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گوهر مقصود
دل آرا دشت بهشت

تهیه شده در:
وب سایت رمان فوریو

گوهر مقصود
باسمه تعالی

مچ دست عالیه رو چسبیدم و در حالی که می دو یدیم ،گفتم:
 بدو عالیه تا بهمون نرسیده.عالیه سرررر رو به عقب برگردوند و همزمان با صرردای جیغش چادرم از سرررم
کشیده شد و دستی روی شونه ام نشست و در کسری از ثانیه محکم به دیوار
کوبیده شدم .چشم هام و از درد بستم.
 از کی فرار می کنی ها؟!چشم هام و باز کردم ،از نگاهش خون می بارید.
 آقا فرهاد تو کوچه ایم زشته.بدون اینکه نگاهش رو از من برداره خطاب به عالیه توپید:
 تو خفه.نگاهم به زنجیر بی پالک دور گردنش بود .نوک انگشتش که به چونه ام رسید،
سرم رو با حرص عقب کشیدم ،دندون هار و به هم سایید:
 علی چی می گه؟ بابات زده؟ابروهام و تو هم کشیدم:
 -نه به تو ربطی داره نه به اون علی دهن لق.
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نگاهش به موهای باز و برهنه ام افتاد ،در حالی که هنوز اخم عمیقی روی
ابروهار بود زمزمه کرد:
 سرت و بپوشون  ...صد دفعه گفتم یه چیزی زیر چادر سرت کن.در حالی که چادر رو روی سرم می انداختم گفتم:
 یادم نمیاد گفته باشم چشم!دو دستش رو دو طرف سر من به دیوار زد و صورتش رو نزدیک کرد و گفت:
 به وقتش می گی ،حاال هم فقط یه بهونه بده دستم تا سر بابات و ُببرم.دستم رو روی سینه ار گذاشتم و از الی دندون هام گفتم:
 فقط از زندگی من گمشو بیرون.پوزخندی زد و نگاهش روی دستم ثابت موند و گفت:
 بذار همچنان مالحظه ی تو کوچه بودنمون رو کنم.دستم رو سریع برداشتم ،پوزخندر عمیق تر شد .نگاهم کشیده شد به سمت
عالیه ،که با استرس طول کوچه رو می پایید.
فرهاد در حالی که نگاهش هنوز روی سینه خودر بود با غیظ گفت:
 عالیه؟عالیه فورا گفت:
 بله آقا فرهاد.نگاهش رو تا چشم هام باال آورد:
 جریان چیه؟عالیه ترسرران به من نگاه کرد ،سرررم رو به معنی نه تکون دادم ،که دسررت فرهاد
روی گلوم نشست:
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 پس خبریه نه؟با صدای خشنی گفت:
 عالیه  ....منتظرم.عالیه با استرس گفت:
 من نمی دونم آقا فرهاد.فشار دست فرهاد روی گلوم زیاد شد ،اونقدر که به سرفه افتادم ،عالیه به گریه
افتاده بود:
 آقا فرهاد ،خفه شد. منتظرم عالیه  ...جریان چیه؟به ذره ای هوا احتیاج داشررتم که فرهاد با فشررار دسررت هار این اجازه رو نمی
داد ،د ست هام که سعی دا شتم باها شون د ست فرهاد رو از گردنم باز کنم بی
حس شدن ،و چشم هام داشت بسته می شد.
 بابار می خواد بدر به پسر عمور مسعود.د ست فرهاد آروم شل شد ،حجم عظیم هوا رو با حرص بلعیدم و سرفه های
سنگینم شروع شد.
 تو هم موافقی آره؟چشررم هام و به زور باز کردم .تار می دیدمش .سرررم رو به دیوار تک یه دادم و
سعی کردم نفس عمیق بکشم.
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کم کم دیدم واضررش شررد .با اخم عمیقی داشررت نگاهم می کرد .عالیه هم با
چشم های درشت شده از وحشت نگاهش بین من و فرهاد گردر می کرد .در
جواب فرهاد ،در حالی که نفس نفس می زدم گفتم:
 به تو ربطی نداره.دندون قروچه ای رفت و گفت:
 ربطش رو بعد بهت نشون می دم.کمی فاصله گرفت ،با دستم گردنم رو آروم ماساژ دادم .یک دستش رو به دیوار
زد و انگشت اشاره ر رو به نشونه تهدید جلوی صورتم گرفت:
 ب شنوم دل به حرف بابات دادی ،نه چیزی از م سعود باقی می مونه نه بابات.حالیته؟
بی حرف نگاهش می کردم .یهو با صدای بلند و داد مانندی تکرار کرد:
 حالیته یا نه؟!عالیه به جای من جواب داد:
 حالیشه آقا فرهاد ،حالیشه.قدمی عقب رفت و با سر اشاره زد که بریم .چادرم رو روی سرم مرتب کردم و
عالیه هم سریع وسایل خیاطیم رو که روی زمین ریخته بودن ،جمع کرد .بدون
اینکه نگاهی به فرهاد بندازم از کنارر رد شدم و با عالیه هم قدم شدم.
 ساغر؟ایستادم .عالیه ترسان نگاهم کرد.
 -یه لحظه نگام کن.
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بینیم و باال کشیدم و به سمتش برگشتم .فرهاد سعی کرد لبخند بزنه ،اما اصال
موفق نبود؛ انگار لبخند واسه صورتش یه وصله ی ناجور بود .بی خیال لبخند
زدن شد و با صدای آرومی گفت:
 معذرت می خوام.انگار عذر خواهیش واسررم نشررونه ی قدرت بود .پوزخندی زدم و دسررتم رو به
گلوم رسرروندم .نگاه غمگینش رو به دسررتم دوخت .خوب بلد بودم عذاب
وجدانش رو ب یدار کنم (در واقع مرض داشررتم!د دسرررت هار و توی ج یب
شلوارر کرد و نگاهش رو به چشم هام دوخت .بازوم توسط عالیه کشیده شد
و دوباره با هم ،هم قدم شدیم تا بریم به این کالس خیاطی نحس شده.
از پیچ کوچه که گذشررتیم ،بازوم و با حرص از دسررت عالیه بیرون کشرریدم و
گفتم:
 تو محرم ا سرار منی؟ خودت و اون دادار کفتر بازت راپورت من و به فرهادمی دین؟
عالیه ی خور گریه هم سریع چشم هار پر از اشک شد:
 من به علی چیزی نگفتم که! صرردای دعواتون تا دو تا کوچه اونورتر هم میره .من اگر به علی چیزی گفته بودم که االن فرهاد خودر می دونسررت جریان
چیه!
حوصله ی حرف زدن با عالیه رو نداشتم .اصال حوصله ی هیچ چیز و نداشتم.
پرسید:
 -مسعود کی میاد؟
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بی حوصله گفتم:
 می خوام صد سال سیاه نیاد.عالیه هم که فهمید هیچ تمایلی به صحبت ندارم دیگه حرفی نزد.
****
شکالت رو توی دهنم گذاشتم و در حالی که با پوستش بازی می کردم نگاهم
روی شریفه بود که جلوی آینه قدی ای ستاده بود و با و سواس نسبت به لباسش
که رها(صاحب خیاطید داشت واسش پرو می گرفت نظر می داد:
 وای رها جون ،کوتاه تر. زیاد دور ب*ا*س*نش رو تنگ نکن ،یه وقت قر می دم پاره نشه.عالیه که چهار دست و پا روی میز برر نشسته بود رو به من گفت:
 واسه کارور جلو چقدر پایین بیام؟بدون اینکه نگاهم رو از شریفه بگیرم گفتم:
 شونزده سانت.سرر رو نزدیک گوشم آورد و گفت:
 ج  ....خانوم چه عشوه ای هم میاد!رها بسته ی سوزن ته گرد رو روی میز گذاشت و با حرص گفت:
 وای شریفه دیوونم کردی! چقدر ایراد می گیری! بابا دو د ست دیگه هم بایدواست پرو بگیرم اینقدر اذیت نکن.
و بعد سرر رو به سمت سارا چرخوند و گفت:
 بیا پرو این و بگیر اعصابم و به هم ریخت.سارا هم با من و من گفت:

wWw.Roman4u.iR

10

 ها؟ من بیام! آخه ....نگاه رها روی عالیه ن ش ست و عالیه هم سرر رو پایین انداخت و خودر رو
مشغول نشون داد .قبل از اینکه به دو نفر بعد نگاه کنه من از روی صندلی بلند
شدم و گفتم:
 من پرور رو می گیرم.رها هم از خدا خوا سته از شریفه فا صله گرفت و به سمت کار آموزها رفت.
شریفه با پوزخندی گفت:
 می بینی؟ می خوای بهشون پول هم بدی سرت منت می ذارن.بی هیچ حرفی سر شونه ی لباس رو توی د ستم گرفتم و به ا ضافه ر سوزن
زدم.
 بابات از مشتری های خونه ی منه .مرد خوبیه.پوزخند زدم و زیر لب گفتم:
 خوب؟!پنس سینه رو هم گرفتم و رفتم سراغ پهلو ها.
 آره .خوبه .پدرت مرد خونواده داریه.قد لباس رو هم که رها مشخص کرده بود .صاف ایستادم و گفتم:
 در بیار بعدی رو بپور.و در حالی که کمکش می کردم لباس رو در بیاره گفتم:
 مردی که م*ر*ر*و*ب بخوره و بیاد خونه ی تو دیگه نمی تونه مرد خوب وخانواده داری باشه!
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لباس بعدی رو به دستش دادم.
 تو مرد های دور و بر من رو ندیدی تا بفهمی بابات در برابر اون ها فرشررتهاس .اون فقط وقتی حالش خوب نیست میاد و خودر رو با خوردن زهر ماری
خراب تر می کنه و میره.
لباس رو روی تنش کشید و با خنده گفت:
 حتما اسم تو رو هم تو عالم م*س*تی انتخاب کرده!سرر رو نزدیک صورتم کرد و گفت:
 به یکی مثل شوهر رها خانومتون می گن حرومی.کبودی زیر گوشش رو نشون داد و گفت:
 به خود ک*ث*ا*ف*تش گفتم دو ست ندارم ردی بمونه .حداقل ن صف مردهای این خراب شده مثل همین ع*و*ض*ی حریصن.
سرشونه رو توی د ست گرفتم و قیچی رو از روی میز بردا شتم و کمی از حلقه
که به نظرم اضافی بود قیچی کردم و گفتم:
 عجب افتخاراتی! حاال چیزی هم نصیبت می شه؟یه ابرور و باال داد و گفت:
 تا منظورت چی باشه!دستم از حرکت ایستاد و با صدای آرومی گفتم:
 مثال صاحبخونه ات و پسرر.به صورتش نگاه کردم و ادامه دادم:
 -مثال شیوه ی صاف کردن اجاره خونه ت.
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لبخندی زد و نگاهش رو دورمون چرخوند ،من هم به بق یه نگاه کردم .ظاهرا
حواسشون به کار خودشون بود.
 اگر منظورت سلیم خان و پسرر آقا فرهاده...به سمتش برگشتم ،لبخندی زد و گفت:
 به سررلیم خان اجاره خونه نمی دم ،باهار جور دیگه حسرراب می کنم و درمورد فرهاد ...
یه لحظه چهره ی فرهاد رو وقتی نیاز پیدا می کنه تصررور کردم ،حتی در چنین
حالی باز هم به نظرم قدرتمند بود و حتی ترسناک تر.
 فر هاد خان جواب سررالم من و بده کالهم و می ندازم هوا ،اون با منبگذرونه؟! از محاالته.
این پیراهنش رو هم در آورد و ب عدی رو تنش کرد .این یکی کال مدلش با
دوتای قبلی فرق می کرد و بلند بود .کبودی کنار لبم رو اشاره کرد و گفت:
 با کسی دعوا کردی؟جلوی پار نشستم و از ساسون لباسش گرفتم و گفتم:
 کار بابامه .می خواد من و بده به پسر عموم.مشکوک پرسید:
 مگه جز عمو حاج علیت عموی دیگه ای هم داری؟در حالی که سوزن بین لب هام بود گفتم:
 عمو که چند تا دارم ولی فقط عمو حاج علیم با بابام اصررله .این هم پسرررهمین عمومه.
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 پس چرا من ندیدم! فکر نمی کردم عمو علیت پسر بزرگ داشته باشه!سوزن رو از بین لبهام برداشتم و در حالی که بلند می شدم گفتم:
 پسر بزرگشه .این جا نی ست ،دانشجوئه ،اگر هم باشه سمت تو نمیاد ،زیادیمثبته.
خندید .لباس و در آورد.
در حالی که لباس ها رو تا می کردم پرسیدم:
 عمو حاج علیم هم مشتریته؟چادر سفید و گلدارر رو از روی میز برداشت و با خنده گفت:
 اون ما رو توف و لعنت نکنه ،نمی خواد مشتری باشه!متقابال خندیدم .دسررتی به شررونه ام زد و از رها خدا حافظی کرد و از خیاطی
بیرون رفت .عالیه سرر رو باال آورد و با ناراحتی نگاهم کرد و رها سرزن شم
کرد:
 دختر نباید سفره دلت روپیش همه باز کنی.و سارا با کنایه گفت:
 مخصوصا شریفه ی بی شرف که چیزی از مرد های شهر پوشیده نداره.دو تا از کار آموز ها خند یدن .خب پس همه گور می کردن .نفسررم رو به
صورت آه بیرون فرستادم .حتما رها قسمت مربوط به شوهر خودر رو نشنیده
که االن اینطور آروم داره نصیحت می کنه.
صدای رها باعث شد بقیه ساکت بشن:
 حاال پسر عموت چه شکلی هست!؟شونه هام و باال انداختم و در حالی که به سمت میز برر می رفتم گفتم:
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 دو سال پیش که دیدمش ،صورتش توی ریش هار گم شده بود.سارا با صدای بلند خندید و گفت:
 پشم تو بالشی؟!عال یه نگاهش و با دلخوری از من گرفت ،پوزخندی زدم و در جواب سرررارا
گفتم:
 نه دیگه تا اون حد!رها اخمی به سارا کرد و بعد رو به من گفت:
 چند سالشه؟لب هام و جلو دادم:
 باید بیست سال و داشته باشه.موهام و پ شت سرم جمع کردم و قیچی رو از روی میز بردا شتم و با د ست به
عالیه ضربه زدم که خودر رو بکشه کنار .رها پرسید:
 حاال چی شده که یهو یی بابات اصرار به شوهر دادنت می کنه!؟بسم اللهی گفتم و برر رو شروع کردم و جواب دادم:
حرف حاال نیسررت .همون دو سررال پیش که می رفت تهران حرفمون و تموم
 ِکردن .البته من و مسررعود هیچ حرفی در این رابطه با هم نزدیم .مسررعود از

بچگی پیش داییش زندگی می کرد ،اینجا نمی اومد .فقط با بابام در ارتباط بود
چون بابام همه جوره حمایتش می کرد.
 -اومد و بگه ساغر و نمی خوام چی؟
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سرررارا این حرف و زد ،ابروهام تو هم رفت و جوابی ندادم .هر چیزی امکان
داشت ،شاید مادرر خود سرانه حرف من و پیش کشیده بود! اصال  ....اصال
مادرر حرفی نزده بود که! پدرم من و تعارف کرده بود و زن عموم اسررتقبال
کرد .دستم بی حرکت مونده بود ،عالیه با ترس نگاهم کرد:
 خوبی ساغر؟به عالیه نگاهی انداختم و سرم رو به معنی آره تکون دادم و دوباره مشغول برر
زدن شدم.
چقدر ضایع می شدم اگر بگه من و نمی خواد! همه می فهمن که پس زده شدم
و زبون خونواده ی تقوی مخصرروصررا خود فرهاد بلند می شرره .ولی با همه این
حرف ها چه کیفی می کنم پدر و مادرم ضررایع بشررن .اون وقت برای همیشرره
نمی تونن دیگه به کاری مجبورم کنن.
برر لباس تموم شررد و رها هم تاییدر کرد ،وسررایلمون رو جمع کردیم و به
همراه عالیه از خیاطی بیرون اومدیم.
تا به خونه برسیم عالیه تو خودر بود .وارده محله ی خودمون که شدیم صبرم
تموم شد و گفتم:
 عالیه چته؟ حوصله ام سر رفت!عالیه با لبهای جلو اومده گفت:
 پسر عموت کی میاد؟شونه هام و باال انداختم:
 بابا میگه تو همین یکی دو روز میاد. -یعنی  ...یعنی اگه بیاد ...
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نفسش رو بیرون فرستاد:
 اگه بیاد و تو رو بخواد! تو باهار می ری؟سرم و کج کردم و گفتم:
 نمی خوام به چیزی فکر کنم .حداقل تا وقتی اتفاق نیفتاده.عالیه با پافشاری ادامه داد:
 ولی فرهاد نمی ذاره .به علی هم گفته ،اگر ساغر بخواد زن کس دیگه ای بشه...
حرفش رو قطع کردم:
 فرهاد غلط کرده تعیین تکلیف کنه.اما انگار عالیه قصد بی خیال شدن نداشت:
 ندیدی شررریفه چی می گفت؟ فرهاد به کسری رو نمی ده .تو هم انگار بدتنمیاد! اصررال کیه که از فرهاد بدر بیاد .دیدی داره بهت توجه می کنه داری ناز
می کنی .اون دست رو هر کی بذاره...
با حرص گفتم:
 بس کن عالیه .تو شرایطی نیستم که بخوام اصال به چیزی فکر کنم.صورتم رو اشاره کردم و گفتم:
 ببین! حق فکر کردن ندارم.با ناراحتی نگاهم کرد و باالخره دهنش رو بسرررت .من هم دی گه حرفی نزدم،
جلوی در خونه ی ما از هم دیگه جدا شدیم.
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برادرر علی جلوی در حیاط شون ای ستاده بود .در ست دیوار به دیوار خونه ی
ما.
با سر سالم کرد که با اخم روم و ازر برگردوندم .هنوز جای دست فرهاد روی
گلوم درد می کرد ،اون هم به خاطر دهن لقی علی.
***
 ساغر؟ آبجی؟چشم هام و باز کردم ،اسما کنارم روی تخت نشسته بود .لبخندی به روم زد:
 بیدار نمی شی؟ من حوصله م سر رفت.اخم کردم:
 تو چرا حوصله ت سر بره؟ برو درست رو بخون.از تخت پایین اومدم و در حالی که تخت رو مرتب می کردم غر زدم:
 تو حوصررله ت سررر بره باید درس بخونی! سرراغر حوصررله ار سررر بره بایدحمالی کنه.
اسما با دلخوری گفت:
 چرا سر صبحی تلخ حرف می زنی ساغر!از اتاق بیرون اومدم:
 به من نچسب اسماء .اصال حوصله ی تو یکی رو ندارم.و از خونه خارج شرردم و به سررمت دسررتشررو یی داخل حیاط رفتم .جلوی در
ای ستادم و خودم رو توی آینه ی کنار در نگاه کردم .نگاهم ک شیده شد سمت
گردنم ،خدا رو شررکر جای دسررتش نمونده بود .پوفی کردم و زیر لب زمزمه
کردم:
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 وحشی!وقتی داخل خونه برگشتم .ا سما رو دیدم که د ستمالی توی د ستش گرفته بود و
داشررت خیر سرررر گردگیری می کرد .فقط دو سررال ازم کوچکتر بود ،هر دو
الغر اندام بودیم ولی اسما زیادی ریز نقش بود .مخصوصا که قدر هم از من
کوچکتر بود .در حالی که به سمت آشپزخونه می رفتم با حرص گفتم:
 اسما حوصله ندارم باز غر بشنوم .برو توی اتاقت و درست رو بخون.با صدای بغض دار گفت:
 از من متنفر نبار ساغر.جلوی در آشپزخونه ایستادم و با تعجب به سمتش برگشتم:
 کی گفته ازت متنفرم!چشم هار سریع پر از اشک شد:
 نیازی نیسررت کس ری بگه! تو از دوسررال پیش که به خاطر مریض ری مامان ازمدرسه در اومدی با من بد شدی .حاال که قراره ازدواج کنی و از اینجا بری بیا
کینه رو از قلبت ...
اخم کردم:
 من از مدرسه بیرون نیومدم! بابا من و در آورد.با بغض گفت:
 حاال هر چی! بابا که چند ماه پیش دوباره راضری شررد بری مدرسرره ،خودتنخواستی.
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پوفی کردم و بی حرف وارد آ شپزخونه شدم .من شاگرد ممتاز مدر سه بودم و
اسما به زور من درس می خوند .نگفتم حسودیم می شه که چرا اسما رو برای
مراقبت از مامان از مدر سه در نیاوردن .و اینکه حاال ک سرم می شه با ا سما که
دو سال ازم کوچیکتره برم سر یه کالس بشیم.
جدا از همه این ها خودم هم دیگه حوصله ی درس خوندن نداشتم .پشت میز
صبحونه نشستم و با صدای بلند خطاب به اسما گفتم:
 مامان کجاست؟با صدایی که هنوز هم لرزر داشت گفت:
 رفته خونه ی عمو حاج علی ،مسعود اومده.لقمه ای که آماده کرده بودم رو روی میز گذاشتم .مسعود اومده بود؟
با اینکه بابا گفته بود همین روز ها میاد ولی نمی دونم چرا اینقدر استرس گرفته
بودتم! شاید چون هیچ وقت به حرف های دیروز نرسیده بودم .به اینکه ممکنه
مسعود من و نخواد.
نفسم رو به صورت آه بیرون فرستادم و با صدای بلند گفتم:
 نمی دونی چند روز می مونه؟ نه.بی قرار شده بودم .از پشت میز بلند شدم و یه لیوان چای برای خودم ریختم و
بقیه ی میز رو جمع کردم.
با لیوان چای به اتاقم برگشررتم و پشررت پنجره ایسررتادم .علی با زیر پور رکابی
کنار توری کفترهار بود و تا کمر توی توری خم شرررده بود .لته ی کشررو یی
پنجره رو باز کردم و رور خم شدم:
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 هی علی؟در حالی که یه دونه از کفتر هار توی دسررتش بود بیرون اومد و به سررمت من
سرر رو باال گرفت و گفت:
 به به !! چه طوری گردن قشنگ؟ چقدر گردن بند جدید بهت میاد!ک*ث*ا*ف*ت ع*و*ض*ی منظورر شررراهکار دیروز فرهاد بود .مطمئنا از
قضیه ی دیروز باخبر بود وگرنه از روبرو چیزی مشخص نبود چه برسه به حاال
که علی با من فاصله داشت و پنجره ی ما دومتری از سطش حیاط اون ها باالتر
بود.
با پوزخندی گفتم:
 خدا یکی از این گردنبند ها نصیب خواهرت کنه.اخم کرد و من با جدیت ادامه دادم:
 به جای خوشمزگی برو عالیه رو صدا کن.در حالی که به سمت خونه می رفت گفت:
 افسار تو رو فقط فرهاد داره و بس. حیوون نیستم.پ شت پنجره اتاق عالیه ای ستاد و با د ستش به شی شه ضربه زد و در همون حال
گفت:
 اما سرکشی.عالیه از خونه بیرون اومد و زیر پنجره ما ایستاد بهش علی رو اشاره کردم .عالیه
به سمت علی که چند قدم باهار فاصله داشت چرخید و گفت:
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 برو دیگه! واسه چی اینجا واستادی؟علی هم یه ابرور و باال داد و گفت:
 من که بعدا از زیر زبونت می کشم بیرون .خب چرا خودم نشنوم؟!عالیه سرر رو با کالفگی تکون داد و رو به من گفت:
 این و ولش کن .حرفت رو بزن.نفسم رو فوت کردم و با صدای آرومی گفتم:
 مسعود اومده.علی با لحن خشکی گفت:
 خب خور اومده!عالیه چپ چپ نگاهش کرد و رو به من با نگرانی گفت:
 تو دیدیش؟جرعه ای از چای خوردم و گفتم:
 نه ،تازه بیدار شدم .نگرانم عالیه.علی کفترر رو توی دستش جا به جا کرد و گفت:
 تو واسه چی نگران باشی؟رو به علی با اخم گفتم:
 اگه قراره گور کنی پس دهنت و ببند.اخمی کرد و ساکت شد .عالیه جواب داد:
 نگران نبار ساغر ،هر چی خدا بخواد همون می شه.باز علی مثل قاشق نشسته خودر و انداخت وسط:

21
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 چی چیو هر چی خدا بخواد! خدا هم بخواد فرهاد نمی ذاره حتی مسررعودنگات کنه ،چه برسه به این که این وصلت سر بگیره.
با حرص جواب دادم:
 من دوساله که نامزد مسعود شدم ،عالقه ی فرهاد توهمه.علی به سمت توری رفت و کفترر رو انداخت تور و گفت:
 به واسررطه ی چهار کلمه حرف بزرگ تر ها که آدم زن یکی نمی شرره! بایدقلبت باهار باشه که نیست!
با کنایه گفتم:
 البد قلبم پیش آقا فرهاده!یه ابرور و داد باال:
 جز این هم نباید باشه.«برو بابا» یی زیر لب گفتم و رو به عالیه ادامه دادم:
 می گی چیکار کنم؟ اگر مامانم گفت برم دیدنش ،برم؟عالیه لب هار و کج و کوله کرد و گفت:
 من نمی دو... خیلی بی جا می کنی بری.خونم به جور اومد از دست این پسر .رو بهش با حرص گفتم:
 چرا دهنت و نمی بندی؟ باید حتما یه حرف زشتی بزنم که خفه شی؟موهار و با دستش عقب زد و گفت:
 -بلبل زبونی هات و بذار واسه وقتی فرهاد باز هم خفتت کرد.
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دندون هام رو محکم به هم فشار دادم .علی به سمت خونه رفت و من به عالیه
توپیدم:
 تو باز نتونستی جلوی زبونت و بگیری؟!عالیه با درموندگی گفت:
 اومدم خونه که باهار دعوا کنم .بهش گفتم چرا به فرهاد گفته و فرهاد چنینکاری کرده .همین.
با چشم های گرد شده گفتم:
 همین!! کل قضیه رو گفتی ،دیگه چیش موند؟ یعنی خاک بر سر من که میامبا تو درد دل می کنم و از تو نظر می خوام.
لب هار و جلو داد و گفت:
 من خواستم از تو دفاع کنم. ساغر مامان اومد.رو به عالیه گفتم:
 اسما میگه مامانم اومد .بعدا می بینمت.و سریع سرم رو آوردم داخل و پنجره رو ب ستم .لیوان نیمه پرم رو بردا شتم و از
اتاق بیرون اومدم.
مامان چادرر رو روی جالباسی پشت در آو یزون کرد و گفت:
 یکی ندونه فکر می کنه پسرررر از سررفر خارجه اومده .خوبه هنوز درسررشتموم نشده!
وقتی برگشت متوجه من شد .به هم سالم کردیم .رو به اسما گفت:
 -باز تو دستمال گرفتی دستت؟
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فوری گفتم:
 بهش گفتم بره درس بخونه خودر گور نکرد.مامان هم در حالی که به سمت آشپزخونه می رفت گفت:
 می دونم دیگه! کرم از خودشرره .چهار سررال دیگه هم یه نمره کم بیاره میگهچون فالن روز خونه رو تمیز کردم نتونستم درس بخونم.
اسما با چشم های گرد شده گفت:
 من کی همچین حرفی زدم! چرا من و این قدر ب چه فرض می کنین! به خدافقط دو سال از ساغر کوچیک ترم!
مامان از توی آشپزخونه با صدای بلند گفت:
 البد دو روز دیگه می گی چرا ساغر شوهر کنه و من نه!با خنده به اسررما نگاه کردم .خودر هم خنده ر گرفته بود .مامان هم که ول
کن معامله نبود:
 بعد یکی مثل مسعود واسه تو نامزد کنیم که هر وقت پاشد اومد بریم دیدنشو مادرر واسمون چشم و ابرو بیاد.
اسما با صدای آرومی گفت:
 معلومه حسابی دلش از زن عمو پره ها!مامان هم چنان صدار می اومد:
 البد پیش خودشون فکر می کنن دخترمون رو دستمون مونده! تقصیر باباتونهوگرنه من می زدم زیر همه چی.
دستمال رو از دست اسما گرفتم و گفتم:
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 برو تو ا تا قت .اگر هم نمی خوای درس بخونی الکی جلوی ک تاب هاتبشین.
با ناراحتی گفت:
 اما من می خوام کمکت کنم.پوفی کردم و گفتم:
 تو رو به خدا حرف نساز ،به اندازه کافی تو این خونه حرف و حدیث هست.سرررر رو تکون داد و با شررونه های افتاده به اتاقش رفت .من هم دسررتمال به
دست به سمت آشپزخونه رفتم .دستمال رو توی کشو گذاشتم و به تک کابینت
کنار اجاق گاز تکیه دادم .مامان داشت پیاز خورد می کرد:
 بابات گفت شب آماده باشین بریم خونه عموت.با لحن دلخوری گفتم:
 با این قیافه بیام؟!مامان با خونسردی گفت:
 اون که خیلی کمرنگ شده ،کرم بزنی هم که دیگه دیده نمی شه.با صدای آرومی گفتم:
 ولی من نمی خوام بیام.صدای برر زدن های چاقو متوقف شد و گفت:
 ساغر تو رو به هر کی می پرستی قسم ،دوباره جنجال به پا نکن.با من و من گفتم:
 اگر  ...اگر مسعود  ...من و نخواد چی؟فورا گفت:
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 غلط کرده .از تو بهتر کجا می خواد پیدا کنه؟ مگه دسررت خودشرره؟ دختردارم مثل دسته گل تحو یلش می دم!
نفسم رو فوت کردم و گفتم:
 فعال که دسررت خودشرره و می تونه بگه تو این دوسررال فهمیده که من و نمیخواد ،یا حتی بگه به کس دیگه ای عالقه داره.
مامان با اخم عمیقی به حرف من گور داد و با لحن ترسناکی گفت:
 اون بگه تو رو نمی خواد .اون موقع من می دونم و بابات.با ناراحتی گفتم:
 پس تکلیف غرور من چی می شه؟ بعد هر کی پرسید چرا عقد نکردین بگممسعود پسم زده؟
مامان لب هار و به هم فشررار داد و نفسررش رو با حرص از راه بینیش بیرون
فرستاد و بعد از چند ثانیه گفت:
 نمی خواد شررب بیای .جواب بابات با من .باید اون ها دنبال ما باشررن .نه مادنبال اون ها.
لبخندی رضایتمندانه زدم و گفتم:
 ممنونم مامان.***
پتو رو کشیدم روی سرم و سعی کردم به صداهایی که از بیرون می اومد گور
ندم.
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از خونه عمو برگ شته بودن ،همه ی حوا سم پیش حرف یک ساعت پیش عالیه
بود که گفته بود فرهاد می خواد حال م سعود و جا بیاره .هنوز هیچی ن شده دلم
برای مسعود می سوخت.
صررداهاشررون کمتر و کمتر می شررد و من فکرم به همه جا سرررک می کش رید.
صدای باز شدن در اتاقم اومد.
 خوابی ساغر؟صدای ا سما بود .سرم رو آروم از زیر پتو بیرون آوردم .نگرانی از یک طرف و
کنجکاوی بابت دونستن وضعیت خونه عمو باعث شد نتونم نقش خواب بودن
رو به خوبی بازی کنم.
اسما توی تاریکی به سمت تخت اومد و لبه ر نشست و گفت:
 خیلی قیافه ر بهتر شررده .صررورت ش ریش تیغه و ظاهر شررق و رق و شررکلصحبت کردنش ،همه باعث شده بود یه جنتلمن تحصیل کرده به نظر بیاد.
پوزخندی زدم ،اگر قرار بود رفتن به تهران رور تاثیر بذاره اون که از بچگیش
اون جا بزرگ شده بود! نو دیده ی جو زده ی دانشگاه نرفته!
اسما به من نگاه نمی کرد و با هیجان و البته با صدای آرومی حرف می زد:
 همه که وارد شرردیم بعد از من که نفر آخر بودم هی گردن می کش رید تا ببینهکس دیگه ای هم هست!
به سمتم برگشت و با لبخندی کش اومده گفت:
 منتظر تو بود.با این که دلم مثل سیر و سرکه می جوشید سعی کردم ظاهرم خونسرد باشه:
 -خودت به تنهایی حدس زدی؟
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لبخندی احمقانه زد و هیچی نگفت .آروم پرسیدم:
 کسی از من سراغی نگرفت؟چشم هار درخشید:
 چرا! گرفت.با صدای آروم تری گفتم:
 عمو؟صورتش رو نزدیک کرد و با صدای کلفتی گفت:
 عمو جان اگر صالح بدونین یه تاریخی رو برای عقد من و ساغر م شخصکنید.
چشم هام گرد شد و گفتم:
 داری جدی حرف می زنی؟با همون لبخند کش اومده گفت:
 به روح عز یز.باور کردم .چون به روح عز یز قسم خورده بود .حاال باید خوشحال می شدم یا
ناراحت! م سعود خودر از بابا تاریخ عقد رو پر سیده بود .حتما بابا االن توی
دلش عروسی بود .با فرهاد چه کنم؟ وای فرهاد!
به سقف زل زدم و گفتم:
 می خوام بخوابم. فکر کنم توی دو سرره روز آینده مراسررم باشرره .بابا با عمو پچ پچ می کردن.مسعود به من گفت چه قدر تغییر کردی اسما!
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ریز ریز خندید:
 حاال انگار چند صد ساله من و ندیده!کالفه گفتم:
 اسما ،گفتم می خوام بخوابم.آروم به بازوم ضربه ای زد و گفت:
 باشه آبجی جون خوب بخوابی.و از اتاق بیرون رفت .خوب بخوابم؟ خوب! اصال بخوابم؟!
خدایا خودت حواست به همه چیز هست .مگه نه؟!
***
چادرم رو زیر گلوم محکم چسرربیدم و قدم بعدی رو برداشررتم و به کفش هایی
که روی پله ها جفت شده بودن نگاه کردم.
 اومدی ساغر؟سرم رو باال آوردم و به چشم های قرمز زن عمو نگاه کردم .به هق هق افتاد:
 بیا ببین از خدا بی خبر ها به خاطر یه کیف پول چه بالیی به سر پسرم آوردن!می خواسررتم باور کنم که به خاطر کیف پولش بوده اما نمی شررد .با صرردای
تحلیل رفته ای گفتم:
 حالش خوبه؟نزدیک شد و دستم رو گرفت و گفت:
 ب یا از در بیرون بر و تو ا تاقش .بق یه فکر می کنن خوا به ولی ب چه م از دردبدنش نمی تونه بخوابه.
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دمپایی هام و در آوردم و دنبالش ک شیده شدم .در اتاق رو آروم باز کرد .تخت
گوشه ی اتاقش بود.
 می بینیش؟ جای سالم توی بدنش نذاشتن بی انصاف ها.بی اراده وارد اتاق شردم .زن عمو هم پشرت سررم اومد داخل اتاق و در رو هم
بست.
 مسعود جان مادر؟جوابی نداد .رو به زن عمو گفتم:
 خوابه زن عمو بیدارر نکنید.به محض تموم شدن جمله ام مسعود تکونی خورد و به سمت ما چرخید ،اول
از همه خط افقی کبود روی بینیش به چشم اومد و بعد پارگی کنار لبش .چشم
هار و ریز کرد و آروم گفت:
 خوبی ساغر؟لرز خفیفی کردم .جمله ار دوستانه و یا یه سوالی ساده نبود .اسما راست می
گفت ،تغییر کرده بود .انگار گذشررت دو سررال ندیدن کافی بود که اسررتخون
بترکونه و مردونه تر به نظر بیاد .نگاهم روی سینی کنار تخت ثابت موند .لیوان
چای ن صفه .یه کا سه ک شمش و قندون پر از قند .بدون این که بهش نگاه کنم،
زیر لب گفتم:
 سالم خوبی؟م سعود توی جار ن ش ست و تازه نگاهم به د ست باند پیچی شده ر افتاد .به
خودم نهیب زدم:
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 آروم بار ساغر ،شاید واقعا کار جیب بر ها باشه.آروم گفتم:
 مگه خبر داشتن که پول همراهت داری؟ با من داری صحبت می کنی؟سرررم رو باال آوردم و با تعجب به صررورت مسررعود نگاه کردم .مگه تو این اتاق
کس دیگه ای هم بود که جیبش رو زده باشن!! پوزخندی زد و گفت:
 البد می دونستن دیگه!سرم رو کج کردم و گفتم:
 خب چرا پول رو همون اول ندادی که این بال رو سرت نیارن!؟هنوز همون پوزخند کذایی روی لبش بود.
 واسه پول دادن که مشکلی نداشتم!زن عمو به سمت سینی رفت و لیوان رو بردا شت و در حالی که به سمت در
می رفت گفت:
 االن براتون چایی میارم.و خارج شد .به محض خروج زن عمو مسعود با لحن خشکی ادامه:
 اما نمی تونستم از ناموسم بگذرم.با چشم های گرد شده نگاهش کردم .دندون هار و به هم فشرد:
 فرهاد کیه؟قلبم برای یک ثان یه نزد .پس کار فرهاد بود .چه خور خ یال بودی سررراغر که
فکر می کردی ممکنه کار اون نباشه!
 -با توام.
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با گیجی گفتم :
 ها؟چشم های مسعود از خشم قرمز شده بود و با صدایی که سعی می کرد باال نره
گفت:
 گفتم این بی شرررف ک یه که به خودر اجازه داده به من بگه از تو دسرررتبکشم؟
با تته پته گفتم:
 من  ...نمی دونم!به فا صله ی ک سری از ثانیه ،قندون توی سینی ،توی د ست سالم م سعود قرار
گرفت و من فقط تون ستم سرم رو خم کنم ،قندون چینی محکم به دیوار خورد
و قند ها و تکه های قندون هر کدوم به یک سمت ریختند.
کمی به سمت من متمایل شد و گفت:
 مثل بچه آدم جواب من و بده.و شمرده شمرده ادامه داد:
 گفتم .فرهاد کیه؟ترسرریده بودم .البته بیشررتر از اون حرکت ناگهانیش جا خورده بودم .چادرم رو
توی مشتم جمع کردم و گفتم:
 من نمی دونم چی باید بگم؟پتو رو از روی خودر کنار زد و از تخت پایین اومد .وقتی قدم اول رو برداشت
قیافه ار از زور درد توی هم رفت .با ترس نگاهش می کردم.
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در اتاق باز شد و زن عمو با سینی کوچکی با دو لیوان چای وارد اتاق شد و با
تعجب اول به مسررعود که وسررط اتاق ایسررتاده بود نگاه کرد و بعد نگاهش به
شکسته های قندون افتاد ،اما قبل از اینکه حرفی بزنه ،مسعود پیش دستی کرد:
 می شه با ساغر تنها باشم؟زن عمو لبخندی شبیه سکته کرده ها زد و گفت:
 ها! پس صدا از توی اتاق بود؟!  ...باشه .چرا که نه!و سینی رو همون جا پ شت در گذا شت و از اتاق خارج شد .با رفتن زن عمو
انگار امید من هم از در رفت.
قدم دیگه ای برداشت و درست رو به روی من نشست و با صدای آروم و لحن
ترسناکی گفت:
 هر گذشته ای داری اینجا چال می کنی و با من میای تهران.الل شده بودم .حتی نمی دون ستم چه اتفاقی بین شون افتاده! فرهاد چی گفته و
م سعود چی جواب داده که کار شون به زد و خورد ک شیده! نمی تون ستم جمله
بندی کنم تا از خودم دفاع کنم ،و حاال مسررعود از من می خواسرررت از خیر
گذشته ای بگذرم که به اشتباه برداشت کرده!
گوشش رو نزدیک صورتم کرد و گفت:
 نشنیدم بگی چشم!فقط تونستم بگم:
 سو تفاهمه.صورتش رو به سمتم چرخوند و لبخند محوی روی لبش نشست:
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 باشرره .یه سررو تفاهمه .من هم حرفی نزدم! فقط دارم می گم همین جا ،تویهمین اتاق تصررمیم می گیریم که دیگه در رابطه با این موضرروع حرفی نزنیم.
باشه؟
حس بدی بهم دسررت داده بود ،مثل صررحبت با دیوار .بی اراده اخم کردم و با
صدای آرومی گفتم:
 باشه.سرر رو تکون داد و زیر لب گفت:
 خوبه.و بعد نگاهش به چادرم کشیده شد ،چادرم رو که کمی عقب رفته بود ،به جلو
ک شیدم و دوباره زیر چونه ام محکم نگهش دا شتم .پوزخندی زد و بلند شد و
در حالی که به سمت تختش می رفت گفت:
 قرار بود فردا صبش عقدمون باشه.روی تخت نشست و با نگاه به من هر دو ابرور و باال داد و گفت:
 اما نمی شه.بی اختیار پرسیدم:
 چرا؟دراز کشید و در حالی که باز قیافه ر از درد توی هم رفته بود گفت:
 باید بیشتر فکر کنم.دهنم باز موند .اخمی کردم و عزم بلند شدن کردم .صدای جدیش باعث شد
لحظه ای مکث کنم:
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 اما این باعث نمی شه به حال خودت بذارمت!وقتی قیافه ی شرروک زده ی من و دید ،لبه ی پتور رو با دسررتش چسرربید و با
نیش باز شده گفت:
 جدا از شوخی ،منتظر نظر قطعی پدرتم ،هنوز تاریخ دقیقی نگفته.چشررم هام و ریز کردم و ن گاهش کردم .چشررم هار همراه لب هار می
خندیدن .مثال شوخی کرد؟! دستم رو روی دستگیره در گذاشتم و گفتم:
 خدا نگهدار.و در رو باز کردم.
 سرراغر بیشررتر هم به خاطر قیافه امه ،آخه عکس های نامزدیمون خراب میشه.
دندون هام و به هم فشردم و پام و از در بیرون گذاشتم.
 بیا دختر ال اقل چاییتو بخور.بیرون در ایستادم و به سمتش برگشتم .لبخندی زد و گفت:
 چایی دوست نداری؟در حالی که با حرص به صورتش نگاه می کردم در رو محکم به هم کوبیدم .و
دیگه به داخل خونه نرفتم تا زن عمو رو ببینم .ع صبیم کرده بود .نه به اولش که
زد زهره ترکم کرد! نه به آخری که خوشررمزگیش گرف ته بود .من احمق چرا
نفهمیدم داره من و دست می ندازه؟! آخه اگر قرار بود فردا تاریخ عقد باشه من
بی خبر می موندم؟!! یا مسعود اینقدر شجاع شده بود که بخواد بگه فعال عقد
نکنیم!!!!
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از در حیاط که خارج شدم ،با علی رو به رو شدم که از حیاط شون در اومد .نا
خود آگاه مکث کردم .مشکوک به من و در حیاط عمو حاج علی نگاهی کرد و
قدمی به سمت من اومد .روم و ازر گرفتم و به سمت خونه خودمون رفتم .با
عصبانیت کنایه زد:
 خور گذشت؟قبل از اینکه وارد حیاط بشم به سمتش برگشتم و گفتم:
 آره ،جات خالی ،گفت دفعه بعد علی رو هم با خودت بیار.و در مقابل نگاه خشمگینش وارد حیاط شدم و در رو بستم.
زیر لب غرزدم:
 می ره به فرهاد می گه؟ خب بره بگه! چند نفر اختیار دار زندگی من هستن؟چادرم رو از سرررم در آوردم و روی بند رخت توی حیاط انداختم .موهای بازم
که به خاطر عرق کردنم به گردنم چسرربیده بودن رو از دور گردنم جدا کردم و
د ستم رو زیر شون بردم و تکون شون دادم .پیراهنم که بلندیش تا کمی زیر زانوم
بود رو باال دادم و لبه ی حوض ن ش ستم و پاهام رو توی آب فرو بردم .سرمای
دلنشین آب زالل حوض که م*س*تقیم به جوب عریض جدا شده از رود خونه
شهر وصل بود باعث شد آرامش بگیرم.
سرم رو روی زانوهام گذاشتم و موهای ل*خ*تم از دو طرف صورتم پایین رفتن
و نوکشون روی سطش آب قرار گرفت.
هف ته ای یک بار آب حوض رو خالی می کردیم و ب عد در کا نال رو باز می
ذاشتیم تا با آب رودخونه پر بشه .چند بار توی زم*س*تون که در چوبی کانال
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حوض رو برداشررتم پشررتش مار بود .اما تا وقتی که اون در بسررته بود ،حوض
خطری نداشت.
آهی کشرریدم .من مسررعود و نمی خواسررتم .هر جور بهش فکر می کردم نمی
تونستم حسی بهش داشته باشم .می خواستم محکم باشم .اما هیچ وقت یادم
نمیاد روی حرف بابا حرفی زده با شم .به غیر از چند شب پیش که هنوز نتیجه
ار روی پوستم خودنمایی می کرد.
صرردای باز شرردن در حیاط باعث شررد سرررم رو بلند کنم .اسررما بود .با دیدنم
لبخندی زد و گفت:
 سالم.جوابش رو ندادم و دوباره سرم رو روی پاهام گذاشتم .صدای قدمهار نزدیک
شد و بعد حس کردم که کنارم نشست .به سمتش چرخیدم .کفش هار رو در
آورده بود و داشت پاهار رو توی آب قرار می داد.
با لحن خشکی گفتم:
 برو تو خونه .آب سرده ،سرما می خوری.کاله فرم مدر سه ر رو از سرر بردا شت و در حالی که د ستش رو به بافته ی
موهار می رسوند گفت:
 چقدر هم که تو نگران منی!موهار رو باز کرد و گفت:
 االن سررع ید رو تو کوچه دیدم .گفت خونشررون بودی!  ....رفته بودی پیشمسعود؟
اخم کردم و گفتم:
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 جالبه که همیشه سعید ساعت های برگشتن تو توی کوچه س!اون هم اخم کرد:
 خودت هم حرفی که می زنی قبول نداری .پس دیگه ادامه نده.و سررریع بلند شررد و از حوض خارج شررد .هنوز چند قدمی دور نشررده بود که
گفتم:
 من با مسعود ازدواج نمی کنم.اسررما که روی وسررایلش که روی زمین بود خم شررده بود ثابت موند .و یهو به
سمتم برگشت و گفت:
 بابا می دونه؟هنوز هیچی نشده دست هام می لرزید:
 امشب بهش می گم.نگاه اسما رنگ ترس گرفت:
 ساغر!!!نگاهم رو ازر گرفتم و در حالی که به ساق پاهام نگاه می کردم گفت:
 آخرر اینه که بابا من و بکشه دیگه نه!***
در اتاق رو که ب ستم ،سرر رو بلند کرد و با خ شم نگاهم کرد .بدون اینکه به
روی خودم بیارم به سمت آ شپزخونه رفتم .یه رو سری رو دور پی شونیش ب سته
بود که بگه مثال سرر درد می کنه.
قبل از اینکه دستم به دستگیره در آشپزخونه برسه با صدای گرفته گفت:
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 به فرض که من با پدرت صحبت کنم .فکر می کنی نتیجه داره؟مکث کردم و گفتم:
 یه تیریه تو تاریکی.باز بغضش شکست:
 خدا یا من چه گ*ن*ا*هی به درگاه تو کردم که یه روز خور تو زندگیندارم؟
هق هقش بلند شد .به سمتش بگشتم:
 مامان تو رو به روح عز یز بس کن .این همه اشک و از کجا میاری؟اسررما هم که حاال جلوی در اتاقش ایسررتاده بود با ناراحتی به من و مامان نگاه
می کرد .مامان با دسته همون روسری که دور پیشونیش گره زده بود اشک هار
و پاک کرد و گفت:
 اون پدر خیر ندیده ت معلوم نیست االن سرر و تو کدوم ... مامان!این صدای معترض ا سما بود که مامان و ساکت کرد .تو جام ن ش ستم و به در
آشپزخونه تکیه دادم و با پوزخندی گفتم:
 وقتی شب نزدیک به نیمه با شه و بابا نیومده با شه خونه .یعنی باید خودت وآماده کنی که وقتی اومد هیچی حالیش نیست.
بغض کردم و ادامه دادم:
 -وقتی هم که حالش سررر جار ب یاد دی گه حال حرف های من و ندارهِ .کی

داشته؟!!

اسما با صدای گرفته ای گفت:
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 سرراغر گریه نکن دیگه! می خوای با مسررعود صررحبت کن که پار و عقببکشه.
مامان بالش کوچکی که کنارر بود رو به سمت اسما پرت کرد که البته نرسیده
به ا سما به دیوار خورد .کال نشونه گیری مامان ایراد دا شت .همزمان با صدای
بلند بهش گفت:
 خفه شررو ذل یل مرده .راهکار جلو پار می ذاری! همین مونده که مسررعودبخواد بشه ناجی این!
و زیر لب ادامه داد:
 پسره ی تازه به دوران رسیده!تو چشرام پر از اشرک شرده بود ولی المصرب بیرون نمی اومدن که حداقل یه
خورده ق یا فه م مظلوم تر به نظر ب یاد! هر چی هم پ لک می زدم نمی ری خت!
صدای به هم خوردن در حیاط اومد .مامان غیر ارادی تو جار نیم خیز شد:
 خدا خودر به داد برسه .اسما برو تو اتاقت.اسما سریع رفت تو اتاق و در رو هم بست .مامان دستمال رو از دور سرر باز
کرد و به سمت من اومد و دستم رو گرفت و گفت:
 چرا نشستی؟ بیا برو تو اتاقت.دستم رو کشیدم و گفتم:
 پس کی باهار حرف بزنم؟ اون که صبش زود می ره سر کار!مامان با درموندگی گفت:
 -حرف می زنم .خودم باهار حرف می زنم .بذار م*س*تی از سرر بپره.
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و در حالی که من رو به سمت اتاقم هدایت می کرد گونه ام رو ب*و*سید:
 قربونت برم .واسه خودت کتک نخر .می دونی که بابات چقدر دوستت داره!و هولم داد توی اتاق و در رو هم بسرررت .چقدر حرف های مامان به هم می
اومدن! حاال چشررم هام شررروع کردن به باریدن .حاال که بین من و پدری که
همیشه می گه عاشق دخترهاشه فقط یه در فاصله هست و نمی تونم حرف دلم
رو بهش بگم ،چون جرات نمی کنم و می ترسم که ازر کتک بخورم.
زیر لب نالیدم:
 خدا لعنتت کنه مسررعود! چقدر تو دل بابام جا داری که به خاطر تو روی مندست بلند کرد؟!
به سمت تختم رفتم و رور دراز کشیدم .سرم رو توی بالش فرو بردم و تا وقتی
که خوابم ببره گریه کردم.
***
باور نمی کردم .می خواستم با همون لقمه ای که توی دهنمه شروع کنم به داد
زدن و برم لپ مامان و بب*و*سم .بابا لیوان چای رو روی میز گذاشت و ادامه
داد:
 وای به روزی که بفهمم پای کس دیگه ای وسط باشه و از من پنهون کردی!لقمه ام رو نجو یده قورت دادم .نفس عمیقی کشید و گفت:
 تا هر وقت که بخوای می تونی تو خونه ی من بمونی .تا هر وقت که موجبآبرو ریزی من نباشی.
با نگاه آبی و غضبناکش بهم زل زد:
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 به عموت می گم قرار ما هیچی و حرف فقط حرف مسررعود و سرراغر .هنوزهم واسه جفتتون زوده .حرفمون دو تا نشه.
سرم رو پایین انداختم:
 ممنونم بابا.نفسش رو به صورت آه بیرون فرستاد و گفت:
 هنوز هم می گم بهتر از مسعود ...خودر حرفش رو نیمه کاره رها کرد و از پ شت میز بلند شد .بی اراده من هم
بلند شدم .صندلیش رو عقب داد و گفت:
 تا موقعی که مسعود می خواد برگرده خودت رو به خونواده عموت نشون نده.باشرره ای زیر لب گفتم و سرررم رو پایین انداختم .نفسررش رو سررنگین بیرون
فرستاد و گفت:
 ببینم از ما راضی می شی یا نه!سرم رو با ناباوری باال آوردم و بغض به گلوم نشست و گفتم:
 بابا!نگاهش رو از من گرفت و سرر رو با تا سف تکون داد و از آ شپزخونه خارج
شد .مامان هم که پ شت سرر دا شت از آ شپزخونه بیرون می رفت رو به من
انگشتش رو به نشونه تهدید تکون داد و خارج شد .البته من حکمت این تهدید
مامان رو نفهمیدم!
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اصال حکمت چی چیه؟ مهم اینه که باباجونم به حرف من گور داد .مهم اینه
که پوز مسررعود خان به خاک مالیده شررد .لبم رو به دندون گرفتم و تو دلم خدا
رو شکر کردم.
شادیم وقتی بی شتر شد که مامان گفت م سعود ظهر قراره بره .البته عجیب بود
چون قرار بود مدتی رو بمونه! ولی شادیم به کامم زهر شد وقتی اسما از مدرسه
برگشت و گفت سعید رو توی کوچه دیده و یه نامه ای از طرف مسعود داده بود
دستش.
با استرس نامه رو باز کردم:
 می دونستم دبه در میاری و تا موقع رفتن خودت و نشون نمی دی ،به حرمتپدرت پا پس نمی کشررم وگرنه عادت به خوردن غذای پس مونده ندارم .فقط
دعا کن نتونم ازت آتو گیر بیارم که روزگارت سیاهه .تماسی باهام گرفته شد که
باید برمی گشتم .دو ماه دیگه میام؛ تا اون موقع یا کامال پدرت رو منصرف کن
یا بدون زر زر و حرف ا ضافه می شینی پای سفره عقد .حرف کم و زیاد بزنی
ماجرای فرهاد و به بابات می گم و خودم می زنم زیر همه چیز.
نامه رو توی دستم مچاله کردم و زیر لب گفتم:
 ع*و*ض*ی عقده ای.و بدون اینکه جواب اسما رو بدم به سمت اتاقم رفتم و تو دلم کلی هم از فرهاد
ممنون شدم که زد مسعود رو ناقصش کرد.
اونقدر عصبانی بودم که به حضور منظم سعید درست وقت تعطیلی اسما گیر
ندم .وقتی هم روی تختم قرار گرفتم به ضررربه ای که به پنجره اتاقم می خورد
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توجه نکردم .البد باز هم عالیه اس که داره سنگی چیزی رو به سمت شی شه
پرتاب می کنه.
روی تخت دراز کشرریدم .معلومه که بابام و کامل منصرررف می کنم .اگر قرار
باشه با کسی ازدواج کنم .باید خواستن از جانب اون باشه نه خونواده من.
***
با چشم های خواب آلود از اتاق خارج شدم و به سمت آشپز خونه رفتم .موقع
ورود به آشررپزخونه آرنجم محکم به در خورد .اما از ترس اینکه صررف طوالنی
بشه بهش توجهی نکردم و سریع کپسول خالی شده رو که دیشب آماده گذاشته
بودمش برداشررتم و به سررمت در هال بردم .یکی از چادر هایی که پشررت در
آو یزون بود برداشتم و وارد حیاط شدم .به خاطر گنده بودن کپسول نمی تونستم
خوب چادرم رو جمع کنم .در حیاط رو باز کردم و کپسول رو کشون کشون به
سررمت سررر کوچه بردم با دیدن جمعیت زیادی که از همونجا معلوم بود دور
تانکری که نزدیک میدون بود جمع شدن آه از نهادم بر اومد .موهام دور گردنم
ریخته بود و چادرم روی شونه هام افتاده بود .آرنجم هم درد می کرد.
با همون و ضع به سمت صف رفتم و کپ سول رو کنار پام گذا شتم .همین که
خوا ستم چادرم رو روی سرم بندازم ک سی کپ سولم رو از کنار پام بردا شت .به
سررمتش برگشررتم .علی بود ،بدون این که حرفی بزنه از من فاصررله گرفت و با
سرعت شروع به حرکت کرد .به سمت جلوی صف رفت و کپ سولم رو کنار
مال خودر گذاشت و ایستاد.
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از صررف خارج شرردم و به پیاده رو رفتم و تا جایی که علی ایسررتاده بود یعنی
نزدیک میدون قدم زنان جلو رفتم .چادرم رو کامل جلو ک شیدم و با د ستم زیر
چونه ام محکمش کردم .و زمانی که سردی توی پاهام پیچید یادم اومد شلوار
و یا جوراب پام نکردم و پاهام ل*خ*تن .بی خیال پایین تنه شرردم و کنار دیوار
کز کردم و به علی چ شم دوختم .آرنجم رو خم کردم و با د ست دیگه ام از زیر
چادر شروع کردم به مالیدنش .سردم شده بود.
 یا سرو گردنت وله! یا لنگ و پاچه ت!با وحشت به سمت راستم چرخیدم و با فرهاد چشم تو چشم شدم.
نگاهش روی پاهام بود:
 چادرت و ولکن بذار بیفته رور.سررریع چادرم رو که زیر ب*غ*لم جمع کردم ول کردم و کمی روی پام رو
پوشوند .به جهت دیگه یعنی به سمت میدون چرخید و در همون حال گفت:
 بیا تو مغازه.و قدم اول رو برداشت .با صدای آرومی گفتم:
 نمیام.از روی سرشونه ار نگاهی بهم انداخت و گفت:
 هر جور دوست داری ولی بعدر پای خودت.و نموند و رفت .پوفی کردم .آخه من سررر کله سررحر با دهن بو داده پاشررم کجا
بیام دنبال تو؟!
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می دون ستم حرکاتش غیر قابل پیش بینیه .نگاهی به علی انداختم .لبخندی زد
و نگاهش رو بین من و فرهاد به گردر در آورد .این یعنی که اون د یده .البته
جای تعجب هم نداشت.
با شونه های آو یزون مسیری که فرهاد رفت رو در پیش گرفتم و وارد مغازه بلور
فروشیش شدم که دور میدون بود.
پ شت میز بزرگ ته مغازه روی صندلی چرمیش ن ش سته بود .لبخندی از ته دل
زد و گفت:
 قدم رنجه کردی!اخمی کردم و همونجا ای ستادم .هنوز هم عقیده داشتم لبخند بهش نمیاد .اخم
بهتر بود! لبخندر رو جمع کرد و گفت:
 پشت شیشه وانستا .واسه من که مسئله ای نیست! باز به گور بابات نرسوننکه دستش و ه*ر*زه کنه!
با اخم گفتم:
 هر چی بین من و بابامه به خودمون ربط داره.از پشت میز بلند شد و گفت:
 بیا اینجا بشین ،گرمه.انگار اصررال حرف های من و نشررنید! خودم هم دوسررت نداشررتم جلوی در
وای ستم و ک سی من و ببینه .به سمتش رفتم اما پ شت میز نن ش ستم .کنار میز
ایستادم .نگاهی به سرتا پام کرد و گفت:
 -فردا می فرستم بشکه نفت ...
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رفتم میون کالمش و فوری گفتم:
 نه ،نفر ست .هر بار می فر ستی دعوا می شه .بابام اون سری یه ق شقرقی توخونه راه انداخت که نگو.
اخم کرد و توپید:
 بابات غلط کرده ،خیلی غیرت داره خودر پا شه بیاد سهمیه نفتتون و بگیره.اخه تو زور داری؟! االن هم دیدم به چه وضعی کپسول گاز خالی رو آوردی.
اخم کردم:
 درست صحبت کن.دندون هار و به هم فشرد و زیر لب غر زد:
 اسم خودر و هم گذاشته پدر!علی همه ر سه چهار نفر با نفر اول فاصله داشت! چرا نمی اومد؟
 اون پسر عموی ع*و*ض*یت کی میاد؟!بدون اینکه نگاهش کنم جواب دادم:
 نمی دونم. یه هفته س از خونه بیرون نیومدی .چرا؟سرراکت شرردم .نگفتم که به خاطر اون بود .آخه می دونسررتم باز هم من و تنها
گیر میاره و می ترسوندم.
با صدای آرومی گفت:
 از من می ترسی؟به سمتش برگشتم و به صورتش نگاه کردم .نگاهش غمگین بود .یه طرف لبش
باال رفت:
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 حاج ذبیش سررره تا تلو یز یون آورده .بابام یکی خر ید .به بابات بگو بره بخره.مثل اینکه دنبالش بوده.
چقدر هم حرف هار به هم ربط داشت .لب هام و تر کردم و گفتم:
 بابام نمی ذاره من و تو ... بیخودی از کالس خیاطیت نزن .دیگه جلوی راهت و نمی گیرم .مریض کهنیستم بخوام اذیتت کنم!
لبم رو به دندون گرفتم .نگاهش رو از من گرفت ،خواسررتم حرفم رو به شررکل
دیگه ای بگم:
 بابام فقط به مسعود فکر می کن... امسال فرور خوبی داشتیم .خونه ام تا فروردین تمومه.ساکت شدم .بعد از سکوتی طوالنی تو چشم هام خیره شد و با صدای آرومی
گفت:
 حرف از نرسیدن نزن ساغر .دیوونه می شم.شروع کردم با انگشت هام بازی کردن:
 اما واقعیته.لحنش تلخ شد:
 واقعیت تو یی که حرفی نمی زنی! من حتی نمی دونم تو با منی یا نه!بی اراده پوزخند زدم:
 من با خودم هم نیستم.اخمش باز شد:
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تاکی؟
ِ -

ابروهام و باال بردم:

 یعنی چی!نگاهش رو به خیابون دوخت:
 تا کی می خوای به این روند ادامه بدی؟ سررکوت کنی! دیگران به جاتت صمیم بگیرن! من حداقل ده سال ازت بزرگترم ساغر ،نمی خوام به خاطر یه
ُ
جوجه فاکلی از میدون بیرون برم!
ُ
سعی کردم از حالت شلی در بیام ،صاف تر ایستادم و گفتم:
 من هیچ وقت روی حرف بابام حرفی نمی زنم .هر چی که پدرم بگه ...یهو یی به سمتم خیز برداشت که باعث شد با صدای بلند هین بکشم .تو چند
سانتی متری صورتم ،صورتش متوقف شد:
 این حرف یعنی چی؟! وا دادی آره؟ دل به دل بابات دادی؟! گفته بودم خرمی شم ساغر! گفته بودم.
سعی کردم عادی نفس بکشم .اخمی کردم و گفتم:
 توقع که نداری با این خل بازیات بهت فکر کنم! معلوم نی ست اگه زنت بشمچند بار در روز می خوای زهره ترکم کنی!
خنده ار گرفت ،اما جلوی خودر رو گرفت و بعد از چند ثانیه مکث گفت:
 من همه ناراحتیم از اینه که تو مال من نشی!نگاهم رو به بدنه ی فیروزه ای و یشمی شیشه ای قلیون های روی طبقه دوختم
که بیشتر جنبه ی دکوری داشتن تا مصرفی.
 -مامان منتظر یه اشاره از جانب منه تا باز هم بیاد جلو.
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در حالی که نگاهم رو گلدان های بزرگ و کوچیک پایین قفسه ها بود گفتم:
 نه .بهش بگو فعال نیاد.پشت سرم قرار گرفته بود:
 از کدومش خوشت اومده؟نگاهم رو از ظرف ها گرفتم و به سمتش برگشتم:
 فکر کنم اگه تا غروب هم اینجا باشم علی نیاد .من برم.و چادرم رو روی سرم مرتب کردم تا به سمت در برم .بازوم و چسبید:
 تو رو خدا ساغر پا نشو سر صبش دنبال این طور چیزها نیا .چطور کارگرهایبابات میان واسه خونه عموت می برن .بعد خونه خودتون نمیارن؟!
جوابی ندادم .یعنی جوابی نداشررتم که بدم .به جار لبخند زدم .در اینطور
َ
مواقع می شررره گفت که َم ثل «کرم از خود درخته» کامال نمود پ یدا می کنه.
فرهاد ابروهار و باال داد و با لحن بامزه ای گفت:
 نه .خودت بیا .علی می ره می گیره دیگه نه؟لب هام و به داخل دهنم ک شیدم و بازوم و از د ستش بیرون ک شیدم و در حالی
که به سمت در می رفتم گفتم:
 توقع ندا شته بار که جلوی پدرم وای ستم .من هیچ وقت روی حرفش حرفینمی زنم.
توقفی کردم و به فرهاد که شونه به شونه ام می اومد نگاه کردم و ادامه دادم:
 فعال از خر شیطون پایین اومده و نامزدیم با مسعود ... -مسعود سگ کی باشه که تو نامزد خطابش کنی!

