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 آرا دشت بهشتدل 

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 مقصودگوهر 
 یباسمه تعال

 
 

 گفتم: م،یدیدو یکه م یو در حال دمیرو چسب هیدست عال مچ
 .دهیتا بهمون نرس هیبدو عال -

چادرم از سرررم  غشیج یسرررر رو به عقب برگردوند و همزمان با صرردا هیعال
ش ست دهیک سر یرو یشد و د ست و در ک ش  واریمحکم به د هیاز ثان یشونه ام ن
 شدم. چشم هام و از درد بستم. دهیکوب

 ها؟! یکن یفرار م یاز ک -
 .دیبار یهام و باز کردم، از نگاهش خون م چشم

 زشته. میآقا فرهاد تو کوچه ا -
 :دیتوپ هینگاهش رو از من برداره خطاب به عال نکهیا بدون

 تو خفه. -
 د،یپالک دور گردنش بود. نوک انگشتش که به چونه ام رس یب ریبه زنج نگاهم

 :دییدندون هار و به هم سا دم،یسرم رو با حرص عقب کش
 گه؟ بابات زده؟ یم یچ یعل -

 :دمیو تو هم کش ابروهام
 دهن لق. یداره نه به اون عل ینه به تو ربط -
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گاهش ها ن حال یبه مو تاد، در  نه ام اف  یرو یقیکه هنوز اخم عم یباز و بره
 ابروهار بود زمزمه کرد:

 چادر سرت کن. ریز یزیچ هیسرت و بپوشون ... صد دفعه گفتم  -
 انداختم گفتم: یسرم م یکه چادر رو رو یحال در
 گفته باشم چشم! ادینم ادمی -

 کرد و گفت: کیزد و صورتش رو نزد واریدستش رو دو طرف سر من به د دو
 بهونه بده دستم تا سر بابات و بُبرم. هیحاال هم فقط  ،یگ یبه وقتش م -

 دندون هام گفتم: یار گذاشتم و از ال نهیس یرو رو دستم
 .رونیمن گمشو ب یفقط از زندگ -

 دستم ثابت موند و گفت: یزد و نگاهش رو یپوزخند
 تو کوچه بودنمون رو کنم. یبذار همچنان مالحظه  -

مت شد به س دهیتر شد. نگاهم کش قیبرداشتم، پوزخندر عم عیرو سر دستم
 .دییپا یم که با استرس طول کوچه رو ه،یعال

 گفت: ظیخودر بود با غ نهیس یکه نگاهش هنوز رو یدر حال فرهاد
 ه؟یعال -

 فورا گفت: هیعال
 بله آقا فرهاد. -

 رو تا چشم هام باال آورد: نگاهش
 ه؟یچ انیجر -

نه تکون دادم، که دسررت فرهاد  یترسرران به من نگاه کرد، سرررم رو به معن هیعال
 گلوم نشست: یرو
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 نه؟ هیپس خبر -
 گفت: یخشن یصدا با
 .... منتظرم. هیعال -

 با استرس گفت: هیعال
 دونم آقا فرهاد. یمن نم -

 هیه گرب هیشد، اونقدر که به سرفه افتادم، عال ادیگلوم ز یدست فرهاد رو فشار
 افتاده بود:

 آقا فرهاد، خفه شد. -
 ه؟یچ انی... جر هیمنتظرم عال -
 یاجازه رو نم نیداشررتم که فرهاد با فشررار دسررت هار ا اجیهوا احت یذره ا به

سع ست هام که  ست فرهاد رو از گردنم باز کنم ب یداد، د شون د شتم باها  یدا
 شد. یحس شدن، و چشم هام داشت بسته م

 خواد بدر به پسر عمور مسعود. یبابار م -
ست شد، حجم عظ د شل  سرفه ها دمیهوا رو با حرص بلع میفرهاد آروم   یو 

 شروع شد. نمیسنگ
 آره؟ یتو هم موافق -

دادم و  هیتک واری. سرررم رو به ددمشید یهام و به زور باز کردم. تار م چشررم
 بکشم. قیکردم نفس عم یسع
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هم با  هیکرد. عال یداشررت نگاهم م یقیواضررش شررد. با اخم عم دمیکم د کم
در کرد.  یمن و فرهاد گردر م نیدرشت شده از وحشت نگاهش ب یچشم ها

 زدم گفتم: یکه نفس نفس م یجواب فرهاد، در حال
 نداره. یبه تو ربط -

 رفت و گفت: یقروچه ا دندون
 دم. یربطش رو بعد بهت نشون م -

 واریدستش رو به د کیفاصله گرفت، با دستم گردنم رو آروم ماساژ دادم.  یکم
 صورتم گرفت: یجلو دیزد و انگشت اشاره ر رو به نشونه تهد

ش - سعود باق یزینه چ ،ینوم دل به حرف بابات دادب . مونه نه بابات یم یاز م
 ته؟یحال

 تکرار کرد: یبلند و داد مانند یبا صدا هویکردم.  یحرف نگاهش م یب
 نه؟! ای تهیحال -

 من جواب داد: یبه جا هیعال
 .شهیآقا فرهاد، حال شهیحال -

شاره زد که بر یقدم سر ا سرم مرتب کردم و  یچادرم رو رو. میعقب رفت و با 
بودن، جمع کرد. بدون  ختهیر نیزم یرو که رو میاطیخ لیوسا عیهم سر هیعال

 هم قدم شدم. هیبه فرهاد بندازم از کنارر رد شدم و با عال ینگاه نکهیا
 ساغر؟ -
 ترسان نگاهم کرد. هی. عالستادمیا

 لحظه نگام کن. هی -
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ه، اما اصال کرد لبخند بزن یو به سمتش برگشتم. فرهاد سع دمیو باال کش مینیب
لبخند  الیخ یناجور بود. ب یوصله  هیموفق نبود؛ انگار لبخند واسه صورتش 

 گفت: یآروم یزدن شد و با صدا
 خوام. یمعذرت م -

زدم و دسررتم رو به  یقدرت بود. پوزخند یواسررم نشررونه  شیعذر خواه انگار
لد بودم عذاب  نشیگلوم رسرروندم. نگاه غمگ به دسررتم دوخت. خوب ب رو 

 بیج یکنم )در واقع مرض داشررتم!د دسرررت هار و تو داریوجدانش رو ب
د ش دهیکش هیشلوارر کرد و نگاهش رو به چشم هام دوخت. بازوم توسط عال

 نحس شده. یاطیکالس خ نیبه ا میتا بر میبا هم، هم قدم شد هو دوبار
و  مدیکشرر رونیب هیبازوم و با حرص از دسررت عال م،یکوچه که گذشررت چیپ از

 گفتم:
سرار من - خودت و اون دادار کفتر بازت راپورت من و به فرهاد  ؟یتو محرم ا
 ن؟ید یم

 چشم هار پر از اشک شد: عیهم سر هیخور گر ی هیعال
 یدعواتون تا دو تا کوچه اونورتر هم م ینگفتم که! صرردا یزیچ یمن به عل -

 نایدونسررت جر یگفته بودم که االن فرهاد خودر م یزیچ یه علره. من اگر ب
 !هیچ

 و نداشتم. زیچ چیه یرو نداشتم. اصال حوصله  هیحرف زدن با عال ی حوصله
 :دیپرس

 اد؟یم یمسعود ک -
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 حوصله گفتم: یب
 .ادین اهیخوام صد سال س یم -

 نزد. یحرف گهیبه صحبت ندارم د یلیتما چیه دیهم که فهم هیعال
**** 

اهم کردم نگ یم یکه با پوستش باز یدهنم گذاشتم و در حال یرو تو شکالت
سش ستادهیا یقد نهیآ یبود که جلو فهیشر یرو سبت به لبا سواس ن  بود و با و

 داد: یگرفت نظر م ید داشت واسش پرو میاطیکه رها)صاحب خ
 رها جون، کوتاه تر. یوا -
 دم پاره نشه. یوقت قر م هیدور ب*ا*س*نش رو تنگ نکن،  ادیز -

 برر نشسته بود رو به من گفت: زیم یکه چهار دست و پا رو هیعال
 ام؟یب نییواسه کارور جلو چقدر پا -

 گفتم: رمیبگ فهینگاهم رو از شر نکهیا بدون
 شونزده سانت. -

 گوشم آورد و گفت: کیرو نزد سرر
 !ادیهم م یج .... خانوم چه عشوه ا -

 گذاشت و با حرص گفت: زیم یسوزن ته گرد رو رو یبسته  رها
ست دیریگ یم رادی! چقدر ایکرد وونمید فهیشر یوا -  دیاهم ب گهی! بابا دو د

 نکن. تیاذ نقدریا رمیواست پرو بگ
 بعد سرر رو به سمت سارا چرخوند و گفت: و
 .ختیاعصابم و به هم ر ریو بگ نیپرو ا ایب -

 هم با من و من گفت: سارا
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 ! آخه ....امیها؟ من ب -
ست و عال هیعال یرها رو نگاه ش سرر رو پا هین انداخت و خودر رو  نییهم 

بلند  یصندل یبه دو نفر بعد نگاه کنه من از رو نکهیمشغول نشون داد. قبل از ا
 شدم و گفتم:

 .رمیگ یمن پرور رو م -
شر رها سته از  سمت کار آمو فهیهم از خدا خوا صله گرفت و به  زها رفت. فا
 گفت: یبا پوزخند فهیشر

 ذارن. یسرت منت م یبهشون پول هم بد یخوا یم ؟ینیب یم -
شونه  یحرف چیه یب سوزن  یلباس رو تو یسر ضافه ر  ستم گرفتم و به ا د

 زدم.
 .هیمنه. مرد خوب یخونه  یها یبابات از مشتر -

 لب گفتم: ریزدم و ز پوزخند
 خوب؟! -

 رو هم گرفتم و رفتم سراغ پهلو ها. نهیس پنس
 .هیآره. خوبه. پدرت مرد خونواده دار -

 و گفتم: ستادمیلباس رو هم که رها مشخص کرده بود. صاف ا قد
 رو بپور. یبعد اریدر ب -
 گفتم: ارهیکردم لباس رو در ب یکه کمکش م یدر حال و
تونه مرد خوب و  ینم گهیتو د یخونه  ادیکه م*ر*ر*و*ب بخوره و ب یمرد -

 باشه! یخانواده دار
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 رو به دستش دادم. یبعد لباس
بابات در برابر اون ها فرشررته  یتا بفهم یدیدور و بر من رو ند یتو مرد ها -

 یو خودر رو با خوردن زهر مار ادیم ستیحالش خوب ن یاس. اون فقط وقت
 .رهیکنه و م یخراب تر م

 و با خنده گفت: دیتنش کش یرو رو لباس
 انتخاب کرده! یحتما اسم تو رو هم تو عالم م*س*ت -

 صورتم کرد و گفت: کیرو نزد سرر
 .یگن حروم یمثل شوهر رها خانومتون م یکیبه  -

 گوشش رو نشون داد و گفت: ریز یکبود
ست ندارم رد - صف مرد  یبه خود ک*ث*ا*ف*تش گفتم دو بمونه. حداقل ن

 .صنیع*و*ض*ی حر نیثل همخراب شده م نیا یها
ست گرفتم و ق یرو تو سرشونه شتم و کم زیم یرو از رو یچید لقه از ح یبردا

 کردم و گفتم: یچیبود ق یکه به نظرم اضاف
 شه؟ یم بتیهم نص یزی! حاال چیعجب افتخارات -
 ابرور و باال داد و گفت: هی

 باشه! یتا منظورت چ -
 گفتم: یآروم یو با صدا ستادیاز حرکت ا دستم

 مثال صاحبخونه ات و پسرر. -
 صورتش نگاه کردم و ادامه دادم: به
 صاف کردن اجاره خونه ت. ی وهیمثال ش -
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به بق یلبخند نگاه کردم. ظاهرا  هیزد و نگاهش رو دورمون چرخوند، من هم 
 حواسشون به کار خودشون بود.

 خان و پسرر آقا فرهاده... میاگر منظورت سل -
 زد و گفت: یسمتش برگشتم، لبخند به
کنم و در  یحسرراب م گهیدم، باهار جور د یخان اجاره خونه نم میبه سررل -

 مورد فرهاد ...
 نیدر چن یکنه تصررور کردم، حت یم دایپ ازین یفرهاد رو وقت یلحظه چهره  هی

 ترسناک تر. یباز هم به نظرم قدرتمند بود و حت یحال
خان جواب سررالم من  - هاد  بده کالهم و مفر با من  یو  ندازم هوا، اون 

 بگذرونه؟! از محاالته.
عد راهنشیپ نیا با  یکی نیرو تنش کرد. ا یرو هم در آورد و ب مدلش  کال 

 کنار لبم رو اشاره کرد و گفت: یکرد و بلند بود. کبود یفرق م یقبل یدوتا
 ؟یدعوا کرد یبا کس -

 گفتم: پار نشستم و از ساسون لباسش گرفتم و یجلو
 خواد من و بده به پسر عموم. یکار بابامه. م -

 :دیپرس مشکوک
 ؟یهم دار یا گهید یعمو تیمگه جز عمو حاج عل -

 لب هام بود گفتم: نیکه سوزن ب یحال در
هم پسررر  نیبا بابام اصررله. ا میفقط عمو حاج عل یعمو که چند تا دارم ول -

 عمومه. نیهم
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 پسر بزرگ داشته باشه! تیکردم عمو عل ی! فکر نمدمیپس چرا من ند -
 شدم گفتم: یکه بلند م یلبهام برداشتم و در حال نیرو از ب سوزن

 یادیز اد،یدانشجوئه، اگر هم باشه سمت تو نم ست،یجا ن نیپسر بزرگشه. ا -
 مثبته.
 . لباس و در آورد.دیخند

 :دمیکردم پرس یکه لباس ها رو تا م یحال در
 ته؟یهم مشتر میعمو حاج عل -

 برداشت و با خنده گفت: زیم یو گلدارر رو از رو دیسف چادر
 باشه! یخواد مشتر یاون ما رو توف و لعنت نکنه، نم -

 یاطیکرد و از خ یبه شررونه ام زد و از رها خدا حافظ ی. دسررتدمیخند متقابال
شم  یسرر رو باال آورد و با ناراحت هیرفت. عال رونیب سرزن نگاهم کرد و رها 

 کرد:
 .یهمه باز کن شیسفره دلت روپ دیدختر نبا -
 گفت: هیسارا با کنا و
 نداره. دهیشهر پوش یاز مرد ها یزیشرف که چ یب ی فهیمخصوصا شر -

ها خند دو کار آموز  به  ی. خب پس همه گور مدنیتا از  کردن. نفسررم رو 
 دهیفرستادم. حتما رها قسمت مربوط به شوهر خودر رو نشن رونیصورت آه ب

 کنه. یم حتیآروم داره نص نطوریکه االن ا
 ساکت بشن: هیرها باعث شد بق یصدا

 هست!؟ یحاال پسر عموت چه شکل -
 رفتم گفتم: یبرر م زیکه به سمت م یهام و باال انداختم و در حال شونه
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 هار گم شده بود. شیر یصورتش تو دمش،یکه د شیدو سال پ -
 و گفت: دیبلند خند یبا صدا سارا

 !؟یپشم تو بالش -
با دلخور هیعال گاهش و  ند ین زدم و در جواب سرررارا  یاز من گرفت، پوزخ

 گفتم:
 تا اون حد! گهینه د -

 به سارا کرد و بعد رو به من گفت: یاخم رها
 چند سالشه؟ -

 هام و جلو دادم: لب
 سال و داشته باشه. ستیب دیبا -

سرم جمع کردم و ق موهام شت  ست به  زیم یرو از رو یچیو پ شتم و با د بردا
 :دیضربه زدم که خودر رو بکشه کنار. رها پرس هیعال

 کنه!؟ یبابات اصرار به شوهر دادنت م ییهویشده که  یحاال چ -
 گفتم و برر رو شروع کردم و جواب دادم: یالله بسم

رفت تهران حرفمون و تموم  یکه م شی. همون دو سررال پسررتیحرِف حاال ن -
ته من و مسررعود ه با هم نزد نیدر ا یحرف چیکردن. الب طه  . مسررعود از میراب

ود اومد. فقط با بابام در ارتباط ب ینم نجایکرد، ا یم یزندگ شییدا شیپ یبچگ
 کرد. یم تشیچون بابام همه جوره حما

 ؟یخوام چ یاومد و بگه ساغر و نم -
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امکان  یزیندادم. هر چ یحرف و زد، ابروهام تو هم رفت و جواب نیا سرررارا
بود! اصال .... اصال  دهیکش شیمادرر خود سرانه حرف من و پ دیداشت، شا

پدرم من و تعارف کرده بود و زن عموم اسررتقبال  یمادرر حرف که!  نزده بود 
 با ترس نگاهم کرد: هیحرکت مونده بود، عال یکرد. دستم ب

 ساغر؟ یخوب -
آره تکون دادم و دوباره مشغول برر  یانداختم و سرم رو به معن ینگاه هیعال به

 زدن شدم.
فهمن که پس زده شدم  یخواد! همه م یشدم اگر بگه من و نم یم عیضا چقدر

 نیبا همه ا یشرره. ول یمخصرروصررا خود فرهاد بلند م یتقو یو زبون خونواده 
 شررهیهم یبشررن. اون وقت برا عیکنم پدر و مادرم ضررا یم یفیحرف ها چه ک

 مجبورم کنن. یبه کار گهیتونن د ینم
و به  میرو جمع کرد لمونیکرد، وسررا درییلباس تموم شررد و رها هم تا برر

 .میاومد رونیب یاطیاز خ هیهمراه عال
رم صب میخودمون که شد یتو خودر بود. وارده محله  هیعال میبه خونه برس تا

 شد و گفتم:تموم 
 چته؟ حوصله ام سر رفت! هیعال -

 جلو اومده گفت: یبا لبها هیعال
 اد؟یم یپسر عموت ک -

 هام و باال انداختم: شونه
 .ادیدو روز م یکی نیتو هم گهیبابا م -
 ... ادیاگه ب یعنی...  یعنی -
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 فرستاد: رونیرو ب نفسش
 ؟یر یو تو رو بخواد! تو باهار م ادیاگه ب -

 و کج کردم و گفتم: سرم
 .فتادهیاتفاق ن یفکر کنم. حداقل تا وقت یزیخوام به چ ینم -

 ادامه داد: یبا پافشار هیعال
شه ب یا گهیهم گفته، اگر ساغر بخواد زن کس د یذاره. به عل یفرهاد نم یول -

... 
 رو قطع کردم: حرفش

 کنه. فیتکل نییفرهاد غلط کرده تع -
 شدن نداشت: الیخ یقصد ب هیانگار عال اما
ده. تو هم انگار بدت  یرو نم یگفت؟ فرهاد به کسرر یم یچ فهیشررر یدیند -

ناز  یکنه دار یداره بهت توجه م یدی. دادیکه از فرهاد بدر ب هی! اصررال کادینم
 بذاره... ی. اون دست رو هر کیکن یم
 حرص گفتم: با
 فکر کنم. یزیکه بخوام اصال به چ ستمین یطی. تو شراهیبس کن عال -

 رو اشاره کردم و گفتم: صورتم
 ! حق فکر کردن ندارم.نیبب -
نزدم،  یحرف گهینگاهم کرد و باالخره دهنش رو بسرررت. من هم د یناراحت با

 .میجدا شد گهیما از هم د یدر خونه  یجلو
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شونیدر ح یجلو یعل برادرر ست د ستادهیا اط  یخونه  واریبه د واریبود. در
 ما.

 یدست فرهاد رو یسر سالم کرد که با اخم روم و ازر برگردوندم. هنوز جا با
 .یعل یکرد، اون هم به خاطر دهن لق یگلوم درد م

*** 
 ؟یساغر؟ آبج -

 به روم زد: یتخت نشسته بود. لبخند یهام و باز کردم، اسما کنارم رو چشم
 من حوصله م سر رفت. ؟یش ینم داریب -

 کردم: اخم
 تو چرا حوصله ت سر بره؟ برو درست رو بخون. -
 کردم غر زدم: یکه تخت رو مرتب م یاومدم و در حال نییتخت پا از
 دی! سرراغر حوصررله ار سررر بره بایدرس بخون دیتو حوصررله ت سررر بره با -

 کنه. یحمال
 گفت: یبا دلخور اسما

 ساغر! یزن یتلخ حرف م یچرا سر صبح -
 اومدم: رونیاتاق ب از
 رو ندارم. یکیتو  یبه من نچسب اسماء. اصال حوصله  -
در  یرفتم. جلو اطیداخل ح ییاز خونه خارج شرردم و به سررمت دسررتشررو و
ش ی نهیآ یو خودم رو تو ستادمیا سمت  دهیکنار در نگاه کردم. نگاهم ک شد 

لب زمزمه  ریکردم و ز یدسررتش نمونده بود. پوف یگردنم، خدا رو شررکر جا
 دم:کر
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 !یوحش -
سما رو د یوقت شتم. ا ستمال دمیداخل خونه برگ ستش گرفته ب یتو یکه د ود و د

کرد. فقط دو سررال ازم کوچکتر بود، هر دو  یم یریسرررر گردگ ریداشررت خ
نقش بود. مخصوصا که قدر هم از من  زیر یادیاسما ز یول میالغر اندام بود

 رفتم با حرص گفتم: یکه به سمت آشپزخونه م یکوچکتر بود. در حال
 اتاقت و درست رو بخون. یاسما حوصله ندارم باز غر بشنوم. برو تو -
 بغض دار گفت: یصدا با
 از من متنفر نبار ساغر. -

 و با تعجب به سمتش برگشتم: ستادمیدر آشپزخونه ا یجلو
 گفته ازت متنفرم! یک -

 پر از اشک شد: عیهار سر چشم
ز مامان ا یضرریکه به خاطر مر شیبگه! تو از دوسررال پ یکسرر سررتین یازین -

سه در اومد شد یمدر  ایب یبر نجایو از ا ی. حاال که قراره ازدواج کنیبا من بد 
 رو از قلبت ... نهیک

 کردم: اخم
 ! بابا من و در آورد.ومدمین رونیمن از مدرسه ب -
 بغض گفت: با
مدرسرره، خودت  یشررد بر یدوباره راضرر شی! بابا که چند ماه پیحاال هر چ -

 .ینخواست
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سه بودم و  یکردم و ب یپوف شاگرد ممتاز مدر شدم. من  شپزخونه  حرف وارد آ
 یشه که چرا اسما رو برا یم میخوند. نگفتم حسود یاسما به زور من درس م

سه در ن سرم م نکهی. و ااوردنیمراقبت از مامان از مدر سما که  یحاال ک شه با ا
 .میکالس بش هیبرم سر  کترهیم کوچدو سال از

 زیدرس خوندن نداشتم. پشت م یحوصله  گهیها خودم هم د نیاز همه ا جدا
 بلند خطاب به اسما گفتم: یصبحونه نشستم و با صدا

 مامان کجاست؟ -
 که هنوز هم لرزر داشت گفت: ییصدا با
 مسعود اومده. ،یعمو حاج عل یرفته خونه  -

 گذاشتم. مسعود اومده بود؟ زیم یکه آماده کرده بودم رو رو یا لقمه
گرفته  استرس نقدریدونم چرا ا ینم یول ادیروز ها م نیبابا گفته بود هم نکهیا با

شا نه ممک نکهیبودم. به ا دهینرس روزید یوقت به حرف ها چیچون ه دیبودتم! 
 مسعود من و نخواد.

 بلند گفتم: یبا صدافرستادم و  رونیرو به صورت آه ب نفسم
 مونه؟ یچند روز م یدون ینم -
 نه. -
شت م یب شده بودم. از پ شدم و  زیقرار  و  تمخیخودم ر یبرا یچا وانیل هیبلند 

 رو جمع کردم. زیم ی هیبق
 یور رکابپ ریبا ز ی. علسررتادمیبه اتاقم برگشررتم و پشررت پنجره ا یچا وانیل با

 ییکشررو یخم شرررده بود. لته  یتور یکفترهار بود و تا کمر تو یکنار تور
 پنجره رو باز کردم و رور خم شدم:
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 ؟یعل یه -
اومد و به سررمت من  رونیدسررتش بود ب یدونه از کفتر هار تو هیکه  یحال در

 سرر رو باال گرفت و گفت:
 !ادیبهت م دیگردن قشنگ؟ چقدر گردن بند جد یبه به !! چه طور -

فرهاد بود. مطمئنا از  روزیار دع*و*ض*ی منظورر شررراهک ک*ث*ا*ف*ت
 مشخص نبود چه برسه به حاال یزیباخبر بود وگرنه از روبرو چ روزید ی هیقض

 اون ها باالتر اطیاز سطش ح یما دومتر یبا من فاصله داشت و پنجره  یکه عل
 بود.

