با هم زندگي کنن. 
من بهش ميگم پس��رم مامانت دنبال عشق و حال 
خودشه. اگه زن زندگي بود، طالق نمي گرفت. بيا 

پيش خودم و ديگه سهيال رو نبين.׳׳  
٭  جور ديگر:

 دروغ خيلي بد اس��ت. مثل اين است که کسي 
ديو باشد و نقاب فرشته بزند. کار دروغگو زار است 
چون کس��ي حرف هايش را باور نمي کند حتي اگر 
راس��ت بگويد. خود دروغگو هم حرفهاي ديگران 
را ب��اور نمي کند چون کافر هم��ه را به کيش خود 
پندارد. در جور ديگر متوجه ش��ده ايم که صداقت 

است که انسان را نجات مي دهد نه دروغ.
  در اين سرنوش��ت به داليلي مينو با دروغهاي 
حس��ن کنار مي آي��د. وقتي حس��ن مي گويد چون 
س��هيال آمد دم اداره و گفت مينو را اذيت مي کنم، 
مجبور ش��دم صيغه اش کنم. در جور ديگر حسن 
ب��ه مينو مي گويد فالني چنين و چنان گفته. و چون 
مينو در جريان قرار گرفته، حس��ن مجبور نيست 
ب��اج بدهد ولي مي توانيم نتيجه بگيريم که حس��ن 

بدش نمي آمده دو تا زن داشته باشد. 
  اگر حسن از روي اجبار سهيال را عقد کرده، نبايد 
بچه دار مي شد. پس اينکه مي گويد اجباري بود، قابل 
قبول نيس��ت مگر اينکه بگوييم چه اجبار ش��يريني! 
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