گوهر مقصود

51

با اخم نگاهم و ازر گرفتم .پوفی کرد و گفت:
 خب ادامه بده .به هم خورد این نامزدی کوفتی آره؟سرم رو به معنی آره تکون دادم و گفتم:
 باز هم می گم .بی خودی نه خودت و انگشرررت نما کن نه من و .من آدمینیستم که رو حرف پدرم حرفی بزنم.
با صدای پر انرژی گفت:
 همین که تونستی منصرفش کنی و مسعود رو از سرت وا کنی یعنی همچینکه نشون می دی بی هنر نیستی.
وقتی نگاه دلخور من رو دید .خندید و گفت:
 خیلی خب .تو سفت و سخت رو مخالفت با مسعود بمون .من خودم از اینور به پدرت فشار میارم.
چند قدم دیگه به سررمت در رفتم تا جمله بندیم رو درسررت کنم .نباید فرهاد و
اح سا سش رو معلق نگه می دا شتم .هر چند اون به من کاری ندا شت ،ظاهرا
خر کوری رو سوار بود و یه طرفه می رفت! به کجا می خواست برسه خدا می
دونست .نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
 فرهاد؟برای یه ثان یه ایسررتاد و بهم زل زد .وارفته .بی هیچ حسرری .پلک هم نزد .با
صدای رو به تحلیل گفت:
 جان فرهاد؟خیلی خودم و نگه داشررتم که نخندم .باید حرفم رو می زدم .سرررم رو انداختم
پایین و گفتم:
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 من  ...تو تا به حال جوری برخورد کردی که من ...چطور بگم؟به صورتش نگاه کردم:
 من با اخالق تند تو نمی تونم کنار بیام .متوجهی؟یه طرف لبش به لبخند باال رفت و گفت:
 تو به من جواب بله بده .نوکرت هم هستم.دیگه موندن رو جایز ندونستم و زیر لب گفتم:
 خداحافظو پام رو از در بیرون گذاشتم.
 ساغر؟برگشتم و نگاهش کردم .کالفه نگاهش رو گرفت:
 هیچی .برو به سالمت.از در خارج شرردم و به تانکر و صررف جلور نگاه کردم .علی نبود .به سررمت
خیابون خودمون به راه افتادم .خنده ام گرفته بود .یه «فرهاد» با عشرروه گفتیم.
حال بچه مردم و تا غروب کردیم تو قوطی؟! خدا ذلیلت نکنه ساغر.
 ساغر من اینجام.علی جلوی یکی از مغازه هایی که بسته بود ،ایستاده بود و دو تا کپسول نارنجی
رنگ هم کنارر روی زمین بود .بهش که رس ریدم کپسررول ها رو از روی زمین
برداشت ،طوری که با هر دستش یکی رو گرفته بود؛ و با هم هم قدم شدیم .با
کنایه گفتم:
 -اگه نمی اومدم تا غروب همینجا وا میستادی نه؟
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با خنده گفت:
 چه کنیم؟ یه دونه دختر همسایه که بیشتر نداریم!قیافه ام و ترر کردم:
 ببند دهنت و علی!با صدای بلند خندید.
به کوچه که رسرریدیم .مادرم رو جلوی در خونه دیدم .با دیدن من نفس راحتی
کشید و وقتی بهش رسیدیم رو به علی گفت:
 خیر ببینی مادر.علی در حالی که کپسول رو جلوی در می گذاشت گفت:
 وظیفه بود.وقتی کمرر رو راست کرد ،رو به مامان گفت:
 دور تانکر خیلی شلوغه .بهتر نیست دیگه ...و به من نگاه کرد و چشم های ریز شده من و دید .مامان با حرص گفت:
 نه که ما چاقو گذاشتیم زیر گلور بیاد کپسول پر کنه!!علی ابرو هار و باال داد و با تع جب ن گاهش بین من و ما مان گردر کرد.
دست مامان و گرفتم و گفتم:
 بریم تو دیگه.و مامان رو به سمت در هدایت کردم و رو به علی گفتم:
 ممنون که کپسول و تا اینجا آوردی.و با صدای آروم تر ادامه داد:
 -و این که گند زدی به روزم همین اول بسم الله.
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علی هنوز همون جور با تع جب ن گاهم می کرد که من هم دن بال ما مان که
کپسول رو داشت داخل خونه می برد وارد حیاط شدم و در رو بستم.
به محض اینکه پام و داخل هال گذاشتم غر غر های مامان شروع شد:
 ببین چی پیش خودر فکر کرده که این طوری گفته .با این کارهات چی ومی خوای نشون بدی دختر؟ می خوای پدرت و سکته بدی؟
چادرم رو از سرم در آوردم و گفتم:
 بده که سعی می کنم وظایفم و به خوبی انجام بدم؟!مامان جلوی در آشپزخونه ایستاد و گفت:
 وظایفت! وظیفه تو اینکه دختر خوبی باشی تا پدر و مادرت بهت افتخ...حرفش و قطع کردم و گفتم:
 ا سما درس می خونه و به جایی می ر سه و شما بهش افتخار می کنین .منکلفت زاده شدم ،به وظایفم هم به خوبی عمل می کنم.
مامان چشم هار گرد شد و یهو محکم به صورتش زد:
 خدا مرگم! این چه حرفیه که تو می زنی! کلفت چیه؟از جلور رد شدم و وارد آشپزخونه شدم و در همون حال گفتم:
 بی خیال مامان .چیزی که عیان است چه حاجت به بیان!کپ سول رو بردا شتم و به سمت اجاق گاز رفتم .مامان هنوز جلوی در ای ستاده
بود .در حینی که داشتم کپسول رو جاگذاری می کردم گفتم:
 چرا اونجا واستادی؟مامان مشکوک پرسید:
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 چرا دستت کبوده؟با تعجب به سمتش برگشتم .دستم رو اشاره کرد و گفت:
 آرنجت و می گم.برخود ساعتی پیش با در رو به خاطر آوردم و گفتم:
 آهان! موقعی که می خواستم برم کپسول و ببرم به در آشپزخونه خوردم.صورتش در هم رفت:
 ساغر این کارها رو می کنی به پدرت می گما!بی اراده خندیدم:
 باشه بگو .باز ناراحتیش می زنه باال می ره خونه شریفه.خنده ام رو جمع کردم و گفتم:
 غیر از اینه؟!مامان سرراکت شررد .اما من انگار دنبال بهونه بودم که باز سرررکوفت بزنم .در
حالی که میز صبحونه رو می چیدم شروع کردم با خودم حرف زدن:
 اون موقع که زرت و زرت حامله می شدی و می زاییدی به ده روز نکشه بچههات پس می افتادن ،از نظر شوهر جونت تنها راه نجات تو در آوردن ساغر بد
بخت از مدرسرره بود و به این فکر نکرد که راه بهتری هم هسررت و اون هم این
که دیگه حامله نشی.
با صدای آرومی گفت:
 تاریخم عقب زده.دسررتم روی ظرف مربا ثابت موند و تنها کلمه ای که ناله مانند از گلوم خارج
شد این بود:
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 بازم؟!آروم روی یکی از صندلی ها نشست .با اخم گفتم:
 پس واسه چی کپسول به این سنگینی رو بلند می کنی آخه؟بی خیال قرار دادن بقیه و سایل شدم و خودم و روی صندلی پرت کردم .مامان
غم زده نگاهم می کرد .سوالی نگاهش کردم .سرر رو پایین انداخت و گفت:
 تنها بهونه ی زندگی من تو یی ساغر .پونزده سالم بود که تو به دنیا اومدی .بهپدرت امیدی نداشتم ،از اول الآبالی بود .اما تو شدی همه ی زندگیم.
اشک تو چشم هار حلقه زد:
 دی گه این طور بی انصررراف با من حرف نزن .من تو رو از مجموع اسررما وپدرت و بچه هایی که به ده روز نمی کشیدن بیشتر دوست دارم.
و اشکش از چشمش چکید .پوفی کردم و گفتم:
 قربونت برم ببخشید .به تو نگم به کی بگم؟و به سررمتش خم شرردم و دسررت هام رو دور گردنش انداختم و گونه ار رو
ب*و*سیدم .حینی که اشک هار رو پاک می کرد گفت:
 االن جلوی در منتظرت بودم زن عموت اومد چند دقیقه پیشم واستاد.ازر فاصله گرفتم و گفتم:
 خب؟موهار و عقب زد و گفت:
 می گفت با تو و پدرت صررحبت کنم .گو یا عموت خیلی از موضرروع پیشاومده ناراحته.
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بعد مشکوک بهم نگاه کرد:
 اون روز که رفته بودی دیدن مسعود دعواتون شد؟از پشت میز بلند شدم و گفتم:
 چطور؟ زن عموت می گفت وقتی اومده تو اتاق قندون شکسته بوده.بقیه ی میز رو چیدم و گفتم:
 می شه نگم؟مامان لب هار و جمع کرد و گفت:
 باشه .ولی قول بده هر وقت خواستی به کسی بگی اول به من بگی.با خنده بهش نگاه کردم .لبخندی زد و گفت:
 حاال چه طوری به پدرت خبر بدیم بعدی تو راهه؟خندیدم و گفتم:
 بذار ده روز از زایمانت بگذره ببینیم می مونه یا نه!مامان اخم کرد و گفت:
 ایشاله که می مونه .من دلم روشنه.به حرفش خ ند یدم .آ خه سررر قبلی ها هم دلش روشررن بود .فکر کنم این
چهارمین بارداری بعد از اسما باشه!
***
در حالی که حیاط رو جارو می کردم نگاهم به کیسه های پشم ب*غ*ل حیاط
بود .با حرص به سررمتشررون رفتم و لگد محکمی به یکیش زدم که فقط باعث
شد کمی جابجا بشه و به کیسه های پشتی بچسبه.
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در حیاط باز شد و ا سما و بابا در حالی که با هم صحبت می کردن و صدای
خنده اسما بلند بود وارد حیاط شدن.
اسما با دیدن من کنار کیسه ها ،با تعجب گفت:
 سالم اون ها چ َین؟با اخم به بابا نگاه کردم و گفتم:
 بابا این ها چیه؟بابا ابروهار و باال فرستاد و گفت:
 بهشون می خوره کیسه ی پشم باشن! از باالر هم که زده بیرون!جارو رو همونجا انداختم و گفتم:
 شما قول دادین بابا!و بغض کردم .بابا از اسما فاصله گرفت و گفت:
 چی شده؟به کیسه ها اشاره کردم و گفتم:
 این ها اینجا چی کار می کنن؟! مگه تو نگفتی تا هر وقت با خودم کنار بیامحرفی از ازدواج نمی زنین؟!
بابا هم با گیجی سرر رو تکون داد و گفت:
 هنوز هم می گم! این ها رو کی آورده؟به اسما نگاه کردم و در جواب بابا گفتم:
 زن عمو و سررعید آوردن .زنعمو می گفت واسرره درسررت کردن رخت خوابهای من و...
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«مسعود»ر رو جا انداختم و با مکث ادامه دادم:
 مامان گفت هیچی نگیم تا شما بیاین.بابا پوفی کرد و گفت:
 من بی خبرم .فعال بذار باشه بعدا می رم ببینم زنعموت چی می گه.و خواست به سمت پله های خونه بره که گفتم:
 االن برو.بابا رو پله ی اول ای ستاد و م شکوک نگاهم کرد .ا سما نگاه تر سانش بین من و
بابا در گردر بود .سرم رو پایین انداختم و گفتم:
 می شه االن بری ببینی حرف زنعمو چیه؟بابا با جدیت گفت:
 گفتم می رم .دروغ که بهت نمی گم.و وارد خونه شد .اسما به سمتم اومد و گفت:
 بابا زیاد حالش رو براه نبود ساغر ،انگار سر کار یه اتفاقی افتاده .توی م سیربودم که سرروارم کرد .تا همین جا کلی چرت و پرت گفتم ،خیلی مصررنوعی
سعی می کرد بخنده .ولی معلوم بود ناراحته.
کالفه به اسما نگاه کردم و گفتم:
 باز کارآگاه بازیت گل کرد؟و بی توجه بهش وارد خونه شدم .صدای صحبت بابا و مامان از توی آشپزخونه
می اومد .وارد اتاقم شدم و در رو هم ب ستم .پ شت پنجره اتاق ای ستادم .علی
توی حیاط ایستاده بود و به محض این که متوجه من شد به سمت پنجره اومد.
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قیافه ار مضررطرب بود و بر عکس همیشرره که با رکابی بود ،لباس بیرون تنش
بود .نگاهی به در انداختم و پنجره رو باز کردم.
زیر پنجره ایستاد و گفت:
 چه خبر؟!ابروهام و باال بردم و گفتم:
 یعنی االن باید بهت آمار بدم؟با نارحتی دندون هار و به هم فشرد و گفت:
 بی خیال .فقط بهت بگم مثل اینکه فرهاد امروز رفته بود پیش بابات.قلبم ایستاد:
 خب؟با درموندگی سرر رو تکون داد:
 درگیر شدن.بالفاصله گفت:
 به روی فرهاد نیاریا! بدونه بهت گفتم قیامت به پا می کنه.به در اتاقم ضربه خورد .سریع پنجره رو بستم و پرده رو انداختم و گفتم:
 بله؟با با در ا تاق رو باز کرد و وارد ا تاقم شرررد و در رو هم بسرررت .قلبم به طرز
وحشتناکی تند می تپید .آهسته به سمت تخت اومد و لبه ی اون نشست و بی
مقدمه گفت:
 -بهت اطمینان دارم ساغر  ...ولی برای اطمینان بیشتر می پرسم.
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به صورتم دقیق شد:
 کسی توی زندگیت نیست؟الل شده بهش زل زده بودم .نمی دونم چقدر سکوتم طوالنی شد که بابام اخم
هار توی هم رفت و گفت:
 زدم توی صورتش و جلوی کارگرهام به باد کتک گرفتمش.قلبم فشرده شد .بابا داشت پوست صورتش قرمز می شد و این نشون از اوج
عصبانیتش بود:
 تا بفهمه آوردن ا سم دختر من حرمت داره .پ سر سلیم ه ست که با شه! مندخترم و نمی فرستم سر سفره ای که لقمه ر ...
سکوت کرد .بغض کرده بودم ،چرا بی قراری ساغر؟ واقعا توقع دا شتی فرهاد
باز هم شاخ و شونه بکشه؟ مگه خودر نگفته بود دست به هر کاری می زنه تا
تو رو به دست بیاره؟ مطمئنا اون کوتاه اومده و حرمت نگه داشته وگرنه زورر
به بابا می چربه .نکنه دفعه ی بعد  !...وای نکنه باز خر بشه؟
ولی بابا با ادامه دادن جمله ی قبلی به روند فکر کردنم مهر توقف زد.
  ...لقمه ی حرومه.با بهت گفتم:
 چی؟انگار بابا دوست نداشت چیزی بگه و معلوم بود از گفتن واقعیت چندان راضی
نیست .اما گفت.
 همه ی در آمدشررون از بلور فروشری نیسررت .قاطی جنس هاشررون چیزهایدیگه هم ه ست .چیزی که اونقدر برا شون دا شته که نمی تونن د ست بک شن.
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فکر کردن کسرری خبر نداره ،اما من آدمی نیسررتم که بی شررناخت از کنار
خواستگار های دخترم بگذرم.
به دیوار کنار پنجره تکیه دادم و آروم روی زمین نشستم و با صدای رو به تحلیل
گفتم:
 چیه؟ تریاک ،م*ر*ر*و*ب های خونه ی شریفه ....م*ر*ر*و*ب های خونه شررری فه کافی بود .فرهاد کثیف ،فرهاد بی شرررف.
م*ر*ر*و*ب های خونه شررری فه؟ من تو م*س*تی بابام کتک خورده بودم!
فرهاد ع*و*ض*ی .اشکم به روی گونه ام چکید و متوجه نشدم بابا کی جلوی
پاهام نشست:
 من که بدت رو نمی خوام بابا! اما  ...شده تو این خونه بپو سی  ....جنازه ترو روی دور فرهاد نمی ذارم.
و نفهمیدم کی اتاق رو ترک کرد .زمزمه کردم:
 بره به جهنم .فرهاد بره به جهنم.***
دکمه های بلوز سرره دکمه ایم رو بسررتم و در حالی که متر رو از توی کشرروی
چرخ خیاطی دستیم در می آوردم گفتم:
 چیه مامان؟ چرا اون جوری نگاهم می کنی؟با صدای بغض دار گفت:
 -بابات دیشب توی اتاق چی گفت به هم ریختی؟
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متر رو پیش بقیه ی وسایل هام توی پالستیک گذاشتم و گفتم:
 وقتی نمی دونی چیه واسه چی بغض می کنی؟ شاید یه چیز خوب گفته!عاقل اندر سفیه نگاهم کرد .لبخندی زدم و گفتم:
 حرفش خوب بود مامان .خیالت راحت .حرفش برام خوب بود.لب هار و کج کرد و گفت:
 باشه مادر ،دوست نداری نگو .برو مواظب خودت بار.پالسررت یک رو از روی زمین برداشررتم و ازر خداحافظی کردم .چادرم رو از
پشت در برداشتم و از خونه خارج شدم.
در حین عبور از حیاط برای کیسرره های پشررم اون سررمت حوض دهن کجی
کردم و زیر لب با حرص گفتم:
 ایشاله بارون بیاد همتون به گند کشیده بشین.و در حیاط رو باز کردم .عالیه با دیدنم لبخندی زد و گفت:
 ممنون که اومدی.لبخندی به رور زدم و از حیاط خارج شردم .چادرم رو مرتب کردم و با هم به
راه افتادیم .یا عالیه در جریان نبود! یا می دونسررت چه اتفاقی افتاده و به رور
َ
نمی آورد! که البته شکم به مورد اول بی شتر می رسید .یعنی نمی دونست .آخه
آدمی نبود که نخود تو دهنش خیس بخوره.
آخرین درسررمون رو هم رها بهمون داد ،هر چند با منت که یه هفته عقب
موندیم و معلوم بود دندون گرد کرده .ولی باالخره بهمون گفت که الگوهای
دوره مقدماتی تموم شررده و خودمون رو برای آزمون آماده کنیم .از خیاطی که
خارج شدیم لب و لوچه ی عالیه آو یزون شد:
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 وای! یعنی اگه آزمون عملی رد شیم باید دوباره پول بدیم بابت دیدن دوره؟با خنده به بازور زدم:
 بی خیال عالیه ،ما قبول می شیم .دیدی که خودر هم تعریف می کرد و میگفت اگر دیپلممون رو بگیریم دوسرررت داره پیشررش کار کنیم .یعنی کارمون
خوبه.
از کوچه ی خیاطی گذ شتیم و وارد کوچه ی دیگه ای شدیم که باریک تر بود.
عالیه چادرر رو جلو کشید و گفت:
ُ
 حاال به نظرت واسه مراسم گلی پارچه چی بگیرم؟منظورر دخترخاله ر بود که توی خیاطی در مورد نامزد کردنش تعریف کرده
بود .تا خوا ستم جواب بدم در یکی از خونه ها به ضرب باز شد و دو مرد قوی
هیکل خارج شرردن .هر دو سررکوت کردیم که از کنارشررون رد بش ریم اما انگار
هدف اون ها ما بودیم چون به سمتمون اومدن و اونقدر ناگهانی این حرکت رو
انجام دادن که ما نتونسررتیم کاری کنیم و جلوی دهن جفتمون و گرفتن و به
داخل خونه بردن .از بس دسررت و پا زدم وسررایلم که از دسررتم همون اول پرت
شرررد هیچ! چادرم هم از سرررم افتاد .جفتمون رو به اتاق زیر راه پله بردن و
انداختنمون داخل و در رو هم رومون قفل کردن.
عالیه سریع توی خودر جمع شد و شروع کرد به گریه کردن.
به سمت در رفتم و شروع کردم به مشت زدن:
 باز کنید لعنتیا!  ...من دختر ظفری ام  ...باز کنید  ...بابام پدرتون و در میاره ...باز کنید  ...بی شرف ها  ...باز کنید.
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 اگه می خواستن بال سرمون بیارن که نمی انداختنمون اینجا!دستم از حرکت باز ایستاد .به سمت عالیه برگشتم و گفتم:
 پس برای چی با این وحشی بازی گرفتنمون؟شونه هار و باال انداخت و باز ا شک هار راهی صورتش شدن .موهام و از
گردنم جدا کردم و گفتم:
 گریه نکن عالیه .االن در و باز می کنن.با گریه گفت:
 اگه می خواستن باز کنن چرا قفلش کردن؟چند ثانیه نگاهش کردم و بعد یهو یی محکم به در لگد زدم و باز هم گفتم:
 باز کنید.کسی انگار صورتش رو به در چسبونده باشه گفت:
 آروم بگیر دختر .ما دوستای فرهادیم.نفس عمیقی که عالیه کشید از چشمم دور نموند .چشم هام گرد شد:
 خیالت راحت شد با تو کاری ندارن آره؟عالیه سرر رو با التماس کج کرد و گفت:
 خیالم راحت شررد که با هیچ کدوممون کاری ندارن .مطمئنم فرهاد فقط میخواد باهات حرف بزنه.
به سمتش رفتم و گفتم:
 تو غلط کردی مطمئنی! فرهاد روانیه ،اون می خواد یه  ....یه...الل شدم و در مونده روبروی عالیه ن ش ستم و به دیوار تکیه دادم .دلم پیچ می
خورد و از شدت فعالیت و ا سترس گرمم شده بود .ریختن موهام دور گردنم
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هم کالفه ام کرده بود .چرا من آدم نمی شرردم و اون ها رو مثل عالیه جمع نمی
کردم؟!
پاهام و ب*غ*ل کردم و سرررم رو روی زانوهام قرار دادم .پاهایی که باز هم
عریان بودن.
نمی دونم چقدر گذ شته بود که صدای چرخیدن کلید توی قفل سکوت اتاق
رو شکست .سریع دو زانو نشستم و پاهام رو زیر بدنم قرار دادم .در باز شد و
فرهاد وارد اتاق شرررد .عال یه با دلخوری نگاهش رو از فرهاد گرفت و زیر لب
سالم گفت.
فرهاد به آرامی جواب سررالمش رو داد و به صررورت من خیره شررد .نگاهی به
لباسم انداخت و گفت:
 این چه ریختیه؟پرخار کردم:
 از دوستای وحشی چشم در اومده ت بپرس.دندون هار و به هم فشرد .قدمی به سمتم برداشت ،بی اختیار خودم رو عقب
کشیدم و گفتم:
 نزدیک من نیا.تو جار مکث کوتاهی کرد و بعد بی توجه به حرف من قدم دیگه ای به سمتم
بردا شت و بازوم و توی د ستش گرفت و مجبورم کرد از روی زمین بلند ب شم و
در گوشم گفت:
 -با اعصاب من بازی نکن ساغر!
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سعی کردم دستم رو آزاد کنم ولی بی فایده بود .فرهاد رو به عالیه گفت:
 می خوای بری برو ،با تو کاری ندارم .فقط به کسی چیزی نمی گی .افتاد؟!عالیه در حالی که از روی زمین بلند می شد گفت:
 دست شما درد نکنه ،ولی به محض اینکه برسم میرم به بابای ساغر ...هنوز حرفش تموم نشررده بود که فرهاد دسررت من و ول کرد و به طرفش هجوم
برد و فک عالیه رو توی دستش گرفت:
 چی زر زر کردی واسه خودت؟عالیه به گریه افتاد:
 آی آی آخ .بازوی فرهاد رو چسبیدم:
 ولش کن .شکستی فکش و ! بذار بشکنم تا دفعه بعد یادر بمونه حرف مفت نزنه .با حرص دست فرهاد رو از صورت عالیه جدا کردم و داد زدم:
 تو یه روانی آشغالی.و صدای سوتی که توی گوشم پیچید به من فهموند که شاید یه کم زیاده روی
کردم .اتاق دور سرررم چرخید و تصررو یر تاری از عالیه جلوی چشررم هام نقش
بست:
 خدایا !دوباره دسررتی زیر بازوم و گرفت و وادارم کرد بایسررتم و صرردار با تحکم توی
سرم پیچید:
 -دنبالم بیا.
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و من رو در حالی که هنوز گیج می زدم به دنبال خودر کشید تا چند ثانیه بعد
که سرم از دوران ایستاد هنوز متوجه نبودم که توی یک اتاق دیگه هستیم.
لیوان آبی روی میز جلوی پام گذاشت و شروع کرد به قدم زدن.
 دیروز خورد شرردم ،اون بابای ع*و*ض*یت هر چی از دهنش در اومد بهمگفت  ...روم دسرررت بلند کرد  ...فقط به خاطر تو هیچی بهش نگفتم  ...اون
وقت تو بهم میگی روانی آشررغال؟  ...آخه من آدمی ام که رو تو دسررت بلند
کنم؟  ...بزنم دهنت و ال اله اال لله ...
د ستم رو به لبم ر سوندم و خیس شدن سر انگ شتم رو اح ساس کردم .بغض
بدی به گلوم چنگ انداخت و توی دلم گله کردم:
 خدایا این رسمشه؟ چرا هر کی سمت من میاد دیوونه س؟!به سمتم اومد و روی مبل کناری نشست:
 دردت چیه ساغر؟ برای چی فوحش می دی؟بغضم رو فرو دادم و هیچ چی نگفتم .جلوی صورتم خم شد:
 من زدم توی صورتت؟ دستم بشکنه؛ خوبه؟به صورتش زل زدم و بی توجه به بغض خفه کننده ام دهن باز کردم:
 ازت متنفرم.و بغضم شکست و به هق هق افتادم .خواست دست هار و جلو بیاره که توی
خودم جمع شدم .کنار گوشم نالید:
 از کی متنفری ساغر؟ از من! منی که هر کاری می کنم به خاطر توئه!رو به صورتش با گریه گفتم:
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 مواد فروشرر یت چی؟ ع*و*ض*ی حروم خور .زندگی مادر و پدر من بهخاطر م*ر*ر*و*ب خوردن بابام به ل*ج*ن کشرریده شررده .ک*ث*ا*ف*ت
فکر کردی خبر ندارم؟
و باز به گریه افتادم .فرهاد کالفه نفسش رو بیرون فرستاد و گفت:
 بابات ضعیف النفسه من چوبش و باید بخورم؟! اصال به من چه ربطی داره!با چشم های گرد شده گفتم:
 به تو ربطی نداره! نگو که م*ر*ر*و*ب های خونه ی شریفه کار تو نیست!به پشتی مبل تکیه داد و گفت:
 بذار چند تا چیز رو برات روشن کنم .نمی دونم چطور بهت توضیش دادن کهاالن این حرف ها رو می گی ،البته همین که االن دهنت سررالمه و لب هات و
از هم جدا نکردم یعنی دارم خودم و کنترل می کنم.
نفس عمیقی کشید و ادامه داد:
 من کارم همون بلور فروشیه که دیدی .م*ر*ر*و*ب و هر گند دیگه مربوطبه پدرمه .م*ر*ر*و*بش که چندان گیری تور نیسررت و نسرربتا آزاده .موادی
هم که بهش ا شاره کردی باز هم می گم اوال وا سه بابامه دوما اون هم م شکل
نداره باجش رو گنده هار ازر می گیرن .تنها کاری که من کردم این بوده که
گاهی مشتری های بابا جنسشون رو از مغازه من بردن .سودی نصیب من نمی
شه.
دندون هام و به هم فشردم و گفتم:
 پس وجدانتون چی؟پوزخندی زد و گفت:
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 بابای تو هم توی مزارعش توتون کشت می کنه .اون اشکالی نداره؟!با اخم گفتم:
 اون فرق می کنه.ابروهار باال رفت:
 چه فرقی؟! مگه از توتون نقل و نبات در میاد! اگه این اعتیاده اون هم اعتیاده!نگاهم رو ازر گرفتم و به سمت دیگه ای دوختم.
 من حتی یه بار هم به م*ر*ر*و*ب لب نزدم و هیچ دودی هم مصرررفنکردم.
پوزخند زدم:
 معموال سرکرده ها خودشون پاکن.باز هم نفس عصبی و کالفه ر رو بیرون داد و گفت:
 اگه تو گیرت ای نه ،من همون یه ذره فرور بابام از طریق مغازه رو هم قطعمی کنم خوبه؟ تو دلت با ما صاف می شه؟
نگاهش نکردم .هنوز هم بغض داشتم .دستش رو روی شونه ام گذاشت که به
شدت پس زدم .با دلخوری گفت:
 توی مغازه چیز دیگه ای از چشم هات خوندم.بی اون که نگاهش کنم با صدای لرزونی گفتم:
 اشتباه خوندی فرهاد  ...دلم باهات نی ست .هیچ وقت  ...هیچ وقت هم قرارنیست با تو باشه.
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چند ثانیه سکوت مطلق شد ،به آرومی خواستم بهش نگاه کنم که با چرخوندن
صورتم ،صورتش رو درست کنار سرم دیدم و جیغ کوتاهی زدم ،چ شم هار
قرمز بود و نگاهش به طرز وحشتناکی بهم خیره شده بود .آروم و شمرده گفت:
 یه بار دیگه بگو چی گفتی؟!مرد می خواسرررت دو باره اون جمله رو تکرار کنه .آب دهنم رو قورت دادم و
دهنم رو بستم .دستش باال اومد و روی گردنم نشست:
 مالحظه کردم ساغر! خیلی مالحظه کردم!یقیه ی بلوزم رو چسبید .لبهام رو تر کردم و گفتم:
 ب  ..ببین .هی  ...هیچ کس  ..موافق نیست.از نگاهش خون می بارید .دلم یک گریه با صرردای بلند می خواسررت .دندون
هار و به هم سایید:
 گور بابای بقیه .گفتم نذار خر بشم .گفتم یا نه؟سعی کردم خودم رو عقب بکشم .یقه ی بلوزم رو محکم چسبیده بود .با دادی
که زد سر جام میخ کوب شدم:
 گفتم یا نه!با چشم های گرد شده بهش زل زدم .صورتش رو نزدیک صورتم کرد:
 خر شدم ساغر.و تا به خودم بیام یقه ی لباسررم رو محکم کشررید و سرره دکمه ی لباس به هوا
پرتاب شد و بقیه ار تا پایین بلوز جر خورد .جیغی از سر وحشت کشیدم:
 -چی کار می کنی؟
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بهم حمله کرد و د ستش رو توی موهام فرو برد .با دو د ستم سعی می کردم دو
لبه ی بلوز رو به هم برسررونم .بدنم رو ازر دور کردم اما موهام توی دسررت
هار بود و پوست سرم رو می کشید ،من رو به سمت خودر کشید و گوشم
رو به دندون گرفت و از الی دندون هار گفت:
 گفتم هر کاری می کنم.سپس من رو به سمت خودر برگردوند و گفت:
 خوب نگاه کن و ببین که منظورم از هر کار چیه!و دستهام و به زور از هم باز کرد و بقیه ی لباسم رو هم پاره کرد ،ضجه زدم:
 بس کن فرهاد  ...تو رو خدا  ...تو دیوونه شدی.من و روی زمین خوابوند .شروع کردم به لگد پروندن .وحشت کرده بودم .قلبم
داشت وامیستاد .روم خیمه زد:
 کاری می کنم بابات دنبالم بیفته ،خوب تماشا کن.و به سمت گردنم خم شد و گاز محکمی گرفت که نفسم بند اومد و به محض
باال اومدن نفسم دوباره با التماس داد زدم:
 تو رو خدا فرهاد .غلط کردم  ...باشه  ...باشه با بابام حرف می زنم.سرر رو بلند کرد و با پوزخند گفت:
 دیگه حرف زدن چاره ساز نیست .خر نیستم ساغر که گول حرفت و بخورم.و به سمت صورتم خم شد .می خوا ست لب هام و بب*و* سه .سرم رو با
قدرت به چپ و را ست تکون دادم و وقتی سعی کرد صورتم رو ثابت نگه داره
به صورتش توف کردم .چیزی که لیاقتش بود.
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دیوونه شد و م شت محکمی به دهنم زد .سرم گیج رفت .د ستش رو به سمت
دامنم برد .صرردای داد و هوار از حیاط شررنیده شررد .دسررتش برای ثانیه ای از
حرکت ایستاد و بعد انگار توی ذهنش یه پردازر جدید کرده باشه سرعتش رو
بیشررتر کرد و دسررتش رو به طرف زیپ شررلوار خودر برد و من در تمام این
لحظات با گیجی و درموندگی سعی داشتم از زیر بدنش بیرون بیام ،که ناگهان
در اتاق به ضرب باز شد و علی تو چارچوب در ایستاد.
برای لحظاتی با دهن و چ شم های گ شاد شده به ما زل زد و بعد در حالی که
نگاهش تو نگاه فرهاد قفل شده بود زیر لب گفت:
 داشتی چه غلطی می کردی؟!با دستم سعی کردم باالتنه ی نیمه عریانم رو بپوشونم .فرهاد غرید:
 گمشو بیرون علی.اما علی بی توجه وارد اتاق شد و به سمت ما اومد .فرهاد فریاد زد:
 گفتم گمشو بیرون.اما علی قدم های بعدیش رو محکم تر برداشت و از شونه های فرهاد چسبید و
اون رو از روم بلند کرد .سریع بلند شدم و خودم رو به سمت دیوار رسوندم .دو
مرد دیگه هم وارد اتاق شدن و به من و فرهاد نگاه کردن.
فرهاد رو به اون دو نفر داد زد:
 چه غلطی می کنین؟ این ع*و*ض*ی رو بندازین بیرون.و علی رو اشاره کرد .علی داشت دکمه های لباسش رو باز می کرد و من معنی
این حرکت رو نمی فهمیدم .یکی از اون دو مرد رو به فرهاد گفت:
 -داشتی چی کار می کردی آقا فرهاد! دختر عباس ظفریه!
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فرهاد داد زد:
 دختر هر خری که می خواد باشهعلی پیراهنش رو از تنش در آورد و به سمت من گرفت و گفت:
 بپور.فرهاد داشرررت با اون دو نفر دهن به دهن می گذاشرررت .تند شررروع کردم به
پوشیدن لباس و وقتی از بستن دکمه ها فارغ شدم فرهاد محکم به دهن یکی از
اون دو مرد کوبید و گفت:
 حرف مفت نزن تا ندادم دهنت و جر بدن.و سپس به سمت علی حمله کرد .حرکات فرهاد کامال ع صبی بود ،و خدا رو
شکر می کردم که اون دو مرد به حرفش گور نمی کردن و حاال سعی دا شتن
مانع فرهاد بشن.
از کنار شون رد شدم و خودم رو به ایوون ر سوندم .یکی از مرد ها پ شت سرم
اومد و قفل در اتاقک زیر راه پله رو باز کرد و گفت:
 سریع برین خونه .آبجی شرمنده ایم ،گفته بود فقط می خواد حرف بزنه.جوابی بهش ندادم .در واقع اونقدر شرروکه بودم که روی پا ایسررتادنم هم جای
تعجب داشت.
عالیه از اتاق بیرون اومد و وسررایلم رو از اون مرد گرفتم و به حالت دو از اون
خونه خارج شدیم .تمام صورت و بدنم درد می کرد .تموم مسیر رو با چادر رو
گرفته بودم.
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طفلک عالیه فقط با ترس نگاهم می کرد .خدا می دونسررت تو ذهنش به چی
داشت فکر می کرد! اما خانومی کرد که بدون این که بپرسه باهام هم دردی می
کرد .نمی دونم حضور علی توی حیاط رو حس کرده بود یا نه!
وارد کوچه که شدیم عالیه گفت:
 ب یا خونه ی ما .مامانت این طوری ببی نت وحشرررت می کنه واسررش خوبنیست.
بی هیچ حرفی دنبالش رفتم و وارد حیاط شدیم و یه راست رفتم توی اتاقش.
خدا رو شررکر مامانش توی خونه نبود تا من رو با اون صررورت خونین و مالین
ببینه .با ورود به اتاقش با صدای بلند زدم زیر گریه .حتی چادرم رو هم از سرم
در نیاوردم .با چادرم و در حالی که دسررته ی پالسررتیک رو محکم توی دسررتم
گرفته بودم توی خودم مچاله شدم و شروع کردم به گریه کردن ...
 ...ساعتی از اذان مغرب گذشته بود .به کمک عالیه صورتم رو تمیز کرده بودم.
اما آثار کبودی کم کم توی صورتم پیدا می شدن .مادر عالیه ا ستکان چای رو
جلوی گذاشت و گفت:
 مادر خوب نی ست اینقدر تو روی پدرت وا می ستی! یه وقت عصبانی می شهمی زنه بالیی سرررت میاره .اگر حرفی می زنه که خالف میلته به این خاطره که
اون بیشتر از تو می فهمه.
مادر عالیه همچنان حرف می زد و من چقدر خو شحال بودم که عالیه حقیقت
رو به مادرر نگفته.
علی هنوز برنگشررته بود و من هنوز به خونه نرفته بودم ،از فکر به آینده بدنم به
لرزه می افتاد.
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با صدای به هم خوردن در حیاط ،مادر عالیه بقیه ی حرفش رو خورد و از روی
زمین بلند شد .عالیه هم بلند شد و با هم از اتاق خارج شدن .به سمت پنجره
رفتم.
علی جلوی حوض حیاط خم شد و صورتش رو ش ست و به آرامی با مادرر
صحبت کرد و مادرر به سمت آشپزخونه داخل حیاط رفت .علی هم به همراه
عالیه وارد خونه شدن .یه پیراهن دیگه تنش بود و تنها چیزی که تو اون لحظات
نمی تونست ذهنم رو درگیر کنه این بود که از کی پیراهن گرفته!
بر عکس همی شه که به قول علی سرکش بودم حاال تو خودم جمع شده بودم و
بی دفاع به علی چشم دوخته بودم .کنارم نشست و رو به عالیه گفت:
 یه لیوان آب برام میاری؟عالیه از اتاق خارج شد .علی به صورتم نگاهی انداخت و با صدایی که انگار
از قعر چاه بیرون می اومد گفت:
 ساغر  ...دیر که نرسیدم؟با بغض سرررم رو به چپ و راسررت تکون دادم .نفسررش رو با آسررودگی بیرون
فرستاد و گفت:
 نمی دونستم کار درست چیه  ...با پدرت  ...صحبت کردم.قلبم ایستاد .نگاهش و از من گرفت:
 فکر کنم درست ترین کار بود.در مونده گفتم:
 -تو چی کار کردی؟!
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به صورتم چشم دوخت:
 این که االن بدونه خیلی بهتره که بعدا فرهاد بخواد ازر به عنوان یه اهرمفشار استفاده کنه .االن بابات میاد.
و به محض تموم شردن جمله ر صردای در حیاط اومد که انگار کسری بهش
ضربه می زد.
علی سریع بلند شد و بیرون رفت و من هم خودم رو به پنجره رسوندم.
مادر علی در رو باز کرد .بابا وارد خونه شررد .اشررک هام بی هیچ اراده ای روی
گونه ام ریختن .علی بازوی بابا رو چسرربید و رو به مادرر که یه نفس داش رت
حرف می زد چیزی گفت و همراه بابا به سمت اتاق اومد.
من رو پشت پنجره دید .ثابت موند .سرم رو پایین انداختم و از پنجره دور شدم
و وسط اتاق ایستادم.
در رو باز کرد و زود تر از علی وارد شد و به سمتم اومد .نگاهش روی کبودی
های صورتم گردر کرد .از توی چشم هار هیچ چیز نمی تونستم بخونم.
نفسش رو با قدرت بیرون داد و با صدای خیلی ضعیفی گفت:
 بریم خونه؟علی نزدیک اومد و گفت:
 حاجی من هنوز تو بهتم که چرا فرهاد چنین قصدی داشته! آخه اون عار..بابا به سمت علی برگ شت و نمی دونم علی تو نگاه بابا چی دید که دهنش رو
بست .چادرم رو از روی زمین برداشتم و روی سرم انداختم.
مادر علی با سینی چای وارد اتاق شد و من رو که با اون وضع دید گفت:
 -کجا؟ من تازه چای آوردم!
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بابا خم شد و پالستیک رو از دستم گرفت و در جواب لعیا خانوم گفت:
 ممنون.همین .حتی زمانی که لعیا خانوم باز شروع کرد به نصیحت کردن و از برگ گل
بودن من گفت و من و ت شبیه کرد به ه سته ی بادوم و چیزهایی از این قبیل تا به
شرریوه ی خودر با بام رو از تنب یه م جدد من بازداره ،با با حرفی نزد! و فقط
تشکری دیگه زیر لب گفت و از حیاطشون خارج شدیم.
توی خونه هم چیزی نگفت و در جواب مامان و اسما که یک نفس می پرسیدن
صورتم چی شده .فقط بهشون گفت «چیز مهمی نیست».
البته فکر کنم برای مامان توضرریش داد و گرنه مامان به این راحتی ها قانع نمی
شه .چون دیگه داشت صدار و باال می برد چون فکر می کرد بابا من و زده.
مثل اسما که با بابا قهر کرد و شام نخورد.
***
اتاق تاریک بود .مطمئن بودم یک سرراعت هم نیسررت که روی تخت خوابیده
بودم ،ولی بیش از ده بار از خواب پر یده بودم .پتوم رو توی ب*غ*لم جمع
کرده بودم و نصف بدنم بیرون بود.
بغض بدی به گلوم چنگ انداخته بود ،دستشو یی داشتم ولی جرات نمی کردم
به حیاط برم .سرم رو توی بالش فرو بردم و به خاطر د ست شو یی که بهم ف شار
آورده بود گریه کردم .این بهترین بهونه وا سه گریه کردن بود تا به ماجرای فرهاد
و اون کارر فکر نکنم .به این که بعد چه اتفاقی می افته.
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در اتاق باز شد؛ بابا تو قاب در ای ستاد .بالشش رو توی دستش گرفته بود و پتو
هم از دسررتش آو یزون بود .روی تخت نشررسررتم و با دسررتم اشررک هام و پاک
کردم .از این که این ساعت از شب توی اتاق منه تعجب کرده بودم.
بی هیچ حرفی وارد اتاق شد و بالشش رو روی زمین انداخت و گفت:
 چرا بیداری؟با صدای لرزان گفتم:
 می خوام برم دستشو یی.غمگین نگاهم کرد و با صدای آرومی گفت:
 بیا برو .تو حیاط وامیستم.سریع بلند شدم و به همراه بابا به حیاط رفتم .و تمام مدت ا شک هام بی صدا
می ریختن .وقتی بیرون اومدم بابام لبه ی حوض نشررسررته بود و به کیسرره های
پشم ،چشم دوخته بود .می دونستم داره به چی فکر می کنه.
دست هام و شستم و در حالی که با پایین لباسم خشکشون می کردم به سمت
بابا رفتم و آروم گفتم:
 بریم تو؟اواخر آبان ماه بود و هوا نسرربتا خنک بود ،مخصرروصرررا نی مه شرررب و لرز
نامحسوسی توی بدنم نشسته بود .بابا هیچ تکونی نخورد .دوباره صدار زدم:
 بابا؟باز هم حرفی نزد .دستم رو که روی شونه ر گذاشتم تکونی خورد و به سمتم
برگشت:
 -اومدی؟!

wWw.Roman4u.iR

80

و سریع بلند شد و جلو تر از من به سمت خونه راه افتاد .بغضم سنگین تر شد،
سنم کم بود درست! اما می فهمیدم بابام داره چه فشاری رو تحمل می کنه.
جلوی در ایستاد:
 بیا دیگه ساغر!سرررم رو انداختم پایین و دنبالش وارد خونه شرردم .هر دو به اتاقم رفتیم؛ من
روی تخت دراز کشیدم و بابا روی زمین.
سرراعدر رو روی پیشررونیش گذاشررته بود و به سررقف زل زده بود؛ و من هم به
صورت بابا!
سکوت رو شکست:
 گریه نکن؛ بخواب.سرم رو بیشتر به بالش فشار دادم و نه تنها از شدت گریه ام کم نشد بلکه بیشتر
هم شد .چند لحظه بی شتر نگذشته بود که دیگه نتونستم طاقت بیارم و از روی
تخت پایین اومدم و کنار بابا دراز کشیدم و سرم رو روی سینه ار گذاشتم و با
صرردایی که به شررکل عجیبی می لرزید و نفسرری که به سررختی باال می اومد
نالیدم:
 بابا  ...چرا  ...هیچی  ...نمی گی؟ ب  ...بخدا  ...هی  ...چی نشد.دستش نوازر گونه توی موهام نشست:
 بهت اطمینان دارم ساغر .اطمینان دارم بابا.با این جمله ی بابام انگار حجمی از اک سیژن و آرامش وارد ریه هام شد .سینه
ی بابا لرزید .شاید داشت گریه می کرد .و بعد صدار لرزید:
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 دارم دیوونه می شررم سرراغرم ،از اتفاقی که اگر علی نمی رسررید ممکن بودبیفته.
بابا داشت گریه می کرد! چشم هام و بستم .زمزمه کرد:
 خدایا شکرت.من هم زمزمه کردم:
 شکر.***
چند دقیقه ای بود بیدار شررده بودم .روی تختم بودم .حتی یادم نمیاد دیشررب
قبل از خواب دوباره به تختم برگشررتم یا بابا من رو به تختم آورده! پتو و بالش
بابا روی زمین نبود و این نشررون می داد بیدار شررده اما این که صرردار از توی
آشپزخونه به گور می رسید یعنی این که هنوز نرفته سر کار.
با به خاطر آوردن دی شب لبخند کم رنگی روی لبم ن ش ست که خیلی زود هم
محو شرررد .دو باره همه افکار خوب و بد و وحشررتناک با هم به ذهنم هجوم
آوردن .کار تو چشررم به هم زدنی یهو یی یک ماه بگذره و من از این برزخ بی
خبری رها بشم.
در اتاق باز شد و مامان سرر رو داخل آورد و با دیدن چشم های بازم گفت:
 وقتی بیداری چرا نمیای بیرون؟!روی تخت نشستم و آروم گفتم:
 االن میام.مامان وارد اتاق شد و به سمتم اومد با نگاهی به کبودی های صورتم گفت:
 -خدا ذلیلش کنه .آخه این صورت مال دختر منه؟
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بغض کردم و گفتم:
 مامان حس بدی دارم که نمی تونم توصیفش کنم.مامان لبخند مهربونی زد و گفت:
 می فهمم دخترم .خودت و اذیت نکن ،هر چی خدا بخواد همون می شه.دستم رو گرفت و دوتایی از اتاق خارج شدیم ...
 ...مامان استکان چای رو جلوی بابا گذاشت و گفت:
 دوست داری این یکی دختر باشه یا پسر؟بابا لبخندی زد و به جای جواب دادن ،لقمه ار رو توی دهنش گذاشررت ،من
به جار جواب دادم:
 معلومه بابا دوست داره بچه ار پسر باشه .باالخره نسلش ادامه پیدا می کنه!بابا چشم هار گرد شد و سریع لقمه ار رو قورت داد و گفت:
 مگه من دایناسورم!مامان لبش و گاز گرفت و گفت:
 این چه حرفیه که می زنی!و به من چ شم غره رفت .کال مامان دو ست دا شت الکی جو رو سنگین نشون
بده! بابا رو به من گفت:
 اگر قرار به ادامه دادن نسررل و فامیلیمونه خدا دو تا پسررر به برادرم علی داده.چه فرقی می کنه! علی هم که خودر یه پا ماموت!
صدا دار خندیدم .مامان باز هم چشم غره رفت و زیر لب غر زد:
 -من فقط یه سوال پرسیدم که دوست داری چی باشه!
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بابا هم با خنده رو به مامان گفت:
 تو بذار اول ببینیم این بچه ده روز رو رد می کنه یا نه!مامان اخم کرد و گفت:
 رد می کنه ایشاله .نفوس بد نزن.بابا هم زیر لب ان شاءلله گفت و به صبحونه خوردنش ادامه داد .با اینکه روی
لب هر سرره لبخند بود اما می تونسررتم به راحتی مصررنوعی بودن لبخند ها رو
تشررخیص بدم .نمی دونم چقدر تو فکر بودم که با صرردای بابا از فکر بیرون
اومدم:
 امروز با سلیم حرف می زنم تا حق پسرر و بذاره کف دستش.لب پایینم رو به داخل کشرریدم و منتظر به لب های بابا چشررم دوختم .رو به
مامان ادامه داد:
 به طاهره بگو بیاد این کی سه های پشم رو هم ببره .یه جواب رد رو باید به چهشکلی داد؟!
مامان با ق یافه ی گرفته به قالب پنیر روی میز نگاه می کرد و اون هم مثل من
ساکت بود .و بابا هم چنان نطق می کرد:
 سرراغر می دونم دیگه بزرگ شرردی ،اما تحت هیچ شرررایطی از خونه بیروننمیای .مگر خونه های داخل کوچه .اون هم با مادرت می ری فهمیدی؟
سرم رو به معنی باشه تکون دادم و نگاهم رو به میز دوختم .بابا از سر میز بلند
شد .مامان زود تر از اون ،از آ شپزخونه خارج شد .مثل همی شه که زود تر می
رفت تا کت و کفش بابا رو آماده کنه که بره سررر کارر .هر چند که امروز بابا
داشت دیر تر از همیشه می رفت سر کار!
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متوجه شدم بابا هنوز تو آ شپزخونه س .سرم رو باال آوردم و بهش نگاه کردم.
بی هیچ حسرری نگاهم می کرد .نمی دونم چرا ته دلم خالی شررد .با صرردای
آرومی پرسیدم:
 چیزی می خوای بگی بابا؟نزدیکم شد ،پوست صورتش داشت قرمز می شد ،با صدای لرزونی گفت:
 چرا دیروز پیراهن مردونه توی تنت بود؟پاهام که زیر میز بود رو به هم پیچ یدم .یه چیزی مثل حالت تهوع به جونم
افتاد .بابا تو ذهنت چی می گذره؟ خدایا نکنه سررکته کنه؟ چند بار لب هام و
بستم و باز کردم تا حرفی بزنم ،ولی هیچ صدایی ازم خارج نشد.
انگار که با خودر حرف بزنه ادامه داد:
 چرا داد نزدی؟! چرا از همسایه ها کمک نخواستی؟! اون خونه ها همه به همدیگه چسبیدن!
با صدایی که می لرزید گفتم:
 بابا چرا نمی گی داری به چی فکر می کنی؟با نگاهی که وا سه آب کردن یه کوه کافی بود بهم زل زد .لرزر ا شک رو توی
چشم هار دیدم .ولی اشک های من زود تر باریدن .صدای مامان اومد:
 عباس آقا؟بابام سریع نگاهش رو از من گرفت و از آ شپزخونه بیرون رفت .لب هام لرزید
و به هق هق افتادم .دستم رو جلوی دهنم گذاشتم تا صدام بیرون نره .هر چند
که احتیاجی به مخفی کاری نبود.
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***
تا ظهر سعی می کردم زیاد تو دست و پا نباشم ،هر چند انگار خود مامان هم
فهمیده بود حال زیاد مسرراعدی ندارم .بر خالف تصررورم مامان پیش زن عمو
طاهره نرفت تا بگه بیاد کی سه های پ شم رو ببره .سر ظهر ا سما با ورودر به
خونه رو به مامان گفت:
 مامان سعید االن تو کوچه بود ،گفت مامانش پرسیده کی بیان واسه بار زدنتشک ها!
مامان از آشپزخونه بیرون اومد و در حالی که بهش چشم غره می رفت گفت:
 زن عموت الله که سعید از تو می پرسه؟اسما شونه هار و باال انداخت و گفت:
 من چه می دونم!رو پشتی رو درست کردم و با پوزخندی گفتم:
 زن عمو الل نیست مامان! سعید دنبال بهونه اس واسه خود شیرینی!اسما اخم کرد و گفت:
 یعنی چی!مامان انگشت اشاره ر و به نشونه تهدید به سمت اسما گرفت و گفت:
 به والی علی اسما بشنوم ...اسما با صدای بلند گفت:
 چی واسه خودتون می برین و می دوزین! من هیچ حسی به سعید ندارم.مامان چشم هار گرد شد و گفت:
 -تو غلط کردی حس داشته باشی ورپریده!
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و به سررمت اسررما دو ید که اسررما هم پرید تو اتاق و در رو بسررت .غیر ارادی
خندیدم و گفتم:
 از تک تک لحظه های زندگی آرامش می باره!مامان در حالی که به آشپزخونه می رفت غر زد:
 هنوز تکلیفمون و با بزرگه روشررن نکردیم کوچی که هم خودر و می ندازهوسط!
صدای در حیاط اومد .من و مامان به هم نگاه کردیم .با درموندگی گفتم:
 خدا کنه زن عمو نباشه!مامان گره روسریش رو از پشت گردنش باز کرد و گفت:
 نمی دونم! برو باز کن ببین کیه.چ شمی گفتم و به سمت در رفتم .فاطمه خانوم زن حاج محمد بود .یه پیرزن
مهربون که یه عینک ته ا ستکانی به چ شمش دا شت و چادرر رو همی شه خدا
دور کمرر می بست .اما این بار خانومی روی سرر انداخته بود!
تعارفش کردم بیاد داخل .جعبه ی نبات رو د ستم داد و ضمن احوال پر سی با
هم وارد خونه شدیم .مامان به سمتمون اومد و به فاطمه خانوم د ست داد و با
دیدن جعبه ی نبات ،در حالی که تعجب کرده بود گفت:
 چرا زحمت کشیدین!فاطمه خانوم که به هن و هن افتاده بود نشست و به پشتی تکیه داد و گفت:
 -آدم واسه امر خیر که دست خالی و بدون شیرینی نمیره!
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لب هام و به داخل کشیدم تا نخندم و سریع وارد آشپزخونه شدم .یعنی تو این
هاگیر و واگیر فقط خواستگار کم داشتیم.
فاطمه خانوم از توی هال خطاب به من حرف می زد:
 ساغر جان باز خودت و به کدوم در و دیوار کوبیدی!مامان هم جواب داد:
 از روی پله ها افتاده.دو تا استکان برداشتم و چای ریختم و توی سینی گذاشتم و قندون رو پر از قند
کردم و رور هم شکالت گذاشتم و به هال برگشتم و جلوی فاطمه خانوم نگه
داشتم .دو دستی سینی رو از من گرفت و گفت:
 بشین دخترم ،که من شکل خواستگاری کردنم هم فرق می کنه.مامان لبخند گیجی زد و گفت:
 حاج خانوم اگه اجازه بدین ساغر بره توی اتاقش آخه ...فاطمه خانوم با لبخندی گفت:
 نه لیال جان .نمی خواد .ساغر که دیگه بچه نیست!نی شم تا بنا گور باز شده بود و به صورت فاطمه خانوم زل زده بودم .کنارشون
نشستم .دو طرف لب های مامان به پایین برگشته بود و با حرص داشت به من
نگاه می کرد .لبخند گل و گشادم و جمع کردم.
فاطمه خانوم در حالی که دستش رو شونه ی من بود رو به مامان گفت:
 ساغر هم عین دختر من.بعد رو به من لبخندی زد و گفت:
 -ساغر جان ،مهدی و محمود من و که می شناسی!
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ابروهام باال رفت و با تعجب نگاهش کردم.
 مهدی من دیپلم داره و می خواد بره دانشگاه اگه خدا بخواد .محمودم هم کهت صدیق شیش و گرفت درس و ول کرد و چ سبید به ک سب و کار و شکر خدا
کار و بارر هم خوبه.
مامان با لبخند گیجی گفت:
 حاال فاطمه خانوم واسه آقا محمود اومدین یا آقا مهدی؟فاطمه خانوم شکالتی توی دهنش انداخت و گفت:
 به خدا خودم هم موندم چی بگم! چند روز پیش محمودم باهام حرف زد .توخونه بحث افتاد مهدی پر ید بهش که من خیلی وقته به سررراغر فکر می کنم!
منم برای این که بینشون جنگ نشه گفتم واسه جفتشون بیام خواستگاری.
مامان لب هار و به هم ف شرد و بعد سریع یه شکالت بردا شت و گذا شت
دهنش .فاطمه خانوم هم با عشق زل زد به من.
ا سما از اتاق در اومد و سالم کرد و کنار من ن ش ست .فاطمه خانوم با لبخندی
رو به اسما گفت:
 خوبی دخترم؟اسما هم سرر و تکون داد و گفت:
 ممنونم .چه عجب از این ورا فاطمه خانوم!نیش فاطمه خانوم تا بنا گور باز شد و جواب داد:
 -خدا بخواد باز هم میام.
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انگار که از جواب بله ی من مطمئن بود! مامان که پشرت سررر از خنده غش
کرده بود .فاطمه خانوم منتظر به من نگاه کرد و گفت:
 چی میگی ساغر جان؟ مهدی یا محمود.یهو اسررمای خاک بر سررر غش غش خندید .فاطمه خانوم ابرو در هم کشرید و
گفت:
 نخند بچه! از خواهرت یاد بگیر یه کم سنگین بار!به بازوی اسما ضربه زدم و رو به فاطمه خانوم گفتم:
 فاطمه خانوم این جوری که نمی شه!کامال حق به جانب گفت:
 چرا نشه دخترم! تو یکی رو انتخاب کن .مهدی یا محمود؟در حالی که سعی می کردم از خنده منفجر نشم گفتم:
 حاج محمد.یهو فاطمه خانوم چشم هار گرد شد و با گیجی گفت:
 ها؟!مامان که دیگه نف سش باال نمی اومد .د ستش رو گذا شت رو شونه ی فاطمه
خانوم و در حالی که سعی می کرد عادی جلوه کنه گفت:
 فاطمه خانوم .این درسررت نیسررت ،سرراغر به هر کدوم از پسررر ها که جوابمثبت بده در آینده به مشکل بر می خورن .و دو برادر شکشون نسبت به هم تا
همیشه توی دلشون می مونه.
فاطمه خانوم چشم غره ای به من رفت و گفت:
 -که حاج محمد آره؟ گیس بریده من از تو تعریف کردم!
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گور من و چسبید:
 برم به بابات بگم؟دستم رو به گوشم رسوندم:
 آی آی کنده شد فاطمه خانوم.فاطمه خانوم گوشم رو ول کرد و خندید و گفت:
 وقتی محمود گفت از تو خو شش اومده کلی ذوق کردم .اما وقتی مهدی هماین حرف و زد دیگه دو دل شدم ،اومدنم اینجا فقط از سر وظیفه مادریم بود،
وگرنه من هم با مادرت موافقم.
یا علی گفت و از روی زمین بلند شد .من و ا سما و مامان هم بلند شدیم .رو
به فاطمه خانوم گفتم:
 شوخی کردم فاطمه خانوم یه وقت به دل نگیرین!لبخندی زد و گفت:
 نه دخترم .چرا به دل بگیرم!و علی رغم تعارف های مامان خداحافظی کرد و رفت .همین که در ح یاط
بسررته شررد اسررما شررروع کرد به قهقهه زدن .مامان در حالی که سررعی می کرد
نخنده رو به من گفت:
 برو خدات و شررکر کن خندید .آخه دختر تو همسررن فاطمه خانوم یا حاجمحمدی؟!
به دیوار تکیه دادم و گفتم:
 -الکی الکی دو تا خواستگار خوب و پروندیما!
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دسته موی اسما رو کشیدم و گفتم:
 اگه غش غش نمی خندیدی! تو رو واسه مهدی می گرفت جفتمون می رفتیمخونه بخت!
مامان با چشم های گرد شده گفت:
 نه مثل اینکه من با ید کار نی مه تموم فاطمه خانوم و تموم کنم و گور تو روبپیچونم .دیگه حیا رو کال گذاشتی کنار!
خندیدم و گفتم:
 دوست نداری شاد باشم؟مامان مشکوک نگاهم کرد .با لبخند غمگینی ادامه دادم:
 پس هیچی نگو .معلوم نیست تا کی بتونم بخندم!با این حرفم مامان تو فکر رفت و با شونه های آو یزون به آشپزخونه رفت .رو به
اسما با صدای آرومی گفتم:
 بیکاری؟سرر رو تکون داد .تکیه ام رو از دیوار گرفتم و گفتم:
 بیا کمک کن کیسه ها رو ببریم انبار ،یه وقت بارون می زنه خراب می شن.و دو تایی از خونه خارج شدیم.
***
مامان رو به من و اسما که هر دو به غذای دست نخورده بابا زل زده بودیم اشاره
کرد که غذامون و بخوریم .و خودر با صدای آروم رو به بابا گفت:
 بد مزه شده؟و بابا متوجه نشد .قاشقم رو توی بشقاب گذاشتم و رو به مامان گفتم:
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 ممنون .من دیگه نمی خورم .تموم شد صدام کن بیام جمع کنم.صندلیم و عقب فرستادم و بلند شدم ،بابا سرر و باال آورد و با اخم گفت:
 کجا؟با تعجب گفتم:
 گفتم که! دیگه نمی خورم  ...سیر شدم.بابا نگاهی به بشقاب من که هنوز به نیمه هم نرسیده بود انداخت و گفت:
 بشین بخور ،تو که چیزی نخوردی!صندلی رو به میز چسبوندم و گفتم:
 کافی بود.و از آ شپزخونه خارج شدم .به اتاقم رفتم و روی تخت دراز ک شیدم و توی دلم
گفتم:
 خدا کنه علت به هم ریختگی بابا من نباشم.و هنوز آمین نگفته بودم که ضررربه ای به در خورد و بعد در اتاق باز شررد و بابا
وارد شد .روی تخت نشستم؛ بابا نزدیک اومد و لبه ی تخت نشست.
نمی دونم چند دقیقه گذشته بود که باالخره سکوت رو شکست:
 تو بچه ای ساغر؛ نمی فهمی چه به روزتو و ما اومده.اخم کردم؛ خوبه که اتفاقی نیفتاده بود! ترجیش دادم سکوت کنم .بابا ادامه داد:
 امروز سررلیم خودر اومد مغازه .م*ر*ت*ی*ک*ه پررو می گه بیا این دو تارو عقد کنیم.
با خشم به من زل زد و گفت:
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 انگار من غیرت ندارم! انگار ناموس سرم نمی شه!و من مونده بودم که چه جمله ای بگم تا منکر حرف بابا بشررم .سرررم رو غیر
ارادی از ترس عقب بردم و گفتم:
 دور از جونت بابا!نگاهش و از من گرفت و به در بسته ی اتاق زل زد:
 موندم وقتی مسعود بعد از امتحانار میاد چی بهش بگم!اخمی کردم و صورتم رو جلو بردم و با چشم های ریز شده گفتم:
 چرا باید چیزی به مسعود بگی! به اون چه ربطی داره؟بابا ساکت شد .دستم رو روی بازوی بابا گذاشتم و گفتم:
 بابا چرا جواب نمی دی؟باز هم چیزی نگفت .شرررک بدی به دلم افتاد که تا نمی پرسرر یدم آروم نمی
گرفتم .با صدای لرزون به زبون آوردمش:
 به عمو نگفتی من جوابم منفیه نه؟حرفی نزد .لب هام لرزید:
 حتما نگفتی که زن عمو کیسه های پشم رو آورده و حیاط  ...نه!یاد مامان و حرف امروز صبش بابا افتادم .قلبم تند تپید .گفتم:
ِ
 این که به مامان گفتی کیسه ها رو برگردونه ...اشک تو چشم هام جمع شد:
 -نمایش بود نه؟! جلوی من نقش بازی کردین تا بابای خوبی ...
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حرفم رو خوردم .یاد نامه ی مسررعود افتادم .اگر بابا حرفی به اون ها نگفته بود
پس چرا مسررعود اون نامه رو داد؟! تک تک جمالت نامه به خاطرم اومد؛ پس
منظورر از این که گفت کامل پدرت رو منصرف کن ...
بابا سرر رو به سمتم چرخوند و گفت:
 می خواستم فرصتی پیدا کنی که با خودت کنار بیای.نفس عمیقی کشید و ادامه داد:
 به علی و زنش چیزی نگفتم ،فقط با مسررعود یه صررحبتی کردم و گفتم تواحتیاج به زمان داری و یه کم مرددی.
از روی تخت بلند شد و با صدای آرومی گفت:
 که فکر می کنم باید وقتی برگشت ،بگم دیگه به ساغر فکر نکن.و با شونه های افتاده به سمت در رفت و در همون حال گفت:
 چطور تو چشم های اون بچه نگاه کنم؟دستش به دستگیره نرسیده بود که با صدای لرزان و لحن خیلی بدی گفتم:
 دل اون بچه؟! منظورت مسعوده بابا؟! چی بینتون هست! واست دل مسعودمهمه و من هیچی آره؟
یهو بابا به سررمتم جهش کرد و پشررت دسررتش رو به سررمت مخالف باال برد.
جیغی زدم و جلوی دهنم و چسرربیدم .با صررورتی که از خشررم جمع شررده بود
گفت:
 -خاطرت برام عز یزه ساغر ،اما بخوای بلبل زبونی کنی مثل سری پیش ...
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حرفش رو نیمه کاره رها کرد و قامتش رو راست کرد و در اتاق رو هم باز کرد و
با صدای بلند در حالی که نگاهش به چشم های من بود گفت:
 تا اطالع ثانوی حرفی از ازدواج سررراغر تو این خونه زده نمی شررره .هیچخواستگاری هم حق نداره پار و توی این خونه بذاره.
مامان وسط هال وایستاد:
 حرفا می زنی! جلوی در پارچه بزنم؟!بابا با غیظ تو صورت مامان نگاه کرد و گفت:
 همین که گفتم.و با انگشت من و نشون داد و گفت:
 تا وقتی این دختر بفهمه که بزرگ شده.و از اتاق خارج شد و در رو محکم به هم کوبید .زیر لب زمزمه کردم:
 ازت متنفرم مسعود ،متنفرم متنفرم متنفرم.و سرم رو روی زانوهام گذاشتم و گریه کردم .تموم شب تا صبش رو گریه کردم.
اما ق شنگ ترین حماقتم رو فردا صبحش انجام دادم و االن که به اون روز فکر
می کنم می بینم عجیب شجاع شده بودم!
برس رو از جلوی آینه اتاقم بردا شتم و به صورتم زل زدم ،به چ شم هایی که به
خاطر گر یه از دیشرررب تا حاال پف کرده بودن .پوزخند زدم و اولین برس رو
روی موهای گره خورده ام کشیدم:
 می بینی ساغر خانوم! بابات راست می گفت ،بهترین انتخاب مسعوده.به کبودی هایی که روی پو ست سفید صورتم خود نمایی می کردن نگاه کردم
و دومین برس رو کشیدم:
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 وقتی فرهاد که عاشق سینه چاکت بود بزنه این بال رو سرت بیاره ،از مسعودکه سالی چهار پنج بار بی شتر نمی بینیش نمی شه توقع دا شت که قندون پرت
نکنه!
اشررکم به روی گونه ام چک ید .برس رو روی میز انداختم و بی خ یال بق یه ی
موهام شدم .با حرص به تصو یرم خیره شدم و گفتم:
 بابا دوست داره مسعود دامادر باشه؟لبخندی غمگین زدم:
 خب چرا نشه؟ چرا کار بابا رو راحت تر نکنم؟!می دونسررتم اگر یه ذره دیگه فکر کنم پشرریمون می شررم .بنابراین فورا از اتاق
بیرون رفتم و جلوی در اتاقم ایستادم و با صدای بلند گفتم:
 مامان؟صدای مامان از حیاط اومد:
 تو حیاطم.نفس عمیقی کشرر یدم و به ح یاط رفتم ،مامان داشرررت جلوی در با زن عمو
صررحبت می کرد و یه کاسرره ماسررت هم دسررت زن عمو بود .روی پله ها قرار
گرفتم و به زن عمو سالم کردم .در حالی که نگاه متعجبش به صورتم بود و به
احتمال زیاد به کبودی ها ،جواب سالمم رو داد.
و کاسه ی توی دستش رو اشاره کرد و گفت:
 -خواستم شیر و مایه بزنم دیدم ماست ندارم.
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حاال انگار که من پر سیدم وا سه چی داری ما ست می بری! لبخندی ن صفه و
نیمه زدم و رو به مامان گفتم:
 مامان من فکرهام و کردم.مامان با گیجی نگاهم کرد و گفت:
 در مورد چی مامان؟مجددا لبخندی به روی زن عمو زدم و گفتم:
 زن عمو کی میاین رخت خواب ها رو بار بزنین؟چشم هار درخشید و گفت:
 قربون دهنت دخترم .همین امروز ،رو ماست و بپوشونم میام.مامان هاج و واج نگاهم می کرد .زن عمو گردن مامان که هم چنان با دهن باز
به من نگاه می کرد و چ سبید و شروع کرد به ب*و* سیدنش و در همون حال
گفت:
 خدا رو شررکر .دیدی لیال! گفتم دلنگرانیت بی خوده .این دو تا قسررمت همدیگه بودن.
و به سمت من اومد و صورت من رو هم غرق ب*و*سه کرد و در حالی که از
حیاط خارج می شد گفت:
 من تا نیم ساعت دیگه میام.به محض بسته شدن در حیاط ،مامان به صورتش چنگ انداخت:
 چه غلطی کردی ساغر؟! پدرت ما رو می کشه!دست به سینه ایستادم و گفتم:
 -کار درست رو کردم .طبق خواست بابا!
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چشم هار گرد شد و در حالی که دمپاییش و از پار در می آورد گفت:
 خفه شو ورپریده واسه من زبون درازی نکن!و قبل از اینکه دمپایی که هدف گرفته بود بهم بر سه پریدم تو خونه و به سمت
اتاقم رفتم و در اتاق رو هم قفل کردم.
پشت در اتاقم ایستاد و در حالی که صدار از خشم می لرزید گفت:
 تو باالخره از این اتاق در میای دیگه! یک پدری از تو در آرم!به در چسبیده بودم و قلبم بی نهایت تند می زد ،تازه مغزم به فعالیت افتاده بود!
من واقعا چی کار کرده بودم؟! من به زن عمو چی گفته بودم! اگه بابا بفهمه؟!
وای یعنی حاال جدی می شه؟ کی می خواد اون م سعود نحس و تحمل کنه؟!
من چی کار کرده بودم!
تموم اون نیم ساعتی که زن عمو رفته بود خونه ار ،من مثل سریش به در اتاقم
چسررب یده بودم و مامان از پشرررت در نفرینم می کرد .با خودم درگیر بودم که
دوباره بزنم زیر همه چیز یا سررکوت کنم و ببینم چی میشرره؟ و مدام با خودم
تکرار می کردم:
 من چرا اینقدر احمقم؟زن عمو از توی هال صدام کرد:
 سرراغر جان چرخت و بیار ،رو تشررکی ها و رو بالشرری ها رو برر بزن تاپشررمش و بار بزنم .به سررعید گفتم بعد از تعطیلی مغازه حاج محمد قاپانش و
بیاره اینا رو وزن کنیم.
مامان به در اتاق ضربه زد و با لحن نه چندان دوستانه ای گفت:
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 بیا بیرون دیگه!آب دهنم و قورت دادم و در رو باز کردم و به صورت مامان نگاه کردم .مامان با
صدای آروم طوری که زن عمو نشنوه گفت:
 جواب بابات و خودت می دی! من دیگه کاری ندارم.و با صدای بلند تر گفت:
 چرخ و بیار تو هال بذار .زیرر هم چادر پهن کن ،نخ رو فرر نریزه.و از اتاق فا صله گرفت و به سمت زن عمو رفت .زن عمو با دیدنم لبخندی زد
و گفت:
 چلوار سفید گرفتم برای زیرر .واسه روشون هم خودت و بعدا می برم بازاربه سلیقه ی خودت بخری.
لبخند گیجی زدم .زن عمو با تعجب گفت:
 وا! چرا خشکت زده؟ چرخ و بیار دیگه!***
کنار سعید ایستاده بودم و بهش نگاه می کردم .تقریبا با هم هم سن بودیم .البته
سررع ید یکی دو ماهی بزرگ تر بود .از موقعی که اسررما اومده بود ،اخم های
سعید هم چنان تو هم بود .آخر سر طاقت نیاوردم و گفتم:
 چته تو؟ واسه چی این طوری برزخ شدی؟سررعید پوفی کرد و هیچی نگفت .با این که می دونسررتم علت اخمش ممکنه
واسه اسما باشه ،اما گفتم:
 سنگینه؟ می خوای علی رو صدا کنم بیاد کمک؟سعید با اخم بهم نگاه کرد و گفت:
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 من حرفی از سنگینی اینا زدم؟ اون هم حاال که رسیدم به آخریش؟و آخرین تشک رو هم وزن کرد ،البته نمی شد هنوز اسمش رو تشک گذاشت،
چون من فقط سه طرف م*س*تطیل رو دوخته بودم و پشم هاشون رو نامرتب
توشون ریخته بودیم.
سعید کمرر رو راست کرد و رو به اسما گفت:
 مگه مدرسه اجبار نیست فرم بپوشین؟اسما با گیجی نگاهش رو بین من و سعید چرخوند و گفت:
 چرا! چطور؟سعید نگاهی به دامن اسما انداخت و گفت:
 پس تو چرا توی راه هم دامن می پوشی؟ نمی تونی همونجا عوض کنی موقعبرگشت با شلوار بیای؟
اسررما ابروهار و باال برد و با تعجب به صررورت سررعید نگاهی کرد و هیچی
نگفت .به اسما اشاره کردم بره داخل خونه .و به محض باال رفتنش از پله های
انباری به سعید که داشت با نگاهش اون و دنبال می کرد گفتم:
 من و نگاه.سعید به سمتم برگشت .با اخم گفتم:
 اسما خیلی بچه س .هر فکر توی سرت داری بریز بیرون.پوزخندی زد و گفت:
 چی واسه خودت برداشت کردی؟ اسما خواهر منه!حتی نگفت مثل خواهرم! عمیقا گفت خواهرم .من هم پوزخندی زدم و گفتم:
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 ولی دختر عموته ،سعید دارم بهت می گم...وسط حرفم اومد و گفت:
 دوسررت ندارم کس ری درموردر فکر بد کنه ،چه در مورد اون چه تو! مطمئنبار سر و وضع تو هم بخواد به هم ریخته باشه..
قیافه ام و جمع کردم و گفتم:
 بسرره! همین مونده که تو بخوای واسرره من قپی بیای! من به بابام جواب پسنمی دم چه برسه به کس دیگه.
خواسررتم از کنارر رد بشررم که بازوم و چسرربید و با صرردای آروم ولی عصرربی
گفت:
 فکر نمی کنم بتونی چنین حرفی رو به مسعود بزنی.بازوم و با حرص از دستش بیرون کشیدم و گفتم:
 سعید بدم میاد می خوای ادای بزرگارو در بیاریا!خندید و گفت:
 االن فکر کردی خیلی بزرگ شدی!انگشت اشاره ام رو به سینه ار کوبیدم و گفتم:
 الکی حرف و نچرخون .من بحثم سر اسما بود و تو داری حرف من و وسطمی کشی.
خیلی جدی گفت:
 من حرف و نپیچوندم .خیلی جدی گفتم اسررما خواهر منه؛ می خوای باوربکن .نمی خوای نه!
در حالی که خم می شد تا تشک ها رو برداره گفت:
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 کمک نمی کنی حداقل تو دست و پا نبار.و تنه ای بهم زد و از انباری خارج شد .خدا کنه راست بگی سعید .اسما واسه
تو زیادیه.
با قدم های آهسررته از انباری خارج شرردم و بابا رو دیدم که داره با غضررب به
سمتم میاد .خ شکم زد .توی یه قدمیم وای ستاد و با صدایی که سعی می کرد
باال نره گفت:
 می خوای من و سکته بدی؟ من و تو دی شب حرف نزدیم؟ چی پیش خودتفکر کردی؟
دست هام و توی هم پیچیدم و با صدای آرومی گفتم:
 فکر کردم کارم درسته.بابا چنان نگاهم می کرد که خودم توی دلم اشررهدم و خوندم و گفتم هر لحظه
یه سیلی جانانه ازر می خورم .اما سعید به داد رسید و رو به بابا گفت:
 سالم عمو خسته نباشی.بابا لبخندی مصلحتی زد:
 سالم سعید جان .تو خسته نباشی.سعید لبخندی از ته دل زد و گفت:
 تا باشه از این خستگیا!درست می دیدم یا اشتباه؟! بابا هم لبخندی از ته دل زد و گفت:
 همیشه به خوشی.و به شونه های سعید زد و گفت:
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 بریم تو عمو جان.سعید انبار رو اشاره کرد و گفت:
 بقیه رو هم بیارم ،میام.و بابا به سمت خونه و سعید به سمت انباری رفت .و من همچنان بین دو راه
پله ایسررتاده بودم و به ین فکر می کردم که االن بابا خور حاله یا ناراحت! یا
بیشتر خوشحاله؟ یا بیشتر ناراحت! چون نمی تونستم مطلقا بگم کدوم حس و
داره .می شد گفت کامال قاطی کرده بودم.
دست هام یخ کرده بود .مامان از توی آشپزخونه صدار می اومد:
 ساغر کی بود در حیاط و زد؟نامه توی دسررت هام می لرزید .باید بازر می کردم ،حتی اگر بابا متوجه می
شد و بازخواستم می کرد! دم عمیقی گرفتم و در جواب مامان گفتم:
 عالیه بود ،با من کار داشت.اما عالیه نبود و قاسررم کارگر بابا بود ،یا بهتره بگم چشررم و گور بابا! خدا رو
شررکر مامان پی گیر نشررد ،وگرنه مثل همیشرره گیر می داد ،ممکنه بود بگه تو و
عالیه که همیشه پای پنجره با هم حرف می زنین!
سررعی کردم با ظرافت چسررب روی در پاکت رو بار کنم ،ذهنم رفت روی این
یک ماهی که گذشررت .بابا واسرره خونه تلو یز یون خرید .از همون ها که پدر
فرهاد خریده بود؛
مادر فرهاد اومد خونه ی ما و حرف خواسررتگاری رو پیش کشررید و مامان هم
آب پاکی رو ریخت روی دستشون که عروسی من نزدیکه.