 گفتم: یپوزخند با
 خواهرت کنه. بیگردنبند ها نص نیاز ا یکیخدا  -

 ادامه دادم: تیکرد و من با جد اخم
 رو صدا کن. هیبرو عال یخوشمزگ یبه جا -

 رفت گفت: یکه به سمت خونه م یحال در
 افسار تو رو فقط فرهاد داره و بس. -
 .ستمین وونیح -

شت ش ستادیا هیپنجره اتاق عال پ ستش به  ال ضربه زد و در همون ح شهیو با د
 گفت:

 .یاما سرکش -
 هیرو اشاره کردم. عال یبهش عل ستادیپنجره ما ا ریاومد و ز رونیاز خونه ب هیعال

 و گفت: دیکه چند قدم باهار فاصله داشت چرخ یبه سمت عل
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 ؟یواستاد نجایا ی! واسه چگهیبرو د -
 ابرور و باال داد و گفت: هیهم  یعل
 . خب چرا خودم نشنوم؟!رونیکشم ب یزبونت م ریمن که بعدا از ز -

 تکون داد و رو به من گفت: یسرر رو با کالفگ هیعال
 و ولش کن. حرفت رو بزن. نیا -

 گفتم: یآروم یرو فوت کردم و با صدا نفسم
 مسعود اومده. -

 گفت: یبا لحن خشک یعل
 خب خور اومده! -

 گفت: یچپ چپ نگاهش کرد و رو به من با نگران هیعال
 ش؟یدیتو د -

 خوردم و گفتم: یاز چا یا جرعه
 .هیشدم. نگرانم عال دارینه، تازه ب -

 دستش جا به جا کرد و گفت: یکفترر رو تو یعل
 ؟ینگران باش یتو واسه چ -

 با اخم گفتم: یبه عل رو
 پس دهنت و ببند. یاگه قراره گور کن -

 جواب داد: هیکرد و ساکت شد. عال یاخم
 شه. یخدا بخواد همون م ینگران نبار ساغر، هر چ -

 مثل قاشق نشسته خودر و انداخت وسط: یعل باز
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مسررعود  یذاره حت یخدا بخواد! خدا هم بخواد فرهاد نم یهر چ ویچ یچ -
 .رهیوصلت سر بگ نیکه ا نینگات کنه، چه برسه به ا

 حرص جواب دادم: با
 فرهاد توهمه. یمن دوساله که نامزد مسعود شدم، عالقه  -

 رفت و کفترر رو انداخت تور و گفت: یبه سمت تور یعل
 دیشرره! با ینم یکیچهار کلمه حرف بزرگ تر ها که آدم زن  یبه واسررطه  -

 !ستیقلبت باهار باشه که ن
 گفتم: هیکنا با
 آقا فرهاده! شیالبد قلبم پ -
 ابرور و داد باال: هی

 باشه. دیهم نبا نیجز ا -
 ادامه دادم: هیلب گفتم و رو به عال ریز یی« بابا برو»
 برم؟ دنش،یکنم؟ اگر مامانم گفت برم د کاریچ یگ یم -

 لب هار و کج و کوله کرد و گفت: هیعال
 دو... یمن نم -
 .یبر یکن یجا م یب یلیخ -

 پسر. رو بهش با حرص گفتم: نیبه جور اومد از دست ا خونم
 ؟یبزنم که خفه ش یحرف زشت هیحتما  دیبا ؟یبند یچرا دهنت و نم -

 و با دستش عقب زد و گفت: موهار
 فرهاد باز هم خفتت کرد. یهات و بذار واسه وقت یبلبل زبون -
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 هیبه سمت خونه رفت و من به عال یهام رو محکم به هم فشار دادم. عل دندون
 :دمیتوپ

 !؟یریزبونت و بگ یجلو یتو باز نتونست -
 گفت: یبا درموندگ هیعال

 نیاومدم خونه که باهار دعوا کنم. بهش گفتم چرا به فرهاد گفته و فرهاد چن -
 .نیکرده. هم یکار

 گرد شده گفتم: یچشم ها با
 امیخاک بر سر من که م یعنیموند؟  شیچ گهید ،یرو گفت هی!! کل قضنیهم -

 خوام. یکنم و از تو نظر م یبا تو درد دل م
 هار و جلو داد و گفت: لب

 واستم از تو دفاع کنم.من خ -
 ساغر مامان اومد. -

 گفتم: هیبه عال رو
 .نمتیب یمامانم اومد. بعدا م گهیاسما م -
ستم. ل عیسر و شتم و از  مهین وانیسرم رو آوردم داخل و پنجره رو ب پرم رو بردا

 اومدم. رونیاتاق ب
 کرد و گفت: زونیپشت در آو یجالباس یچادرر رو رو مامان

کنه پسرررر از سررفر خارجه اومده. خوبه هنوز درسررش  یندونه فکر م یکی -
 تموم نشده!

 . رو به اسما گفت:میبرگشت متوجه من شد. به هم سالم کرد یوقت
 دستت؟ یباز تو دستمال گرفت -
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 گفتم: یفور
 بهش گفتم بره درس بخونه خودر گور نکرد. -

 رفت گفت: یکه به سمت آشپزخونه م یهم در حال مامان
 گهیم ارهینمره کم ب هیهم  گهی! کرم از خودشرره. چهار سررال دگهیدونم د یم -

 کردم نتونستم درس بخونم. زیچون فالن روز خونه رو تم
 گرد شده گفت: یبا چشم ها اسما

قدریزدم! چرا من و ا یحرف نیهمچ یمن ک - چه فرض م ن خدا نیکن یب به   !
 ترم! کیفقط دو سال از ساغر کوچ

 بلند گفت: یآشپزخونه با صدا یاز تو مامان
 چرا ساغر شوهر کنه و من نه! یگ یم گهیالبد دو روز د -
خنده به اسررما نگاه کردم. خودر هم خنده ر گرفته بود. مامان هم که ول  با

 کن معامله نبود:
 دنشید میکه هر وقت پاشد اومد بر میمثل مسعود واسه تو نامزد کن یکیبعد  -

 .ادیواسمون چشم و ابرو ب و مادرر
 گفت: یآروم یبا صدا اسما

 دلش از زن عمو پره ها! یمعلومه حساب -
 اومد: یهم چنان صدار م مامان

اباتونه ب ریکنن دخترمون رو دستمون مونده! تقص یخودشون فکر م شیالبد پ -
 .یهمه چ ریزدم ز یوگرنه من م

 رو از دست اسما گرفتم و گفتم: دستمال
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قت. اگر هم نم - تا هات  یجلو یالک یدرس بخون یخوا یبرو تو ا تاب  ک
 .نیبش
 گفت: یناراحت با
 خوام کمکت کنم. یاما من م -

 کردم و گفتم: یپوف
 هست. ثیخونه حرف و حد نیتو ا یتو رو به خدا حرف نساز، به اندازه کاف -

دسررتمال به افتاده به اتاقش رفت. من هم  یرو تکون داد و با شررونه ها سرررر
 نتیکشو گذاشتم و به تک کاب یدست به سمت آشپزخونه رفتم. دستمال رو تو

 کرد: یخورد م ازیدادم. مامان داشت پ هیکنار اجاق گاز تک
 خونه عموت. میبر نیبابات گفت شب آماده باش -
 گفتم: یلحن دلخور با
 !ام؟یب افهیق نیبا ا -

 گفت: یبا خونسرد مامان
 شه. ینم دهید گهیهم که د یکمرنگ شده، کرم بزن یلیاون که خ -
 گفتم: یآروم یصدا با
 .امیخوام ب یمن نم یول -

 چاقو متوقف شد و گفت: یبرر زدن ها یصدا
 قسم، دوباره جنجال به پا نکن. یپرست یم یساغر تو رو به هر ک -
 من و من گفتم: با
 ؟یاگر ... اگر مسعود ... من و نخواد چ -

 گفت: فورا
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کنه؟ مگه دسررت خودشرره؟ دختر  دایخواد پ یغلط کرده. از تو بهتر کجا م -
 دم! یم لشیدارم مثل دسته گل تحو

 رو فوت کردم و گفتم: نفسم
 یکه من و نم دهیدوسررال فهم نیتونه بگه تو ا یفعال که دسررت خودشرره و م -

 عالقه داره. یا گهیبگه به کس د یحت ایخواد، 
 گفت: یبه حرف من گور داد و با لحن ترسناک یقیبا اخم عم مامان

 دونم و بابات. یخواد. اون موقع من م یاون بگه تو رو نم -
 گفتم: یناراحت با
گم ب نیچرا عقد نکرد دیپرس یشه؟ بعد هر ک یم یغرور من چ فیپس تکل -

 مسعود پسم زده؟
 رونیب شینیلب هار و به هم فشررار داد و نفسررش رو با حرص از راه ب مامان

 گفت: هیفرستاد و بعد از چند ثان
اون ها دنبال ما باشررن. نه ما  دی. جواب بابات با من. بایایخواد شررب ب ینم -

 دنبال اون ها.
 زدم و گفتم: تمندانهیرضا یلبخند

 ممنونم مامان. -
*** 
ر اومد گو یم رونیکه از ب ییکردم به صداها یسرم و سع یرو دمیرو کش پتو

 ندم.
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شته بودن، همه  از سم پ یخونه عمو برگ  هیعال شیساعت پ کیحرف  شیحوا
سعود و جا ب یبود که گفته بود فرهاد م شده دلم یچی. هنوز هارهیخواد حال م  ن

 سوخت. یمسعود م یبرا
. دیکشرر یشررد و من فکرم به همه جا سرررک م یکمتر و کمتر م صررداهاشررون

 باز شدن در اتاقم اومد. یصدا
 ساغر؟ یخواب -

سرم رو آروم از ز یصدا سما بود.  طرف و  کیاز  یآوردم. نگران رونیپتو ب ریا
خونه عمو باعث شد نتونم نقش خواب بودن  تیبابت دونستن وضع یکنجکاو

 کنم. یباز یرو به خوب
 به سمت تخت اومد و لبه ر نشست و گفت: یکیتار یتو اسما

و ظاهر شررق و رق و شررکل  غهیت شیر بهتر شررده. صررورت شرر افهیق یلیخ -
 .ادیکرده به نظر ب لیجنتلمن تحص هیصحبت کردنش، همه باعث شده بود 

 شیبذاره اون که از بچگ ریزدم، اگر قرار بود رفتن به تهران رور تاث یپوزخند
 دانشگاه نرفته! یجو زده  ی دهیاون جا بزرگ شده بود! نو د

 زد: یحرف م یآروم یبا صدا و البته جانیکرد و با ه یبه من نگاه نم اسما
 نهیتا بب دیکشرر یگردن م یبعد از من که نفر آخر بودم ه میهمه که وارد شررد -

 هم هست! یا گهیکس د
 کش اومده گفت: یسمتم برگشت و با لبخند به
 منتظر تو بود. -
 کردم ظاهرم خونسرد باشه: یسع دیجوش یو سرکه م ریکه دلم مثل س نیا با
 ؟یحدس زد ییخودت به تنها -
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 :دمینگفت. آروم پرس یچیاحمقانه زد و ه یلبخند
 نگرفت؟ یاز من سراغ یکس -

 :دیهار درخش چشم
 چرا! گرفت. -
 گفتم: یآروم تر یصدا با
 عمو؟ -

 گفت: یکلفت یکرد و با صدا کیرو نزد صورتش
صالح بدون - شخص  یرو برا یخیتار هی نیعمو جان اگر  ساغر م عقد من و 
 .دیکن

 هام گرد شد و گفتم: چشم
 ؟یزن یحرف م یجد یدار -
 همون لبخند کش اومده گفت: با
 .زیبه روح عز -

 ایشدم  یخوشحال م دیقسم خورده بود. حاال با زیکردم. چون به روح عز باور
سعود خودر از بابا تار س خیناراحت! م  یبود. حتما بابا االن تو دهیعقد رو پر

 فرهاد! یبود. با فرهاد چه کنم؟ وا یدلش عروس
 سقف زل زدم و گفتم: به
 خوام بخوابم. یم -
ن. کرد یمراسررم باشرره. بابا با عمو پچ پچ م ندهیدو سرره روز آ یفکر کنم تو -

 اسما! یکرد رییمسعود به من گفت چه قدر تغ

http://www.roman4u.ir/


 29 مقصودگوهر 

 :دیخند زیر زیر
 !دهیحاال انگار چند صد ساله من و ند -

 گفتم: کالفه
 خوام بخوابم. یاسما، گفتم م -

 زد و گفت: یبه بازوم ضربه ا آروم
 .یجون خوب بخواب یباشه آبج -
 رفت. خوب بخوابم؟ خوب! اصال بخوابم؟! رونیاز اتاق ب و

 هست. مگه نه؟! زیخودت حواست به همه چ ایخدا
*** 

 ییرو برداشررتم و به کفش ها یو قدم بعد دمیگلوم محکم چسررب ریرو ز چادرم
 پله ها جفت شده بودن نگاه کردم. یکه رو

 ساغر؟ یاومد -
 قرمز زن عمو نگاه کردم. به هق هق افتاد: یرو باال آوردم و به چشم ها سرم

 رم آوردن!به سر پس ییپول چه بال فیک هیخبر ها به خاطر  یاز خدا ب نیبب ایب -
 یبا صرردا شررد. یپولش بوده اما نم فیخواسررتم باور کنم که به خاطر ک یم

 گفتم: یرفته ا لیتحل
 حالش خوبه؟ -

 شد و دستم رو گرفت و گفت: کینزد
تاقش. بق رونیاز در ب ایب - به ول یفکر م هیبر و تو ا چه م از یکنن خوا درد  ب

 تونه بخوابه. یبدنش نم
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ش ییدمپا شدم. در اتاق رو آروم باز کرد. تخت  دهیهام و در آوردم و دنبالش ک
 اتاقش بود. یگوشه 

 انصاف ها. یبدنش نذاشتن ب یسالم تو یجا ش؟ینیب یم -
اراده وارد اتاق شردم. زن عمو هم پشرت سررم اومد داخل اتاق و در رو هم  یب

 بست.
 مسعود جان مادر؟ -

 نداد. رو به زن عمو گفتم: یجواب
 .دینکن دارریخوابه زن عمو ب -
اول  د،یخورد و به سمت ما چرخ یمحض تموم شدن جمله ام مسعود تکون به

شم کنار لبش. چ یبه چشم اومد و بعد پارگ شینیب یکبود رو یاز همه خط افق
 کرد و آروم گفت: زیهار و ر

 ساغر؟ یخوب -
 یساده نبود. اسما راست م یسوال هی ایکردم. جمله ار دوستانه و  یفیخف لرز

ن بود که اسررتخو یکاف دنیکرده بود. انگار گذشررت دو سررال ند رییگفت، تغ
 وانیل کنار تخت ثابت موند. ینیس ی. نگاهم روادیبترکونه و مردونه تر به نظر ب

صفه.  یچا شمش و قندون پر از قند. بدون ا هین سه ک  که بهش نگاه کنم، نیکا
 لب گفتم: ریز
 ؟یسالم خوب -

سعود ست باند پ یتو م ست و تازه نگاهم به د ش ه شده ر افتاد. ب یچیجار ن
 زدم: بینهخودم 

http://www.roman4u.ir/


 31 مقصودگوهر 

 بر ها باشه. بیواقعا کار ج دیآروم بار ساغر، شا -
 گفتم: آروم

 ؟یمگه خبر داشتن که پول همراهت دار -
 ؟یکن یصحبت م یبا من دار -

ق اتا نیرو باال آوردم و با تعجب به صررورت مسررعود نگاه کردم. مگه تو ا سرررم
 زد و گفت: یرو زده باشن!! پوزخند بشیهم بود که ج یا گهیکس د

 !گهیدونستن د یالبد م -
 رو کج کردم و گفتم: سرم

 !؟ارنیبال رو سرت ن نیکه ا یخب چرا پول رو همون اول نداد -
 لبش بود. یرو ییهمون پوزخند کذا هنوز

 نداشتم! یواسه پول دادن که مشکل -
س زن سمت  شت و در حال وانیرفت و ل ینیعمو به  سمت در  یرو بردا که به 

 رفت گفت: یم
 .ارمیم ییاالن براتون چا -
 ادامه: یخارج شد. به محض خروج زن عمو مسعود با لحن خشک و
 تونستم از ناموسم بگذرم. یاما نم -
 گرد شده نگاهش کردم. دندون هار و به هم فشرد: یچشم ها با
 ه؟یفرهاد ک -

ه سررراغر ک یبود الینزد. پس کار فرهاد بود. چه خور خ هیثان کی یبرا قلبم
 ممکنه کار اون نباشه! یکرد یفکر م

 با توام. -
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 گفتم : یجیگ با
 ها؟ -

کرد باال نره  یم یکه سع ییمسعود از خشم قرمز شده بود و با صدا یها چشم
 گفت:

به من بگه از تو دسرررت  هیشرررف ک یب نیگفتم ا - به خودر اجازه داده  که 
 بکشم؟

 تته پته گفتم: با
 دونم! یمن ... نم -
صله  به سر یفا سعود قرا یتو ،ینیس یقندون تو ه،یاز ثان یک سالم م ست  ر د

سرم رو خم کنم، قندون چ ستم  ورد خ واریمحکم به د ینیگرفت و من فقط تون
 .ختندیسمت ر کیقندون هر کدوم به  یو قند ها و تکه ها

 شد و گفت: لیبه سمت من متما یکم
 مثل بچه آدم جواب من و بده. -
 شمرده شمرده ادامه داد: و
 ه؟یگفتم. فرهاد ک -

 جا خورده بودم. چادرم رو شیاز اون حرکت ناگهان شررتریبودم. البته ب دهیترسرر
 مشتم جمع کردم و گفتم: یتو
 بگم؟ دیبا یدونم چ یمن نم -

قدم اول رو برداشت  یاومد. وقت نییخودر کنار زد و از تخت پا یرو از رو پتو
 کردم. یهم رفت. با ترس نگاهش م یار از زور درد تو افهیق
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س در شد و زن عمو با  شد و با  یچا وانیبا دو ل یکوچک ینیاتاق باز  وارد اتاق 
بود نگاه کرد و بعد نگاهش به  سررتادهیتعجب اول به مسررعود که وسررط اتاق ا

 د:کر یتدس شیبزنه، مسعود پ یحرف نکهیقندون افتاد، اما قبل از ا یشکسته ها
 شه با ساغر تنها باشم؟ یم -

 سکته کرده ها زد و گفت: هیشب یعمو لبخند زن
 اتاق بود؟! ... باشه. چرا که نه! یها! پس صدا از تو -
شد. با رفتن زن عمو  ینیس و شت و از اتاق خارج  شت در گذا رو همون جا پ

 من هم از در رفت. دیانگار ام
آروم و لحن  یمن نشست و با صدا یبرداشت و درست رو به رو یا گهید قدم

 گفت: یترسناک
 تهران. یایو با من م یکن یچال م نجایا یدار یهر گذشته ا -

ستم چه اتفاق ینم یشده بودم. حت الل شونیب یدون فته و گ یافتاده! فرهاد چ ن
سعود چ ش یم شون به زد و خورد ک ستم جمله  ی! نمدهیجواب داده که کار تون

 ریخواسرررت از خ یدفاع کنم، و حاال مسررعود از من م کنم تا از خودم یبند
 بگذرم که به اشتباه برداشت کرده! یگذشته ا
 صورتم کرد و گفت: کیرو نزد گوشش

 چشم! یبگ دمینشن -
 تونستم بگم: فقط

 سو تفاهمه. -
 لبش نشست: یرو یرو به سمتم چرخوند و لبخند محو صورتش
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 یجا، تو نیگم هم ینزدم! فقط دارم م یسررو تفاهمه. من هم حرف هیباشرره.  -
. مینزن یموضرروع حرف نیدر رابطه با ا گهیکه د میریگ یم میاتاق تصررم نیهم

 باشه؟
اراده اخم کردم و با  ی. بواریبهم دسررت داده بود، مثل صررحبت با د یبد حس
 گفتم: یآروم یصدا

 باشه. -
 لب گفت: ریرو تکون داد و ز سرر

 خوبه. -
عقب رفته بود، به جلو  یشد، چادرم رو که کم دهیبعد نگاهش به چادرم کش و

ش شتم. پوزخند ریو دوباره ز دمیک شد و  یچونه ام محکم نگهش دا زد و بلند 
 رفت گفت: یکه به سمت تختش م یدر حال

 قرار بود فردا صبش عقدمون باشه. -
 تخت نشست و با نگاه به من هر دو ابرور و باال داد و گفت: یرو
 شه. یاما نم -
 :دمیپرس اریاخت یب

 چرا؟ -
 هم رفته بود گفت: یر از درد تو افهیکه باز ق یو در حال دیکش دراز

 فکر کنم. شتریب دیبا -
صدا یباز موند. اخم دهنم شدن کردم.  شد  شیجد یکردم و عزم بلند  باعث 

 مکث کنم: یلحظه ا
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 شه به حال خودت بذارمت! یباعث نم نیاما ا -
و با  دیپتور رو با دسررتش چسررب یلبه  د،یمن و د یشرروک زده  ی افهیق یوقت

 باز شده گفت: شین
 نگفته. یقیدق خیپدرتم، هنوز تار یمنتظر نظر قطع ،یجدا از شوخ -

هار م زیهام و ر چشررم لب  هار همراه  گاهش کردم. چشررم   یکردم و ن
 در گذاشتم و گفتم: رهیدستگ یکرد؟! دستم رو رو ی. مثال شوخدنیخند

 خدا نگهدار. -
 در رو باز کردم. و
 یخراب م مونینامزد یامه، آخه عکس ها افهیهم به خاطر ق شررتریسرراغر ب -

 شه.
 گذاشتم. رونیهام و به هم فشردم و پام و از در ب دندون

 بخور. توییدختر ال اقل چا ایب -
 زد و گفت: یو به سمتش برگشتم. لبخند ستادمیدر ا رونیب

 ؟یدوست ندار ییچا -
و  .دمیکردم در رو محکم به هم کوب یکه با حرص به صورتش نگاه م یحال در
صبنمیبه داخل خونه نرفتم تا زن عمو رو بب گهید ش که کرده بود. نه به اول می. ع

به آخر نه  ته بود. من احمق چرا  شیکه خوشررمزگ یزد زهره ترکم کرد!  گرف
ست م دمینفهم شه من  خیتار رداندازه؟! آخه اگر قرار بود ف یداره من و د عقد با

سعود ا ایموندم؟!!  یخبر م یب شده بود که بخواد بگه فعال عقد  نقدریم شجاع 
 !!!!مینکن
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شدم، با عل اطیدر ح از شدم که از ح یکه خارج  شونیرو به رو  در اومد. نا  اط
گاه کرد و  ینگاه یعمو حاج عل اطیمکث کردم. مشکوک به من و در ح خود آ

سمت خونه خودمون رفتم. با  یقدم سمت من اومد. روم و ازر گرفتم و به  به 
 زد: هیکنا تیعصبان

 خور گذشت؟ -
 بشم به سمتش برگشتم و گفتم: اطیوارد ح نکهیاز ا قبل

 .اریرو هم با خودت ب یگفت دفعه بعد عل ،یآره، جات خال -
 شدم و در رو بستم. اطیوارد ح نشیدر مقابل نگاه خشمگ و
 لب غرزدم: ریز
 ؟من هستن یدار زندگ اریگه؟ خب بره بگه! چند نفر اخت یره به فرهاد م یم -

بازم  یانداختم. موها اطیح یبند رخت تو یرو از سرررم در آوردم و رو چادرم
بودن رو از دور گردنم جدا کردم و  دهیکه به خاطر عرق کردنم به گردنم چسررب

ستم رو ز شونید شون دادم. پ ر زانوم  ریز یتا کم شیکه بلند راهنمیبردم و تکون
ستم و پاهام رو تو یبود رو باال دادم و لبه  ش سرما یحوض ن  یآب فرو بردم. 