wWw.Roman4u.iR

104

امتحان خیاطیم رو توی آموزشررگاه سرروری جون دادم و قبول شرردم ،اما هنوز
مدرک دیپلمم نیومده بود .کبودی های روی صررورتم کامال از بین رفته بودن .با
عالیه هم خیلی کمتر برخورد دا شتم .نمی دونم شاید هم ا شتباه می کردم ولی
باهام سنگین شده بود!
و اما مهم ترین اتفاق! بابا هفته ی پیش نامه ای نوشررت و داد دسررت قاسررم،
پ سری که امین بابا بود .و فر ستاده بودر تهران پیش م سعود؛ نامه ای که تور
اتفاقات پیش اومده رو کامل شرح داه بود و تصمیم رو گذاشته بود به عهده ی
خود مسعود و حاال جواب اون نامه اومده بود.
در پاکت رو باز کردم و نامه رو بیرون ک شیدم .ب سم الهی گفتم و تای کاغذ رو
باز کردم:
 سررالم عمو جان .شررما می دونین که من شررما رو حتی از پدرم هم بیشررتردوست دارم و اگر حمایت های شما نبود من اینی که االن هستم نبودم .ساغر
که دختر شای سته ایه و عز یز دردونه ی شماست و سر من منت گذاشتین و اون
رو برام در نظر گرفتین ،هر کس دی گه ای هم بود بی هیچ چون و چرایی قبول
می کردم .احتیاجی نبود که خودتون و اذیت کنید و بخواین چیزی رو توضرریش
بدین .من با خود سرراغر حرف زدم و می دونم شررما در تربیتش سررنگ تموم
گذا شتین .به مادرم بگین مقدمات عرو سی رو برای هفته ی آینده آماده کنه .تا
هفته ی دیگه خدا نگهدار.
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بغض کردم .یعنی چی ؟ این مسعود ،توی این نامه ،با مسعود نامه ی من زمین
تا آسمون فرق داره .همین طور با مسعودی که توی اتاقش دیدمش .دوباره نامه
رو خوندم.
می دونم بی نها یت خاک بر سرررم ولی این جمله رو چند بار خوندم« .من با
خود ساغر حرف زدم و می دونم شما در تربیتش سنگ تموم گذاشتین ».دقیقا
کجای حرف زدن با من به این نتیجه رسید؟ قلبم آروم گرفته بود اما در واقع بی
قرار بود .یه حس گنگ که فقط می شد به خدا توکل کرد.
نامه رو توی پاک گذاشررتم .بذار بابا دعوام کنه .با ید می فهم یدم تو نامه چی
نوشته که حاال فهمیده بودم.
به آشپزخونه رفتم و کنار مامان ای ستادم و چاقو رو ازر گرفتم و در همون حال
گفتم:
 مامان دروغ گفتم.مامان به سمتم برگشت و متعجب گفت:
 چی رو دروغ گفتی؟شروع کردم به پوست کردن سیب زمینی ها و لبخند گیجی زدم و گفتم:
 عالیه نبود ،قاسم بود جواب نامه ی مسعود و آورده بود.مامان رنگش پرید و گفت:
 خب؟شونه هام و باال انداختم و سکوت کردم .یکی از صندلی ها رو عقب ک شید و
در حالی که می نشست ،گفت:
 -غیر از این بود تعجب می کردم! پسره درس خونده س! نمیاد با این شرایط..
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رفتم میون حرفش و گفتم:
 چی می گی مامان واسرره خودت؟ مسررعود گفته به مادرر بگیم مقدماتعروسی رو آماده کنه.
مامان چند ثانیه بی حرکت بهم زل زد و یهو بلند شد و از بازوم نی شگون گرفت
و گفت:
 ذلیل مرده چرا اینقدر من و حرص میدی ،خبر مرگم حامله ام.با خنده خودم و ازر دور کردم و گفتم:
 مامان تو رو خدا دیگه من و نزنین .بذار یه کم کبود نباشم!مامان هم لبخندی زد و گفت:
 اگر تو اون پدر و خواهرت گذاشتین من به ماه نهم برسونم این بچه رو!لبخندی زدم و هیچی نگفتم .نزدیکم شد و د ست هار و از هم باز کرد و من
رو در آ*غ*و*ر گرفت و آروم گفت:
 مبارکت باشه دخترم.و زمزمه کرد:
 خدایا شکرت.***
صدای در حیاط اومد .اسما سریع از روی تخت بلند شد و گفت:
 من می رم باز کنم .حتما زن عمو اومده.و از اتاق بیرون رفت .کش موی آبی رنگی که توی دست هام بود به پشت سرم
بردم و همزمان که به دست مامان می دادمش گفتم:

گوهر مقصود

107

 مامان ببندر کافیه.مامان هم سریع دم بافته شده ی موهام و بست و از روی تخت بلند شد ،خودم
هم که جلوی پار روی زمین ن ش سته بودم بلند شدم .د ستی به دامن سارفون
آبیم کشیدم و هر دو از اتاق خارج شدیم.
فاطمه خانوم و زری جون و لعیا مامان عالیه و خود عالیه بودن .با دیدن فاطمه
خانوم یاد پسرررهار افتادم و بی اراده نیشررم تا بناگور باز شررد .لعیا خانوم کل
ک شید و همزمان فاطمه خانوم شروع کرد روی دایره ای که د ستش بود ضرب
گرفتن .مامان رو به اسما گفت:
 در حیاط رو باز بذار مادر ،یه وقت کسی پشت در نمونه.خوب بود ،همه چیز بیش از حد خوب بود! اونقدر که دلشرروره ی کوچ یک و
زیر پوستیم کمرنگ و شاید هم بی رنگ شده بود!
خواهر بزرگ مسعود که یزد زندگی می کرد صبش از یزد حرکت کرده بود و قرار
بود چند روز عرو سی رو اینجا با شه .همه به تکاپو افتاده بودن و من هم سعی
می کردم با لب های کش اومده به لبخندم اون بخش از مغزم که مدام موج
منفی می فرستاد رو نادیده بگیرم.
زری جون از مامان خواسررت یه روسررری رنگ روشررن بیاره و مامان روسررری
سفید گل مخملی آورد و روی سرم انداختن و دسته هار و باالی پی شونیم گره
زدن .زری جون نخ ا صالح رو به گردنش انداخت .اما شروع نکرد تا وقتی که
زن عمو اومد و اولین اسررکناس رو توی گره روسررریم گذاشررت .همه تبریک
گفتن و زری جون شروع کرد به بند انداختن.
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و فاطمه خانوم یک نفس زد و خوند و بعضرری جاهار رو هم ،همه همراهی
می کردن ،اسررما از ذوق بیش از حدر هر بار از کسرری پذیرایی می کرد می
افتاد به ر*ق*ص و سررعی می کرد ر*ق*صررش رو با آهنگ عجیب و غریب
فاطمه خانوم وفق بده!
دو روز پیش بابا نامه رو خوند .ا شک شوقی که توی چ شمش ن ش ست باعث
شد حس پ شیمونی که بابت قبول این ازدواج دا شتم پر بک شه .پدرم تو این یه
ماه شکسته بود ،و من ناخواسته مسببش بودم.
م سعود هنوز نیومده بود و من بی اندازه دو ست دا شتم سریع تر بیاد و باهار
صحبت کنم .صدای زری جون تو گوشم نشست:
 چرا چشم هات و بستی عروس خانوم؟ دردت میاد؟بدون اینکه چشم هام و باز کنم لبخندی زدم و گفتم:
 نمی تونم باز نگه دارم .سررنگین شرررده! نه خ یالت راحت اولش یه کم دردداشت ،االن پوستم داغ شده.
می دونستم تا شب عروسی نمی تونم مسعود رو ببینم ،مگر مخفی که اون هم
ممکن نبود؛ چون م سعود در ست روز قبلش می اومد و اونقدر کار سرر می
ریختن که دیگه فرصتی پیش نمی اومد.
 مبارکه دخترم.صدای زری جون بود .چشم هام و به زور باز کردم .جمعیت زیادی دور تا دور
خونه نشسته بودن که باعث شد شدیدا خجالت بکشم .نگاهم تو نگاه غمگین
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عالیه گره خورد .چرا غمگین بود! مگر عالیه دوسررت من نبود؟! یعنی هنوز هم
به نفع فرهاد فکر می کرد!؟
به رور لبخندی زدم ،اون هم متقابال لبخند زد .زن عمو من و تو آ*غ*و*ر
کشید.
تا یک سراعت بعد هم چنان محفل غیبت گرم بود .من هم بارها صرورتم رو با
آب سرد شستم تا ذره ای از قرمز یش کم کنم .فکر کنم بیش از پنجاه بار هم از
جلوی آی نه رد شررردم و از د یدن خودم ذوق کردم .فکر نمی کردم اینقدر تغییر
کنم! حسابی خودشیفته بازی در آوردم.
بعد از رفتن میهمان ها هم آماده شرردم و به همراه زن عمو و مامان رفتیم خرید
لباس عروس .من کال خیلی زود پسند بودم .از لباسم هم خیلی خوشم اومد.
مخ صو صا د ست کش های توری و طرحدارر .زن عمو و مامان به سلیقه ی
خودشون برام یه انگشتر پر نگین و سنگین هم خریدن .به غیر از سایز انگشتم
اصال من و آدم حساب نکردن.
زنعمو بر عکس شوهرر ،که عمو حاج علی با شه طبع بلندی دا شت و ا صال
خس ریس نبود .گاهی اوقات با خودم فکر می کردم باید زن عمو ،آبجی بابا می
شد و عمو شوهر عمه ام!
باز تفکر من خیلی بهتر از اسما بود که یه بار تو بچگی به بابام گفت چرا نرفتی
زود تر از عمو با زن عمو عروسی کنی؟!
شب توی اتاقم لبا سم رو تنم کردم تا بابا ببینه .با این که سفید بود ولی الغری
بیش از حدم باز هم به چشررم می اومد؛ اما ضررایع نبودم .از آسررتین های کله
قندی لبا سم خوشم می اومد و عا شق دامن چند کلوشه ار شده بودم .بابا با
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تحسین نگاهم می کرد و می دیدم می خواد بیشتر از همیشه ابراز عالقه کنه اما
انگار بلد نبود!
به همین خاطر من پیش قدم شرردم و در حالی که هنوز لباس عروسررم تنم بود
خودم رو به آ*غ*و*شش سپردم و با صدای بغض داری گفتم:
 بابا از من راضی هستی؟بابام روی موهام و ب*و*سه زد و گفت:
 بیشتر از همیشه ،بیشتر از اونچه که فکرر رو بکنی.و من نفهمیدم بغ ضم نا شی از خو شیه! یا از اینکه بابا باز هم به خاطر م سعود
از من راضی شده بود!
گره روسریم و محکم کردم و رو به سعید و حمید پسرعموی ناتنیم گفتم:
 روی تخت هم می شه وسایل گذاشت ،فقط زیاد نباید سنگین باشه.صدای مامان از بیرون اتاق شنیده می شد:
 آقا قاسم اون ها شکستنین .مواظب بار.اسما به شونه ام زد و گفت:
 الهام تو حیاط منتظرته.چادرم رو از روی دستگیره در برداشتم و رو به سعید گفتم:
 راستی سعید بابا گفت بهت بگیم .غروب بری از مالرضا...اومد میون کالمم:
 -اسما گفت که گوسفند و بگیرم.
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خدا خفه کنه این اسررما رو! سرررم رو تکون دادم و جعبه ی لباس عروسررم و از
روی تختم برداشتم و از اتاقم خارج شدم .و اون ها رو تنها گذاشتم تا به کمک
مادرم و قاسم جهیز یه ام رو توی اتاقم بذارن.
گفتم پسر عموی ناتینم .آخه پدر بزرگ پدریم چند تا زن داشت که بابای من و
عمو حاج علیم با هم اصرررل بودن و بق یه از زن های دی گه ی پدر بزرگم.
اونقدری که با خونواده عمو حاج علیم صررمیمی بودیم با بق یه نبودیم .عین
همسایه و یا دوست! مراسم به مراسم یا عید به عید .و گاهی شب نشینی!
وارد حیاط که شدم دیدم عالیه داره با الهام ،یعنی خواهر م سعود صحبت می
کنه .بهشون که رسیدم عالیه دست هار و جلو آورد و جعبه لباس عروس و از
دستم گرفت .متعجب نگاهش کردم که لبخند کمرنگی زد و گفت:
 داشتم با الهام خانوم صحبت می کردم که من به جار باهات بیام.الهام لبخندی زد و گفت:
 اتفاقا خیلی بهتره ،در عوض من هم با کمک بقیه اتاق عقدت رو درست میکنیم.
ظاهرا توافق هاشون رو انجام داده بودن و نظر من چندان اهمیتی نداشت ،پس
با شه ای زیر لب گفتم و از الهام جدا شدم .هنوز به جلوی در نرسیده بودم که
اسما صدام زد:
 ساغر ساغر؟ایستادم .به سمتم دو ید و جعبه ی کفشم رو به دستم داد و گفت:
 -این و جا گذاشتی.
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لبخندی زدم و جعبه رو از دسررتش گرفتم و با عالیه راهی شرردیم .خوشرربختانه
آرایشررگاه زری جون درسررت کوچه ب*غ*ل بود و احتیاج به پیاده روی زیادی
نداشتیم.
جلوی در آرایشگاه بعد از زدن در منتظر موندیم که در رو برامون باز کنن .عالیه
به دستم که روی در بود اشاره کرد و گفت:
 کف دستت رو ببینم؟دستم رو نشونش دادم ،جای حنای دی شب یه مقدار ،کف دستم رو رنگی کرده
بود .هر دو لبخندی زدیم و اون گفت:
 دوست ندارم.به کف دستم خیره شدم و گفتم:
 من هم دوست ندارم.و با لبخندی رو بهش ادامه دادم:
 ایشاله هر وقت قسمتت شد نذار برات حنا بذارن.همزمان با پوزخندر در حیاط باز شرد و شراگرد زری جون بهمون خور آمد
گفت...
 ...یک ساعت گذ شته بود و من حا ضر و آماده روی صندلی آرای شگاه چرت
می زدم تا بیان دنبالمون.
عالیه که ر سما روی صندلی خوابیده بود .زری جون لیوان آبی به د ستم داد و
گفت:
 -آقا مسعود کدوم آرایشگاه می ره؟
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لبخند کجی زدم و گفتم:
 مگه اون هم باید بره؟!لبخندر عمیق شد و گفت:
 این طور که بور میاد اصال ندیدیش!سرم رو تکون دادم و گفتم:
 دی شب بعد از مرا سم حنابندون رسید .مامانش می گفت اونقدر خ سته بودهکه یه راست رفته تو اتاقش که استراحت کنه.
سرر رو تکون داد و گفت:
 می خوای با مادرشوهرت زندگی کنی؟ نه فعال .با م سعود می رم تهران ،یک سال از در سش مونده .ب ستگی داره کهبعدر بخواد اونجا بمونه یا بره جای دیگه.
اخمی کرد و گفت:
 یعنی اثاثتون رو هم می برین؟جرعه ای از آب خوردم و گفتم:
 نه ،فعال یه مقدار از جهیز یه ام رو مامانم تهیه کرده که گذاشررتن تو اتاقم .تاموقعی که خودمون خونه جدا بگیریم مامان بقیه ار رو هم می خره که بفرسته
تو خونه خودمون.
ابروهار و باال فرستاد و گفت:
 مگه تهران خونه نگرفتین؟!عالیه که حاال بیدار شررده بود با چشررم های نیمه باز به ما نگاه می کرد .جواب
دادم:
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 نه ،موقتا خونه ی داییش هستیم.شاگرد زری جون از توی راه پله ی منتهی به پشت بوم صدا کرد:
 زری خانوم بیا باال ،دارن لباس دوماد و عوض می کنن.زری جون بلند شد و رو به من گفت:
 نمیای؟لبهام و کج کردم و گفتم:
 زشت نیست؟دستم رو گرفت و گفت:
 زشررت چیه! امروز محرمت می شرره ها! بیا بریم از باالی پشررت بوم کاملحیاط عموت دیده می شه.
و در حالی که من رو به سمت پله ها می کشید گفت:
 بی چاره شوهرت قندیل می بنده!و از توی همون راه پله داد زد:
 عالیه تو نمیای؟در کوچیک رو باز کرد و با هم وارد پشت بوم شدیم .عالیه هم به فاصله ی چند
ثانیه ای پشت سرمون اومد و چادر رنگیم رو بهم داد و گفت:
 سرت بندازی کمتر تابلو می شی.را ست می گفت ،چادر رو روی سرم انداختم و هر سه به سمت لبه ی پ شت
بوم رفتیم و کنار شاگرد آرایشگاه ایستادیم .در واقع نشستیم و فقط کله هامون و
باال نگه داشتیم .یه تخت چوبی وسط حیاط عمو گذاشته بودن و رور قالیچه
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ی کوچک قرمزی پهن کرده بودن و مسررعود با لباس زیر روی قالی چه دو زانو
نشسته بود و مرد ها دور و برر ای ستاده بودن و یکی هم با صدای بلند دوبیتی
می خوند .سررنگینی نگاه عالیه رو از کنار صررورتم حس کردم .و با چرخوندن
سرم متوجه شدم حسم درست بوده.
با حرکت لب گفتم:
 چیزی شده؟لبخند غمگینی زد و گفت:
 مطمئنم عالقه ای نداری بشنوی  ...که اگر داشتی االن  ...اینجا نبودی.اخمی م شکوک کردم و نگاهی به زری جون و شاگردر انداختم که همچنان
با ذوق داشتن به مسعود نگاه می کردن و اصال حواسشون به ما نبود .دوباره به
عالیه نگاه کردم و زمزمه وار گفتم:
 مربوط به فرهاده؟سرر رو تکون داد و خیلی آروم و پچ پچ گونه گفت:
 از دیروزه بابار تو خونه حبسش کرده ،علی چند بار بهش سر زده ،گفته اگربیام بیرون مسعود و می کشم .تازه علی رو هم تهدید کرده.
دست عالیه رو توی دستم گرفتم و گفتم:
 من فردا صرربش با مسررعود می رم .هیچ چیزی نیسررت که به خاطرر نگرانباشی!
دستش رو از دستم بیرون کشید و گفت:
 مسعود مرد خوبیه و تو خور بخت می شی .اما فرهاد چی؟!لب هار لرزید ،درست می دیدم؟! با ناباوری گفتم:
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 تو بابت اون ناراحتی؟!چشم هار خیس شدن و با صدای آرومی گفت:
 اگر  ...اگر من  ...انتخاب فرهاد بودم ...دهنم نیمه باز موند و عالیه ادامه داد:
 اذیتش نمی کردم.شاگرد زری جون با ذوق گفت:
 ایول مشکی .من عاشق اینم که کت و شلوار داماد مشکی باشه.زری جون با خنده گفت:
 دختر حیا کن .صاحبش اینجا نشسته.به سررختی نگاهم و از عال یه گرفتم و رو به زری جون و شررراگردر لبخندی
زورکی زدم و نگاهی به مسررعود که حاال عمو حاج علی داشررت کتش رو تنش
می کرد انداختم.
صدای عالیه مثل مگس مزاحم توی گوشم نشست:
 اون واقعا دوستت داشت.با حرص به سمتش برگشتم و با صدای آروم و عصبی گفتم:
 آره ،و حاضر بود به خاطر این دوست داشتنش بهم ت*ج*ا*و*ز کنه.لب هار و به هم فشار داد و گفت:
 من مطمئنم تو حرفی زدی که عصبانیش کردی اون ...با خشم گفتم:
 -بس کن عالیه.
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بدنم از خشم می لرزید ،اما همه ی حواسم این بود که صدام از حالت پچ پچ
خارج نشه.
 تو از کجا اینقدر مطمئنی؟اشکش به روی گونه ار چکید و گفت:
 از چشم هار خوندم.چه چیزی می تونست حال به هم زن تر از این باشه که عالیه ی احمق به فرهاد
دل بسته؟! با انزجار روم و ازر گرفتم و گفتم:
 دیگه چیزی نمی خوام بشنوم.نگاهم افتاد به سمت جمعیتی که داشتن به سمت در حیاط می اومدن .زن ها
هم توی کوچه ای ستاده بودن و من به لطف حرف زدن با عالیه متوجه هیچ چیز
ن شده بودم .زری جون که چند متری با ما ف صله دا شت سریع خودر و عقب
کشید و گفت:
 دارن میان اینجا ،بریم پایین.و همه عقب نشینی کردم و به سمت اتاق پایین رفتیم.
پام روی آخرین پله که قرار گرفت صدای در حیاط که کسی با قدرت بهش می
کوبید بلند شد ،به زری جون نگاه کردم .اون هم متعجب نگاهم کرد و گفت:
 یعنی به این سرعت رسیدن؟!و بعد رو به شاگردر گفت:
 -برو ببین کیه!
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هر سه جلوی در ای ستادیم و از همون جا به در حیاط نگاه کردیم ،با باز شدن
در ،و ورود علی اون هم با صررورت درب و داغون ،اولین نفر عالیه با دسررت به
صورتش ضربه زد و گفت:
 خدا مرگم بده.و سریع از خونه خارج شد و به سمت علی رفت ،اما علی عالیه رو کناری زد و
به این سررمت اومد .زری جون زود تر از من از بهت در اومد و به سررمت علی
که چند قدم بیشتر با ما فاصله نداشت رفت و گفت:
 چه خبرته؟! االن میان دنبال عروس این چه سر و ریختیه!علی زری جون رو هم کنار زد و تو یه قدمی من ایسررتاد ،با ناراحتی نگاهی به
سر تا پام انداخت و با صدای لرزونی گفت:
 باید با هم حرف بزنیم.تا خواست زری جون چیزی بگه من گفتم:
 باشه.مگه می شد نگم با شه؟! اون موقع باید تا وقتی که می فهمیدم مو ضوع از چه
قراره خودخوری کنم که شاید علی می خواسته حرف مهمی بزنه.
و از چارچوب در خارج شررردم و با علی به گوشررره ای از ح یاط رفتیم .پای
چشمش بدجوری ورم کرده بود و گوشه لبش خونی بود ،احتیاجی بود خودر
بگه که این زخم و ورم کار کیه؟!!
رو به روی هم قرار گرفتیم .نفسم رو فوت کردم و گفتم:
 -کار فرهاده نه؟!
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سرر رو پایین انداخت و گفت:
 کار قلم پام تو راه خورد می شد و نمی اومدم نجاتت بدم.ابروهام باال رفت ،ادامه داد:
 که این طور رفیق صمیمی و دوست بچگیم رو درب و داغون ببینم.در حالی که سعی می کردم خشمم رو کنترل کنم گفتم:
 حتی اگر قلم پای تو خورد می شد و فرهاد اون غلطی که می خواست کنه رومی کرد ،باز هم من زنش نمی شدم.
ابرور به نشونه تمسخر باال رفت:
 چرا؟صورتم و جلو بردم و گفتم:
 چون اون موقع خودم و می کشررتم و مرده ام نمی تونسررت بهش عالقه مندبشه.
دست به سینه شد و گفت:
 فکر می کنی مسررعود بیشررتر از فرهاد دوسررتت داره؟! یا اونطور که فرهاد میتونست خوشبختت کنه..
حرفش و قطع کردم:
 از سر و ریخت تو معلومه! ک سی که به رفیق و دل سوز و پاچه خوارر رحمنکنه! میاد به منی که نمی تونم حرف های مورد عالقه ر و بزنم رحم کنه؟
لب هار و با حرص به هم فشرررد و من منقبض شرردن عضررالت فکش رو که
نشون از عصبانیت و فشار عصبیش بود دیدم.
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پلک هار رو روی هم گذاشت و نفس عمیقی کشید .وقتی چشم هار و باز
کرد سررفیدی چشررم هار شررده بود رنگ خون .آب دهنش رو فرو خورد و با
صدایی که رنگ التماس داشت گفت:
 هنوز دیر نشده ساغر ،خودم از این جا می برمت .با فرهاد از این شهر برین،برین جایی که دست کسی بهتون نرسه ....
علی هم چنان دا شت حرف می زد ولی من همه ی حوا سم به صدای ساز و
دهلی بود که دا شت نزدیک می شد .علی از دل شک ستگی فرهاد حرف زد ،از
دیوونه شدنش ،از تهدید کردن هار ،از ک شتن م سعود و زمانی صدار قطع
شد که دست من با قدرت روی گونه ر نشست .بغض به گلوم چنگ انداخت
و اشک چشم هام و تار کرد و با صدایی که از نفرت می لرزید گفتم:
 وقتی اومدی تو اتاق و شدی فر شته نجاتم و بعد با پدرم این مو ضوع رو درمیون گذاشتی ،با خودم گفتم علی مرده؛
لب هام و به هم فشار دادم تا گریه ام شدت نگیره ،و دوباره ادامه دادم:
 خیلی بی غیرتی علی که روز عروسیم پا شدی اومدی اینجا حرف از زندگیبا مردی می زنی که می خواست به من ...
دیگه نتونستم حرفی بزنم و دستم رو جلوی دهنم گرفتم.
 یالله یالله .کسی تو حیاط نباشه.َ
و بالفاصله کله کسی از باالی دیوار دیده شد و به فاصله ی چند ثانیه ای تمام
قد روی دیوار قرار گرفت و من و علی رو توی حیاط دید .با ترس زل زدم به مرد
و صدای علی رو از کنار گوشم شنیدم:
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 افشین عکاس.افشررین واسرره چند ثانیه هر دوی ما رو از اون فاصررله نگاه کرد و بعد نگاهش
ک شیده شد به زری جون و شاگردر و عالیه که با فا صله از ما ای ستاده بودن و
یهو با صدای بلند گفت:
 خانوم ها برین تو خونه ،فقط عروس بیرون باشه.عالیه سریع به سمت ما دو ید و دست علی رو گرفت و به سمت خونه کشید.
افشین عکاس هم به سمت خارجی دیوار خم شد و دور بین فیلم برداریش رو
روی دو شش گذا شت .زری جون هم به سمت من دو ید و ابری رو زیر چ شم
هام کشرر ید و همه به داخل خونه رفتن .افشررین که معلوم بود هنوز دوربینش
خاموشه رو به من گفت:
 عروس خانوم شما آروم به سمت در بیا و در رو با اشاره من باز کن.سرم رو تکون دادم ،و سرر رو به اون سمت چرخوند و گفت:
 آقا مسعود بیا.و با اشاره دستش آروم به سمت در رفتم و در رو باز کردم ...
قلبم نا آرام بود .نگران بودم؛ نه برای حال فرهاد ،از این لحاظ که فرهاد کار
احمقانه ای بکنه .تمام مدتی که با مسررعود زیر درخت های حیاط قدم زدیم و
کنار حوض ن ش ستیم و حتی یه کلمه هم حرف نزدیم و فقط به هم لبخند های
کامال م صنوعی زدیم و مردم بد بخت هم پ شت در منتظر ت شریف فرمایی ما
بودن ،همه حواسررم به این بود که یه وقت علی از خونه بیرون نیاد .برای اولین
بار به آبروم فکر کردم ،نه به غرورم؛ به پدرم فکر کردم ،حتی به مسعود.
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می دونستم رنگم پریده و چشم هام گو یای نگرانیم هست ،اما مسعود هیچی
نفهمید ،یا فهمید و به روی خودر نیاورد ،با خودم گفتم:
 ا صال مگه برار مهمه! اون فقط می خواد کاری کرده با شه که دل پدر من وشاد کنه.
تور رو روی صورتم انداخت و چادرم رو سرم کرد و صورتش رو نزدیک گوشم
کرد و گفت:
 یه لبخند بزنی بد نیست!دلم فرو ری خت .مسررعود جدی بود ،بر خالف لبخند روی صررورتش خیلی
جدی بود و من می ترسیدم .می ترسیدم که مسعود علتش رو حدس زده باشه،
که صد در صد هم همین طور بود.
بی شک اگر اسما تمام مدت بازوم رو نگرفته بود ،با اون کفش های پاشنه بلند
و فشاری که افت کرده بود تا رسیدن به خونه کله پا می شدم.
وقتی روی مبل توی اتاق عقد که در واقع همون اتاق خواب مامان و بابا بود که
حاال به شکلی زیبا تز یین شده بود ،ن ش ستم تازه کمی حالم جا اومد .د ست
هام و توی هم قالب کردم و با دیدن دست های بدون دستکشم بغض کردم.
دلیل بغضم شاید بچگانه به نظر برسه اما من اون دستکش ها رو دوست داشتم
و حاال به خاطر حضور بی موقع علی و حرف های احمقانه ار که کل روز رو
به کامم زهر کرده بود یادم رفته بود دستکش هام و بردارم.
بی خیالش شدم .عالیه در گوشم گفت:
 -ساغر جان چرا با چادر نشستی؟!
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با بی حوصلگی کمی خم شدم و چادر رو از زیرم خارج کردم و باالر رو هم
از روی سرم برداشتم.
چند ثانیه بعد مسعود کنارم قرار گرفت و کل خونه تو سکوت فرو رفت .زن ها
تا جایی که جا بود دور سررفره عقد نشررسررتن و بقیه هم به اتفاق مرد ها از اتاق
بیرون رفتن.
سرم پایین بود و دلم مثل سیر و سرکه می جوشید .اما مطمئنم به خاطر فرهاد
نبود .به یک دقیقه هم نکشررید که بقیه ی زن ها هم بیرون رفتن و فقط اسررما و
عالیه موندن که باالی سرمون پارچه نگه دا شتن و الهام خواهر م سعود که قند
می سابید .و مامان و زن عمو که دو طرف مبل قرار گرفته بودن.
حس می کردم مغزم رو هواست! انگار داشتم به اتفاقات دور و برم مثل یه فیلم
نگاه می کردم .حتی چند بار به سمت م سعود برگ شتم و از پ شت تور سفید
نگاهش کردم .به صررورتش که بدون کبودی ها جذاب تر شررده بود .چند بار
صورتش رو آنالیز کردم .پی شونی بلند و ابروهای پر پ شت و ک شیده .ولبخندی
که وقتی مقدار مهریه قرائت شد نشست روی لبش ...چهارده هزار تومان.
صورتم رو نزدیک گوشش کردم و با صدای آرومی گفتم:
 اون رو هم پدرم تعیین کرده.نگاه آرومی بهم انداخت و گفت:
 می دونم.بله می دونسررت ،همه می دونسررتن که من جز آدمیزاد به حسرراب نمیام ،بابام
فقط هر از گاهی واسه دل خور کنک به حرفم گور می داد.
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بغ کرده توی مبل فرو رفتم و به روزی فکر کردم که پدرم به حرفم گور کرد و
گفت نامزدی رو به هم می زنه .چقدر به داشررتن چنین پدری افتخار کردم! و یا
روزی که پدرم چنان برخورد رو شن فکرانه ای در برابر کار فرهاد وا سم ن شون
داد!
پوزخندی روی لبم نشست .لعنت به تو مسعود .لعنت به تو.
 بنده وکیلم؟قطره اشررکی روی گونه ام نشررسررت .دسررت های زن عمو از جلوی صررورتم به
پشررت گردنم رفتن و قفل گردنبند به اصررطالح زیر لفظیم رو بسررت .و با سرررد
ترین لحن ممکن گفتم:
 بله.دستم رو توی موهام برده بودم و به صدای خنده ی دخترهای بیرون اتاق گور
می دادم که سعی داشتن از مسعود رو نما بگیرن .من که از ظهر ور دل مسعود
بودم دیگه رونما چه صیغه ای بود! بهتر بود اسمش رو می ذاشتن جواز ورود به
حجله.
حجله؟ خودم زدم زیر خنده و نگاهم رو تو اتاق مسعود چرخوندم که قیافه ر
د سته کمی از اتاق من ندا شت .روی تختش کلی و سایل گذا شته شده بود و
معلوم بود زن عمو برای خلوت کردن هال و پذیرایی همه رو چپونده تو اتاق
خواب ها .حتی سررراک من که مامان دیروز برام آماده کرده بود هم توی همین
اتاق بود .فقط به اندازه دو دست رخت خواب من و مسعود وسط اتاق جا بود.
و یک زلزله یک ریشتری کافی بود تا زیر آوار بمونیم.
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مسعود قهقهه زد و گفت:
این کت من مال شما .اگر چیزی از تور پیدا کردین!صدای معترض اسما رو تشخیص دادم:
چقدر گدایی تو مسعود! اصال خواهرم و بده می خوایم ببریمش.لبخندی روی لبم نشررسررت .انگار نه انگار که اسررما تا همین چند دقیقه پیش
بغض داشرررت! چه وقتی که از آرایشررگاه اومدم خونه و چه بعد از ناهار که
اومدیم خونه ی عمو و درسررت تا چند دقیقه پیش که من اومدم تو این اتاق و
خودر همراهم اومد و با بغض از فردا صبش و از رفتنم حرف زد.
در اتاق باز شد و م سعود که انگار تازه از د ست دختر ها خالص شده بود بین
در ایسررتاد و نگاهی به سررر تاپای من انداخت و در حالی که روی لبش لبخند
بود با اعتراض رو به بیرون و احتماال باز هم جمعیت دختر ها گفت:
پول هام و بیارین پس بدین دخترتونم ببرین.و با دستش من و اشاره کرد و گفت:
من بابت این ،اون همه پول دادم! این کجار شبیه عروسه؟!الهام ،خواهرر؛ سرر و آورد داخل و با دیدن من که با تیشرت و شلوار وسط
ت شک ها ن ش سته بودم خندید و در حالی که م سعود رو به داخل اتاق هل می
داد گفت:
برو تو کولی بازی در نیار.و مسعود رو به داخل فرستاد و در رو هم بست .ابروم و باال بردم و گفتم:
مگه تو بابت لباس عروسم بهشون پول دادی؟!کلید رو توی قفل چرخوند و گفت:
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شوخی کردم ساغر خانوم.به سررمت لباس عروسررم که روی انبوه رخت خواب ها انداخته بودم رفت و
گفت:
خیلی قشنگ بود و بهت می اومد.و در همون حین کتش رو در آورد .نگاهش می کردم و نمی دونسررتم این رو
بذارم به پای تعریف یا نه! ولی دروغه اگه بگم ل*ذ*ت نبرده بودم .در واقع هر
کس امروز ازم تعریف کرده بود من م ثل ب چه های کوچ یک حالی به حولی
شده بودم.
در حالی که دکمه ی سرآ ستین بلوزر رو باز می کرد به در اتاق ا شاره ای کرد
و گفت:
تا کی قراره بمونن؟!پوزخندی زدم و گفتم:
تازه مامانت خوراک لوبیا داره می پزه.و با لبخند خبیثی ادامه دادم:
تا صبش هستن.لپ هار و باد کرد و بعد فوت کرد و گفت:
خدا رحم کنه .مگه باز هم واسه خوردن جا دارن؟دکمه های بلوزر رو باز کرد و با اشاره به لباس عروسم گفت:
معلومه دیگه نمی تونستی تحملش کنی که در آوردیش .نه؟!یعنی اینقدر برار مهم بود که من لباس عروسم تنم باشه؟!

گوهر مقصود

127

بی اراده لبخندی روی لبم نشست ولی سریع جمعش کردم و در حالی که دراز
می کشیدم گفتم:
از ظهره توی تنم بود .دیگه داشت خفه م می کرد.پرده رو کنار زد و گفت:
متوجه برف شده بودی؟بی اراده سررریع از روی تشررک بلند شرردم و خودم و به پنجره رسرروندم و وقتی
بدون کفش ک نارر قرار گرفتم تازه متوجه ت فاوت قدیمون شررردم .ولی فورا
نگاهم و گرفتم و به آسررمون پشررت ش ریشرره دوختم که حاال دونه های برف با
فاصله داشتن می باریدن.
آسمون قرمز بود! دونه های برف درشت و با فاصله می باریدن ،نگاهم و پایین
آوردم و به ساختمون رو به رو چشم دوختم .به خونه ی خودمون .بغض کردم،
من فردا می خواسررتم برم .چه طوری تونسررتم خودم و راض ری کنم که از اینجا
برم؟ از پیش مامانم ،بابام و اسما؟
نگاهم رو به پشت بوم خونه ی ب*غ*لی دوختم .یاد عالیه افتادم و حرف های
امروزر ،اعترافش به عا شق شدنش ،اون هم چه ع شق وح شتناکی! به علی و
دلسوزی عجیبش!
نفسش به گوشم خورد و دستش روی بازوم نشست و با صدای آرومی گفت:
چیزی هست که باید من بدونم؟بدنم یخ بست و آب دهنم و قورت دادم .صدای پوزخندر و شنیدم:
-پس معلومه خیلی مهمه که این طور آب دهنت و قورت دادی!
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با ترس سرم و به طرفش چرخوندم و نگاهش کردم .بر خالف تصورم که خیال
می کردم االن با قیافه غضبناکش رو به رو می شم اما لبخندر مهربون بود.
دوست داری حرف بزنیم؟در حالی که هنوز قیافه ام تابلو بود ترسرریدم ،سرررم رو به چپ و راسررت تکون
دادم .لبخندر عمیق تر شد و گفت:
مثال در مورد ق یا فه ی خونین و مالین علی که ت مام مدتی که من و تو تویحیاط قدم می زدیم خواهرر توی آرای شگاه نگهش دا شت تا نیاد بیرون و آبرو
ریزی نکنه؟
مردن رو حس کردم .تموم شد ساغر ،تموم شد ،خدا ذلیلت کنه افشین .حتما
اون گفته دی گه! اصررال ق یافه ر معلوم بود که می خواد ب یاد بگه .وای حاال
مسعود به بابام می گه .بد بخت شدم رفت.
دستش رو نزدیک صورتم کرد و دسته ای از موهام رو پشت گوشم زد و گفت:
هنوز هم دوست نداری چیزی بگی؟لب هام از هم باز شد و به سختی گفتم:
گفتنش چیزی رو عوض نمی کنه.چند لحظه عمیق نگاهم کرد و با صدای آرومی گفت:
راست می گی ...لبخند کمرنگی زد و گفت:
-گفتنش چه چیزی رو عوض می کنه وقتی من و تو االن پیش همیم؟!
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این حرف یعنی چی؟! مگه مسررعود می دونسررت علی چی بهم گفته؟! یعنی
علی ...
اجازه نداد بیشتر از این به حدسیاتم ادامه بدم و گفت:
دارم از خستگی می میرم.و قدمی از من فاصررله گرفت و پیراهنش رو در آورد .سرررم رو پایین انداختم و
حوا سم رو دادم به صدای ظروفی که از هال می اومد .از سر و صداها شون
معلوم بود دارن سفره پهن می کنن .به قول مسعود مگه باز هم واسه خوردن جا
داشتن؟
تو خسته نیستی؟نگاهم رو باال آوردم .بی اراده لبخند زدم .مسررعود هم مثل من تی شرررت و
شررلوار پوش ریده بود ،و حاال روی تشررک دراز کش ریده بود .به سررمتش رفتم و
کنارر دراز کشیدم.
لحاف دو نفره ای که کنارر بود رو روی هر دو کشید و در همون حال غر زد:
یعنی ما قراره تو همین سر وصدا بخوابیم؟فقط لبخند زدم .در واقع همون لبخند هم به زور بود .دلم داشررت زیر و رو می
شد.
به سقف زل زده بود و حرفی نمی زد .و من به سمت اون به پهلو دراز ک شیده
بودم .چرا من هم سرراکت بودم؟ مگه منتظر یه فرصررت نبودم که باهار حرف
بزنم؟
با صدای آرومی گفتم:
-مسعود؟
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سرررر به سررمتم چرخید و منتظر نگاهم کرد .نفسررم رو به آرامی بیرون دادم و
گفتم:
چرا این ازدواج و قبول کردی؟لبخندی زد و گفت:
از تو بهتر کجا پیدا می کردم؟!مشکوک نگاهش کردم .لبخندر خبیث شد و ادامه داد:
یه پدر زن پولدار که د ست بر ق ضا خیلی بهم اهمیت می ده .و یه زن ساکتکه خیلی زود می ترسه و کم هم حرف می زنه.
اخم کردم ،اخمم رو دید و با صرردای بلند خندید و بعد از چند ثانیه خنده ار
جمع شد و با قیافه ی جدی گفت:
نمی دونم!اخمم باز شد و متعجب بهش نگاه کردم .نگاهش رو از من گرفت و گفت:
درسررته روی حرف پدرت حرفی نمی زنم ،حتی اگر بهم بگه بمیر بدون اینکه دلیلی بیاره می میرم .اما واقعا نمی دونم چرا وقتی در مورد اون اتفاق حرف
زد ...
به صورتم نگاه کرد و با لحنی که صداقتش کامال معلوم بود گفت:
من باور کردم که تو مقصررر نبودی ،پس چرا با ید به خودمون سررخت میگرفتم؟
دلم یه جوری بود .گرف ته بود؟ نه؛ نگرف ته بود .اصررال یه مرگم بود که نمی
دونستم چه مرگمه!
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هم حرفی که اول زد رو باور کردم هم این اعترافش رو .هم عصرربی بودم هم
خوشحال .انگار فهمید خود درگیری دارم .لبخندی زد و گفت:
شروع خوبی نداشتیم اما ...چون تو قندون پرتاب کردی!بدون اینکه لبخندر جمع بشه ابروهار باال رفتن و فورا گفت:
چون به خاطر تو کتک خورده بودم!این نشونه ضعف خودت بود!اون ها چهار نفر بودن!ساکت شدم .من احمق و بار که فکر می کردم فرهاد یه تنه زده مسعود و لت
و پار کرده! در هر حال باز هم من مقصر نبودم پس کم نیاوردم:
پس تصمیم گرفتی که کتک خوردنت رو سر من تالفی کنی.لبخندر رو جمع کرد و گفت:
سکوتت رو اعصابم بود.به همین خاطر قندون و پرتاب کردی!دندون هار و از خشم به هم فشار داد:
می خواستم حرف بزنی و تو فقط نگاهم می کردی و معلوم نبود تو دلت چیمی گفتی.
آرنجم و تکیه گاه بدنم کردم و همچنان با خشم ادامه دادم:
اگر می خورد به سرم چی؟ زبونم باز می شد؟!اون هم مثل من باالتنه ار رو کمی جلو کشید و گفت:
-حواسم بود که نمی خوره.
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چشم هام گرد شد:
نمی خورد! اگر سرررم و خم نکرده بودم که مغزم به جای قندون خورده بود بهدیوار!
با سمجات گفت:
نمی خورد .می دون ستم سرت و خم می کنی ،چون متوجه شدی که قندونرو بردا شتم و می خوام به سمتت پرت کنم .من اونقدر سریع عمل نکردم که
تو نتون...
اگر می خورد چی؟!با کالفگی گفت:
حاال که نخورده!نشستم و گفتم:
اگر یک در صد می خورد!سرراکت شررد .عصرربی نبود ،اما کالفه بود .از کجا به این بحث رس ریدیم؟! من
ا صال نمی خوا ستم در مورد قندون صحبت کنم .باید یه جوری به بحث اولم
وصلش می کردم .نگاهم و ازر گرفتم و نفسم رو فوت کردم و گفتم:
جوابم و ند...معذرت می خوام.چون با هم و به صررورت همزمان حرف زدیم به گور هام شرررک کردم .به
صورتش نگاه کردم و گفتم:
-چی گفتی؟
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لب هار و به هم فشار داد و بعد گفت:
گفتم معذرت می خوام  ...معذرت می خوام که ترسرروندمت  ...من واقعاق صد ندا شتم قندون و به سرت بزنم ،من  ...مطمئن بودم که سرت و کنار می
کشی.
می خواستم باز هم این سوال احمقانه که «اگر می خورد چی؟!» رو تکرار کنم
که جلوی خودم و گرفتم .حاال که داشررت معذرت خواهی می کرد! سرراکت
شدم .بعد از چند ثانیه دراز ک شید و در حالی که لحاف رو تا زیر گردنش باال
می کشید گفت:
تو هم بهتره بخوابی که فردا صبش اذیت نشی  ...شب بخیر.چشم هار و بست .بوی خوراک لوبیا تازه داشت بینیم و نوازر می داد .سرم
رو نزدیک گور مسعود بردم و با صدای آرومی گفتم:
هر چند هنوز هم کلی باهات حرف دارم اما  ...خوراک لوبیا ارجحیت داره.بدون اینکه چشم هار و باز کنه لبخندی روی لبش نشست .من هم بلند شدم
و از اتاق خارج شدم .البته بی شتر از یکی دو دقیقه بیرون از اتاق نبودم ،در واقع
حتی به سفره هم نرسیدم چون زن عمو به سمتم اومد و در مقابل چشم مهمون
ها دسررتم رو گرفت و به سررمت اتاق کشررید ،در اتاق رو باز کرد و بعد از زدن
مشتی ،تو فرق سر مسعود بی نوا و کلی غر از اتاق خارج شد.
مسررعود که معلوم بود در عرض همین یه دقی قه خوابش عمیق شرررده بود توی
جار نشسته بود و جای مشت مادرر رو می خاروند.
با لبهای آو یزون گفتم:
-مامانت نذاشت حتی به سفره برسم!
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با لحن با مزه ای گفت:
خب چرا تو سر من مشت زد؟در اتاق باز شد و الهام با یه کاسه خوراک وارد شد و دوتا قاشق به دستمون داد
و بعد از یه چشم غره ی اساسی به جفتمون از اتاق بیرون رفت .با ذوق قاشقم
رو تو کاسه بردم و رو به مسعود گفتم:
تو نمی خوری؟اخمی کرد و گفت:
سریع بخور ،جمعش کن و بخواب.و توی جار دراز کشید و این بار سرر رو برد زیر لحاف
 خخخخ ...خخام.خواب چی رو می
گرد گرد .داشررتم
یهو چشررم هام و با تمام قدرت باز کردمِ .
ِ
َ
دیدم؟ یه قمه بزرگ دسررت فرهاد بود و می خواسررت سررر بابام و لبه ی حوض
ببره.
 ق  ...ق  ...قققق.با چشرم هایی که انگار نه انگار تا چند ثانیه ی قبل گرم خواب بودن به سمت
راستم نگاه کردم .مسعود آزادانه خوابیده بود .دو تا کف دستش روی سینه ار
بود .دهنش هم نیمه باز و این صرردا های عجیب و غریب از هنجره ار خارج
می شد.
 -خخخ ...
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سرم به نبض افتاده بود .پس از صدای مسعود بیدار شدم! چه خواب بدی بود.
فرهاد همه رو لت و پار کرده بود .حس می کردم هنوز صدای گریه ی اسما رو
می شنوم.
دوباره به مسعود نگاه کردم .بابا هم خر و پف می کرد؟! گمون نکنم .تا به حال
ند یده بودم مامان حرفی بزنه! خودم هم چند باری که پیشررش خواب یده بودم
چیزی متوجه نشده بودم.
 هه  ...هه  ..آآآ.خدایا! چه فاجعه! اون می خواد سی و دو حرف الفبا رو ذکر کنه؟!
دسررتم رو به بازور رسرروندم و آروم ضررربه زدم .برای چند ثانیه حتی نفس هم
نک شید .تر سیدم! نکنه با همین ضربه ک شتمش! با اینکه هنوز خودم هم گیج
بودم اما سعی کردم تمرکز کنم تا ببینم واقعا نفس می کشه یا نه.
همین که صورتم رو نزدیک بردم یهو چشم هار و باز کرد .از ترسم جیغ خفه
ای کشرریدم و خودم و کشرریدم کنار .با همون جیغ خفه ی من کامل تو جار
نشست و در حالی که قصد داشت بلند بشه گفت:
 چی شده؟قبل از این که به دراتاق برسرره به خودم اومدم و دنبالش دو یدم و نرس ریده به در
دسررتش رو چسرربیدم .با گیجی نگاهم کرد .گریه ام گرفته بود .اون همه حرف
هایی که مامان تو این یه هفته بهم در مورد امشرررب گف ته بود .یعنی همین! با
صدایی که می لرزید گفتم:
 -کجا می ری مسعود؟
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چند ثانیه نگاهم کرد و انگار تازه مغزر به کار افتاد ،نفسش رو به آرامی بیرون
فرستاد:
 خواب بودم؟چونه ام لرزید و گفتم:
 بیا برو بگیر بخواب.دست هام و کشیدم و کمی عقب تر ای ستادم .چند قدم به سمت رخت خواب
رفت و ایستاد ،بهم نگاه کرد و گفت:
 چیزی شده؟ چرا بیدارم کردی؟سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:
 خر و پف می کردی .من حتی صدات هم نکردم!لبخند کمرنگی روی لبش نشست و گفت:
 شرمنده ،باید به پهلو بخوابم.یک قدم باقیمونده رو برداشررت و توی جار دراز کشررید .به دقیقه نرسررید که
حس کردم خوابیده .بغض کرده همون جا نشررسررتم و به دیوار زیر پنجره تکیه
دادم .حتی نفهمید که من و چقدر ترسونده!
این اخالقش مثل بابا بود .اون رو هم نباید توی خواب یهو یی بیدار می کردیم.
یادمه یه بار بدون پیراهن راه افتاده بود سررمت کوچه ،من و مامان و اسررما سرره
نفری به زور جلور و گرفتیم .مسررعود هم اسررترسری بود و زیادی هشریار می
خوابید .تو دلم گفتم:
 -ندیدی با یه تکون ساده چه جوری بیدار شد؟!
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این هیچی .با خر و پفش چه کار کنم؟! صررد درصررد خونه ی داییش یه اتاق
بی شتر به ما تعلق نمی گرفت ،یعنی باید تحمل می کردم .بغضم شدید تر شد،
من هیچی از م سعود نمی دون ستم .خر و پف و خواب ا ستر سیش کم اهمیت
ترین بود.
چرا اینقدر احمقانه تصررمیم گرفته بودم؟ یاد حرف های مامان افتادم که چقدر
از شنیدن شون خجالت زده شده بودم .می گفت مرد ها روز های اول عرو سی
گرم تر برخورد می کنن و به ندرت سرررد تر و طبیعی تر می شررن .کافی بود به
رفتار امشبش فکر کنم .با خودم گفتم:
 این هم اهمیت نداره.اصررال خدا رو شررکر که اتفاقی نیفتاد وگرنه چه جوری صرربش باید تو روی بقیه
نگاه می کردم؟
زن عمو می گفت داییش دختر و پسررر جوون داره .یعنی خودم هم کم و بیش
خبر داشررتم ،اون ها چه طور آدم هایی بودن؟ فقط دایی و زنش اومده بودن
عروسی .صبش قرار بود با اون ها بریم .البته چیزی به صبش نمونده بود.
به صررورت مسررعود خیره شرردم؛ دیگه خر و پف نمی کرد .اگر واقعا به پهلو
خوابیدنش تاثیر داشت پس باید خدا رو شکر می کردم.
خواب از سرم پریده بود .از اتاق بیرون اومدم و به سمت دستشو یی رفتم.
وقتی بیرون اومدم ،پ شت در اتاق روی ایوون ن ش ستم و از شدت سرما د ست
هام و ب*غ*ل کردم .برف کنج دیوار ها نشررسررته بود .نگاهم رو به سرراختمون
خونه خودمون انداختم .اشک هام بی اراده باریدن .قرار بود برم؟
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مامانم حامله بود .ا سما هم که جز درس خوندن کاری بلد نبود و سال دوازده
ماه مریض بود و دل درد داشت .بابا هم که اجازه نمی داد کسی رو واسه کمک
بگیرن .این یکی بچه هم نمی موند.
اگه برم و خونواده داییش برخود خوبی باهام نداشته باشن؟
اگر مسعود دوستم نداشته باشه و وقتی دور شدیم ذات اصلیش و نشون بده؟
به در ب سته ی اتاق نگاه کردم .کار می شد بزنم زیر همه چی .سرم رو تکون
دادم تا افکار مزاحمم رو پس بزنم.
اما شدت گریه ام بیشتر شد .اگر یه وقت با مسعود دعوام شد ،به کی بگم؟
انگاری معده ام توی دهنم بود .دستی روی شونه ام نشست .برگشتم و چهره ی
مهربون زن عمو رو دیدم .کنارم نشست و گفت:
 چشم های خوشگل دخترم چرا اشکیه؟همین حرف کافی بود تا بغضم به طور کامل بترکه سرم رو گذاشتم روی شونه
ار و با گریه گفتم:
 دلم گرفته زن عمو.موهام و نوازر کرد:
 طبیعیه سرراغر جان  ...من هم وقتی می خواسررتم از خونواده ام جدا بشررمخیلی گریه کردم .چهارده سالم بیشتر نبود.
با صدایی که حس کردم بغض داره ادامه داد:
 اما شوهر تو زمین تا آ سمون با پدرر فرق داره ،محبت سرر می شه ،میدونم درکت می کنه.
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کار می شد همه ی حس خوب حرف های زن عمو رو درک کرد ،اما من اون
لحظه فقط دلم می خواست اگر قراره با مسعود زندگی کنم برای همی شه همین
جا بمونیم .پیش خونواده ها.
نمی دونم چقدر گذشت که همون طور گریه کردم و زن عمو بی حرف نوازشم
کرد ،آفتاب که کامل در اومد باهم رفتیم داخل خونه و صرربحونه رو آماده
کردیم.
زن دایی زهره از صندلی جلو به سمتم خم شد و لیوان آب رو جلوی صورتم
نگه داشت:
 بگیر بخور ساغر جان.مسعود لیوان رو از دست زن دایی گرفت و تشکری کرد و در حالی که لیوان رو
جلوی لب های من نگه می داشت زیر لب غر زد:
 اون خوراک لوبیا رو نمی خوردی دنیا به آخر می رسید؟لیوان رو از دستش گرفتم و با صدای آروم ولی حرصی گفتم:
 همیشه نشستن تو ماشین حالم و بد می کنه.چشم غره ر رو ندید گرفتم و چند جرعه از آب خوردم.
دایی البرز خطاب به من گفت:
 هر وقت حس کردی حالت داره بد تر می شه بگو نگه دارم .یه بادی به سر و...
مسعود حرف داییش رو قطع کرد:
 -نه دایی جان .به نظرم بخوابه بهتره.
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لیوان رو از دسررتم گرفت و به دسررت زهره جون داد .دایی هم شررونه ای باال
انداخت و گفت:
 در هر حال ،حتی اگر فکر می کنی احتیاج به دکتر هم هست تعارف نکن.مسعود هم با لبخند گفت:
 ممنونم.رونش رو اشاره کرد و با اخم بهم گفت:
 سرت و بذار اینجا.من هم با اخم روم و ازر گرفتم و گفتم:
 نمی خوام.اون هم با حرص گفت:
 خب نذار.اما می خواسررتم .اگر دراز می کشرریدم بهتر بود .اگه مامانم بود حتما یه کاری
می کرد حالم بهتر ب شه .خب اون طور که م سعود میگه سرت و بذار ،آدم بره
سرر و به دیوار بکوبه بهتره.
باز هم بغض کردم و یاد چند سرراعت پیش افتادم .چقدر گریه کرده بودم .هیچ
وقت حس نمی کردم تا این حد دلم برای اسررما تنگ بشرره .مسررعود به زور از
اسما جدام کرد .بابا که اصال نزدیکم نیومد.
احمقانه بود ولی از سعید خواسته بودم مواظب اسما باشه! هه! گوشت و سپرده
بودم دست گربه.
 -بهتری؟
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اخم کردم .می خواستم بهش بتوپم:
 چقدر هم که واسه تو مهمه!ولی جوابش رو ندادم ،حتی نگاهش هم نکردم .این بار زن دایی بدون اینکه به
عقب برگرده پرسید:
 ساغر جان بهتری؟بهتر نبودم .تازه حس می کردم ه مه ی محتو یات م عده ام ته گلو مه و کاف یه
حرف بزنم تا بریزن بیرون .با اینحال گفتم:
 بهتر می شم.اما اون قدر صررردام بی حال بود که متوجه بشررن حالم هنوز هم بده .حق با
م سعود بود ،خوراک لوبیای دی شب رو و ضعیت االنم بی تاثیر نبود .از همه بد
تر کره محلی صبحونه بود.
فکر می کردم مزه همه رو دارم حس می کنم .حتی ت صور شون هم حال به هم
زن بود .چشررم هام و بسررتم و سرررم رو به عقب تکیه دادم .حس بدی داشررتم.
حالت تهوع از یه طرف ،تکون های ماشررین هم که تشررردیدر می کرد .دل
تنگیم بابت جدا شرردن از خونه هم از طرف دیگه و از همه بد تر نگرانیم بابت
رفتار های ضد و نقیض مسعود باعث می شد دچار سردرگمی بشم و حتی تو
اون لحظه واقعا دلم می خواست بمیرم یا به یه خواب طوالنی برم.
اونقدر بی حال بودم که وقتی م سعود بازوم و چ سبید و من رو به سمت شونه
خودر خم کرد مقاومتی نکردم و سرم روی شونه ار قرار گرفت .دستم رو به
گردنم رسرروندم و شررال گردن شرریری رنگ رو از دورر باز کردم .حس کردم
سرما حالم رو بهتر می کنه.
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خواستم کالهم رو هم از سرم در بیارم که مسعود مچ دستم رو چسبید و آروم
گفت:
 چی شد؟با حرکت لب گفتم:
 گرممه.چند ثانیه همون طور نگاهم کرد و با دو دلی دستش رو عقب کشید و گفت:
 باشه در بیار.اما من که نمی خوا ستم از اون اجازه بگیرم! غیرتی شده بود؟ اون هم وا سه یه
مرد پنجاه ساله؟ عجیب بود! مسعود وضعیت پدر من رو می دونست .بارها و
بارها من و مادرم و خواهرم رو بی حجاب دیده بود .اگر غیرتی شرررده بود که
اجازه نمی داد کالهم رو در بیارم.
نمی دونم چرا! اما بی خیال در آوردن کاله شدم.
به زن دایی ن گاه کردم که ان گار خواب یده بود .سرررم رو کمی باال آوردم و به
مسعود نگاه کردم .بی هیچ حسی به صورتم نگاه کرد و گفت:
 حالت داره به هم می خوره؟سرم رو به چپ و راست تکون دادم .کمی خودر رو باال کشید و دستش رو به
شونه ام فشار داد و وادارم کرد سرم رو روی پار بذارم.
حاال می تونستم صورتش رو خوب نگاه کنم .بی مقدمه گفتم:
 چرا بهم گفتی غذای پس مونده؟چشم هار متعجب شد و فورا گفت:
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 هیسس؟و بعد به داییش نگاه کرد .اخم کردم و خواستم بلند شم که دستش رو به شونه
ام فشار داد و گفت:
 حرف نزن حالت به هم می خوره.حالم به هم می خورد؟! من تازه داشررت تک تک حرف های نامه ار به یادم
می اومد و هر لحظه امکان داشت مشت بزنم زیر چونه ار.
تا خواستم دوباره حرف بزنم .نوک انگشت هار رو روی لبم گذاشت و کمی
سرر رو خم کرد و با صدای خیلی آرومی گفت:
 ما با هم تنها می شی .وقت واسه پرسیدن این طور سوال ها زیاده.حق با اون بود.
اصررال هم حق با اون نبود .پسررره ی پررو .اخمم غلیظ تر که شررد لب هار به
لبخندی کش اومد و با حرکت لب گفت:
 بخواب .حرص نخور.چشم هام و بستم .همون بهتر که بخوابم.
***
به پهلو چرخیدم .ساعت روی ع سلی نه شب رو ن شون می داد ،این یعنی بعد
از این که رسرریدیم سرره سرراعت تمام خوابیده بودم و حاال اثری از اون حالت
تهوع مزخرف نبود.
موهام و از دور گردنم جمع کردم و روی تخت ن ش ستم .تختی که دو نفره بود!
زن دایی می گفت یه هد یه کوچ یک از طرف اونها برای من و مسررعوده و هر
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وقت که به خونه خودمون رفتیم اون رو با خودمون ببریم .هنوز هم خوابم می
اومد ولی بهتر بود از تخت خارج می شدم.
حس می کنم قسمت اعظم حالت تهوعم مربوط می شد به استرسی که بابت
رو یارو یی با بچه های دایی داشتم! که نبودن! به گفته ی زینت_کسی که تو اون
خونه کار می کرد_ بچه ها که اسررمشررون آذر و رامتین بود با دوسررتاشررون رفته
بودن سفر.
لب هام و دادم جلو .اصال خوشم نمی اومد با مسعود رو به رو بشم؛ حس می
کردم ضایعم کرده .وقتی با هم وارد اتاق شدیم به متلک گفتم:
 چ قدر ب چه های دای یت خاطرت و می خوان! هم او مدن عروسرر یت هماستقبالت!
اون نامرد هم با خونسردی گفت:
 هر کس در حقم لطفی ک نه محبتش رو رسررو نده ،من از هیچ کس توقعیندارم .خوشم نمیاد تو هم از این حرف های خاله زنکی بزنی!
بی شررعور ،من می خواسررتم اون و ضررایع کنم ،به جار اونم کنفم کرد .به در
اتاق ضربه ای خورد و قبل از اینکه جواب بدم زهره جون سرر و آورد داخل و
وقتی دید روی تخت نشستم کامل وارد اتاق شد.
پتو رو از روم کنار زدم و پاهام و روی زمین گذاشررتم .با خور رو یی به سررمتم
اومد و گفت:
 -حموم آماده س عز یزم .اگه دوست داشتی برو دور بگیر.
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لبخندی زدم و وقتی دیدم هنوز داره با لبخندی احمقانه نگاهم می کنه خودم و
جمع و جور کردم و گفتم:
 ممنون .االن می رم.دیدم باز هم داره لبخند می زنه .یقینا اون هم خل بود! به سررمت دیگه ی تخت
اشاره کرد و گفت:
 چند تا د ستمال دوخته اون سمت مرتب شده زیر تخته .خواهر شوهرم ...مادر شوهرت داده.
گونه هام داغ شد و از روی تخت بلند شدم و به سمت کمد لباس ها رفتم که
قبل از خواب لباس ها رو تور چ یده بودم .زهره جون هم در حالی که هنوز
همون لبخند حرص در آر روی لبش بود گفت:
 با من راحت بار عز یزم .خجالت نداره که!وقتی از اتاق خارج شد نفسم و با آرامش بیرون فرستادم .زنیکه بی فکر بی حیا!
از خجالت آب شدم.
***
سفید بود ،با گچ بری های مربعی که گوشه هار پیچیده بود ،رنگ گچ بریش
هم صررورتی بود .سررقف اتاق رو می گم .طرح جالبی داشررت ،نگاه کردن به
سقف خیلی بهتر از فکر کردن به اتفاقات دیشب بود ،اتفاقاتی که باید می افتاد
ولی ...
سرم رو به سمت چپم برگردوندم و به مسعود که درست با همون ژست دو شب
پیش خوابیده بود نگاه کردم .خر خر می کرد .دلم می خواست دستم رو مشت
کنم و با قدرت بکوبم تخت سینه ار.
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کار امروز ،تعطیل نبود و صبش زود می رفت سر کار.
به سمت را ست و پ شت بهش چرخیدم و به این فکرکردم که االن زندایی پیش
خودر چه برداشتی از دیشب داره؟ حیف اون همه خجالتی که کشیدم!
خوشحال باشم؟ یا ناراحت؟
دی شب وقتی از حموم در اومدم و پاورچین خودم و به اتاق ر سوندم توقع دیدن
هر چیزی رو داشرتم جز این که مسرعود خواب باشره .با حرص بدون خ شک
کردن موهام به سررمت تخت رفتم و بدون مالحظه خواب بودنش روی تخت
دراز کشیدم و اون قدر تو جام وول خوردم که صدار در اومد:
 چرا آروم نمی گیری؟با حرص گفتم:
 تموم امروز و خواب بودم ...حرفم رو قطع کرد و با التماس گفت:
 می دونم ولی من نخوابیدم ،خواهش می کنم بذار بخوابم.و به سمتم چرخید و ملتمسانه بهم چشم دوخت و گفت:
 تا همین لحظه دایی من و به حرف گرفته بود .یه ربع هم نیسرررت اومدم تواتاق.
با خشررم نگاهم و ازر گرفتم و بعد از چند ثانیه سررکوت وقتی که حرفم رو
جمع کردم تا جوابش رو بدم به صررورتش نگاه کردم اما دهنم نی مه باز موند.
طوری خوابیده بود که انگار چند ساعت از خوابش گذشته بود!
 -صبحت بخیر!
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از فکر شب رمانتیک گذ شته بیرون اومدم و به صورت شاد و پر انرژ یش نگاه
کردم و همین که دهنم رو باز کردم تا جوابش رو بدم روی صررورتم خم شررد و
پیشونیم و ب*و*سید و خیلی سریع هم جدا شد و کنار تخت ایستاد و دستش
رو به سمتم دراز کرد:
 بریم صبحونه بخوریم؟من که هنوز مات ب*و*سه ی غافلگیرانه ر بودم بی توجه به دست دراز شده
ار به صورتش زل زده بودم .لبخندی زد و گفت:
 نمیای؟خودم رو جمع کردم و ابروهام توی هم رفت .با پشررت دسررتم دسررتش رو پس
زدم و توی جام نشستم و گفتم:
 الکی مهربون ن شو .دی شب هم که خودت و زدی به خواب! هنوز یه تو ضیشبه من بابت اون نامه ی خوشگلت بدهکاری.
لبخند حرص در آری زد و گفت:
 هر چند به نظرم بهتره اول صبحونه بخوریم .اما چون دوست ندارم فکر کنیدارم از زیر جواب دادن در میرم می مونم و به سرروالت جواب می دم .چی می
خوای بشنوی؟
با من و من دوباره سرروالم رو تکرار کردم .لب زیرینش رو به نشررونه فکر کردن
برای چند ثانیه به دندون گرفت و بعد گفت:
 خب فهم یده بودم که تو با پدرت هم عق یده نیسررتی .و فرهاد همچین همبدون جایگاه نبود .بهتر بود با لحن بدی صحبت می کردم تا با فکر باز تصمیم
بگیری .اون نامه می تونست واست سندی بشه که کامل رای پدرت و بزنی!
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پوزخندی زد و گفت:
 اما این کار و نکردی!سوالی اخم کردم و گفتم:
 چون تو حرف از فرهاد زده بودی! این کار و کردی که من نتونم نامه رو بهپدرم ..
 می خواسررتم با خودم کنار بیام .تو فکر کن می خواسررتم تو کار خدا سررنگبندازم ببینم چقدرتاثیر داره!
چشررم هام و ریز کردم .از حرف هار سررر در نمی آوردم .گیجی من و که دید
دوباره به سررمتم خم شررد و دسررتم رو توی دسررتش گرفت و با صرردای آرومی
گفت:
 بیا با قسمت کنار بیایم تا قشنگ تر بشه.و من رو به سمت خودر کشید و گفت:
 زیاد هم فکر نکن  ....ناراحتت کردم؟هنوز اخم داشتم .لبخندی زد و گفت:
 معذرت می خوام.پاهام که روی زمین قرار گرفت خودم و ازر جدا کردم و گفتم:
 برو .من هم میام.سرررر رو تکون داد و به سررمت در رفت ،قبل از رفتنش الی در ایسررتاد و به
موهام نگاه کرد .دوباره اخم کردم و گفتم:
 -با سر ل*خ*ت بودن من مشکلی داری؟!
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لب هار و کج و کوله کرد و با مکث گفت:
 هر جور دوست داری بار.و از اتاق خارج شد.
***
با بلند شدن دایی نفسم رو با آ سودگی بیرون فرستادم که از چشم مسعود دور
نموند و برام لبخند زد .دایی اونقدر تعارف می کرد که آدم معذب می شرررد.
همزمان با خروجش از آ شپزخونه صدای زنگ حیاط هم بلند شد .زهره جون
با خوشحالی گفت:
 حتما بچه هان.لحظاتی بعد آذر و رامتین با سر و صدا وارد خونه شدن .من هم همراه مسعود
جواب دست دراز شده
از پشت میز بلند شدیم و باهاشون احوال پرسی کردیم.
ِ

ی رامتین رو دادم ولی آذر به سالمی سرد اکتفا کرد .البته قصد دارم نگاه تحقیر
آمیز و کنکار گرر رو فاکتور بگیرم و بهش فکر نکنم.
هر دو و سایل شون رو همون جلوی در آ شپزخونه روی زمین ولو کردن و لباس
هاشون و سبک کردن و اومدن توی آشپزخونه.
من بین آذرو زهره جون نشسته بودم و رامتین و مسعود رو به رو .با این که اهل
سخت گیری برای خودم نبودم ولی از این که به رامتین د ست داده بودم عذاب
وجدان گرفته بودم .چون بر خالف تصررورم آذر و مسررعود به هم دسررت نداده
بودن .حتی یه لحظه خودم رو برای این که سرم حجاب نداره سرزنش کردم اما
به خودم تشر زدم:
 -چته؟ خود مسعود گفت هر جور دوست داری بار!
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مسررعود با چشررم به قندون اشررراره کرد .همین که ق ندون رو از جلوی خودم
برداشتم و بهش دادم آذر با لحن طعنه آمیزی گفت:
 اون چیه کف دستت؟خودم با تعجب به کف دسررتم خیره شرردم و متوجه شرردم منظورر رد کمرنگ
حناست .گفتم:
 مال حنا بندونه.قیافه ار رو جمع کرد:
 حنا! چرا گذاشتی کف دستت بذارن!زهره جون به جای من جواب داد:
 آذر جان بزرگتر ها دلشررون به همین چیزها خوشررره دی گه! چند روز هم کهبیشتر جار نمی مونه.
به مسعود نگاه کردم که بی تفاوت در حال لمبوندن بود و انگار حواسش نیست
ولی رامتین با عالقه به ما نگاه می کرد .آذر شونه ای باال انداخت و گفت:
 خدا رو شکر ما از این رسم های مسخره نداریم.ولی من دوسرت داشرتم! یادمه می گفتن اگر عروس کف دسرت دختر های دم
بخت حنا بذاره زود تر بختشررون باز می شرره و چه سرراده لوحانه از بچگی پای
میز حنای عروس داوطلب وامیستادم!
باز هم زهره جون جواب داد:
 -داشته باشیم هم تو بچه نمی ذاری اجرار کنیم.
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و خودر و دختر زشررتش خندیدن .من هم لبخند زورکی زدم و باز به مسررعود
نگاه کردم .انگار آذر از همون لحظه اول برای من شمشیر از رو بسته بود .رو به
مادرر گفت:
 مامان دیگه چه کارایی کردن!و بالفاصله رو به مسعود گفت:
 مسعود دست تو رو هم ببینم!مسعود سرر رو باال آورد و با تعجب گفت:
 چرا؟ حنا کف دست تو نذاشتن؟مسعود هم با لبخندی گفت:
 نه! فقط برای ...نگاهش به قیافه ی عصبی من افتاد و با لحن شل شده ای ادامه داد:
 عروس گذاشتن.رامتین با لبخندی دستش رو به سمت من دراز کرد و گفت:
 ساغر جون بده دستت و ببینم ،بدونم این چیه آذر چسبیده ول نمی کنه.با اخم به مسعود نگاه کردم و آذر همزمان گفت:
 آخه من نمی دونم این گند و ک*ث*ا*ف*ت ها چ یه اسررمش و می ذارنرسم!
مسعود نگاهش رو از من گرفت و رو به آذر با خونسردی گفت:
َ
 چقدر حرف می زنی! دو دقیقه ور ور نکن بذار بفهمیم چی می خوریم .اه.ابروهای آذر باال رفت:
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 من ور ور می کنم؟رامتین دستش رو تکون داد و گفت:
 بده ببینم دیگه ساغر!چه زود پسر خاله شد این یکی! مسعود مچ دست رامتین و کشید و همزمان به
جفتشون گفت:
 بار آخرتون باشه سر به سر خانوم من گذاشتین ها.رامتین چشم هار و گرد کرد و با خنده گفت:
 گرخیدیم دادار.با این که لحن مسعود شوخی داشت اما انگار حسابی به آذر برخورد .از پشت
میز بلند شد و گفت:
 انگار زنش و خوردیم!زهره جون لبش و گاز گرفت و رو به آذر گفت:
 مامان مسعود و که می شناسی! شوخی کرد.همزمان که آذر دشت از آشپزخونه خارج می شد مسعود دست به سینه شد و
با لبخندی رو به زنداییش گفت:
 نه زندایی جون .در این مورد کامال جدی ام.زهره جون چشم غره ای به مسعود رفت و بی حرف با لبخندی رو به من گفت:
 آذر هیچی تو دلش نیست ساغر جان .یه وقت به دل نگیری!رامتین جواب داد:
 -نه تو دلش .نه تو مغزر.
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و با مسعود زدن زیر خنده .رو به زهره جون با لبخندی مصنوعی گفتم:
 نه زهره جون .ناراحت نشدم .تازه از سفر اومدن خسته هم هستن.رامتین در حالی که لقمه رو تو دهنش فرو می داد گفت:
 ربطی به خستگیش نداره .کال همین مدلیه.و رو به مادرر ادامه داد:
 اونجا هم اونقدر غر زد حال همه رو گرفت .مجبور شدیم زود تر برگردیم.و خطاب به مسعود گفت:
 بچه ها خیلی سررراغت و گرفتن .فهمیدن عروسرریته می خواسررتن کله ت وبکنن .احمد که حسابی از دستت شکاره.
و حرفهاشررون ادامه پیدا کرد ،حتی تا بعد از صرربحونه و متوجه شرردم آذر هم
کالسی مسعوده .و رامتین درسش رو تموم کرده ولی هر سه دوستانی مشترک
دارن و همیشه با هم تفریش می رفتن .تصور این که آذر معلم باشه واقعا تاسف
بار بود! شاید تیپ مدرسه ار بهتر باشه!
***
دسررتم رو توی کیف کوچکم چرخوندم و شررناسررنامه ها رو برداشررتم ،خیلی
راحت گوشه ای از اتاق مشغول عوض کردن لباسش بود .شناسنامه ر رو باز
کردم .متولد بیستم آبان سی و پنج .پنج سال از من بزرگ تر بود .به سمتم اومد
و دستش رو دراز کرد ،شناسنامه ها رو به دستش دادم .کت چهارخونه ی کرم-
قهوه ایش رو از روی جا رختی برداشت و شناسنامه ها رو توی جیبش گذاشت
و گفت:
 -فردا باید پیگیری کنم تا تاثیرر روی حقوقم اعمال بشه.
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بهش نگاه کردم .شاید داشتم زود قضاوت می کردم اما مسعود و رفتارر هیچ
شررباهتی به مرد رو یاهای من نداشررت .خدایا من و ببخش ،اما مرد رو یاهام یه
عاشق دو آتیشه مثل  ...نه حتی نباید بهش فکر کنم  ...وقتی مسعود همسر منه
حتی فکر به شخص دیگه گ*ن*ا*ه داره.
 تو فکری!سرم رو باال آوردم و به نگاه غضب آلود مسعود چشم دوختم .یه لحظه از اینکه
فکرم رو خونده با شه ترس برم دا شت .اما لبخندی که نرم روی لبش ن ش ست
دلم رو آروم کرد ،با شیطنت گفت:
 عصبانیت بهم میاد؟ نه!نفسم رو با حرص بیرون فرستادم و گفتم:
 آره! جذاب ترت می کنه.و خودم رو به سمت دیگه تخت کشوندم و دراز کشیدم و همزمان گفتم:
 شبت بخیر آقای خودشیفه.تخت تکونی خورد و با صدایی که هم دلخوری تور بود هم خنده! گفت:
 شب به خیر؟!چند ضربه ی آروم به شونه ام زد و گفت:
 حاج خانوم؟با تردید سرم رو به سمتش چرخوندم و نگاهش کردم .به پهلو دراز ک شید و یه
دستش رو بلند کرد و گفت:
 -دو شب خستگی من و به حساب برادریم نذار! زود بیا که جات اینجاست.
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به وضوح آب دهنم و قورت دادم که خنده ار گرفت:
 مگه می خوام بخورمت؟! بدو بیا.و من هنوز مثل منگ ها داشررتم نگاهش می کردم که همون دسررتی که باال بود
رو به سررمتم دراز کرد و بازوم رو چسرربید و من رو به سررمت خودر کش رید و
دسررت هار رو دورم حلقه کرد .قفسرره س رینه ار که بین شررونه هام چسرربید
فهمیدم قلب اون هم دست کمی از قلب من نداره.
یه سرروال احمقانه! چرا با ید این کار و می کردیم؟ وقتی هر دومون آمادگی
نداشررتیم؟ می دونم احمقانه بود ولی واقعا این سرروال ،اون لحظه برام پیش
اومده بود .حلقه ی د ست هار تا جایی که جا دا شتن دورم پیچیدن .مگه من
چقد جثه داشتم؟!
لب هار رو از بین موهام به گوشم رسوند و آروم گفت:
 از من نترس .ازت فقط و فقط اعتماد می خوام  ...باشه؟واقعا این حرفی بود که االن باید می زد؟ خواستم حرفی بزنم که الله ی گوشم
رو ب*و*سرید .و قبل از عکس العملی از جانب من ،صرورتش رو به صرورتم
چسبوند .عمال داشت لهم می کرد!
زمزمه کرد:
 همون طور که من اعتماد می کنم.زمزمه وار گفت:
 چیزهایی که باعث می شررن از من بدت بیاد رو فرامور کن .حرف هایی کهزدم.
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احساس کردم بینیم به تنهایی جواب نفس کشیدنم رو نمی ده .لبهام از هم باز
شد تا راحت تر نفس بکشم.
کار نخواستنم رو از چشم هام نخونه .کار خجالتم رو نبینه.
چون معلوم نیسررت هر بار که این اتفاق نمی افته چقدر ازر دور بشررم و دفعه
بعد چقدر به خجالتم اضافه می شه!...
***
دستم رو گذاشتم رو در کمد و با حرص گفتم:
 اگه من نخوام بری چی؟مسعود با درموندگی گفت:
 می ذاری خانوم! جون هر کی دوست داری اذیت نکن.کامل به در تکیه دادم و دست به سینه نگاهش کردم.
کیف توی دستش رو با حرص به زمین کوبید و گفت:
 اصال از اون کمد چیزی نمی خوام.و به سمت جا لباسی رفت و قبل از اینکه دستش به پالتور برسه دو یدم و اون
رو گرفتم .نفسش رو با حرص فوت کرد و گفت:
 این کارها چه معنی میده؟با صدایی که سعی می کردم لرزشش مخفی بمونه گفتم:
 تو بگو؟! تو اون نامه لعنتی چی بود که اینطور به هم ریختی؟به پالتوی مشررکیش که تو دسررت من بود نگاهی کرد و سررعی کرد لحنش آروم
باشه:
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 یه چیز یه بین من و بابات .باید برم تا ... مربوط به منه می دونم.چند ثانیه ای به چشم هام خیره شد و مشکوک پرسید:
 دوست داری چی بشنوی؟بغض کرده پالتور و به زمین کوبیدم و گفتم:
 برو هر جهنم دره ای که می خوای بری.و به سمت تخت رفتم .خم شد و پالتور رو برداشت و به سمت در رفت .کنار
در ایستاد و چند ثانیه ای بهم زل زد و گفت:
 دو سرره روزه بر می گردم .خودت و اذیت نکن .با آذر هم دهن به دهن نکن.دلت گرفت به زندایی بگو با هم ...
 گمشو.ابروهار و تو هم ک شید و بی هیچ حرفی از اتاق خارج شد .بغ ضم شدید تر
شررد و زدم زیر گریه .می بینه من ناراحت شرردما! می دونه علت ناراحتیم چیه!
نصیحت می کنه واسه دو روز نبودنش چی کار کنم چی کار نکنم!
بعد هم که بهش می گم گمشررو حتی برنمی گرده بهم بگم خفه شررو! لجم در
اومده بود .پام و محکم به تخت کوب یدم و کتاب هار رو که لبه ی تخت بود
ریختم روی زمین .چرا سررکوت کرد و باهام بحث نکرد؟! چرا واسررش مهم
نبودم!
فکر کرده من بچه ام! یه چیزی بین بابام و اون! خوبه از عالقه ی بابام و مسعود
به هم خبر دارم .وقتی بابا یه نامه ای رو می ده د ست قا سم بر سونه به م سعود
یعنی یه اتفاقی تو اون خراب شده یعنی دشت بهشت افتاده.
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دلم گواه بد می داد .و همه حوا سم ناخودآگاه به سمت فرهاد می رفت .کار
خونه ما هم مثل خونه ی دایی تلفن داشرررت .اون وقت این طور تو بی خبری
دست و پا نمی زدم.
بعد از یه ربع چند ضررربه به در خورد و زهره جون وارد اتاق شرررد .با د یدن
صورت غرق اشکم کامل وارد شد و در رو پشت سرر بست .کنارم نشست و
با نگرانی گفت:
 ساغر جان چرا اون بچه رو با ناراحتی راهی می کنی؟جوشیدم:
 من ناراحتش کردم؟!زهره جون لبخند مهربونی زد و گفت:
 مسعود بیچاره همین طوریش هم نگران تو بود .معلوم نبود تو نامه قاسم چیبود که اینطور بیشتر به هم ریخت .تو هم که بهش گفتی گمشو!
دندون هام و به هم ف شردم! عجب حریممون خ صو صی بود! د ستش رو روی
شونه ام گذاشت و گفت:
 از سر کار هم که اومد دیدی که حتی ناهار هم نخورد!توقع داشت االن بابت ناهار نخوردنش غصه بخورم؟
زهره جون در حالی که از لبه ی تخت بلند می شد گفت:
 بی خودی اوقات خودت و تلخ نکن عز یزم .مسعود پسر عاقلیه ،البد صالحبوده که تو ندونی .االن هم رامتین داره واست تو حیاط جگر کباب می کنه.
با چشم های گرد شده به زهره جون نگاه کردم و گفتم:

گوهر مقصود

159

 خاک تو سرم! آقا رامتین فهمید؟!زهره جون خندید و من تازه فهمیدم چه بی پروا به قضیه ی دی شب اشاره کردم.
به شونه ام زد و گفت:
 نه دخترم .گفتم ه*و*س کردم .اون هم که بعد از ظهرها خونه بی کاره ،دارهدرست می کنه .تو هم بابت این طور چیز ها خجالت نکش.
با خارج شرردنش از اتاق نفسررم رو راحت بیرون فرسررتادم .خدایا من االن از
م سعود بنالم؟! باید خودر حرف می زد .نه این که زن داییش و بفر سته از دل
من در بیاره.
صبش که ا صال نفهمیدم کی از خونه بیرون رفت و رفته بود مدر سه! ظهر هم ،
همزمان با رسیدنش قاسم هم جلوی در دیدر و نامه ی بابا رو به دستش داد.
شرراید اگر از پشررت پنجره آشررپزخونه ندیده بودمشررون همین قدر هم بهم نمی
گفت!
به پنجره چسبیده بودم و نظاره گرد ورود آذر و م سعود بودم .رامیتن هم هنوز به
خونه نیومده بود .آذر یه پالتوی تمام خز گنده پوشرر یده بود که تور گم بود.
موهای فرفری و ِوزر هم از زیر کاله گنده ار بیرون زده بود .بدون کاله شبیه

شیر بی شه بود .از بازوی م سعود آو یزون بود که نامه رو با شوخی ازر بگیره و

این سمت پنجره پوست لبم داشت توسط دندونم از حرص کنده می شد.
هر چقدر هم که ع شق آت شینی بین من و م سعود نبا شه ،اجازه نمی دم ک سی
آرامش تازه پا گرفته ی زندگیم رو به هم بزنه.
از پنجره دل کندم و به سمت در ورودی رفتم .وقتی وارد خونه شدن لب های
مسعود به لبخندی از هم باز شد و گفت:
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 سالم! خانوم چطوری؟جمع شدن قیافه ی آذر که آروم خودر رو از م سعود جدا کرد بی شتر از خانوم
گفتن مسعود دل نشین بود .اخم هام و از هم باز کردم و گفتم:
 سالم .نامه داشتی؟!پاکت توی دستش رو نگاه کرد و گفت:
 آره قاسم بود .از طرف پدرته.و نزدیکم اومد و دسررتش رو دور کمرم انداخت و با هم به سررمت پله ها راه
افتادیم .وارد اتاق که شدیم گونه ام رو محکم ب*و*سید و گفت:
 اذیت که نشدی؟!خودم رو از توی ب*غ*لش بیرون کشیدم و گفتم:
 نه زیاد.مظلومانه نگاهم کرد و گفت:
 ولی من امروز اذیت شدم.بدون این که علت اذیت شدنش رو بپرسم نامه رو اشاره کردم و گفتم:
 بازر نمی کنی؟مص ررانه لبخندر رو روی لبش نگه داشررت و نامه رو باز کرد و در همون حال
گفت:
 استاد خیط کردنی ،می دونستی؟دست به سینه ایستادم و گفتم:
 -می تونستی توی حیاط اون کنه رو از آستینت جدا کنی.
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لبخندر غلیظ تر شد و گفت:
 مسئله چندان مهمی نیست که خودمون و بابتش اذیت کنیم.خون سردی ذاتیش عذابم داد .نامه رو باز کرد و هر کاری کردم کنارر وای ستم
تا بخونم با م سخره بازی چرخید و نذا شت ،وقتی به انتهای نامه ر سید لبخند
روی لب هار نبود و با اخمی گفت:
 باید برم .پدرت باهام کار داره.با تعجب گفتم:
 چه کار مهمیه که دو سه روز بعد از عروسی یادر افتاده؟در حالی که حواسش اینجا نبود سرر رو به نشونه تاسف تکون داد و گفت:
 بر می گردم بهت توضیش می دم.مصرانه گفتم:
 تا تو بری و برگردی من دلم هزار راه می ره!خواست پیشونیم رو بب*و*سه که سرم رو عقب کشیدم و گفتم:
 االن بهم بگو.نفسش رو فوت کرد و گفت:
 خانوم من خودم هم زیاد در جریان نیستم .. همون قدری که خودت می دونی بهم بگو.کتاب های داخل کیفش رو ،روی تخت خالی کرد و به سررمت کمد رفت و در
همون حال گفت:
 برمی گردم ،کامل برات تعریف می کنم.و من هم جلوی در کمد قرار گرفتم و ...
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به در اتاق ضربه خورد و صدای رامتین بلند شد:
 اولیا حضرت براتون میان وعده آوردم.لبخندی روی لبم نشست .میان وعده! درست وقت ناهار!
در اتاق رو باز کردم و با لبخندی به سینی توی دستش نگاه کردم و گفتم:
 می اومدم پایین چرا زحمت کشیدی؟سینی رو جلو تر گرفت و گفت:
 مامان و بابا دارن جلوی منظره برفی کباب شررون و می خورن و من و دککردن .آذر هم جگر دوست نداره.
با من و من گفت:
 اگر مشکلی نیست با هم ...از جلوی در کنار رفتم و گفتم:
 بفرما.وارد اتاق شررد ،در همون طور باز گذاشررتم .رو قالیچه شررش متری وسررط اتاق
نشست و با اشاره به کتاب های مسعود که روی زمین ریخته بود گفت:
 نمردیم و یه بار به هم ریختگی تو اتاق این بشر دیدیم!به سمت کتاب ها رفتم و اون ها رو مرتب کردم و کناری قرار دادم تا بعدا جابه
جاشون کنم و در همون حال گفتم:
 و آخرین بار هم بود.نزدیکش رفتم .سفره ی کوچک توی سینی رو بردا شت و در حالی که و سایل
ها رو مرتب می کرد گفت:

گوهر مقصود

163

 رنگت پریده .مریض شدی؟و پوزخند روی لبش نشررون از تیز یش می داد! گونه هام گر گرفتن و با صرردای
آرومی گفتم:
 یه کم ضعف دارم.با لبخندی گفت:
 بخور جبران می شه.جبران! چشم هام و برای چند ثانیه بستم تا به خودم مسلط بشم! بهتر بود وارد
بحث نشم .معلوم بود پسر بی پرواییه.
لقمه ی بزرگی توی دهنش گذا شت ،قیافه ی ما ست شده ام رو که دید لبخند
پهنی زد و با دهن پر گفت:
 این شگرد منه برای اینکه سهم بی شتری از غذا نصیبم بشه .یادم بمونه از اینبه بعد موقع غذا خوردن کنار تو بشینم.
و با چشم های گرد شده گفت:
 البته اگه قبلش مسعود من و نکشته باشه!از این حرفش لبخند کم جونی روی لبم نشرسرت .بشرقاب حاوی کباب رو به
من نزدیک کرد و گفت:
 خجالت و بذار واسه بعد از خوردن.و خودر ریز ریز خندید که به نظرم خنده ار بی دل یل بود .اما سررعی کردم
دنبال دلیل خنده ار نباشم و من هم مشغول خوردن شدم.
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هر چی بود ح ضورر باعث شد دقایقی به رفتار اع صاب خورد کن م سعود
فکر نکنم .هر چند که از تک تک شرروخی هار منظور داشررت؛ شرراید هم من
زیادی بد بین بودم!
***
با صدای بلند خندیدم و آذر با بینی سرخ شده رو به من و رامتین جیغ کشید:
 جفتتون و می کشم.و خم شررد تا گلوله ی برفی درسررت کنه که باز هم رامتین پیش دسررتی کرد و
جفت دست هار و داخل برف فرو برد و بی نظم شروع کرد به پاشیدن اونها،
روی آذر .با خنده به درگیری خواهر و بردار نگاه می کردم که پشررت سرررم یخ
کرد .برگ شتم و مژده دختر هم سایه رو دیدم که گلوله ی دیگه ای رو آماده کرده
تا به طرفم پرتاب کنه .سریع جا خالی دادم و گلوله ر به خطا رفت.
حاال رامتین گردن آذر و چسرربیده بود و توی برف فرو برده بود .این پسررر واقعا
غول بود!
آذر جیغ کشید:
 نجاتم بدین.در حالی که از دست مژده فرار می کردم .به سمت رامتین رفتم و از شونه هار
هل دادمش که چون بی هوا بود به پهلو روی زمین اف تاد و آذر از فرصرررت
استفاده کرد و افتاد به جونش.
هنوز چند قدم از شون دور ن شده بودم که پاهام به هم پیچید و افتادم روی برف
هایی که هنوز دست نخورده بودن و سرخوشانه خندیدم.
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صدای زهره جون بلند شد:
 بچه ها بیاین داخل ،سرما می خورین.مژده برف های توی د ستش رو روی سرم خالی کرد ،چهار نفری کل محل رو
روی سرررمون گذاشررته بودیم .دایی با تیپی که هیکلش رو دو برابر کرده بود از
حیاط خارج شد و با صدای کلفت و مثل قلدر ها گفت:
 خودتون و آماده کنید که من اومدم ازتون آدم برفی درست کنم.با این حرفش آذر و رامتین دسررت از سررر هم دیگه برداشررتن و به سررمت دایی
رفتن ،من و مژده هم همین طور ،دایی با د یدن ما چهار نفر که قصرررد حمله
داشتیم مسیر برگشت و در پیش گرفت و با صدای بلند گفت:
 زهره خانوم بذار بچه ها خودشون بازی کنن.رامتین خودر و زود تر به دایی رسرروند و از کمرر ب*غ*لش کرد و ما هم
افتادیم به جونش و تا می تونسررتیم برف رور خالی کردیم و اگر زهره جون به
دادر نرسیده بود به قول خود دایی ازر آدم برفی درست می کردیم.
به دور شرردن دایی و زهره جون نگاه می کردم که دو تا دسررت روی شررونه هام
نشست و رامتین با صدای وحشتناکی گفت:
 حاال با آذر دست به یکی می کنی و من و هل می دی آره؟سعی کردم فرار کنم که به فا صله چند صدم ثانیه از شونه هام من و به عقب
کشید و روی زمین دراز کشیدم و اون هم مشت هار و پر از برف کرد و همین
که خواسررتم جیغ بزنم برف و ریخت توی دهنم و خودر غش غش خندید و
گفت:
 -حال من و می گیری بچه؟
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در حالی که نمی تونسررتم جلوی خنده ام رو بگیرم نصررف برف ها رو قورت
دادم و نصفش رو بیرون ریختم و گفتم:
 دیوونه یخ کردم. چی! کی دیوونه اس؟ یه تنبیه دیگه اضافه شد. هوی گنده بک چی کار می کنی؟این صدای م سعود خان بود ،که خیلی سریع خنده رو از صورتم برد و رامتین
هم سریع بلند شد و رو به مسعود گفت:
 به به! باالخره جناب از والیت دل کند و برگشت!مسعود ابروهار و تو هم کشید و گفت:
 از هیکلت خجالت نمی کشی؟ تو هم قد اینی؟و به من اشاره کرد ،سفر دو روزه ر شده بود یه هفته و حاال دو قورت و نیمش
هم باقی بود .با اخم گفتم:
 داشتیم شوخی می کردیم.دهن هر دوشون بسته شد ،مسعود اخمش غلیظ تر شد و گفت:
 بسه .سرما می خوری ،بیا تو.و دسررتش رو به سررمتم دراز کرد .رامتین با کنایه ای که نشررون می داد از این
غیرت بی جای مسعود دلخور شده گفت:
 عوض سالمته؟ نیومده دعوا داری!مسعود بی توجه به دلخوری رامتین گفت:
 -هیکل گنده ت و انداختی وسط ،ساغر جثه داره؟
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و این بار منتظر نموند تا من و رامتین حرفی بزنیم و خودر زود تر به سررمت
خونه راه افتاد و در همون حال با تحکم گفت:
 بیا خونه ساغر .زود.دهن کجی کردم و ادار رو پ شت سرر در آوردم .رامتین هم لب هار و کج
و کوله کرد و گفت:
 معلوم نیست دلش از کجا پره سر ما خالی کرد!لبخندی زدم و گفتم:
 ببخشید به خاطر من ... ساغرررر؟ مگه نگفتم بیا تو؟با غضب جلوی در ایستاده بود .رامتین جلو تر از من به راه افتاد و گفت:
 بیاین بریم داخل تا من و نخورده!و آذر رو هم صدا زد و من زود تر از اون دو تا به داخل حیاط اومدم و با مسعود
هم قدم شدیم .با دایی و زهره جون هم سالم و احوال پر سی کرد و با هم وارد
اتاق شدیم.
به محض بسته شدن در اتاق دست پیش و گرفتم:
 ازر طلب داشتی؟اخم غلیظی کرد:
 خودر زبون داره به ا ندازه کافی ،تو الزم نکرده ازر د فاع کنی! روابطعمومیت واسه همه باالست جز من!
لبهام و جمع کردم و سکوت کردم .به ساکی که توی د ستش بود ا شاره کردم و
گفتم:
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 بدون وسایل رفته بودی!با اخم نگاهش و ازم گرفت و در حالی که پالتور رو از تنش خارج می کرد،
گفت:
 مامانم و مامانت دادن.همچنان قصد داشت با این اخم بی معنی من رو بپیچونه؟
قضرر یه رامتین و برف بازی چندان مهم نبود که بخوام به خاطرر بحث راه
بندازم .بنا براین پرسیدم:
 حاال نمی خوای تعریف کنی چی شده بود که رفتی؟مکثی کرد و اخمش غلیظ تر شررد ،اونقدر که یه لحظه از تصررور یکی شرردن
ابروهار نزدیک بود لبخند بزنم اما جلوی خودم و گرفتم.
 بابات بعد از دو ماه یادر افتاده که با ید حق آق فرهاد و می ذاشررته کفدستش!
ترس برم داشت:
 بابا چی کار کرده؟بدون این که نگاهم کنه مشغول تعو یض لباسش شد:
 پا شده رفته مغازه ی فرهاد و به هم ریخته و خودر و هم تا تونسته کتک زده!و پوفی کرد و ادامه داد:
 با کلی آدم! پدر فرهاد هم شکایت کرده بود.زیر لب غر زد:
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 اول رفته آقا کاری که دلش خواسته رو کرده بعد به من نامه می ده پاشو بیا یهکاری کن!
بدنم رو ضررعف گرفته بود .به سررمت تخت رفتم و در حالی که می نشررسررتم
گفتم:
 حاال این یه هفته موندنت تونست چیزی رو درست کنه؟با لباس راحتی جلوم ایستاد و گفت:
 پدرر رضررایت داد .ولی فکر نکنم فرهاد به این راحتی کوتاه بیاد .مطمئنا تادوباره رو پار وایسته روز از نو روزی از نو.
با ناباوری نگاهش کردم و گفتم:
 مگه بابا چقدر زدر؟!قیافه ار از ناراحتی جمع شد:
 زدن جفت پار و شکستن.بی اراده بغض کردم .چرا بابا اینطور بی رحمانه عمل کرده بود! اونم حاال که
همه چیز تموم شده بود.
 واسه فرهاد بغض کردی؟!به مسعود نگاه کردم و با دست پاچگی گفتم:
 فرهاد؟! نه! از ترسم بود ،واسه بابام .نمی دونم! شاید آبرومون.به سمتم خم شد ،لبخند مهربونی زد و گفت:
 نگران نبار خانوم .مخصوصا برای فرهاد!خوا ستم به خاطر لحن حرف زدنش خودم رو آروم کنم که با همون لحن ادامه
داد:
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 که اگر وا سه هر مردی جز من بخوای نگران ب شی گردن اون مرد و خورد میکنم.
ناباورانه بهش زل زدم .لبخند گرمی زد و گفت:
 که می دونم تو چنین کاری نمی کنی.مچ دستم رو چسبید و گفت:
 االن هم ح سابی خ سته ام .تو هم پا شو لباس ها تو عوض کن تا موقع ناهاریه چرتی بزنیم.
هنوز با بهت نگاهش کردم که دسررتم رو کشرر ید تا بلند شررم ،پیشررونیم و
ب*و*سید و گفت:
 لباست خیسه خانوم .هم سرما می خوری هم من با دیدنشون یاد چند دقیقهپیش و برف ها می افتم و ناراحت می شم.
و از من جدا شد و خودر روی تخت دراز کشید.
با قدم های شل به سمت کمد لباس ها رفتم ،با لحن معمولی گفت:
 رامتین خیلی زود صررمیمی می شرره .رک حرف می زنه و می ترسررم تو رو یهوقتی ناراحت کنه .برخوردم هم فقط از بابت نگرانی از جانب اون برای تو بود.
وگرنه من  ...نمی دونم ...
در کمد رو باز کردم و نگاهی بهش انداختم .پتور رو کمی پایین فرسررتاد و
گفت:
 شرراید خیلی سررریع این حس رو پیدا کردم ،ولی بند بند وجودم بهت اعتمادداره .اعتمادی که تا به حال به هیچ کس نداشتم.

گوهر مقصود

171

و با مهربونی بهم نگاه کرد .باز هم بغض کردم ،که این بار تشررخیص علت
بغ ضم بی نهایت سخت بود .دو ست دارم بذارمش به پای حس خوبی که از
حرف های مسعود بهم دست داد .آره این بهتره!
حاال که اون این قدر راحت با شرررایط کنار اومده و سررعی داره زندگی آرومی
ب سازه ،چرا من این کار رو نکنم؟ شاید م سعود می شد همون مرد رو یاهام! با
اینکه عشقش آتیشی نبود.
دایی روزنامه رو مچاله کرد و به سمت میز وسط سالن پرت کرد:
 مردک گورکن صفت!رامتین با صدای خندونی زمزمه کرد:
 فوحش جدید .گورکن صفت!لب هام رو به داخل ک شیدم که نخندم .م سعود کنارم ن ش ست و رو به داییش
گفت:
 حرص نزن دایی جان .تا بوده همین بوده.دایی دست هار و توی هوا تکون داد و با عصبانیت گفت:
 همینمون مونده که دو روز دیگه زن و دخترمون و جلوی مردم ...مسعود و رامتین هر دو همزمان با صدای بلندی گفتن:
 ِا ِا ِا ...و من رو اشاره کردن .دایی ابروهار و تو هم کشید:
 مگه من چی می خواستم بگم؟صدای آذر تو سالن پیچید:
 -من حاضرم.
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رامتین نفسش و فوت کرد و گفت:
 چه عجب! ما که تو این لباس ها آب پز شدیم!از روی مبل بلند شدم و کنار م سعود که اون هم بلند شده بود ،ای ستادم .زهره
جون با دو تا لیوان شربت از آشپزخونه خارج شد:
 وقتی نونشون رو می خوری باید طرفشون و بگیری سرهنگ!و چقدر تو سرهنگی که گفت کنایه بود! رامتین د ست انداخت و یکی از لیوان
ها رو گرفت .زهره جون غرید:
 برای تو نبود!رامتین دهن کجی کرد و یه نفس شربت رو سر کشید و لیوان خالی رو به سینی
برگردوند .زهره جون لیوان دیگه رو به دست دایی داد و دایی زیر لب غرید:
 این مردم هم که یه دقیقه به حال خودشون نمی شینن.مسررعود پوزخندی زد که توجهم رو به خودر جلب کرد .با لحن دلگرم کننده
ای گفت:
 هر کس مسوول اعمال خودشه دایی .حواست به کارهای خودت باشه.دایی لیوان نصفه خورده رو روی میز گذاشت و با صدای بلند گفت:
 بد بختی من سر عذاب وجدانمه هنوز سر ...رامیتن با بی حوصلگی حرف پدرر و قطع کرد:
 بابا جون ،بی خیال! باز پرونده ی درخشانتون رو باز نکنید.و با خنده اضافه کرد:
 -یه وقت ساغر می ترسه اگه ببینه دستتون به خون چند نفر آلوده شده.
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 خفه شو پسره ی احمق ،تو که پسر منی این طور بگی وای به حال بقیه!رامتین با خنده از سالن خارج شد و قبل از خروجش خطاب به مادرر گفت:
 خدا صبرت بده زهره جون.دایی از خشم قرمز شده بود .آذر برای آرام کردن پدرر گفت:
 بابا جون خودتون می دونید که رامتین چقدر بی شعوره!و اون هم خارج شد .مسعود بازوم رو چسبید:
 بریم خانوم.و خطاب به داییش گفت:
 بی خودی بهش فکر نکنید دایی ،می گذره.دایی در حالی که نگاهش به نقطه ای نامعلوم بود سررری با تاسررف تکان داد و
زمزمه کرد:
 گنه کرد در بلخ آهنگری! ...و سکوت کرد و م سعود در حالی که از دایی دور می شدیم با صدای آرومی
ادامه داد:
 به شوشتر زدند گردن مسگری.با خارج شدنمون از خونه زیر گور مسعود گفتم:
 رامتین راست می گه؟لبخندی زد و گفت:
 من خبر ندارم! خدا عالمه.رامتین و آذر جلوی در ماشین به هم چسبیده بودن .مسعود پوفی کرد و گفت:
 -سگ و گربه!
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به سمتشون رفت و دستش رو دراز کرد:
 سو ییچ و بدین به من.آذر مشتش رو دراز کرد و توی دست مسعود باز کرد .رامتین با حرص رو به آذر
گفت:
 آدم فرور.آذر سریع دو ید و سمت شاگرد نشست .رامتین هم به همون سمت دو ید و در
رو باز کرد و گفت:
 همه خواستن تو این جا بشینی .بیا پایین جای ساغره.من که فکر کردم االن سنگ خودر رو می خواد به سینه بزنه با شنیدن ا سمم
لبخندی بی اراده روی لبم ن ش ست .آذر با دیدن لبخندم اخمی کرد و در حالی
که پیاده می شد گفت:
 اصال خانوم ها عقب!سرررم رو تکون دادم ،واقعا آذر بچه بود! حاال نه که خودم خیلی بزرگ بودم! در
عقب رو باز کردم و نشستم تا به بحث خاتمه بدم .آذر هم کنارم قرار گرفت.
ها شم آقا در حیاط و باز کرد و م سعود ما شین رو به حرکت در آورد .به محض
خارج شدنمون مسعود با صدای آرومی رو به رامتین گفت:
 کار خوبی نکردی به بابات متلک انداختی .اون با خیلی از هم کیش هارفرق می کنه.
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رامتین پوزخندی زد و ساکت شد .شاید من زیادی ح سا سم! ولی م سعود بی
نهایت م شکوک بود .هر چند که سعی کرد تمام مدت تفریش بخنده اما متوجه
غم عمیق توی چشم هار می شدم.
 ...با اخم به پرده سینما خیره شده بودم .ای کار این اختالف سنی چهار پنج
ساله با مسعود وجود نداشت ،کار بزرگ تر بودم .تا قهر کردن و ناز کردن هام
بچگانه به نظر نر سه .متوجه شدم رامتین از سمت دیگه م سعود سرر رو به
جلو خم کرده و داره با لبخند نگاهم می کنه.
اونقدر عصرربانی بودم که لبخندر رو با اخم جواب دادم .خنده ار عمیق تر
شد و م سعود که انگار سال ها ست که خوابه رو ا شاره کرد .پوفی کردم و بی
مالحظه به سکوت حاکم بر سینما با تن صدای نسبتا بلندی گفتم:
 خوابش و برداشته آورده.یکی از چند ردیف عقب تر گفت:
 البد شب کاری داشته.رامتین اخمی کرد و رو به صندلی عقب گفت:
 مثل اینکه تو در جریانی!!مسررعود از صرردای بلند رامتین کنار گوشررش تکونی خورد و تند دور و برر و
نگاه کرد .با حرص گفتم:
 ساعت خواب!صدای اعتراض چند نفر بلند شد و من بند نازک کیفم رو توی د ستم گرفتم و
از روی صندلی بلند شدم و به سمت خروجی سالن رفتم .باید من هم مثل آذر
همون اول فیلم می رفتم بیرون.
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 چی شدی خانوم؟ ساغر جان؟چشم هام و به خاطر نور المپ های بیرون سالن ،ریز کردم تا آذر رو پیدا کنم.
مسعود بهم رسید و پشت سرر رامتین.
 به خدا نفهمیدم کی خوابم برد .حاال که چیزی رو از دست ندادم!رامتین با قیافه حق به جانبی گفت:
 آره چیزی رو از دست ندادی ،تا به خونه برسیم برات فیلم و تعریف می کنم.مسررعود بهش چشررم غره ای رفت و باعث شررد رامتین از ما فاصررله بگیره .تا
خواست حرفی بزنه دستم رو به نشونه سکوت باال آوردم و گفتم:
 عصبانی نیستم مسعود .اصال هم مهم نیست که خواب بودی.حاال خوبه جمله ام رو طوری گفتم که قشررنگ عصرربانیتم رو نشررون می داد!
مسعود هم لبخندی زد و گفت:
 خوبه که عصبانی نیستی.صورتم وا رفت ،مچ دستم رو گرفت و گفت:
 این برف جون می ده واسه قدم زدن ،این طور نیست؟دندون هام و به هم ف شردم و با حرص د ستم رو عقب ک شیدم و تند از کنارر
رد شدم و به سمت خروجی سینما رفتم ،م سعود هم با تعجبی ساختگی و
لحن شیطونی گفت:
 -خانوم؟ تو که نا مهربون نبودی!
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می دونستم ماشین رو کدوم سمت پارک کردن بنا براین به همون سمت حرکت
کردم .م سعود هم ،هم چنان با م سخرگی شیرین زبونی می کرد و رو اع صاب
من ناخن می کشید.
با نزدیک شدن به ما شین دیدم رامتین بهش تکیه داده و آذر هم داخلش پ شت
فرمون نشسته .قدمی مونده بود به ماشین برسم مسعود بازوم و چسبید و رو به
رامتین گفت:
 من و ساغر پیاده میایم.با چشم های گرد شده گفتم:
 از طرف خودت حرف بزن! من تو این سرما قدم از قدم بر نمی دارم.رامتین با خنده در عقب رو باز کرد و گفت:
 بفرما!و من هم سریع نشستم و مسعود هم کنارم نشست و رو به رامتین گفت:
 تو بشینی پشت فرمون ها!آذر با لحن خشکی گفت:
 نترس! هیچیت نمیشه! تو هفت تا جون داری.مسعود هم با خونسردی گفت:
 برای خانومم نگرانم.با آرنج به پهلور ضربه ای زدم .قیافه ی آذر نشون می داد حال زیاد مساعدی
نداره ،چون بر خالف همیشه جواب مسعود رو هم نداد .تا رسیدن به خونه جو
سررنگین بود ،به غیر از رامتین که گه گاه حرفی از یه تکه ی فیلم می زد و چون
کسی جز من اون فیلم رو ندیده بود ،جوابش رو می دادم.
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مسعود هم دست به سینه به رامتین نگاه می کرد و هر بار رامتین به سمت عقب
بر می گشت مسعود با لحن خنده داری می گفت:
 جلوت و نگاه کن به کشتنمون ندی!و رامتین از گو شه چ شم نگاهی به آذر می انداخت و به م سعود چ شم غره می
رفت.
***
یقه ی مانتوی بافتنیم رو به گردنم نزدیک تر کردم و گره شررال گردنم رو محکم
تر .دنباله ی موهای ل*خ*ت و بازم از زیر کاله بی نظم روی شررونه و س رینه ام
ریخته بودن .چشمم به در مدرسه بود و پسر بچه هایی که از سرو کول هم می
پر یدن و از در بیرون می دو یدن .حتی اون هایی که جثه بزرگ تری داشررتند.
بغض لعنتیم از یک سررراعت پیش توی گلوم خونه کرده بود و اگه تو خونه می
موندم دق می کردم ،از رامتین ممنون بودم که من رو به اینجا رسروند .و ممنون
تر چون به اصرارم گور کرد و پیشم نموند و گذاشت اینجا به تنهایی منتظرر
باشم.
تو جام چند بار عقب جلو رفتم تا کمی اح ساس سردی از پاهام دور ب شه .هر
چند تاثیری نداشرررت .از دور جمعی مردونه رو دیدم با هم هم قدم بودن و به
آه ستگی به سمت در بزرگ خروجی می اومدن .با اولین نگاه شناختم .با این
که فاصررله ام ز یاد بود .قد بلندر و اندام الغرر و همین طور تیپش نشررون
دهنده این بود که از مردهای اون جمع کم سن و سال تره .وجه شباهت مردها
شلوار های دم پا گشاد و کراواتشون بود.
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چند قدمی جلو رفتم و وارد خیابون شرردم و دسررتم رو کمی باال بردم تا من و
ببینه .مردی که کنارر بود من رو نشررون داد و مسررعود با دیدنم لبخند پهنی
روی صورتش نشست .از جمع فاصله گرفت و به سمتم اومد .بی اراده بغضم
سنگین تر شد .متلک آذر واسم سنگین بود و من نمی خواستم بنا به حرف اون
طفیلی باشم .چند قدم مونده بود بهم برسه لبخندر کم رنگ شد و وقتی بهم
رسید کامل اخم کرده بود:
 سالم .چیزی شده؟سررعی کردم لبخند بزنم و نمی دونم چقدر موفق بودم .نفس عمیقی گرفتم و
گفتم:
 خواستم بیام محل کارت و ببینم.بدون این که لبخند بزنه به پ شت سرر و مرد هایی که به سمتمون می اومدن
نگاه کرد .کنارم ایستاد و رو به جمع با لبخندی مصنوعی گفت:
 خانومم.مرد ها یک به یک به گرمی باهام احوال پرسرری کردن و ازدواجمون رو تبریک
گفتن .و بعد از رفتنشون من و مسعود به جهت مخالفشون به راه افتادیم.
 چی شد که یهو تصمیم گرفتی بیای اینجا؟بی توجه به سوالش گفتم:
 معلم چی هستی مسعود؟لبخند غمگینی زد و گفت:
 -معاونم.
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«آهان» ی گفتم و سرراکت شرردم .چند ثانیه موشررکافانه نگاهم کرد و بعد بی
خیال به قدم زدنمون ادامه دادیم.
 مسعود آذر باهات همکاره؟اخم هار و تو هم کشید و با لحن خشکی گفت:
 پس حدسم درسته! به آذر مربوطه نه؟با تعجب گفتم:
 ها؟!قدم بلندی برداشت و رو به روم ایستاد و گفت:
 نه ،همکارم نیسررت .حتی توی دانشررگاه هم به غیر از یکی دو کالس با همدیگه نی ستیم .حاال هم بگو چی گفته که باعث شده تو این همه راه و بکوبی و
بیای اینجا؟ اصال کی تو رو آورد؟
خب ضایع کرده بودم .اصال چه دلیلی داشت پنهون کنم؟ من که طرف دار آذر
نبودم! نفسم رو بیرون فرستادم و با سری پایین افتاده گفتم:
 داشرررت به مادرر می گ فت من طفیلی ام .می گ فت من با عث م عذبشدنشم .من ...
دستش رو گذاشت زیر چونه ام و در حالی که سرم رو باال می آورد گفت:
 تو به چرت و پرت هار اهمیت می دی؟لب هام لرزید و گفتم:
 من دوست دارم از اون خونه بریم.سرر رو کمی کج کرد و گفت:
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 به خاطر حرف یه دختر لوس و از خود راضی؟چشم هام پر از اشک شد و با ناراحتی گفتم:
 اونجا خونه اونهاسرررت .من حق دارم که بخوام اول زندگیمون تو یه خونهم*س*تقل زندگی کنیم.
چند ثانیه بهم خیره شررد و بعد در حالی که دوباره با هام هم قدم می شررد و
وادارم کرد باهار راه بیام با صدای آرومی گفت:
 د ستم خالیه .یه کم دیگه طاقت بیار .این ترم تموم ب شه ،دیگه مجبور نی ستیماینجا بمونیم.
در حالی که صدام می لرزید گفتم:
 از بابام... به اندازه کافی زیر سایه پدرت بودم ،بهتره م*س*تقل بشم.لجوجانه ادامه دادم:
 اما االن هم زیر سایه ی داییتیم.با لحنی جدی گفت:
 دایی فرق می کنه .اونقدر در حقش کردم که چهار روز تو خونه ر زندگیکردن به کسی بر نمی خوره .آذر هم دلش از جای دیگه پره .بخواد زیاد زرت و
پرت کنه خودم سر جار می نشونم.
لب هام و به هم فشار دادم و بی صدا اشک هام روی گونه ام جاری شدن .چه
توقعی داشتم؟ اگر واقعا عاشقم بود نمی ذاشت کار به این حرف ها برسه و من
و از اون جا می برد.
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سوار تاکسی شدیم .اشک هام و دید و حرفی نزد و من به شدت گریه ام اضافه
شد ،تنها کاری که کرد این بود که سرم رو به سینه ار تکیه داد و ح سی شبیه
خفگی توی وجودم پر رنگ و پر رنگ تر می شد .وقتی پیاده می شدیم با لحن
مهربونی گفت:
 بذار کارم رو به آخر برسونم .یه کم تحمل کن عز یز .فقط یه کم.با د ستش شونه ام رو ب*غ*ل کرد و من رو به خودر ف شرد و در حالی که هر
دو به سمت خونه دایی قدم می زدیم گفت:
 باشه خانوم؟و از سکوت من برداشتی رو که دلش می خواست کرد و آروم گفت:
 ممنونم.***
چشررم هام و کامل باز کردم و دسرررت مسررعود رو که روی گردنم بود پایین
فرستادم و با بهت و صدای نسبتا بلندی گفتم:
مسعود؟یهو توی جار نشست و با ترس گفت:
چیه؟دندون هام و به هم فشردم و در حالی که نفس نفس می زدم گفتم:
امروز چندمه؟مسعود هنوز با ترس به دور و بر نگاه می کرد .توی جام نشستم و با کف دست
بین دو کتفش ضربه زدم:
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گفتم امروز چندمه؟گردنش رو چرخوند و چند ثان یه ای با نگرانی و البته چشررم های گرد شرررده
نگاهم کرد ،انگار هنوز هشیار نشده بود .بغض کردم:
مسعود می گم چندمه؟و زدم زیر گریه .ترسرریده به سررمتم چرخید و دسررت هام که داشررتن به طرف
صورتم می رفتن رو چسبید:
چی شده ساغر؟ بد خواب شدی؟ باز هم خر و پف کردم ؟شدت گریه ام بیشتر شد:
جان من یه لحظه هشیار شو بگو امروز چندم ماهه؟
-مسعود؛ ِ

اشک هام یکی پس از دیگری روی گونه ام می ریختن .یه لحظه چشم هار و

بست ،انگار می خواست حواسش رو جمع کنه:
شنبه بازرس داشتیم بیستم بود.با چشم های گرد شده گفتم:
یعنی امروز بیست وسومه؟چشم هار و باز کرد:
چی شده خانوم ؟با گریه گفتم:
مسعود من ...با ترس سرر رو تکون داد:
-تو چی؟
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مچ دسررت هام رو از دسررتش بیرون کش ریدم و خواسررتم از تخت بیام پایین که
شونه ام رو چسبید:
می گم تو چی ؟جدی بود ،احمقانه اس ولی خجالت کشیدم که بگم .با صدای آرومی گفتم:
بذار مطمئن بشم ؟و ازر فا صله گرفتم و به سمت کمد رفتم .م سعود هم با کالفگی ،بالتکلیف
وسط تخت نشسته بود .در کمد رو باز کردم و از توی ساکم دفترچه یادداشتم
رو برداشتم .خودم می دونستم اما دلم می خواست اشتباه کرده باشم .صفحه
رو باز کردم.
آه از نهادم بلند شد .آخرین تاریخم دوم دی بود .دوباره بغضم شکست و دفتر
رو از همون فاصله به مسعود نشون دادم:
نگاه کن .دفعه پیش دوم دی بود .سرره روز قبل از عروسرری آخرر بود .االنبیست و سوم بهمنه .
چند ثانیه م شکوک نگاهم کردو انگار تازه متوجه موضوع شد .ابروهار و باال
فرستاد و گفت:
یعنی فکر می کنی ...؟دفتر و پرت کردم ته کیف و روی زمین نشستم و زانوهام و ب*غ*ل کردم:
مامان می گفت ،عقب بزنه ...گریه ام شدید شد:
-فقط االن این و کم داشتیم  ...مسعود؟

گوهر مقصود

185

باز هق هقم باال رفت و سرررم و گذاشررتم رو زانوهام و در همون حال با خودم
حرف می زدم:
آبروم رفت .همش یک ماه و نیمه که عروسی کردیم .خاک بر سرم .خاک...دست هار دور شونه هام حلق شد و گفت:
هر چند گاهی امکان داره تاریخ ها به هم بریزه اما من هم حس می کنم خداما رو الیق دونسته که این هدیه رو...
با گریه حرفش و بریدم:
نمی خوام .مسعود االن وقتش نیست .ما خودمون جایی نداریم.ب*و*سه ای روی موهام زد:
سسس .آروم بار خانوم .خدا قهرر میاد .خدا بزرگه.و با صدای آروم تری زمزمه کرد:
خدا بزرگه.م سعود آرومم می کرد .با ب*و* سیدن موهام و نوازر شونه هام .م سعود از
هدیه ی خدا می گفت و از روزی بچه ها که خدا پیش پیش می فر سته .از این
که شاید خدا به خاطر اون بچه که هنوز من از ح ضورر کامال مطمئن ن شده
بودم به ما نگاهی بندازه و پولی دستمون بیاد و بریم سر خونه خودمون.
اما مسعود مطمئن حرف می زد .به بارداری من اطمینان داشت .می گفت چند
ماه دیگه که مامان پا به ماه شد من و می فرسته دشت بهشت تا هم حال و هوام
عوض بشه هم پیش مامانم باشم.
مسعود هم مثل من خبر نداشت که چه اتفاقاتی در انتظارمونه .اما آرومم کرد.
هر چند که ته دلش به آرامشی که ازر حرف می زد اعتمادی نداشت.
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از دستشو یی بیرون اومدم و با پشت دستم خی سی روی لبم رو گرفتم .از صبش
شد سومین بار .زینت خانوم با ترحم نگاهم کرد و گفت:
 برو استراحت کن مادر .رنگ به ُرخت نمونده.با صدای زینت خانوم ،زهره جون هم از آشپزخونه خارج شد و با دیدنم لب به
دندون گرفت و سرزنشم کرد:
 من چی به تو بگم دختر؟ من اگه نخوام تو واسررره من کار کنی کی و با یدببینم؟ برو تو اتاقت استراحت کن.
با اخم گفتم:
 حوصله ام سر می ره.در سالن رو اشاره کرد و گفت:
 پس بیا برو بیرون یه بادی به سرررت بخوره این حالت تهوع از سرررت وا شرره.ولی قبلش خودت و بپوشون.
صدای ثریا ،شخص دیگه ای که امروز برای کمک اومده بود از تو آ شپزخونه
اومد:
 خانوم این یکی هم شیرین باشه؟زهره جون بدون این که نگاهش و از من بگیره گفت:
 آره شیرین بهتره.به سمتم اومد و گفت:
 -ساغر چیز دیگه ای هست که بخوای بگی؟
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با بغض سرم رو به چپ و راست تکون دادم .درست رو به روم ای ستاد و منتظر
نگاهم کرد .با صدای آروم ولی لرزونی گفتم:
 مسعود گفت  ...نمی ریم خونه.و بغضررم شرردید تر شررد و مانع حرف زدنم شررد .سرررم رو انداختم پایین .زهره
جون با مهربونی ب*غ*لم کرد:
 الهی  ...چرا این حرف و زده؟با صدای لرزونم گفتم:
 می گه با دایی صحبت کرده .نمی دونم.با گریه ادامه دادم:
 من دلم برای خونه خودمون تنگ شررده .دلم به عید خور بود زهره جون .کهاون هم مسعود یک کالم شده و میگه نمی ریم.
زهره جون در حالی که موهام رو نوازر می کرد گفت:
 بذار از سر کار بیاد .حقش و می ذارم کف دستش.ازر فاصله گرفتم .دو دل بودم که حرفی در مورد تصمیم دیگه مسعود بزنم یا
َ
نه .زهره جون که متوجه شکم شد گفت:
 چیز دیگه ای هم هست؟تصمیم گرفتم فعال چیزی نگم .سرم رو به معنی نه تکون دادم و گفتم:
 فکر کنم بهتره ا ستراحت کنم .بوی شیر گرم شده و فسنجون شیرین بدجورداره اذیتم می کنه.
لبخندی زد و گفت:
 -باشه عز یز .برو استراحت کن.
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ازر کامل جدا شدم و به سمت پله ها رفتم.
***
انگشت های دو دستم رو به هم می پیچیدم و به کفش هار زل زده بودم.
 با توام.به لج بازیم ادامه دادم و نگاهش نکردم .صدار از عصبانیت دورگه شده بود:
 مگه ما با هم اتمام حجت نکردیم؟ مگه من گفتم اصال نمی برمت!؟بینیم و باال کشیدم و با بغض گفتم:
 خیلی خب .حاال چی شده؟نفسش رو با حرص بیرون فرستاد:
 من و تو دو کلوم حرف نبا ید بینمون بمونه؟! فرتی رفتی به زن دایی گفتی کهچی بشه؟ هنوز خستگی از تنم در نیومده ...
سرم رو باال آوردم و با بغضی که هر لحظه امکان ترکیدنش بود گفتم:
 الکی صرردات و باال نبر! تو که باز باالخره کار خودت و می کنی! چرا کولیبازی در میاری؟
دستش رو به کمرر زد و با ابروهای باال رفته گفت:
 من کولی بازی در آوردم؟!سرم رو مثل بچه ها تکون دادم:
زبون تو حرف های ما رو از این اتاق بیرون برده ،یه بار هم
 آره ،تو؛ این همه ِزبون من!

چشم هام پر از اشک شد و گفتم:
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 اصررال آقای مرد خانواده! از راه رسرریدی من بد بخت و این جوری از خوابِ
ب یدار کردی داری بازجو یی می کنی ،به خودت زحمت دادی بپرسرری امروز
حالم چه طور بوده؟
با بی حوصلگی گفت:
 از زن دایی پرسیدم حالت رو. من هم که خودم ُمردم و زبون ندارم حالم و بگم.با خشم نگاهم کرد .نگاهم و ازر گرفتم .دوباره نفسش و فوت کرد .با حرص
به سمتش برگشتم:
 واسه من پوف پوف نکن .اصال خیلی هم کار خوبی کردم گفتم.بهم چشم غره رفت و گفت:
 دارم مراعات حالت و می کنما! این بچه بازی رو تمومش کن.از د ست خودم و بغض وامونده ام لجم گرفته بود که من و شبیه بچه ها ن شون
می داد .دست به کمر رو به رور ایستادم و گفتم:
 می خوام مراعات نکنی .همون تو بزرگی بسررره که به خاطر منافع خودت وکارهای مخفیت با دایی می خوای نذاری من خونواده ام و ببینم.
دندون هار و به هم فشرد و گفت:
 فکر نکنم بحث ما به جایی برسه .وسایلت رو جمع کردی ببرمت؟بینیم و مجدد باال کشیدم و گفتم:
 نه خیر .هیچ جا نمیام.چشم هار و برای چند ثانیه بست:
 -با اعصاب من بازی نکن.
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به سمت در رفتم و گفتم:
 من با اعصاب تو بازی نمی کنم .فقط دلیلت قانع کننده نیست.به در نرسیده بودم که دستش روی شونه ام نشست و گفت:
 گفتم نمی خوام تو مهمونی امشررب باشرری .به زن دایی هم االن تا تو آمادهبشی می گم که حال نداری و می ری خونه همکار من پیش خانومش تا از سر
و صدای امشب ...
به سمتش برگشتم و حرفش رو قطع کردم:
 این ها دروغ هاییه که آماده کردی به زن داییت تحو یل بدی و دیشررب یه بارواسم گفتی .دلیل واقعی واسه من بیار.
در حالی که سعی می کرد صدار باال نره گفت:
 دروغ نیست .به غیر از این ها محیط امشب مناسب تو نیست.دهنم و باز کردم و حرفی که داشت از صبش آزارم می داد به زبون آوردم:
 این و نگو ،بگو می خوای من و ام شب بفر ستی پی نخود سیاه تا راحت هرغلطی که دلت خواست ..
دسررتش که توی هوا بلند شررد ،باعث شررد چشررم هام و ببندم و جیغ خفیفی
بک شم .اما با برخورد نکردنش با صورتم ،چ شم هام و به آرومی باز کردم .پره
های بینیش با خ شم باز و ب سته می شد .از این که می دیدم نزده شیر شدم و
صاف وایستادم:
 جرات داری بزن! ببین یه دقیقه هم اینجا می مونم یا نه!چند ثانیه با خشم نگاهم کرد بعد با حرص گفت:
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 هر غلطی دلت خواست بکن.و ازم رد شررد و از اتاق خارج شررد .باز هم کوتاه اومد و هیچ توضرریحی نداد.
اشررک هام راه خودشررون و پیدا کردن .می دونسررت دلم نازکه ها! باز هم بی
محلی کرد.
رو به در بسته پا به زمین کوبیدم:
 -از خود راض ِی ع*و*ض*ی.

من می دونم دیگه! فردا صرربش باز میاد با چرب زبونی از دلم در میاره .من هم
که احمق خاک بر سر!
سریع می بخشم.
روی تخت نشستم .به در کمد نگاه کردم ،دوباره اشک هام سرازیر شد:
 خاک بر سرت ساغر! تو که نمی دونی مرا سم ها شون چه شکلیه وا سه چیحرف گور نمی کنی؟! حاال امشب چه لباسی بپوشم؟
با دستم اشک هام و پاک کردم و به خودم توپیدم:
 چیه هر دقیقه تقی به توقی می خوره گریه می کنی؟و با خودم فکر کردم که شاید بهتر با شه با زهره جون در میون بذارم .البته فقط
قضیه لباس رو.
***
گره کراواتش رو مرتب کرد و از توی آینه نگاهی بهم انداخت:
 از کنارم جم نمی خوری .به چیزی حسررراس نمی شرری! مت لک بهم نمیندازی! تو حرف های من و دایی فضولی نمی کنی ،با رامتین و آذرو دوستاشون
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گرم نمی گیری! کاری دا شتی یا به خودم می گی ،یا به زن دایی .وای به حالت
اگر بخوای ...
 اگه نصیحت کردن هات تموم شد بریم بیرون ،مهمونی تموم شد.به سمتم برگشت و با اخم براندازم کرد .من هم با اخم گفتم:
 باز چی مونده که ایراد بگیری؟ قنداقم کردی دیگه!لب هار و به داخل ک شید تا جلوی خنده ار رو بگیره و در حالی که اخمش
از بین رفته بود گفت:
 این چه طرز حرف زدنه خانوم!لب هام و جمع کردم و نگاهم و ازر گرفتم.
 استعداد شکم در آوردن داری .هنوز هیچی نشده زده بیرون.با چشم های گرد شده نگاهش کردم:
 خیلی بی ادبی مسعود که به روم میاری!خنده ار گرفت:
 فراموشش کن .بریم؟و به سمت در رفت .جلوی آینه رفتم و نیم رخ ای ستادم و به شکمم زل زدم که
از زیر لباس ماکسی و تنگ آبی رنگم بگی نگی یه ذره ورم داشت.
بازوم و چسبید:
 بهش توجه نکنی خوبه .بعدر هم تو که نمی خوای بلند شی که!و دستم رو گرفت و از اتاق خارج شدیم.
***
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بر خالف تصورم مهمونی یه مهمونی دوستانه بود به مناسبت ترم آخر بودن آذر
و م سعود .البته بی شتر آذر .چرا که م سعود جز یه سالم و احوال پر سی ساده
حتی یه لحظه هم کنار دوستانشون قرار نگرفت.
نزدیک به بی ست نفر دختر و پسر مهمون داشتن ،که یکی از بچه ها به نام فلورا
با پدر و مادرر اومده بود و بنا به خبرگذاری زهره جون ،پدرر یا همون آقای
کامرانی همکار دایی بود.
بی انصافی بود اگر مسعود می خواست همچنان کنارر باشم چرا که هیچ از
حرف های دایی و کامرانی و گاها اظهار نظر های مسررعود سررر در نمی آوردم.
اما از اون جایی که قبلی باهام اتمام حجت کرده بود از کنارر جم نخورم و به
زور را ضی شده بود من ح ضور دا شته با شم جرات نمی کردم چیزی بگم تا
خود م سعود پی شنهاد کرد اگه دو ست دارم
اینکه با اومدن مژده دختر هم سایهِ ،
برم پیش زن داییش و مژده بشینم ،که من هم با سر قبول کردم.