جدا شده از رود خونه  ضیبه جوب عر میآب زالل حوض که م*س*تق نیدلنش
 .رمیآرامش بگشهر وصل بود باعث شد 

ن رفت نییل*خ*تم از دو طرف صورتم پا یزانوهام گذاشتم و موها یرو رو سرم
 سطش آب قرار گرفت. یو نوکشون رو

ته خال کی یا هف باز م میکرد یم یبار آب حوض رو  نال رو  کا عد در   یو ب
شت شه. چند بار تو میذا کانال  یزم*س*تون که در چوب یتا با آب رودخونه پر ب
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که اون در بسررته بود، حوض  یحوض رو برداشررتم پشررتش مار بود. اما تا وقت
 نداشت. یخطر

 یکردم نم یخواسررتم. هر جور بهش فکر م ی. من مسررعود و نمدمیکشرر یآه
 ادمیوقت  چیخواستم محکم باشم. اما ه یبهش داشته باشم. م یتونستم حس

شم. به غ یحرف بابا حرف یرو ادینم شب پاز چ ریزده با  جهیکه هنوز نت شیند 
 کرد. یم ییپوستم خودنما یار رو
 دنمیباعث شررد سرررم رو بلند کنم. اسررما بود. با د اطیباز شرردن در ح یصرردا
 زد و گفت: یلبخند

 سالم. -
 کیقدمهار نزد یپاهام گذاشتم. صدا یرو ندادم و دوباره سرم رو رو جوابش

. کفش هار رو در دمیخشد و بعد حس کردم که کنارم نشست. به سمتش چر
 داد. یآب قرار م یآورده بود و داشت پاهار رو تو

 گفتم: یلحن خشک با
 .یخور یبرو تو خونه. آب سرده، سرما م -

شت و در حال کاله سرر بردا سه ر رو از  ستش رو به بافته  یفرم مدر  یکه د
 رسوند گفت: یموهار م

 !یچقدر هم که تو نگران من -
 رو باز کرد و گفت: موهار

 شیپ ی! .... رفته بودی. گفت خونشررون بوددمیرو تو کوچه د دیاالن سررع -
 مسعود؟

 کردم و گفتم: اخم
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 کوچه س! یبرگشتن تو تو یساعت ها دیسع شهیجالبه که هم -
 هم اخم کرد: اون

 ادامه نده. گهی. پس دیقبول ندار یزن یکه م یخودت هم حرف -
دور نشررده بود که  یبلند شررد و از حوض خارج شررد. هنوز چند قدم عیسررر و

 گفتم:
 کنم. یمن با مسعود ازدواج نم -

به  هویبود خم شررده بود ثابت موند. و  نیزم یکه رو لشیوسررا یکه رو اسررما
 سمتم برگشت و گفت:

 دونه؟ یبابا م -
 :دیلرز ینشده دست هام م یچیه هنوز

 گم. یامشب بهش م -
 اسما رنگ ترس گرفت: نگاه

 ساغر!!! -
 کردم گفت: یکه به ساق پاهام نگاه م یرو ازر گرفتم و در حال نگاهم

 نه! گهیکه بابا من و بکشه د نهیآخرر ا -
*** 

شم نگاهم کرد. بدون ا در سرر رو بلند کرد و با خ ستم،  به  هنکیاتاق رو که ب
شپزخونه رفتم.  ارمیخودم ب یرو سمت آ سر هیبه  سته ب شیشونیرو دور پ یرو

 کنه. یبود که بگه مثال سرر درد م
 فت:گرفته گ یدر آشپزخونه برسه با صدا رهیدستم به دستگ نکهیاز ا قبل
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 داره؟ جهینت یکن یبه فرض که من با پدرت صحبت کنم. فکر م -
 کردم و گفتم: مکث

 .یکیتو تار هیریت هی -
 بغضش شکست: باز
چه گ*ن*ا*ه ایخدا - که  یمن  ندگ هیبه درگاه تو کردم   یروز خور تو ز

 ندارم؟
 هقش بلند شد. به سمتش بگشتم: هق

 ؟یاریهمه اشک و از کجا م نیبس کن. ا زیمامان تو رو به روح عز -
به من و مامان نگاه  یبود با ناراحت سررتادهیدر اتاقش ا یهم که حاال جلو اسررما

گره زده بود اشک هار  شیشونیکه دور پ یکرد. مامان با دسته همون روسر یم
 و پاک کرد و گفت:

 االن سرر و تو کدوم ... ستیت معلوم ن دهیند ریاون پدر خ -
 مامان! -
ستم و به در  یصدا نیا ش ساکت کرد. تو جام ن سما بود که مامان و  معترض ا

 گفتم: یدادم و با پوزخند هیآشپزخونه تک
شه و بابا ن مهیبه ن کیشب نزد یوقت - شه خونه.  ومدهیبا خودت و  دیبا یعنیبا

 .ستین شیحال یچیاومد ه یکه وقت یآماده کن
 کردم و ادامه دادم: بغض

جار ب یوقت - حالش سررر  که  ها گهید ادیهم  نداره. ِک  یحال حرف  یمن و 
 داشته؟!!

 گفت: یگرفته ا یبا صدا اسما
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ب با مسررعود صررحبت کن که پار و عق یخوا ی! مگهینکن د هیسرراغر گر -
 بکشه.
 دهیکه کنارر بود رو به سمت اسما پرت کرد که البته نرس یبالش کوچک مامان

سما به د شونه گ واریبه ا صدا رادیمامان ا یریخورد. کال ن شت. همزمان با   یدا
 بلند بهش گفت:

مونده که مسررعود  نی! همیذار یمرده. راهکار جلو پار م لیخفه شررو ذل -
 !نیا یبخواد بشه ناج

 لب ادامه داد: ریز و
 !دهیتازه به دوران رس یپسره  -
 هیاومدن که حداقل  ینم رونیالمصرب ب یچشرام پر از اشرک شرده بود ول تو

فهیخورده ق به نظر ب ا لک م ی! هر چادیم مظلوم تر  ! ختیر یزدم نم یهم پ
 شد: زیخ میتو جار ن یاراد ریاومد. مامان غ اطیبه هم خوردن در ح یصدا

 ه داد برسه. اسما برو تو اتاقت.خدا خودر ب -
رفت تو اتاق و در رو هم بست. مامان دستمال رو از دور سرر باز  عیسر اسما

 کرد و به سمت من اومد و دستم رو گرفت و گفت:
 برو تو اتاقت. ایب ؟یچرا نشست -

 و گفتم: دمیرو کش دستم
 ره سر کار! یباهار حرف بزنم؟ اون که صبش زود م یپس ک -

 گفت: یبا درموندگ مامان
 از سرر بپره. یزنم. بذار م*س*ت یزنم. خودم باهار حرف م یحرف م -
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 :دیکرد گونه ام رو ب*و*س یم تیکه من رو به سمت اتاقم هدا یدر حال و
 که بابات چقدر دوستت داره! یدون یقربونت برم. واسه خودت کتک نخر. م -
 یمامان به هم م یچقدر حرف ها اتاق و در رو هم بسرررت. یهولم داد تو و

که  یمن و پدر نی. حاال که بدنیاومدن! حاال چشررم هام شررروع کردن به بار
تونم حرف دلم  یدر فاصله هست و نم هیگه عاشق دخترهاشه فقط  یم شهیهم

 ترسم که ازر کتک بخورم. یکنم و م یرو بهش بگم، چون جرات نم
 :دمیلب نال ریز
 من یکه به خاطر تو رو یچقدر تو دل بابام جا دار خدا لعنتت کنه مسررعود! -

 دست بلند کرد؟!
 یتبالش فرو بردم و تا وق ی. سرم رو تودمیسمت تختم رفتم و رور دراز کش به

 کردم. هیکه خوابم ببره گر
*** 
دهنمه شروع کنم به داد  یکه تو یخواستم با همون لقمه ا یکردم. م ینم باور

گذاشت و ادامه  زیم یرو رو یچا وانیب*و*سم. بابا لزدن و برم لپ مامان و ب
 داد:

 !یوسط باشه و از من پنهون کرد یا گهیکس د یکه بفهمم پا یبه روز یوا -
 و گفت: دیکش یقیقورت دادم. نفس عم دهیام رو نجو لقمه

. تا هر وقت که موجب یمن بمون یتو خونه  یتون یم یتا هر وقت که بخوا -
 .یمن نباش یزیآبرو ر

 و غضبناکش بهم زل زد: ینگاه آب با
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و حرف فقط حرف مسررعود و سرراغر. هنوز  یچیگم قرار ما ه یبه عموت م -
 هم واسه جفتتون زوده. حرفمون دو تا نشه.

 انداختم: نییرو پا سرم
 ممنونم بابا. -

 فرستاد و گفت: رونیرو به صورت آه ب نفسش
 گم بهتر از مسعود ... یهنوز هم م -

شت م مهیحرفش رو ن خودر شد. ب زیکاره رها کرد و از پ اراده من هم  یبلند 
 رو عقب داد و گفت: شیبلند شدم. صندل

 خواد برگرده خودت رو به خونواده عموت نشون نده. یکه مسعود م یتا موقع -
 رونیب نیانداختم. نفسررش رو سررنگ نییلب گفتم و سرررم رو پا ریز یا باشرره

 فرستاد و گفت:
 نه! ای یش یم یاز ما راض نمیبب -

 باال آوردم و بغض به گلوم نشست و گفتم: یرو با ناباور سرم
 بابا! -

شپزخونه خارج  نگاهش سف تکون داد و از آ سرر رو با تا رو از من گرفت و 
شپزخونه ب شت از آ سرر دا شت  رفت رو به من  یم رونیشد. مامان هم که پ

 دیتهد نیتکون داد و خارج شد. البته من حکمت ا دیانگشتش رو به نشونه تهد
 !دمیمامان رو نفهم
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 نهیکه باباجونم به حرف من گور داد. مهم ا نهیمهم ا ه؟یچ یحکمت چ اصال
شررد. لبم رو به دندون گرفتم و تو دلم خدا  دهیکه پوز مسررعود خان به خاک مال

 رو شکر کردم.
سعود ظهر قراره بره. البته عج شتریب یوقت میشاد بود  بیشد که مامان گفت م

 اسما از مدرسه یبه کامم زهر شد وقت میشاد یرو بمونه! ول یچون قرار بود مدت
از طرف مسعود داده بود  ینامه ا هیو  دهیکوچه د یرو تو دیبرگشت و گفت سع

 دستش.
 استرس نامه رو باز کردم: با
 به حرمت ،ید یو تا موقع رفتن خودت و نشون نم یاریه در مدونستم دب یم -

پس مونده ندارم. فقط  یکشررم وگرنه عادت به خوردن غذا یپدرت پا پس نم
شد که  باهام گرفته ی. تماساههیکه روزگارت س ارمیب ریدعا کن نتونم ازت آتو گ

ن پدرت رو منصرف ک مالکا ایتا اون موقع  ام؛یم گهیگشتم. دو ماه د یبرم دیبا
ضافه م ای  یبزن ادیسفره عقد. حرف کم و ز یپا ینیش یبدون زر زر و حرف ا

 .زیهمه چ ریزنم ز یگم و خودم م یفرهاد و به بابات م یماجرا
 لب گفتم: ریدستم مچاله کردم و ز یرو تو نامه

 .یع*و*ض*ی عقده ا -
رهاد هم از ف یتو دلم کل جواب اسما رو بدم به سمت اتاقم رفتم و نکهیبدون ا و

 ممنون شدم که زد مسعود رو ناقصش کرد.
 ریما گاس یلیدرست وقت تعط دیبودم که به حضور منظم سع یعصبان اونقدر

خورد  یکه به پنجره اتاقم م یتختم قرار گرفتم به ضررربه ا یهم رو یندم. وقت
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سنگ هیتوجه نکردم. البد باز هم عال ش یزیچ یاس که داره  سمت   هشیرو به 
 کنه. یپرتاب م

کنم. اگر قرار  ی. معلومه که بابام و کامل منصرررف مدمیتخت دراز کشرر یرو
 خواستن از جانب اون باشه نه خونواده من. دیازدواج کنم. با یباشه با کس

*** 
خواب آلود از اتاق خارج شدم و به سمت آشپز خونه رفتم. موقع  یچشم ها با

 یصررف طوالن نکهیآرنجم محکم به در خورد. اما از ترس اورود به آشررپزخونه 
اشته آماده گذ شبیشده رو که د یکپسول خال عینکردم و سر یبشه بهش توجه

که پشررت در  ییاز چادر ها یکیبودمش برداشررتم و به سررمت در هال بردم. 
ونستم ت یشدم. به خاطر گنده بودن کپسول نم اطیبود برداشتم و وارد ح زونیآو

رو باز کردم و کپسول رو کشون کشون به  اطیدرم رو جمع کنم. در حخوب چا
که از همونجا معلوم بود دور  یادیز تیجمع دنیسررمت سررر کوچه بردم با د

اومد. موهام دور گردنم  ربود جمع شدن آه از نهادم ب دونیم کیکه نزد یتانکر
 کرد. یشونه هام افتاده بود. آرنجم هم درد م یبود و چادرم رو ختهیر
شتم. هم با سول رو کنار پام گذا صف رفتم و کپ سمت  ضع به  ه ک نیهمون و

ستم چادرم رو رو س یخوا شت. به  یسرم بندازم ک سولم رو از کنار پام بردا کپ
ا بزنه از من فاصررله گرفت و ب یکه حرف نیبود، بدون ا یسررمتش برگشررتم. عل

سمت جلو شروع به حرکت کرد. به  سولم ر یسرعت   و کنارصف رفت و کپ
 .ستادیخودر گذاشت و ا مال
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 ینعیبود  سررتادهیا یکه عل ییرو رفتم و تا جا ادهیصررف خارج شرردم و به پ از
ش دونیم کینزد ستم ز دمیقدم زنان جلو رفتم. چادرم رو کامل جلو ک  ریو با د

سرد یچونه ام محکمش کردم. و زمان شلوار  ادمی دیچیپاهام پ یتو یکه  اومد 
 واریشرردم و کنار د هتن نییپا الیخ یجوراب پام نکردم و پاهام ل*خ*تن. ب ایو 

ست د یکز کردم و به عل شم دوختم. آرنجم رو خم کردم و با د  ریام از ز گهیچ
 . سردم شده بود.دنشیچادر شروع کردم به مال

 لنگ و پاچه ت! ایسرو گردنت وله!  ای -
 چشم تو چشم شدم.و با فرهاد  دمیوحشت به سمت راستم چرخ با

 پاهام بود: یرو نگاهش
 رور. فتهیچادرت و ولکن بذار ب -

که ز عیسررر پام رو  یرو یب*غ*لم جمع کردم ول کردم و کم ریچادرم رو 
 و در همون حال گفت: دیچرخ دونیبه سمت م یعنی گهیپوشوند. به جهت د

 تو مغازه. ایب -
 گفتم: یآروم یقدم اول رو برداشت. با صدا و
 .امینم -
 بهم انداخت و گفت: یسرشونه ار نگاه یرو از
 خودت. یبعدر پا یول یهر جور دوست دار -
کردم. آخه من سررر کله سررحر با دهن بو داده پاشررم کجا  ینموند و رفت. پوف و
 دنبال تو؟! امیب
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ستم حرکاتش غ یم زد  یخندانداختم. لب یبه عل ی. نگاههینیب شیقابل پ ریدون
به گردر در آورد. ا نیبو نگاهش رو  ته دهیکه اون د یعنی نیمن و فرهاد  . الب

 تعجب هم نداشت. یجا
 گرفتم و وارد مغازه بلور شیکه فرهاد رفت رو در پ یریمس زونیآو یشونه ها با

 بود. دونیشدم که دور م شیفروش
شت سته بود. لبخند شیچرم یصندل یبزرگ ته مغازه رو زیم پ ش ه دل از ت ین

 زد و گفت:
 !یقدم رنجه کرد -

. اخم ادیداشتم لبخند بهش نم دهی. هنوز هم عقستادمیکردم و همونجا ا یاخم
 بهتر بود! لبخندر رو جمع کرد و گفت:

سونن ! باز به گور بابات نرستین یوانستا. واسه من که مسئله ا شهیپشت ش -
 که دستش و ه*ر*زه کنه!

 اخم گفتم: با
 من و بابامه به خودمون ربط داره. نیب یهر چ -
 بلند شد و گفت: زیپشت م از
 گرمه. ن،یبش نجایا ایب -

در  ی! خودم هم دوسررت نداشررتم جلودیمن و نشررن یاصررال حرف ها انگار
س ستمیوا شت منهیمن و بب یو ک سمتش رفتم اما پ ستم. ک زی. به  ش  زینار منن
 به سرتا پام کرد و گفت: ی. نگاهستادمیا

 فرستم بشکه نفت ... یفردا م -
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 گفتم: یکالمش و فور ونیم رفتم
ست. هر بار م - ست ینه، نفر سر یدعوا م یفر شقرق هی یشه. بابام اون  تو  یق

 خونه راه انداخت که نگو.
 :دیکرد و توپ اخم

شه ب رتیغ یلیبابات غلط کرده، خ - . رهیگنفتتون و ب هیسهم ادیداره خودر پا
 .یرو آورد یکپسول گاز خال یبه چه وضع دمیاالن هم د !؟یاخه تو زور دار

 کردم: اخم
 درست صحبت کن. -

 لب غر زد: ریهار و به هم فشرد و ز دندون
 اسم خودر و هم گذاشته پدر! -

 اومد؟ یهمه ر سه چهار نفر با نفر اول فاصله داشت! چرا نم یعل
 !اد؟یم یک تع*و*ض*ی یاون پسر عمو -

 نگاهش کنم جواب دادم: نکهیا بدون
 دونم. ینم -
 . چرا؟یومدین رونیهفته س از خونه ب هی -

دونسررتم باز هم من و تنها  یشرردم. نگفتم که به خاطر اون بود. آخه م سرراکت
 ترسوندم. یو م ارهیم ریگ
 گفت: یآروم یصدا با
 ؟یترس یاز من م -
رف لبش ط هیود. ب نیسمتش برگشتم و به صورتش نگاه کردم. نگاهش غمگ به

 باال رفت:



wWw.Roman4u.iR  48 

 

خره. . به بابات بگو بره بدیخر یکیآورده. بابام  ونیزیسررره تا تلو شیحاج ذب -
 دنبالش بوده. نکهیمثل ا

 هم حرف هار به هم ربط داشت. لب هام و تر کردم و گفتم: چقدر
 ذاره من و تو ... یبابام نم -
ه ک ضی. مررمیگ یراهت و نم یجلو گهینزن. د تیاطیاز کالس خ یخودیب -
 کنم! تتیبخوام اذ ستمین

رو به دندون گرفتم. نگاهش رو از من گرفت، خواسررتم حرفم رو به شررکل  لبم
 بگم: یا گهید
 کن... یبابام فقط به مسعود فکر م -
 تمومه. نی. خونه ام تا فروردمیداشت یامسال فرور خوب -

 یآروم یشد و با صدا رهیتو چشم هام خ یطوالن یشدم. بعد از سکوت ساکت
 گفت:

 شم. یم وونهینزن ساغر. د دنیحرف از نرس -
 کردن: یکردم با انگشت هام باز شروع

 .تهیاما واقع -
 تلخ شد: لحنش

 نه! ای یدونم تو با من ینم ی! من حتیزن ینم یکه حرف ییتو تیواقع -
 اراده پوزخند زدم: یب

 .ستمیمن با خودم هم ن -
 باز شد: اخمش
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 ؟یتاِک  -
 و باال بردم: ابروهام

 !یچ یعنی -
 دوخت: ابونیرو به خ نگاهش

بد نیبه ا یخوا یم یتا ک - مه  ند ادا جات  گرانی! دیسررکوت کن ؟یرو به 
صم ساغر، نمرنیبگ میت سال ازت بزرگترم   هیخوام به خاطر  ی! من حداقل ده 

 برم! رونیب دونیاز م یجوجه فاُکل
 و گفتم: ستادمیصاف تر ا ام،یدر ب یکردم از حالت ُشل یسع

 که پدرم بگه ... یزنم. هر چ ینم یحرف بابام حرف یوقت رو چیمن ه -
و چند بکشم. ت نیبلند ه یبرداشت که باعث شد با صدا زیبه سمتم خ ییهوی

 صورتم، صورتش متوقف شد: یمتر یسانت
به  ی! وا داد؟یچ یعنیحرف  نیا - بات دادآره؟ دل  با ته بودم خر ؟یدل  ! گف
 شم ساغر! گفته بودم. یم

 کردم و گفتم: ینفس بکشم. اخم یکردم عاد یسع
شم  اگه زنت ستیبهت فکر کنم! معلوم ن اتیخل باز نیبا ا یتوقع که ندار - ب

 !یزهره ترکم کن یخوا یچند بار در روز م
 مکث گفت: هیخودر رو گرفت و بعد از چند ثان یار گرفت، اما جلو خنده

 !یکه تو مال من نش نهیاز ا میمن همه ناراحت -
م طبقه دوخت یرو یها ونیقل یا شهیش یشمیو  یا روزهیف یرو به بدنه  نگاهم

 .یداشتن تا مصرف یدکور یجنبه  شتریکه ب
 جلو. ادیاشاره از جانب منه تا باز هم ب هیمامان منتظر  -
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 قفسه ها بود گفتم: نییپا کیو کوچ بزرگ یکه نگاهم رو گلدان ها یحال در
 .ادینه. بهش بگو فعال ن -

 سرم قرار گرفته بود: پشت
 از کدومش خوشت اومده؟ -

 رو از ظرف ها گرفتم و به سمتش برگشتم: نگاهم
 . من برم.ادین یباشم عل نجایفکر کنم اگه تا غروب هم ا -
 :دیسرم مرتب کردم تا به سمت در برم. بازوم و چسب یچادرم رو رو و
 ی. چطور کارگرهااین زهایطور چ نیتو رو خدا ساغر پا نشو سر صبش دنبال ا -

 !ارن؟یبرن. بعد خونه خودتون نم یواسه خونه عموت م انیبابات م
به جار لبخند زدم. در ا یجواب یعنیندادم.  یجواب بدم.  که   نطورینداشررتم 

کنه.  یم دایکامال نمود پ« کرم از خود درخته»ه گفت که َمَثل شررر یمواقع م
 گفت: یفرهاد ابروهار و باال داد و با لحن بامزه ا

 نه؟ گهید رهیگ یره م یم ی. علاینه. خودت ب -
ش لب ستش ب دمیهام و به داخل دهنم ک ش رونیو بازوم و از د  یو در حال دمیک

 رفتم گفتم: یکه به سمت در م
شته بار که جلوتوقع  -  یحرفش حرف یوقت رو چی. من هستمیپدرم وا یندا

 زنم. ینم
 اومد نگاه کردم و ادامه دادم: یکردم و به فرهاد که شونه به شونه ام م یتوقف

 با مسعود ... میاومده و نامزد نییپا طونیفعال از خر ش -
 !یباشه که تو نامزد خطابش کن یمسعود سگ ک -
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 کرد و گفت: یاخم نگاهم و ازر گرفتم. پوف با
 آره؟ یکوفت ینامزد نیخب ادامه بده. به هم خورد ا -

 آره تکون دادم و گفتم: یرو به معن سرم
 ینه خودت و انگشرررت نما کن نه من و. من آدم یخود یگم. ب یباز هم م -
 بزنم. یکه رو حرف پدرم حرف ستمین

 گفت: یپر انرژ یصدا با
 نیهمچ یعنی یو مسعود رو از سرت وا کن یمنصرفش کن یکه تونست نیهم -

 .یستیهنر ن یب ید یکه نشون م
 و گفت: دی. خنددینگاه دلخور من رو د یوقت

 نیخب. تو سفت و سخت رو مخالفت با مسعود بمون. من خودم از ا یلیخ -
 .ارمیور به پدرت فشار م

هاد و فر دیرو درسررت کنم. نبا میبه سررمت در رفتم تا جمله بند گهیقدم د چند
سش رو معلق نگه م سا شتم. هر چند اون به من کار یاح شت، ظاهرا  یدا ندا

سوار بود و  یخر کور ست برسه خدا م یرفت! به کجا م یطرفه م هیرو   یخوا
 و گفتم: دمیکش یقیدونست. نفس عم

 فرهاد؟ -
با . یحسرر چیه یو بهم زل زد. وارفته. ب سررتادیا هیثان هی یبرا پلک هم نزد. 