اما کنار زهره جون و خانوم کامرانی هم اوضاع چندان فرقی نداشت چرا که دو
تا زن سن و سال دار بودن و چه حرف های باکالسشون راجع به مد و پوشاک
عید ،به درد من نمی خورد و چه حرف های به قول مسررعود خاله زنکیشررون.
مژده هم که یه سررره در رفت و آمد بود .هی می رفت سررر میز خوراکی ها که
دختر و پسر ها دورر جمع بودن و هی بر می گشت پیش من ،دست آخر هم
با دو ظرف دسر شکالتی اومد و دیگه کنارم موندگار شد:
 همه ر دارن در مورد ا ستادا شون حرف می زنن یا ک سایی که جز خود شونکسی نمی فهمه.
و با کنایه طوری که زهره جون صدار رو نشون گفت:
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 آذر هم که خدا رو بنده نیست! چه برسه به این که ما رو یادر بیاد!نگاهم به سمت جمع جوون ها ک شیده شد .حس کردم موهای آذر ن سبت به
همیشه پفش بیشتره .دیگه واقعا شبیه شیر بیشه شده بود .نسبت مرد ها به دختر
ها دو به یک بود .زهره جون که روی مبل کناری نشررسررته بود خطاب به من
گفت:
 خوبی ساغر جان؟در جواب زهره جون لبخندی زدم و اون رو به خانوم کامرانی گفت:
 ساغر عروس خواهر سرهنگه و ...و مو ضوع حرف شون شدم من و شغل شوهرم و مراقبت های دوران بارداری و
....
رو به مژده گفتم:
 حوصله ام سر رفت.ظرف دسرر رو توی دستم گذاشت و گفت:
 بذار برم یه چیز دیگه بیارم بخوریم.قبل از این که بلند شه دستش رو چسبیدم:
 نه دیگه؛ حالم یه وقت یه هم می خوره.صدای خنده جمع بلند شد و من دوباره نگاهم به م سعود ک شیده شد که با
ابروهای در هم به حرف های آقای کامرانی گور می داد و سرر رو به ن شونه
تایید تکون می داد .من می خوام بدونم یه جوون بیسررت و یک سرراله چه وجه
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اشررتراکی با دو تا مرد گنده داره؟! خب مثل بچه آدم بیا پیش هم کالس ری هات
بذار من هم به بهونه تو قاطی جمع بشم دیگه!
لب هام و دادم جلو و پیش خودم فکر کردم که ح ضور من ا صال برای م سعود
فرقی نمی کنه ،اون زندگی خودر رو داره و انگار پرسررتاری از من هم افتاده
روی دوشش و فقط یه مقدار برنامه هار سخت تر شده.
 داره میاد این ور ،باالخره یادر افتاد ما هم مهمونشونیم.با این حرف مژده نگاهم کشیده شد به رامتین که حاال به ما رسید و با لبخندی
به جفتمون ،جلوی مادرر خم شد و سرر رو بین من و مادرر قرار گرفت و
خطاب به زهره جون گفت:
 بریم االن باال؟زهره جون با اخم گفت:
 االن برین؟ قبل از شام!رامتین لبخند کش داری زد ،زهره جون نفسررش رو با حرص بیرون فرسررتاد و
گفت:
 یعنی واجب بود؟ جشن فارغ التحصیلی همه همین طوریه؟غیر ارادای با لبخندی رو به رامتین گفتم:
 چقدر هم که تو ترم آخری!و مسعود رو بهش اشاره کردم .رامتین چشم غره ای بهم رفت و گفت:
شوهر ماست تو ذوق دارم.
 واسه من که جشن نگرفتن! من به جایِ

نگاهم کشیده شد به سمت مسعود که نگاه جدیش به ما بود و ظاهرا گوشش با
آقای کامرانی و دایی جان!
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صدای رامتین از کنار گوشم زهره جون رو مخاطب قرار داد:
 بابا که نمی ذاره بریم این جور جاها! یه بار هم که خودمون آوردیم...زندایی حرفش رو قطع کرد:
 چقدر هم که تو و خواهرت زیر آبی نرفتین!رامتین خندید و زهره جون گفت:
 خیلی خب ،شررما ها برین باال ،ما هم همین پایین بدون شررما ها بیشررتر همبهمون خور می گذره.
با این حرفش همراه خانوم کامرانی خندیدن و من و مژده هم لبخندی تصررنعی
زدیم.
زهره جون با صدای آروم تری گفت:
 فقط رعایت کنین.رامتین صورت مادرر رو ب*و*سید گفت:
 حتما.و از مادرر فاصررله گرفت و مبل رو دور زد و از سررمت مژده خودر رو جلو
کشید و با صدای آرومی گفت:
 اون دختره که موهار بازه رو ببینین.یک نفر تو اون جمع بیشتر موهار باز نبود .همزمان با مژده گفتیم:
 خب؟گفت:
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 با اون یارو الغره که کنارر ایسررتاده .این ها نه دوسررتای منن نه همکالس ریهای آذر و مسعود.
با تعجب نگاهش کردیم .چشمکی زد و گفت:
 بریم باال که بساط مطربی به راهه.و همزمان با این حرفش د ستش رو از جلوی صورت مژده رد کرد و مچ د ست
من رو چسبید و خطاب به هر دو گفت:
 بسه هر چقدر از ما جدا بودین.و خطاب به مادرر گفت:
 موقع شام صدامون کنید.و با صدای آروم تری گفت:
 هر چه دیر تر بهتر.به دنبالش کشرریده شرردم و با سررر پا ایسررتادنم ابروهای مسررعود به شررکل نا
محسوسی باالر فت.
رامتین که متوجه مسررعود نشررده بود همچنان دسررت من رو کشررید تا به میز
رسیدیم و رو به جمع گفت:
 بچه ها برین باال.مژده هم کنارم قرار گرفت ولی من همه حواسررم به مسررعود بود که از دایی و
کامرانی جدا شد و به سمت ما اومد.
بچه ها یکی یکی به سمت راه پله رفتن .مسعود به ما رسید و با خشکی گفت:
 کجا؟رامتین به جای من جواب داد:
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 به جناب مسعود خان! باالخره از هم سن و سال هات دل کندی!مسعود به دستمون اشاره کرد و گفت:
 اوال دستش رو ول کن.رامتین بالفاصله دستم رو ول کرد .و مسعود ادامه داد:
 باال چه خبره؟رامتین با اخم های در هم:
 بساط لهو و لعب.و از ما گذشت و از پله ها باال رفت .با ناراحتی گفتم:
 چرا اون جوری برخورد کردی؟ زشت بود!مسعود که آماده منفجر شدن بود ،گفت:
 تو باز ازر دفاع کردی؟ گاهی وقت ها به عقلت شک می کنم ساغر!با ناراحتی نگاهم رو دورمون چرخوندم و بعد از دیدن نگاه مضررطرب مژده که
با فاصله ایستاده بود گفتم:
 آروم تر.با دیدن نگاه غضب ناکش گفتم:
 اخم و دعوا نداره که! می رم پیش زن دایی اینا می شررینم .اصررال می شررمعروسک کوکیت ،هر جور دلت خواست دستور بده من هم می گم چشم.
همین که خواستم به سمت مبل برم مچ دستم رو چسبید و گفت:
 -االن قهر کردی دیگه نه؟!
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همه ی سررعی ام رو می کردم که ق یافه م نشررون نده ناراحتم تا جلوی خانوم
کامرانی و مژده ضایع ن شم .اما مگر می شد! مژده نزدیک اومد و در حالی که
دست هار رو روی بازوهای من قرار می داد گفت:
 آقا مسررعود من هم باهار می رم .دیدیم داره جمعشررون از حالت عادیخارج می شرره میایم بیرون .خونواده من و که می شررناسرین .ما هم رو بعضری
مسائل حساسیم .اصال چرا خودتون نمیاین باال؟
مسعود نگاهش رو از من گرفت و با لبخندی مصنوعی گفت:
 بله من هم روی شما شناخت دارم هم روی ساغر .ترجیش می دم توی اتاقماسررتراحت کنم تا به جمع اون ها برم .خودشررون می دونن جز تفریحاتی مثل
کوهنوردی و از این قبیل ،قاطی جمع نمی شرردم .ولی می ترسررم سرراغر اذیت
بشه.
و رو به من ادامه داد:
 می تونی بری.مژده با لبخندی از ما فا صله گرفت و کنار راه پله ای ستاد .م سعود صورتش رو
کمی نزدیک کرد و گفت:
 در ضمن بار آخرت با شه این طوری حرف زدی! من اگه چیزی می گم فقطبه خاطر خودته .از طرفی بهتره سالمت چشمت حفظ بشه .مخصوصا تو این
دوران.
و به شکمم اشاره کرد .ابروهام و در هم کشیدم:
 سالمت چشم تو حفظ می شه بسه! برو سالمت گوشت رو هم کنار دایی ودوستش تضمین کن.
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چشم هار رو با خشم درشت کرد و گفت:
 هی من هیچی نمی گم تو روت و زیاد می کنی! برو بینشررون اما فقط واسررهارضای کنجکاو یت .زود بیا بیرون.
دیدم حاال که راضی شده دیگه بهتره بحث رو ادامه ندادم و بی حرف به سمت
مژده رفتم...
...
کفشررم رو کنار خودم جفت کرده ،روی زمین گذاشررته بودم ،نگاهم روی آذر
بود که حاال ن سبت به سر شب پف موهار خوابیده بود و شوخی های زننده
ای با پسرررهای جمع می کرد .دود سرری گار هم مثل مه توی اتاق ریخته بود.
عجیب بود اما من این بو رو دوست داشتم و اصال حالت تهوع نداشتم.
بیسررت دقیقه گذشررته بود و من کم کم داشررتم به این نتیجه می رس ریدم که چه
بیخود و بی جهت با مسررعود بحث کردم! ژاله که از هم کالس ری های مسررعود
بود یه نفس در مورد تفریحات و خوشمزگی های مسعود سر کالس حرف می
زد.
با خودم فکر کردم همه در مورد مسعود چنین تصوری دارن که مسعود یه پسر
چ شم و دل پاکه! و بع ضی چیز ها توی ذهنم پر رنگ می شدن .مثل روز اول
که آذر رو دیدم و با مسررعود حتی دسررت هم ندادن و دفعه بعد که از آسررتین
مسعود آو یزون شده بود تا نامه رو ببینه!
به نظر من به جای چشم و دل پاک بهتر بود بگن مسعود آدم آروم و خونسردیه.
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نگاهم به سازهای کنار دیوار رو زمین بود و دلم می خواست یکی شون و بردارم
و بزنم تو دهن ژاله و بگم چشررمت در آد! فعال که مسررعود شرروهر منه! اینقدر
ازر تعریف نکن.
بعد با خودم فکر کردم که بذار تعریف کنه! م سعود خیلی به من اهمیت می ده
که بخوام به خاطرر با کسی هم بچسبم!
دوباره نگاهم کشریده شررد به سررمت مرد غریبه ای که رامتین نشررون داده بود و
پسر جوونی که به سمت ساز ها رفتن .مرد غریبه تمبک رو گرفت و پسر دیگه
و یلن رو برداشت و به دقیقه نرسید شروع کردن آهنگ نسبتا شادی رو نواختن.
و همون دختری که رامتین گفته بود هم بلند شد و شروع کرد به ر*ق*صیدن و
مرد هم شروع کرد به خوندن.
الف می گم ابروت کمونه ای کمون ابروی من
ب می گم باالت بلنده ای گل خوشبوی من
ت تو را می خوام عز یزم تا برام تاتی کنی
ث ثوابه گر لباتو با لبام قاطی کنی
نا خود آگاه لب هام به عریض ترین شکل ممکن کش اومد و به ر*ق* صیدن
دختر نگاه می کردم که سعی دا شت حرکات ر*ق* صش رو با تو صیفات مرد
یکی کنه و ب*ا*س*نش بی شترین چرخش رو دا شت و دامن کوتاهش که من
نفهمیدم کی عوض کرده بود ،روی جلوه دادن به ر*ق*صش بی تاثیر نبود!
جیم جوابم را ندادی
چ چرا
ح حامی خواتم خودم می خوام تو را

wWw.Roman4u.iR

202

دال دلم پیش دلت باشد گرو
ذال ذلیلت گشتم از پیشم نرو
و ب*ا*س*نش رو رو جلوی صورت رامتین چرخوند که صدای قهقهه رامتین
بلند شد.
دال و ذال و ر  -روسری قشنگ داری
ز و ز و ز  -ز حال من خبرداری
سین می خوام بگم سمن بری سمن بری
شین می خوام بگم شیرین لبی و شکری
من مونده بودم با اون دور کمر تنگ چه طور خودر رو این طور تکون می داد!
ذهنم پر کشید سمت شریفه!
دال و ذال و ر  -روسری قشنگ داری
ز و ز و ز  -ز حال من خبرداری
سین می خوام بگم سمن بری سمن بری
شین می خوام بگم شیرین لبی و شکری
لبخندم خ شک شد ،یعنی شریفه هم برای مرد ها این شکلی می ر*ق* صید!
جلوی بابای من! و بابای من هم از سر م*س*تی مثل مرد ها هیکل شریفه رو
نگاه می کرد و مثل رامتین قهقهه می زد؟
صاد و ضاد و طین و ظین و عین و غین و ف و قاف و کاف و گاف و الم و میم
لم بده برام رو صندلی  ،رو صندلی
نون نیگات کنم چرا که خیلی خوشگلی
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ی یوار بیا بخون برام الف ب رو
دیدی که برات الف رو خوندم تا یرو
یعنی االن که من نیسررتم فرهاد به دختر های دیگه توجه می کنه؟ نه که فرهاد
مهم باشررره! ذهنم رفت به چند ماه پیش ،که با توجه به اتفاقاتی که افتاد هیچ
کدوم قابل حدس نبود.
ی یوار بیا بخون برام الف ب رو
دیدی که برات الف رو خوندم تا یرو
به در اتاق ضررربه ای خورد و جز ما که به در نزدیک بودیم کسرری صرردار و
نشنید ،شصتم خبر دار شد اومده دنبالم! به همین خاطر من زود تر بلند شدم و
کفشررم رو هم برداشررتم و به سررمت در رفتم .مسررعود با یه قدم فاصررله از در
ایستاده بود .از اتاق بیرون اومدم و کفشم رو روی زمین گذاشتم تا بپوشم.
 تا نمی اومدم دنبالت که خودت ...در حالی که خم شده بودم تا کفشم رو پام کنم گفتم:
 خبری نبود! تازه داشت دختره می ر*ق*صید که تو اومدی.سرپا ایستادم و دیدم به بینیش چین داده.
 بو گند سیگار می دی!لب هام و جمع کردم .در اتاق خودمون و اشاره کرد:
 برو تو اتاق ،زشته این شکلی بیای پایین ،می گم حال ندا شتی غذا رو میارمتو اتاق.
بی حرف اضافه قبول کردم و به سمت اتاق خودمون رفتم.

wWw.Roman4u.iR

204

اما همه ی ذهنم پر از بابا و شریفه و فرهاد و د شت به شت بود ،بی دلیل دلم
برای عال یه تنگ شرررد .با دلش و عالقه ر به فرهاد چه کار کرد؟ فرهادی که
شریفه می گفت چشم پاکه!
پوزخند زدم ،مسعود چشم پاک بود یا فرهاد اون هم از دید شریفه؟!
یعنی با شرایط پیش اومده بابا باز هم می ره خونه شریفه! اون هم شریفه ای که
م*س*تاجر سلیم خان بود؟
تا مسررعود برگرده لباسررم رو عوض کردم .حق با مسررعود بود ،حاال که اتاق
مهمون بیرون اومده بودم متوجه بوی لباسررم می شرردم ،خوب شررد که خودر
پیشنهاد داد شام رو توی اتاق بخوریم.
در اتاق باز شد و م سعود با سینی حاوی غذا اومد داخل .بلند شدم و کمکش
کردم تا سررفره شرررام رو با هم بچینیم .کالفه بود و من به هیچ عنوان دلم نمی
خواست بهونه بدم دستش.
 ...حسرررابی اخم کرده بود و بی توجه به من غذار و می خورد .جرعه ای از
دوغم نوشیدم و با صدای آرومی گفتم:
 مسعود؟سرر و باال آورد و با کمی مکث گفت:
 بله؟نگاهم و سرگردون روی محتو یات سفره چرخوندم و گفتم:
 امشب  ...امشب یاد بابام افتادم.بی هیچ حسی گفت:
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 به خاطر اون دختره که می ر*ق*صید؟با تعجب نگاهش کردم .لبخند مهربونی زد:
 از چیزی به صررورت دقیق خبر ندارم .اما حسررم بهم می گه  ...یعنی از قیافهی پشرریمونش این طور حدس می زدم که دی گه خونه ی اون زن نمی ره ...
همون م*س*تاجر سلیم خان.
ز یاد عجیب نیسررت که وقتی به یکی از دشررت بهشررتی ها فکر کنم بقیه هم
کنارر صف می کشن و جلوی چشم میان .آخه نزدیک دو ماهه که از همشون
دورم و حتی صداشون و نشنیدم.
بنا براین به یاد همه من جمله فرهاد افتادم.
 راستی شاید فردا برم دشت بهشت.با بهت نگاهش کردم .خیلی خونسرد گفت:
 یه تلگراف از بابام داشتم .مخابرات دوباره تلگرافش و راه انداخته.با صدایی که خودم به زور شنیدم گفتم:
 چه خبر شده باز؟خیلی ریلکس نگاهم کرد و گفت:
 یه ملکی هسررت چند وقت بود بابام می خواسررت به نامم بزنه .اما دادگاهیبود .حاال آزاد شده بابا هم اصرار داره که هر چه زود تر اقدام کنم.
قاشقم رو توی بشقاب گذاشتم و بدون فکر کردن گفتم:
 تو این دو سالی که نامزدیمون و اعالم کردن اومدی تهران پ شت سرت و همنگاه نکردی! حاال ماهی یه بار...
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با لبخند شیطنت آمیزی داشت نگاهم می کرد که حرفم رو نصفه گذاشم و به
جار گفتم:
 من هم میام.لبخندر خشک شد و من ادامه دادم:
 ساعت چند میریم؟با ابروهای باال رفته گفت:
 من موافقت کردم؟!ابروهام و تو هم بردم و گفتم:
 یادم نمیاد نظرت رو پرسیده باشم! من می خوام بیام.نفسش رو فوت کرد:
 بیای که چی بشه؟چشم هام و گرد کردم و گفتم:
 یعنی چی مسعود؟! دلم واسه خانواده ام تنگ شده. رفتم اونجا زن عمو و اسما رو می برم مخابرات استان تا بهت تلفن ...حرفش و قطع کردم:
 من میام.با حرص نگاهم کرد .دیگه اشتهای خوردن نداشتم .بلند شدم و به سمت کمد
رفتم تا وسررایلم رو آماده کنم .هنوز صرردای دنگ و دونگ از اتاق میهمان می
اومد .همین که کلید رو تو قفل چرخوندم دست مسعود مانع باز شدن در شد
و در همون حال گفت:
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 حواست هست از صبش داری با اعصاب من بازی می کنی؟از کوره در رفتم:
 مگه چی می خوام؟ با خودت می خوام ب یام ،با خودت هم بر می گردم .توچته؟
انگشت اشاره ار رو روی بینیش گذاشت و گفت:
 هیس .صدات می ره بیرون.با حرص گفتم:
 نترس اونقدر سرشون گرمه که صدای خودشون و هم نمی شنون.مسررعود کلید رو چرخوند و در رو قفل کرد .با صرردایی که از خشررم می لرزید
گفتم:
 چرا لج می کنی مسعود؟بی توجه به خشم من کلید رو در آورد و از در فاصله گرفت و به سمت سفره ی
کوچک شام رفت .بغض کردم و با صدای آروم تری گفتم:
 من فقط می خوام خانواده ام رو ببینم.در حالی که خم شده بود و ظرف ها رو توی سینی می گذاشت گفت:
 می برمت .ولی االن نه؛ بذار آب ها از آسیاب بیفته.چشم هام پر از اشک شد:
 من زن تو ام مسعود.ثابت ایستاد و گفت:
 خب؟اشکم به روی گونه ام چکید:
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 بابام نبار.با ناباوری به سمتم برگشت و من با صدای لرزونی ادامه دادم:
 پرستارم ،محافظم نبار.ابروهار و تو هم کشید و گفت:
 اگر داری این کار ها رو می کنی که ببرمت! باید بهت بگم که از تصمیمم برنمی گردم.
وا رفتم! در حالی که هنوز اشرررک هام سرررازیر بود با دهن نی مه باز به اون که
دوباره م شغول جمع کردن سفره شد خیره شدم .با خروجش از اتاق به تخت
پناه بردم و صررورتم رو توی بالش فرو بردم و صرردای هق هقم خفه شررد .چند
دقیقه بعد که ق شنگ حس کردم گلوم داره منفجر می شه ،متوجه صدای ب سته
شدن در اتاق شدم و یکی دو دقیقه بعد هم تخت تکون خورد .اگر با این حس
خفه کننده می خوابیدم بی شک تو خواب می مردم.
یعنی اون لحظه این طور فکر کردم! کمی صررورتم رو از بالش فاصررله دادم تا
جلوی دهنم آزاد بشه و در همون حال گفتم:
 مسعود؟آهی کشید:
 بله؟آب دهنم رو قورت دادم و پشت بهش به پهلو چرخیدم:
 چرا قبول کردی با من ازدواج کنی؟پوفی کرد:
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 ببین به خاطر یه اومدن ،حرف رو به کجاها می ک شونی؟کار الل می شدمو نمی گفتم!
به سمتش چرخیدم .با دیدن صورتم دندون هار و به هم فشرد و گفت:
 واسه چی این همه خودت و من رو عذاب می دی؟بینیم و باال کشیدم و بی مالحظه گفتم:
 ساده لوحم که فکر می کردم شاید بتونم دوستت داشته باشم.مشکوک نگاهم کرد و گفت:
 منظورت رو نمی فهمم!دوباره چشمه وامونده اشکم جوشید:
 ازت  ...بدم میاد.اخمش باز شد .پشت بهش چرخیدم .حس می کردم حالم بدتر شد .دیگه این
دفعه حتما می مردم.
 ولی من سعی ام رو کردم دوستت داشته باشم.دوست داشتنت بخوره توی سرت .بینیم رو دوباره باال کشیدم و عکس العملی
نشون ندادم.
 درسرررت از زمانی که حس کردم بزرگ تر ها ما رو برای هم در نظر گرفتن.اجازه ندادم هیچ دختری وارد زندگیم بشه و فقط به تو فکر کردم.
یه طرف لبم به نشررونه پوزخند باال رفت ،که البته مسررعود ندید .مسررخره ترین
چیزی بود که تو اون لحظه می تون ستم ب شنوم .با صدایی که حاال کلفت شده
بود گفتم:
 -بسه بگیر بخواب .دیگه حرفی از اومدن نمی زنم.
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آهی کشید و بعد از چند ثانیه گفت:
 یه چیزهایی هست که هیچ وقت نباید به کسی بگم.اخم کردم .دستش رو روی بازوم گذاشت و نزدیک گوشم گفت:
 می دونم دلتنگی  ،و می دونم که خودت هم خوب می دونی او مد نت بهنفعت نیست .حتی دلیل اصرارت رو هم می دونم.
با صدای آروم تری گفت:
 وقتی بعد از دوسررال برگشررتم شررهرم و یه پسررر غریبه به خاطر تو من و به بادکتک گرفت و من زورم نر سید که در برابر چند نفر از خودم دفاع کنم به قدری
حر صی شدم که خوا ستم با ناراحت کردن تو خودم و آروم کنم .اون موقع هم
حسم بهم می گفت تو بهش عالقه ای نداری اما نسبت بهش کنجکاوی و این
عصبیم می کرد.
لبهار و به گوشم چسبوند:
 االن هم می دونم که کنجکاوی عکس العمل اون رو نسرربت به اومدنتببینی.
چشم هام درشت شد و اون ادامه داد:
 و یا با دوستت صحبت کنی و از یه چیزهایی سر در بیاری!دیگه چ شم هام دا شت از حدقه در می اومد .سرم رو چرخوندم و به صورتش
زل زدم .لبخند محوی روی لبش نشست و کوتاه لبم رو ب*و*سید و گفت:
 در ست حدس زدم نه؟ چه چیزهاییه که می خوای از دو ستت بپر سی؟ اونهم کسی که خبرچین فرهاده؟!
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یه مقدار دلم آروم شررد .جدی جدی فکر کردم از راز عالیه خبر داره! با اخم و
صدای آرومی گفتم:
 دیگه چه حدس هایی می زنی؟لبخندشیطونی زد:
 اون ها حدس بود ا ما به یقین می دونم تو دختر پاکی هسررتی و اگه عموکشررش من رو نمی دید هیچ وقت تو رو بهم پیشررنهاد نمی داد .اون هم زمانی
که سرباز بودم و معلوم نبود در آینده چی پیش می اومد.
با آرامش پلک زد و گفت:
 و مهم تر از همه این که اگر دل بسته ی من نی ستی فرهاد حتی از پست ترینجایگاه هم برخوردار نیست .درست می گم؟
با جمله ی آخرر لبخند روی لبم نشست .حرفش رو پیچوند و به کجا رسید!
لبم رو با زبونم تر کردم:
 از فرهاد متنفرم.لبخندم عمیق تر شد و گفتم:
 اما از تو  ...فقط بدم میاد.چشم هار و گرد کرد و باعث شد به راحتی بخندم .دست هار و دور شونه و
کمرم پیچید و خوا ست خودر رو به سمتم بکشونه که خندم رو جمع کردم و
گفتم:
 بگیر بخواب که فردا توی راه احساس خستگی نکنی.با بی خیالی گفت:
 -نمی رم .این همه سال طول کشید چند ماه دیگه هم رور.
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خواست صورتش رو جلو بیاره که دست هام و روی شونه ار گذاشتم و مانع
شدم و گفتم:
 دلم رو هوا بود.اخم ریزی کرد .لبم رو به دندون گرفتم ،باید حرف هام و یه بار برای همیشرره
می زدم تا اگر شکی ن سبت به فرهاد توی دل شه از بین بره و هر بار به شوخی و
جدی و یا کنایه حسادتش رو نشون نده .نفسم رو بیرون فرستام:
 یعنی پیش خودم بود اما از وقتی پدرم حرف ازدواج من رو توی خونه مطرحکرد دلم یه سرر روی هوا موند.
دسررت هام و از روی شررونه هار به سررمت گور ها به حرکت در آوردم و با
نگاهم دنبالشون کردم:
 شرراید دلم منتظر تو بود که بیای و حرف های بابا رو تایید کنی و بگی به من...

نفسم رو فوت کردم .هم چنان ُمصر بودم به چشم هار نگاه نکنم:

 اما خانوم تقوی اومد خواستگاری و حرف پسری رو زد که هر روز از خونه تاکالس خ یاطیم و یا هر جایی بیرون از خونه دنبالمون بود و دخترها همه ار
حرفش رو می زدن.
چشررم هام و برای چند ثانیه بسررتم و دوباره با باز کردنش به جایی بین موهای
جلوی سرر خیره شدم:
 به خودم بال یدم .مدام هد یه هار ،نامه هار زمزمه های آرومش و حتیغیرتی شرردن هار بدون توجه به بی محلی های من! پا بر جا بود  ...فهمیدم
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دوسرررت عل یه .حاال دی گه هر بار پیش عال یه بودم حرفش رو می زد  ...هر بار
خوا ستم بهش فر صتی بدم همه یادآوری می کردن که م سعود چی؟! تا جایی
که وقتی کسی هم کنارم نبود با خودم می گفتم :مسعود هم هست.
نگاهم کشیده شد به سمت چشم هار ،از مهربونیش اعتماد به نفس گرفتم و
ادامه دادم:
 اما یه جایی کم آوردم .فرهاد هنوز هم دوستم داشت اما نوع دوست داشتنشخشن بود و تبدیل شده بود به مزاحمت و من عادت کرده بودم به حضورر هر
چند که پسش می زدم.
نگاهم رو دوباره از چشم هار گرفتم و کمی پایین تر آوردم تا روی فرو رفتگی
نامحسوس چونه ار:
 تو روی پدرم ایسررتادم و گفتم :اینقدر خودت و سرربک نکن و نگو مسررعود وساغر! عمو اینا عین خیالشون هم نیست.
با یادآوری درگیریم با بابا چشم هام پر از اشک شد و گفتم:
 اونقدر بد حرف زدم که پدری که از گل نازک تر بهم نگفته بود ،کتکم زد.دوباره به چشم هار خیره شدم و حرفم رو تو دهنم مزه مزه کردم و گفتم:
 دلم می رفت که بند بشرره  ...پیش کس ری که از همه پر رنگ تر بود  ...تا اینکه ...
بی معطلی لبش رو روی لبم گذاشررت و بعد از چند ثانیه که به نظرم طوالنی
اومد سرر رو فاصله داد و پیشونیم رو به پیشونیم تکیه داد و گفت:
 َو ؟لبخند غمگینی زدم:
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 ِدله دیگه! اون هم دلی که رو هوا بود و قبل از این که بند بشه شکسته! توسطکسی که از همه پر رنگ تر بود.

بینیم که منتظر بهونه بود به فس فس بیفته رو باالکشیدم و گفتم:
 خواه نا خواه پر رنگ شدی .االن فقط تو یی  ...یعنی ...واسه یه لحظه حس کردم گند زدم .آخه «االن فقط تو یی» یعنی چی؟
انگار فهمید دنبال جمله ای واسه ماست مالی می گردم که با مهربونی گفت:
 بهت قول می دم اون قدر پر رنگ ب شم که اگر بعد ها ک سی خوا ست دوبارهخودی نشون بده تو فقط من و ببینی.
لبخند عریضی زدم و گفتم:
 این خوبه.َ
صورتش رو باال آورد و پیشونیم رو ب*و*سید .با شک پرسیدم:
 واقعا فردا نمی ری؟در حالی که دوباره روی لب هام خم می شد گفت:
 نه خانوم .زینت خانوم با تحسین نگاهی به آخرین عکس کرد و گفت:
 ماشاله مثل ماه شده بودی.مژده با لبخند عریضی گفت:
 آدم باید خودر استعداد زیبایی داشته باشه.و نگاهش رو دوخت به عکس شیر بیشه یعنی آذر که توی یه قاب بزرگ و طرح
دار به دیوار زده شده بود .زینت خانوم چشم غره ای بهش رفت و گفت:
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 تو دختر همیشه زبونت بلنده!مژده خندید و من در حالی که آلبوم عکسم رو جمع می کردم گفتم:
 دختر بد! بوی توطئه میاد.مژده لیوان آب میوه ار رو روی میز گذاشت و در حالی که بلند می شد گفت:
 خدا رو شکر ما بعد از شب مهمونی تو رو سرحال دیدیم!زینت خانوم در حالی که به سمت آشپزخونه می رفت گفت:
 همین طوری خوبه دیگه! چی بود همه ار لب و لوچه ار واسه اون مسعودبی نوا آو یزون بود!
با ابروهای باال رفته رو به مژده با صدای آرومی گفتم:
 من؟!!مژده ریز ریز خندید و گفت:
 نه پس ،من!و به سمت در سالن رفت و گفت:
 زینت خانوم دست شما درد نکنه.و رو به من گفت:
 ساغر جون اگه تا سال بعد ندیدمت حاللم کن.و باز خندید .خدا حافظی کرد و رفت .دوباره آلبوم رو باز کردم .دیروز پسررت
واسم آورده بود ،بماند چقدر مسعود اخم کرد که چرا دادن آلبوم و پست بیاره؟!
حاال یکی ندونه فکر می کنه من با چه لباس س*ک*س ری عکس گرفتم! خوبه
لبا سم از همه طرف ب سته بود! ا صال تق صیر خودمه که جو گرفتم و هیچ کدوم
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از لباس هایی که قبال تو مرا سم زنونه می پو شیدم با خودم نیاورده بودم .وگرنه
حساب کار دستش می اومد که من االن چقدر دارم رعایت اون و می کنم.
با یاد آوری لباس هام لبخندی روی لبم نشست .همی شه کوتاه ترین مدل هایی
که رها بهمون یاد می داد و عروسررکی ترینشررون رو برای خودم می دوختم.
روزی که می خواسررتم یه سررری از لباس هام و انتخاب کنم تا با خودم بیارم
اینجا ،اسما مثل کرکس باال سر کمد لباس های من ایستاده بود تا ببینه کدوم و
نمی خوام بیارم!
من هم با خباثت تموم در کمد رو قفل کردم و گفتم:
 باالخره که الزمم می شه! تا ابد که اونجا نمی مونم!بله دیگه؛ ما اینیم .دیدن عکس های عروسیم یه طرف و مکالمه ای که با اسما
و مامان و زن عمو دا شتم خو شیم و چند برابر کرده بود .مامان می گفت شاید
توی تعطیالت ع ید نتونن بهم زنگ بزنن .به خاطر همین یه هفته زود تر بهم
زنگ زدن و عید رو تبریک گفتن .بماند که زن عموی از همه جا بی خبر چقدر
ناسزا حواله مسعود طفلک کرد.
مسعود کی طفلک شد؟! از ده شب پیش ،یعنی شب مهمونی رامتین و آذر؟! یا
روز های ب عدر که به جبران این مدت ه مه ار بیرون بودیم و خور
گذروندیم! درسررته مثل یه شرروهر ایده آل یه سررره خرج نمی کرد اما خودم که
شررعور داشررتم! می دونسررتم داره پولش رو جمع می کنه تا زود تر م*س*تقل
بشیم.
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با یادآوری گردر دیروز لبخندم عریض تر شرد .مسرعود خوب بود .قبول دارم
بی انصافی کردم .من که از مسعود بدم نمی اومد! مخصوصا بعد از ازدواج که
روی مهربونش رو نشونم داد!
صدای بسته شدن در حیاط باعث شد از فکر های خوشگلم بیرون بیام .چون
با صدای بدی بسته شد .زینت خانوم تو چارچوب در آشپزخونه قرار گرفت:
 ساغر جان آقا رامتینه .انگار حال خوشی هم نداره .تو برو تو اتاقت.سررریع به حرف زینت خانوم گور کردم و به اتاق پناه بردم .بعد که روی تختم
ن شستم تازه سوال ها به ذهنم رسیدن .اگر زهره جون االن خونه بود چه عکس
العملی نشررون می داد؟! چرا این قدر زی نت خانوم طبیعی بود! یعنی چی که
رامتین حال خوشرری نداره؟ رامتین برای چی قبل از ظهر اومده خونه؟ اون هم
یه هفته مونده به عید که به قول خودشون فرور لوازم زینتی بیشتر بود!
هر وقت رفتیم خونه خودمون به مسررعود می گم بریم از رامتین وسررایل بخریم
واسه دکور .شاید یکی از قالیچه های دیواری که آذر جون اینا هم تو خونه شون
دارن بخریم.
مثل بچه ها ذوق کردم .وای من چقدر برای خونه خودمون برنامه دا شتم! حتی
اگر اجاره ای باشه.
به در اتاقم ضربه خورد .آلبوم رو روی عسلی کنار تخت گذاشتم و قبل از اینکه
حرفی بزنم در باز شد و رامتین شل و وارفته وارد اتاق شد و در رو هم بست و
یک راست به سمت تخت اومد .با دیدن چشم های قرمزر که خیلی حالتش
رو آشنا کرده بود ،ترس برم داشت و از تخت فاصله گرفتم .اما اون بی توجه به
من خودر رو پرت کرد روی تخت و گفت:
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 تو این جا چی کار می کنی کوچولو؟و چ شم هار و روی هم گذا شت و بعد از چند ثانیه صدای نفس هار منظم
شد.
چند ثانیه با تعجب نگاهش کردم .در به شدت باز شد و زینت خانوم در حالی
که نفس نفس می زد وارد اتاق شررد و با دیدن رامتین که به شررکم روی تخت
افتاده بود ،نفسررش رو بیرون فرسررتاد .و به من اشرراره کرد برم بیرون .دوتایی از
اتاق خارج شدیم و به طبقه ی پایین رفتیم.
 م*س*ت بود .نه؟!لب هار و کج و کوله کرد و گفت:
 تو و مسعود جوونین! آذر و رامتین هم جوونن!نفسش رو با آه بیرون فرستاد:
 خدایا آخر عاقبتشون و خیر کن.من هم زیر لب آمینی گفتم و روی مبل سالن نشستم و زینت خانوم رفت توی
آشپزخونه .چند دقیقه بعد تلفن خونه زنگ خورد .زینت خانوم از آشپزخونه داد
زد:
 ساغر جان جواب بده .من دستم بنده.به سمت تلفن رفتم و جواب داد:
 بله؟صدای مسعود پیچید تو گوشی:
 -سالم  ...ساغر! مگه زینت خانوم یا زن دایی خونه نیستن؟
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 چرا زینت خانوم هست .ولی دستش بند بود .کاری داشتی؟ آهان .عز یز اگه کاری نداری آماده شررو .االن مدرسرره تعطیل می شرره میامدنبالت بریم با دوسررتم و خانومش بیرون برای ع ید اگه خر یدی مونده انجام
بدیم.
نگاه مضطربم رو به پله ها دوختم؛ چه جوری برم آماده بشم؟ گفتم:
 هوم؟!  ...نمی شه غروب بریم؟تن صدار مشکوک شد:
 چرا االن نریم؟!پایین بلوزم رو با دستم پیچوندم و گفتم:
 هیچی! فقط یه کم بی حوصله ام .نه که زهره جون هم خونه نیست!خیلی سرد گفت:
 االن میام خونه.و قبل از این که من مانعش بشررم خداحافظی کرد و تماس رو قطع کرد .لبم رو
به دندون گرفتم .چه خاکی به سرم بریزم؟!
دوباره نگاهی به باالی راه پله انداختم .من چقدر خنگم و یادم نبود که م سعود
خیلی سریع اتفاقات ممکنه رو حدس می زنه! اون قدر لحنم ضایع بود که یه
آدم خنگ هم اگر بود ،متوجه می شرررد من از یه چیزی نگرانم چه برسررره به
مسعود که همیشه ی خدا دلواپس بود!
زینت خانوم جلوی در آشپزخونه قرار گرفت:
 کی بود مادر؟با صدای مضطرب گفتم:
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 مسعود بود .گفت االن میاد خونه.زینت خانوم هم قیافه ر مضطرب شد و گفت:
 یعنی بیدارر کنیم؟!و خودر جواب داد:
 من که جرات نمی کنم! تو هم نمی خواد بری.چند ثان یه هر دو سررکوت کردیم .بعد زی نت خانوم در حالی که دو باره برمی
گشت داخل آشپزخونه گفت:
 خدا کنه خود خانوم زود تر برسه.با صدای شلی جواب دادم:
 گفت که شاید ظهر خونه خواهرر بمونه!پوفی کرد و برای دلگرمی من گفت:
 مسعود پسر عاقلیه .تو هم پیش من بار.به حرفش گور کردم و توی آ شپزخونه پ شت میز ن ش ستم .البته که از م سعود
نمی ترسرریدم .کسرری که خیلی راحت و با منطق فکر من رو از کوچک ترین
حضررور فرهاد خالی کرد هیچ وقت سررر چنین اتفاقی به من شررک نمی کنه اما
من از واکنشررش در مقابل رامتین می ترسررم .از این که خدایی نکرده باهار
گالو یز بشه و یا هر برخورد بدی که از روی دایی و زهره جون خجالت بکشم.
مدام بلند می شدم و از جلوی در به راه پله نگاه می کردم .خدا کنه رامتین بلند
ب شه و بره تو اتاق خودر .و با یادآوری بابا که بعد از اومدن از خونه شریفه تا
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چند سرراعت مثل خرس می خوابید مغموم بر می گشررتم و روی صررندلی می
نشستم.
حدودا نیم ساعت گذشته بود که صدای زنگ در بلند شد .به سمت پنجره رفتم
و به در حیاط زل زدم.
زی نت خانوم در رو باز کرد و مسررعود با چهره ی نگران وارد خونه شرررد .هول
گفتم:
 حاال چی کار کنم؟زینت خانوم:
 هیچی مادر! آروم بار .الزم نیست کاری کنی.مسعود وارد خونه شد و قبل از این که به راه پله برسه از آشپزخونه اومدم بیرون
و با لبخندی مصنوعی گفتم:
 سالم.سر تا پام و نگاهی انداخت و مشکوک گفت:
 سالم  ...چیزی شده؟لبخندم جمع شد و شونه باال انداختم:
 نه  ...راستش.یهو نگاهش رو به باالی راه پله انداخت و گفت و با نگاه وح شتناکی به سمتم
برگشت و گفت:
 کفش های رامتین جلوی ...نگاهش تیز شد و با صدای آرومی گفت:
 -اومده خونه؟
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و قبل از اینکه من حرفی بزنم به سررمت پله ها رفت .به باال رفتنش نگاه کردم
پشت در اتاق ایستاد .سکوت کردن رو دیگه جایز ندونستم و گفتم:
 یک راست اومد تو اتاق و رفت روی تخت خوابید .همین.چند ثانیه نگاهم کرد و بعد وارد اتاق شد .زینت خانوم پشت سرم قرار گرفت و
گفت:
 بد به دلت راه نده.چشم هام و بستم و زیر لب صلوات فرستادم .بعد از دقیقه ای در اتاق باز شد.
و م سعود با صورت بر افروخته .در حالی که زیر ب*غ*ل رامتین رو گرفته بود
از اتاق خارج شد و به سمت اتاق رامتین رفت و من هم به آرامی از پله ها باال
رفتم.
مسعود از اتاق خارج شد و در رو بست و در همون حال گفت:
 آماده شو بریم.با هراس گفتم:
 کجا مسعود؟به سختی سعی می کرد خودر رو آروم نگه داره:
 گفتم که! خرید.خوا ستم حرفی بزنم اما با دیدن چ شم های سرخش دهنم رو ب ستم و به گفتن
باشه ای اکتفا کردم.
تا آماده بشررم زینت خانوم هم غذار رو آماده کرده بود .و سرره نفری از خونه
خارج شدیم.
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***
زهرا کاسه رو پر از ساالد شیرازی کرد و گفت:
 ساغر جان با ساالد بخور اشتهات باز بشه.بنیامین با لبخندی گفت:
 مسعود نیست .از گلوشون پایین نمی ره.با بغض گفتم:
 نه این طور نیست! فقط ...حرفم رو خوردم و سرررم رو پایین انداختم .زهرا دسررتش رو روی شررونه ام
گذاشت:
 الهی.و رو به بنیامین غرید:
 بنیام؟ اذیتش نکن!از دلشوره داشتم می مردم .خیر سرمون رفته بودیم خرید .هیچی نتونستم بخرم
چون معلوم بود مسعود اصال حالش خوب نی ست من هم که از اون بدتر .زهرا
و بن یامین هم که متوجه شررردن یه اتفاقی افتاده بی خ یال خر ید کردن شررردن.
مسعود من رو سپرد به اون ها و گفت می ره خونه داییش کار داره.
و االن ساعت نه شب بود و از بعد از ظهر م سعود رفته خونه داییش! ا شکم به
روی گونه ام سر خورد .بنیامین قاشقش رو توی بشقاب ول کرد:
 پسره ی بی فکر!با التماس نگاهش کردم:
 -به شما چیزی نگفت؟!
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سرر رو به چپ و راست تکون داد و گفت:
 فقط گفت امشب و اینجا می مونه  ...همراه شما.با صدای نسبتا بلندی گفتم:
 وای! همین دیگه!و زدم زیر گریه .مسعود که آدم منطقی بود! نکنه خونه دایی اتفاقی افتاده؟
زهرا نزدیکم شد و ب*غ*لم کرد:
 عز یزم نگران نبار .دیدی که گفته شب اینجا می مونه .اومد ازر بپرس.اون ها که نمی دونسررتن من نگران چی ام! شررامشررون رو هم کوفتشررون کردم.
طفلکیا!
صدای در اومد .بنیامین از کنار سفره بلند شد و گفت:
 حتما خودشه.و به سمت در هال رفت و خارج شد .من هم سریع بلند شدم .تا از پله ها باال
بیان ُمردم و زنده شدم .اول بنیامین وارد خونه شد و پ شت سرر م سعود در
حالی که دو تا چمدون(که سررر خرید عروس ریمون گرفته بودیمد دسررتش بود و
ساک مشکی بزرگ هم روی دوشش .با دهن باز نگاهش کردم.
لبخند گرمی زد و بعد از این که به هر دومون سالم کرد رو به من گفت:
 تا وسایلمون رو جمع کنم و زن دایی رو راضی کنم طول کشید .فردا می ریمدنبال خونه .ای شاله پیدا شد به بابا و عمو خبر می دم که وسایلمون رو بار بزنن
و بفرستن.
و بعد رو به بنیامین گفت:

گوهر مقصود

225

 ممنون که کمکم می کنی!و هر سه رو همون جا جلوی در روی زمین گذاشت و رو به زهرا گفت:
 زهرا خانوم دستشو یی کجاست ؟***
سالم تشهدر رو داد و شروع کرد به خوندن دعا .من هم تکیه به دیوار نشسته
ِ

بودم و زانوهام و ب*غ*ل کرده بودم و منتظر بودم با هم صررحبت کنیم .آخه
وقتی از شستن ظرف ها به کمک زهرا فارغ شدم و اومدم تو اتاق دیدم مسعود
داره نماز می خونه .تا به حال ندیده بودم نمازر به این موقع یعنی نزد یک به
ساعت ده بمونه .معموال سر موقع می خوند.
 نبینم خانومم دمغ باشه!به صورتش نگاه کردم؛ در حالی که سجاده ار رو جمع می کرد گفت:
 نمی خواد ناراحت باشرری .زن دایی از دسررت ما ناراحت نبود .فقط بیچارهکلی از رفتار پسرر خجالت کشید.
طبق معمول فهمیده بود من بابت چی نگرانم! زانوهام و رها کردم و با ناراحتی
گفتم:
 واسه چی بهش گفتی؟! رامتین که کاری نکرده بود! فقط...با غضب حرفم رو قطع کرد:
 یک بار دیگه ازر دفاع کن ،ببین چی کارت می کنم!ابروهام باال رفت .چشم هار و بست و وقتی باز کرد خبری از عصبانیت نبود:
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 فردا ظهر زود تر برمی گردم از مدرسرره؛ یه سررر بریم خونه ی دایی .هم اگرچیزی رو جا گذاشررتم برداریم .هم از زن دایی تشررکر کنیم .اون بی چاره که
گ*ن*ا*هی نداره بچه ار بی شعوره!
بی اراده لبخند زدم:
 آره خوبه .اگه می خوا ستیم بدون خداحافظی بریم اون وقت می شد هموننمک خوردن و نمک دون شکستن.
مسعود بدون این که بلند بشه چهار دست و پا به سمتم اومد و کنار من به دیوار
تکیه زد:
 چه خانوم فهمیده ای دارم.و روی سرم رو ب*و*سه زد .لب هام و کج و کوله کردم:
 خدا از دلت بشنوه.خندید:
 دلم هم همین و می گه! فقط جون من این قدر من و حرص نده.خندیدم و سرم رو به شونه ار تکیه دادم.
 م سعود کی می ریم د شت به شت؟ به خدا نه وا سه اون چیز هایی که گفتی!دلم واسه مامانم یه ذره شده.
موهام و نوازر کرد:
 بهشون می گم اگه تونستن تعطیالت عید بیان پیشمون .هم واسه اثاث کشیهم این که دل خانومم دیگه این طور گرفته نباشه.
سرم رو برداشتم و با ذوق گفتم:
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 وای اگه این طوری بشه عالی می شه.لب هار به لبخند گرمی از هم باز شد اما چشم های غمگینش باعث شد من
نتونم به ذوقم پر و بال بدم:
 مسعود؟سرر رو به آرامی تکون داد:
 جانم؟دلم بی تاب شد:
 چیزی می خوای بگی؟چشم هار پر از اشک شد:
 بی قرارم ساغر .نمی دونم چمه!لب هار لرزید ،خم شد و سرر رو گذا شت روی پام و مثل بچه ها خودر
رو جمع کرد و با صدای لرزانی گفت:
 گاهی اوقات از هجوم فکر های منفی که به سرم میاد می خوام دیوونه شم.آرومم کن ساغر  ...خواهش می کنم.
با بهت به مردی که این حرف ها رو می زد نگاه کردم .زمزمه کردم:
 چه چیزی این طور تو رو به هم ریخته؟ نمی دونم ...همین! نمی دونست؟! دستم رو آروم باال بردم و روی موهار کشیدم .تو بهت
بودم! داشررت می خندید .من و شرراد کرد! حرف های خوب می زدیم! یهو چی
شد که از این رو به اون رو شد؟!
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بی قراری یهو ییش به من هم سرررایت کرده بود .نمی تونسررتم سرراکت بمونم.
حتما یه چیزی وجود داشت؛ مگه می شه آدم بی خودی نگران باشه؟!
 مسعود؟ ساغر؟چون هر دو همزمان اسررممون رو زمزمه کردیم سرراکت شرردیم .و اون بعد از
چند ثانیه گفت:
 دست خودم نیست .حس می کنم هیچ چیز به این آرومی که من دارم رد میکنم نیست!
با این که خودم هم تو ذهنم چنین فکر هایی بود اما برای آروم کردن اون گفتم:
 بد به دلت راه نده مسررعود! خدا تا االن هوامون و داشررته از این به بعدر همداره.
ساکت شد .و من ادامه دادم:
 این ترم در ست تموم می شه و همون طور که خودت گفتی می تونیم از اینجابریم .مشهد هم می شه رفت؟
 آره.لبخندی روی لبم نشست و فقط برای این که حرفی زده باشم تا حواس مسعود
رو پرت کنم ادامه دادم:
 خب پس بریم م شهد .من خیلی دو ست دارم ،بچه ام رو می کنمش بیمه یامام رضا هر روز می برمش حرم ....
.....
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***
پشت و یترین مغازه ای ایستاد و دستش رو پشت کمرم گذاشت:
 از فکر بیا بیرون .به کفش ها نگاه کن.بی توجه به عابرین سرم رو به بازور تکیه دادم:
 زهره جون بیچاره انگار از دیروز پیر شده بود.مسررعود بی توجه به حرفم یکی از کفش ها رو که نمی دونم کدوم بود! اشرراره
کرد:
 اون خوبه .پاشنه ر هم بلنده فاصله قدی مون جبران می شه.و سرخو شانه خندید .سرم رو بردا شتم و نگاهش کردم .چه طور می تون ست
این قدر خون سرد راجع به خرید عید صحبت کنه ،اون هم وقتی که لحظاتی
پیش زن داییش اون طور جلوی چشممون گریه می کرد!
نگاهم کرد:
 بریم تو؟ من کفش دارم!لبخند مهربونی زد که اصال با حالت چشم هار هم خونی نداشت:
 خب عیده دیگه! باید رخت و لباس و نو کرد!خواست بره داخل که آستین پالتور رو گرفتم و گفتم:
 بریم خونه تا زود تر با آقا بنیامین بری دنبال خونه بگردی.آستینش رو از دستم خارج کرد و مچ دستم رو چسبید:
 -می ریم خانوم .اول خری ِد تو.

ولی باز هم مقاومت کردم و دستم رو بیرون کشیدم و گفتم:
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 احتیاجی ندارم مسعود! ما که قرار نیست جایی بریم!دست هام و به هم پیچیدم و قبل از اینکه حرفی بزنه گفتم:
 واسه خرید عروسیمون کلی وسایل خریدم! چیزی الزم ندارم.چند ثانیه نگاهم کرد و بعد سرر رو تکون داد و با اخم عمیقی از کنارم رد شد
و جلو تر به راه افتاد .پ شت سرر تند راه افتادم و خودم رو بهش ر سوندم .من
که حرف بدی نزدم مگه نه؟! اون از دست خودر عصبانی شد .شاید اگر حد
اقل یک سرریلی به صررورت رامتین می زد این طور به هم نمی ریخت! شرراید
حرمت چهار سال بزرگ تر بودن رامتین و نگه داشت! و کلی هم احترام دایی و
خونه ر.
م سعود را ست می گه .اگر می موندیم بعید نبود که باز هم این اتفاق یا بدترر
بیفته! اگر م سعود رامتین رو می تر سوند یه مقدار دلش آروم می گرفت و شاید
حرفی از ترک اون خونه پیش نمی اومد و حاال این طور آخر سررالی آواره نمی
شدیم!
دسرررت هار و توی ج یب پالتور فرو برده بود .دسررتم رو دور بازور حلقه
کردم و در حالی که کیپ هم راه می رفتیم گفتم:
 مسعود مگه نگفتی دستت خالیه؟ پول کرایه خونه رو از کجا میاری؟ فعال دارم .وقتی هم رفتم د شت به شت همون زمینی که قراره بابا بده رو میفروشم پول میاد دستم.
نگاهم به مرد لبو فروشی افتاد که کمی جلوتر توی پیاده رو بود .با دیدن بخاری
که از لبوها بلند می شد بی اختیار آب دهنم و قورت دادم.
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سرم رو چرخوندم و به قیافه ی در هم مسعود نگاه کردم:
 برام لبو می خری؟خیلی جدی گفت:
 نه .اسهال می شی.لب هام و جلو دادم:
 زیاد نمی خورم! ه*و*س کردم آخه.از جلوی مرد رد شررردیم و ن گاهم رو چ ند ثان یه به لبو های جگری رنگ و
بخارشون دوختم و نا امید سرم رو پایین انداختم.
ایستاد .با ذوق نگاهش کردم .پوفی کرد و عقب گرد کرد.
***
زهرا با حرص ظرف رو از جلوم برداشت:
 بسرره دیگه دختر! اگه به ه*و*س بود که یه تیکه اول کافی بود! مگه نمی گیدل پیچه داری! پس چرا بازم می خوری؟
پام و تکون دادم:
 دست خودم نی ست! نگرانم .به نظرت خونه پیدا می کنن؟! اون هم این موقعسال که چند روز بیشتر به عید نمونده؟!
زهرا با مهربونی گفت:
 ن شد هم ن شد! این جا رو خونه خودتون بدونید .بعد از تعطیالت هم ای شالهسر فرصت می گردین دنبال خونه.
دلم به هم پیچید و گفتم:
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 وای نه زهرا جون .دعا کن پیدا ب شه! این ا صال در ست نی ست که ما این جابمونیم .باالخره دید و بازدید عید هست و برای همه سخت تره.
زهرا خواست حرفی بزنه که صدای در اومد .بلند شد و به طرف در هال رفت.
به محض خارج شدنش من هم بلند شدم و به طرف د ست شو یی رفتم .باز من
به حرف مسعود گور نداده بودم پس باید تاوانش رو پس می دادم!
وقتی بیرون اومدم از دیدن صورت خو شحال م سعود دل پیچه ام رو فرامور
کردم و با ذوق گفتم:
 پیدا کردی؟مسعود سرر رو تکون داد و گفت:
 کوچیکه ولی خوبه.با ذوق باال پریدم و خواستم از گردنش آو یزون بشم که متوجه بنیامین شدم .یه
ابرور و باال داد:
 یعنی این قدر بهتون سخت گذشته که واسه رفتن خوشحالین؟سریع سرم رو تکون دادم:
 ابدا! اما کیه که از م*س*تقل شدن بدر بیاد؟!بنیامین سرر رو تکون داد و گفت:
 ان شالله خونه خودتون.زیر لب ت شکر کردم و زهرا همه رو به شام دعوت کرد .م سعود در حالی که به
سمت اتاق می رفت گفت:
 -االن میام
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پشت سرر وارد اتاق شدم و در رو بستم .پالتور رو در آورد و آو یزون کرد:
 صبش تلگراف می زنم و می گم وسایل رو بفرستن.به سمتم برگشت و نگاه خندونم رو دید:
 چیه؟ چرا این جوری نگاهم می کنی؟!لبخندم عریض شد:
 ته دلم خو شحالم م سعود .تنها ناراحتیم از بابت زهره جونه که می دونم اونهم ما رو درک می کنه  ...تو چه حسی داری؟
دست هار و به کمرر زد و نگاهم کرد و گفت:
 حس من؟  ....امممم .نمی دونم!و دست هار و باز کرد و گفت:
 بیا اینجا ببینم.به سررمتش رفتم .من رو به آ*غ*و*ر کشرید و ب*و*سرره ای به پیشررونیم زد و
گفت:
 االن عالی ام.نفس عمیقی کشیدم .من هم عالی بودم.
بوی خاک نم خورده زیر بینیم پیچ ید و من با تمام قدرت نفس می کشرر یدم و
ل*ذ*ت می بردم .زهرا خندید:
 تو هم این بو رو دوست داری؟با لبخند دندون نمایی گفتم:
 عاشقشم. -بسه خانوم خسته می شی.
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با صدای مسعود به سمتش برگشتم و با دیدن تیپ کارگریش لبخندی روی لب
نشوندم و از ته دل گفتم:
 خسته نباشی.نیشش تا بناگور باز شد:
 االن دیگه خسته نیستم.زهرا با صدای بلند گفت:
 بنیام بیا یاد بگیر.صدای زهرا تو خونه بدون وسایل هر چند کوچیک پیچید و بنیامین با لبخندی
وارد اتاق شد و پرسشگر نگاهمون کرد .زهرا هم با حسادتی ساختگی گفت:
 کل خونه دو تا اتاق بیشتر نیست .اون به این میگه خسته نشی! این به اون میگه خسته نباشی!
بنیامین نگاهی به مسعود انداخت و رو به من گفت:
 گول تیپ این و نخورین! همین االن این لباس ها رو پوشید و دستمال بستسرر بیاد خودر و پیش شما شیرین کنه!
مسعود ضربه ای به شانه ی بنیامین زد و گفت:
 مطلب رو نگرفتی! مهم اهمیتیه که ما به هم می دیم! حاال چه خ سته با شیم.چه نه!
بعد رو به من گفت:
 مگه نه خانوم؟من هم سرم رو کمی کج کردم و گفتم:
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 صد البته!بنیامین رو ترر کرد:
 حررالم بد شد!و رو به زهرا گفت:
 گولشون و نخور .دارن جلوی ما فیلم بازی می کنن.از جلوی در صدایی اومد:
 آقا مسعود فکر کنم بارتون رسید.مسعود سریع دستمال رو از سرر برداشت و در جواب مرد گفت:
 ممنون .االن میام.و رو به من با حرص گفت:
 گفتم نیا ها!ابروهام و تو هم کشیدم:
 وا! مسعود؟ یعنی چی که نیام؟! من هم دوست دارم باشم.زهرا خندید و گفت:
 عشق بروز دادنشون تموم شد!مسعود با لبخندی سرر رو تکون داد و در حالی که به سمت در اتاق می رفت
گفت:
 تو راه نباشین.و از اتاق خارج شد و بنیامین هم پشت سرر رفت .زهرا با کنایه گفت:
 انگار تو خیابون وایستادیم که می گه تو راه نباشین!هر دو خندیدیم .زهرا دستش رو به کمرر زد و گفت:
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 خوبه که قبل از تحو یل سال جا به جا می شین.به سمت تنها پنجره ی اتاق رفت .من هم کنارر ایستادم:
 شرمنده تو و شوهرت هم شدیم .آخر سالی از کار و زندگی انداختیمتون.زهرا ابروهار و تو هم کشید:
 به پیدا کردن یه دوست خوب می ارزه.به سمتم برگشت:
 چقدر از شهرتون تا اینجا راهه؟ با ما شین داییش اومدیم با توقف های بین راه ده ساعته ساعته ر سیدیم .اماخب مسررلما ماش رین بار دیر تر می رسرره .هر چند مسررعود گفته بوده که خونه
کوچیکه و در حد نیاز وسایل بفرستن و ماشین سبک میاد!
سرر رو تکون داد:
 ایشاله به خوشی بشینین.لبخندی زدم و تشکر کردم.
 مامان کوچولوی خودم چه طوره؟!سرم رو به سمت در اتاق برگردوندم و با دیدن اسما با ذوق باال پریدم:
 اسما!!!به سمتم دو ید:
 جونم آبجی؟هم دیگه رو محکم ب*غ*ل کردم و با صدای بلند خندیدیم .و ا سمای دیوونه
تموم صررورتم رو غرق ب*و*سرره می کرد .از شرردت هیجان چشررم هام پر از
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اشک شده بود .نزدیک سه ماه بود که ازدواج کرده بودیم و از اون ها دور بودم.
اگر هم ذره ای حسرادت تو دلم بود حاال با کنار مسرعود بودن هر حسرادتی از
دلم بیرون رفته بود.
اسررما رو از خودم فاصررله دادم و اون و زهرا رو به هم معرفی کردم و بعد ازر
پرسیدم:
 با کی اومدی؟ با قاسم و یکی دیگه! البته راننده وانت هم بود.صرردای یالله گفتن مسررعود اومد و در فاصررله ی چند سرراعت همه وسررایل رو
چ یدن .کلی از د یدن وسرررا یل نو ذوق کردم .به نظرم بهترین قسررمت امروز
ماشررینی بود که بابا قاسررم و اسررما رو باهار فرسررتاده بود و خواسررته بود که
خودمون اسررما رو باهار بعد از تعطیالت به خونه ببریم و ماشررین رو برای
خودمون نگه داریم.
مسعود هم هر چند با اکراه ولی قبول کرد .من هم که خر کیف شدم!
***
هرسه تا تشک رو کنار هم پهن کرده بودم .اسما دراز کشیده بود و چشم هار
و ب سته بود .م سعود هم دا شت ظرف ها رو تو کابینت ها قرار می داد .خب که
چی! من خسته بودم .اصال خودر اصرار کرد که من بیام و دراز بکشم.
نگاهم رو دور تا دور اتاق گردوندم .خونه ی کوچیکی بود .دو تا اتاق دوازده
متری که یکیش هال می شرررد و یکیش اتاق خواب ،آشررپزخونه و سرررو یس
بهداشتی توی هال بودن .و خونه ی ما سومین طبقه از یه ساختمون چهار طبقه
ی بار یک بود .بدترین قسررمتش پله هار بودن .راه پله ی باریکی که قد پله
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هار هم بلند بود و آدم رو خسته می کرد .یه جز یکی از همسایه ها که همون
اول او مد و خبر او مدن وا نت رو داد بق یه هیچ خبری از ما نگرفتن .حتی یه
خسته نباشید هم نگفتن! حاال اگر تو کوچه ی ما یه همسایه ی جدید می اومد
از سر فضولی هم که شده بود همه ی اهل کوچه خبر می گرفتن.
 به چی فکر می کنی؟!به صورت اسما نگاه کردم و گفتم:
 هیچی .داشتم خونه رو نگاه می کردم .دلم برای حیاطمون تنگ شده.لبخند پهنی زد:
 ایشاله به زودی میاین .خطر رفع شده.ابروهام رو به صرورت سروالی تو هم کشریدم و منتظر نگاه کردم .چشرم هار
برق زدن و نگاهی به در اتاق کرد و آروم گفت:
 یه وقت مسعود نیاد!سرم رو خم کردم و مسعود رو در حال جا به جا کردن وسایل دیدم و با صدای
آرومی گفتم:
 بگو .حواسش اینجا نیست.هر چند خودم به حرفی که زدم اطمینان نداشررتم آخه مسررعود خیلی تیز بود.
اسما نیم خیز شد و گفت:
 عاشق دل خسته ت نامزد کرد.بی معطلی پرسیدم:
 -با کی؟
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نیشش تا بناگور باز شد:
 بگم باورت نمی شه! حدس بزن.با عصبانیت گفتم:
 مسخره بازی رو بذار کنار .گفتم با کی؟خنده ار رو جمع کرد:
 چته؟! عالیه!آه از نهادم بر اومد و زیر لب زمزمه کردم:
 عالیه ی احمق!اسما کامل نشست:
 چرا ناراحت شدی ساغر؟ مهم اینه که فرهاد ازدواج کرده و دیگه صد در صدبا تو کاری نداره ،شما هم با خیال راحت می تونین بیاین خونه!
بغض کردم:
 اما فرهاد عالیه رو دوست نداره!اسما اخم کرد:
 به عقلت شرررک می کنما سررراغر! خود عال یه با ید فکر کنه ،مگه اون خبرنداشت که فرهاد...
با صدای سرفه م صلحتی م سعود حرفش رو ن صفه گذا شت اما نگاهش هنوز
دلخور بود .مسعود وارد اتاق شد و تشکش رو تا زد و گفت:
 من بیرون می خوابم.اسما رو به مسعود گفت:
 -می خوای من برم تو هال؟
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مسعود اخمی کرد و با شوخی گفت:
 بشین سر جات بچه!اسما خندید:
 لطف نیومده بهت!مسعود از اتاق خارج شد .رو به اسما با صدای آروم گفتم:
 با هم دیدیشون؟اسما پچ پچ گونه جواب داد:
 تازه دیروز حرفشون و تموم کردن! خانوم؟از روی تشک بلند شدم و گفتم:
 برم ببینم مسعود چی کار داره .نخوابی ها!از اتاق بیرون رفتم و در رو نیمه باز گذاشتم .مسعود وسط تشک نشسته بود و
به من ا شاره کرد برم پی شش .نف سم رو فوت کردم و خودم متوجه شدم م سعود
همه چیز و فهمیده .رو به رور نشستم با اخمی گفت:
 اسررما اینجا مهمونه و نمی تونم بهش تذکر بدم .خودت حواسررت باشرره کهخور ندارم در مورد اون ع*و*ض*ی حرفی زده بشه!
اخم کردم:
 تو خبر داشتی؟نه! چیز مهمی نبود که بخوام برات تعریف کنم!نگاهم رو به زمین دوختم:
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 عالیه دوستمه .دوست صمیمیم.خشک و سرد گفت:
 دیگه نیست.به صورتش نگاه کردم و با صدای آرومی گفتم:
 مسئله ای نبود که بخوای به خاطرر عصبی بشی و با من این جوری حرفبزنی!
کمی از شدت اخمش کم شد:
 من گفتم که با حرف زدن در مورد اون اعصابت به هم نریزه.روم و ازر گرفتم و گفتم:
 به هم نمی ریزه! آره .اصال معلوم نیست.به صورتش نگاه کردم و با صدایی که سعی می کردم باال نره گفتم:
 من برای دوسررت احمقم ناراحت شرردم! همین .وگرنه فرهاد هر غلطی دلشخواست بکنه .من با اون دیگه کاری ندارم.
بازوم و توی دستش گرفت:
دوست به قول خودت احمق ارزر داره
 نگاه کن چه حرصی می خوری! اینِ
که تو این طور عصبی بشی؟!
با چشم های گرد شده گفتم:
 این تو یی که االن من و عصبی کردی! وگرنه من داشتم با صدای آروم با اسماحرف می زدم.
صدای بلند اسما از اتاق شنیده شد:
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 بابا من غلط کردم گفتم .مسعود رضایت بده.مسعود هم متقابال جواب داد:
 بگیر بخواب .گور وایستادی هیچی ! اظهار نظر هم می کنی!اسما با خنده:
 اصال به من چه! بگیرین هم دیگه رو بزنین.لبخندی روی لبم نشست .رو به مسعود گفتم:
 چیزی که عوض داره گله نداره! تو ه حرف های ما گور دادی و اسما هم ... من به حرف هاتون گور ندادم.به لب های مسعود زل زدم و گفتم:
 اگر گور ندادی پس از کجا فهمیدی؟!لبخند گرمی زد:
 خودر شنیده شد.چشم هام و ریز کردم که خندید و من رو ب*غ*لم کرد و زیر گوشم گفت:
 بذار مالحظه ی خواهرت و کنم.مشتی به سینه ار زدم و با صدای آروم گفتم:
 الزم نکرده! اول می زنی سرم و می شکنی.و حرفم رو ادامه ندادم و خودم رو لوس کردم و لبم رو غنچه کردم .ب*و*سرره
ای سریع روی لبم نشوند و گفت:
 -نکن این جوری خانوم .من فقط نگران توام!
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حرف ها و دل نگرانی های چند شرررب پیشررش و به خاطر آوردم .من نمی
خواستم نگران ببینمش! به زور لبخندی زدم و گفتم:
 می فهمم.پیشونیش رو به پیشونیم تکیه داد:
 نوکرتم هستم خانومم.لبخندی از ته دل زدم .مسعود خوب بود ،خیلی خوب.
با شیطنت گفت:
 به نظرت اسما خوابش سنگینه؟!سرم رو کمی عقب بردم و گفتم:
 چطور؟!چشم هار برقی زدن و به لب هام خیره شد و گفت:
 مثال شبی نصفه شبی!فورا به در اتاق نگاه کردم و دوباره به م سعود ،و سریع از آ*غ*و* شش فا صله
گرفتم و گفتم:
 بگیر بخواب .خستگی بهت فشار آورده.و بلند شدم .سرر رو مظلومانه کج کرد:
 فقط خستگی نامرد!؟ب*و*سه ای روی هوا برار فرستادم و گفتم:
 -شبت به خیر.
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و با خباثت دستم رو برار تکون دادم و به محض اینکه به سمتم خیز برداشت
پریدم به سمت در و در رو با شدت باز کردم که با صدای گرومبی اسما وسط
اتاق افتاد و سرر رو چسبید.
در حالی که سرر رو می مالید گفت:
 فکر کنم امشب بی هور بشم .خیالتون راحت خوابم سنگین سنگینه.ِ
صدای قهقهه ی مسعود و بعد من و اسما با هم بلند شد.
***
سرر رو از شکمم فاصله داد و با لب های آو یزون گفت:
 هیچ صدایی ازر در نمیاد!خندیدم:
 ا سما جان توقع ندا شتی که باهات حرف بزنه! من هنوز خودم ح سش نمیکنم!
ضربه ای به در اتاق خورد و مسعود سرر رو آورد داخل:
 صبش به خیر! شما که بیدارین چرا نمیاین صبحونه بخوریم؟و رو به اسما گفت:
 خوب خوابیدی؟!اسما ابروهار و تو هم کشید و بی پروا گفت:
 -نه که خیلی گذاشتی!! تا خود صبش هر مدلی که خواستی صدا در آوردی!
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من ریز ریز می خندیدم و مسعود هم به غر های اسما می خندید و بی توجه به
اسررما که حرص می خورد وارد اتاق شررد و شررروع کرد به جمع کردن رخت
خواب ها.
خوا ستم کمک کنم که مانع شد و من رو به سمت د ست شو یی هدایت کرد و
بعد هر سه دور سفره صبحانه نشستیم .اسما با دهن پر رو به مسعود گفت:
 کی میریم خونه؟ من که می گم حاال که جا به جا شررردین! ب یاین تعطیالتعید رو بریم پیش مامان اینا.
خوب می دونسررتم این بحث به کجا می رسرره اما سرراکت موندم .مسررعود با
ابروهای در هم گفت:
 درست نیست تو ایام تعطیل خونه رو خالی بذاریم.اسما لقمه ار رو فرو داد:
 کسرری که می خواد بره دزدی اول یه ن گاه به خونه می ندازه .نم یاد چنینخطری رو تحمل کنه واسه خونه ای که چیز خاصی تور نداره.
کالفگی م سعود رو درک می کردم اما هم چنان ساکت بودم .م سعود لقمه رو
از دهنش فاصله داد و با تحکم گفت:
 صبحونه ات و بخور.اما اسما سمج تر از این حرف ها بود:
 دارم می خورم دی گه! تو و سررراغر که قراره بعد از ع ید من و ببرین دشرررتبهشت! خب من می گم ایام تعطیل بریم که نگران کارت هم نباشی!
مسعود نگاهی به من انداخت و بعد رو به اسما گفت:
 -بعد از عید خودم می برمت .ساغر می مونه خونه.
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چشم های اسما گرد شد:
 ساغر وا سه چی تنها بمونه خونه!! ا صال بعد از عید مدر سه دارم .من باید تاقبل از تموم شدن تعطیالت برم خونه.
مسعود داشت عصبانی می شد:
 هنوز قاسررم نرفته! خونه خواهرشرره! همین امروز بهش ماشرین رو می دم بروخونه.
اسما از سر سفره بلند شد .با درماندگی نگاهش کردم:
 اسما!!مسعود هم با خشم سرر رو باال گرفت .اسما با حرص گفت:
 معلومه که می رم! نه پس ،فکر کردی می مونم تعطیالتم رو کنار تو خرابمی کنم؟!
مسعود نفسش رو پوف کرد:
 این مسخره بازی رو تموم کن اسما! بشین صبحونه ات رو بخور.اسررما در حالی که پار و به زمین می کوبید به سررمت اتاق رفت و با صرردای
بلند گفت:
 من و فقط تا پیش قاسم ببر .دیگه کاری به کارت ندارم.و وارد اتاق شد .مسعود با صدای آروم و حرصی گفت:
 تو اللی که حرف نمی زنی؟!فقط نگاهش کردم .نفسش رو فوت کرد:
 -چیه! چرا این جوری نگاهم می کنی؟ چند بار باید یه مسئله رو باز کنیم؟!

گوهر مقصود

247

تکه نون توی دسررتم رو توی سررفره انداختم و بلند شرردم و به اتاق رفتم .کیف
اسما رو از دستش گرفتم و با جدیت گفتم:
 بگیر بتمرگ تا روی سگ من و باال نیاوردی.لب هار لرزید:
 ندیدی چطور با من حرف می زنه! به من میگه همین االن برو .خب من همدارم می رم.
کیف رو کناری گذاشتم و به سمتش برگشتم:
 خوب بود قبلش من و تو با هم حرف می زدیم .من بهت می گفتم که فعالقصد اومدن به خونه رو نداریم.
چشم هار پر از اشک شده بود ولی داشت مقاومت می کرد که گریه نکنه:
 چرا نیای؟ با اون بهت خور می گذره نه؟! مامان گ*ن*ا*ه نداره؟بازوهار و توی دستم گرفتم:
 اسما جان .به خدا دلم واسه مامان یه ذره شده .اما مسعود می گه فعال بهترهنیایم .خود بابا هم زیاد موافق اومدن من نیست.
دست هام و پس زد و با صدای بلندی گفت:
 چرا! به خاطر فرهاد؟!با ترس گفتم:
 هیسس!نمی خوا ستم م سعود ب شنوه! ولی مطمئنا از همون اول صحبتمون رو شنیده
بود .اشک هار چکید:
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 اون که نامزد کرده! اون ا صال دیگه به تو فکر نمی کنه! این ها بهونه م سعوده!تو رو کرده زندونی خودر.
اسمای چهارده ساله من چه می فهمید که به این نگرانی های مسعود نمی گن
زندونی کردن!!
بر خالف تقالی اسما اون رو به آ*غ*و*ر کشیدم و گفتم:
 آروم بار دختر .یه امسرررال و کنار آبجی سررراغرت بد بگذرون .امروز بریمبیرون یه سری خرید واسه سفره عید کنیم .غروب هم رو بوم آتیش روشن کنیم
و از رور بپریم.
کمی آروم شد .خدا رو شکر می کردم که مسعود وسط بحثمون به اتاق نیومده
بود .ولی یه حس خوب داشررتم .خوشررحال بودم از این که چیزی از مسررعود
پنهون ندارم .این خوب بود.
چشم های اسما برق زد:
 راست می گی؟ ای نامرد! کار من هم اونجا بودم.خندیدم:
 ولی خداییش تو با دایره ی فاط مه خانوم خیلی قشرر نگ تر از دختره میر*ق*صیدی!
صدای مسعود بلند شد:
 رفتی حموم ساغر؟!اسما ریز ریز خندید:
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 اون موقع هم همین طوری حرص می خورد؟ چطوری را ضی شد تو تنهاییباهاشون بری تو اتاق؟!
آروم گفتم:
 غر زد .تحو یلش نگرفتم. شنیدما!صدای خنده من و اسما بلند شد .دوباره مسعود با صدایی که حاال تور خنده
حس می شد گفت:
 پاشو برو حموم .لباست بوی دود می ده.اوفی گفتم و از اتاق بیرون رفتم ،م سعود در حال جا به جا کردن خرید ها بود.
یه لحظه خجالت کشیدم! به من هم می گفتن زن خونه؟!
لبخندی به لب نشوندم:
 کمک نمی خوای عز یز!شیطون نگاهم کرد .لبخندم رو جمع کردم:
 من می رم حموم.چشم هار و ریز کرد:
 خائن!خندیدم و به سمت حموم رفتم .امروز روز خوبی بود .یه خرید مخت صر برای
تعطیالت و در آخر هم روی بوم آتیش کوچیکی به پا کردیم و اول با سررراغر و
مسررعود و بعد هم به همراه یکی از همسررایه ها از رور پریدیم تا مثال رسررم
چهارشررنبه سرروری رو به جا بیاریم ،هر چند که چند روز گذشررته بود و اصررال
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چهارشنبه نبود! فکرکنم به اسما هم خور گذشته بود و دیگه از دست مسعود
ناراحت نبود.
اما حس نمی کردم که از موضعش عقب نشینی کرده باشه! چون غروب هم در
گوشررم وز وز می کرد که بعد از تعطیالت باهار برم و مسررعود بمونه خونه!
کامال داشتم اعتقاد پیدا می کردم که اسما چیزی حالیش نیست.
الب ته یه خوبی که داشرررت این بود که بر خالف من خیلی زود جور بود و
طوری با اطرافیانش برخورد می کرد که انگار سالها باهاشون زندگی کرده! این
طوری یه مقدار حسم نسبت به رابطه ار با سعید بهتر می شد! حداقل خیالم
راحت بود که اگر یه روز ک ش شی از جانب سعید با شه از طرف ا سما نی ست!
نمی دونم .شاید هم اشتباه فکر می کنم!
ضربه ای به در حموم خورد:
 خانوم ،خوبی؟شیر آب رو بستم:
 آره .دارم میام بیرون.دوباره به در حموم ضربه خورد .در وکمی باز کردم:
 چیه؟چشم هار برق می زدن:
 اسما خوابیده!چشم هام گرد شد:
 -خب خوابیده باشه! دارم میام بیرون!
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در رو هل داد و به زور وارد شد:
 حاال چند دقیقه دیر تر به جایی بر نمی خوره.می خواستم اخم کنم اما نتونستم و همراه با خنده ام اعتراض کردم:
 مسعود؟!زهرا با انگشتش روی گوشه لبم ضربه زد:
 اینجا رو باد بنداز.این کار و کردم و با شیطنت گفت:
 شوهرت یه وقت نیاد ب*و*ست کنه بگه این چمن زارها چیه!مشتی به بازور زدم و زهرا با صدای بلند خندید و بعد گفت:
 بنیام می گه از فردا مدرسه ها باز می شه.سرم رو به آرامی تکان دادم .پرسید:
 کی می خوای بری شهرتون پس؟با انگشتم عدد دو رو نشون دادم .گفت:
 دو هفته؟ابروهام و باال فرستادم .دوباره پرسید:
 دو ماه؟به نشونه آره پلک زدم .نخ دور گردنش رو باز کرد و گفت:
 تموم شد.تشکری کردم و گفتم:

251
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 اسررما می گفت مامانم زای مانش می افته خرداد .احتماال از اول خرداد میرم .می خوام به مسعود بگم اگر بتونه که خودر هم باهام بیاد و بمونه ،اگر هم
نه ،من و برسونه و برگرده.
نخ رو توی دستش گلوله کرد و گفت:
 خواهرت چند سالشه؟درست نشستم و گفتم:
 چهارده سالشه .دو سال ازم کوچیک تره.لبخندی زد و گفت:
 خیلی پر انرژی و باحاله .شوهرر باهار پیر نمی شه.خنده ی پر صرردایی کردم .حتی تصررورر هم سررخته که اسررما بتونه یه زندگی
م شترک و تعهد رو قبول کنه! من با همه شرارتم حداقل از پس کارهای خونه بر
میام .اما اسما حتی نمی تونه یه لیوان بشوره!
قبل از اینکه زهرا علت خنده ام رو بپر سه صدای یالله گفتن م سعود و بنیامین
توی خونه پیچید .لباسم رو توی تنم مرتب کردم و همراه زهرا بلند شدم.
مطمئن بودم صررورتم قرمز شررده به همین خطر سررعی می کردم سرررم رو بلند
نکنم .مسعود که انگار متوجه شده بود ،اصرار بنیامین و زهرا رو مبنی بر موندن
قبول نکرد و ازم خواسررت تا وسررایلم رو جمع کنم و باهار بعد از دو روز به
خونه برگردم.
وارد کوچه که شرردیم با دیدن بلیزر نوک مدادی که جلوی در پارک بود ،رو به
مسعود گفتم:
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 بابا داد واسه خودمون؟لبخندی زد و گفت:
 آره.در حالی که به سمت ماشین می رفتیم گفتم:
 اسما رو که رسوندی بابا نگفت پس ساغر و چرا نیاوردی؟مسعود قدمی جلو گذاشت و در ماشین رو برام باز کرد و گفت:
 خودر گفته تو رو نبرمت ،بعد باز بیاد بپرسه چرا ساغر و نیاوردی؟!اخمی کردم و نشستم .عد از این که مسعود از سمت راننده سوار شد گفتم:
 زیادی بزرگش نمی کنین؟!بهم نگاه کرد .ادامه دادم:
 منظورم تو و بابا هستین! آخه به نظرم دیگه مسئله مهمی نیست!ابروهار تو هم رفت و قبل از اینکه حرفی بزنه فورا گفتم:
 می دونی مسررعود! با عروس ری من و تو تقریبا همه چیز تموم شررده بود .قبولکن که بابا شلوغش کرد.
ماشین رو روشن کرد و حرکت کردیم .تنها حرفی که زد:
 زیادی خور خیالی!اخم کردم و نف سم رو بیرون فرستادم .بعد از یکی دو دقیقه م سعود سکوت رو
شکست:
 چه خبر؟ سیزده رو با بنیامین و زهرا رفتی بیرون؟خیلی خونسرد گفتم:
 -نه! امروز صبش داییت اینا اومدن دنبالم با اون ها رفتم.
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مسعود تمام ر خ به سمتم برگشت و با چشم های گرد شده گفت:
 تو چی کار کردی؟!!یهو یادم افتاد که مسررعود چه قدر قبل از رفتنش تاکید کرده بود! تازه همون اول
عید هم که با هم رفتیم خونه داییش ز یاد نموندیم .لبم رو به دندون گرفتم و به
آرومی گفتم:
 از کنار زهره جون جم نخوردم!با صدای بلندی گفت:
 من اون همه سفارر رو برای کی کردم؟!اخمی کردم و گفتم:
 خب حاال که چیزی نشده!صدار باال تر رفت:
 چیزی نشده! باید یه چیزی بشه تا تو بفهمی!؟دست به سینه شدم و گفتم:
 حاال جلوت و نگاه کن نکشی ما رو!مسعود در حالی که نگاهش و از من گرفته بود سرر رو باال گرفت:
 خدایا! از دست کارهای این ،سرم و به کدوم دیوار بکوبم که در جا بمیرم؟ضربه ای به بازور زدم:
 کولی بازی در نیار مسررعود! چرا شررلوغش می کنی؟ یکی ندونه فکر می کنهمن ملکه ام!
و با دلخوری ادامه دادم:
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 خودت رفتی من و گذاشررتی پیش زهرا اینا ،با خودت نگفتی زهرا و بنیامینشرراید با خونواده هاشررون بخوان برن بیرون؟ بعد من تو جمعشررون غریبه ام؟
حاال که داییت لطف کرده و من و با خودشون برده دعوا داری؟
در حالی که با یک دستش فرمان رو گرفته بود ،با دست دیگه ار پی شونیش رو
کمی ماساژ داد و زیر لب گفت:
 من از دست تو چی کار کنم؟!کامال بی مقدمه گفتم:
 اصال می خوام برم پیش مامانم .دو ماه دیگه با االن چه فرقی می کنه؟!یهو دستش رو روی فرمون جا به جا کرد و دست راستش رو آزاد کرد و به نشونه
زدن تو دهن من ،به طرف سینه ار کشید و من از ترس جیغ خفیفی کشیدم و
توی صندلیم فرو رفتم .نفسش رو با حرص بیرون فرستاد و گفت:
 اینقدر با اعصاب من بازی نکن ،کار دستت میدما!یه لحظه واقعا ازر ترسیدم .بنا براین دهنم رو بسم و با بغض به بیرون زل زدم.
حاال مگه چی شده بود؟! الکی سر و صدا می کرد .اصال هم درک نمی کرد که
بعد از دو هفته که خواهرم پیشم بود و باهار خور گذرونده بودم حاال رفته و
دلم نازک شده!
بابت سیزده به در ناراحت بود؟! اتفاقا خیلی هم خور گذ شته بود و کلی آذر
رو با بی محلی هام امروز سرروزونده بودم .تازه رامتین هم ازم معذرت خواهی
کرده بود .لبخندی روی لبم نشست .از دل مسعود بعدا در می آوردم .مهم این
بود که دیگه قلبم آروم شررده بود و کینه و کدورتی با خونواده دایی و زهره جون
باقی نمونده بود.
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***
چادرم رو تا کردم و توی سجاده ام گذاشتم .توی معده ام احساس سوزر می
کردم .نگاهی به در اتاق انداختم و برای م سعود که توی اتاق خوابیده بود دهن
کجی کردم ،همه ر تق صیر اون بود که با حرص و جور شام و خورده بودم.
یه لحظه تر سیدم که دهن کجیم و ببینه .بعد به این فکرم ریز ریز خندیدم! مگه
مسعود خداست که هیچ چیز ازر پنهون نیست؟! شدت خنده ام بیشتر شد.
 اگر نماز خوندنت تموم شد المپ و خامور کن فردا صبش زود باید برم سرکار!
لبم رو گاز گرفتم .و سررریع سررجاده رو لوله کردم و بلند شرردم و بعد از خاور
کردن المپ هال وارد اتاق شدم .در حالی که به سمت کمد می رفتم تا سجاده
ام رو تور بذارم گفتم:
 فکر می کردم خوابیده باشی!بی ربط گفت:
 صد دفعه گفتم همون غروب نمازت و بخون ،نذار به آخر شب!نفسررم رو فوت کردم و بعد از بسررتن در کمد به سررمتش رفتم و کنارر دراز
کشرریدم .آزاد خوابیده بود و سرراعدر رو روی پیشررونیش گذاشررته بود .می
خواسررتم بگم به پهلو بخواب که نصررفه شرربی بی خوابمون نکنی ولی جلوی
خودم و گرفتم .از غروب که با هم از خونه بن یامین و زهرا اومده بودیم با هام
حرف نزده بود .به پهلو ،به سررمتش چرخ یدم و زل زدم بهش .یعنی به خاطر
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امروز ناراحت بود که با خونواده داییش رفتم بیرون؟! یا تو شررهرمون اتفاقی
افتاده بود؟ طاقت نیاوردم و گفتم:
 مسعود؟با مکث جواب داد:
 بله؟دستم رو تکیه گاه سرم کردم و تقریبا رو به روی صورتش قرار گرفتم:
 قهری االن؟!دستش رو برداشت و بهم نگاه کرد و با کالفگی گفت:
 نه که خیلی هم قهر حالیته!اخم کردم و گفتم:
 خب من اشکالی تو کارم نمی بینم که قهرت رو درک کنم!دستش رو کنار پهلور قرار داد و کمی بدنش رو باال کشید و با اخم گفت:
 من م شکلم با رامتین نی ست ساغر! اون یه ا شتباهی کرد و با رفتن من و تو ازاون خونه تموم شد و رفت پی کارر! م شکل من اینه که تو ا صال حرف من و
گور نمی کنی! تو فقط کارهایی رو می کنی که خودت دلت می خواد.
کامل تو جام نشستم و با عصبانیت گفتم:
 من حرف تو رو گور نمی کنم؟! من اگر حرف گور کن نبودم االن ور دلتو نبودم و پیش مامانم بودم.
با خونسردی گفت:
 -اون هم اگر بابات باهام هم عقیده نبود گور نمی کردی.
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چند ثانیه نگاهش کردم و بعد بی هیچ حرفی دوباره دراز کشرریدم البته این بار
پشت بهش و با ناراحتی گفتم:
 می دونی مسررعود؟! تو مثل بابابزرگ ها می مونی! همه ر چهار -پنج سررالبزرگتری ولی طوری وانمود می کنی که ان گار از ه مه چیز خبر داری و هر
چیزی تو بگی درسته! من بچه نی ستم .اگر مشکلی با رامتین نداری و اشتباهی
تو کارم نمی بینی پس بی خود از غروبه باهام حرف نمی زنی.
و با حرص اضافه کردم:
 االن هم بگیر به پهلو بخواب نصفه شب صدا اگزوز خاور در نیاری.صدای نفس هار حالت خنده داشت .بله خب! خنده هم داشت .حرص من
رو که در میاورد خیالش راحت می شرررد و به قهرر خاتمه می داد .همیشرره
همین طور بوده.
دستش روی بازوم نشست:
 خانوم درک کن حرف گور کن نیستی.دستش رو پس زدم و گفتم:
 باشه .قرار هم نیست در آینده حرف گور کن باشم.خنده ار با صدا شد و ب*و*سه ای روی موهام کاشت:
 بی جا می کنی عز یزم!لب هام و فشررار دادم که نخندم و پر رو نشرره .دوباره دسررتش رو روی بازوم
گذاشت و آروم فشار داد و گفت:
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 مامانت یه کله قره قوروت بو یان داره بهم داده .یادم رفت از توی ماشررینبیارمش.
یهو کامل به سمتش برگشتم و با ذوق گفتم:
 وااااااای .خدا جونم عاشق مامانمم.دلخور گفت:
 فقط عاشق مامانت؟!جفت دست هام و روی شکمش گذاشتم و محکم تکونش دادم:
 پاشو پاشو برو بیارر .پاشو.مسررعود در حالی که تمام بدنش از تکون های من تکون می خورد با خنده
گفت:
 بگیر بخواب دختر .این وقت شب که نمی شه خورد! صبش میارم.بدون این که کوتاه بیام همچنان یک سره می گفتم:
 نه پاشو بیار .االن می خوام .آب دهنم راه افتاد .پاشو.بعد از چند بار با خنده التماس کردن کمی جدی شد:
 ساغر بگیر بخواب .زورم میاد برم االن پایین .گیج خوابم!ِ
و وقتی دید من کوتاه بیا نیستم با اخم گفت:
 گفتم نه!و اونقدر جدی و با صدای بلند گفت که بهم برخورد و پشت بهش دوباره دراز
کشیدم و با حرص گفتم:
 -بیاری هم دیگه نمی خورم! بی شعور ...ظالم.
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و بعد از چند دقیقه که قشنگ بغضم خفه ام کرد ،با غر و غر از جار بلند شد
و به خودر ناسزا گفت:
 بسوزه زبونی که بی موقع باز بشه.و قبل از اینکه برگرده جدی جدی خوابم برد و اگر صرربش که از خواب ب یدار
شدم نامه ار رو روی در یخچال نمی دیدم عمرا به قره قوروته لب می زدم.
 خانومی غلط کردم! اگر ظهر اومدم و از ترشرری نخورده باشرری سرررم و میکوبم به دیوار.
***
د ست هام رو با پایین تی شرتم خ شک کردم و گره رو سری رو از پ شت گردنم
بازکردم و خودم رو به در هال رسوندم .آقای عطایی با باز شدن در قدمی عقب
رفت و گفت:
 سالم خوب هستین؟لبخندی زدم و جواب سالمش رو دادم .با دست راه پله رو نشون داد:
 یه خانومی جلوی در بود .با شررما کار دارن .بهشررون گفتم وایسررتن تا بهتونبگم.
اخمی کردم و گفتم:
 اما کسی زنگ رو نزد!سرر رو به نشونه ندونستن تکون داد و گفت:
 -نمی دونم! شاید نمی دونستن کدوم زنگ رو بزنن!
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فقط زهرا بود که بهم سررر می زد و اون هم می دونسرررت که ما طبقه چندم
هستیم .از خونه خارج شدم و رو بهش گفتم:
 ممنون که خبر دادین .می رم پایین ببینم کی هستن.آقای عطایی هم بعد از خداحافظی از پله ها باال رفت .از پله ها پایین رفتم و
خودم رو به جلوی در رسرروندم .خانومی حدودا چهل سرراله با چادر جلوی در
ایستاده بود با دیدنم کمی نزدیک شد .پرسیدم:
 با من کار داشتین؟چادرر رو روی سرر مرتب کرد و گفت:
 شما خانوم آقای ناظم هستین؟ آقای ظفری!فهمیدم هر چی که ه ست به مدر سه ربط داره .سرم رو تکون دادم و د ست به
سینه ایستادم:
 بله .شما؟خانومه لب هار لرزید:
 من مادر یکی از دانش آموزهام.و زد زیر گریه .ابروهام باال رفت .با گریه ادامه داد:
 خانوم اگه بدونین چه بالیی به سر بچه ی من آورده! بچه ام نمی تونه از دیروزدو قدم راه بره .حتی واسه دستشو یی ...
گریه ار شرردت گرفت و نتونسررت بقیه حرفش رو بزنه .نگاهم افتاد به خانوم
ا صالنی هم سایه طبقه پایینمون که دا شت از سر کوچه به سمتمون می اومد.
دستم رو گذاشتم روی بازور و به داخل خونه هدایتش کردم:
 -تو رو خدا آروم تر .جلو در و همسایه زشته!
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و با هم از پله ها باال اومدیم و وارد خونه شرردیم .تو ذهنم نمی تونسررتم حرف
زن رو باور کنم! مسررعود و کتک زدن دانش آموز؟! اون هم به شررردتی که این
خانوم می گفت!
 ...لیوان چای رو جلور نگه داشتم و گفتم:
 حتما کار بدی کرده! وگرنه مسعود خیلی آدم آرومیه.خانومه به خاطر چایی تشکری کرد و با فس فس گفت:
 چی بگم واال! خودر و مدیر مدرسه که جواب درستی به من ندادن! می گهبر علیه شاه ...
باز زد زیر گریه و نامفهموم گفت:
 بچه ام و به خاطر این حکومت غاصررب که خودشررون هم قبول ندارن زدنناقص کردن!
با دهن نیمه باز به زن نگاه کردم و تا موقع رفتنش دیگه هیچ تالشرری برای آروم
کردنش انجام ندادم.
یک سرراعت از رفتنش گذشررته بود و من بی قرار توی خونه راه می رفتم با باز
شرردن در هال خودم رو به مسررعود رسرروندم .با دیدنم لبخندی زد و در حالی
کتش رو در می آورد گفت:
 سالم عرض شد خدمت خانوم خونه.لبخندی مصنوعی زدم و جواب سالمش رو دادم .لبخندر محو شد:
 چیزی شده؟لب هام و کج و کوله کردم:
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 امروز ...یه خانومی اومد  ...مسعود؟ تو بچه ها رو تنبیه بدنی می کنی؟!پوفی کرد و گفت:
 مادر رحیم زاده بود؟!شونه هام و باال انداختم:
 نمی دونم! اسمش رو نپرسیدم! خانومه مثل ابر بهار گریه می کرد.وارد آشپزخونه شد و در حالی که دست هار و می شست گفت:
 بچه هایی که بر خالف قوانین مدرسه عمل کنن باید تنبیه بشن!به چهارچوب تکیه دادم:
 اون هم این طوری که نتونن راه برن؟! به خاطر تظاهرات و این جور چیزها ..شیر آب رو بست و به سینک ظرفشو یی تکیه داد و رو بهم گفت:
 نه! این یکی این طوری بود تا یادر بمونه که ندونسررته واسررره خودر وخونواده ر شر درست نکنه.
نزدیکم شد و دستش رو از کنار صورتم رد کرد و حوله رو از آو یز برداشت و در
حالی که دست هار رو خشک می کرد گفت:
 در ضمن خوشم نمیاد تو هیچ زمینه ای بهم شک کنی .این دفعه به یه کتکساده رد شد و دو روز به سختی راه بره قدم های بعدیش محکم تر می شه.
از آشپزخونه خارج شد و گفت:
 اگر ادامه می داد بد تر از این سرر می اومد و جالب این جاست که با اولینکشیده اسم مرده و زنده جد و آبادر رو نام می بره.
پوزخندی زد و در حالی که می نشست گفت:
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 اگه بخوام از این طور مسائل سر سری رد بشم که دیگه نمی شم آقای ناظم!اصال ناظمه و ابهتش.
لب هام و جلو دادم و گفتم:
 بهت نمیاد بد اخالق باشی!لبخندر پهن شد و گفت:
 نوکر خانوم خودم هم هستم!و با جدیت ادامه داد:
 با بچه های درسررخون و مرتب خور اخالقم .و همین طور بچه هایی کهبابت هر کاری که می کنن هدف دارن نه اون هایی که زرتی تحت تاثیر قرار
می گیرن و الکی چیزهایی که نمی دونن رو تکرار می کنن و به عواقبش فکر
نمی کنن.
***
زهرا خیاری برداشرت و شرروع کرد به پوس کندن و در همون حال به روسرری
روی سرم اشاره کرد و گفت:
 یه خط در میون مومن می شی!لبخندی زدم:
 موقع آشپزی سرم می کنم .مسعود به مو خیلی حساسه! اگر تو غذا باشه لبنمی زنه.
زهرا لبخند پهنی زد و گفت:
 -بهش نمی خوره حساس باشه!
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کنارر نشستم و در حالی که گوجه ای بر می داشتم تا ریز کنم گفتم:
 بابام هم همین طوریه .مامانم همیشه موقع آشپزی روسری سرر می کنه.یکی از دسررت هام و باال آوردم و در حالی که انگشررت هام رو نشررون می دادم
گفتم:
 بد تر از مو به ناخن هام حساسه .همیشه کوتاه نگه می دارم.ابروهار و باال داد و گفت:
 خدا رو شکر بنیام این جوری نیست.صدای ب سته شدن در اتاق اومد .زهرا چهره ار نگران شد و گردن ک شید و به
هال نگاه کرد و با صدای آرومی گفت:
 رفتن تو اتاق!اخمی از روی کنجکاوی کردم:
 به چی فکر می کنی زهرا؟سرر رو با درموندگی تکون داد:
 یه چیزی رو دارن از ما پنهون می کنن .من نگرانم ساغر.و دست هار بی حرکت موند:
 همه ر دلهره دارم یه وقت نریزن تو خونه بگیرنش!و با ترس به چشم هام زل زد:
 کتاب های غیر مجاز نگه می داره .خودم دیدم.ته دلم لرزید و با نگرانی زمزمه کردم:
 یعنی ضد حکومت فعالیت می کنن؟لب هار و کج و کوله کرد و گفت:
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 فکر نمی کنم به اون شدت باشه! ولی هم چین بیکار هم ننشستن!با صدای آرومی گفتم:
 راسررتش خودم هم شررک کرده بودم! هر اتفاقی هر جای کشررور می افته خبرداره .همین ماجرای یک ماه پیش ،یه چیزی در مورد مردم یزد شنیدم.
و با صدای آروم تری گفتم:
 اصال قبل از این که شلوغی اتفاق بیفته!رنگ به صررورت زهرا نمونده بود و وحشررت زده به دسررت هار نگاه می کرد.
دستم رو روی دستش گذاشتم:
 زهرا جان خوبی؟نگاهش رو باال آورد و با صدای لرزونی گفت:
 پس حدسم درست بود! همین روزاست که هم سر خودشون و به باد بدن همسر ما رو!
ته دلم ترسریده بودم .باید با مسرعود صرحبت می کردم؟! حتما این کار رو می
کردم .وقتی با هم تنها شدیم.
صدای باز شدن در اتاق اومدم و بعد بنیامین توی آشپزخونه سرک کشید:
 خسته نباشین خانوما!با لبخندی گفتم:
 ممنون آقا بن... -مگه برات مهمه؟!
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با تعجب به سمت زهرا برگشتم که از شدت خشم می لرزید .بنیامین قدمی به
آشپزخونه گذاشت:
 این چه حرفیه که می زنی؟؟!زهرا با عصبانیت بلند شد و قدمی به بنیامین نزدیک شد:
 برای چی رفتی تو اتاق؟! چه چیزی هسررت که ما نباید بدونیم؟ چرا مرموزبازی در میارین؟
مسعود پشت سر بنیامین قرار گرفت و با آرامش گفت:
 مسئله کاری بود زهرا خانوم.االن که وقت این حرف ها نبود! خوا ستم حرفی بزنم تا زهرا آروم ب شه اما زهرا
از کوره در رفت:
 کاری بود؟! مسئله کاری این قدر مخفی کرای داره؟ من بچه ام آقا مسعود؟زهرا به گریه افتاد:
 به فکر خودتون نیستین به فکر ما باشین .آخه چرا سرتون و نمی کنید تو الکخودتون .مگه از زندگی تون راضی نیستین؟
با صدای آرومی گفتم:
 زهرا جان آروم بار.بنیامین با اخم های در هم گفت:
 چرا بی خودی سر و صدا می کنی!زهرا جیغ زد:
 -زندگیم در خطره! یه جا ساکت بشینم و نگاه کنم؟

wWw.Roman4u.iR

268

این زهرا هم کولی بود رو نمی کرد ها! االن ن یاد یه حرفی از ق یام یزدی ها بزنه
مسررعود و بندازه به جونم! من کتک بخورم خیالش راحت می شرره؟ دسررتم رو
روی شونه زهرا گذاشتم و گفتم:
 زهرا جان چرا جیغ می زنی؟! همسایه ها هم فهمیدن!زهرا بی توجه به من هق هقش اوج گرفت و نامفهوم شروع کرد به گله کردن:
 اگه بالیی سرررت بیاد! اگه بگیرنت؟ چرا قانع نیسررتی؟ بینام من بدون تو چیکار کنم؟!
بنیامین پوفی کرد و گفت:
 باز بیکار شدی ن ش ستی این چرندیات و بلغور کردی! من هیچ کاری نکردمکه بخواد شر بشه!
مسعود مداخله کرد:
 زهرا خانوم شما چیزی دیدی که به هم ریختی؟!زهرا رو به مسعود با گریه گفت:
 اون کتاب ها که می ذاره تو انباری! یه سررریشررون جز ممنوع چاپ ها بودن!این دور همی های مسجدی!
مسررعود با اخم به طرف بن یامین چرخ ید و بن یامین شررونه ای باال انداخت.
ابروهام و در هم کشیدم و شونه به شونه ی زهرا ایستادم و گفتم:
 مسعود؟ چی کار می کنین؟!مسعود با کالفگی گفت:
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 ما کاری نمی کنیم که به ضررمون باشه .می ریم مسجد برای بچه ها کالسهای روشنگری می ذاریم.
چشم هام و ریز کردم:
 سیاسی!؟مسعود لبخند نصفه و نیمه ای زد و گفت:
 نه خانوم! دینی.و رو به زهرا گفت:
 اون کتاب ها امانت یکی از معلم ها بود .قبول! بنیامین ریسررک کرده که اونها رو آورده خونه .اما خ یالتون راحت ،جرم محسرروب نمی شررره .یعنی فعال
اونقدر اوضاع به هم ریخته اس که چهار تا کتاب دیگه به چشم نمیاد!
و بنیامین در ادامه حرف مسعود گفت:
 این کتاب ها در صورتی جرم محسوب می شه که به صورت کلی باشه .کهفکر کنن قصد پخش داریم! اما نه یکی دو تا بین کتاب های معمولی!
و قدمی به سمت زهرا برداشت:
 عز یزم خیالت راحت باشه .کاری نمی کنم که زندگیمون به خطر بیفته.با لبخندی به اون دو تا زل زده بودم که قلب هاشون بلوپ بلوپ باالی سرشون
می ترکید و عشق بروز می دادن .با سرفه ی مصلحتی مسعود نگاهم رو ازشون
گرفتم .مسعود با حرکت سر اشاره زد برم بیرون .همراهش از آشپزخونه خارج
شدم .با اخم و صدای آروم گفت:
 باز آتیش به پا کردی؟!چشم هام و ریز کردم و نگاهش کردم .چشم هار و گرد کرد:
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 ها؟ چیه؟! نکردی! یعنی باور کنم تو این وسط بی تقصیری!باز هم نگاهش کردم و حرفی نزدم .مسعود کالفه گفت:
 بیا من و بزن! چته؟ چرا این جوری نگاهم می کنی؟و وقتی دید من قصد حرف زدن ندارم ،ضربه ای به بازوم زد و با لحن با مزه ای
گفت:
 سفره رو پهن کنم؟!د ستم رو روی بازوی م سعود گذا شتم و تکونش دادم .صدای خر خرر قطع
شد .دوباره تکون دادم .صدای نامفهومی از گلور خارج شد:
 هوم؟گردن عرق کرده ام
با د ستم موهام رو تکون دادم و سرمای خو شایندی پ شت ِ
نشست .توی جام نشستم و با صدای آرومی گفتم:

 مسعود؟چشررم هار و کامل باز کرد و به سررقف زل زد .پوفی کردم و با حرص زمزمه
کردم:
 باز شروع شد.نگاهش متوجه من شد و سریع نشست و با ترس گفت:
 چی شده؟شونه هام و باال انداختم و گفتم:
 به نظرت چی شده نصفه شبی؟؟!چند ثانیه بهم زل زد .با ناراحتی گفتم:
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 مسعود خواب می دیدم درد زایمان دارم .خیلی وحشتناک بود!به آرامی پلک زد و دسررت هار و باال آورد و شررروع کرد به مالیدن صررورت و
بعد گردنش و بعد از یکی دو دقی قه که انگار خواب از سرررر پر ید رو بهم
گفت:
 ترسیدی؟!سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:
 نه ولی  ...حس خیلی بدی داشتم.دست هار و باز کرد و با لبخندی گفت:
 بیا ب*غ*لم خانومی .بهش توجه نکن.خودم رو به سمتش کشیدم و سرم رو روی سینه ار گذاشتم و اون شروع کرد
به نوازر موهام .هنوز صررحنه های خوابم جلوی چشررم هام بود .با ش ریطنت
گفت:
 حاال بچه دختر بود یا پسر؟ شبیه کدوممون بود؟بغض کردم:

ُ
 مسررعود من تو وضررعیت االنم درد زایمان داشررتم .نه این که نه ماهم کاملباشه!
دستش روی موهام متوقف شد ،چشم هام پر از اشک شد:
 خیلی خواب بدی بود مسعود  ...خیلی.ب*و*سه ای روی موهام کاشت و با لحن دلگرم کننده ای گفت:
 عز یز هر چی خدا بخواد.و با لهجه مادرر گفت:
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 خدا بده یه دستی ،ما می گیریم دو دستی.لبخندی روی لبم نشست و سرم رو از سینه ار فاصله دادم و گفتم:
 می دونی مسعود تو نه شبیه پدرتی و نه شبیه بابام!یه ابرور و باال داد:
 شبیه پدرم که می دونم نیستم چون همه عمر تالر کردم مثل اون نباشم .امانمی دونم منظور تو از چه نظره!
لپ هام رو از هوا پر و خالی کردم و گفتم:
 خب بابات که  ...بهت بر نخوره ها! ترسررناکه .من تا به حال ندیدم به رویزن عمو لبخ ند بز نه! با بام هم جز در مواقع خاص محبتش رو بروز نمی ده.
البته اگر االن بابام جای تو بود امکان داشت مثل تو برخورد کنه.
و با خنده ادامه دادم:
 و ممکن هم بود من رو با دیوار یکی کنه!مسعود لبخندی زد و گفت:
 مگه جز تو کی قراره برام بمونه که بخوام باهات بد باشم!منتظر بهش نگاه کردم تا حرفش رو ادامه بده و مسعود با مهربونی ادامه داد:
 احترام پدر و مادر هامون و نگه می داریم و هر کاری بتونیم برای بچه هامونمی کنیم! اما اون کس که می مونه همسررر آدمه .از خدا می خوام زمانی که به
آخر عمرمون رسیدیم  ...بعد از تو زنده نمونم.
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لبخندی از ته دل روی لبم نشست .چقدر از پدرم بابت انتخاب مسعود ممنون
بودم .خودم رو جلو کشیدم و گونه ار رو ب*و*سیدم و وقتی صورتم رو عقب
آوردم گفتم:
 تو که اینقدر خوبی! تو که این قدر مهربونی..لبخند مسعود از بین رفت و کالمم رو برید:
 ساغر؟!لب هام و جلو دادم:
 خب چرا؟! همه چیزت خوبه ها مسعود! این که نمی ذاری برم دیدن خونوادهام ...
با درموندگی گفت:
 من به چه زبونی بگم نگرانم .ها؟!از کوره در رفتم:
 تو دیگه شررورر و در آوردی! اصررال فردا می رم می خوام ببینم کی می تونهجلوی من و بگیره!
چشم هار و گرد کرد و گفت:
 بله؟!روم و ازر گرفتم و گفتم:
 الکی هم چشم هات و اون طوری نکن! هی هیچی نمی گم!ادار رو در آوردم:
 نگرانم ،نگرانم!و رو بهش با عصبانیت گفتم:
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 نه که من حوری بهشتی ام! مردم دهنشون باز مونده من و ببینن!و با مسخرگی گفتم:
 وای زن مسعود ظفری باالخره برگشت .چقدر منتظرر بودیم!و در حالی که نفس نفس می زدم گفتم:
 مامانم کمتر از یک ماه دیگه زایمان می کنه! من باید پیشش باشم.مسعود دندون هار و به هم فشرد و گفت:
 سر لج نندازم ساغر! کاری نکن قبل از رفتن به مدرسه در خونه رو قفل کنم.اگر یه ذره جای فکر کردن بود با این چرت و پرت هایی که گفتی عمرا بذارم
بری.
و سریع دراز ک شید و پتو رو هم ک شید روی صورتش .د ستم رو گذا شتم روی
قسمتی از پتو و در حالی که تکونش می دادم گفتم:
 مسعود! بین یک ماه دیگه و االن چه فرقی هست؟!پتو رو با حرص پایین ک شید و صورتش رو به سرعت نزدیکم آورد .از تر سم
سرم رو عقب کشیدم و مسعود با عصبانیت گفت:
 این بحث رفتن یک ماهه دی گه رو هم خودت واسررره خودت مطرح کردی!ِ
وگرنه یادم نمیادحرفی از رفتنت زده باشم! بعد از امتحانام با هم می ریم.
و دوباره دراز کشررید و پتو رو روی صررورتش کشررید .بغض کردم و با صرردای
لرزونی گفتم:
 -اصال هم مهربون نیستی .ارث بابات عینا به تو رسیده.
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صدای نفس های عصبیش رو می شنیدم .بالشم رو برداشتم و در حالی که به
سمت در می رفتم گفتم:
 همه ار زور می گی!در اتاق رو باز کردم .صدار بلند شد:
 پاشو بیا سر جات بخواب ساغر با اعصابم بازی نکن.بالشم رو روی زمین انداختم و دراز کشیدم و سریع هم چشم هام و بستم.
 ساغر خودت بیا .من بیام حرکاتم دست خودم نیستا!جمع شدن اشک رو پشت پلک هام حس کردم .صدای کوبیده شدن پار به
زمین رو شنیدم و با فشرده شدن بازوم توی دستش چشم هام و باز کردم و بی
اراده زدم زیر گریه:
 ولم کن.بازوم و کش رید و مجبورم کرد بلند بشررم اما من خودم روسررنگین کردم تا نتونه
حرکتم بده .اما تالر بیهوده ای بود چون من رو تا تشک ها کشوند و دستم رو
با حرص ول کرد و روی تشررک افتادم .با دسررت دیگه ام بازوم رو مالیدم .روی
سرم خم شد و انگشت اشاره ار رو به نشونه تهدید جلوی صورتم گرفت:
 بار آخرت باشه این طوری مسخره بازی در میاری!با گریه گفتم:
 نامرد.و هق هقم اوج گرفت .تو جار نشست و مجبورم کرد دراز بکشم .صورتم رو
توی بالش فرو کردم و همچنان با صررردای بلند گر یه می کردم با حرص بهم
توپید:
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 بس کن .بگیر بخواب فردا صبش زود باید بیدار شم.اما من کوچک ترین تالشرری برای کم کردن صرردام نکردم و در حالی که هنوز
بازوم رو می مالیدم گفتم:
 الهی دستت بشکنه که دستم و شکوندی.من گفتم از پدرم ممنونم؟! حرفم رو پس می گیرم .هم چنان غر می زد:
 تا میام بهت امیدوار بشررم می زنی همه چیز و خراب می کنی! از روزی کهازدواج کردیم و اومدیم تهران به خاطر رفتن به خونه با اعصررابم بازی کردی.
خودت هم می دونی حق با منه ها!
با گریه و لج بازی گفتم:
 اصال هم  ...حق با  ...تو نیست.چند ثاینه سکوت کرد و با لحن عصبی تری ادامه داد:
 من االن بدونم تو مادرت رو دیدی دلت آروم می گیره؟! آره .پس  ...پس با خودت  ...چی فکر کردی؟ که  ...دارم  ...دروغ می گم؟بلند شد و از اتاق بیرون رفت و با یه لیوان آب برگشت و کنارم نشست و گفت:
 پاشو آب بخور ،با گریه نخواب.به جایی کنار زانور نگاه می کردم و جوابش رو ندادم .لیوان رو کنار بالشررم
گذاشت و بر گشت روی تشکش و گفت:
 خودت هم می دونی نمی تونم بعد از تموم شرردن درسررم تهران بمونم! االنهم چون دانشجوی همین جام چنین اجازه ای بهم دادن.
بعد از چند ثانیه گفت:
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 اگر بری و اتفاقی بیفته چی؟!هنوز نفسم بریده بریده بود:
 قرار  ...نیست  ...از خونه  ...برم بیرون.با حرص گفت:
 آب بخور .عصبانی می شم با گریه حرف می زنی.بی توجه به حرفش ساکت شدم و آب نخوردم .نفسش رو فوت کرد:
 نمی تونم مرخصی بگیرم بیام برسونمت.بینیم و باال کشیدم و جواب ندادم .صدار و باال برد:
 می گم بهم مرخصی نمی دن.با گریه گفتم:
 دیگه  ...برام مهم نیست  ...شب به خیر.و لیوان آب رو از کنار بالش برداشررتم و سررر کش ریدم .دیگه حرفی نزد ،مطمئنا
تئاتری که بازی کردم رور تاثیر گذاشررته بود چون روز بعد به دشررت بهشررت
تلگراف زد و سه روز بعد تو ماشین بابا ،همراه قاسم عازم شهرم بودم.
با یاد آوری ن صیحت های قبل از حرکتش لبخندی روی لبم ن ش ست ،م سعود
مثل باباها بود! مطمئنا بابای نمونه ای می شد.
قاسم با صدای آرومی گفت:
 چیزی می خورین بگیرم؟در حالی که نگاهم به بیرون بود گفتم:
 ممنونم نمی تونم توی ماشین چیزی بخورم.سرر رو تکون داد و گفت:
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 در هر حال چیزی خواستین تعارف نکنید.تشکری کردم و بعد گفتم:
 چند ساعت دیگه می رسیم؟ حدودا  ...پنج ساعت دیگه.لبخندم عمیق تر شد ،پنج ساعت دیگه می ر سیدم ،کار م سعود هم زود تر
بتونه بیاد .قرار بود یک ماه ازر دور باشم؟!
و خودم جوابم رو دادم ،نه ،مسررعود طاقت دوریم و نداره .یعنی تو این مدت
شناختمش .مطمئنم احساسمون متقابله.
***
پشت پنجره ی اتاقم ایستاده بودم و نگاهم رو به حیاط همسایه دوخته بودم .آره
گفتم همسررایه ،چون دیگه اونجا خونه عالیه اینا نبود .مامان کنارم ایسررتاد و
شکمش یه قدم جلو تر از ما!
با دیدن شکمش لبخندی روی لبم نشوندم و گفتم:
 مامان فکرر و بکن بچه ی من با بچه ی تو فقط چند ماه اختالف سنی داره!مامان چشم غره ای بهم رفت و گفت:
 ذلیل مرده نمی تونسررتی یکی دوسررال طاقت بیاری ،بچه من از آب و گل دربیاد! حاال حرف جفتمون می شه نقل و نبات تو دهن مردم!
پوزخندی زدم و گفتم:
 من که اینجا نیستم! کسی هم جرات نمی کنه جلوی تو و بابا حرف یا متلکیبگه! پس بذار اون قدر بین خودشون حرف بزنن که جونشون در بیاد.
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مامان لبش و به دندون گرفت و گفت:
 دختر یه کم مراعات کن! یعنی چی جونشون در بیاد؟! من منظورم زن عموتبود.
با خنده گفتم:
 اوه اوه! موضوع خطری شد.و هر دو خندیدیم .مامان دستش رو بلند کرد و پرده رو انداخت و گفت:
 همسایه ی جدید غریبه س درست نیست یه ساعته به حیاطشون زل زدی!دوباره حماقت عالیه یادم اومد و خنده از لبم رفت .با ناراحتی گفتم:
 فکرر هم نمی کردم ...و ساکت شدم و مامان پرسید:
 که فرهاد به این زودی ازدواج کنه؟!سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:
 هم فروکش کردن عشق آتشین فرهاد عجیب بود! هم حماقت عالیه.از پنجره فاصله گرفتم و روی تخت نشستم و گفتم:
 عجیب تر از اون حرکت علی بود! آخه یهو یی چرا چنین تصمیمی گرفت؟!مامان لب هار و جلو داد و گفت:
 نمی دونی مادرر چقدر بی تابی می کرد! زن بیچاره دو ست ندا شت از اینخونه بره .اما علی خونه رو فروخت و پولش رو سرمایه کارر کرد.
نفسش رو فوت کرد و گفت:
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 شریک شدنش با فرهاد چندان چیز عجیبی نبود ،باالخره اون ها چند سالبود که با هم دوست بودن .عجیب اینجا این بود که در عرض چند روز یه خونه
بزرگتر و نو سازتر خرید.
لب هار و کج و کوله کرد:
 الله و اعلم! می گن فرهاد براشون خریده.سرررم رو پایین انداختم و توی دلم از خدا خواسررتم ،واقعا فرهاد به عالیه عالقه
مند بشه و دور کارهای خالف رو خط بکشه .هر چند مدتی بعد فهمیدم دعام
واقعا ساده لوحانه بود.
چقدر اتفاقات عجیب توی این چند ماه افتاده بود! علنی شرردن خواسررتگاری
مسعود و دیوونه شدن فرهاد! برمال شدن خالف سلیم خان و پسرر ،تصمیم
یهو یی من وا سه ازدواج و ظهور ع شق احمقانه عالیه و حاال هم شریک شدن
فرهاد و علی و رفتنشون از اینجا.
حدس زدن اتفاق های بعدی چندان کار سررختی نبود! تا یه مدت بعد خبر
ازدواج عالیه و فرهاد به گوشررمون می رس رید و کینه ها فروکش می کرد و من و
مسعود می تونستیم خیلی راحت توی شهر خودمون زندگی کنیم.
مامان دستش رو دور شونه ام حلقه کرد و گفت:
 چهار -پنج ماه پیش که بابات و یه سررری دیگه ریختن سررر فرهاد و کینه یچند وقت قبل رو زنده کردن و اون بال رو سررر پای فرهاد در آوردن واقعا دلم
ترسیده بود .اما خدا رو شکر انگار فرهاد هم فهمید که این کتک حقش بوده و
تاوان گ*ن*ا*هش محسوب می شده که دیگه به دشمنی ادامه نداد.
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لبخندی روی لب نشرروندم .صرردای اسررما که ظاهرا از مدرسرره برگشررته بود تو
خونه پیچید:
 مامررران؟ ساغر نیومد؟مامان لبخند شرریطنت آمیزی به روم زد و از روی تخت بلند شررد و جلوی در
اتاقم ایستاد و در جواب اسما گفت:
 اوال سالم .دوما ،نه؛ قاسم تنها اومد و گفت مسعود نذاشته بیاد.ذوق اسما فروکش کرد:
 چی؟ باز هم نذاشته بیاد؟یهو جور آورد:
 پس غلط می کنه قاسم و اون همه راه کشونده و ما رو امیدوار کرده به اومدنسررراغر .مامان این پسررره یه چیز یش می شررره .من اول فکر می کردم خیلی
حالیشه .اما م وقتی رفتم اونجا فهمیدم چقدر نامرده .نمی دونی ...
خودم رو به جلوی در رسوندم و گفتم:
 هوی! پشت شوهر من صفحه نذار!اسما با دیدن من چشم هار برق زد و رو به مامان گفت:
 مامان این که اومده واسه چی اذیت می کنی!و به سررمتم دو ید و هم دیگه رو در آ*غ*و*ر کشرریدیم .از آ*غ*و*شررش که
بیرون اومدم گفتم:
 می خواستم برم خونه زن عمو .اما گفتم اول تو رو ببینم بعد برم.اسما با لب های آو یزون شده گفت:
 -ناهار نمی مونی؟!
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مامان با خنده جواب داد:
 دختر ،ساغر قراره چند هفته اینجا باشه .دیگه بغ کردنت چیه؟اسما لبخندی مصنوعی روی لب نشوند و گفت:
 پس بعد از ناهار زود برگردیا!لبخندی به رور زدم:
 چشم عز یز!و به سمت در هال رفتم و چادرم رو بردا شتم و از هر دو خداحافظی کردم و از
خونه خارج شدم .چقدر دلم برای چادر رنگی سر کردنم تنگ شده بود .آخه
تهران که تنهایی از خونه بیرون نمی اومدم که بخوام تا خونه همسررایه ها برم.
وقت هایی که با مسعود بیرون می رفتیم هم چادر سرم نمی کردم.
جلوی حیاط که رسرریدم ،قبل از رفتن به خونه زن عمو یه بار دیگه به در خونه
ی سابق عالیه و علی چشم دوختم و آه کشیدم .یعنی دوستی من و عالیه برای
همیشه تموم شد و حتی نمی تونم تو عروسیش شرکت کنم؟
***
سرم رو که از یقه ی پیراهن که خارج کردم خنده ی اسما به هوا رفت:
 ساغر قیافه ات دیدن داره.موهام و با د ست مرتب کردم و کوفتی نثارر کردم و به سمت آینه اتاقم رفتم.
پیراهن مامان به تنم زار می زد .اما خب چه کنم! مامان می گفت شررکمم
برجسته شده و خوب نیست این لباس های تنگ رو بپوشم.
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به شررکمم زل زدم و لبخندی از ته دل زدم .اگر خونه بابا و خونه خودمون تلفن
دا شت بدون شک به م سعود زنگ می زدم و می گفتم امروز موقع اذان صبش
واضررش ترین حرکت بچه رو حس کردم .اگر قبال گهگداری نبض یا گرفتگی
بود .امروز حضرورر رو کامل حس کرده بودم و این انرژی مثبت باعث شرده
بود از صبش بی دلیل بخندم.
صدای زن عمو تو خونه پیچید که من رو فرا می خوند .اسما در حالی که هنوز
ریز ریز می خندید گفت:
 برو مادر شوهرت هم تیپت رو ببینه.از اتاق خارج شدم .زن عمو با دیدنم لبخندی از سر رضایت زد و گفت:
 این طوری خوبه .چی بود اون شلوار های تنگ رو می پوشیدی بچه رو خفهکرده بودی!
مامان که حاال جبهه موافق پیدا کرده بود شروع کرد به مرور همون حرف های
صبش .پالستیک رو اشاره کردم و گفتم:
 زنعمو اینا رو خریدی؟پالستیک رو باال گرفت و گفت:
 آره دخترم ببین خوبه.پارچه ها رو در آوردم و با دست کشیدن روشون اخم کردم:
 اینا چیه؟ گفته بودم تریکو نرم واسررره لباس بچه .اینا چرا اینقدر خشررکن؟اصال تریکو نیستن! از کی خریدی زن عمو؟
به صورتم نگاه کرد و با ناراحتی گفت:
 -واقعا خوب نیست! عباسعلی گفت بار تازه اس که!
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اسما پرید بین حرفمون:
 منظور عباسعلی اینه که هنوز بیشتر از یک سال نیست که آوردمشون.مامان چشم غره ای به اسما رفت و من در جواب زن عمو گفتم:
 لباس نوزاد باید نرم باشه .اما این خیلی خشکه.زن عمو با درماندگی گفت:
 یعنی دوباره برم؟! پس آماده شو خودت هم بیا.به مامان نگاه کردم .مامان سرر رو تکون داد و گفت:
 تا قبل از ناهار برگردین.من به اتاق رفتم تا لباسررم رو عوض کنم چون عمرا نمی تونسررتم با این لباس
چادر سرم کنم .زن عمو از هیچ ماجرایی خبر ندا شت جز این که پ سر سلیم
خان تقوی خواستگارم بوده و بیشتر از این چیزی نمی دونست .به همین خاطر
مامان و من نمی تونسررتیم مخالفتی کنیم .باالخره هر چقدر هم که مهربون
باشه ،باز هم مادرشوهره!
پیراهن رو از تنم در آوردم و بلوز و شلواری تنم کردم و بعد از بردا شتن چادرم
از اتاق خارج شرردم .دیدم اسررما هم چادرر رو سرررر کرده و کنار در هال
ایستاده .زن عمو با لبخندی گفت:
 خب پس با اسما برو که من جونی تو تنم نمونده که باهات بیام.دوباره به مامان نگاه کردم و مامان هم با کالفگی گفت:
 -فقط تا مغازه عباسعلی برو .دور نشین از خونه.
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و من و اسررما نموندیم که جواب زن عمو رو بشررنو یم .هر دو سرررمون رو پایین
انداختیم و تند تند به سررمت پارچه فروشرری عباسررعلی رفتیم .همون طور که
حدس می زدم همه پارچه هار خشررک و خشررن بودن و به قول اسررما داد می
زدن که کهنه ه ستن .بنابراین تو یک ت صمیم آنی من و ا سما راهی مغازه حاج
مرتضوی شدیم .که پارچه فروشی بزرگتری بود.
از لحظه ای که از مغازه عباسررعلی در اومدیم دلهره ای عجیب به جونم افتاد.
نزدیک بلور فرشرروی کارگری مشررغول خالی کردن بار از وانت به داخل مغازه
بود .سرمون رو پایین انداختیم و به سرعت از جلور عبور کردیم.
 سالم دختر همسایه!خون تو رگ هام منجمد شد .من نمی خواستم توقف کنم .اما به اجبار ای ستادم
و کمی سرم رو باال آوردم و در جواب علی گفتم:
 سالم خوبی؟علی نگاهی به صورتم انداخت و لبخند کجی روی لبش نشست:
 ممنون .رسیدن به خیر؟بازوم تو دست اسما فشرده شد .لبخندی نصفه و نیمه زدم و گفتم:
 ممنونم .یک هفته اس که اومدم!ابروهار و باال فرستاد:
 پس ما سررعادت دیدنت و نداشررتیم! یا شرراید هم از خونه در نمی اومدی!عروس شدی سایه ات سنگین شد! رفتی که رفتی.
اسما لب باز کرد:
 -شوهرر اونجاست .اینجا میومد واسه چی؟!

wWw.Roman4u.iR

286

علی اخم کمرنگی کرد و گفت:
 مزاحمتون نشم! گو یا جایی می رفتین!اسما دستم رو باز هم کشید .در جواب علی گفتم:
 خوشحال شدم .به مامانت و عالیه سالم برسون.پوزخندی زد و به آرومی سرررر رو تکون داد و من و اسررما ازر دور شرردیم.
اسما با حرص گفت:
 ازر متنفرم .حتی همون موقع که همسایمون بود!سرررم رو به چپ و راسرررت تکون دادم .االن که علی فهم ید ما اومدیم اتفاق
خاصی نمی افته مگه نه؟
تموم مدتی که تو پارچه فروشرری بودیم حواسررم پیش پوزخند علی بود .نمی
دونم چرا! ولی برای یک لحظه ،فقط یه لحظه حس کردم شاید حق با م سعود
بوده و من نباید همه چیز رو راحت می گرفتم! اما با صدای اسما از فکر بیرون
اومدم:
 زود تر بگیر بریم خونه .من دلم بی قراره.نگاهی گذرا به اسررما انداختم و با گیجی سرررم رو به نشررونه تایید تکون دادم و
سرررسررری پارچه مورد نظرم رو خریدم و با هم زدیم از مغازه بیرون و این بار از
سررمت دیگه خیابون به سررمت خونه رفتیم .بی اراده به اون طرف ،یعنی مغازه
بلور فروشرری نگاه کردم .درسررت دیدم .فرهاد بود .سرررر رو باال گرفته بود و
چشررم هار و از زیر به ما دوخته بود .یه نگاه از باال به پایین .نه لبخند و نه
اخم ،یه خونسردی تهدید آمیز.

گوهر مقصود

287

ن گاه معلقم رو به روبرو دوختم .مثال فرهاد می خواد چه غلطی ک نه وسررط
خیابون؟!
سر کوچه که رسیدیم قاسم از در خونه ما بیرون زد و با دیدن من لبخندی روی
لبش نشست و نزدیک اومد:
 سالم .عباس آقا داخل مغازه ،منتظر شماست .گفت ببرمتون پیشش.پالستیک خرید رو به دست اسما دادم و با قاسم راهی شدم .چه کاری بود که
بابا قا سم رو فر ستاده بود دنبالم؟ روی صندلی عقب ما شین ن ش ستم و همراه
قاسم به خارج از شهر رفتیم.
با دیدن حاجی کریمی جلوی در مغازه بابا جفت ابروهام باال پرید! رفقای بابا
عوض شدن یا حاجی کریمی ع*و*ض*ی شده!
خواستم پیاده بشم که قاسم به سمتم چرخید و گفت:
 چند لحظه.بی حرکت منتظر موندم .حاجی و بابا به سمت ماشین اومدن و سوار شدن .به
هردو سالم کردم که حاجی با متانت جوابم رو داد .و بابا ما شین رو به حرکت
در آورد و همزمان شررروع کرد به زمزمه کردن آهنگ های همیشررگیش! لب به
دندون گرفتم .بابا حتی جلوی امام جماعت مسجد هم رعایت نمی کرد.
حاجی با خنده سرر رو به چپ و راست تکون داد و زیر لب گفت:
 اما از دست تو مرد! این ها چیه که می خونی.بابا با بی خیالی جواب داد:
 من همین می مونم .ظاهر و باطنم یکیه نه مثل شما آخوند ها ...و حرفش رو نیمه کاره ول کرد و قهقهه زد .با ناراحتی نالیدم:
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 بابا؟حاجی مداخله کرد:
 خوبی شما دخترم؟ بابات و تحو یلش نگیر .درست بشو نیست.بابا هم بی خیال هم چنان آوازر رو می خوند .با لبخندی مصنوعی گفتم:
 بودن شما کنار پدرم  ...چطور بگم؟بابا به حرف اومد:
 بله حاجی! الکی که نیست .مردم برای من حرف در میارن.و باز قهقهه زد .حاجی نگاهی از گوشه چشم به من انداخت و در جواب پدرم
گفت:
 به جای این خندیدن های بی مورد برای دخترت توضرریش بده چرا آوردیشاینجا!
بابام بدون مقدمه پرسید:
 بابا جان مسعود نماز می خونه؟!با تعجب و صدای شل گفتم:
 آره!حاجی نفسش رو با آسودگی بیرون فرستاد و این بار خودر رو به من پرسید:
 دخترم تو خودت نماز خوندنش رو دیدی؟سرم رو تکون دادم و گفتم:
 بله .سر وقت می خونه .گاهی نصفه شب و خارج از وقت نماز هم دیدمشکه داره راز و نیاز می کنه .همیشه من رو هم تشو یق می کنه به نماز خوندن.
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حاجی نگاهش رو به روبرو دوخت و خطاب به بابا گفت:
 وقتی پارسال تو مسجد اردکان یه نفس بحر طو یلی برای ح ضرت عباس رواز حفظ خوند با خودم گفتم جای پدر و مادر این جوون تو بهشته.
مسعود نوحه بخونه؟! از نیم رخ بابا دیدم که پوزخند روی لبش نشست و رفت
میون کالم حاجی:
 اگه حاج علی بره بهشت من از خدا می خوام من و بفرسته زیر زمین جهنم.حاجی استغفرالهی زیر لب گفت و ادامه داد:
 از مردی که کنارم نشررسررته بود نام و نشررونش رو پرس ریدم گفت سررپاهیه .تومخیله ام نمی گنجید! گفت برادرزنشه.
بابا خطاب به من گفت:
 شوهر الهام و می گه ها!سرررم رو تکون دادم .نمی دونم بابا دید یا نه ،اما حاجی ادامه حرفش رو رها
نکرد:
 خودر رو کشرریدم کنار ،گفتم من تقریبا هم شررهر یت هسررتم .بی واهمهخودر رو معرفی کرد که پسر حاج علی و داماد توست.
لبخندی روی لبم ن ش ست .م سعود پار سال خودر رو داماد بابا معرفی کرده
بوده .با ادامه حرف حاجی لبخندم از بین رفت:
 پس می شه رور حساب باز کرد!بابا کمی جدی شد:
 نمی خوام خطری زندگی دخترم و مسعود رو تهدید کنه.حاجی لبخند آرامش بخشی زد:
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 خیالت راحت عباس آقا! حواسم بهش هست.و ادامه داد:
 من و برسون دم مسجد .االن وقت نماز میشه.بابا ماشررین رو به سررمت خیابون اصررلی شررهر چرخوند و بعد وارد کوچه ی
مسجد شد و ماشین رو نگه داشت و با مسخرگی گفت:
 التماس دعا دربان بهشت!حاجی که قصد پیاده شدن داشت در رو با دست نگه داشت و رو به بابا گفت:
 به جای این که اون طناب و ببندی گردنت و هی عالم و آدم و مسررخره کنیپاشررو بیا دو رکعت نماز بخون بلکه خدا دلش به رحم بیاد و بزنه به کله ات به
فکر زندگی این دنیا و اون دنیا بیفتی!
بابا دستی به کراواتش کشید و گفت:
 چطور دلت اومد بهش بگی طناب حاجی؟! بعدر هم من این دن یام و کهدارم! واسه اون دنیا هم که دیگه زیر زمین جهنم منت نداره که!
اما حاجی بی خیال نن ش ست و اونقدر گفت تا بابا رو پیاده کرد و با خودر به
داخل مسجد برد ،با این که متوجه شد بابا هنوز تو چهل روز نجاستشه.
بابا قبل از پیاده شدن رو به من گفت:
 می خوا ستم ببرمت یه خونه ای رو ن شونت بدم .گفتم اگه پ سند کردی براتبخرمش .ولی فعال می بینی که حاجی مثل کنه چسبیده بهم.
حاجی خندید و بابا ادامه داد:
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 یا بیا تو م سجد و صبر کن با هم بریم .یا اگر می خوای بری خونه از خیابوناصلی برو .هر وقت اومدم خونه با هم بریم اون خونه رو ببینی.
دلم می خواست جریان خونه رو بپرسم اما بهتر بود کمی صبر می کردم.
التماس دعایی گفتم .چقدر هم که از بابا التماس دعا داشررتن منطقی بود! من
موندم این از کجا گیر میاره این زهرماری رو می خوره! می خواستم برم مسجد
اما من خجالت می کشرر یدم ،آخه تا به حال نرفته بودم و بعدر هم که تنها
بودم .بنا براین مجبور شدم تنهایی از ما شین پیاده ب شم و خوم به سمت خونه
حرکت کنم.
سر ظهر بود و خیابون ها نسبت به ساعتی پیش خلوت تر شده بودن .از کوچه
م سجد خارج شدم و به کوچه کناریش که ن سبتا پهن تر بود وارد شدم ،چادرم
رو محکم گرفته بودم و تند قدم بر می دا شتم .وارد خیابون شدم ،نف سم رو با
آرامش بیرون فرستادم و کمی از سرعتم کم کردم.
دلشرروره ای عج یب به دلم افتاده بود که علتش رو نمی فهم یدم .از جلوی یه
کوچه باریک خوا ستم رد ب شم که د ستی روی بازوم ن ش ست و من رو به داخل
کوچه هل داد و تا خواسررتم اعتراض ری کنم ضررربه ای محکم به گردنم برخورد
کرد حسی شبیه فلج شدن تو بدنم نشست و چشم هام بسته شد.
تپ تپ تپ  ...نفسم رو داخل کشیدم.
بوی سیگار بود که حس خوبی بهم می داد .دوباره تپ تپ تپ.
چشررم هام و آروم باز کردم .اولین چیزی که توی نگاهم از یه حجم تیره و تار
شکل گرفت یه کفش واکس زده و براق بود که با فوا صل زمانی منظم به زمین
کوبیده می شد .تپ تپ
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نگاهم رو باال آوردم ،پای کسی که روی صندلی نشسته بود .فاصله ی زیادی
باهام نداشت شاید دو متر .سرم رو که تکون دادم درد وحشتناکی توی گردن و
شونه هام نشست و بی اراده نالیدم:
 آخ.صدای پوزخندر توی گوشم نشست:
 هه!د ستم رو به سختی روی گردنم گذا شتم و نگاهم رو تا صورت شخص باال
آوردم .با دیدن نگاه خالی از اح ساس فرهاد قلبم فرو ریخت .سیگاری رو بین
دو انگشررتش گرفته بود و با خونسررردی دود می کرد .با دیدن نگاه متعجب و
ترسانم نگاهش رو ازم گرفت و به یه نقطه نامعلوم چشم دوخت:
 خیلی بده به خاطر یه حریف ضعیف از میدون خارجت کنن.نگاهم رو دور تا دور اتاق چرخوندم .یه اتاق بدون فرر که من گوشرره ای دراز
به دراز افتاده بودم و فرهاد روی صندلی در نزدیکی من نشسته بود و سیگار دود
می کرد .با یه پنجره ی خیلی کوچی ِک نزدیک به سررقف ،تو دیوار رو به رو .به
سررختی سررعی کردم بش رینم .چادر هنوز دورم بود! بهم نگاهی گذرا انداخت و

ادامه داد:
 می دونستی دوستت دارم .حتی یه ذره هم باهام راه نیومدی!در اتاق ،توی دیوار کناری بود .دوباره پوزخند زد:
ِ
 -اینجا واست آشنا نیست نه؟!