 گفت: لیرو به تحل یصدا
 جان فرهاد؟ -
زدم. سرررم رو انداختم  یحرفم رو م دیخودم و نگه داشررتم که نخندم. با یلیخ
 و گفتم: نییپا
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 که من ...چطور بگم؟ یبرخورد کرد یمن ... تو تا به حال جور -
 صورتش نگاه کردم: به
 ؟یمتوجه. امیتونم کنار ب یمن با اخالق تند تو نم -
 طرف لبش به لبخند باال رفت و گفت: هی

 تو به من جواب بله بده. نوکرت هم هستم. -
 لب گفتم: ریندونستم و ز زیموندن رو جا گهید
 خداحافظ -
 گذاشتم. رونیپام رو از در ب و
 ساغر؟ -

 و نگاهش کردم. کالفه نگاهش رو گرفت: برگشتم
 . برو به سالمت.یچیه -
نبود. به سررمت  یدر خارج شرردم و به تانکر و صررف جلور نگاه کردم. عل از
. میبا عشرروه گفت« فرهاد» هیخودمون به راه افتادم. خنده ام گرفته بود.  ابونیخ

 نکنه ساغر. لتی! خدا ذل؟یتو قوط میحال بچه مردم و تا غروب کرد
 .نجامیساغر من ا -

 ینجبود و دو تا کپسول نار ستادهیاکه بسته بود،  ییاز مغازه ها یکی یجلو یعل
 نیزم یکپسررول ها رو از رو دمیبود. بهش که رسرر نیزم یرنگ هم کنارر رو

. با میرو گرفته بود؛ و با هم هم قدم شد یکیکه با هر دستش  یبرداشت، طور
 گفتم: هیکنا

 نه؟ یستادیوا م نجایاومدم تا غروب هم یاگه نم -
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 خنده گفت: با
 !میندار شتریکه ب هیدونه دختر همسا هی م؟یچه کن -
 ام و ترر کردم: افهیق

 !یببند دهنت و عل -
 .دیبلند خند یصدا با
 یمن نفس راحت دنی. با ددمیدر خونه د ی. مادرم رو جلومیدیکوچه که رسرر به

 گفت: یرو به عل میدیبهش رس یو وقت دیکش
 مادر. ینیبب ریخ -

 گذاشت گفت: یم در یکه کپسول رو جلو یدر حال یعل
 بود. فهیوظ -

 کمرر رو راست کرد، رو به مامان گفت: یوقت
 ... گهید ستیشلوغه. بهتر ن یلیدور تانکر خ -
 . مامان با حرص گفت:دیشده من و د زیر یبه من نگاه کرد و چشم ها و
 کپسول پر کنه!! ادیگلور ب ریز مینه که ما چاقو گذاشت -

گاهش ب یعل جب ن با تع باال داد و  هار و  مان گردر کرد.  نیابرو ما من و 
 دست مامان و گرفتم و گفتم:

 .گهیتو د میبر -
 گفتم: یکردم و رو به عل تیمامان رو به سمت در هدا و
 .یآورد نجایممنون که کپسول و تا ا -
 آروم تر ادامه داد: یبا صدا و
 اول بسم الله. نیبه روزم هم یکه گند زد نیو ا -
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گاهم م یعل جب ن با تع که  یهنوز همون جور  مان  ما بال  که من هم دن کرد 
 شدم و در رو بستم. اطیبرد وارد ح یکپسول رو داشت داخل خونه م

 مامان شروع شد: یپام و داخل هال گذاشتم غر غر ها نکهیمحض ا به
با ا یطور نیخودر فکر کرده که ا شیپ یچ نیبب - و  یکارهات چ نیگفته. 
 ؟یپدرت و سکته بد یخوا یدختر؟ م ینشون بد یخوا یم

 رو از سرم در آوردم و گفتم: چادرم
 انجام بدم؟! یو به خوب فمیکنم وظا یم یبده که سع -

 و گفت: ستادیدر آشپزخونه ا یجلو مامان
 تا پدر و مادرت بهت افتخ... یباش یدختر خوب نکهیتو ا فهی! وظفتیوظا -

 و قطع کردم و گفتم: حرفش
سما درس م - شما بهش افتخار م یم ییخونه و به جا یا سه و  . من نیکن یر

 کنم. یعمل م یهم به خوب فمیکلفت زاده شدم، به وظا
 محکم به صورتش زد: هویچشم هار گرد شد و  مامان

 ه؟ی! کلفت چیزن یکه تو م هیچه حرف نیخدا مرگم! ا -
 جلور رد شدم و وارد آشپزخونه شدم و در همون حال گفتم: از
 !انیاست چه حاجت به ب انیکه ع یزیمامان. چ الیخ یب -

سول سمت اجاق گاز رفتم. مامان هنوز جلو کپ شتم و به   ادهستیدر ا یرو بردا
 کردم گفتم: یم یکه داشتم کپسول رو جاگذار ینیبود. در ح

 ؟یچرا اونجا واستاد -
 :دیمشکوک پرس مامان
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 چرا دستت کبوده؟ -
 تعجب به سمتش برگشتم. دستم رو اشاره کرد و گفت: با
 گم. یآرنجت و م -

 با در رو به خاطر آوردم و گفتم: شیپ یساعت برخود
 خواستم برم کپسول و ببرم به در آشپزخونه خوردم. یکه م یآهان! موقع -

 در هم رفت: صورتش
 گما! یبه پدرت م یکن یکارها رو م نیساغر ا -
 :دمیاراده خند یب

 .فهیره خونه شر یزنه باال م یم شیباشه بگو. باز ناراحت -
 ام رو جمع کردم و گفتم: خنده

 !نه؟یاز ا ریغ -
سرراکت شررد. اما من انگار دنبال بهونه بودم که باز سرررکوفت بزنم. در  مامان

 شروع کردم با خودم حرف زدن: دمیچ یصبحونه رو م زیکه م یحال
به ده روز نکشه بچه  یدییزا یو م یشد یاون موقع که زرت و زرت حامله م -

افتادن، از نظر شوهر جونت تنها راه نجات تو در آوردن ساغر بد  یهات پس م
 نیهم هسررت و اون هم ا یفکر نکرد که راه بهتر نیبخت از مدرسرره بود و به ا

 .یحامله نش گهیکه د
 گفت: یآروم یصدا با
 عقب زده. خمیتار -

که ناله مانند از گلوم خارج  یظرف مربا ثابت موند و تنها کلمه ا یرو دسررتم
 بود: نیشد ا
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 بازم؟! -
 ها نشست. با اخم گفتم: یاز صندل یکی یرو آروم

 آخه؟ یکن یرو بلند م ینیسنگ نیکپسول به ا یپس واسه چ -
سا هیقرار دادن بق الیخ یب پرت کردم. مامان  یصندل یشدم و خودم و رو لیو

 انداخت و گفت: نیینگاهش کردم. سرر رو پا یکرد. سوال یغم زده نگاهم م
. به یمداو ایساغر. پونزده سالم بود که تو به دن ییمن تو یزندگ یتنها بهونه  -

 .میزندگ یهمه  یبود. اما تو شد ینداشتم، از اول الآبال یدیپدرت ام
 تو چشم هار حلقه زد: اشک

انصررراف با من حرف نزن. من تو رو از مجموع اسررما و  یطور ب نیا گهید -
 دوست دارم. شتریب دنیکش یکه به ده روز نم ییپدرت و بچه ها

 کردم و گفتم: ی. پوفدیاشکش از چشمش چک و
 بگم؟ ی. به تو نگم به کدیقربونت برم ببخش -
دور گردنش انداختم و گونه ار رو به سررمتش خم شرردم و دسررت هام رو  و

 کرد گفت: یکه اشک هار رو پاک م ینی. حدمیب*و*س
 واستاد. شمیپ قهیدر منتظرت بودم زن عموت اومد چند دق یاالن جلو -

 فاصله گرفتم و گفتم: ازر
 خب؟ -

 و عقب زد و گفت: موهار
 شیاز موضرروع پ یلیعموت خ ایگفت با تو و پدرت صررحبت کنم. گو یم -

 اومده ناراحته.
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 مشکوک بهم نگاه کرد: بعد
 مسعود دعواتون شد؟ دنید یاون روز که رفته بود -
 بلند شدم و گفتم: زیپشت م از
 چطور؟ -
 اومده تو اتاق قندون شکسته بوده. یگفت وقت یزن عموت م -
 و گفتم: دمیرو چ زیم ی هیبق
 شه نگم؟ یم -

 لب هار و جمع کرد و گفت: مامان
 .یاول به من بگ یبگ یبه کس یقول بده هر وقت خواست یباشه. ول -
 زد و گفت: یخنده بهش نگاه کردم. لبخند با
 تو راهه؟ یبعد میبه پدرت خبر بد یحاال چه طور -

 و گفتم: دمیخند
 نه! ایمونه  یم مینیبگذره بب مانتیبذار ده روز از زا -

 اخم کرد و گفت: مامان
 مونه. من دلم روشنه. یکه م شالهیا -

ند به خه سررر قبلدمیحرفش خ  نیها هم دلش روشررن بود. فکر کنم ا ی. آ
 بعد از اسما باشه! یباردار نیچهارم

*** 
 اطیپشم ب*غ*ل ح یها سهیکردم نگاهم به ک یرو جارو م اطیکه ح یحال در

ث زدم که فقط باع شیکیبه  یبود. با حرص به سررمتشررون رفتم و لگد محکم
 بچسبه. یپشت یها سهیجابجا بشه و به ک یشد کم
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سما و بابا در حال اطیح در شد و ا صحبت م یباز  صدا یکه با هم   یکردن و 
 شدن. اطیخنده اسما بلند بود وارد ح

 ها، با تعجب گفت: سهیمن کنار ک دنیبا د اسما
 ن؟یَ سالم اون ها چ -
 اخم به بابا نگاه کردم و گفتم: با
 ه؟یها چ نیبابا ا -

 ابروهار و باال فرستاد و گفت: بابا
 !رونیپشم باشن! از باالر هم که زده ب ی سهیخوره ک یبهشون م -

 رو همونجا انداختم و گفتم: جارو
 بابا! نیشما قول داد -
 بغض کردم. بابا از اسما فاصله گرفت و گفت: و
 شده؟ یچ -
 ها اشاره کردم و گفتم: سهیک به
 امیتا هر وقت با خودم کنار ب یکنن؟! مگه تو نگفت یکار م یچ نجایها ا نیا -

 !ن؟یزن یاز ازدواج نم یحرف
 سرر رو تکون داد و گفت: یجیهم با گ بابا

 آورده؟ یها رو ک نیگم! ا یهنوز هم م -
 اسما نگاه کردم و در جواب بابا گفتم: به
گفت واسرره درسررت کردن رخت خواب  یآوردن. زنعمو م دیزن عمو و سررع -

 من و... یها
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 رو جا انداختم و با مکث ادامه دادم: ر«مسعود»
 .نیایتا شما ب مینگ یچیمامان گفت ه -

 کرد و گفت: یپوف بابا
 گه. یم یزنعموت چ نمیرم بب یخبرم. فعال بذار باشه بعدا م یمن ب -
 خونه بره که گفتم: یخواست به سمت پله ها و
 ن برو.اال -

سانش ب ستادیاول ا یرو پله  بابا سما نگاه تر شکوک نگاهم کرد. ا من و  نیو م
 انداختم و گفتم: نییبابا در گردر بود. سرم رو پا

 ه؟یحرف زنعمو چ ینیبب یشه االن بر یم -
 گفت: تیبا جد بابا

 گم. یرم. دروغ که بهت نم یگفتم م -
 وارد خونه شد. اسما به سمتم اومد و گفت: و
سر کار  ادیبابا ز - ساغر، انگار  س یافتاده. تو یاتفاق هیحالش رو براه نبود   ریم

 یمصررنوع یلیچرت و پرت گفتم، خ یجا کل نیبودم که سرروارم کرد. تا هم
 معلوم بود ناراحته. یکرد بخنده. ول یم یسع

 به اسما نگاه کردم و گفتم: کالفه
گاه باز -  گل کرد؟ تیباز کارآ
نه آشپزخو یصحبت بابا و مامان از تو یتوجه بهش وارد خونه شدم. صدا یب و
شت پنجره اتاق ا یم ستم. پ شدم و در رو هم ب  ی. علستادمیاومد. وارد اتاقم 

که متوجه من شد به سمت پنجره اومد.  نیبود و به محض ا ستادهیا اطیح یتو



wWw.Roman4u.iR  60 

 

تنش  ونریب لباسبود،  یکه با رکاب شررهیعکس همار مضررطرب بود و بر  افهیق
 به در انداختم و پنجره رو باز کردم. یبود. نگاه

 و گفت: ستادیپنجره ا ریز
 چه خبر؟! -

 و باال بردم و گفتم: ابروهام
 بهت آمار بدم؟ دیاالن با یعنی -
 دندون هار و به هم فشرد و گفت: ینارحت با
 ات.باب شیفرهاد امروز رفته بود پ نکهی. فقط بهت بگم مثل االیخ یب -

 :ستادیا قلبم
 خب؟ -
 سرر رو تکون داد: یدرموندگ با
 شدن. ریدرگ -

 گفت: بالفاصله
 کنه. یبه پا م امتی! بدونه بهت گفتم قایاریفرهاد ن یبه رو -
 پنجره رو بستم و پرده رو انداختم و گفتم: عیدر اتاقم ضربه خورد. سر به
 بله؟ -

با به طرز  با تاقم شرررد و در رو هم بسرررت. قلبم  باز کرد و وارد ا تاق رو  در ا
 یو ب اون نشست ی. آهسته به سمت تخت اومد و لبه دیتپ یتند م یوحشتناک

 مقدمه گفت:
 پرسم. یم شتریب نانیاطم یبرا یدارم ساغر ... ول نانیبهت اطم -
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 شد: قیصورتم دق به
 ست؟ین تیزندگ یتو یکس -

شد که بابام اخم  یدونم چقدر سکوتم طوالن یه بهش زل زده بودم. نمشد الل
 هم رفت و گفت: یهار تو

 کارگرهام به باد کتک گرفتمش. یصورتش و جلو یزدم تو -
صورتش قرمز م قلبم شت پوست  شد. بابا دا شرده  شون از ا نیشد و ا یف وج ن

 بود: تشیعصبان
سم دختر من حرمت داره. - سل تا بفهمه آوردن ا سر  شه! من  میپ ست که با ه

 که لقمه ر ... یفرستم سر سفره ا یدخترم و نم
شت یقرار یکرد. بغض کرده بودم، چرا ب سکوت رهاد ف یساغر؟ واقعا توقع دا

نه تا ز یم یباز هم شاخ و شونه بکشه؟ مگه خودر نگفته بود دست به هر کار
ست ب شته وگرنه زورر  اره؟یتو رو به د مطمئنا اون کوتاه اومده و حرمت نگه دا

 نکنه باز خر بشه؟ یبعد ...! وا یچربه. نکنه دفعه  یبه بابا م
 به روند فکر کردنم مهر توقف زد. یقبل یبابا با ادامه دادن جمله  یول
 حرومه. ی... لقمه  -
 بهت گفتم: با
 ؟یچ -

 یراض چندان تیبگه و معلوم بود از گفتن واقع یزیبابا دوست نداشت چ انگار
 . اما گفت.ستین

 یزهایجنس هاشررون چ ی. قاطسررتین یدر آمدشررون از بلور فروشرر یهمه  -
ست. چ گهید شته که نم یزیهم ه شون دا شن.  یکه اونقدر برا ست بک تونن د
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ما من آدم یفکر کردن کسرر نداره، ا نار  یکه ب سررتمین یخبر  خت از ک نا شرر
 دخترم بگذرم. یخواستگار ها

 لیحلرو به ت ینشستم و با صدا نیزم یدادم و آروم رو هیکنار پنجره تک وارید به
 گفتم:

 ه؟یچ -
 .... فهیشر یخونه  یم*ر*ر*و*ب ها اک،یتر -

شرررف.  یفرهاد ب ف،یبود. فرهاد کث یکاف فهیخونه شررر یها م*ر*ر*و*ب
خورده بودم! بابام کتک  یمن تو م*س*ت فه؟یخونه شررر یم*ر*ر*و*ب ها

 یجلو یو متوجه نشدم بابا ک دیگونه ام چک یفرهاد ع*و*ض*ی. اشکم به رو
 پاهام نشست:

شده تو ا یمن که بدت رو نم - س نیخوام بابا! اما ...  .... جنازه ت  یخونه بپو
 ذارم. یدور فرهاد نم یرو رو

 اتاق رو ترک کرد. زمزمه کردم: یک دمینفهم و
 بره به جهنم.بره به جهنم. فرهاد  -

*** 
 یکشررو یکه متر رو از تو یرو بسررتم و در حال میبلوز سرره دکمه ا یها دکمه

 آوردم گفتم: یدر م میدست یاطیچرخ خ
 ؟یکن ینگاهم م یمامان؟ چرا اون جور هیچ -
 بغض دار گفت: یصدا با
 ؟یختیگفت به هم ر یاتاق چ یتو شبیبابات د -
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 گذاشتم و گفتم: کیپالست یهام تو لیوسا ی هیبق شیرو پ متر
 خوب گفته! زیچ هی دیشا ؟یکن یبغض م یواسه چ هیچ یدون ینم یوقت -

 زدم و گفتم: ینگاهم کرد. لبخند هیاندر سف عاقل
 راحت. حرفش برام خوب بود. التیحرفش خوب بود مامان. خ -

 هار و کج کرد و گفت: لب
 نگو. برو مواظب خودت بار. یباشه مادر، دوست ندار -

کردم. چادرم رو از  یبرداشررتم و ازر خداحافظ نیزم یرو از رو کیپالسررت
 پشت در برداشتم و از خونه خارج شدم.

 یپشررم اون سررمت حوض دهن کج یها سررهیک یبرا اطیعبور از ح نیح در
 لب با حرص گفتم: ریکردم و ز

 .نیبش دهیهمتون به گند کش ادیبارون ب شالهیا -
 زد و گفت: یلبخند دنمیبا د هیرو باز کردم. عال اطیدر ح و
 .یممنون که اومد -

خارج شردم. چادرم رو مرتب کردم و با هم به  اطیبه رور زدم و از ح یلبخند
ور افتاده و به ر یدونسررت چه اتفاق یم اینبود!  انیدر جر هیعال ای. میراه افتاد

َشکم به مورد اول ب ینم . آخه دونست ینم یعنی. دیرس یم شتریآورد! که البته 
 بخوره. سینبود که نخود تو دهنش خ یآدم

که  نیآخر نت  با م ند  ته عقب  هیدرسررمون رو هم رها بهمون داد، هر چ هف
که الگوها یو معلوم بود دندون گرد کرده. ول میموند  یباالخره بهمون گفت 

که  یاطی. از خمیآزمون آماده کن یده و خودمون رو براتموم شرر یدوره مقدمات
 شد: زونیآو هیعال یلب و لوچه  میخارج شد
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 ره؟دو دنیبابت د میدوباره پول بد دیبا میرد ش یاگه آزمون عمل یعنی! یوا -
 خنده به بازور زدم: با
 یکرد و م یم فیکه خودر هم تعر یدی. دمیش یما قبول م ه،یعال الیخ یب -

ارمون ک یعنی. میکار کن شررشیدوسرررت داره پ میریرو بگ پلممونیگفت اگر د
 خوبه.

شت یاطیخ یکوچه  از ود. تر ب کیکه بار میشد یا گهید یو وارد کوچه  میگذ
 و گفت: دیچادرر رو جلو کش هیعال

 رم؟یبگ یپارچه چ یحاال به نظرت واسه مراسم ُگل -
رده ک فیدر مورد نامزد کردنش تعر یاطیخ یدخترخاله ر بود که تو منظورر

ستم جواب بدم در  شد و دو مرد قو یکیبود. تا خوا ضرب باز   یاز خونه ها به 
اما انگار  میکه از کنارشررون رد بشرر میخارج شرردن. هر دو سررکوت کرد کلیه

حرکت رو  نیا یچون به سمتمون اومدن و اونقدر ناگهان میهدف اون ها ما بود
ما نتونسرر که  به  یو جلو میکن یکار میتانجام دادن  دهن جفتمون و گرفتن و 

که از دسررتم همون اول پرت  لمیداخل خونه بردن. از بس دسررت و پا زدم وسررا
تاق زچیشرررد ه به ا تاد. جفتمون رو  چادرم هم از سرررم اف له بردن و  ری!  راه پ

 انداختنمون داخل و در رو هم رومون قفل کردن.
 کردن. هیکرد به گر خودر جمع شد و شروع یتو عیسر هیعال
 سمت در رفتم و شروع کردم به مشت زدن: به
 ارهی... بابام پدرتون و در م دیام ... باز کن ی! ... من دختر ظفرایلعنت دیباز کن -

 .دیشرف ها ... باز کن ی... ب دی... باز کن
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 !نجایانداختنمون ا یکه نم ارنیخواستن بال سرمون ب یاگه م -
 برگشتم و گفتم: هی. به سمت عالستادیاز حرکت باز ا دستم

 گرفتنمون؟ یباز یوحش نیبا ا یچ یپس برا -
شک هار راه شونه شدن. موهام و از  یهار و باال انداخت و باز ا صورتش 

 گردنم جدا کردم و گفتم:
 کنن. ی. االن در و باز مهینکن عال هیگر -
 گفت: هیگر با
 خواستن باز کنن چرا قفلش کردن؟ یاگه م -

 محکم به در لگد زدم و باز هم گفتم: ییهوینگاهش کردم و بعد  هیثان چند
 .دیباز کن -

 انگار صورتش رو به در چسبونده باشه گفت: یکس
 .میفرهاد یدختر. ما دوستا ریآروم بگ -

 از چشمم دور نموند. چشم هام گرد شد: دیکش هیکه عال یقیعم نفس
 ندارن آره؟ یراحت شد با تو کار التیخ -

 سرر رو با التماس کج کرد و گفت: هیعال
 یندارن. مطمئنم فرهاد فقط م یکدوممون کار چیراحت شررد که با ه المیخ -

 خواد باهات حرف بزنه.
 سمتش رفتم و گفتم: به
 ...هی....  هیخواد  یاون م ه،ی! فرهاد روانیمطمئن یتو غلط کرد -

ستم و به د هیعال یشدم و در مونده روبرو الل ش  یم چیدادم. دلم پ هیتک وارین
شدت فعال شده بود. ر تیخورد و از  سترس گرمم  موهام دور گردنم  ختنیو ا
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 یجمع نم هیشرردم و اون ها رو مثل عال یهم کالفه ام کرده بود. چرا من آدم نم
 کردم؟!
پاها یو ب*غ*ل کردم و سرررم رو رو پاهام باز هم  ییزانوهام قرار دادم.  که 

 بودن. انیعر
صدا ینم شته بود که  سکوت اتاق  یتو دیکل دنیچرخ یدونم چقدر گذ قفل 

بدنم قرار دادم. در باز شد و  ریدو زانو نشستم و پاهام رو ز عیرو شکست. سر
لب  رینگاهش رو از فرهاد گرفت و ز یبا دلخور هیفرهاد وارد اتاق شرررد. عال

 گفت.سالم 
به  یشررد. نگاه رهیجواب سررالمش رو داد و به صررورت من خ یبه آرام فرهاد

 لباسم انداخت و گفت:
 ه؟یختیچه ر نیا -

 کردم: پرخار
 چشم در اومده ت بپرس. یوحش یاز دوستا -

خودم رو عقب  اریاخت یبه سمتم برداشت، ب یهار و به هم فشرد. قدم دندون
 و گفتم: دمیکش

 .ایمن ن کینزد -
سم یا گهیتوجه به حرف من قدم د یکرد و بعد ب یجار مکث کوتاه تو تم به 

شت و بازوم و تو ستش گرفت و مجبورم کرد از رو یبردا ش نیزم ید م و بلند ب
 در گوشم گفت:

 نکن ساغر! یبا اعصاب من باز -
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 گفت: هیبود. فرهاد رو به عال دهیفا یب یکردم دستم رو آزاد کنم ول یسع
 تاد؟!. افیگ ینم یزیچ یندارم. فقط به کس یبرو، با تو کار یبر یاخو یم -

 شد گفت: یبلند م نیزم یکه از رو یدر حال هیعال
 ساغر ... یبه بابا رمیبرسم م نکهیبه محض ا یدست شما درد نکنه، ول -

حرفش تموم نشررده بود که فرهاد دسررت من و ول کرد و به طرفش هجوم  هنوز
 دستش گرفت: یرو تو هیبرد و فک عال

 واسه خودت؟ یزر زر کرد یچ -
 افتاد: هیبه گر هیعال

 آخ . یآ یآ -
 :دمیفرهاد رو چسب یبازو

 فکش و ! یولش کن. شکست -
 بمونه حرف مفت نزنه . ادریبذار بشکنم تا دفعه بعد  -
 جدا کردم و داد زدم: هیحرص دست فرهاد رو از صورت عال با
 .یغالآش یروان هیتو  -
شا دیچیگوشم پ یکه تو یسوت یصدا و  یرو هادیکم ز هی دیبه من فهموند که 

چشررم هام نقش  یجلو هیاز عال یتار ریو تصررو دیکردم. اتاق دور سرررم چرخ
 بست:

 ! ایخدا -
 یو صرردار با تحکم تو سررتمیبازوم و گرفت و وادارم کرد با ریز یدسررت دوباره
 :دیچیسرم پ

 .ایدنبالم ب -
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بعد  هیتا چند ثان دیزدم به دنبال خودر کش یم جیکه هنوز گ یمن رو در حال و
 .میهست گهیاتاق د کی یهنوز متوجه نبودم که تو ستادیکه سرم از دوران ا

 پام گذاشت و شروع کرد به قدم زدن. یجلو زیم یرو یآب وانیل
از دهنش در اومد بهم  یهر چ تع*و*ض*ی یخورد شرردم، اون بابا روزید -

بهش نگفتم ... اون  یچیگفت ... روم دسرررت بلند کرد ... فقط به خاطر تو ه
ام که رو تو دسررت بلند  یآشررغال؟ ... آخه من آدم یروان یگیوقت تو بهم م

 کنم؟ ... بزنم دهنت و ال اله اال لله ...
ستم سوندم و خ د ساس کردم. بغض  سیرو به لبم ر شتم رو اح سر انگ شدن 

 دلم گله کردم: یبه گلوم چنگ انداخت و تو یبد
 س؟! وونهید ادیسمت من م یرسمشه؟ چرا هر ک نیا ایخدا -
 نشست: یمبل کنار یسمتم اومد و رو به
 ؟ید یفوحش م یچ یساغر؟ برا هیدردت چ -

 صورتم خم شد: ینگفتم. جلو یچ چیرو فرو دادم و ه بغضم
 صورتت؟ دستم بشکنه؛ خوبه؟ یمن زدم تو -
 توجه به بغض خفه کننده ام دهن باز کردم: یصورتش زل زدم و ب به
 ازت متنفرم. -
 یکه تو ارهیبغضم شکست و به هق هق افتادم. خواست دست هار و جلو ب و

 :دیخودم جمع شدم. کنار گوشم نال
 توئه! کنم به خاطر یم یکه هر کار یساغر؟ از من! من یمتنفر یاز ک -

 گفتم: هیبه صورتش با گر رو
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به  یع*و*ض*ی حروم خور. زندگ ؟یچ تیمواد فروشرر - پدر من  مادر و 
شررده. ک*ث*ا*ف*ت  دهیخاطر م*ر*ر*و*ب خوردن بابام به ل*ج*ن کشرر

 خبر ندارم؟ یفکر کرد
 فرستاد و گفت: رونیافتادم. فرهاد کالفه نفسش رو ب هیباز به گر و
 داره! یبخورم؟! اصال به من چه ربط دیالنفسه من چوبش و با فیبابات ضع -
 گرد شده گفتم: یچشم ها با
 !تسیکار تو ن فهیشر یخونه  ینداره! نگو که م*ر*ر*و*ب ها یبه تو ربط -
 داد و گفت: هیمبل تک یپشت به
ه دادن ک شیدونم چطور بهت توض یرو برات روشن کنم. نم زیبذار چند تا چ -

که االن دهنت سررالمه و لب هات و  نیالبته هم ،یگ یحرف ها رو م نیاالن ا
 کنم. یدارم خودم و کنترل م یعنیاز هم جدا نکردم 

 و ادامه داد: دیکش یقیعم نفس
ش - مربوط  گهی. م*ر*ر*و*ب و هر گند دیدیکه د هیمن کارم همون بلور فرو

 یاده. موادو نسرربتا آز سررتیتور ن یریبه پدرمه. م*ر*ر*و*بش که چندان گ
شاره کرد شکل  یباز هم م یهم که بهش ا سه بابامه دوما اون هم م گم اوال وا

بوده که  نیکه من کردم ا ی. تنها کاررنیگ ینداره باجش رو گنده هار ازر م
 یمن نم بینص یبابا جنسشون رو از مغازه من بردن. سود یها یمشتر یگاه
 شه.