به صورتش چشم دوختم و اون با حسرت ادامه داد:
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 اینجا همون خونه ایه که بهت گفته بودم تا آخر سال تموم می شه.غمگین شدم ،شاید دلم برار سوخت! با سردی توی صورتم دقیق شد:
 اینجا زیر زمین خونه س.چشم هام و ریز کردم تا بقیه حرفش رو بزنه .با لبخند حرص در آری گفت:
 توقع که نداشتی ببرمت روی تخت! می دونی؟!سیگارر رو زیر پار له کرد و یکی دیگه آتیش زد و گفت:
 ل یاقت همین زیر زمی نه! تخت اون اتاق زمانی متعلق به تو بود که دسرررتنخورده بودی!
لب هام و به هم فشار دادم و با نفرت گفتم:
 پس همه عشقی که ازر دم می زدی خالصه می شد توی جسم من!چند ثانیه نگاهم کرد و بعد با صدای بلند خندید:
 بچه ای ساغر! خیلی بچه ای!از شدت خنده ار که کم شد گفت:
 ب یا فرض بگیریم عشررق همون یه که توی ذهنت باورر داری! به نظرت مناگرهنوز عا شق بودم اون هم عا شقی که تو دو ست داری! االن با وجود شوهر
داشررتنت باز هم باید برای داشررتنت تالر می کردم؟! این قدر به نظرت احمق
میام؟
نگاهش جدی تر شد و گفت:
 حتی اگر اونقدر بی ناموس باشم که بخوام به زن کسی چشم داشته باشم ،بازن حامله کاری ندارم  ...چندشم می شه  ..فقط ...
پک عمیقی به سیگارر زد:
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 فقط تا فردا نگهت می دارم تا بابات به عز و جز بیفته بعد ولت می کنم بری.قلبم از این همه بی مهری فشرده شد و باز هم خدا رو شکر کردم که به انتخاب
پدرم دل بسرتم .انتخاب پدرم؟ وای مسرعود! من چی کار کردم؟ چرا نگرانیش
رو جدی نگرفتم؟ نگاه فرهاد روی شررکمم بود .خودم رو جمع کردم .یه لحظه
حس کردم چشررم هار غمگینه .نگاهش رو باال آورد و بدون اینکه سررعی کنه
باز هم تظاهر به خونسردی کنه گفت:
 چند وقتته؟بی اراده جواب دادم:
 تو پنج ماهم.پوزخند زد:
 بچه گربه قراره تحو یل اون بی شرف بدی؟! خواهر من از ماه اول گرد و قلمبهبود.
و باز خندید .یهو خنده ار قطع شررد .غلط نکنم دیوونه شررده بود! با قیافه ای
متفکر گفت:
 از این که جوابم و می دادی خو شم می اومد .تو سرکش بودی ،اما  ...عالیهآو یزونه .بهش بی محلی می کنم .کتکش می زنم .جلوی چشم مادرر ،بیشتر
بهم می چسبه .علی هم که غیرتش همون منقل و وافورشه.
دهنم باز مونده بود .با ناباوری زمزمه کردم:
 علی معتاده! تو  ..معتادر کردی؟!جوابم رو نداد و به یه نقطه زل زد .کمی خودم رو جلو کشیدم:
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 برای چی عالیه رو می زنی؟!لب هام لرزید:
 اون مگه چی کارت کرده؟!بدون این که بهم نگاه کنه جواب داد:
 تقاص بی معرفتی تو رو می ده.چشم هام پر از اشک شد و نالیدم:
 من چی کارت کردم؟!بی هوا به سررمتم هجوم آورد ،از ترس خودم رو ع قب کشرر یدم و به دیوار
چ سبیدم ،تو فا صله ی چند سانتی متری صورتم متوقف شد و نفس هار رو
که بوی تند سیگار می داد ،با خشم تو صورتم رها کرد:
 چی کارم کردی؟! می خوای بدونی! اون چند روزی که توی خونه شررما وعموی دی ...ثت صدای ساز و دهل بود ،توی خونه ما صدای ا شک و ناله!
می دونی شرربی که تو توی ب*غ*ل اون ع*و*ض*ی بودی من تو اتاق لعنتیم
چی کشیدم؟!
صدار خش دار شد:
 داد زدم .ناله کردم .التماس کردم که در اتاق رو به روم باز کردم ،حتی نذاشتنتا صبش برم دستشو یی و من مجبور شدم تو اتاق ...
حرفش رو رها کرد و عصرربی و صرردا دار نفس کش رید ،جرات نمی کردم نفس
بکشم.
چ شم هار و برای چند ثانیه ب ست و با صدایی که هر لحظه لرز شش بی شتر
می شد ادامه داد:
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 کسرری به گریه ها و التماس هام اهمیت نداد .مادرم پشررت در پا به پای منگریه کرد اما اون در لعنتی باز نشررد تا این که باالخره در رو باز کردن و فهمیدم
فعال باید ساکت بمونم و تا وقتی موعدر نشده این محبتت رو جبران نکنم.
چشررم هار و باز کرد .سرررخ بودن .آب دهنم رو با ترس قورت دادم .پوزخند
دردناکی کنج لبش نشست و گفت:
 اما می دونی چی شد؟! با خودم گفتم برم مغازه و خودم و سرگرم کنم تا تویخونه دق نکنم .اما همین که کرکره رو خوا ستم باال بک شم یه سری مثل مغول
ها ریختن سرم و تا می خورد زدنم!
رنج نگاهش به خشم تبدیل شد:
حس بی حس بود ،بابای بی
 -وقتی از درد به خودم می پیچ یدم و پاهام بی ِ

همه چیزت اومد باالی سرررم و توف انداخت رو صررورتم .اومد و خودر رو
نشون داد تا بدونم این تاوان کدوم کارمه!
لبخند زد .از همون لبخند ها که وا سه صورتش و صله ناجور بود و من بی شتر
عضالتم رو سفت کردم:
 من می خواسررتم خوب بشررم .بهت گفتم کار خالف و می ب*و*سررم و میذارم کنار.
نگاهش تیز شد:
 اما حاال دیگه وضع فرق می کنه .بهت قول می دم در آینده ای نه چندان دورداماد عز یز کرده ی بابات هم می شه مرید خودم!
ترس و نادیده گرفتم و غریدم:
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 غلط زیادی!ابروهار باال رفت و کمی سرر رو عقب کشید و مسخره ام کرد:
 االن خواستی بگی رور حساسی؟غیر ارادی پوزخند زدم:
 احتیاجی به حساسیت من نیست .خیالم ازر راحته.چشم هار ترسناک شد:
 خ یالت از اون جوجه فاکلی کراواتی راحته اما من که می دونسررتی چقدرعاشقت بودم واست ذره ای ارزر نداشتم!
حرف دلم رو به زبون آوردم:
 تو در برابر بزرگی مسعود هیچی نیستی.چشم هار و بست و زیر لب با حرص گفت:
 خفه شو ساغر.بعد از چند ثانیه سررکوت با چشررم های بسررته لبخند کجی زد ،از این همه
نزدیکی حال بدی بهم دست می داد ،نباید باهار لج می کردم ،باید حتی اگر
شده بود التماس می کردم که بذاره برم.
 دوسش داری؟ترسم بی شتر شد ،ساکت موندم .چشم هار رو به آرومی باز کرد ،قطره اشکی
پایین ریخت .قلبم به درد اومد .نه اینکه عالقه ای وسررط باشرره ،اما از سررنگ
نبودم که بی تفاوت بمونم!
چاردم که دور کمرم ولو بود رو توی مشررتم فشررردم .دسررتش رو جلو آورد و در
چند سانتی صورتم نگه داشت و با صدای لرزون گفت:

wWw.Roman4u.iR

298

 من هم دوستت داشتم .حاضر بودم هر کاری کنم.خواست گونه ام رو نوازر کنه که صورتم رو عقب کشیدم .ابرو در هم کشید:
 واسه اون هم صورتت رو عقب می کشی؟من هم اخم کردم:
 اون شوهرمه.داد زد:
 خفه شو.از کوره در رفتم و من هم داد زدم:
 تو خفه شررو  ...من این وسررط چی کاره بودم؟ توقع داشررتی تو روی باباموایستم؟ به خاطر یه خالفکار روانی؟!
دندون هار و به هم فشرد و با خشم گفت:
 داری دیوونه ام می کنی.گریه ام گرفته بود .می خواسررتم برم خونه ،خونه خودمون توی تهران ،برم پیش
مسعود .صدام لحن التماس گرفت:
 می خوای من و نگه داری که چی بشررره؟ از بابام انتقام بگیری؟ با بی آبروکردن من؟!
جوابم رو نداد ،عصبی شدم .من باید می رفتم خونه! صدام و باال بردم:
 با توام .بذار برم .چی از جون من می خوای؟نگاهش خبیث شد و گفت:
 -می خوای بری خونه؟
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سرم رو با امیدواری تکون دادم .با لحن عجیب و غریبی گفت:
 پس به جای اینکه تا فردا نگهت دارم ،می ذارم االن بری اما به یه بهای دیگه!ابروهام و در هم ک شیدم و منتظر به لبهار چ شم دوختم تا ادامه بده .د ستش
رو عقب برد ،مشررت کرد و تا بخوام حرفی بزنم درد وحشررتناکی توی شررکمم
پیچید.
نفسم حبس شد ،دوباره مشتش عقب رفت و توی شکمم نشست ،چشم هام
گرد شد و مشت سومی که عقب می رفت تا با شدت توی شکمم فرود بیاد رو
چسبیدم .صدایی بری حرف زدن نمونده بود .لب زدم:
 بچه ام.....
 دستت رو باال بیار مادر.مثل ربات د ستم رو باال آوردم و توی آ ستین پیراهن جلو بازم فرو بردم .چ شم
های گریون مامان و صدای فس فس بینیش ،ع صبانی ترم می کرد .شروع کرد
به بسررتن دکمه های بلوزم،حس می کردم گلوم متورم شررده و با به زبون آوردن
اولین کلمه می ترکه و خونریزی می کنه.
شاید مثل کی سه آبم!! وقتی فرهاد دستش رو توی موهام فرو برد و با فریاد بلندم
کرد:
 الکی فیلم نیا واسه من.و پرتم کرد وسررط زیر زمین .از درد به خودم پیچ یدم و با نفسرری که هنوز از
شدت شوک بریده بریده شده بود گفتم:
 -تو  ...چی  ...کار ...
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لگدر ن ش ست روی کمرم .ع*و*ض*ی ق صد جون بچه ام رو کرده بود .الی
پام خیس شد!
مامان دستی روی موهام کشید:
 الهی تیکه تیکه ی باعث و بانیش رو ببرن در خونه ار.و زد زیر گریه .با ناراحتی به صررورتش زل زدم .بیچاره پا به ماه بود .دسررتم رو
جلو بردم و روی دستش گذاشتم .اما دستش رو عقب کشید و محکم زد توی
صورتش:
 خدا من بی مسئولیت رو بکشه.ِ
و تا بخوام جلور و بگیرم چند تا سیلی دیگه به صورتش زد .به سختی دستش
رو گرفتم اما با دردی که توی بخ یه هام پیچ ید "آخ" نی مه جونی گفتم .هر چ ند
که هفت ه شت تا بخیه بی شتر نخورده بود؛ مامان که متوجه دردم شد د ست
نگه داشت .و شونه هام رو چسبید:
 الهی بمیرم دردت گرفت؟و قبل از اینکه من چیزی بگم زد زیر گریه:
پدر بی پدرت گفتم
 من کور شده چرا حوا سم بهت نی ست!  ...چقدر به اون ِاین بچه زوده که ازدواج کنه؟! خبر مرگش دلش خوشررره که دو تا دختر بزرگ

کرده.
با دست هار صورتش رو پوشوند و هق زد ،چادرر به روی شونه هار افتاد.
چند تقه به در خورد و سعید سرر رو داخل آورد و با دیدن و ضع مامان کامل
وارد اتاق شد و در حالی که معلوم بود حسابی کالفه س گفت:
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 باز که داری گریه می کنی زن عمو!مامان با نفس عمیقی تا حدی به خودر مسلط شد و گفت:
 دلم داره مثل سیر و سرکه می جوشه .جز گریه چه کاری از دستم بر میاد؟رو به سعید گفتم:
 گلوم می سوزه.سعید به سمت پارچ آب رفت و لیوانی رو پر از آب کرد و به د ستم داد ،حتی
یک جرعه کامل هم نتونستم بخورم و درد وحشتناکی توی گلوم نشست.
سعید مامان رو اشاره کرد و رو به من گفت:
 از دیشب که اومدیم بیمارستان یه نفس گریه می کنه.دیشب! پس مدت زیادی بیهور نبودم .به سختی گفتم:
 بابام کو؟مامان جواب داد:
 خونه .عمو حاج علی بدبختت هم از کار و زندگیش زده نشررسررته کنارر کهیه وقت شری به پا نکنه.
بعد رو به سعید گفت:
 چی شد؟ ببریمش؟به سمت در رفت و در حالی که خارج می شد گفت:
 شما آماده ار کنین که کار تموم شد دیگه معطل نشیم.به سختی آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:
 کی به شما خبر داد؟مامان با صدای لرزونی گفت:
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 انداخته بودنت جلوی بیمارستان .الی یه پتو...گریه مجال ادامه حرفش رو نداد .این ها رو می دونستم .اون موقع هنوز بهور
بودم .بد بختی اینجا بود که همه چیز به و ضوح یادم می اومد .یادم اومد وقتی
ح سی مثل ادرار بهم د ست داد و آبی با ف شار از بدنم خارج شد .وقتی فرهاد
فهمید لگد و مشت هار کارساز بوده.
وقتی تو نگاهش ترس نشست و حسی شبیه پشیمونی تو صدار نشست:
 چی شد ساغر؟!و من که با چ شم های گ شاد شده زل زده بودم به لبا سی که خیس بود و بوی
خونی که زیر بینیم پیچیده بود باعث می شد از ته دل بخوام بمیرم .فرهاد با دو
از زیر زمین خارج شد .خودم شلوارم رو از پام در آوردم .حدسم درست بود،
بوی خون رو درست حس کرده بودم.
با صرردای مامان به زمان حال برگشررتم .به روی تخت ،توی اتاق بیمارسررتانی
توی شهر مجاور:
 دختر عموت که میاد سر شیفتش تو رو شنا سایی می کنه و پیغام می فرستهبرای ما.
دختر عموی ناتنیم .سررراغر همه فهم یدن .بد
دختر عموم .مهین رو می گفتِ .

بخت شدی ،چقدر م سعود نگران آبروی من و خودر بود! با التماس زل زدم
به مامان:

 مسعود!آهی کشید:
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 قا سم امروز صبش رفت مخابرات مرکز زنگ زد به مدر سه ی م سعود .گفتاز پله ها افتادی و خواسته خودر و برسونه.
با ترس زمزمه کردم:
 چی میشه؟چونه مامان لرزید:
 حق داره هر چی بگه ،طالقت هم بده ...ا شک هار باز به روی گونه ار چکیدن .حاال من هم چ شم هام پر از ا شک
شد .خدا نکنه! خدانکنه مسعود نسبت بهم بی مهر بشه! حتما االن تو راه بود.
بهش مرخصی می دادن؟!
مامان رو تک صررندلی کنار تخت نشررسررت و انگار که با خودر حرف بزنه
گفت:
 حرفمون تو دهن مردم افتاد .به پدرت گفته بودم کشش نده! فکر کرد اگه خفهخون بگیره مردم بهش می گن بی غیرت! اون موقع که کسی خبر نداشت! پاشد
رفت پسره رو کتک زد و انداختش رو دنده ی لج.
با ترس به صورتم زل زد:
 ما از این دشمنی نجات پیدا نمی کنیم .دودمانمون به باد میره اما این دشمنیتموم نمی شه تا وقتی یه خونی این وسط راه نیفته.
پس بچه ی من چی بود؟ مگه اون خون نداشت!
دا شت! خون دا شت .حتی د ست و پا دا شت .حتی تکون خوردنش رو دیدم.
وقتی یه پار یه لرزر کوچیک کرد .کال پونصررد گرم هم نمی شررد ،یه جنین
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قرمز و کبود که از یه رشته ی سیاه به بدنم وصل بود ،و شریفه هر کار می کرد
نمی تونست جفتش رو بکشه بیرون.
و فرهاد باالی سرر فریاد می زد:
 چه غلطی می کنی شریفه!نالیدم:
 نگام نکن ک*ث*ا*ف*ت.اما جز خودم کسی صدام و نشنید .شریفه جیغ کشید:
 واسه چی اومدی دنبال من! مگه من چند بار قابلگی کردم؟!فرهاد موهای شریفه رو توی دستش گرفت و سرر رو به عقب کشید:
 قابله نبودی ،آمار سقط کردنات و دارم.دندون هام به هم فشرده شد و گلوم کامال کیپ شد .مامان بلند شد:
 جانم مامان؟ گریه می کنی! خودم پشررتتم .به فرض هم که مسررعود طالقتبده .خودم بابات و راضی می کنم از این شهر بریم.
مامان چی میگفت؟! مسعود طالقم بده؟
دوباره در اتاق باز شد و سعید وارد اتاق شد و گفت:
 زن عمو بریم .تسو یه حساب کردم.و به کمک مامان من رو از تخت پایین آوردن .از شدت درد ا شک توی چ شم
هام جمع شررد .باز هم جای شررکرر باقی بود تونسررته بودن جفت رو بدون
جراحی در بیارن و شررکمم رو برر نداده بودن .ولی جای بخیه های ریزی که
نتنیجه دسته گل شریفه خانوم بود عذابم می داد.
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بی شتر وزنم رو روی سعید انداختم و از اتاق خارج شدیم .مامان در حالی که
دستش پر از وسایل بود ،جلو جلو راه افتاد و از ما دور شد .سرم رو باال آوردم
و به سعید نگاه کردم .احتیاج داشتم یکی خیالم رو از بابت مسعود راحت کنه.
سعید نگاه گذرایی بهم انداخت و گفت:
 چیه؟ چرا این جوری نگاهم می کنی؟نگاهم رو ازر گرفتم و آهی کشیدم:
 هیچی.جلوی در ا صلی سالن که ر سیدیم کمی خم شد تا بتونه پاهام رو روی پله ها
قرار بده .از شرردت خجالت و درد اشررک هام بی هیچ تالش ری به روی گونه ام
روون بود .کار مسررعود اینجا بود .از پله ها که پایین اومدیم دوباره صررراف
ای ستاد و با هم به سمت ما شین رفتیم .چند قدم مونده بود به ما شین بر سیم با
صدای آرومی گفت:
 خ یالت از جانب مسررعود راحت باشررره .من هیچ وقت برخورد بدی ازرندیدم.
من هم ندیده بودم .اما این بار فرق می کرد .پای آبرور وسررط بود .مامان که
کنار ماشین ایستاده بود در جلو رو برام باز کرد و کمکم کرد تا بشینم و خودر
هم روی صندلی های ما شین ن ش ست .نمی دون ستم سعید هم رانندگی بلده.
حاال نه که خیلی مهم بود اون لحظه چنین چیز مهمی رو بفهمم!!
وقتی جلوی در حیاط از ماشین پیاده شدم و زن عمو هم اومد پای ماشین؛ زن
همسایه که چشم های گریون مامان و زن عمو رو دید با احتیاط پرسید:
 -چی شده ساغر جان؟
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و مامان به جام جواب داد:
 از روی پله ها افتاده بچه ر سقط شده.پس قرار بود این دروغ رو به خورد بقیه بدن .و همه مثل زن همسررایه با ترحم
نگاهم کنن و دلداریم بدن؟ اما تا کی؟! کلی آدم در جر یان این موضرروع قرار
گرفته بودن .مگر دشت بهشت چقدر جمعیت داشت؟! به سرعت باد حرف تو
کل شهر می پیچید و آبروی آدم دود می شد .همون چیزی که مسعود ازر می
ترسید.
بابا با چشررم های قرمز پشررت عمو حاج علی ایسررتاده بود و عمو با اون هیکل
الغرر مثال می خواسررت مانع کارهای بابام بشرره! البته اون چیزی که جلو دار
بابام بود هیکل عمو حاج علی نبود .بلکه اون یه ریزه احترام بینشون بود.
با وارد شرردنم به خونه و بسررته شرردن در هال بابام صرردار و انداخت پس کله
ار:
 اومدی این خراب شده دلت خنک شد؟ سبک شدی که آبروی خودت و اونبچه رو به باد دادی؟!
مسررعود رو دوسررت داشررتم درسررت! اما االن وقتش بود که بابام پشررت اون در
بیاد؟! با بغض سرم رو انداختم پایین .مامان جواب داد:
 سرر داد نزن مرد! نمی بینی حالش بده؟بابام از خشم غرید:
 آبروی همه به ک*ث*ا*ف*ت کشیده شده .معلوم نیست چه بالیی به سررآورده که با اون وضع انداختنش..
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صرردای بابام لرزید .سرررم رو باال آوردم ،شررونه هار تکون خورد و افتاد روی
زمین .چونه ام لرزید و اشررک هام دوباره به روی گونه ام ریختن .خدایا؟! چرا
مرگ من و همون لحظه نرسوندی که اشک خانواده ام رو نبینم؟
سعید دستم رو کشید:
 بیا برو دراز بکش.اما مقاومت کردم و رو به بابا گفتم:
 بابا.همه بهم نگاه کردن .با صدایی که به زور از گلوی کیپ شده ام خارج می شد
گفتم:
 فقط کتکم زد  ...اون  ...اون چیزی که.سخت بود گفتن این تصور اون هم جلوی چشم خونواده ی مسعود .اما گفتم:
 اون چیزی که تو فکرتونه اتفاق نیفتاده .فقط  ..می خواسررت انتقامش رو از ...از شما بگیره.
عمو حاج علی مشکوک به بابام نگاه کرد:
 انتقام چی؟!ما مان ن گاهش بین با با و عمو گردر کرد و در آخر روی عمو ثا بت موند و
گفت:
 حاجی؟ چقدر براتون تعریف کرده؟عمو:
 این که پسر سلیم خواهان ساغر بوده و مخالفت کردین.مامان با حرص نگاهش رو روی بابا نگه داشت و بابا با اکراه گفت:
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 یه روز بعد از عروسی ...رفتم و کتکش زدم.عمو حاج علی اخمش عمیق شد:
 به خاطر این که یه روزی دخترت رو می خواسته؟بابا با غضب بهم نگاه کرد و گفت:
 چون یه بار دیگه هم قصد دست درازی داشته.زن عمو هینی گفت و جلوی دهنش رو گرفت .خب دیگه کامل گاو پیشررونی
سفید شدم .دیگه حتی مسعود هم بخواد باهام بمونه خونواده ار نمی ذارن.
عمو حاج علی با صدای بلندی گفت:
 االن من باید این چیزها رو بفهمم؟! من اینجا چی کاره ام؟سعید خیلی خونسرد گفت:
 االن وقت این حرف ها نیسرررت .بعدر هم بابا! مسررعود از همه چیز خبرداشت و با چشم باز انتخاب کرد.
و باز هم دسررتم رو کشررید و این بار همراهش به اتاق رفتم .عمو حاج علی به
قهر از خونه خارج شررد و در هال رو به هم کوبید .سررعید پتوم رو مرتب کرد و
بال شی پ شت کمرم گذا شت .صدای گریه ی زن عمو تو کل خونه پیچیده بود.
اما هیچ حرفی نمی زد و مامان می خواسرت آرومش کنه ولی بدتر خودر هم
باهار گریه می کرد.
می دیدم که بابا به پشتی تکیه داده و بی صدا ا شک می ریزه .هیچ وقت ندیدم
بابا تو جمع گریه کنه .من چقدر نحسم!
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بعد از چند دقیقه در هال باز شد و ا سما وارد خونه شد و سالمی کرد که فقط
سعید که کنار من بود و روی تخت نشسته بود جواب سالمش رو داد و اسما به
سررمت اتاق اومد .با دیدن من اون هم زد زیر گریه .سررعید کالفه پوفی کشرید.
اسما بدون این که وارد اتاق بشه به سمت بابا چرخید و گفت:
 همه ر تق صر شما ست .من و ساغر صحیش و سالم ر سیدیم خونه ولیقاسم اومد و گفت شما کارر دارین.
صدار باالتر رفت و با گریه گفت:
 سررالی دوازده ماهه نماز نمی خونین .همین دیروز که سرراغر دسررتتون امانتبود نماز خوندنتون اومده بود؟!
بابا یهو از جا پرید و به سمت اسما حمله کرد و اسما جیغ بلندی کشید .سعید
از روی تخت بلند شررد و با دو وارد هال شررد و مامان و زن عمو هم از سررمت
دیگه دو یدن اما تا برسن اسما سه چهار تا لگد رو نور جون کرد .من هم می
خواسررتم داد بزنم و دفاعی کنم اما صرردام توی خودم خفه می شررد و از درد به
خودم می پیچیدم ...او ضاع بدی که تا شب ادامه دا شت و با اومدن م سعود
تغییر کرد.
فقط خدا می دونه اون لحظه که ا سما باالی سرم ای ستاد و گفت م سعود اومده
و با بابا دارن توی حیاط حرف می زنن چه حالی داشتم.
با ورود م سعود به اتاق ،ا سما در حالی که د ستم رو محکم توی د ستش گرفته
بود بهش سالم کرد .اما مسعود که انگار حواسش جای دیگه بود متوجه اسما
نشد و فقط به صورت من زل زده بود.
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با بغض بهش نگاه می کردم .به خاطر واکنشش دل توی دلم نبود .دست اسما
رو فشردم که نگاه نگرانش توی چشم هام دوخته شد .مسعود با گیجی گفت:
 قاسم صبش گفت از پله ها...و حرفش رو نیمه رها کرد .اسما که دید هوای بینمون سنگینه گفت:
 آخه اونطوری بیشتر نگران می شدی.مسعود نگاهش رو از صورتم برداشت و بی هیچ حسی به صورت اسما زل زد.
معلوم بود هنوز توی شوکه .معلوم نبود بابا چه طوری ببرار تعریف کرده!
به آرامی رو به اسما گفت:
 میری بیرون؟!اسما سرر رو تکون داد و بعد از وارد کردن فشار آرومی به دست هام از اتاق
خارج شد .کار نمی رفت .از مسعود همیشه آرومم می ترسیدم .بابا با نگرانی
وسررط هال ایسررتاده بود .مسررعود بی توجه به بابا در اتاق رو بسررت و کلید رو
داخل قفل چرخوند .و لبه ی تخت نشست و گفت:
 خودت همه چیز و مو به مو تعریف کن .حتی یک کلمه رو هم جا ننداز.ببینم چه خاکی به سرم شده!
بغ ضم رو قورت دادم .گلوم سوخت .توی ذهنم مرتب همه چیز و مرتب کردم
و شررروع کردم به تعریف کردن .دقی قا همه ی چیزی که از دیروز ظهر اتفاق
افتاده بود .از این که مادرر پارچه ی نامرغوب خر یده بود و من به این بهونه
از خونه بیرون رفتم .سررالم و علیک با علی و بعد رفتن پیش بابا و صررحبت با
حاجی و اتفاقاتی که فرهاد آشررغال باعثشررون شررد .حتی حرف های فرهاد رو
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گفتم .قسررمت مربوط به زایمان دردناکم رو با گریه تعریف کردم ،حتی خوابی
که چند وقت پیش د یده بودم رو هم برایش یادآوری کردم .و تمام این مدت
مسعود بی هیچ حرفی به یه نقطه تو دیوار رو به رو زل زده بود.
چند دقیقه بینمون سکوت بود .البته نه سکوت مطلق .صدای هق هق خفه ی
من توی اتاق پیچیده بود .مسعود این سکوت نصفه و نیمه رو شکست:
 می دونستی االن حقته که بزنمت؟سرم رو پایین انداختم .ادامه داد:
 اشررتباه اول ،نباید از خونه بیرون می رفتی .اشررتباه دوم .چرا با علی همکالمشدی؟! اشتباه سوم چرا از جلوی مسجد پیاده راه افتادی بیای خونه؟
لب هام و به هم فشررردم تا حرفی نزنم .آره حقم بود .بزرگ ترین اشررتباهم و
نگفت ،این که نبا ید گیر می دادم و این همه اصرررار می کردم برای اومدن به
دشت بهشت .مسعود با حرص به صورتم زل زده بود .شمرده شمرده گفتم:
 من  ...معذرت می خوام  ...ولی به خدا من تقصیری نداشتم .اون نامرد ...سرررر رو چند بار به نشررونه تایی ِد نمی دونم چی! تکون داد و یهو از کوره در

رفت ،ع صبانی بود! منفجر شد .نعره زد .تموم اتاق رو به هم ریخت .و من هر
لحظه بی شتر توی خودم مچاله می شدم .قلبم در آستانه ی ای ستادن بود .کسی
به در اتاق می کوبید و مسعود بی وقفه نعره می زد.
صدای بابا از پشت در می اومد:
 باز کن این درو .مسعود؟ ساغر؟صدار زدم:
 -مسعود؟!
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اما دیوانه شده بود .آینه ی قدی رو شکسته بود و دست از سر شکسته هار هم
بر نمی دا شت و هم چنان م شت می زد .به سختی پتو رو کنار زدم .و از روی
تخت بلند شدم .نمی تون ستم جلوی م سعود رو بگیرم اما می تون ستم در اتاق
رو که باز کنم!
اما هنوز قدم اول رو برندا شته بودم که سر م سعود به سمتم چرخید .با اولین
قدمی که به سررمتم برداشررت جیغی کشرریدم ،با دو قدم بلند خودر رو به من
رسوند .توی دیوار مچاله شدم.
روی صورتم خم شد و از الی دندون های کلید شده ار گفت:
 جلوی اون ک*ث*ا*ف*ت سقط کردی؟به هق هق افتاده بودم:
 مسعود من داشتم می مردم.با کف دست محکم به دیوار کنار صورتم کوبید:
 آره؟جیغ کشیدم:
 مسعود آروم بار.دوباره محکم به دیوار زد .دستش خونی بود .داد زد:
 چطوری آروم باشم؟!!! مگه نگفتم بار تا با هم بریم؟نالیدم:
 گفتی مسعود .گفتی.دوباره به دیوار زد .و من بیشتر توی خودم جمع شدم.
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 پس چرا گور نکردی؟! ها؟با صدای بلند زدم زیر گریه:
 غلط کردم .به خدا غلط کردم.صورتش رو جلوی صورتم نگه داشت و با صدای شلی گفت:
 مسعودت مرده بود؟ که تو رو الی پتو جلوی بیمارستان ولت کنن؟!بغضش شکست و اشک هار روی گونه ار چیکد .طاقت دیدن اشک های
مسعود و نداشتم ،با احتیاط دست هام و باال آوردم و روی گونه هار کشیدم:
 تو گریه نکن مسعود .گریه نکن.چونه ار می لرزید .صورتم رو جلو بردم و جای اشک هار و ب*و*سیدم:
 بیا من و بزن .هر چقدر می خوای داد بزن .همه چیز و داغون کن .ولی تو روبه خدا گریه نکن.
***
ضربه ای به در دستشو یی خورد و بعدر صدای مامان:
 ساغر جان؟ چی شد؟سر پا ای ستادم و لبا سم رو مرتب کردم و در رو باز کردم .چ شم های مامان هم
مثل چشم های من خیس بود .زدم زیر گریه:
 مامان درد دارم.بازوهام و چسبید و من رو توی آ*غ*و*ر کشید:
 مادرت بمیره برات.از آ*غ*و* شش بیرون اومدم و به حوض نزدیک شدم .و در حالی که گریه می
کردم گفتم:
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 تموم دیشب دلم پیچ می خورد ،اما هیچی به هیچی.دست هام و می شستم و اشک می ریختم ،مامان هم باالی سرم گریه می کرد:
 آخه تا چند روز پیش بچه توی شررکمت بود ،االن طبیع یه که جای خالیچیزی رو حس کنی.
به صورتم آب زدم تا از التهاب صورتم کم بشه .این از شرایط جسمیم ،شرایط
روحیم هم هزار برابر بد تر از این .مخ صو صا وقتی دی شب م سعود ب*و* سه
ای که روی رد ا شکش ن شوندم و ندید گرفت و پ سم زد و تا حاال که سر ظهره
باهام حرفی نزد و معلوم نیسرت با بابا چی به هم می گن که یهو می پرن به هم
و باز ساکت می شن.
مامان زیر ب*غ*لم رو چسرربید و با کمکش از پله ها باال رفتم .در هال رو که
باز کرد صدای نسبتا بلند مسعود شنیده شد:
 گفتم که ...نه نه نه!من و مامان متعجب به هم نگاه کردیم و وارد هال شرردیم .بابا و مسررعود توی
آشپزخونه بودن .بابا با صدای بلند تری گفت:
 تو غلط کردی گفتی نه! ا صال ساغر دختر منه .خیلی ناراحتی برو و دخترم وبذار واسه خودم.
ترسان به صورت مامان زل زدم .این چه حرفیه آخه! مسعود با طعنه گفت:
 دختر شما بود! االن دیگه زن منه.و با خشم ادامه داد:
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 این همه دشمنی و کینه توزی فقط یه قربانی داشته و اون هم ساغره .من نمیخوام این موضوع کش پیدا کنه.
بابا داد زد:
 طوری حرفی می زنی انگار من از شررکم مادرم با سررلیم و پسرررر دشررمنیدا شتم! تو کجا بودی وقتی ساغر رو با سر و صورت کبود توی خونه هم سایه
دیدم.
مسعود در حالی که سعی می کرد صدار باال نره گفت:
 االن وقت باز کردن این مو ضوع نبود ولی حاال که دارین می گین ،اونجا هممقصر شما بودید .که فرهاد رو در برابر خواستگاریش کتک زدین و انداختینش
سر لج.
بابا از خشم منفجر شد:
 آخه ری ...تو اون مغزت! اگر من می خواستم به فرهاد فرصت بدم که ساغراالن زن تو نبود.
دستم رو از دست مامان بیرون کشیدم و با صدای آرومی گفتم:
 مامان برو نذار بحث کنن.سرر رو تکون داد و به سمت آشپزخونه رفت .مسعود محکم گفت:
 در هر حال من حرفم همونیه که اول گفتم .من ساغر و همین امروز با خودممی برم.
مامان وارد آشپزخونه شد:
 چه خبره؟ صداتون تا هفت تا خونه اون ور تر هم می ره.با قدم های کوتاه به سمت آشپزخونه حرکت کردم .بابا در جواب مامان گفت:
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 از دامادت بپرس .از این آقای خور غیرت بپرس که می خواد ساکت بمونهو کار فرهاد رو بی جواب بذاره.
جلوی در ایستادم .بابا رو به مسعود گفت:
 نظرت چیه بریم دست فرهاد و بب*و*سیم و بگیم دستت درد نکنه.م سعود سرر رو پایین انداخته بود و د ستش رو از شدت خ شم می ف شرد.
مامان خطاب به بابا گفت:
 زندگی خودشونه .بذار خودشون تصمیم بگیرن.بابا با چشم های گرد شده رو به مامان گفت:
 پس آبروی ما چی؟!مامان جواب داد:
 می خوای بری چی کار کنی؟ بزنینش؟ خب باز یه مدت بعد اون هم م یادواسه جبران .باز تو میری و باز اونا و این کینه ادامه پیدا می کنه.
مسعود سرر رو برای مامانم تکون داد و بابا جواب داد:
 قانونی که می تونیم اقدام کنیم!مسعود پوفی کشید و گفت:
 عمو جان مثل اینکه شما حوا ستون نی ست نه؟ اوال که من اونقدر نمی تونماینجا بمونم که پیگیر این قضیه باشم .دوما اون فقط کتک زده.
بابا صدار باال رفت:
 -باید می کشتش تا ما یه کاری کنیم؟
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بغض کرده بودم و به بحثشررون گور می کردم .االن نگرانی سررر من بود یا
آبروشون؟ مسعود شمرده شمرده گفت:
 مردم این شهر ،هنوز خیلی ها شون من و نمی شنا سن .کافیه شکایت یا هراقدام دیگه ای کنم! من یه زندگی آروم می خوام عمو .تا این سن هر چی گفتین
گفتم چشررم .این قدر این خواسررته ام سررنگینه که نمی خواین به حرفم گور
کنین؟
بابا دندون هار و به هم فشرد و گفت:
 یعنی دسررت رو دسررت بذاریم تا اون م*ر*ت*ی*ک*ه هر هر به ریشررمونبخنده و بگه بی غیرتیم؟
مسعود با لحن غمگینی گفت:
 نه .دست رو دست نمی ذاریم .من این طوری سبک نمی شم عمو.بابا ابروهار و تو هم ک شید و منتظر به م سعود چ شم دوخت و م سعود ادامه
داد:
 نمی خوام خودم و خانواده ها رو درگیر کنم .اگر به این دشررمنی ادامه بدیم وهی بخو یم تالفی کنیم در سته که اون ها هم عذاب می ک شن اما خودمون هم
عذاب می کشیم .من  ..می خوام اتفاقی بیفته که برای همی شه شر این دشمنی
بخوابه و فرهاد از زندگیم حذف بشه.
نگاهش رو به صورتم دوخت و ادامه داد:
 می خوام آبروی کل خانواده ار رو با هم ببرم.دلم از این لحن ترسناک مسعود لرزید .بابا با صدای شلی گفت:
 -چی توی سرته مسعود؟
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مسعود نگاهش رو از من گرفت و بعد از چند ثانیه مکث رو به بابا گفت:
 بهم چند وقت فرصت بدین .قول می دم دلتون خنک بشه.چشم های بابا برق زد:
 بهت اعتماد می کنم مسعود .ولی نذار این ...مسعود سرر رو تکون داد و گفت:
 چشم عمو بی خیال نمی شینم.مامان با نگرانی گفت:
 چی می گین شما؟ یه جوری حرف بزنین ما هم بفهمیم.مسعود رو به مامان گفت:
 هیچی زن عمو .با اجازه من و ساغر راه بیفتیم که مرخصی ندارم .این دو روزرو هم با هماهنگی مدیر پستم رو خالی کردم .وگرنه مرخصی نگرفتم.
مامان با ناراحتی گفت:
 یعنی چی راه بیفتین؟ این نمی تونه قدم از قدم برداره.مسعود سینه به سینه ام ایستاد و با لحن سردی گفت:
 خودم حواسم بهش هست.چند ساعت بود حرکت کرده بودیم؟! از شش ساعت گذ شته بود ولی هنوز به
نیمه ی راه هم نرسیده بودیم .پیاده ها از ما سریع تر حرکت می کردن.
نگرانم بود که اینقدر مراعات می کرد؟! پس چرا از موقعی که سوار شدیم حتی
یه نگاه کوتاه هم بهم ننداخته بود؟! ناخودآگاه آهی کشرریدم .برای یه لحظه به
صورتم نگاه کرد و دوباره به جاده چشم دوخت و با لحن خشکی گفت:
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 درد داری؟با صدای آرومی گفتم"نه" و به بیرون زل زدم .کار زمان مدتی عقب می رفت
و وقتی مسعود می گفت صبر کنم تا خودر هم بتونه باهام بیاد من هم بگم:
 چشم.یا اصال به دو روز پیش برمی گشت و وقتی بابا بهم گفت صبر کنم توی مسجد
تا با هم برگردیم من بگم:
 چشم.چشم هام پر از اشک شد و بی وقفه به روی گونه ام چکید .چشم هام و بستم.
واقعا مقصر من بودم؟! فقط من؟ دستم رو روی شکمم گذاشتم و جای خالی
جنینی که هم با حضررورر و رفتنش من و به گریه انداخت رو نوازر کردم .با
چشم های بسته هم سنگینی نگاه مسعود رو حس می کردم.
خدایا ،می دونم چقدر تو و مسررعود به هم نزدیک هسررتین! بهش بگو االن به
محبتش نیاز دارم .بگو بی شتر از همی شه نگاهم کنه .ا صال حرف هم نزنه .ولی
نگاهش رو ازم نگیره.
 تو اون خونه رو از پدرت قبول می کنی؟چ شم هام و باز کردم و سرم رو به سمتش چرخوندم .نگاهش روی د ستم بود
که در حال نوازر شررکمم بود .دسررتم رو مشررت کردم .نگاهش رو باال آورد و
بعد از ثانیه ای توی صررورتم زل زدن دوباره به روبرو چشررم دوخت .آب دهنم
رو قورت دادم تا بغضم معلوم نشه.
 آره خب ...وچقدر تو مخفی کردن بغضم موفق بودم! ابروهار تو هم رفت:
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 چرا؟!نفش عمیقی کشیدم:
 چون هم می خواد برای من بخره .هم اسما ولی مال اسما رو فعال به نام ... اون و نگفتم!ساکت شدم.
 می گم چرا گریه می کنی؟دیدم تار شد و همه تالشم دود شد و رفت هوا و با صدای لرزونی گفتم:
 گریه نکنم؟!دوباره صورتم خیس شد .با لحن سردی گفت:
 همچین بد هم نشررد! این طوری فرصررت بیشررتری برای شررناخت هم دیگهداریم.
وا رفتم .با دست هام اشک هام و پاک کردم و با تعجب گفتم:
 چی؟اخمش عمیق تر شد و نگاهش رو سرگردون بین شی شه ی ب*غ*لش و روبرو
چرخوند و گفت:
 وجود بچه باعث می شه پایبند این زندگی با شیم .ولی اگه نبا شه  ...راحتتر می شه فکر کرد.
نمی خواسررتم پ یام موجود توی حرف هار و باور کنم .با لحنی التماس آمیز
گفتم:
 -به چی فکر کنی؟! می خوای ازم  ...ازم..
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نتونستم ادامه بدم .یعنی نمی خواستم که ادامه بدم .دم عمیقی گرفت و گفت:
 من نمی تونم تا آخر عمرم سرگرم بزرگ کردن تو باشم  ...می فهمی ساغر!آره .خوب فهم یده بودم .وقتی دی گه خانوم نبودم و شرررده بودم سررراغر خالی!
احتیاجی نبود چنین اعتراف درد آوری کنه!
لبم رو به هم ف شار دادم ،سرم رو چند بار به ن شونه فهمیدن تکون داد و نگاهم
رو ازر گرفتم و سرررم رو به ش ریشرره تکیه دادم .خدایا این رو یه فرصررت تلقی
کنم؟! بزرگ بشم!!!
دندون هام و به هم فشررردم تا بیشررتر از این همه چیز و خراب نکنم .خدا یا
م سعود کی اینقدر بی رحم شد! مگه من چند سالم بود؟ دخترهای هم سن و
سال من ....
پوزخندی روی لبم ن ش ست .به طرز عجیبی حق با م سعود بود! عالیه هم ،هم
سن من بود؛ ولی اون عاشق شدن رو تجربه کرده و حاال داره سختی هار و به
جون می خره.
اما من احمق این همه آرامش رو تحمل نکردم و لگد زدم به همه چیز .رفتم تا
ِ
ماه آخر بارداری مادرم مایه آرامشش باشم .اما چی کار کردم؟! عمو حاج علی
که با بابا قهر کرد .زن عمو و سررع ید که بین راه مونده بودن! آرامش رو هم از
خونه ی خودمون گرفتم و هم خونه ی عمو.
آره؛ حق با مسعود بود ولی  ...من باید چی کار می کردم!
دیگه تا ر سیدن به تهران حرفی بینمون رد و بدل ن شد و با وجود طوالنی شدن
مسرریر ذره ای خواب به چشررمم نیومد .چند بار بهم تذکر داد گر یه نکنم اما
تاثیری نداشت .دیگه گریه کردن که بزرگ و کوچیک نداشت!
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وقتی به خونه رسرریدیم تقریبا نیمه شررب بود .جلوی سرراختمون ماشررین رو
خامور کرد و پیاده شد و ماشین رو دور زد و در سمت من رو باز کرد و بازوم
رو چسبید و گفت:
 وزنت رو بنداز رو من و بیا پایین.مطیعانه به حرفش گور کردم و از ماشین پیاده شدم و بعد از قفل کردن درهای
ماشین با هم از پله ها باال رفتیم.
بعد از دو سرراعت هنوز صرردای ذکر گفتنش می اومد .به در نیمه باز اتاق نگاه
کردم ،از وقتی که رسرر یده بودیم ،بعد از خوردن یکی دو لقمه غذا من اومده
بودم تو اتاق و اون توی هال مشغول دعا و نماز شده بود .می خواست خودر
رو دیوونه کنه یا منو؟!
افکار منفی رو پس زدم و توی جام ن ش ستم .خم شدم و در رو کامل باز کردم.
توی سجاده ار نشسته بود و ذکر می گفت .به آرومی صدار زدم:
 مسعود؟دستش که در حال گردوندن تسبیش بود ثابت موند .جرات بی شتری پیدا کردم و
به سختی کامل بلند شدم و به سمتش رفتم و پشت سرر نشستم و با صدای
آرومی گفتم:
 از وقتی رفتم توی اتاق تو اینجا نشستی.نفسش رو به صورت آه بیرون فرستاد و گفت:
 -دارم خدا رو شکر می کنم.
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ابروهام باال رفت ،خدا رو شکر می کرد؟! این اتفاق شکر کردن داشت؟! انگار
که سوال من و فهمیده باشه ،جواب داد:
 شکر که از این بدتر اتفاق نیفتاد.شونه هار لرزید و با گریه گفت:
 برای خودم زیادی گنده ر کرده بودم .رحمت خدا رو فرامور کرده بودم کهاگه بخواد شی شه رو کنار سنگ نگه می داره .می خوا ستم خودم به تنهایی از
زندگیم محافظت کنم .حقم بود  ...حقم بود.
به سجده رفت و با صدای بلند گریه سر داد .پ شت سرر به آرومی گریه می
کردم و هیچ تالشی برای آروم کردنش انجام نمی دادم .شاید ده دقیقه به همین
وضع گریه کرد و وقتی آروم تر شد ،بلند شدم و برار لیوانی آب پر کردم .به یه
قدمیش که رسیدم در حالی که بینیش و باال می کشید دستش رو به سمتم دراز
کرد و گفت:
 چرا بلند شدی؟ برو استراحت کن.جلوی سجاده ار نشستم و در حالی که به آب خوردنش نگاه می کردم شروع
به تا کردن جانمازر کردم و گفتم:
 این منم که حقم بود .تو بهم گفته بودی ،هشدار داده بودی اما من...نتونستم ادامه بدم و سرم رو انداختم پایین و سعی کردم جلوی گریه کردنم رو
بگیرم .بعد از چند ثانیه د ستش رو جلو آورد و چونه ام رو گرفت و سرم و باال
آورد و لبخند مهربونی به صررورتم پاش رید .انگار همین حرکت برای شررکسررتن
بغضررم کافی بود ،خودم رو پرت کردم توی ب*غ*لش و راه بغضررم با صرردای
بلندی باز شد.
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مسعود در حالی که می خندید گفت:
 دختر روی ُمهرم اومدی!و در حالی که موهام و نوازر می کرد جانمازر رو از زیر پام برداشررت و نچ
نچی کرد .شرراید چند دقیقه گریه کردنم و بی صرردا نوازر کردن مسررعود طول
کشید ،اما اونقدر شجاعم کرد که تا لحظه ای که هر دو توی رخت خواب قرار
گرفتیم ازر جدا نشدم.
انگار هر دو به این اقرار نیاز داشتیم برای آروم شدن.
به پهلو چرخیدم .نگاه مسررعود به سررقف بود و سرراعدر روی پیشررونیش قرار
داشت ،آروم اسمش رو صدا زدم:
 مسعود؟سرر به سمتم چرخید:
 جانم؟بی اراده بغض کردم .سختی مسعود فقط از شب قبل تا االن بود .ولی برای من
انگار یک سال گذشته بود.
 نمی خوای چیزی بگی؟به مسعود که این سوال رو پرسید نگاه کردم و با صدای بغض آلود گفتم:
 این چند روز به اندازه ی همه ی عمرم گریه کردم.دستش رو از روی پی شونیش برداشت و کامل باز کرد و به سینه ار اشاره کرد.
من هم سرم رو روی سینه ار گذاشتم .دستش رو توی موهام فرو برد و گفت:
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 از هر طرف که به ق ضیه نگاه می کنم .همه مق صرن .ولی تق صیر تو از همهبیشتره.
لب هام آو یزون شد .الله ی گوشم رو بین انگشت هار گرفت:
 اما نمی تونم  ...یعنی دلم نمی خواد که تنبی هت کنم .من تو رو با همه یبچگیت دوست دارم.
دوباره دستش توی موهام فرو رفت .از ل*ذ*ت نوازر هار چشم هام داشت
سنگین می شد.
 قول بده سرراغر که کنارم باشرری .قول بده که به هم کمک کنیم تا زندگیمونآروم باشه.
دسررتم رو باال آوردم و دسررتش رو از توی موهام بیرون آوردم و ب*و*سرره ای
روی انگشت هار نشوندم و آروم گفتم:
 قول می دم بشم همونی که تو می خوای.کمی جا به جا شد و ب*و*سه ای پر مهر روی موهام نشوند و گفت:
 خودت بار ساغر اما کمی محافظه کار تر.توی جام نشستم و به صورتش نگاه کردم و با ترس پرسیدم:
 مسعود؟ پس انتقامی که در موردر به بابام گفتی ...لبخندر کمرنگ شد و با لحن سردی گفت:
 دیگه آخرای دوره ی قلدری فرهاد و امثال فرهاده.اخمی از روی تعجب کردم .دوباره روی لبش لبخندی نشست و گفت:
 -چیزی در مورد مردی به نام خمینی شنیدی؟
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سرررم رو به معنی نه به چپ و راسررت تکون دادم .نفسررش رو بیرون فرسررتاد و
گفت:
 حاج آقا طاهری ،می گه دیگه آخرای سلطنت طاغوته.انگار که کسی صدامون و بشنوه با صدای خیلی آرومی گفتم:
 یعنی چی؟! یعنی آریامه ...با خنده حرفم و قطع کرد و گفت:
 بی خیال ساغر .بگیر بخواب .هر جور بقیه زندگی کردن تو هم زندگی کن.با دلخوری گفتم:
 چرا اینقدر من و دسرررت کم می گیری! خب داری می گی کامل بگو دی گه.آدم از حرف هات دلهره می گیره!
لبخند مهربونی زد و گفت:
 من تو رو دست کم نگرفتم .می خوام ذهنت درگیر نشه.لبخندر نتونسررت ترسرری که به دلم نشررسررته بود رو کم کنه به همین خاطر
ساکت نموندم و گفتم:
 تو و بنیامین دارین یه کارهایی می کنین .نه؟ ضد دولت و حکومت؟نفس عمیقی کشید و گفت:
 یه بار بهت گفتم .ما به پیشررنهاد حاج آقا طاهری .کالس های آزاد مذهبیتوی مسجد می ذاریم که به دور از هر گونه فعالیت سیاسیه.
با اخمی گفتم:
 -پس جریان اون کتاب ها که زهرا می گفت چیه؟
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با تاسف سرر رو تکون داد و گفت:
 هر چی هست خود بنیامین می دونه .من خودم رو قاطی نمی کنم.بعد با آرامش به صورتم زل زد و گفت:
 می دونی ساغر؟ شاید حرفم و باور نکنی .اما هر کس برای انجام یه رسالتیآفریده می شه .حاال یکی واسه یه رسالت بزرگتر و یکی هم ...
لبهار و جمع کرد و حرفش رو نیمه رها کرد .اما باز هم دلم آروم نگرفته بود.
حق هم داشتم .مخصوصا که یک ماه بعد ترسم نمود پیدا کرد و زندگی که می
رفت تا به آرامش برسه دوباره پر از دغدغه و نگرانی شد.
امتحان های مدرسه و دانشگاه تموم شده بود و مسعود فارغ التحصیل شده بود
و در گیر گرفتن انتقالی به اسررتان مازندران بود .اما یهو همه چیز به هم ریخت
و یک روز مسعود سراسیمه وارد خونه شد و گفت جایی بیرون کار داره و تا بر
می گرده من هم وسایل ضروری رو جمع کنم چون دیگه موندن به صالحمون
نیست.
با دهن باز نگاهش می کردم .از اتاق به آشررپزخونه رفت و چیزی از کابینت ها
بر می داشرررت و من هم مثل جوجه ای که دنبال مادرر می ره ،دنبالش می
رفتم و مدام می پرسیدم:
 چی شده؟ .... کجا می خوایم بریم؟حتی وقتی به حالت دو وارد اتاق شد و قبل از اینکه من بهش برسم به سرعت
دو ید بیرون محکم به هم خوردیم .مانع افتادنم شد و با هول گفت:
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 آخ ببخشید .دردت اومد؟و من و رها کرد و اگر از دیوار کمک نمی گرفتم به زمین می خوردم .کم مونده
بود از این سردرگمیش بزنم زیر گریه و با صدای لرزان گفتم:
 می خوایم بریم برای همیشه؟!جلوی در هال به سمتم برگشت و گفت:
 نه عز یز .یه سفر کوتاه .تا نیم ساعت دیگه بر می گردم.و از خونه خارج شد .هیچ وقت م سعود رو این طور به هم ریخته ندیده بودم.
مغزم قد نمی داد که چه چیزهایی باید بردارم .مسررلما برای سررفر یه چیزهایی
الزمه و برای فرار چیزهای دیگه! سعی کردم فکرم رو متمرکز کنم که د سته گل
به آب ندم.
به سررمت چمدون بزرگ که برای مسررعود بود رفتم و کامل خالیش کردم .چند
دست لباس برای هر کدوم برداشتم و شناسنامه و سند ازدواج رو از توی گنجه
در آوردم و گذاشتم توی چمدون.
هر چی پول تو گوشه و کنار خونه قایم کرده بودیم رو برداشتم و یه مقدارر رو
گذاشررتم توی کیف دسررتی و یه مقدار توی چمدون و بقیه ار رو هم توی یه
کیف کوچیک پارچه ای قرار دادم و بندر رو از گردنم آو یزون کردم و فرستادم
زیر لباسم.
به آشررپزخونه رفتم و گاز رو قطع کردم و ش ریر های آب رو سررفت کردم .و بعد
و سط هال ای ستادم .دیگه باید چی کار می کردم! حتی نمی دون ستم برای چی
داریم می ریم؟ بی خبری و اسررترس بهم فشررار آورد و زدم زیر گریه و بعد از
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دقیقه ای به سمت د ست شو یی رفتم و بعد از ب ستن دریچه حموم و د ست شو یی
نوار
بیرون اومدم و حاضر شدم و یه مقدار هم خوراکی برداشتم .آلبوم عکس و ِ
فیلم عروسرری رو هم توی چمدون گذاشررتم و پشررت در هال منتظر مسررعود
موندم.
نیم ساعتی که مسعود گفته بود شد یک ساعت و وقتی هر چی حس بد تو دنیا
به دلم چنگ انداخت و از اومدنش نا امید شرردم ،سررر و کله ار پیدا شررد و
اونقدر از دیدنش خوشحال شدم که یادم رفت توی این نیم ساعت ا ضافه چه
خون دلی خوردم!
چمدون رو از د ستم گرفت و با هم از خونه خارج شدیم .در هال رو قفل کرد.
با صدای آرومی پرسیدم:

 نمی خوای بگی چی شده مسعود؟ من که ُمردم!لبخندی مثال دلگرم کننده ای زد که ذره ای تاثیر نداشت و گفت:
 برای من اتفاقی نیفتاده .دارم عالج واقعه قبل از وقوع می کنم.با هم از پله ها سرازیر شدیم و مسعود با صدای آروم تری کنار گوشم گفت:
 بنیامین رو گرفتن.روی پله توقف کردم و هینی از سر ترس کشیدم .مسعود نگاه ترسانش رو روی
پله های طبقه باال و پایین گردوند و بعد رو به من گفت:
 هیس .چه خبرته؟!لب هام لرزید:
 یعنی چی؟! پس زهرا چی میشه؟سرر رو به چپ و راست تکون داد و آهسته گفت:
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 خدا رو شررکر زهرا در جر یان بوده و مدرک جرم بن یامین رو از بین برده ونذاشته چیزی دست دولتی ها بیفته .امروز و فردا آزاد می شه نمی تونن نگهش
دارن.
کمی دلم آروم گرفت .با هم از پله ها پایین اومدیم .با باز کردن در ،مردی کت
و شررلواری و کراواتی و درشررت هیکل که پشررت در توی کوچه ایسررتاده بود به
سمت ما برگشت و یه ابرور و باال داد و رو به مسعود گفت:
 آقای ظفری ،باید با ما بیاین.من نگاه ترسانم رو از مرد گرفتم و به مردی دوختم که کمی دورتر با تیپی مشابه
به ما شین تکیه داده بود و یک د ستش هم توی جیب داخلی کتش بود .حدس
زدن دلیل این ژست چندان کار سختی نبود.
مطمئنا مرد دوم د ست به ا سلحه و آماده بود .و مردی هم داخل ما شین پ شت
فرمون ن ش ش سته بود ،بغض کردم .م سعود د ستش رو روی بازوم گذا شت و
فشار خفیفی داد و با خونسردی گفت:
 عز یزم تو برو باال .من برگردم بعد می ریم.مرد قدمی عقب رفت و دسررتش رو به نشررونه هدایت کردن به سررمت ماش رین
گرفت .م سعود نف سش رو عمیق بیرون فر ستاد و چمدون رو داخل ،پ شت در
گذاشت و در همون حال با صدای خیلی آروم و سریع گفت:
 برو یزد خونه خواهرم و براشون تعریف کن.و سرر رو عقب کشید و به سمت مرد رفت و با هم رو صندلی های عقب جا
گرفتند .و مرد دیگه هم جلو کنار راننده نشست و ماشین حرکت کرد.
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با گیجی به دور و برم نگاه کردم .یکی دو تا از همسررایه ها با کنجکاوی جلوی
در ای ستاده بودن و نگاهم می کردن .د ستم رو به سمت چمدون بردم .به طرز
عجیبی دستم می لرزید .سریع به دسته چمدون بندر کردم.
چند بار آب دهنم رو قورت دادم .مغزم هیچ قدرتی نداشرررت .فقط دلم می
خواسررت زمان به عقب برگرده و مسررعود هنوز کنارم باشرره و من مانع فعالیت
هار بشم.
اصررال چه فعالیتی؟! اگر واقعا همونطور که خودر می گفت کارر چندان
مهم نباشرره که اتفاقی نمی افتاد! در خونه رو بسررتم و وارد خیابون شرردم .دو تا
پاسبون سر کوچه ای ستاده بودن و وقتی نگاه ترسان من و دیدن مشکوک نگاهم
کردن .سرم رو انداختم پایین و از جلوشون رد شدم .حس می کردم فشارم افت
کرده .یه دل سرریر گر یه ه*و*س کرده بود .کار یکی مثل بابا اینجا بود که با
یی مسعود .سرم رو به چپ و راست تکون
نفوذر بهم کمک کنه .یکی مثل دا ِ

دادم اما فکرم آزاد ن شد! یاد حرف خود م سعود افتادم که به رامتین گفت بابات

با دور وبریار فرق داره.
یعنی االن می تون ست کمک کنه؟ باز سرم رو به چپ و را ست تکون دادم و به
خودم تشر زدم:
 باید به حرف مسعود گور کنی .اون اشتباه نمی کنه.کنار خیابون ای ستادم .ما شین کرایه ای نگه دا شت .چی باید می گفتم؟ من که
تا به حال تنها جایی نرفتم! تو این شهر درندشت هم که آدرسی بلد نیستم؟
سرم رو خم کردم و با لب ها و صدای لرزون رو به راننده گفتم:
 -می خوام برم یزد .کجا باید ماشین سوار بشم؟
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راننده که مرد جا افتاده ای بود کمی متفکرانه نگاهم کرد و گفت:
 اگه دربست بگیری می رسونمت تا ماشین ها!لبخندی همراه با بغض زدم و در عقب ماشررین رو باز کردم و سرروار شرردم و
چمدون رو هم کنارم روی صندلی گذاشتم.
به سمتم برگشت و گفت:
 آبجی می خوای بذارم صندوق؟و به چمدون اشررراره کرد" .نه" نامفهومی گفتم و اون هم که فهم ید نمی تونم
حرف بزنم ماشین رو به حرکت در آورد.
با به حرکت در اومدن ماشرین نگاه حسرررت باری به کوچه انداختم .نفسررم رو
حبس کردم ،نتیجه ای ندا شت ..بغ ضم بی صدا شک ست .من مسعودم و می
خواستم و دلم عجیب بی تاب بود.
***
هوا تاریک بود و مسافرهای مینی ب*و*س به نصف رسیده بودن و من اونقدر
گریه کرده بودم که چشررمه اشررکم خشررک شررده بود .یه بار بیشررتر خونه الهام
نیومده بودم .اون هم دو سررال پش با بابا و مامان بود .االن شرراید خونه ار رو
ببینم یادم بیاد ولی هیچ آدرسی ازر نداشتم.
ا صال م سعود با کدوم عقل گفت بیام اینجا؟ رو به زنی که روی صندلی تکی
کناری نشسته بود گفتم:
 می خوام برم اردکان ،نمی دونین باید کجا برم؟زن به جای اینکه جواب من رو بده با صدای بلند گفت:
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 آقای راننده این دختر ما می خواد بره اردکان .برسونش.راننده هم با خوشرو یی گفت:
 بروی چشم.لبخند قدردانی به زن زدم و اون با صدای آروم گفت:
 راننده خودر همون جاییه.نفسم رو راحت بیرون فرستادم .شاید شوهر الهام رو هم می شناخت! آخه آدم
سرشناسی بود .یهو از ذوقم نیشم باز شد .شوهر الهام گاراژ داره.
مسافر ها همه پیاده شدن و راننده خطاب به من گفت:
 آبجی بیا جلو بشین.کیف دسررتیم رو ب*غ*ل کردم و پشررت صررندلی راننده نشررسررتم .از توی آینه
نگاهم کرد و گفت:
 اینجایی نیستی!با صدای آرومی گفتم:
 می خوام برم خونه یکی از آشناها.مرد ساکت شد ،نفس عمیقی کشیدم و با تاخیر گفتم:
 سید اسماعیل مصطفوی رو می شناسین؟مرد نگاهی بهم انداخت و گفت:
 همونی که ... گاراژ داره.لبخندی زد و گفت:
 -کیه که سید اسمال ونشناسه! می خوای بری خونه ار؟
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سرم رو تکون دادم و گفتم:
 آره.زیر لب گفت:
 نیمه شبه .خیابونا هم خلوته .خودم می رسونمت.لبخندی زدم و زیر لب تشکر کردم.
کمی بعد جلوی خونه سرید اسررماعیل نگه داشررت .نفس آسرروده ای کشریدم.
راننده هم پیاده شد ،به سمت در خونه رفتم و زنگ رو فشردم .مرد خودر پرید
باالی ماشین و چمدونم رو آورد.
در خونه باز شرررد و مردی که حتما سرررا یدار یا دربون بود جلوی در اومد .با
تعجب نگاهی به من انداخت .سالم کردم و گفتم:
دادار الهام _خانوم سید اسماعیل_ هستم.
 من زنِ
مرد قیافه ار از هم باز شد:

 زن مسعود؟سرررم رو تکون دادم .مرد از جلوی در کنار رفت .چمدونم رو از راننده گرفتم و
ت شکر کردم .و به همراه مرد وارد خونه شدم .سعی می کرد با خو شرو یی بهم
خور آمد بگه اما من منتظر بودم هر چه زود تر الهام و ببینم.
یکی از اتاق ها المپش روشن شد .به همراه مرد ایستادیم .پنجره اتاق باز شد و
سید اسماعیل با عرق گیر گشادر جلوی پنجره پدیدار شد و گفت:
 کی بود شعبان؟و با دیدن من اول متعجب و بعد با لبخندی گفت:
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 به به! ببین کی اومده! نو عروسمونه! بفرما بفرما.و به دقیقه نکشرریده الهام با موهای ژولیده و قیافه رنگ پر یده جلوی در خونه
ظاهر شد ،معلوم بود که از کامال خواب بوده؛ و من رو در آ*غ*و*ر کشید:
 چی شده ساغر؟ اینجا چی کار می کنی؟سید اسماعیل الهام و عقب کشید و گفت:
 بذار بیاد داخل .بعد سواالتت رو شروع کن.الهام که هنوز تو بهت بود با صدای آروم گفت:
 آخه این وقت شب؟!سررید دسررتش رو روی بینیش گذاشررت و الهام رو دعوت به سررکوت کرد .از
شعبان ت شکر کرد و سه تایی وارد خونه شدیم .به محض ب سته شدن در خونه
سید که همچنان می خواست لبخندر رو حفظ کنه گفت:
 پس مسعود کجاست؟بی اخت یار زدم زیر گر یه .الهام که هنوز نمی دونسرررت چه خبره هم همراه من
گریه می کرد:
 چی شده ساغر؟ جون به لبم کردی!سید هم دست پاچه شده بود:
 اتفاقی افتاده؟ چی شده؟با گریه و بریده بریده گفتم:
 اومدن جلوی در خونه گرفتنش .خودر گفت بیام اینجا.سید به الهام ا شاره کرد و الهام کمکم کرد و با هم به سالن خونه رفتیم .سید
پارچی آب آورد و برای هر دومون ری خت .بعد از خوردن آب کمی حالم بهتر
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شررد و هر چی می دونسررتم تعریف کردم و تمام مدت س رید متفکرانه به حرف
هام گور می داد و هی البه الی حرف های من رو به ال هام که خودر رو
نیشگون می گرفت تشر می زد:
 نکن اونجور!  ...خودت و کبود کردی!بعد از تموم شدن حرفم از روی مبل بلند شد و رو به الهام گفت:
 برای زن برادرت اتاقی رو آماده کن تا خستگی راه از تنش بیرون بره.و بعد رو به من گفت:
 جای نگرانی نی ست .کار خوبی کردی که اومدی اینجا .مسعود هم زود میادان شاءلله.
سرم رو کمی از بالش فاصله دادم و به صدای خنده سید اسماعیل گور دادم.
سپیده زده بود که خوابم برد ،زیر لب با حرص گفتم:
 کله سحر م*س*ت بازیشون گرفته!توی جام ن ش ستم .گلوم درد می کرد که ربطش دادم به گریه ی این دو سه روز.
با دست موهام و مرتب کردم و دستی به لباسم کشیدم و از رخت خواب بیرون
اومدم و پرده ی پشرررت پنجره رو کنار زدم .خورشرر ید کامل باال اومده بود.
همچین کله سحر هم نبود!
پس چرا هنوز سررید خونه بود؟! به طرف در اتاق رفتم ،حتما دلیلی داشررت که
مسعود گفت براشون تعریف کنم ،شاید کاری از دست سید بر می اومد!
در اتاق رو باز کردم و از راهرو گذشررتم و همین که به هال رسرریدم با صررحنه
ناجوری مواجه شدم و سریع به راهرو برگ شتم .ناخودآگاه گونه هام داغ شد،
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سید و این کارها!! اونم و سط هال؟ دقیقه ای گذ شت تا به خودم م سلط ب شم.
سرفه ای مصلحتی کردم و با تعارف الهام وارد هال شدم.
گونه های الهام هم قرمز بود .سرر ید با دیدن من خیلی خونسرررد لبخند زد و
گفت:
 خور خبری ما چی می شه؟!اخمی سوالی کردم .نیش الهام تا بناگور باز شد و گفت:
 مسعود صبش به آقا اسماعیل تلفن کرده ،آزاد شده.چشم هام پر از اشک شد از ته دل گفتم:
 خدا رو شکر.و رو به سید گفتم:
 چی شد که آزادر کردن؟سید با آرامش پلک زد و گفت:
 کاری نکرده بود که بخوان بگیرنش! واال من هم زیاد در جریان نیسررتم ،فقطبه یکی از آشناها زنگ زدم و خیالم و راحت کرد که زندون در کار نیست.
سرررم رو به معنی تایی ِد نمی دونم چی! تکون دادم و باز هم تشررکر کردم .س رید

همون طور که به طرف در هال می رفت گفت:

 خب من دیگه برم سر کار ،فقط واسه گفتن خبر اومده بودم.و در رو باز کرد و بعد به سمت من برگشت و گفت:
 تا ظهر فرصت دارین به شیرینی من فکر کنین.و الهام با خنده انداختش از خونه بیرون و در رو هم بست و با لبخندی که نمی
تونست جمعش کنه گفت:
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 از من که گرفت!و من هم متقابال لبخندی زدم و گفتم:
 بله ،دیدم.چشم های الهام گرد شد:
 واقعا؟!سرم و به چپ و راست تکون دادم:
 به همین خاطر سرفه کردم دیگه!و هر دو با صدای بلند خندیدیم.
وسایلم رو باز نکرده بودم .دوست داشتم مسعود بیاد و ازر بخوام بریم دشت
بهشررت ،برادرم ده روز بود که به دنیا اومده بود و من هنوز ندیده بودمش .این
دفعه برای زای مان بابا برده بودر شررهر مجاور و توی بی مارسررتان مجهز تری
زایمان کرده بود و دکتر هم از سالمت بچه اطمینان حاصل کرده بود .چند روز
پیش تلگراف داده بودن.
تموم روز با انرژی کنار الهام کمک کردم و دختر دوساله ار هم حسابی باهام
صمیمی شده بود و اونقدر باهار کار کردم که تا شب یاد گرفته بود بهم بگه
زن دایی!
وقتی هم که سرر ید اسررماع یل اومد زدم به در پررو یی و گفتم در عوض خبر
خوشی که دادی یه کلمه جدید به دخترت یاد دادم! بله ما اینیم.
با رسیدن مسعود و قیافه ی ناراحتش که داد می زد لبخندهار مصنوعی هستن
متوجه شدم که همه چیز به سادگی که نشون می داد رد نشده!
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وقتی الهام رفت میز شام رو آماده کنه و سید هم رفت دستشو یی و من مسعود
و الناز ،دختر الهام تنها شرردیم رو به مسررعود که داشررت با الناز بازی می کرد
گفتم:
 مسعود؟در حالی که لپ های خواهر زاده ار رو گاز های ریز می گرفت و صدای بچه
رو در می آورد گفت:
 جانم؟صورتم و جلور خم کردم و گفتم:
 از بنیامین چه خبر؟برای ثانیه ای بی حرکت موند و گفت:
 ازر بی خبرم.ابروهام و باال دادم:
 یعنی چی؟!بچه رو گذا شت زمین و الناز هم با سرعت دو ید طرف آ شپزخونه .م سعود به
پشتی مبل تکیه داد و گفت:
 واقعا ازر خبری ندارم .زهرا هم رفته خونه مادرر.با ناراحتی به دست هام نگاه کردم و با صدای لرزون گفتم:
 حاال چی می شه؟نفسش رو به صورت آه بیرون فرستاد و گفت:
 مدرکی ازر ندارن!صدای سید باعث شد سرم و باال بگیرم که گفت:
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 مو رو از ماسرررت می کشررن بیرون! مطمئن بار بیشررتر از اونچه که تو درجر یانی اون ها می دونن  ...مسررعود خان تو آدمی نبودی که بی گدار به آب
بزنی! چی شد؟!
مسعود پیشونیش رو خاروند و گفت:
 راستش زیاد در جریان کارهای بنیامین نبودم!سید روی مبل کنار مسعود نشست و با پوزخند گفت:
 در جریان کارهای خودت چی؟!مسعود لب هار و کج کرد و گفت:
 من کاری نکردم که! کالس آموزشی قرآن...سید حرفش رو برید:
 اون که ظاهر امره!مسررعود نگاهی به من انداخت .شرراید از گفتن حرفی جلوی من خجالت می
کشید .اما من با پررو یی از جام تکون نخوردم .و سید هم ادامه داد:
 اوال با کسررانی رفت و آمد داشررتی که خودت می دونی به کارهای ریز قانعنبودن! یه نمونه ار شرریخ مسررجد .بعدر هم سرررهنگ کامرانی آخرر هم
واست شاخ شد!
چقدر این اسم برام آشنا بود! مسعود به سمتم برگشت و لبخندی زد .اخم کردم
و دست به سینه شدم:
 کامرانی کیه؟ از دوستای دایی البرزت؟سرر رو تکون داد و گفت:
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 بابای دوست آذر ،شب مهمونی اومده بودن!کامل یادم اومد .مسررعود خان تموم شررب از زیر چونه ی این دو جناب تکون
نخورد .سید که انگار کامل قصد داشت مسعود رو ترور شخصیتی کنه .ادامه
داد:
 جاسوسی هات آخر کار دستت داد.خیلی جدی گفتم:
 از دایی البرز استفاده می کردی تا خبر ببری و بیاری؟!مسعود کالفه نفسش رو بیرون فرستاد و گفت:
 کاری نکردم که پای دایی گیر باشه!با حرص گفتم:
 اما تو خواهر زاده شی! نا خواسته پای اون هم گیره!صدار و باال برد:
 فعال که چیزی نشده!سید با اخم گفت:
 اوال صدات و ننداز واسه زنت پس سرت! دوما دیگه چی می خواستی بشه!از کار اخراج شدن کم چیز یه؟!
با تعجب و دهن نیمه باز به سررید نگاه کردم و بعد چشررم هام و به مسررعود
دوختم .مسررعود نفسررش رو با حرص بیرون فرسررتاد و رو به شرروهر خواهرر
گفت:
 بس می کنی سید یا اول مارو به دعوا می ندازی بعد بی خیال می شی؟!سید اسماعیل از روی مبل بلند شد و رو به روی مسعود ایستاد و گفت:
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 خودم بهت گفتم برای کمک بری ،خودم با حاجی آشررنات کردم .اما بهتهمون موقع هم هشدار داده بودم .هر کسی قابل اطمینان نیست.
مسعود هم بلند شد و گفت:
 من به هشدارت آگاه بودم .و حواسم هم به همه چیز بوده و هست.سید صدار و باال برد:
 پس چی شد؟! حواست دقیقا به چی بوده؟من هم به آرامی ایستادم .مسعود هم صدار باال رفت:
 می دونستم این اتفاق می افته .منتظرر بودم.حاال دیگه الهام هم بچه به ب*غ*ل جلوی در آشررپزخونه ایسررتاده بود .سررید
صورتش قرمز شد:
 منتظر چی بودی؟ مسعود! تو که اینقدر بی فکر نبودی!الهام زمزمه کرد:
 آقا اسماعیل؟اما سید بی توجه ادامه داد:
 زیادی به خودت اطمینان داری شازده! من می دون ستم! من حدس می زدم!من باور داشتم! من ....
از خشم به خودر لرزید و با عصبانیت گفت:
 -نکنه ادعای خداییت می شه!؟
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مسعود اما ساکت بود و دندون هار و از حرص به هم فشار می داد .تو چشم
هار پر از حرف نگفته بود .اما انگار داشرررت جلوی خودر رو می گرفت.
الهام نزدیک اومد و گفت:
 شام آماده س .آقا اسماعیل بس کن!مسعود رو به من گفت:
 جمع کن بریم.من از جام تکون نخوردم .سید رو به من گفت:
 تو هیچ جا نمیری!و من باز هم بی حرکت ایستادم .مسعود رو به سید گفت:
 زن منه! هر جا من برم با من میاد.سید هم خونسردانه گفت:
 مگه تو قراره جایی بری؟!و همین که مسعود دهنش رو باز کرد سید پیش دستی کرد:
 هر چه خامی کردی بسه! بقیه ار رو بسپار به من.مسعود اخمی کرد و گفت:
 هیچ خامی نکردم سرر ید! چیزی نمی دونی حرف نزن .االن هم دی گه کارینمونده .می رم یه مدت خودم و با شررغل آزاد سرررگرم می کنم .چیزی به سررر
اومدن انتظارم نمونده.
سید هم نفسش رو بیرون فرستاد:
 خیلی خب! همینجا سرگرم شو! حداقل حواسم بهت هست!الهام با لبخندی از روی ترس رو به مسعود گفت:
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 آره دادار .همین جا بمون .حاال هم بیاین شام بخورین.سید نفسش رو بیرون فرستاد و با لحن مالیم تری گفت:
 م سعود جان تو هم مثل برادرم .من که بدت رو نمی خوام .مگه من خودم تورو با این مسرررائل آشررنا نکردم! من فقط می گم هر چیزی به اعتدال! نبا ید
زندگیت و به خطر بندازی.
و د ست م سعود رو گرفت و م سعود هم لبخند خ سته ای زد ،الهام که دید جو
آروم تر شده رو به من با لبخند گفت:
 ساغر جان بیا بریم من و تو سر میز که فکر کنم این داماد و برادرزن ام شبقصد ندارن شام بخورن.
اما من بی هیچ لبخندی با سردی گفتم:
 میل ندارم.و به سمت اتاق رفتم و به صدا زدن الهام هم توجهی نکردم.
چند دقیقه بعد در اتاق باز شد و مسعود سرر رو آورد داخل و گفت:
 نمیای شام خانوم؟در حالی که به دیوار تک یه داده بودم و زانو هام رو ب*غ*ل کرده بودم روم و
سررمت دیگه ای کردم و جوابش رو ندادم .صرردای بسررته شرردن در اتاق اومد و
مسعود کنارم جا گرفت و صورتش رو جلوی صورتم آوردم:
 خانومم باهام قهره؟چشم هام و بستم و سرم رو گذاشتم روی زانوهام .دستش روی بازوم نشست:
 -من کاری کردم؟!
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با چشم های بسته گفتم:
 نه.لحنش بچگانه شد:
 پس کی ناراحتت کرده ،بگو خودم حسابش و برسم.سرم رو برداشتم و با نگاه سردی گفتم:
 برو شامت و بخور .خسته ام می خوام بخوابم.و از جام بلند شدم و به سمت رخت خواب ها رفتم .بلند شد و رو بروم ایستاد،
ابروهار و باال برد و شیطون گفت:
 بخوابی؟ مگه من می ذارم! از دیروز دلم برای خانومم تنگ شده.پوزخند زدم:
 نگو خانوم! بگو ب*غ*ل خواب.لبخندر از بین رفت و با خشم توپید:
 درست حرف بزن ببینم! این چرندیات چیه می گی؟!با طعنه گفتم:
 مگه غیر از اینه؟! همه کس از همه ی کارهات خبر دارن جز من!لب هار و به هم فشار داد و گفت:
 چیز مهمی نبود که بگم!با درموندگی تک خنده ای کردم:
 هه! چیز مهم یعنی چی؟!چند بار تند نفس کشیدم و گفتم:
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 از کار اخراجت کردن مسعود! دستگیرت کردن و معلوم نی ست باز هم اتفاقنیفته و این بار از تو هم مثل بنیامین خبری نشه!
مسعود خواست آرومم کنه:
 جای نگرانی نیست ساغر وایستا برات توضیش بدم.سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:
 بسه دیگه! نمی خوام به حرف هات گور کنم .سید اسماعیل راست می گه.تو فکر می کنی خدایی!
صدام و باال بردم:
 آقای غ یب گو! ذهن خون! مخلص و فداکار .برای رسرررالت اومدی؟ فکرکردی جات تو بهشته؟!
صدام باالتر رفت:
 ازت راضی نیستم مسعود .توقع داری بزرگ باشم اما خودت من و بچه فرضمی کنی .ازت را ضی نی ستم که از اول فقط ا شکم و در آوردی و هر بار باعث
شدی بهت التماس کنم واسه هر چیز! برو رو به قبله وای ستا ببینم خدا چی کار
می کنه برات!
مسررعود هاج و واج بهم نگاه می کرد و من یه ریز حرف می زدم .به در اتاق
ضربه خورد صدای الهام بلند شد:
 ساغر جان؟ بیام تو؟مسعود نگاهش و از من گرفت و رو به در بسته گفت:
 -نه آبجی االن میایم.
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و رو به من که حاال از خشم نفس نفس می زدم گفت:
 حرف هات تموم شد؟یه لحظه نفسررم رو نگه داشررتم تا ببینم چی می خواد بگه .اخم هار و تو هم
کشید:
 اگه دیگه حرفی نداری بریم شام بخوریم.لب هام و به هم فشار دادم و گفتم:
 باز هم حرف دارم.دست به سینه ایستاد و گفت:
 بگو می شنوم.با خشم دستم و باال بردم و محکم توی صورتش فرود آوردم .چشم هار بسته
شد و صورتش به یک سمت حرکت کرد .در جا از این حرکتم پشیمون شدم و
هر لحظه منتظر این بودم که مسعود تالفی کنه.
اما مسعود با مکث چشم هار و باز کرد و لبخند غمگینی زد و گفت:
 اگه آروم می شی بازم بزن.لب هام لرزید و زدم زیر گریه:
 نه آروم نمی شم .تو آرومم کن.لبخند مهربونی زد:
 نوکر خانومم هم هستم.خواست ب*غ*لم کنه که عقب رفتم و با گریه گفتم:
 نمی تونی .وقتی خودت ع لت نا آرومی منی چه طوری می تونی مرهممباشی؟
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دوباره صدای الهام بلند شد:
 دادار؟مسعود با تحکم گفت:
 شما بخورین .ما بعد میایم.و الهام مطیعانه چشم گفت .مسعود به سمتم اومد:
 من فقط نمی خواستم تو رو نگران کنم! همین.به دیوار پشت سرم خوردم:
 با دروغ گفتن؟ من با دروغ های دلگرم کننده ات آروم می شررردم .اما حاالچی شد؟! باید همه ار ترس از نبودنت داشته باشم.
مسعود دست هار رو به صورتم رسوند از ب*غ*ل گوشم داخل موهام رسوند
و سرم رو نگه داشت و گفت:
 یادته گفتم یه چیزهایی هسرررت که هیچ وقت نمی تونم در موردر حرفیبزنم؟
سوالی نگاهش کردم .سرر رو خم کرد و پی شونیش رو به پی شونیم چسبوند و
زمزمه کرد:
 حتی اگر قرار باشه به تو بگم .هنوز وقتش نشده.با گریه و ناراحتی گفتم:
 دیگه چی مونده که ازم پنهون می کنی؟!لبم رو کوتاه ب*و*سید:
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 اگه بگم باز هم م سخره ام می کنی و می گی ادعای خدایی و پیغمبریت میشه.
دستم رو به صورتش رسوندم و کمی سرر رو عقب بردم و با اخم گفتم:
 چی می خوای بگی؟لبخند کجی زد و گفت:
 اون و ولش کن.به لب هام نگاه کرد و گفت:
 اون ها دارن شام می خورن دیگه .نه؟منظورر رو نگرفتم:
 من چی می گم تو چی می گی!بی مکث لب هام رو به هم دوخت ،به سختی صورتش رو دور کردم و گفتم:
 چرا مسخره بازی در میاری؟موهام و توی د ستش محکم تر کرد .آخی گفتم ،دوباره صورتش رو جلو آورد
و گفت:
 مسخره بازیه؟ می خوای جلوم و بگیری؟!دوباره لب هام و محکم ب*و*سید و نذاشت حرفی بزنم .مسخره اس ولی من
هم واقعا دلم می خواست .از تکاپو نیفتادم و سعی کردم عقب بزنمش ولی بی
توجه ،من رو بین خودر و دیوار حبس کرد و دستش به سمت لباسم رفت...
 ....ب*و*سرره ای روی گودی کمرم نشرروند و دسررتش رو روی کمر و شررکمم
نوازر گونه حرکت داد .آروم آروم اشرررک می ریختم .دسرررت هار رو روی

wWw.Roman4u.iR

350

پهلوم نگه داشررت و خودر رو باال کشرید و سرررر رو روی بالش گذاشررت و
سرشونه ام رو ب*و*سید و بعد صورتش رو به صورتم چسبوند و زمزمه کرد:
 اذیت شدی؟چشم هامو بستم:
 نه زیاد.الله ی گوشررم رو بین لبهار گرفت .دسررتم رو باال آوردم و اشررک هام و پاک
کردم .اگر هدفش این بود که ذهن من رو منحرف کنه کامال موفق بود .نسرربت
به همیشه متفاوت بود .لبخند کمرنگی روی لبم نشست.
گو شم رو رها کرد و کمی خودر رو باال ک شید و روی سرم خم شد و گو شه
چشمم رو ب*و*سید.
 دوست داری اردکان بمونیم یا بریم مشهد؟ یا جای دیگه؟حس خوبم پر ک شید و دوباره همه چیز یادم اومد .موهام رو با د ست هار به
عقب روند و در حالی که دوباره به نوازر کمر و پهلوم مشغول شده بود گفت:
 بهت قول می دم ز یاد طول نمی کشرره .من حداقل تا چند سررال آینده ام روبرنامه ریزی کردم.
با خنده اضافه کرد:
 اگر مرگم پیش نیاد بقیه چیزها رو به راهه.با اخم نگاهش کردم .خم شد و گره ابروهام و ب*و*سید گفت:
 قربون اخمت که معلومه دلت می خواد کله مو بکنی.لبخندر کمرنگ شد و جدی تر پرسید:
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 خب نگفتی! دوست داری کجا بریم؟ناخودآگاه پوزخند زدم:
 فکرمو بخون! بعد هر کاری دلت خواست انجام بده.اخم کرد و گفت:
 متلک می ندازی؟نگاهم و ازر گرفتم و گفتم:
 پا شو لبا ست و بپور .برو شامت و بخور .بعد هر برنامه ای دا شتی بگو منهم طبق معمول موافقت می کنم.
توی جار نشست و با ناراحتی گفت:
 ازم دلخور نبار دیگه ساغر!بی مقدمه به سمتش برگشتم و گفتم:
 به یه شرط.نگاه شیطونش رو روی بدنم که حاال به سمتش چرخیده بودم گردوند .م شتی
به بازور زدم و خودم رو با ملحفه پوشوندم .قهقهه زد:
 از کی رو می گیری!و بعد از چند ثانیه از شدت خنده ار کم کرد و گفت:
 شرط و بگو خانوم که منتظر اجرای امرم.خیلی جدی گفتم:
 که از این به بعد هر چیزی پرس ریدم حتی اگر احتمال ناراحتی من باشرره بهمبگی.
و انگشت اشاره ام رو باال آوردم و گفتم:
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 وگرنه من هم مقابله به مثل می کنم!ابروهار و باال فرستاد گفت:
 شما خیلی بیجا می کنی عز یزم!چ شم هامو گرد کردم .با خنده د ستش رو روی چ شمش گذا شت و سرر رو
خم کرد و گفت:
 ولی به روی چشم .دیگه چیزی رو پنهون نمی کنم.یه طرف لبم به لبخند باال رفت:
 اعتماد کنم؟!سرر رو مثال به نشونه سوالی تکون داد و با نگاه خبیثی گفت:
 می خوای یه مراسم دیگه برای جلب اعتماد اجرا کنیم؟!بهش چشم غره ای رفتم که باعث شد با صدای بلند بخنده .من هم خندیدم.
بعد که آروم شدیم در حالی که اثرات خنده هنوز رو لبهامون بود گفتم:
 می خوام به بابا بگم خونه رو فعال به نام خودر بخره و اجاره بده و اجاره ررو بفرسته برای ما .بعدا سر فرصت بزنه به نامم.
مسعود خنده ار رو جمع کرد و گفت:
 می شه این کار و نکنیم؟سوالی نگاهش کردمِ .من و من کرد:

 آخه بابات در حق من خیلی لطف کرده .خرج تحصیل و ...حرفش رو قطع کردم:
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 منتی گردنت نیسررت که تو اینقدر خودت و اذیت می کنی! اوال بابا با کمالمیل این کار و کرده .دوما داره واسرره اسررما هم می خره .منتهی فعال به نامش
نمی کنه .ما هم که الزم داریم! خب چرا تعارف کنیم؟
و با خنده اضافه کردم:
 به قول خودت ،خدا می ده یه دستی ...خندید و سرر رو به چپ و راست تکون داد .من هم لبخندی از سر رضایت
زدم.
صدای زنگ حیاط بلند شد .گره رو سریم رو از پ شت گرنم باز کردم و پنجره
آشپزخونه رو باز کردم و با صدای بلند گفتم:
 کیه؟ مهمون نمی خوای؟درست می شنیدم؟ صدای مامان بود! ذوق زده به سمت در آشپزخونه دو یدم و
بعد از هال خارج شدم و دو سه تا پله ی جلوی در رو با هم یکی کردم و خودم
رو به در حیاط ر سوندم و در رو باز کردم .مامان و ا سما پ شت در و بابا قدمی
عقب تر در حالی که امین ب*غ*لش بود ،ای ستاده بودند .با ذوق جیغ ک شیدم
و یکی یکی همه رو ب*غ*ل کردم و بعد از گرفتن امین از ب*غ*ل بابا همه
وارد خونه شدیم.
به سررمت تلفن رفتم و به مغازه مسررعود زنگ زدم و خبر اومدن مامان و بابا رو
دادم.
مامان با نگاه تحسین بر انگیز جوری که بابا نشنوه گفت:
 -آب زیر پوستت رفته ها!
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لبخندی از ته دل زدم و گفتم:
 خداییش تو این سه ماه که اردکانیم ،معنی زندگی رو فهمیدم.مامان لبخندی از روی رضایت زد و گفت:
 خدا رو شکر.لپ امین و محکم ب*و*س کردم ،اونقدر که امین به مامان می اومد ،من و
ساغر نمی اومدیم .محکم فشارر دادم و گفتم:
 ج*ی*گ*ر آجی این همه لپ و از کجا آورده؟اسما جواب داد:
 از صورت اسمای بد بخت کنده.با خنده بهش نگاه کردم:
 حاال از امسال که بری سپاه دانش تازه بیشتر هم الغر می شی.بابا با خنده گفت:
 دیگه دقیق می شی تیر چراغ برق!سرخوشانه خندیدم و گفتم:
 ماشاله معلومه استعداد قد کشیدن هم داری!اسما لب هار و جلو داد و گفت:
 تازه می شم ساغر قبل از ازدواج!و با صدای آرومی گفت:
 -نه که االن خیلی چاق و خور هیکل شدی!
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بهش چ شم غره رفتم و خودر با صدای بلند خندید .تا من از اون ها پذیرایی
کنم و وسایلشون رو جا به جا کنن مسعود هم رسید.
سه ماه پیش وقتی با مسعود توی خونه الهام تصمیم گرفتیم که به زندگیمون سر
و سامون بدیم فکر نمی کردم همه چیز به آرومی پیش بره! اما خدا مثل همی شه
سایه ی لطفش رو از سر ما برنداشت و کمکمون کرد.
چند روز بعد با معرفی و ضمانت سید اسماعیل خونه ای رو نزدیک خودشون
اجاره کردیم و بابا هم یکی دو هفته ی بعد اجاره ی یک سررال رو داد دسررت
قاسررم (سررتم کش خونواده ی ماد و فرسررتاد .و مسررعود هم همون پول رو کرد
سرررمایه اولیه و مغازه ای رو اجاره کرد و مواد خوراکی تور ریخت و بقالی رو
راه انداخت.
همه چیز خوب بود .ولی بع ضی چیزها باعث می شد ناخوا سته قلبم آ شوب
با شه .مثل ناپدید شدن بنیامین! یا همین ق ضیه ی فاجعه یک هفته پیش یعنی
هفدهم شررهریور که اکثر مردم دور و برم ،من جمله مسررعود تو جمع عمومی
لباس سیاه تنشون بود.
با حلقه شدن دست های مسعود به دور کمرم لبخندی روی لبم نشست:
 خانومی خودم خسته نباشه.لبخندی روی لبم ن شوندم و سرم رو عقب ک شیدم و ب*و* سه ای به گونه ار
زدم و گفتم:
 تو هم خسته نباشی عز یز.ب*و* سه ی کوتاهی روی موهام ن شوند و د ست هار و باز کرد و زم فا صله
گرفت و به کابینت تکیه داد و گفت:
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 خوشحالی!ابروهام و باال دادم و گفتم:
 بعد از تقری با نه ماه گذشرررت از ازدواجم مامان و بابام اومده خونه ام! میخوای خوشحال نباشم؟
لبخندر از بین رفت و با ناراحتی گفت:
 شنیدی مامانت چی می گفت؟اخمی سوالی کردم .لب هار و به هم فشار داد و گفت:
 مامان من هم دوست داشته بیاد .ولی بابام نه خودر اومده نه گذاشته مامانبیاد.
نفسررش رو با کالفگی فوت کرد .دلم برار سرروخت .نفسررم عمیقی کشریدم و
گفتم:
 بابات هم حسررابش با خودر معلوم نیسررتا! اگر رفع کدورت نمی شررد و بابابام آشتی نمی کرد می ذاشتم به حساب این که دلخوری وسطه!
سرر رو به چپ و راست تکون داد و گفت:
 چه می دونم! یکی نیسرررت بگه حاال دو روز از اون شررهر ب یای بیرون و بهپسرت سر بزنی چی می شه؟
بابا جواب داد:
 -می ترسه چند روز از مغازه ار جدا باشه حساب کتاب هار به هم بریزه.
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من و مسررعود همزمان سرررمون رو به سررمت در چرخوندیم .بابا که به در تکیه
داده بود وارد آشررپزخونه شررد و در حالی که با تاسررف سرررر رو تکون می داد
گفت:
 معلوم نیسررت این ننه ی ما سررر این ت*خم سررگ چی خورده که عین کفتارچسبیده به مال دنیا!
با خجالت به مسررعود نگاه کردم .مسررعود لب هار و به داخل دهنش کشریده
بود که نخنده .حاال خوبه م سعود غریبه نبود و به این دهن لق بابای من عادت
ِ
داشت.
خودم رو مشغول آشپزی نشون دادم .بابا نطقش باز شده بود و حاال دا شت در
مورد غیرت بی جای عمو که نذاشررته بود زن عمو ب یاد اظهار نظر می کرد که
اونقدر حرف هار صررحنه دار شررد که مسررعود کفگیر و از من گرفت و من
فهمیدم که بهتره برم بیرون.
آخه بابا معلوم بود حسابی از این حرکت عمو عصبانی شده بود و می ترسیدم
حرفی بزنم که نکنه یه وقت دق دلیش از عمو حاج علی رو هم سررر من خالی
کنه!
پس م یدون رو خالی کردم ،مسررعود خودر بهتر بلد بود پدر من و آروم کنه؛
باالخره مسعود عز یز بابام بود.
همین م سعود عز یز دل بابا! با خون سردی ذاتیش هر بار که شاد و سرحال می
اومد خونه ،من به جای اینکه مثل خانوم های دیگه ذوق کنم دلم زیر و رو می
شد که باز کجا ،چه اتفاقی افتاده که مسعود ذوق داره! مثل اعتصاب مطبوعاتی
ها! یا کارکنان صنعت نفت!
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عمر موندنمون توی اردکان ،کمتر از پنج ماه طول کشرر ید و پنجم آبان حکم
اخراج مسعود لغو شد و وقتی دوباره برای اقدام به انتقالی به تهران رفت متوجه
شد که بنیامین این مدت زندانی بوده و سوم آبان هم آزاد شده بوده.
با قبول شرردن درخواسررت مسررعود برای انتقالی به اسررتان مازندران دوباره کوله
بارمون رو بسررتیم و به گرگان رفتیم .یعنی نزد یک خانواده هامون ،فقط با دو
ساعت فاصله.
با اومدنمون به گرگان مسعود دیگه فعالیت های زیرزیرکیش رو کنار گذاشت و
با شجاعت بیشتری به کارهار ادامه می داد.
بماند که چند بار با ضرب و زور خواستن نصیحتش کنن وتوسط شاه دوست
ها با سر و صورت ورم کرده اومد خونه! ولی هیچ کدوم باعث ساکت شدنش
نبود!
حاج آقا کریمی (امام جماعت مسررجد دشررت بهشررتد که حاال اون هم به
گرگان او مده بود با ما رفت و آ مد خانوادگی داشرررت .مرد محترم و خور
صحبتی که تاثیر زیادی روم گذا شت و موجب شد قبل از انقالب به حجاب
رو بیارم و اونقدر امیدوارم کرد که دوباره درس خوندن رو شروع کردم .هر چند
به صورت غیر حضوری و یه خط در میون کالس هار و شرکت می کردم.
با د شت به شت هم در تماس بودم و رفت و آمد دا شتم .هفته اول دی ماه بود
که به خاطر خواستگار سمج اسما خانوم بابا خونه جنجال به پا کرده بود.
به قول مامان ،هنوز به خاطر جر یانات من نفس راحت نکشرر یده بودن دوباره
خونشون به خاطر اسما تو شیشه شد! برای اولین بار مسعود به میل خودر من
ِ
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و فرستاد شهرم تا اوضاع خونه رو سر و سامون بدم .یعنی تا این حد زن خوب
و حرف گور کنی شده بودم!!
ولی خب هنوز هم یه سررری چیز ها رو از من مخفی می کردن! مثل ماجرای
عروسی فرهاد و عالیه! که آذر ماه به راه شده بود و حتی خانواده ی بابا و من رو
هم دعوت کرده بودن .به قول بابا مردم چقدر رو دارن!
هنوز هم م سعود کاری نکرده بود .ازر خوا ستم بهم تو ضیش بده که پس اون
انتقامی که ازر حرف زده بود چی شررد .گفت سرروپرایزه! هر چند آخرر هم
نتونست با دست خودر سوپرایزر و عملی کنه!
وقتی جلوی کوچه از تاکسی پیاده شدم .سعید منتظرم بود ،سریع جلو اومد و
وسایلم رو ازم گرفت:
 سالم آبجی .خوبی؟ مسعود نمیاد؟خواسررتم برای لفظ آبجی بخندم ولی جلوی خودم و گرفتم .حاال یه بار ب چه
دلش خواسته با من مودب باشه نباید می زدم تو پرر! با لبخندی جواب دادم:
 میاد .اما امروز نه.با هم وارد کوچه شدیم .سعید بی قرار بود ،اصال قیافه ار با آدم حرف می زد.
بدون رودربایسی گفتم:
 چقدر از اتفاق های خونه ما رو می دونی؟چند ثانیه با گیجی نگاهم کرد .جلوی در خونه ایستادیم .با لبخند کجی گفت:
 خب اسما همه رو برام تعریف می کنه.یه ابروم باال رفت:
 -چرا؟
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لبخندی از ته دل زد:
 خب داداششم.پوزخندی زدم:
 این و گفته بودی! منظورم اینه که برای تو تعریف کردن چه سودی داره؟نفسش رو به صورت آه بیرون فرستاد:
 سنگ صبورر که هستم!سعید مدتی بود تو درمانگاه به خاطر دیپلم بهداشتش مشغول به کار شده بود،
پسررر بدی هم نبود .کمی حرفم رو تو دهنم مزه مزه کردم .دو به شررک بودم که
حرفی بزنم یا نه .دستش به سمت در رفت تا به در حیاط ما ضربه بزنه .گفتم:
 سعید یه لحظه نزن.با اخم و تعجب نگاهم کرد .نفسی گرفتم و گفتم:
 حست به اسما چیه سعید؟با چند ثانیه تاخیر گفت:
 نمی دونم!نمی دونم چرا ولی قلبم با این جوابش فرو ری خت .با صررردای رو به تحل یل
گفتم:
 یعنی  ...دوستش داری؟سرر رو به چپ و راست تکون داد و گفت:
 اسررما واقعا برام مهمه ،اما هیچ وقت برای ازدواج بهش فکر نکردم .اصررالنمی تونم چنین فکری بکنم و واقعا از ته دلم دوسررت دارم خور بخت بشرره.
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اگه یه روز بیاد و بهم بگه ک سی رو دو ست داره .مطمئن بار از جون می ذارم
تا به عشقش برسه.
با تعجب نگاهش کردم .من که چیزی از حرف هار سر در نیاوردم! نف سم رو
فوت کردم و گفتم:
 برو خونتون چند ساعت بخوام شاید حالت خوب شه.و به در ضربه زدم .با دلخوری گفت:
 مسخره ام می کنی؟دم عمیقی گرفتم و گفتم:
 نه ولی نمی تونم درک کنم چون چنین حسی رو تجربه نکردم .فقط امیدوارمجفتتون عاقبت به خیر بشین.
لحظاتی بعد مامان در حیاط و باز کرد و با هم وارد خونه شرردیم و سررعید هم
تعارفمون رو رد کرد و به خونه خودشون رفت.
خیر سرم اومده بودم جو خونه رو آروم کنم ،اسما که عین خیالش هم نبود ،در
واقع باید جو بین مامان و بابا رو آروم می کردم .بماند که بابا می خواسررت من
و بزنه و می گفت تو چشم و گور این بچه رو باز کردی!
غروب یازدهم بود که مسعود به دشت بهشت اومد و گفت ،بچه های مدرسه
به دفتر حمله کردن و عکس شاه و کندن! گفت هیچکی از شون حرف شنوی
نداره و نمی تونستن مدرسه رو اداره کنن و از خدا خواسته تعطیل کرده بودن.
اما باز هم مسررعود نا آرام بود .شررب خونه ی پدرر موندیم .اونقدر با ترس و
دلهره غذا خورد که بعد از شررام همه ی محتو یات معده ار رو برگردوند .توی
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سرررمای دی ماه کنار پاشررو یه ی حوض نشررسررته بود .از سرررما به خودر می
لرزید اما نمی اومد توی خونه .پشت سرر ایستادم و اسمش رو صدا زدم:
 مسعود؟سرر رو به سمتم برگردوند .چشم هار شده بودن دو کاسه ی خون! با بهت
کنارر نشستم:
 تو گریه کردی؟!سرر رو تکون داد و با صدای لرزون گفت:
 نمی دونم چمه! دلم مثل سیر و سرکه می جوشه.و سرر رو به شونه ام تکیه داد .نمی دونم چرا وقتی اینطوری می شد من واقعا
برای آروم کردنش ضعیف می شدم! این بی قراری م سعود رو هیچ وقت نمی
تونستم آروم کنم.
تنهای کاری که از دسررتم بر می اومد منحرف کردن ذهنش با حرف زدن بود.
اما مثل همیشررره این حس بدر به من هم سرررا یت کرد .باور کرده بودم که
همیشررره بعد از این حالش یه اتفاق فوق العاده بدی می افته .مثل فردای اون
شب ،یعنی دوازدهم دی که جاده بسته شد و دولتی ها توی یکی از شهر های
کناری مینی ب*و*سی که مسافرهار از همشهری ها بودن رو به رگبار بستن.
با رسیدن این خبر به شهر ،دشت بهشت قیامت شد .مردم به خیابون ریختن.
تابلوی خیابون ابن سینا رو کندن و به جار اسم یکی از شهدای این اتفاق رو
زدن ،و چهلم این شهدا اتفاقی که مسعود همیشه ازر حرف می زد رخ داد....
انقالب.
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***
مسررعود توی هال دراز کشرریده بود و صرردای تلو یز یون رو هم زیاد کرده بود و
اخبار گور می داد.
کار آرای شم تموم شده بود ،از جلوی میز توالت بلند شدم و لبا سم رو از روی
تخت برداشررتم و به سررختی تنم کردم .دسررتم به پشررتم نمی رسرید که زیپم رو
ببندم ،مسعود رو صدا زدم:
 مسعود جان؟ بیا زیپ لباسم و ببند.با مکث جواب داد:
 بذار اخبار تموم بشه میام.پوفی کردم و به همون و ضع از اتاق بیرون رفتم ،ح سابی سنگین شده بودم و
مثل پنگوئن راه می رفتم؛ غر زدم:
 خودت و با اخبار خفه کردی! من اومدم بیرون .زحمت بکش فقط بلند شرروزیپ و بکش باال.
در حالی که نگاهش به تلو یز یون بود بلند شررد و دسررتش رو به سررمت پشررت
لباسم برد ،یه مقدار لباسم به عقب کشیده شد:
 ِا ِا !! ساغر؟سرم رو کمی به عقب بردم:
 چی شد؟در حالی که سر زیپ دستش بود و سعی می کرد نخنده گفت:
 زیپ لباست خراب شد.با ناباوری به دستش نگاه کردم:
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 مسعود؟!!خودر فهمید در آستانه ی انفجارم ،سریع صورتم و ب*و*سید:
 غلط کرد خانوم .االن یه کاریش می کنیم.کم مونده بود بزنم زیر گریه:
 مسعود من خواهر عروسم ،االن چی بپوشم؟!پرید تلو یز یون و خامور کرد و در حالی که به سمت اتاق می رفت گفت:
 االن یه لباس دیگه پیدا می کنم برات.زدم زیر گریه:
 من با این و ضعم لباس مجل سی ندارم که! خدا لعنتت کنه م سعود! دو دقیقهاخبار نگاه نمی کردی دنیا به آخر می رسید؟!
با ناراحتی نگاهم کرد:
 گریه نکن دیگه خانوم!وسط هال نشستم:
 اصال نمی رم خودت جواب اسما رو بعدا بده.نزدیکم شد و روبروم نشست:
 از قصررد که این کار و نکردم! ببخشررید دیگه خانوم .بلند شررو بریم یه لباسدیگه بخریم.
با گریه گفتم:
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 دیگه االن فر صت نمی شه که! همین طوریش هم دو ساعت راهه تا بر سیمدشت بهشت! بعدر هم ساعت سه بعد از ظهر کدوم فروشگاه بازه که لباس
حاملگی مجلسی هم داشته باشه!
یهو چشم هار برق زد:
 فهمیدم.و دو یید و به سمت اتاق رفت و با نخ و سوزن برگشت:
 بیا پشتش رو به هم می دوزم.اشک هام و پاک کردم و با ناراحتی بهش نگاه کردم .پیشونیم و ب*و*سید:
 فدای چشم های خوشگلت بشم ،گریه نکن .االن درستش می کنم.کالفه نفسم رو فوت کردم .بازوم و چسبید و بلندم کرد ،پشت بهش وایستادم و
مسعود شروع کرد به کوک زدن جای زیپ لباسم.
مشغول دوختن بود ،به آرومی صدام زد:
 خانوم؟گریه ام بند اومده بود:
 هوم؟صدای پاره شدن نخ اومد ،رو بروم قرار گرفت و گفت:
 نمی دونم چمه! یه نگرانی خوشایند دارم.چشم هام و درشت کردم و گفتم:
 وای به حالت مسعود اگر امروز اتفاقی بیفته!ابروهار و باال فرستاد:
 -مگه من چی گفتم؟!
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مانتوم و از روی جا لباسی برداشتم و گفتم:
 برو لباست و بپور .به اندازه کافی دیر کردیم! خیر سرمون داماد دوست توئهو عروس خواهر من! ما باید اولین مهمون باشیم.
مسعود به سمت اتاق رفت و در همون حال گفت:
 اوال که ما قراره با خونواده داماد از گرگان راه بیفتیم پس تا اون ها نیومدنجلوی در عجله ای برای ما نی ست دوما ساغر من گفتم نگرانیم خو شاینده ها!
نذاشتی حرفم و بزنم!
جلوی در اتاق در حالی که مانتوم رو توی ب*غ*لم گرفته بودم ایسررتادم و
گفتم:
 نفوس بد نزن دیگه! همیشه بد میگی و بد هم اتفاق می افته!تی شرررتش رو از تنش خارج کرد و در حالی که پیراهن سررفیدر رو تنش می
کرد گفت:
 اصررال به حرف من گور می کنی؟ من می گم خوشررایند! برداشررتت از اینکلمه چیه؟!
اخم کردم:
 خودت و مسخره کن .می فهمم معنیش چیه! اما برداشت من با مال تو زمینتا آسررمون فرق می کنه .اصررال قیافه ت داد می زنه از یه چیزی خبر داری و باز
داری فیلم بازی می کنی.
خبیث نگاهم کرد و گفت:
 -باریکال به هور و ذکاوت خانومم.
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شررلوارر رو هم عوض کرد و در حالی که جلوی آینه خم شررده بود و یقه ی
پیراهنش رو درست می کرد گفت:
دوماد امروز ...
 راستش یه حسی بهم می گه آقاِ
صدای زنگ حیاط اومد ،با حرص گفتم:

 اونقدر حرف زدی و شل بازی در آوردی که اومدن .بدو کتت رو بپور.و خودم هم در حالی که مانتوم رو تنم می کردم به سمت پنجره رفتم ،سرم رو
بیرون بردم .کامبیز ،و یا بهتره بگم داماد جد ید جلوی در ایسررتاده بود و بق یه
خانواده و فامیلش هم توی دو سرره تا ماشرین با فاصررله منتظر بودن .با صرردای
بلند گفتم:
 سالم آقا کامبیز.سرر رو باال آورد و با لبخند محجوبی گفت:
 سالم ساغر خانوم .نمیاین؟سرم رو تکون دادم:
 چرا ،االن میایم پایین.و سرم رو داخل آوردم و پنجره رو ب ستم ،م سعود جلوی در اتاق خواب حا ضر
و آماده ایستاده بود و کیف من هم دستش بود:
 خانوم هدیه رو برداشتی؟سرررم رو تکون دادم و به سررمتش رفتم و دوتایی از خونه خارج شرردیم و بعد از
سالم و احوال پرسی با خانواده کامبیز سوار ماشین خودمون یعنی همون بلیزر
هدیه ی بابا شرردیم و به سررمت دشررت بهشررت حرکت کردیم .امروز مراسررم
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نامزدی اسررما بود .که سررعید قول داده بود بتونه بابا رو راض ری کنه تا یه ص ریغه
محرمیتی هم بخونن .البته من که چشمم آب نمی خورد بابا رضایت بده!
به خاطر وضررعیت من که پا به ماه بودم مسررعود خیلی آروم می رفت و مطمئنا
کفر خونواده داماد رو در آورده بود .وقتی ر سیدیم سعید سر کوچه منتظر بود.
کت و شلوار خور دوختی تنش بود ،اما قیافه ی غم زده ار از دور داد می زد
موفق نشده بابا رو راضی کنه!
من و مسعود زود تر بهش رسیدیم .مسعود با طعنه گفت:
 می دونستم نمی تونی عمو رو راضی کنی.سعید بدون اینکه توی صورتش تغییری بده با لحن غمگینی گفت:
 راضیش کردم.من و مسعود همزمان ابروهامون باال رفت و به هم نگاه کردیم .خونواده کامبیز
بهمون رسرریدن و همه با هم همراه شرردیم و به خونه ی بابا رفتیم .البته سررعید
نیومد داخل و توی حیاط ای ستاد و من و م سعود بعد از ن ش ستن مهمان ها به
حیاط برگشتیم .قبل از اینکه به سعید برسیم با صدای آرومی گفتم:
 مسعود به نظرت سعید مشکوک نیست؟مسعود خندید و گفت:
 گفتم که نگرانیم خوشاینده!چپ چپ نگاهش کردم .لبخند عریضرری زد ،به سررع ید رسرر یدیم همین که
مسعود دهنش رو باز کرد که حرف بزنه سعید گفت:
 -پشیمون شدم.
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مسعود دهن نیمه بازر رو با تعجب بست و من به جار گفتم:
 چی رو پشیمون شدی؟!سعید واضش آب دهنش رو قورت داد و گفت:
 بی قرارم.مسعود یه طرف لبش باال رفت .سعید انگشت دو دستش رو به هم پیچید:
 نگاه اسما امروز صبش که با عمو حرف می زدم با همیشه فرق داشت.مسعود با پوزخند گفت:
 واسه این پشیمون شدی؟!چشم های سعید پر از اشک شد:
 یه کاری کن مسعود! قلبم داره وامیسته.کم مونده بود فکم از شدت تعجب از جا در بیاد! با بهت گفتم:
 چی کار کنه؟! مراسم و به هم بزنه؟ تو خودت می دونی چته!مسعود در حالی که هنوز لبخند روی لبش بود زیر لب گفت:
 تو روحت سعید.و دو انگ شتش رو کنار لبش ک شید و نگاهش رو به خونه دوخت ،انگار تو فکر
رفته بود .با ناراحتی به سعید نگاه کردم:
جون اسما چند بار پرسیدم حست به اسما چیه؟!
ِ -

سعید سرر رو انداخت پایین .صورتم رو جلور بردم:

 پرسیدم یا نه؟!سرر رو به نشونه آره تکون داد و گفت:
 -فکر نمی کردم اینقدر زود بخواد عروسی کنه.
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نفسم رو فوت کردم و گفتم:
 کجار زوده؟! اسما شونزده سالشه! من از خیلی وقت پیش این موضوع رووسررط کشرر یدم .جفتتون گیر کرده بودین رو کل مه ی خواهر و برادری! نکنه
باورتون شده بود؟!
سعید سرر رو باال آورد ،چشم هار پر از اشک بود .با صدای لرزونی گفت:
 من  ...دوستش دارم.مسعود با اخم به سمت سعید برگشت و گفت:
 ای بمیری که عادت کردی لقمه رو بپیچونی بعد بذاری تو دهنت.و به سمت خونه حرکت کرد .صدار زدم:
 مسعود؟روی اولین پله به سمتم برگشت و نگاهم کرد ،با استرس پرسیدم:
 می خوای چی کار کنی؟نفسش رو فوت کرد و گفت:
 با اسما حرف بزنم ،اگر اون هم حرفش همینه برم با بابات صحبت کنم.و چشم غره ای به سعید رفت و وارد خونه شد .به سمت سعید برگشتم و گفتم:
 تو برو خونه ،اینجا نباشی بهتره.لبخند محوی روی لب سعید نشست:
 من هیچ وقت پشت اسما کوچولوم و خالی نمی کنم.و با قدم های بلند رفت داخل خونه! من هاج و واج وسط حیاط ای ستاده بودم و
دلم بی قرار بود .باز هم جای شررکرر باقی بود که هنوز اول راه بودن و عقد و
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نشونی اتفاق نیفتاده بود هر چند مهمان ها دقایقی بعد با ناراحتی خونه رو ترک
کردن و عمو حاج علی از خجالت سعید و بابا از خجالت اسما در اومد.
اما جفتشررون با جون و دل کتک ها رو خوردن و ما هم با خبا ثت تمام به
کمک شون نرفتیم .ع شق و عا شقی الکی که نی ست! من و م سعود کم سختی
نک شیدیم .ولی معلوم بود هم بابا هم عمو حاج علی از این و صلت را ضی ان.
همون شب عروس و داماد با چشم و چال کبود به هم محرم شدن و قرار عقد و
عروسی گذاشته شد.
شب وقتی تو خونه ی عمو حاج علی سرم رو روی بالش مسعود گذاشتم ازر
پرسیدم:
 مسعود تو از این اتفاق خبر داشتی نه؟!و مسعود با آرامش جواب داد:
 من مدت ها پیش فهمیدم حس سعید به ا سما چیه ،اما می دون ستم تا تویتنگنا قرار نگیره شعورر نمی کشه اعتراف کنه.
به سمتش چرخیدم:
 ما که چهار سال و چند ماه با هم اختالف سنی داریم اینقدر دردسر داشتیماینا که دو سال ...
اومد میون کالمم:
 چه اشکالی داره؟! کنار هم بزرگ می شن.لبخند زدم:
 فکر می کنی برادرت مثل تو تحمل داشته باشه؟!مسعود هم به سمتم چرخید و گفت:
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 تحمل نمی خواد؟! کافیه به هم عالقه دا شته با شن .ما که بخش اعظم عالقهمون بعد از ادواج بود اونقدر زود با هم کنار اومدیم اون ها که دی گه از االن
شیفته هم دیگه ان!
خندیدم:
 راست می گی .من فکرر رو هم نمی کردم اینقدر زود بهت دل ببندم.مسعود لبخندی از ته دل زد و پیشونیم و ب*و*سید:
 نوکر خانومی خودم.دستش رو روی شکمم کشید:
 نزدیکه نه؟!سرم رو تکون دادم:
 دکترم گفته تو این هفته به دنیا میاد.نفس عمیقی کشید و با محبت لب هار رو روی شکمم گذاشت.
صدای داد و بیداد از دور شنیده شد .مسعود سرر رو فاصله داد و گفت:
 از خیابونه!خیلی زود سر و صداها خامور شد ،بی توجه گفتم:
 حتما دعوا شده بوده.مسعود اخم کرده بود .دراز کشید و گفت:
 -هر چی بود! فعال که ساکت شدن!
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و فارغ از دنیا هر دو خوابیدیم .اما صبش روز بعد علت سر و صدا معلوم شد.
یه تظاهرات کوچیک ،اون هم نصفه شب! که سریع هم مامورین ساکتش کرده
بودن.
ولی توی شهر کوچیکی مثل د شت به شت چیزی پنهون نمی مونه! نیمه شب
مامورین به خونه فرهاد ریخته بودن و خودر و علی و یه سری دیگه رو با کلی
مواد گرفته بودن.
مدرک برای دستگیری از این محکم تر؟!
***
ناخن هام و از زور اسررترس می جو یدم .مسررعود خونسرررد بود و به چمن های
زیر پامون نگاه می کرد .مردم هم با هی جان از سررر و کول هم باال می رفتن.
س رینه ام تیر می کش رید ،حتما بچه ام گشررنه ار بود .دخترم منیره که پنج ماهه
بود رو گذاشررته بودم خونه ی مامان و با مسررعود اومده بودم اینجا .حرفی از
دردم نزدم .می دونسررتم اگه بگم مس رعود به زور من و می فرسررته خونه ،همین
طوریش هم با کلی خواهش و التماس اومده بودم .زمزمه ها از گوشرره و کنار
بلند شده بود:
 پس چرا نمیارنش؟ گفته بودن ساعت هشت صبش! االن ساعت هشت و نیمه. حتما عفو خورده! نه بابا! با یه کامیون مواد گرفتنشون.مسعود پوزخند صدا داری زد .به سمتش برگشتم .چادرم رو محکم کردم تا نم
لباسم رو نبینه که شیر پس زده بود .با تعجب گفتم:
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 چیه؟سرر رو نزدیکم کرد و در حالی که نگاهش به سکوی و سط بود میدون بود،
گفت:
 مردم چه خور خیالن! عفو؟و با لحن خشکی ادامه داد:
 اونقدر سند و مدرک هایی که ازر جمع کرده بودن کافی بوده که همین پنجماه تاخیر هم زیادر بوده.
پنج ماه از به هم خوردن مراسم نامزدی اسما و کامبیز و محرمیتش با سعید می
گذشت .بابا شرط گذاشته بود تا سعید سربازیش تموم نشه از مراسم عروسی
خبری نیسررت .پنج ماه پیش وقتی صرربش از خواب بیدار شرردم بابا با چهره ی
گشاده اومد تو حیاط عمو حاج علی و به مسعود گفت:
 مژده بده مسعود که خانه ی ظلمش آتیش گرفت.و مسعود که مشکوک به بابام نگاه کرد و بابا با لبخندی روی لب گفت:
 فرهاد و گرفتن .دی شب مامورا ریختن توی خونه ار! معلوم نبود از کجا خبرداشتن که دیشب یه محموله ی بزرگ توی خونه ار بوده!
به زمان حال برگشررتم .ناراحت بودم .اما حسرری من رو اونجا کنار مسررعود و
جمعیت نگه می دا شت .اولین بار بود که قرار بود در مال عام اعدامی صورت
بگیره .اون هم کی! پسررر سررلیم خان ،سررلیم خانی که چند روز پیش که حکم
اعدام پ سرر قطعی شد دق کرد و مرد! بغض کرده بودم .نه برای فرهاد .ک سی
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مثل فرهاد الیق این پایان بود .نمی دونم چرا! اما بغض کرده بودم .شرراید برای
سرنوشت جنینی که جلوی چشم های بی رحمش از بین رفت.
شاید برای سرنو شت خودر که می تون ست با کمی نرمش ن شون دادن بهتر
ب شه و کارر به اینجا نک شه ،شاید برای عالیه! عالیه؟ دردناکه! خیلی دردناکه
عاشررق کسرری مثل فرهاد بشرری .همه جوره برار ما یه بذاری ،کتکت بزنه.
تحقیرت کنه!
چشمش دنبال دوست صمیمیت باشه .برادرت رو معتاد کنه و زندگیتون رو به
فنا بده و در آخر اونقدر عرصه بهت تنگ بشه که با وجود بچه ی توی شکمت.
زمانی که یه محموله بزرگ رو دارن توی خونه ات تو بار شیشه و بلور جا سازی
می کنن با پلس هماهنگ کنی و بیان جلوی چشمت دستبند بزنن و ببرنش.
قصه ی لو دادن فرهاد توسط عالیه دهن به دهن مردم می چرخید .می دونستم
باقی مونده ی خونواده ی سررلیم خان خون به دل عالیه کردن .برای علی و بقیه
محکومیت طوالنی بریده بودن و فرهاد هم که اوضاعش معلوم بود.
جمعیت یه جا جمع شرردن .دلشرروره به جونم افتاد و جهش رگ های سررینه ام
بی شتر شد .م سعود اما همچنان روی چمن ها ن ش سته بود و خون سرد به منظره
مقابلش نگاه می کرد .جمعی چادر به سر و گریه کنان از ال به الی جمعیت رد
شرردن .خواهر های فرهاد رو شررناختم .پیر زنی شررکسررته هم که زیر ب*غ*ل
هار و گرفته بودن بی شک خانوم تقوی بود .مامورین صف ب ستن و مردم رو
از جای گاه دور کردن .و از البالی جمع یت فرهاد رو عبور دادن و باالی سررکو
بردن.
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آفتاب به نیمه رسرریده بود .تیر ماه سررال پنجاه و نه بود ،میدون خارجی شررهر
بودیم و یک درخت هم نبود که سررایه ای وجود داشررته باشرره .بی اراده سرررپا
ایسررتادم .نگاه خانوم تقوی به سررمتم چرخید و صرردای گریه و نوحه ار بلند
شد .زن خمیده ای هم نزدیک سکو بود که با صدای نوحه خانوم تقوی جهت
نگاهش رو دنبال کرد و به من رسید صورتش پر از زخم بود .قیافه ی خشمگین
خواهر های فرهاد رو د یدم که به این زن ن گاه می کردن .این زن  ....عال یه
بود؟!!!!
ا شک هام به روی گونه ام ریخت .م سعود هم بلند شد و کنارم ای ستاد .مردی
کنار چوبه دار ایسررتاد و شررروع به قرائت متنی کرد .اشررک هام بی اراده می
باریدن .مسعود غمگین نگاهم می کرد .ازر ممنون بودم که مثل همیشه درکم
می کرد.
فرهاد روی چهار پایه ی کوچکی ایسرتاد و چشرمانش رو بسرت و به آرامی باز
کرد و ن گاهش رو بین جمع یت چرخوند و از روی من عبور کرد و دو باره با
ناباوری به من خیره شد .چشم تو چشم هم .سرم رو به نشونه تاسف تکون داد
و دستم رو از روی چادر به شکمم رسوندم .با نگاهم بهش گفتم:
 یادته با من چه کردی؟!چ شم هار و آروم ب ست و سرر رو به آرومی به معنای آره تکون داد .صدای
جیغ خانوم تقوی و خواهر های فرهاد اشک یه سری دیگه رو هم در آورده بود.
فرهاد ن گاهی به مادرر ا ندا خت و دو باره به من چشررم دو خت و لبخ ند
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غمگینی زد .یه لبخند که این بار عجیب به صورتش می اومد و وصله ی ناجور
چهره ار نبود!
مردی که چهره ار پو شیده بود پار رو به نیت ضربه به چهارپایه عقب برد و
من چ شم هام و ب ستم و به سمت م سعود چرخیدم و سرم رو توی سینه ار
پنهون کردم .مسررعود آرام نوازشررم کرد و بعد از چند لحظه با صرردای لرزانی
گفت:
 خدا رو شکر می کنم که من باعثش ن شدم .کاب*و*س تموم شد .دیگه میتونیم با خیال راحت بیایم تو شهرمون زندگی کنیم.
صدای جیغ چند زن از سمت دیگه بلند شد .مسعود با هول به من گفت:
 تو برو عقب .خواهرهای فرهاد به عالیه حمله کردن.و من بی اونکه برگردم مطیعانه به حرف مسررعود گور کردم و از جمعیت دور
شرردم به سررمت جایی که ماشررین رو پارک کرده بودیم رفتم و کنار ماشررین
وایستادم.
دقایقی بعد م سعود و عالیه با هم به سمتم اومدن .عالیه تو چند قدمیم ای ستاد.
لب هام لرزید:
 هنوز رفیقیم؟عالیه قدم بلندی برداشررت ،دسررت هام و برار باز کردم و به آ*غ*و*ر پناه
آورد .ورم شررکمش زیاد بود .حتما ماه های آخرر بود .هق هق گریه ار بلند
شد .مسعود عقب تر ایستاده بود و آرام اشک می ریخت.
***
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لحظاتی بود که سرروار اتوب*و*س ها شررده بودیم و از جده به جفه در حرکت
بودیم .آقای عالمی در حال توضیش بود و می گفت که بعد از استحمام در جفه
لباس احرام بپوشریم و از همونجا محرمیت بینمون خواهر و برادری می شرد و
به شرروهرانمون نا محرم می شرردیم .بعد به سررمت مکه می رفتیم .قلبم نا آرام
بود .بیسررتم مهر بود ،نگاهم به بیرون بود و حواسررم کیلومتر ها اون طرف تر
پیش بچه هام .ثمره های سی و شش سال زندگی در کنار مسعود .تموم زندگی
مثل یه فیلم از جلوی چ شم هام رد شد و حاال بعد از هفت سال گذ شت از
بازنشررسررتگی مسررعود باالخره نوبتمون شررده بود و داشررتیم به آرزومون می
رسیدیم.
لبخند خ سته ای روی لبم ن ش ست .هر سه تا دخترم خیلی بهم واب سته بودن.
چقدر موقع خداحافظی گریه کردن .پسرم حسام هم وابسته بود اما مدام به اون
ها تذکر می داد .با فکر ح سام و پ سر کوچیکش که سومین و فعال کوچکترین
نوه ام بود سریع کارت هو یتم رو از زیر مقنعه ام در آوردم .عکس مهدی –پ سر
شررش ماهه ی حسرررام -رو پشرررت کارت جا داده بودم .از روی روکشررش
ب*و*سیدم.
 عکس مهدیه؟سرررم رو تکون دادم و در حالی که بند کارت به گردنم بود عکس رو جلوی
چشم هار گرفتم .صورتش رو جلو آورد و تصو یر مهدی رو ب*و*سید.
خانوم جاللی که شرروهرر و خودر از همکاران مسررعود بودن از صررندلی
جلو یی سرر رو عقب آورد و رو به مسعود گفت:

گوهر مقصود

379

 خدا حفظش کنه پسر آقا حسامو ،چهره ار کپی باباشه.تشکر کردم .مسعود لبخندی زد ،معلوم بود اصال حواسش اینجا نیست .خانوم
جاللی مسعود رو به من اشاره کرد و لبخند عجیبی زد و به حالت اول برگشت.
روحانی کاروان با صدای ملکوتیش همه رو تحت تاثیر قرار داده بود .با صدای
آرومی به مسعود گفتم:
 خوبی؟سرر رو چرخوند و به صورتم زل زد .خواست حرف بزنه اما معلوم بود بغض
داره د ست چپم که روی پام بود رو بردا شت و گذا شت روی سینه ار .قلبش
مثل بچه ای که دو ییده باشرره تند می طپید .دسررتم رو کشریدم .قطره اشررکی از
گوشه چشمش چکید و با لحن بامزه ای گفت:
 دیگه می شی حاج خانوم.اشک دیدم رو تار کرد .همراه با بغض لبخند زدم ،چونه ار لرزید:
 مادرم آرزور بود این روز رو ببینه.لب هام و به هم فشار دادم و با صدای لرزون گفتم:
 مادر و پدر من هم.دو تا دستش رو گذاشت روی صورتش و زد زیر گریه .همسفر ها به سمتمون
برگشتن .به غیر از هفت -هشت نفر ،بقیه بار اولمون بود .اولین سفر حجمون،
همون حج تمتع بود .با گریه ی م سعود بقیه هم آروم و بی صدا ا شک ها شون
روون شد.

بعد از سه چهار ساعت به ُجفه رسیدیم ،توی حموم های صحرایی ا ستحمام

کردیم و بدن هامون و غسررل دادیم و لباس احرام پوشرریدیم .و زن ها از مردها
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جدا شدیم و توی اتوب*و*س های جداگانه قرار گرفتیم .حالم وصف نشدنی
بود ،انگار خواب بودم .یعنی واقعا خدا طلبیده بود؟
مسعود که از شدت گریه چشم هار باز نمی شد .خانوم های همسفرم مدام
نگران بودن و می گفتن:
 یه وقت حال شوهرت بد نشه؟ولی من می دون ستم م سعود حالش از همی شه بهتره .حالش خوب بود و شاید
مربوط به رسالتش می شد!
رسررالتی که مسررعود مدت ها پیش ازر حرف می زد توی یه کالس مذهبی
خالصه نمی شد! رسالتش بزرگ تر از چند جلسه کالس قرآن و چاپ اعالمیه
و روشنگری سیاسی تو زمان انقالب بود .حتی بزرگ تر از سی سال خدمتش
به مردم .نصررف حقوقش سررال ها صرررف ثبت نام بچه های بی بضرراعت توی
مدرسه می شد.
رسررالتش بزرگتر از فرزند صررالش بودنش بود ،بزرگتر از همسررر وفادار بودنش،
ر سالتش حفظ موهبتی بود که خدا در وجودر گذا شته بود و من سالها ازر
بی خبر بودم و چند ساعت بعد  ،بعد از زیرات کعبه متوجهش شدم.
تموم راه دعا می خوندم و صررلوات می فرسررتادم ،یه توقف کوتاه جلوی هتل
داشررتیم و وسررایل رو سررریع جا به جا کردیم و دوباره به راه افتادیم .با صرردای
آقای شفیعی که تمام مدت ندای لبیک سر داده بود سرم رو باال آوردم ،با گریه
گفت:
 -بیایید که لحظه وصل رسیده.
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ا شک هام بی امان جاری می شدند .با پاهایی که ت شخیص نمی دادم محکم
هستن یا سست قدم برداشتم ،خدایا واقعا منو پذیرفتی ؟
سعی داشتم خودمو زودتر از بقیه به کعبه برسونم .سرم رو تا جایی که چونه ام
به سینه ام برخورد می کرد انداخته بودم پایین.
با همه ی کششی که داشتم می خواستم چشم هام و تشنه نگه دارم ،دلم نمی
خواسرررت حتی یه نظر نگاهم بیفته .سررنگ های خیلی داغ زیر پامون اذیت
میکرد اما ذوقی که داشتم مانع از درک این سوزر میشد.
حاج آقا ما رو جلوی مسررجد الحرام نشرروند و کمی آماده مون کرد ،صرردای
طپش قلبم رو به وضوح می شنیدم .خیلی صدای بلند و ترسناکی بود.
مسیر نسبتا طوالنی بود .از داخل سالن سعی بین صفا و مروه عبور کردیم تا به
باز حرم خدا که سقف داشت
در ورودی برسیم؛ بعد
ِ
مسجد اطراف محوطه ی ِ
و از کنار فرر ها و منبع های آب عبور کردیم و همینطور که با سرررهای پایین

میرفتیم رسرریدیم به پله های ورودی مسررجد الحرام و خانه ی خدا و از پله ها
باال رفتیم.
صدایی از درونم گفت:
 حاال سرت رو باال بگیر و خدا رو با چشم دیده و دل ببینین.چ شم هام و ب ستم و سرمو آوردم باال؛ چ شم هام رو یک دفعه باز کردم و با دو
زانو خوردم زمین ...باورم نمیشرررد این چیزی که روبرومه همون یه که یه عمر
توی تلوزیون می دیدمش ...اصال هیچکس رو نمی دیم از اطرافم خبر نداشنم
با تموم وجودم داد زدم و خدا رو صدا کردم ...ا شک هام همینطور بدون ارداه
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ی خودم می ریخت شروع کردم صحبت کردن .جایی برای گله نبود فقط شکر
بود که به زبونم جاری می شد...
......
لنگان لنگان دنبال مسعود می رفتم .خانوم جاللی ریز ریز می خندید .حرصم
گرفته بود اما نتونستم جلوی خنده ام رو بگیرم و گفتم:
 کجای این قضیه خنده داره؟آ قای جاللی ایسرر تاد و مسررعود هم ک نارر توقف کرد.آ قای جاللی رو به
خانومش گفت:
 من و شما بریم داخل ،آقا مسعود و خانومش همینجا بشینن.از خدا خواسته جلوی پله ی یکی از مغاره ها نشستم .خانوم جاللی گفت:
 شماره پات چنده؟با بی حالی جواب دادم:
 سی و هفت.اون ها از ما دور شدن .مسعود باالی سرم ایستاد و گفت:
 خوبی؟کفش هار رو از پام در آوردم و گفتم:
 بگیر خودت پات کن .از کعبه تا اینجا با پای برهنه اومدی .پات درد گرفت.در حالی که کفش ها رو پار می کرد گفت:
 وظیفمه حاج خانوم.جورابم که خونی شده بود رو از پام در آوردم و گفتم:
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 باز جای شکرر باقیه موقعی که در اومدیم اینجوری شد.با خنده گفت:
 مگه جلوی پات و نگاه نمی کنی؟با چشم غره گفتم:
زن عرب قوی هیکل بود از روی پام رد شررد .پام زخم
 یه بار گفتی ،گفتم که ِشده بود که با لگد اون زخمش سر باز کرد.

م سعود خندید و چیزی نگفت و نگاهش رو به در پا ساژی دوخت که خانوم و
آقای جاللی چند دقی قه پیش رفته بودن داخل .نفس عمیقی گرفتم و توی دلم
خطاب به مسعود گفتم:
 باورت می شه؟ ما اینجا! توی مکه!نفس عمیقی کشید و گفت:
 نه! باورر واقعا سخته.سرم رو تکون دادم .یهو با چشم های گرد شده نگاهش کردم .مسعود سرر رو
به سررمتم برگردوند و با دیدن قیافه ام که فقط دو تا شرراخ از تعجب کم داشررت
دهنش نیمه باز موند و گفت:
 چیزی شده؟انگشت اشاره ام رو باال آوردم و گفتم:
 تو  ....تو چی گفتی؟چند ثانیه با تعجب نگاهم کرد و بعد لبخند محوی روی لبش ن ش ست .خانوم
و آقای جاللی به ما رسیدن .خانوم جاللی کفش ها رو جلوی پام گذاشت و با
لبخند گفت:
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 بپور حاج خانوم.اما من هنوز نگاهم به مسررعود بود که با لبخند عمیق و نگاه پر حرفی بهم زل
زده بود.
 ساغر خانوم؟گیج و و یج به خانوم جاللی زل زدم .کفش ها رو اشرراره کرد .سررعی کردم به
خودم مسلط باشم .به آرومی کفش ها رو پوشیدم ،اندازه بود؟! نمی دونم!
خانوم جاللی د ستم رو گرفت و بلند شدیم .به م سعود نگاه کردم .من مطمئنم
که اون حرف رو توی دلم زدم! اون مسافت کوتاه رو تا هتل پیاده رفتیم .از کعبه
تا هتل مسیری نبود.
جلوی در اتاق از خانوم جاللی خوا ستم بره داخل .آقای جاللی هم به سمت
آسررانسررور رفت و منتظر مسررعود موند .مسررعود که فهمید باهار کار دارم به
سمتم اومد .همین که خواستم حرفی بزنم انگشت اشاره ار رو جلوی بینیش
نگه داشت و دعوت به سکوتم کرد.
نفس عمیقی کشید ،چشم هار پر از اشک شد و گفت:
 می دونی؟ خیلی سررخته .قایم کردنش از داشررتنش هم سررخت تره .حتماخواسته خدا بود که حاال جلوت لو برم!
لبخند بغض آلودی زد:
 به روم نیار باشه؟ هیچ وقت.من هم با بغض لبخند زدم .به رور نمیاوردم .اما مگر می شررد تمام این سررال
ها و حرف هایی که توی دلم بهش زده بودم جلوی چشم هام نیان؟!
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با صدای خیلی آرومی با لحن شوخ گفتم:
 چطور تحمل کردی حاجی؟اشکش به روی گونه ار ریخت:
 عشق بود.و پشت بهم چرخید و به سمت آقای جاللی رفت ،جلوی در آسانسور ای ستاد
و با صدای صاف و آرامش بخشی گفت:
چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود** ندانستم که این دریا چه موج
خون فشان دارد

با تشکر از دل آرا دشت بهشت عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا
برای دانلود رمان های بیشتر به سایت رمان فوریو مراجعه کنید