 هام و به هم فشردم و گفتم: دندون
 ؟یوجدانتون چپس  -

 زد و گفت: یپوزخند
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 نداره؟! یکنه. اون اشکال یمزارعش توتون کشت م یتو هم تو یبابا -
 اخم گفتم: با
 کنه. یاون فرق م -

 باال رفت: ابروهار
 !ادهیاون هم اعت ادهیاعت نی! اگه اادی! مگه از توتون نقل و نبات در م؟یچه فرق -

 دوختم. یا گهیرو ازر گرفتم و به سمت د نگاهم
لب نزدم و ه هی یمن حت - به م*ر*ر*و*ب  هم مصرررف  یدود چیبار هم 

 نکردم.
 زدم: پوزخند

 معموال سرکرده ها خودشون پاکن. -
 داد و گفت: رونیو کالفه ر رو ب یهم نفس عصب باز
بام از طر هیمن همون  نه،یا رتیاگه تو گ - با مغازه رو هم قطع  قیذره فرور 
 شه؟ یکنم خوبه؟ تو دلت با ما صاف م یم

شونه ام گذاشت که به  ینکردم. هنوز هم بغض داشتم. دستش رو رو نگاهش
 گفت: یشدت پس زدم. با دلخور

 از چشم هات خوندم. یا گهید زیمغازه چ یتو -
 گفتم: یلرزون یاون که نگاهش کنم با صدا یب

شتباه خوند - وقت هم قرار  چیوقت ... ه چی. هستیفرهاد ... دلم باهات ن یا
 با تو باشه. ستین
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خواستم بهش نگاه کنم که با چرخوندن  یسکوت مطلق شد، به آروم هیثان چند
سرم د ست کنار  صورتش رو در شم هار  یکوتاه غیو ج دمیصورتم،  زدم، چ

 شده بود. آروم و شمرده گفت: رهیبهم خ یقرمز بود و نگاهش به طرز وحشتناک
 !؟یگفت یبگو چ گهیبار د هی -

باره اون جمله رو تکرار کنه. آب دهنم رو قورت دادم و  یم مرد خواسرررت دو
 گردنم نشست: یدهنم رو بستم. دستش باال اومد و رو

 مالحظه کردم! یلیمالحظه کردم ساغر! خ -
 . لبهام رو تر کردم و گفتم:دیبلوزم رو چسب ی هیقی

 .ستیکس .. موافق ن چی... ه ی. هنیب .. بب -
خواسررت. دندون  یبلند م یبا صرردا هیگر کی. دلم دیبار ینگاهش خون م از

 :دییهار و به هم سا
 نه؟ ای. گفتم نذار خر بشم. گفتم هیبق یگور بابا -

 یدبود. با دا دهیبلوزم رو محکم چسب ی قهیکردم خودم رو عقب بکشم.  یسع
 کوب شدم: خیکه زد سر جام م

 نه! ایگفتم  -
 صورتم کرد: کیگرد شده بهش زل زدم. صورتش رو نزد یچشم ها با
 خر شدم ساغر. -
لباس به هوا  یو سرره دکمه  دیلباسررم رو محکم کشرر ی قهی امیتا به خودم ب و

 :دمیاز سر وحشت کش یغیبلوز جر خورد. ج نییار تا پا هیپرتاب شد و بق
 ؟یکن یکار م یچ -
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ستش رو تو بهم سعموهام فرو برد یحمله کرد و د ستم   کردم دو یم ی. با دو د
دسررت  یبلوز رو به هم برسررونم. بدنم رو ازر دور کردم اما موهام تو یلبه 

و گوشم  دیمن رو به سمت خودر کش د،یکش یهار بود و پوست سرم رو م
 دندون هار گفت: یرو به دندون گرفت و از ال

 کنم. یم یگفتم هر کار -
 من رو به سمت خودر برگردوند و گفت: سپس

 !هیکه منظورم از هر کار چ نیخوب نگاه کن و بب -
 لباسم رو هم پاره کرد، ضجه زدم: ی هیدستهام و به زور از هم باز کرد و بق و
 .یشد وونهیبس کن فرهاد ... تو رو خدا ... تو د -

خوابوند. شروع کردم به لگد پروندن. وحشت کرده بودم. قلبم  نیزم یو رو من
 زد: مهی. روم خستادیداشت وام

 خوب تماشا کن. فته،یکنم بابات دنبالم ب یم یکار -
گرفت که نفسم بند اومد و به محض  یبه سمت گردنم خم شد و گاز محکم و

 باال اومدن نفسم دوباره با التماس داد زدم:
 زنم. یاد. غلط کردم ... باشه ... باشه با بابام حرف متو رو خدا فره -

 رو بلند کرد و با پوزخند گفت: سرر
 ساغر که گول حرفت و بخورم. ستمی. خر نستیحرف زدن چاره ساز ن گهید -
شد. م و صورتم خم  سمت  سرم رو با  یبه  سه.  ست لب هام و بب*و* خوا

ست تکون دادم و وقت ص یسع یقدرت به چپ و را ورتم رو ثابت نگه داره کرد 
 بود. اقتشیکه ل یزیبه صورتش توف کردم. چ
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شت محکم وونهید سرم گ یشد و م سمت  جیبه دهنم زد.  ستش رو به  رفت. د
از  یا هیثان یشررد. دسررتش برا دهیشررن اطیداد و هوار از ح یدامنم برد. صرردا

و کرده باشه سرعتش ر دیپردازر جد هیذهنش  یو بعد انگار تو ستادیحرکت ا
 نیشررلوار خودر برد و من در تمام ا پیکرد و دسررتش رو به طرف ز شررتریب

ه ناگهان ک ام،یب رونیبدنش ب ریداشتم از ز یسع یو درموندگ یجیلحظات با گ
 .ستادیتو چارچوب در ا یدر اتاق به ضرب باز شد و عل

شم ها یلحظات یبرا شده به ما زل زد و بع یبا دهن و چ شاد  که  ید در حالگ
 لب گفت: رینگاهش تو نگاه فرهاد قفل شده بود ز

 !؟یکرد یم یچه غلط یداشت -
 :دیرو بپوشونم. فرهاد غر انمیعر مهین یکردم باالتنه  یدستم سع با
 .یعل رونیگمشو ب -

 زد: ادیتوجه وارد اتاق شد و به سمت ما اومد. فرهاد فر یب یعل اما
 .رونیگفتم گمشو ب -

 و دیفرهاد چسب یرو محکم تر برداشت و از شونه ها شیبعد یقدم ها یعل اما
رسوندم. دو  واریبلند شدم و خودم رو به سمت د عیاون رو از روم بلند کرد. سر

 هم وارد اتاق شدن و به من و فرهاد نگاه کردن. گهیمرد د
 رو به اون دو نفر داد زد: فرهاد

 .رونیب نیبنداز ع*و*ض*ی رو نیا ن؟یکن یم یچه غلط -
 یکرد و من معن یلباسش رو باز م یداشت دکمه ها یرو اشاره کرد. عل یعل و
 از اون دو مرد رو به فرهاد گفت: یکی. دمیفهم یحرکت رو نم نیا

 !هیآقا فرهاد! دختر عباس ظفر یکرد یکار م یچ یداشت -
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 داد زد: فرهاد
 خواد باشه یکه م یدختر هر خر -

 رو از تنش در آورد و به سمت من گرفت و گفت: راهنشیپ یعل
 بپور. -

گذاشرررت. تند شررروع کردم به  یداشرررت با اون دو نفر دهن به دهن م فرهاد
از  یکیاز بستن دکمه ها فارغ شدم فرهاد محکم به دهن  یلباس و وقت دنیپوش

 و گفت: دیاون دو مرد کوب
 حرف مفت نزن تا ندادم دهنت و جر بدن. -
سمت عل و صب یسپس به  بود، و خدا رو  یحمله کرد. حرکات فرهاد کامال ع

سع یکردم که اون دو مرد به حرفش گور نم یشکر م شتن  یکردن و حاال  دا
 مانع فرهاد بشن.

شدم و خودم رو به ا از شون رد  سوندم.  وونیکنار سرم  یکیر شت  از مرد ها پ
 راه پله رو باز کرد و گفت: ریاومد و قفل در اتاقک ز

 خواد حرف بزنه. یگفته بود فقط م م،یشرمنده ا یخونه. آبج نیبر عیسر -
 یهم جا سررتادنمیپا ا یبهش ندادم. در واقع اونقدر شرروکه بودم که رو یجواب

 تعجب داشت.
رو از اون مرد گرفتم و به حالت دو از اون  لمیاومد و وسررا رونیاز اتاق ب هیعال

رو با چادر رو  ریکرد. تموم مس ی. تمام صورت و بدنم درد ممیرج شدخونه خا
 گرفته بودم.
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 یدونسررت تو ذهنش به چ یکرد. خدا م یفقط با ترس نگاهم م هیعال طفلک
 یم یکه بپرسه باهام هم درد نیکرد که بدون ا یکرد! اما خانوم یداشت فکر م

 نه! ایرو حس کرده بود  اطیح یتو یدونم حضور عل یکرد. نم
 گفت: هیعال میکوچه که شد وارد

کنه واسررش خوب  یوحشرررت م نتیبب یطور نیما. مامانت ا یخونه  ایب -
 .ستین
 اقش.ات یراست رفتم تو هیو  میشد اطیدنبالش رفتم و وارد ح یحرف چیه یب

 نیو مال نیخونه نبود تا من رو با اون صررورت خون یرو شررکر مامانش تو خدا
رم چادرم رو هم از س ی. حتهیگر ریبلند زدم ز یاتاقش با صدا . با ورود بهنهیبب

 دسررتم یرو محکم تو کیپالسررت یکه دسررته  ی. با چادرم و در حالاوردمیدر ن
 کردن ... هیخودم مچاله شدم و شروع کردم به گر یگرفته بودم تو

ودم. کرده ب زیصورتم رو تم هیاز اذان مغرب گذشته بود. به کمک عال ی... ساعت
ستکان چا هیشدن. مادر عال یم دایصورتم پ یکم کم تو یاما آثار کبود رو  یا

 گذاشت و گفت: یجلو
صبان هی! یستیپدرت وا م یتو رو نقدریا ستیمادر خوب ن - شه  یم یوقت ع
ه خاطره ک نیبه ا لتهیزنه که خالف م یم ی. اگر حرفارهیسرررت م ییزنه بال یم

 مه.فه یاز تو م شتریاون ب
شحال بودم که عال یهمچنان حرف م هیعال مادر  قتیحق هیزد و من چقدر خو

 رو به مادرر نگفته.
دنم به ب ندهیهنوز برنگشررته بود و من هنوز به خونه نرفته بودم، از فکر به آ یعل

 افتاد. یلرزه م
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 یحرفش رو خورد و از رو ی هیبق هیمادر عال اط،یبه هم خوردن در ح یصدا با
هم بلند شد و با هم از اتاق خارج شدن. به سمت پنجره  هیبلند شد. عال نیزم

 رفتم.
ست و به آرام اطیحوض ح یجلو یعل ش صورتش رو  شد و  با مادرر  یخم 

هم به همراه  یرفت. عل اطیصحبت کرد و مادرر به سمت آشپزخونه داخل ح
ظات و اون لحکه ت یزیتنش بود و تنها چ گهید راهنیپ هیوارد خونه شدن.  هیعال
 گرفته! راهنیپ یبود که از ک نیکنه ا ریتونست ذهنم رو درگ ینم
شده بودم و  یکه به قول عل شهیعکس هم بر سرکش بودم حاال تو خودم جمع 

 گفت: هیچشم دوخته بودم. کنارم نشست و رو به عال یدفاع به عل یب
 ؟یاریآب برام م وانیل هی -

شد. عل هیعال صورتم نگاه یاز اتاق خارج  صدا یبه   که انگار ییانداخت و با 
 اومد گفت: یم رونیاز قعر چاه ب

 دم؟یکه نرس ریساغر ... د -
 نرویب یبغض سرررم رو به چپ و راسررت تکون دادم. نفسررش رو با آسررودگ با

 فرستاد و گفت:
 ... با پدرت ... صحبت کردم. هیدونستم کار درست چ ینم -

 من گرفت:. نگاهش و از ستادیا قلبم
 کار بود. نیفکر کنم درست تر -

 مونده گفتم: در
 !؟یکار کرد یتو چ -
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 صورتم چشم دوخت: به
نه خ نیا - بدو به عنوان  یلیکه االن  عدا فرهاد بخواد ازر  که ب م اهر هیبهتره 

 .ادیفشار استفاده کنه. االن بابات م
بهش  یاومد که انگار کسر اطیدر ح یبه محض تموم شردن جمله ر صردا و

 زد. یضربه م
 رفت و من هم خودم رو به پنجره رسوندم. رونیبلند شد و ب عیسر یعل

 یرو یاراده ا چیه یدر رو باز کرد. بابا وارد خونه شررد. اشررک هام ب یعل مادر
ت نفس داشرر هیو رو به مادرر که  دیبابا رو چسررب یبازو ی. علختنیگونه ام ر
 گفت و همراه بابا به سمت اتاق اومد. یزیزد چ یحرف م

 انداختم و از پنجره دور شدم نیی. ثابت موند. سرم رو پادیرو پشت پنجره د من
 .ستادمیو وسط اتاق ا

سمتم اومد. نگاهش رو یرو باز کرد و زود تر از عل در شد و به   یکبود یوارد 
 ونم.تونستم بخ ینم زیچ چیچشم هار ه یصورتم گردر کرد. از تو یها

 گفت: یفیضع یلیخ یداد و با صدا رونیرو با قدرت ب نفسش
 خونه؟ میبر -

 اومد و گفت: کینزد یعل
 داشته! آخه اون عار.. یقصد نیمن هنوز تو بهتم که چرا فرهاد چن یحاج -

سمت عل بابا شت و نم یبه  ش رو که دهن دید یتو نگاه بابا چ یدونم عل یبرگ
 سرم انداختم. یبرداشتم و رو نیزم یبست. چادرم رو از رو

 گفت: دیوارد اتاق شد و من رو که با اون وضع د یچا ینیبا س یعل مادر
 آوردم! یکجا؟ من تازه چا -
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 خانوم گفت: ایرو از دستم گرفت و در جواب لع کیخم شد و پالست بابا
 ممنون. -

ل کردن و از برگ گ حتیخانوم باز شروع کرد به نص ایکه لع یزمان ی. حتنیهم
شب سته  هیبودن من گفت و من و ت تا به  لیقب نیاز ا ییزهایبادوم و چ یکرد به ه

بام رو از تنب ی وهیشرر با با حرف هیخودر  با بازداره،  جدد من  نزد! و فقط  یم
 .میخارج شد اطشونیلب گفت و از ح ریز گهید یتشکر

 ندیپرس ینفس م کینگفت و در جواب مامان و اسما که  یزیخونه هم چ یتو
 .«ستین یمهم زیچ»شده. فقط بهشون گفت  یصورتم چ

 یمها قانع ن یراحت نیداد و گرنه مامان به ا شیمامان توضرر یفکر کنم برا البته
 کرد بابا من و زده. یبرد چون فکر م یداشت صدار و باال م گهیشه. چون د

 اسما که با بابا قهر کرد و شام نخورد. مثل
*** 
 دهیتخت خواب یکه رو سررتیسرراعت هم ن کیبود. مطمئن بودم  کیتار اتاق

بار از خواب پر شیب یبودم، ول ب*غ*لم جمع  یبودم. پتوم رو تو دهیاز ده 
 بود. رونیکرده بودم و نصف بدنم ب

کردم  یجرات نم یداشتم ول ییبه گلوم چنگ انداخته بود، دستشو یبد بغض
سرم رو تو اطیبه ح شوبالش فرو  یبرم.  ست شار که بهم ف ییبردم و به خاطر د

سه گر نیبهتر نیکردم. ا هیآورده بود گر فرهاد  یکردن بود تا به ماجرا هیبهونه وا
 افته. یم یکه بعد چه اتفاق نیو اون کارر فکر نکنم. به ا
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شد؛ بابا تو قاب در ا شش رو توستادیدر اتاق باز  ستش گرفته ب ی. بال ود و پتو د
تخت نشررسررتم و با دسررتم اشررک هام و پاک  یبود. رو زونیهم از دسررتش آو

 اتاق منه تعجب کرده بودم. یساعت از شب تو نیکه ا نیکردم. از ا
 انداخت و گفت: نیزم یوارد اتاق شد و بالشش رو رو یحرف چیه یب

 ؟یداریچرا ب -
 لرزان گفتم: یصدا با
 .ییخوام برم دستشو یم -

 گفت: یآروم ینگاهم کرد و با صدا نیغمگ
 .ستمیوام اطیبرو. تو ح ایب -

شدم و به همراه بابا به ح عیسر شک هام ب اطیبلند  دا ص یرفتم. و تمام مدت ا
 یها سررهیحوض نشررسررته بود و به ک یاومدم بابام لبه  رونیب ی. وقتختنیر یم

 کنه. یفکر م یدونستم داره به چ یپشم، چشم دوخته بود. م
مت کردم به س یلباسم خشکشون م نییکه با پا یهام و شستم و در حال دست

 بابا رفتم و آروم گفتم:
 تو؟ میبر -

تا خنک بود، مخصرروصرررا ن اواخر ماه بود و هوا نسررب شرررب و لرز  مهیآبان 
 دم:نخورد. دوباره صدار ز یتکون چیبدنم نشسته بود. بابا ه یتو ینامحسوس

 بابا؟ -
م خورد و به سمت یذاشتم تکونشونه ر گ ینزد. دستم رو که رو یهم حرف باز

 برگشت:
 !؟یاومد -
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تر شد،  نیبلند شد و جلو تر از من به سمت خونه راه افتاد. بغضم سنگ عیسر و
 کنه. یرو تحمل م یبابام داره چه فشار دمیفهم یسنم کم بود درست! اما م

 :ستادیدر ا یجلو
 ساغر! گهید ایب -

ن م م؛یونه شرردم. هر دو به اتاقم رفتو دنبالش وارد خ نییرو انداختم پا سرررم
 .نیزم یو بابا رو دمیتخت دراز کش یرو

گذاشررته بود و به سررقف زل زده بود؛ و من هم به  شیشررونیپ یرو رو سرراعدر
 صورت بابا!

 رو شکست: سکوت
 نکن؛ بخواب. هیگر -

 شتریه بام کم نشد بلک هیبه بالش فشار دادم و نه تنها از شدت گر شتریرو ب سرم
 یو از رو رماینتونستم طاقت ب گهینگذشته بود که د شتریهم شد. چند لحظه ب

و با  ار گذاشتم نهیس یو سرم رو رو دمیاومدم و کنار بابا دراز کش نییتخت پا
مد او یباال م یسررخت بهکه  یو نفسرر دیلرز یم یبیکه به شررکل عج ییصرردا

 :دمینال
 نشد. ی... چ یب ... بخدا ... ه ؟یگ ی... نم یچیبابا ... چرا ... ه -

 موهام نشست: ینوازر گونه تو دستش
 دارم بابا. نانیدارم ساغر. اطم نانیبهت اطم -
س یبابام انگار حجم یجمله  نیا با س هیو آرامش وارد ر ژنیاز اک شد.   نهیهام 

 :دیکرد. و بعد صدار لرز یم هیداشت گر دی. شادیبابا لرز ی
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ممکن بود  دیرسرر ینم یکه اگر عل یسرراغرم، از اتفاق شررم یم وونهیدارم د -
 .فتهیب

 کرد! چشم هام و بستم. زمزمه کرد: یم هیداشت گر بابا
 شکرت. ایخدا -

 هم زمزمه کردم: من
 شکر. -

*** 
 شرربید ادینم ادمی یتختم بودم. حت یشررده بودم. رو داریبود ب یا قهیدق چند

باره به تختم برگشررتم  ش بابا من رو به تختم آورده! پتو و بال ایقبل از خواب دو
 یکه صرردار از تو نیشررده اما ا داریداد ب ینشررون م نینبود و ا نیزم یبابا رو

 سر کار. تهکه هنوز نرف نیا یعنی دیرس یآشپزخونه به گور م
ست که خ یرو یلبخند کم رنگ شبیبه خاطر آوردن د با ش هم  زود یلیلبم ن

باره همه افکار خوب و بد و وحشررتناک با هم به ذهنم هجوم  محو شرررد. دو
 یبرزخ ب نیماه بگذره و من از ا کی ییهوی یآوردن. کار تو چشررم به هم زدن

 رها بشم. یخبر
 بازم گفت: یچشم ها دنیاتاق باز شد و مامان سرر رو داخل آورد و با د در
 !رون؟یب یایچرا نم یداریب یوقت -

 تخت نشستم و آروم گفتم: یرو
 .امیاالن م -

 صورتم گفت: یها یبه کبود یوارد اتاق شد و به سمتم اومد با نگاه مامان
 صورت مال دختر منه؟ نیکنه. آخه ا لشیخدا ذل -
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 کردم و گفتم: بغض
 کنم. فشیتونم توص یدارم که نم یمامان حس بد -

 زد و گفت: یلبخند مهربون مامان
 شه. یخدا بخواد همون م ینکن، هر چ تیمم دخترم. خودت و اذفه یم -

 ... میاز اتاق خارج شد ییرو گرفت و دوتا دستم
 بابا گذاشت و گفت: یرو جلو ی... مامان استکان چا

 پسر؟ ایدختر باشه  یکی نیا یدوست دار -
دهنش گذاشررت، من  یجواب دادن، لقمه ار رو تو یزد و به جا یلبخند بابا

 به جار جواب دادم:
 کنه! یم دایمعلومه بابا دوست داره بچه ار پسر باشه. باالخره نسلش ادامه پ -

 لقمه ار رو قورت داد و گفت: عیچشم هار گرد شد و سر بابا
 !ناسورمیمگه من دا -

 لبش و گاز گرفت و گفت: مامان
 !یزن یکه م هیچه حرف نیا -
شم غره و شت الک به من چ ست دا سنگ یرفت. کال مامان دو شون  نیجو رو  ن

 بده! بابا رو به من گفت:
اده. د یخدا دو تا پسررر به برادرم عل مونهیلیاگر قرار به ادامه دادن نسررل و فام -

 پا ماموت! هیهم که خودر  یکنه! عل یم یچه فرق
 لب غر زد: ری. مامان باز هم چشم غره رفت و زدمیدار خند صدا

 باشه! یچ یکه دوست دار دمیسوال پرس هیمن فقط  -
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 هم با خنده رو به مامان گفت: بابا
 نه! ایکنه  یبچه ده روز رو رد م نیا مینیتو بذار اول بب -

 اخم کرد و گفت: مامان
 . نفوس بد نزن.شالهیکنه ا یرد م -

 یور نکهیلب ان شاءلله گفت و به صبحونه خوردنش ادامه داد. با ا ریهم ز بابا
بودن لبخند ها رو  یمصررنوع یتونسررتم به راحت یلب هر سرره لبخند بود اما م

 رونیبابا از فکر ب یدونم چقدر تو فکر بودم که با صرردا یبدم. نم صیتشررخ
 اومدم:

 زنم تا حق پسرر و بذاره کف دستش. یحرف م میامروز با سل -
بابا چشررم دوختم. رو به  یو منتظر به لب ها دمیرو به داخل کشرر نمییپا لب

 مامان ادامه داد:
به چه  دیجواب رد رو با هیپشم رو هم ببره.  یها سهیک نیا ادیبه طاهره بگو ب -

 داد؟! یشکل
کرد و اون هم مثل من  ینگاه م زیم یرو ریگرفته به قالب پن ی افهیبا ق مامان

 کرد: یساکت بود. و بابا هم چنان نطق م
 رونیاز خونه ب یطیشرررا چیاما تحت ه ،یبزرگ شررد گهیدونم د یسرراغر م -

 ؟یدیفهم یر یداخل کوچه. اون هم با مادرت م ی. مگر خونه هایاینم
بلند  زیدوختم. بابا از سر م زیباشه تکون دادم و نگاهم رو به م یرو به معن سرم

شد. مثل هم شپزخونه خارج   یکه زود تر م شهیشد. مامان زود تر از اون، از آ
رفت تا کت و کفش بابا رو آماده کنه که بره سررر کارر. هر چند که امروز بابا 

 رفت سر کار! یم شهیتر از هم ریداشت د
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سرم رو باال آوردم و بهش نگاه کردم.  متوجه شپزخونه س.  شدم بابا هنوز تو آ
 یشررد. با صرردا یدونم چرا ته دلم خال یکرد. نم ینگاهم م یحسرر چیه یب

 :دمیپرس یآروم
 بابا؟ یبگ یخوا یم یزیچ -

 گفت: یلرزون یشد، با صدا یشد، پوست صورتش داشت قرمز م کمینزد
 تنت بود؟ یمردونه تو راهنیپ روزیچرا د -

به هم پ زیم ریکه ز پاهام به جونم  یزیچ هی. دمیچیبود رو  مثل حالت تهوع 
نکنه سررکته کنه؟ چند بار لب هام و  ایگذره؟ خدا یم یافتاد. بابا تو ذهنت چ

 ازم خارج نشد. ییصدا چیه یبزنم، ول یبستم و باز کردم تا حرف
 که با خودر حرف بزنه ادامه داد: انگار

هم  ! اون خونه ها همه به؟یها کمک نخواست هی! چرا از همسا؟یچرا داد نزد -
 !دنیچسب گهید
 گفتم: دیلرز یکه م ییصدا با
 ؟یکن یفکر م یبه چ یدار یگ یبابا چرا نم -
سه آب کردن  ینگاه با شک رو تو یکوه کاف هیکه وا  یبود بهم زل زد. لرزر ا

 مامان اومد: ی. صدادنیمن زود تر بار یاشک ها ی. ولدمیچشم هار د
 عباس آقا؟ -

شپزخونه ب عیسر بابام  دیرفت. لب هام لرز رونینگاهش رو از من گرفت و از آ
ستم رو جلو صدام ب یو به هق هق افتادم. د شتم تا  نره. هر چند  رونیدهنم گذا

 نبود. یکار یبه مخف یاجیکه احت

http://www.roman4u.ir/


 85 مقصودگوهر 

*** 
سع تا شم، هر چند انگار خود مامان هم  ادیکردم ز یم یظهر  ست و پا نبا تو د

زن عمو  شیندارم. بر خالف تصررورم مامان پ یاعدمسرر ادیبود حال ز دهیفهم
سما با ورودر به  یها سهیک ادیطاهره نرفت تا بگه ب سر ظهر ا شم رو ببره.  پ

 خونه رو به مامان گفت:
سع - سه بار انیب یک دهیاالن تو کوچه بود، گفت مامانش پرس دیمامان  زدن  وا

 تشک ها!
 رفت گفت: یبهش چشم غره مکه  یاومد و در حال رونیاز آشپزخونه ب مامان

 پرسه؟ یاز تو م دیزن عموت الله که سع -
 شونه هار و باال انداخت و گفت: اسما

 دونم! یمن چه م -
 گفتم: یرو درست کردم و با پوزخند یپشت رو
 !ینیریدنبال بهونه اس واسه خود ش دیمامان! سع ستیزن عمو الل ن -

 اخم کرد و گفت: اسما
 !یچ یعنی -

 به سمت اسما گرفت و گفت: دیانگشت اشاره ر و به نشونه تهد مامان
 اسما بشنوم ... یعل یبه وال -

 بلند گفت: یبا صدا اسما
 ندارم. دیبه سع یحس چی! من هنیدوز یو م نیبر یواسه خودتون م یچ -

 چشم هار گرد شد و گفت: مامان
 !دهیورپر یحس داشته باش یتو غلط کرد -
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 یاراد ریتو اتاق و در رو بسررت. غ دیکه اسررما هم پر دیبه سررمت اسررما دو و
 و گفتم: دمیخند

 باره! یآرامش م یزندگ یاز تک تک لحظه ها -
 رفت غر زد: یکه به آشپزخونه م یدر حال مامان

با بزرگه روشررن نکرد فمونیهنوز تکل - ندازه  یهم خودر و م کهیکوچ میو 
 وسط!

 گفتم: ی. با درموندگمیمن و مامان به هم نگاه کرد اومد. اطیدر ح یصدا
 خدا کنه زن عمو نباشه! -

 رو از پشت گردنش باز کرد و گفت: شیگره روسر مامان
 .هیک نیدونم! برو باز کن بب ینم -

شم سمت در رفتم. فاطمه خانوم زن حاج محمد بود.  یچ  نرزیپ هیگفتم و به 
ستکان نکیع هیمهربون که  شت و چادرر رو هم یته ا شمش دا  خدا شهیبه چ

 سرر انداخته بود! یرو یبار خانوم نیبست. اما ا یدور کمرر م
س یداخل. جعبه  ادیکردم ب تعارفش ضمن احوال پر ستم داد و  با  ینبات رو د

شد ست داد و با میهم وارد خونه  سمتمون اومد و به فاطمه خانوم د . مامان به 
 که تعجب کرده بود گفت: ینبات، در حال یجعبه  دنید
 !نیدیچرا زحمت کش -

 ت:داد و گف هیتک یخانوم که به هن و هن افتاده بود نشست و به پشت فاطمه
 !رهینم ینیریو بدون ش یکه دست خال ریآدم واسه امر خ -
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 نیتو ا یعنیوارد آشپزخونه شدم.  عیتا نخندم و سر دمیهام و به داخل کش لب
 .میفقط خواستگار کم داشت ریو واگ ریهاگ

 زد: یهال خطاب به من حرف م یخانوم از تو فاطمه
 !یدیکوب واریساغر جان باز خودت و به کدوم در و د -

 هم جواب داد: مامان
 پله ها افتاده. یاز رو -

قند  گذاشتم و قندون رو پر از ینیس یو تو ختمیر یتا استکان برداشتم و چا دو
فاطمه خانوم نگه  یت گذاشتم و به هال برگشتم و جلوکردم و رور هم شکال

 رو از من گرفت و گفت: ینیس یداشتم. دو دست
 کنه. یکردنم هم فرق م یدخترم، که من شکل خواستگار نیبش -

 زد و گفت: یجیلبخند گ مامان
 اتاقش آخه ... یساغر بره تو نیحاج خانوم اگه اجازه بد -

 گفت: یخانوم با لبخند فاطمه
 !ستیبچه ن گهیخواد. ساغر که د یجان. نم الینه ل -
تا بنا گور باز شده بود و به صورت فاطمه خانوم زل زده بودم. کنارشون  شمین

برگشته بود و با حرص داشت به من  نییمامان به پا ینشستم. دو طرف لب ها
 کرد. لبخند گل و گشادم و جمع کردم. ینگاه م
 من بود رو به مامان گفت: یکه دستش رو شونه  یخانوم در حال فاطمه

 دختر من. نیساغر هم ع -
 زد و گفت: یرو به من لبخند بعد

 !یشناس یو محمود من و که م یساغر جان، مهد -
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 باال رفت و با تعجب نگاهش کردم. ابروهام
شگاه اگه خدا بخواد. محمودم هم که  یداره و م پلمیمن د یمهد - خواد بره دان

ص سب شیش قیدت شکر خدا  دیو گرفت درس و ول کرد و چ سب و کار و  به ک
 کار و بارر هم خوبه.

 گفت: یجیبا لبخند گ مامان
 ؟یآقا مهد ای نیحاال فاطمه خانوم واسه آقا محمود اومد -

 دهنش انداخت و گفت: یتو یخانوم شکالت فاطمه
محمودم باهام حرف زد. تو  شیبگم! چند روز پ یبه خدا خودم هم موندم چ -

نم! ک یوقته به سررراغر فکر م یلیبهش که من خ دیپر یخونه بحث افتاد مهد
 .یگارخواست امیجنگ نشه گفتم واسه جفتشون ب نشونیکه ب نیا یمنم برا
سر مامان شرد و بعد  شت  هی عیلب هار و به هم ف شت و گذا شکالت بردا

 دهنش. فاطمه خانوم هم با عشق زل زد به من.
سما ست. فاطمه خانوم با لبخند ا ش سالم کرد و کنار من ن  یاز اتاق در اومد و 

 رو به اسما گفت:
 دخترم؟ یخوب -

 هم سرر و تکون داد و گفت: اسما
 ورا فاطمه خانوم! نیممنونم. چه عجب از ا -
 فاطمه خانوم تا بنا گور باز شد و جواب داد: شین

 .امیخدا بخواد باز هم م -
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من مطمئن بود! مامان که پشرت سررر از خنده غش  یکه از جواب بله  انگار
 کرده بود. فاطمه خانوم منتظر به من نگاه کرد و گفت:

 محمود. ای یساغر جان؟ مهد یگیم یچ -
و  دی. فاطمه خانوم ابرو در هم کشرردیخاک بر سررر غش غش خند یاسررما هوی

 گفت:
 بار! نیکم سنگ هی ریبگ ادینخند بچه! از خواهرت  -
 اسما ضربه زدم و رو به فاطمه خانوم گفتم: یبازو به
 شه! یکه نم یجور نیفاطمه خانوم ا -

 حق به جانب گفت: کامال
 محمود؟ ای یرو انتخاب کن. مهد یکیچرا نشه دخترم! تو  -

 کردم از خنده منفجر نشم گفتم: یم یکه سع یحال در
 حاج محمد. -
 گفت: یجیفاطمه خانوم چشم هار گرد شد و با گ هوی

 ها؟! -
سش باال نم گهیکه د مامان شونه  ینف شت رو  ستش رو گذا فاطمه  یاومد. د

 جلوه کنه گفت: یکرد عاد یم یکه سع یخانوم و در حال
سرراغر به هر کدوم از پسررر ها که جواب  سررت،یدرسررت ن نیفاطمه خانوم. ا -

شکل بر م ندهیمثبت بده در آ شون نسبت به هم تا  یبه م شک خورن. و دو برادر 
 مونه. یدلشون م یتو شهیهم

 به من رفت و گفت: یخانوم چشم غره ا فاطمه
 کردم! فیمن از تو تعر دهیبر سیکه حاج محمد آره؟ گ -



wWw.Roman4u.iR  90 

 

 :دیمن و چسب گور
 برم به بابات بگم؟ -

 رو به گوشم رسوندم: دستم
 انوم.کنده شد فاطمه خ یآ یآ -

 و گفت: دیخانوم گوشم رو ول کرد و خند فاطمه
شش اومده کل یوقت - هم  یمهد یذوق کردم. اما وقت یمحمود گفت از تو خو
شدم، اومدنم ا گهیحرف و زد د نیا سر وظ نجایدو دل  بود،  میمادر فهیفقط از 

 وگرنه من هم با مادرت موافقم.
شد نیزم یگفت و از رو یعل ای سما و مامان هم بلند  شد. من و ا . رو میبلند 

 به فاطمه خانوم گفتم:
 !نیریوقت به دل نگ هیکردم فاطمه خانوم  یشوخ -

 زد و گفت: یلبخند
 !رمینه دخترم. چرا به دل بگ -
ها یعل و عارف  خداحافظ یرغم ت مان   اطیکه در ح نیکرد و رفت. هم یما

کرد  یم یکه سررع یبسررته شررد اسررما شررروع کرد به قهقهه زدن. مامان در حال
 نخنده رو به من گفت:

حاج  ای. آخه دختر تو همسررن فاطمه خانوم دیبرو خدات و شررکر کن خند -
 !؟یمحمد

 دادم و گفتم: هیتک وارید به
 !مایدو تا خواستگار خوب و پروند یالک یالک -
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 فتم:و گ دمیاسما رو کش یمو دسته
 میرفت یگرفت جفتمون م یم ی! تو رو واسه مهدیدیخند یاگه غش غش نم -

 خونه بخت!
 گرد شده گفت: یبا چشم ها مامان

تموم فاطمه خانوم و تموم کنم و گور تو رو  مهیکار ن دیمن با نکهینه مثل ا -
 کنار! یرو کال گذاشت ایح گهی. دچونمیبپ

 و گفتم: دمیخند
 شاد باشم؟ یدوست ندار -

 ادامه دادم: ینیمشکوک نگاهم کرد. با لبخند غمگ مامان
 بتونم بخندم! یتا ک ستینگو. معلوم ن یچیپس ه -
ه به آشپزخونه رفت. رو ب زونیآو یحرفم مامان تو فکر رفت و با شونه ها نیا با

 گفتم: یآروم یاسما با صدا
 ؟یکاریب -

 گرفتم و گفتم: واریام رو از د هیرو تکون داد. تک سرر
 ن.ش یزنه خراب م یوقت بارون م هیانبار،  میها رو ببر سهیکمک کن ک ایب -
 .میاز خونه خارج شد ییدو تا و

*** 
اشاره  میدست نخورده بابا زل زده بود یرو به من و اسما که هر دو به غذا مامان

 آروم رو به بابا گفت: ی. و خودر با صدامیکرد که غذامون و بخور
 بد مزه شده؟ -
 بشقاب گذاشتم و رو به مامان گفتم: یبابا متوجه نشد. قاشقم رو تو و
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 جمع کنم. امیخورم. تموم شد صدام کن ب ینم گهیممنون. من د -
 و عقب فرستادم و بلند شدم، بابا سرر و باال آورد و با اخم گفت: میصندل

 کجا؟ -
 تعجب گفتم: با
 شدم. ریخورم ... س ینم گهیگفتم که! د -

 بود انداخت و گفت: دهیهم نرس مهیبه بشقاب من که هنوز به ن ینگاه بابا
 !ینخورد یزیبخور، تو که چ نیبش -

 چسبوندم و گفتم: زیرو به م یصندل
 بود. یکاف -
شدم. به اتاقم رفتم و رو و شپزخونه خارج  ش یاز آ لم د یو تو دمیتخت دراز ک

 گفتم:
 بابا من نباشم. یختگیبه هم ر خدا کنه علت -
به در خورد و بعد در اتاق باز شررد و بابا  ینگفته بودم که ضررربه ا نیهنوز آم و

 تخت نشست. یاومد و لبه  کیتخت نشستم؛ بابا نزد یوارد شد. رو
 گذشته بود که باالخره سکوت رو شکست: قهیدونم چند دق ینم
 و ما اومده.چه به روزتو  یفهم یساغر؛ نم یتو بچه ا -

 اد:دادم سکوت کنم. بابا ادامه د شیبود! ترج فتادهین یکردم؛ خوبه که اتفاق اخم
دو تا  نیا ایگه ب یخودر اومد مغازه. م*ر*ت*ی*ک*ه پررو م میامروز سررل -

 .میرو عقد کن
 خشم به من زل زد و گفت: با
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 شه! یندارم! انگار ناموس سرم نم رتیانگار من غ -
 ریبگم تا منکر حرف بابا بشررم. سرررم رو غ یمن مونده بودم که چه جمله ا و

 از ترس عقب بردم و گفتم: یاراد
 دور از جونت بابا! -

 اتاق زل زد: یو از من گرفت و به در بسته  نگاهش
 بهش بگم! یچ ادیمسعود بعد از امتحانار م یموندم وقت -

 شده گفتم: زیر یها کردم و صورتم رو جلو بردم و با چشم یاخم
 داره؟ ی! به اون چه ربطیبه مسعود بگ یزیچ دیچرا با -

 بابا گذاشتم و گفتم: یبازو یساکت شد. دستم رو رو بابا
 ؟ید یبابا چرا جواب نم -

 یآروم نم دمیپرسرر یبه دلم افتاد که تا نم ینگفت. شرررک بد یزیهم چ باز
 لرزون به زبون آوردمش: یگرفتم. با صدا

 نه؟ هیمن جوابم منف یعمو نگفت به -
 :دینزد. لب هام لرز یحرف

 ... نه! اطیپشم رو آورده و ح یها سهیکه زن عمو ک یحتما نگفت -
 . گفتم:دیمامان و حرف امروز صبِش بابا افتادم. قلبم تند تپ ادی

 ها رو برگردونه ... سهیک یکه به مامان گفت نیا -
 تو چشم هام جمع شد: اشک

 ... یخوب یتا بابا نیکرد یمن نقش باز یبود نه؟! جلو شینما -
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د به اون ها نگفته بو یمسررعود افتادم. اگر بابا حرف ینامه  ادیرو خوردم.  حرفم
پس چرا مسررعود اون نامه رو داد؟! تک تک جمالت نامه به خاطرم اومد؛ پس 

 که گفت کامل پدرت رو منصرف کن ... نیمنظورر از ا
 سمتم چرخوند و گفت: سرر رو به بابا

 .یایکه با خودت کنار ب یکن دایپ یخواستم فرصت یم -
 و ادامه داد: دیکش یقیعم نفس

م تو کردم و گفت یصررحبت هینگفتم، فقط با مسررعود  یزیو زنش چ یبه عل -
 .یکم مردد هیو  یبه زمان دار اجیاحت

 گفت: یآروم یتخت بلند شد و با صدا یرو از
 به ساغر فکر نکن. گهیبرگشت، بگم د یوقت دیکنم با یکه فکر م -
 افتاده به سمت در رفت و در همون حال گفت: یبا شونه ها و
 اون بچه نگاه کنم؟ یچطور تو چشم ها -

 فتم:گ یبد یلیلرزان و لحن خ یبود که با صدا دهینرس رهیبه دستگ دستش
سعوده بابا؟! چ - سعود  نتونیب یدل اون بچه؟! منظورت م ست دل م ست! وا ه

 آره؟ یچیمهمه و من ه
بابا به سررمتم جهش کرد و پشررت دسررتش رو به سررمت مخالف باال برد.  هوی

که از خشررم جمع شررده بود  ی. با صررورتدمیدهنم و چسررب یزدم و جلو یغیج
 گفت:

 ... شیپ یمثل سر یکن یبلبل زبون یساغر، اما بخوا زهیخاطرت برام عز -
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رها کرد و قامتش رو راست کرد و در اتاق رو هم باز کرد و کاره  مهیرو ن حرفش
 من بود گفت: یکه نگاهش به چشم ها یبلند در حال یبا صدا

ثانو -  چیشررره. ه یخونه زده نم نیاز ازدواج سررراغر تو ا یحرف یتا اطالع 
 خونه بذاره. نیا یهم حق نداره پار و تو یخواستگار

 :ستادیوسط هال وا مامان
 در پارچه بزنم؟! ی! جلویزن یحرفا م -

 تو صورت مامان نگاه کرد و گفت: ظیبا غ بابا
 که گفتم. نیهم -
 با انگشت من و نشون داد و گفت: و
 دختر بفهمه که بزرگ شده. نیا یتا وقت -
 لب زمزمه کردم: ری. زدیاز اتاق خارج شد و در رو محکم به هم کوب و
 م متنفرم.ازت متنفرم مسعود، متنفرم متنفر -
 ردم.ک هیکردم. تموم شب تا صبش رو گر هیزانوهام گذاشتم و گر یسرم رو رو و

شنگ تر اما صبحش انجام دادم و االن که به اون روز فکر  نیق حماقتم رو فردا 
 شجاع شده بودم! بیعج نمیب یکنم م یم

شم ها نهیآ یرو از جلو برس صورتم زل زدم، به چ شتم و به  ه به ک ییاتاقم بردا
برس رو  نیتا حاال پف کرده بودن. پوزخند زدم و اول شررربیاز د هیخاطر گر

 :دمیگره خورده ام کش یموها یرو
 انتخاب مسعوده. نیگفت، بهتر یساغر خانوم! بابات راست م ینیب یم -
سف یکه رو ییها یکبود به ست  دم کردن نگاه کر یم ییصورتم خود نما دیپو

 :دمیبرس رو کش نیو دوم
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مسعود  از اره،یبال رو سرت ب نیچاکت بود بزنه ا نهیفرهاد که عاشق س یوقت -
سال شت که قندون پ ینم شینیب ینم شتریچهار پنج بار ب یکه  رت شه توقع دا

 نکنه!
 ی هیبق الیخ یانداختم و ب زیم ی. برس رو رودیگونه ام چک یبه رو اشررکم

 شدم و گفتم: رهیخ رمیموهام شدم. با حرص به تصو
 بابا دوست داره مسعود دامادر باشه؟ -

 زدم: نیغمگ یلبخند
 خب چرا نشه؟ چرا کار بابا رو راحت تر نکنم؟! -
اتاق  فورا از نیشررم. بنابرا یم مونیفکر کنم پشرر گهیذره د هیدونسررتم اگر  یم
 بلند گفتم: یو با صدا ستادمیدر اتاقم ا یرفتم و جلو رونیب

 مامان؟ -
 اومد: اطیمامان از ح یصدا

 .اطمیتو ح -
به ح دمیکشرر یقیعم نفس مامان داشرررت جلو اطیو  با زن عمو  یرفتم،  در 

پله ها قرار  یکاسرره ماسررت هم دسررت زن عمو بود. رو هیکرد و  یصررحبت م
سالم کردم. در حال صورتم بود و به  یگرفتم و به زن عمو  که نگاه متعجبش به 

 ها، جواب سالمم رو داد. یبه کبود ادیاحتمال ز
 دستش رو اشاره کرد و گفت: یتو یکاسه  و
 ماست ندارم. دمیبزنم د هیو ما ریخواستم ش -
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س حاال سه چ دمیانگار که من پر ست م یدار یوا صفه و  ی! لبخندیبر یما ن
 زدم و رو به مامان گفتم: مهین

 مامان من فکرهام و کردم. -
 نگاهم کرد و گفت: یجیبا گ مامان

 مامان؟ یدر مورد چ -
 زن عمو زدم و گفتم: یبه رو یلبخند مجددا

 ن؟یرخت خواب ها رو بار بزن نیایم یزن عمو ک -
 و گفت: دیهار درخش چشم

 .امیامروز، رو ماست و بپوشونم م نیقربون دهنت دخترم. هم -
هم چنان با دهن باز کرد. زن عمو گردن مامان که  یهاج و واج نگاهم م مامان

سب یبه من نگاه م س دیکرد و چ شروع کرد به ب*و* و در همون حال  دنشیو 
 گفت:

دو تا قسررمت هم  نیخوده. ا یب تی! گفتم دلنگرانالیل یدیخدا رو شررکر. د -
 بودن. گهید
سه کرد و در حال و صورت من رو هم غرق ب*و* سمت من اومد و  که از  یبه 

 شد گفت: یخارج م اطیح
 .امیم گهیساعت د میمن تا ن -
 مامان به صورتش چنگ انداخت: اط،یمحض بسته شدن در ح به
 کشه! یساغر؟! پدرت ما رو م یکرد یچه غلط -

 و گفتم: ستادمیا نهیبه س دست
 کار درست رو کردم. طبق خواست بابا! -
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 آورد گفت: یو از پار در م شییکه دمپا یهار گرد شد و در حال چشم
 نکن! یواسه من زبون دراز دهیشو ورپرخفه  -
سه پر ییدمپا نکهیقبل از ا و سمت  تو خونه و به دمیکه هدف گرفته بود بهم بر

 اتاقم رفتم و در اتاق رو هم قفل کردم.
 گفت: دیلرز یکه صدار از خشم م یو در حال ستادیدر اتاقم ا پشت

 از تو در آرم! یپدر کی! گهید یایاتاق در م نیتو باالخره از ا -
افتاده بود!  تیزد، تازه مغزم به فعال یتند م تینها یبودم و قلبم ب دهیدر چسب به

گفته بودم! اگه بابا بفهمه؟!  یکار کرده بودم؟! من به زن عمو چ یمن واقعا چ
سعود نحس و تحمل کنه؟!  یم یشه؟ ک یم یحاال جد یعنی یوا خواد اون م

 کار کرده بودم! یمن چ
اقم به در ات شیکه زن عمو رفته بود خونه ار، من مثل سر یساعت میون نا تموم

با خودم درگ یم نمیبودم و مامان از پشرررت در نفر دهیچسررب بودم که  ریکرد. 
و مدام با خودم  شرره؟یم یچ نمیسررکوت کنم و بب ای زیهمه چ ریدوباره بزنم ز

 کردم: یتکرار م
 احمقم؟ نقدریمن چرا ا -

 هال صدام کرد: یعمو از تو زن
ها رو برر بزن تا  یها و رو بالشرر یرو تشررک ار،یسرراغر جان چرخت و ب -

 مغازه حاج محمد قاپانش و یلیگفتم بعد از تعط دیپشررمش و بار بزنم. به سررع
 .میرو وزن کن نایا ارهیب

 گفت: یبه در اتاق ضربه زد و با لحن نه چندان دوستانه ا مامان
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 !گهید رونیب ایب -
دهنم و قورت دادم و در رو باز کردم و به صورت مامان نگاه کردم. مامان با  آب

 که زن عمو نشنوه گفت: یآروم طور یصدا
 ندارم. یکار گهی! من دید یجواب بابات و خودت م -
 بلند تر گفت: یبا صدا و
 .زهیهم چادر پهن کن، نخ رو فرر نر رریتو هال بذار. ز اریچرخ و ب -
سمت زن عمو رفت. زن عمو با د و صله گرفت و به  د ز یلبخند دنمیاز اتاق فا

 و گفت:
ازار برم ب ی. واسه روشون هم خودت و بعدا مرریز یگرفتم برا دیچلوار سف -

 .یخودت بخر ی قهیبه سل
 زدم. زن عمو با تعجب گفت: یجیگ لبخند

 !گهید اریوا! چرا خشکت زده؟ چرخ و ب -
*** 
. البته میبا هم هم سن بود بایکردم. تقر یبودم و بهش نگاه م ستادهیا دیسع کنار

 یکه اسررما اومده بود، اخم ها یبزرگ تر بود. از موقع یدو ماه یکی دیسررع
 و گفتم: اوردمیهم چنان تو هم بود. آخر سر طاقت ن دیسع

 ؟یبرزخ شد یطور نیا یچته تو؟ واسه چ -
دونسررتم علت اخمش ممکنه  یکه م نینگفت. با ا یچیکرد و ه یپوف دیسررع

 واسه اسما باشه، اما گفتم:
 کمک؟ ادیرو صدا کنم ب یعل یخوا یم نه؟یسنگ -

 با اخم بهم نگاه کرد و گفت: دیسع
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 ش؟یبه آخر دمیزدم؟ اون هم حاال که رس نایا ینیاز سنگ یمن حرف -
، تشد هنوز اسمش رو تشک گذاش یتشک رو هم وزن کرد، البته نم نیآخر و

سه طرف م*س*تط شون رو نامرتب  لیچون من فقط  شم ها رو دوخته بودم و پ
 .میبود ختهیتوشون ر

 کمرر رو راست کرد و رو به اسما گفت: دیسع
 ن؟یفرم بپوش ستیمگه مدرسه اجبار ن -

 چرخوند و گفت: دیمن و سع نینگاهش رو ب یجیبا گ اسما
 چرا! چطور؟ -

 به دامن اسما انداخت و گفت: ینگاه دیسع
 موقع یهمونجا عوض کن یتون ینم ؟یپوش یراه هم دامن م یپس تو چرا تو -

 ؟یایبرگشت با شلوار ب
 یچیکرد و ه ینگاه دیابروهار و باال برد و با تعجب به صررورت سررع اسررما

شاره کردم بره داخل خونه. و به محض باال رفتنش از پله ها سما ا  ینگفت. به ا
 کرد گفتم: یکه داشت با نگاهش اون و دنبال م دیبه سع یرانبا

 من و نگاه. -
 به سمتم برگشت. با اخم گفتم: دیسع

 .رونیب زیبر یسرت دار یبچه س. هر فکر تو یلیاسما خ -
 زد و گفت: یپوزخند

 اسما خواهر منه! ؟یواسه خودت برداشت کرد یچ -
 زدم و گفتم: یگفت خواهرم. من هم پوزخند قاینگفت مثل خواهرم! عم یحت
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 گم... یدارم بهت م دیدختر عموته، سع یول -
 حرفم اومد و گفت: وسط

درموردر فکر بد کنه، چه در مورد اون چه تو! مطمئن  یدوسررت ندارم کسرر -
 باشه.. ختهیبار سر و وضع تو هم بخواد به هم ر

 ام و جمع کردم و گفتم: افهیق
! من به بابام جواب پس یایب یواسرره من قپ یونده که تو بخوام نیبسرره! هم -

 .گهیدم چه برسه به کس د ینم
 یعصررب یآروم ول یو با صرردا دیاز کنارر رد بشررم که بازوم و چسررب خواسررتم

 گفت:
 .یرو به مسعود بزن یحرف نیچن یکنم بتون یفکر نم -

 و گفتم: دمیکش رونیو با حرص از دستش ب بازوم
 !ایاریبزرگارو در ب یادا یخوا یم ادیبدم م دیسع -

 و گفت: دیخند
 !یبزرگ شد یلیخ یاالن فکر کرد -

 و گفتم: دمیار کوب نهیاشاره ام رو به س انگشت
حرف من و وسط  یحرف و نچرخون. من بحثم سر اسما بود و تو دار یالک -
 .یکش یم

 گفت: یجد یلیخ
باور  یخوا یگفتم اسررما خواهر منه؛ م یجد یلی. خچوندمیمن حرف و نپ -

 نه! یخوا یبکن. نم
 شد تا تشک ها رو برداره گفت: یکه خم م یحال در
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 حداقل تو دست و پا نبار. یکن یکمک نم -
. اسما واسه دیسع یخارج شد. خدا کنه راست بگ یبهم زد و از انبار یتنه ا و

 .هیادیتو ز
که داره با غضررب به  دمیو بابا رو د خارج شرردم یآهسررته از انبار یقدم ها با

شکم زد. توادیسمتم م صدا ستادیوا میقدم هی ی. خ سع ییو با  رد ک یم یکه 
 باال نره گفت:

خودت  شیپ یچ م؟یحرف نزد شبیمن و تو د ؟یمن و سکته بد یخوا یم -
 ؟یفکر کرد

 گفتم: یآروم یو با صدا دمیچیهم پ یهام و تو دست
 فکر کردم کارم درسته. -

دلم اشررهدم و خوندم و گفتم هر لحظه  یکرد که خودم تو یچنان نگاهم م بابا
 و رو به بابا گفت: دیبه داد رس دیخورم. اما سع یجانانه ازر م یلیس هی

 .یسالم عمو خسته نباش -
 زد: یمصلحت یلبخند بابا

 .یجان. تو خسته نباش دیسالم سع -
 از ته دل زد و گفت: یلبخند دیسع

 !ایخستگ نیباشه از اتا  -
 از ته دل زد و گفت: یاشتباه؟! بابا هم لبخند ای دمید یم درست

 .یبه خوش شهیهم -
 زد و گفت: دیسع یبه شونه ها و

http://www.roman4u.ir/


 103 مقصودگوهر 

 تو عمو جان. میبر -
 انبار رو اشاره کرد و گفت: دیسع

 .امیم ارم،یرو هم ب هیبق -
سع و سمت خونه و  سمت انبار دیبابا به  ه دو را نیرفت. و من همچنان ب یبه 

 ای! ناراحت ایکردم که االن بابا خور حاله  یفکر م نیبودم و به  سررتادهیپله ا
و  تونستم مطلقا بگم کدوم حس یناراحت! چون نم شتریب ایخوشحاله؟  شتریب

 کرده بودم. یشد گفت کامال قاط یداره. م
 اومد: یمآشپزخونه صدار  یکرده بود. مامان از تو خیهام  دست

 و زد؟ اطیبود در ح یساغر ک -
 یاگر بابا متوجه م یکردم، حت یبازر م دی. بادیلرز یدسررت هام م یتو نامه

 گرفتم و در جواب مامان گفتم: یقیکرد! دم عم یشد و بازخواستم م
 بود، با من کار داشت. هیعال -

بهتره بگم چشررم و گور بابا! خدا رو  اینبود و قاسررم کارگر بابا بود،  هیعال اما
داد، ممکنه بود بگه تو و  یم ریگ شررهینشررد، وگرنه مثل هم ریگ یشررکر مامان پ

 !نیزن یپنجره با هم حرف م یپا شهیکه هم هیعال
 نیا یدر پاکت رو بار کنم، ذهنم رفت رو یکردم با ظرافت چسررب رو یسررع

. از همون ها که پدر دیخر ونیزیکه گذشررت. بابا واسرره خونه تلو یماه کی
 بود؛ دهیفرهاد خر

و مامان هم  دیکشرر شیرو پ یما و حرف خواسررتگار یفرهاد اومد خونه  مادر
 .کهیمن نزد یدستشون که عروس یرو ختیرو ر یآب پاک
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جون دادم و قبول شرردم، اما هنوز  یآموزشررگاه سررور یرو تو میاطیخ امتحان
. با رفته بودن نیرتم کامال از بصررو یرو یها یبود. کبود ومدهین پلممیمدرک د

شتم. نم یلیهم خ هیعال شا یکمتر برخورد دا شتباه م دیدونم   یکردم ول یهم ا
 شده بود! نیباهام سنگ

نوشررت و داد دسررت قاسررم،  ینامه ا شیپ یاتفاق! بابا هفته  نیاما مهم تر و
سر ستاده بودر تهران پ نیکه ام یپ سعود؛ نامه ا شیبابا بود. و فر ه تور ک یم

صم شیاتفاقات پ شرح داه بود و ت شته بود به عهده  میاومده رو کامل   یرو گذا
 خود مسعود و حاال جواب اون نامه اومده بود.

ش رونیپاکت رو باز کردم و نامه رو ب در سم الهدمیک اغذ رو ک یگفتم و تا ی. ب
 باز کردم:

 شررتریهم ب از پدرم یکه من شررما رو حت نیدون یسررالم عمو جان. شررما م -
ست دارم و اگر حما ساغر  ینیشما نبود من ا یها تیدو که االن هستم نبودم. 

اون  و نیشماست و سر من منت گذاشت یدردونه  زیو عز هیا ستهیکه دختر شا
ول قب ییراچون و چ چیه یهم بود ب یا گهیهر کس د ن،یرو برام در نظر گرفت

 شیرو توضرر یزیچ نیو بخوا دیکن تینبود که خودتون و اذ یاجیکردم. احت یم
سررنگ تموم  تشیدونم شررما در ترب ی. من با خود سرراغر حرف زدم و منیبد

شت س نی. به مادرم بگنیگذا تا  آماده کنه. ندهیآ یهفته  یرو برا یمقدمات عرو
 خدا نگهدار. گهید یهفته 
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 نیمن زم ینامه، با مسعود نامه  نیا یمسعود، تو نی؟ ا یچ یعنیکردم.  بغض
. دوباره نامه دمشیاتاقش د یکه تو یطور با مسعود نیمون فرق داره. همتا آس

 رو خوندم.
من با »جمله رو چند بار خوندم.  نیا یخاک بر سرررم ول تینها یدونم ب یم

 قایدق.« نیسنگ تموم گذاشت تشیدونم شما در ترب یخود ساغر حرف زدم و م
 یقلبم آروم گرفته بود اما در واقع ب د؟یرس جهینت نیحرف زدن با من به ا یکجا

 شد به خدا توکل کرد. یحس گنگ که فقط م هیقرار بود. 
 یتو نامه چ دمیفهم یم دیپاک گذاشررتم. بذار بابا دعوام کنه. با یرو تو نامه

 بودم. دهینوشته که حاال فهم
شپزخونه رفتم و کنار مامان ا به  لو چاقو رو ازر گرفتم و در همون حا ستادمیآ

 گفتم:
 مامان دروغ گفتم. -

 به سمتم برگشت و متعجب گفت: مامان
 ؟یرو دروغ گفت یچ -

 زدم و گفتم: یجیها و لبخند گ ینیزم بیکردم به پوست کردن س شروع
 مسعود و آورده بود. ینبود، قاسم بود جواب نامه  هیعال -

 و گفت: دیرنگش پر مامان
 خب؟ -

سکوت کردم.  شونه صندل یکیهام و باال انداختم و  ش یاز   و دیها رو عقب ک
 نشست، گفت: یکه م یدر حال

 ..طیشرا نیبا ا ادیکردم! پسره درس خونده س! نم یبود تعجب م نیاز ا ریغ -
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 حرفش و گفتم: ونیم رفتم
مقدمات  میمامان واسرره خودت؟ مسررعود گفته به مادرر بگ یگ یم یچ -

 ده کنه.رو آما یعروس
رفت گ شگونیبلند شد و از بازوم ن هویحرکت بهم زل زد و  یب هیچند ثان مامان

 و گفت:
 خبر مرگم حامله ام. ،یدیمن و حرص م نقدریمرده چرا ا لیذل -
 خنده خودم و ازر دور کردم و گفتم: با
 کم کبود نباشم! هی. بذار نیمن و نزن گهیمامان تو رو خدا د -

 زد و گفت: یهم لبخند مامان
 بچه رو! نیمن به ماه نهم برسونم ا نیاگر تو اون پدر و خواهرت گذاشت -

ست هار و از هم باز کرد و من  کمینگفتم. نزد یچیزدم و ه یلبخند شد و د
 رو در آ*غ*و*ر گرفت و آروم گفت:

 مبارکت باشه دخترم. -
 زمزمه کرد: و
 شکرت. ایخدا -

*** 
 تخت بلند شد و گفت: یاز رو عیاومد. اسما سر اطیدر ح یصدا

 رم باز کنم. حتما زن عمو اومده. یمن م -
 دست هام بود به پشت سرم یکه تو یرنگ یآب یرفت. کش مو رونیاز اتاق ب و

 دادمش گفتم: یبردم و همزمان که به دست مامان م
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 .هیمامان ببندر کاف -
تخت بلند شد، خودم  یموهام و بست و از رو یدم بافته شده  عیهم سر مامان

ست نیزم یپار رو یهم که جلو شدم. د سته بودم بلند  ش سارفون ین  به دامن 
 .میو هر دو از اتاق خارج شد دمیکش میآب

فاطمه  دنیبودن. با د هیو خود عال هیمامان عال ایجون و لع یخانوم و زر فاطمه
وم کل خان ایتا بناگور باز شررد. لع شررمیاراده ن یپسرررهار افتادم و ب ادیخانوم 

ش شروع کرد رو دیک ضرب  یا رهیدا یو همزمان فاطمه خانوم  ستش بود  که د
 گرفتن. مامان رو به اسما گفت:

 پشت در نمونه. یوقت کس هیرو باز بذار مادر،  اطیدر ح -
و  کیکوچ یاز حد خوب بود! اونقدر که دلشرروره  شیب زیبود، همه چ خوب

 رنگ شده بود! یهم ب دیمرنگ و شاک میپوست ریز
حرکت کرده بود و قرار  زدیکرد صبش از  یم یزندگ زدیبزرگ مسعود که  خواهر

س سع نجایرو ا یبود چند روز عرو شه. همه به تکاپو افتاده بودن و من هم   یبا
ها یم لب  با  مدام موج  یکردم  که  به لبخندم اون بخش از مغزم  کش اومده 

 .رمیبگ دهیفرستاد رو ناد یم یمنف
 یو مامان روسررر ارهیرنگ روشررن ب یروسررر هیجون از مامان خواسررت  یزر

گره  میشونیپ یسرم انداختن و دسته هار و باال یآورد و رو یگل مخمل دیسف
شروع نکرد تا وقت یزدن. زر صالح رو به گردنش انداخت. اما  که  یجون نخ ا

ک یگذاشررت. همه تبر میگره روسررر یاسررکناس رو تو نیزن عمو اومد و اول
 جون شروع کرد به بند انداختن. یگفتن و زر
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 یجاهار رو هم، همه همراه ینفس زد و خوند و بعضرر کیفاطمه خانوم  و
 یکرد م یم ییرایپذ یاز حدر هر بار از کسرر شیکردن، اسررما از ذوق ب یم

 بیو غر بیکرد ر*ق*صررش رو با آهنگ عج یم یافتاد به ر*ق*ص و سررع
 فاطمه خانوم وفق بده!

شوق شیروز پ دو شک  ست باعث  یکه تو یبابا نامه رو خوند. ا ش شمش ن چ
ش شه. پدرم تو ا نیکه بابت قبول ا یمونیشد حس پ شتم پر بک  هی نیازدواج دا

 ماه شکسته بود، و من ناخواسته مسببش بودم.
سعود سر یبود و من ب ومدهیهنوز ن م شتم  ست دا  باهار و ادیتر ب عیاندازه دو

 جون تو گوشم نشست: یزر یصحبت کنم. صدا
 اد؟یعروس خانوم؟ دردت م یچرا چشم هات و بست -

 زدم و گفتم: یچشم هام و باز کنم لبخند نکهیا بدون
کم درد  هیراحت اولش  التیشرررده! نه خ نیتونم باز نگه دارم. سررنگ ینم -

 داشت، االن پوستم داغ شده.
ن هم که او یمگر مخف نم،یتونم مسعود رو بب ینم یدونستم تا شب عروس یم

ست روز قبلش م سعود در سرر م یممکن نبود؛ چون م  یاومد و اونقدر کار 
 اومد. ینم شیپ یفرصت گهیکه د ختنیر
 مبارکه دخترم. -

دور تا دور  یادیز تیجون بود. چشم هام و به زور باز کردم. جمع یزر یصدا
 نیخجالت بکشم. نگاهم تو نگاه غمگ دایخونه نشسته بودن که باعث شد شد
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هنوز هم  یعنیدوسررت من نبود؟!  هیبود! مگر عال نیگره خورد. چرا غمگ هیعال
 کرد!؟ یبه نفع فرهاد فکر م

زدم، اون هم متقابال لبخند زد. زن عمو من و تو آ*غ*و*ر  یرور لبخند به
 .دیکش

گرم بود. من هم بارها صرورتم رو با  بتیسراعت بعد هم چنان محفل غ کی تا
م از از پنجاه بار ه شیکم کنم. فکر کنم ب شیاز قرمز یآب سرد شستم تا ذره ا

 رییتغ نقدریکردم ا یخودم ذوق کردم. فکر نم دنیرد شررردم و از د نهیآ یجلو
 در آوردم. یباز فتهیخودش یکنم! حساب

 دیخر مین عمو و مامان رفتها هم آماده شرردم و به همراه ز همانیاز رفتن م بعد
سم هم خ یلیلباس عروس. من کال خ سند بودم. از لبا خوشم اومد.  یلیزود پ

ست کش ها صا د صو سل یتور یمخ  ی قهیو طرحدارر. زن عمو و مامان به 
انگشتم  زیسااز  ری. به غدنیهم خر نیو سنگ نیانگشتر پر نگ هیخودشون برام 

 اصال من و آدم حساب نکردن.
شوهرر، که عمو حاج عل زنعمو شه طبع بلند یبر عکس  صال  یبا شت و ا دا
 یم بابا یزن عمو، آبج دیکردم با یاوقات با خودم فکر م ینبود. گاه سیخسرر

 شد و عمو شوهر عمه ام!
 یچرا نرفت به بابام گفت یبار تو بچگ هیبهتر از اسما بود که  یلیتفکر من خ باز

 !؟یکن یزود تر از عمو با زن عمو عروس
سم رو تنم کردم تا بابا بب یتو شب سف نی. با انهیاتاقم لبا  یالغر یود ولب دیکه 

کله  یها نینبودم. از آسررت عیاومد؛ اما ضررا یاز حدم باز هم به چشررم م شیب
شم م یقند سم خو شده بودم. بابا با  یلبا شه ار  شق دامن چند کلو اومد و عا
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ا ابراز عالقه کنه ام شهیماز ه شتریخواد ب یم دمید یکرد و م ینگاهم م نیتحس
 انگار بلد نبود!

که هنوز لباس عروسررم تنم بود  یقدم شرردم و در حال شیخاطر من پ نیهم به
 گفتم: یبغض دار یخودم رو به آ*غ*و*شش سپردم و با صدا

 ؟یهست یبابا از من راض -
 موهام و ب*و*سه زد و گفت: یرو بابام

 .یاز اونچه که فکرر رو بکن شتریب شه،یاز هم شتریب -
ش دمیمن نفهم و ضم نا ش یبغ سعود  نکهیاز ا ای! هیاز خو بابا باز هم به خاطر م

 شده بود! یاز من راض
 گفتم: میناتن یپسرعمو دیو حم دیو محکم کردم و رو به سع میروسر گره

 باشه. نیسنگ دینبا ادیگذاشت، فقط ز لیشه وسا یتخت هم م یرو -
 شد: یم دهیاتاق شن رونیمامان از ب یصدا

 . مواظب بار.نیآقا قاسم اون ها شکستن -
 به شونه ام زد و گفت: اسما

 منتظرته. اطیالهام تو ح -
 گفتم: دیدر برداشتم و رو به سع رهیدستگ یرو از رو چادرم

 از مالرضا... ی. غروب برمیبابا گفت بهت بگ دیسع یراست -
 کالمم: ونیم اومد

 .رمیاسما گفت که گوسفند و بگ -
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لباس عروسررم و از  یاسررما رو! سرررم رو تکون دادم و جعبه  نیخفه کنه ا خدا
تختم برداشتم و از اتاقم خارج شدم. و اون ها رو تنها گذاشتم تا به کمک  یرو

 اتاقم بذارن. یام رو تو هیزیمادرم و قاسم جه
من و  ید تا زن داشت که باباچن می. آخه پدر بزرگ پدرنمینات یپسر عمو گفتم

حاج عل ها هیبا هم اصرررل بودن و بق میعمو  پدر بزرگم.  ی گهید یاز زن 
قدر حاج عل یاون با خونواده عمو   نی. عمینبود هیبا بق میبود یمیصررم میکه 
 !ینینش بش ی. و گاهدیبه ع دیع ایدوست! مراسم به مراسم  ایو  هیهمسا

شدم د اطیح وارد صحبت م یعنیداره با الهام،  هیعال دمیکه  سعود   یخواهر م
دست هار و جلو آورد و جعبه لباس عروس و از  هیعال دمیکنه. بهشون که رس

 زد و گفت: یدستم گرفت. متعجب نگاهش کردم که لبخند کمرنگ
 .امیکردم که من به جار باهات ب یداشتم با الهام خانوم صحبت م -

 زد و گفت: یلبخند الهام
 یاتاق عقدت رو درست م هیبهتره، در عوض من هم با کمک بق یلیاتفاقا خ -
 .میکن

نداشت، پس  یتیتوافق هاشون رو انجام داده بودن و نظر من چندان اهم ظاهرا
شه ا شدم. هنوز به جلو ریز یبا س یلب گفتم و از الهام جدا   بودم که دهیدر نر

 اسما صدام زد:
 ساغر ساغر؟ -
 کفشم رو به دستم داد و گفت: یو جعبه  دیم دو. به سمتستادمیا

 .یو جا گذاشت نیا -
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ه . خوشرربختانمیشررد یراه هیزدم و جعبه رو از دسررتش گرفتم و با عال یلبخند
 یادیز یرو ادهیبه پ اجیجون درسررت کوچه ب*غ*ل بود و احت یزر شررگاهیآرا

 .مینداشت
 هیکه در رو برامون باز کنن. عال میبعد از زدن در منتظر موند شگاهیدر آرا یجلو

 در بود اشاره کرد و گفت: یبه دستم که رو
 نم؟یکف دستت رو بب -

ده کر یمقدار، کف دستم رو رنگ هی شبید یحنا یرو نشونش دادم، جا دستم
 و اون گفت: میزد یبود. هر دو لبخند

 دوست ندارم. -
 شدم و گفتم: رهیکف دستم خ به
 من هم دوست ندارم. -
 رو بهش ادامه دادم: یبا لبخند و
 هر وقت قسمتت شد نذار برات حنا بذارن. شالهیا -

جون بهمون خور آمد  یباز شرد و شراگرد زر اطیبا پوزخندر در ح همزمان
 گفت...

ضر و آماده رو کی...  شته بود و من حا چرت  شگاهیآرا یصندل یساعت گذ
 دنبالمون. انیزدم تا ب یم

سما ر هیعال ستم داد و  یآب وانیجون ل یبود. زر دهیخواب یصندل یوکه ر به د
 گفت:

 ره؟ یم شگاهیآقا مسعود کدوم آرا -
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 زدم و گفتم: یکج لبخند
 بره؟! دیمگه اون هم با -

 شد و گفت: قیعم لبخندر
 !شیدیاصال ند ادیطور که بور م نیا -

 رو تکون دادم و گفتم: سرم
سم حنابندون رس شبید - سته بوده  ی. مامانش مدیبعد از مرا گفت اونقدر خ

 راست رفته تو اتاقش که استراحت کنه. هیکه 
 رو تکون داد و گفت: سرر

 ؟یکن یبا مادرشوهرت زندگ یخوا یم -
سعود م - ستگ کیرم تهران،  ینه فعال. با م سش مونده. ب ه داره ک یسال از در

 .گهید یبره جا ایبعدر بخواد اونجا بمونه 
 کرد و گفت: یاخم

 ن؟یبر یاثاثتون رو هم م یعنی -
 از آب خوردم و گفتم: یا جرعه

کرده که گذاشررتن تو اتاقم. تا  هیام رو مامانم ته هیزیمقدار از جه هینه، فعال  -
خره که بفرسته  یار رو هم م هیمامان بق میریکه خودمون خونه جدا بگ یموقع

 تو خونه خودمون.
 و باال فرستاد و گفت: بروهارا

 !ن؟یمگه تهران خونه نگرفت -
 کرد. جواب یباز به ما نگاه م مهین یشررده بود با چشررم ها داریکه حاال ب هیعال

 دادم:
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 .میهست شییدا ینه، موقتا خونه  -
 به پشت بوم صدا کرد: یمنته یراه پله  یجون از تو یزر شاگرد

 کنن. یباال، دارن لباس دوماد و عوض م ایخانوم ب یزر -
 جون بلند شد و رو به من گفت: یزر
 ؟یاینم -

 و کج کردم و گفتم: لبهام
 ست؟یزشت ن -

 رو گرفت و گفت: دستم
پشررت بوم کامل  یاز باال میبر ایشرره ها! ب ی! امروز محرمت مهیزشررت چ -
 شه. یم دهیعموت د اطیح
 گفت: دیکش یها م که من رو به سمت پله یدر حال و
 بنده! یم لیچاره شوهرت قند یب -
 همون راه پله داد زد: یاز تو و
 ؟یایتو نم هیعال -

چند  یهم به فاصله  هی. عالمیرو باز کرد و با هم وارد پشت بوم شد کیکوچ در
 رو بهم داد و گفت: میپشت سرمون اومد و چادر رنگ یا هیثان
 .یش یکمتر تابلو م یسرت بنداز -

ست سمت لبه  یگفت، چادر رو رو یم را سه به  شت  یسرم انداختم و هر  پ
کله هامون و  و فقط می. در واقع نشستمیستادیا شگاهیو کنار شاگرد آرا میبوم رفت

 چهیعمو گذاشته بودن و رور قال اطیوسط ح یتخت چوب هی. میباال نگه داشت
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دو زانو  چهیالق یرو ریپهن کرده بودن و مسررعود با لباس ز یکوچک قرمز ی
 یتیبلند دوب یهم با صدا یکیبودن و  ستادهینشسته بود و مرد ها دور و برر ا

رو از کنار صررورتم حس کردم. و با چرخوندن  هینگاه عال ینیخوند. سررنگ یم
 سرم متوجه شدم حسم درست بوده.

 حرکت لب گفتم: با
 شده؟ یزیچ -

 زد و گفت: ینیغمگ لبخند
 .ینبود نجایاالن ... ا ی... که اگر داشت یبشنو یندار یمطمئنم عالقه ا -

شکوک کردم و نگاه یاخم شاگردر انداختم که همچنان  یبه زر یم جون و 
کردن و اصال حواسشون به ما نبود. دوباره به  یبا ذوق داشتن به مسعود نگاه م

 نگاه کردم و زمزمه وار گفتم: هیعال
 مربوط به فرهاده؟ -

 آروم و پچ پچ گونه گفت: یلید و خرو تکون دا سرر
چند بار بهش سر زده، گفته اگر  یبابار تو خونه حبسش کرده، عل روزهیاز د -
 کرده. دیرو هم تهد یکشم. تازه عل یمسعود و م رونیب امیب

 دستم گرفتم و گفتم: یرو تو هیعال دست
که به خاطرر نگران  سررتین یزیچ چیرم. ه یمن فردا صرربش با مسررعود م -

 !یباش
 و گفت: دیکش رونیرو از دستم ب دستش

 !؟ی. اما فرهاد چیش یو تو خور بخت م هیمسعود مرد خوب -
 گفتم: ی! با ناباوردم؟ید یدرست م د،یهار لرز لب
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 !؟یتو بابت اون ناراحت -
 گفت: یآروم یشدن و با صدا سیهار خ چشم

 فرهاد بودم ...اگر ... اگر من ... انتخاب  -
 ادامه داد: هیباز موند و عال مهین دهنم

 کردم. ینم تشیاذ -
 جون با ذوق گفت: یزر شاگرد

 باشه. یکه کت و شلوار داماد مشک نمی. من عاشق ایمشک ولیا -
 جون با خنده گفت: یزر
 نشسته. نجایکن. صاحبش ا ایدختر ح -
به زر هینگاهم و از عال یسررخت به  یجون و شررراگردر لبخند یگرفتم و رو 

داشررت کتش رو تنش  یبه مسررعود که حاال عمو حاج عل یزدم و نگاه یزورک
 کرد انداختم. یم

 گوشم نشست: یمثل مگس مزاحم تو هیعال یصدا
 اون واقعا دوستت داشت. -
 گفتم: یآروم و عصب یحرص به سمتش برگشتم و با صدا با
 دوست داشتنش بهم ت*ج*ا*و*ز کنه. نیخاطر ا آره، و حاضر بود به -

 هار و به هم فشار داد و گفت: لب
 اون ... یکرد شیکه عصبان یزد یمن مطمئنم تو حرف -
 خشم گفتم: با
 .هیبس کن عال -
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بود که صدام از حالت پچ پچ  نیحواسم ا یاما همه  د،یلرز یاز خشم م بدنم
 خارج نشه.

 ؟یمطمئن نقدریتو از کجا ا -
 و گفت: دیگونه ار چک یبه رو اشکش

 از چشم هار خوندم. -
احمق به فرهاد  ی هیباشه که عال نیتونست حال به هم زن تر از ا یم یزیچ چه

 دل بسته؟! با انزجار روم و ازر گرفتم و گفتم:
 خوام بشنوم. ینم یزیچ گهید -

سمت جمع نگاهم سمت در ح یتیافتاد به  شتن به  ومدن. زن ها ا یم اطیکه دا
 زیچ چیمتوجه ه هیبودن و من به لطف حرف زدن با عال ستادهیکوچه ا یهم تو

شده بودم. زر سر یجون که چند متر ین شت  صله دا خودر و عقب  عیبا ما ف
 و گفت: دیکش

 .نییپا میبر نجا،یا انیدارن م -
 .میرفت نییکردم و به سمت اتاق پا ینیهمه عقب نش و

 یبا قدرت بهش م یکه کس اطیدر ح یپله که قرار گرفت صدا نیآخر یرو پام
 جون نگاه کردم. اون هم متعجب نگاهم کرد و گفت: یبلند شد، به زر دیکوب

 !دن؟یسرعت رس نیبه ا یعنی -
 بعد رو به شاگردر گفت: و
 !هیک نیبرو بب -
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شدن  م،ینگاه کرد اطیو از همون جا به در ح میستادیدر ا یسه جلو هر با باز 
با دسررت به  هینفر عال نیاون هم با صررورت درب و داغون، اول یدر، و ورود عل

 صورتش ضربه زد و گفت:
 خدا مرگم بده. -
زد و  یرو کنار هیعال یرفت، اما عل یاز خونه خارج شد و به سمت عل عیسر و

 یجون زود تر از من از بهت در اومد و به سررمت عل یسررمت اومد. زر نیبه ا
 با ما فاصله نداشت رفت و گفت: شتریه چند قدم بک
 !هیختیچه سر و ر نیدنبال عروس ا انیچه خبرته؟! االن م -

 به ینگاه یبا ناراحت سررتاد،یمن ا یقدم هیجون رو هم کنار زد و تو  یزر یعل
 گفت: یلرزون یسر تا پام انداخت و با صدا

 .میبا هم حرف بزن دیبا -
 بگه من گفتم: یزیجون چ یخواست زر تا
 باشه. -

شه؟! اون موقع با یم مگه ضوع از چه  دمیفهم یکه م یتا وقت دیشد نگم با مو
 بزنه. یخواسته حرف مهم یم یعل دیکنم که شا یقراره خودخور

با عل و پامیرفت اطیاز ح یبه گوشررره ا یاز چارچوب در خارج شررردم و   ی. 
 بود خودر یاجیبود، احت یورم کرده بود و گوشه لبش خون یچشمش بدجور

 !!ه؟یزخم و ورم کار ک نیبگه که ا
 . نفسم رو فوت کردم و گفتم:میهم قرار گرفت یبه رو رو
 کار فرهاده نه؟! -
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 انداخت و گفت: نییرو پا سرر
 اومدم نجاتت بدم. یشد و نم یکار قلم پام تو راه خورد م -

 باال رفت، ادامه داد: ابروهام
 .نمیرو درب و داغون بب میو دوست بچگ یمیصم قیطور رف نیکه ا -

 کردم خشمم رو کنترل کنم گفتم: یم یکه سع یحال در
خواست کنه رو  یکه م یشد و فرهاد اون غلط یتو خورد م یاگر قلم پا یحت -
 شدم. یکرد، باز هم من زنش نم یم

 به نشونه تمسخر باال رفت: ابرور
 چرا؟ -

 :و جلو بردم و گفتم صورتم
تونسررت بهش عالقه مند  یکشررتم و مرده ام نم یچون اون موقع خودم و م -

 بشه.
 شد و گفت: نهیبه س دست

 یاونطور که فرهاد م ایاز فرهاد دوسررتت داره؟!  شررتریمسررعود ب یکن یفکر م -
 تونست خوشبختت کنه..

 و قطع کردم: حرفش
سر و ر - س ختیاز  سوز و پاچه خوارر رحم  قیکه به رف یتو معلومه! ک و دل

 مورد عالقه ر و بزنم رحم کنه؟ یتونم حرف ها یکه نم یبه من ادینکنه! م
هار و با حرص به هم فشرررد و من منقبض شرردن عضررالت فکش رو که  لب

 .دمیبود د شیو فشار عصب تینشون از عصبان
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شت و نفس عم یهار رو رو پلک ش یقیهم گذا شم هار و باز  ی. وقتدیک چ
چشررم هار شررده بود رنگ خون. آب دهنش رو فرو خورد و با  یدیسررف کرد

 که رنگ التماس داشت گفت: ییصدا
 ن،یشهر بر نیبرمت. با فرهاد از ا یجا م نینشده ساغر، خودم از ا ریهنوز د -
 بهتون نرسه .... یکه دست کس ییجا نیبر
شت حرف م یعل صدا یمن همه  یزد ول یهم چنان دا سم به  و ساز  یحوا

شت نزد یدهل ستگ یشد. عل یم کیبود که دا شک فرهاد حرف زد، از  یاز دل
سعود و زمان دیشدنش، از تهد وونهید شتن م صدار قطع  یکردن هار، از ک

گونه ر نشست. بغض به گلوم چنگ انداخت  یشد که دست من با قدرت رو
 گفتم: دیلرز یکه از نفرت م ییو اشک چشم هام و تار کرد و با صدا

شد یاومد یوقت - شته نجاتم و بعد با پدرم ا یتو اتاق و  ضوع رو د نیفر ر مو
 مرده؛ یبا خودم گفتم عل ،یگذاشت ونیم

 و دوباره ادامه دادم: ره،یام شدت نگ هیهام و به هم فشار دادم تا گر لب
 یحرف از زندگ نجایا یاومد یپا شد میکه روز عروس یعل یرتیغ یب یلیخ -

 خواست به من ... یکه م یزن یم یبا مرد
 دهنم گرفتم. یبزنم و دستم رو جلو ینتونستم حرف گهید
 نباشه. اطیتو ح ی. کساللهی اللهی -
س و صله َکله ک صله  دهید وارید یاز باال یبالفا تمام  یا هیچند ثان یشد و به فا

. با ترس زل زدم به مرد دید اطیح یرو تو یقرار گرفت و من و عل وارید یقد رو
 :دمیرو از کنار گوشم شن یعل یو صدا
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 عکاس. نیافش -
ما رو از اون فاصررله نگاه کرد و بعد نگاهش  یهر دو هیواسرره چند ثان نیافشرر

ش شاگردر و عال یشد به زر دهیک صله از ما ا هیجون و  دن و بو ستادهیکه با فا
 بلند گفت: یبا صدا هوی

 باشه. رونیتو خونه، فقط عروس ب نیخانوم ها بر -
سمت ما دو عیسر هیعال ست عل دیبه  ش یو د سمت خونه ک . دیرو گرفت و به 

و ر شیبردار لمیف نیخم شد و دور ب وارید یعکاس هم به سمت خارج نیافش
شت. زر یرو شش گذا سمت من دو یدو شم  ریرو ز یو ابر دیجون هم به  چ

 نشیکه معلوم بود هنوز دورب نیو همه به داخل خونه رفتن. افشرر دیهام کشرر
 رو به من گفت: هاموشخ
 و در رو با اشاره من باز کن. ایعروس خانوم شما آروم به سمت در ب -

 رو تکون دادم، و سرر رو به اون سمت چرخوند و گفت: سرم
 .ایآقا مسعود ب -
 با اشاره دستش آروم به سمت در رفتم و در رو باز کردم ... و

نه برا قلبم کار  نیاد، از احال فره ینا آرام بود. نگران بودم؛  که فرهاد  حاظ  ل
و  میقدم زد اطیح یدرخت ها ریکه با مسررعود ز یبکنه. تمام مدت یاحمقانه ا

ست ش  یو فقط به هم لبخند ها میکلمه هم حرف نزد هی یو حت میکنار حوض ن
صنوع شت در منتظر ت میزد یکامال م ا م ییفرما فیشرو مردم بد بخت هم پ

 نیاول ی. براادین رونیاز خونه ب یوقت عل هیبود که  نیبودن، همه حواسررم به ا
 به مسعود. یبار به آبروم فکر کردم، نه به غرورم؛ به پدرم فکر کردم، حت
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شم هام گو دهیدونستم رنگم پر یم ست، اما مسعود ه مینگران یایو چ  یچیه
 با خودم گفتم: اورد،یخودر ن یو به رو دیفهم ای د،ینفهم

صال مگه برار مهمه! اون  - شه که دل پدر من و  یخواد کار یفقط ما کرده با
 شاد کنه.

گوشم  کیصورتم انداخت و چادرم رو سرم کرد و صورتش رو نزد یرو رو تور
 کرد و گفت:

 !ستیبد ن یلبخند بزن هی -
 یلیصررورتش خ یبود، بر خالف لبخند رو ی. مسررعود جدختیفرو ر دلم
که مسعود علتش رو حدس زده باشه،  دمیترس ی. مدمیترس یبود و من م یجد

 طور بود. نیکه صد در صد هم هم
ه بلند پاشن یشک اگر اسما تمام مدت بازوم رو نگرفته بود، با اون کفش ها یب

 شدم. یبه خونه کله پا م دنیکه افت کرده بود تا رس یو فشار
اتاق عقد که در واقع همون اتاق خواب مامان و بابا بود که  یمبل تو یرو یوقت

شکل ستم تازه کم نییتز بایز یحاال به  ش ست یشده بود، ن  حالم جا اومد. د
 بدون دستکشم بغض کردم. یدست ها دنیهم قالب کردم و با د یهام و تو

بچگانه به نظر برسه اما من اون دستکش ها رو دوست داشتم  دیبغضم شا لیدل
احمقانه ار که کل روز رو  یو حرف ها یموقع عل یو حاال به خاطر حضور ب

 رفته بود دستکش هام و بردارم. ادمیبه کامم زهر کرده بود 
 در گوشم گفت: هیشدم. عال الشیخ یب

 !؟یساغر جان چرا با چادر نشست -

http://www.roman4u.ir/


 123 مقصودگوهر 

خارج کردم و باالر رو هم  رمیخم شدم و چادر رو از ز یمک یحوصلگ یب با
 سرم برداشتم. یاز رو
سکوت فرو رفت. زن ها  هیثان چند سعود کنارم قرار گرفت و کل خونه تو  بعد م

هم به اتفاق مرد ها از اتاق  هیکه جا بود دور سررفره عقد نشررسررتن و بق ییتا جا
 رفتن. رونیب

س نییپا سرم ش یسرکه مو  ریبود و دلم مثل  . اما مطمئنم به خاطر فرهاد دیجو
و  رفتن و فقط اسررما رونیزن ها هم ب ی هیکه بق دیهم نکشرر قهیدق کینبود. به 

سعود که قند  یموندن که باال هیعال شتن و الهام خواهر م سرمون پارچه نگه دا
 بودن. گرفته. و مامان و زن عمو که دو طرف مبل قرار دیساب یم

 لمیف هیکردم مغزم رو هواست! انگار داشتم به اتفاقات دور و برم مثل  یم حس
سف یکردم. حت ینگاه م شت تور  شتم و از پ سعود برگ سمت م  دیچند بار به 

ها جذاب تر شررده بود. چند بار  ینگاهش کردم. به صررورتش که بدون کبود
ش یبلند و ابروها یشونیکردم. پ زیصورتش رو آنال شت و ک  یخندلب. ودهیپر پ

 لبش... چهارده هزار تومان. یقرائت شد نشست رو هیمقدار مهر یکه وقت
 گفتم: یآروم یگوشش کردم و با صدا کیرو نزد صورتم

 کرده. نییاون رو هم پدرم تع -
 بهم انداخت و گفت: یآروم نگاه

 دونم. یم -
بابام  ام،یبه حسرراب نم زادیدونسررتن که من جز آدم یدونسررت، همه م یم بله

 داد. یواسه دل خور کنک به حرفم گور م یفقط هر از گاه
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فکر کردم که پدرم به حرفم گور کرد و  یمبل فرو رفتم و به روز یکرده تو بغ
 ایافتخار کردم! و  یپدر نیزنه. چقدر به داشررتن چن یرو به هم م یگفت نامزد

شن فکرانه ا یروز شون در برابر کار فرها یکه پدرم چنان برخورد رو سم ن د وا
 داد!

 لبم نشست. لعنت به تو مسعود. لعنت به تو. یرو یپوزخند
 لم؟یبنده وک -

صررورتم به  یزن عمو از جلو یگونه ام نشررسررت. دسررت ها یرو یاشررک قطره
ا سرررد رو بسررت. و ب میلفظ ریپشررت گردنم رفتن و قفل گردنبند به اصررطالح ز

 لحن ممکن گفتم: نیتر
 بله. -

 اتاق گور رونیب یدخترها یخنده  یموهام برده بودم و به صدا یرو تو دستم
. من که از ظهر ور دل مسعود رنیداشتن از مسعود رو نما بگ یدادم که سع یم

ذاشتن جواز ورود به  یبود! بهتر بود اسمش رو م یا غهیرونما چه ص گهیبودم د
 حجله.

ر  افهیخنده و نگاهم رو تو اتاق مسعود چرخوندم که ق ریخودم زدم ز حجله؟
سته کم شت. رو ید سا یتختش کل یاز اتاق من ندا شده بود و  لیو شته  گذا

پذ یمعلوم بود زن عمو برا هال و  تاق  ییرایخلوت کردن  مه رو چپونده تو ا ه
 نیهم یبرام آماده کرده بود هم تو روزیسررراک من که مامان د یخواب ها. حت

. فقط به اندازه دو دست رخت خواب من و مسعود وسط اتاق جا بود. اتاق بود
 .میآوار بمون ریبود تا ز یکاف یشتریر کیزلزله  کیو 
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 قهقهه زد و گفت: مسعود
 !نیکرد دایاز تور پ یزیکت من مال شما. اگر چ نیا-

 دادم: صیمعترض اسما رو تشخ یصدا
 .مشیببر میخوا یتو مسعود! اصال خواهرم و بده م ییچقدر گدا-

 شیپ قهیچند دق نیلبم نشررسررت. انگار نه انگار که اسررما تا هم یرو یلبخند
اومدم خونه و چه بعد از ناهار که  شررگاهیکه از آرا یبغض داشرررت! چه وقت

اتاق و  نیکه من اومدم تو ا شیپ قهیعمو و درسررت تا چند دق یخونه  میاومد
 خودر همراهم اومد و با بغض از فردا صبش و از رفتنم حرف زد.

شده بود ب در ست دختر ها خالص  سعود که انگار تازه از د شد و م  نیاتاق باز 
لبش لبخند  یکه رو یمن انداخت و در حال یبه سررر تاپا یو نگاه سررتادیدر ا

 ها گفت:دختر  تیو احتماال باز هم جمع رونیبود با اعتراض رو به ب
 .نیدخترتونم ببر نیپس بد نیاریپول هام و ب-
 با دستش من و اشاره کرد و گفت: و
 عروسه؟! هیکجار شب نیاون همه پول دادم! ا ن،یمن بابت ا-

و شلوار وسط  شرتیمن که با ت دنیخواهرر؛ سرر و آورد داخل و با د الهام،
سته بودم خند ش شک ها ن سعود رو به داخل اتاق هل م یو در حال دیت  یکه م

 داد گفت:
 .اریدر ن یباز یبرو تو کول-
 مسعود رو به داخل فرستاد و در رو هم بست. ابروم و باال بردم و گفتم: و
 !؟یمگه تو بابت لباس عروسم بهشون پول داد-

 قفل چرخوند و گفت: یرو تو دیکل
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 کردم ساغر خانوم. یشوخ-
انبوه رخت خواب ها انداخته بودم رفت و  یرو سررمت لباس عروسررم که به

 گفت:
 اومد. یقشنگ بود و بهت م یلیخ-
گاهش م نیدر همون ح و رو  نیدونسررتم ا یکردم و نم یکتش رو در آورد. ن

دروغه اگه بگم ل*ذ*ت نبرده بودم. در واقع هر  ینه! ول ای فیتعر یبذارم به پا
ه فیکس امروز ازم تعر چه  ثل ب  یبه حول یحال کیکوچ یاکرده بود من م

 شده بودم.
ست یکه دکمه  یحال در شاره ا یبلوزر رو باز م نیسرآ رد ک یکرد به در اتاق ا

 و گفت:
 قراره بمونن؟! یتا ک-

 زدم و گفتم: یپوزخند
 پزه. یداره م ایتازه مامانت خوراک لوب-
 ادامه دادم: یثیبا لبخند خب و
 تا صبش هستن.-

 هار و باد کرد و بعد فوت کرد و گفت: لپ
 خدا رحم کنه. مگه باز هم واسه خوردن جا دارن؟-

 بلوزر رو باز کرد و با اشاره به لباس عروسم گفت: یها دکمه
 . نه؟!شیکه در آورد یتحملش کن یتونست ینم گهیمعلومه د-
 برار مهم بود که من لباس عروسم تنم باشه؟! نقدریا یعنی
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از که در یجمعش کردم و در حال عیسر یلبم نشست ول یرو یلبخند اراده یب
 گفتم: دمیکش یم
 کرد. یداشت خفه م م گهیتنم بود. د یاز ظهره تو-

 رو کنار زد و گفت: پرده
 ؟یمتوجه برف شده بود-
 یتشررک بلند شرردم و خودم و به پنجره رسرروندم و وقت یاز رو عیاراده سررر یب

قد فاوت  تازه متوجه ت نارر قرار گرفتم  ورا ف یشررردم. ول مونیبدون کفش ک
برف با  یدوختم که حاال دونه ها شررهینگاهم و گرفتم و به آسررمون پشررت شرر

 .دنیبار یفاصله داشتن م
 نیینگاهم و پا دن،یبار یبرف درشت و با فاصله م یقرمز بود! دونه ها آسمون

خودمون. بغض کردم،  یوختم. به خونه آوردم و به ساختمون رو به رو چشم د
 نجایکنم که از ا یتونسررتم خودم و راضرر یخواسررتم برم. چه طور یمن فردا م
 مامانم، بابام و اسما؟ شیبرم؟ از پ

 یافتادم و حرف ها هیعال ادیدوختم.  یب*غ*ل یرو به پشت بوم خونه  نگاهم
شتناک شق وح شدنش، اون هم چه ع شق  و  یبه عل !یامروزر، اعترافش به عا

 !بشیعج یدلسوز
 :گفت یآروم یبازوم نشست و با صدا یبه گوشم خورد و دستش رو نفسش

 من بدونم؟ دیهست که با یزیچ-
 :دمیپوزخندر و شن یبست و آب دهنم و قورت دادم. صدا خی بدنم

 !یطور آب دهنت و قورت داد نیمهمه که ا یلیپس معلومه خ-
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 الیترس سرم و به طرفش چرخوندم و نگاهش کردم. بر خالف تصورم که خ با
 شم اما لبخندر مهربون بود. یغضبناکش رو به رو م افهیکردم االن با ق یم
 م؟یحرف بزن یدوست دار-

سرررم رو به چپ و راسررت تکون  دم،یام تابلو بود ترسرر افهیکه هنوز ق یحال در
 تر شد و گفت: قیدادم. لبخندر عم

فهیمثال در مورد ق- مال نیخون ی ا مدت یعل نیو  مام   یکه من و تو تو یکه ت
شت تا ن شگاهیآرا یخواهرر تو میزد یقدم م اطیح رو و آب رونیب ادینگهش دا
 نکنه؟ یزیر

شد، خدا ذل مردن ساغر، تموم  شد  ش لتیرو حس کردم. تموم   . حتمانیکنه اف
ته د فهی! اصررال قگهیاون گف که م ا گه. وا ادیخواد ب یر معلوم بود   حاال یب

 گه. بد بخت شدم رفت. یمسعود به بابام م
 از موهام رو پشت گوشم زد و گفت: یصورتم کرد و دسته ا کیرو نزد دستش

 ؟یبگ یزیچ یهنوز هم دوست ندار-
 گفتم: یهام از هم باز شد و به سخت لب

 کنه. یرو عوض نم یزیگفتنش چ-
 گفت: یآروم ینگاهم کرد و با صدا قیلحظه عم چند

 ... یگ یراست م-
 زد و گفت: یکمرنگ لبخند

 !م؟یهم شیمن و تو االن پ یکنه وقت یرو عوض م یزیگفتنش چه چ-
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 یعنیبهم گفته؟!  یچ یدونسررت عل ی! مگه مسررعود م؟یچ یعنیحرف  نیا
 ... یعل

 ادامه بدم و گفت: اتمیبه حدس نیاز ا شترینداد ب اجازه
 .رمیم یم یدارم از خستگ-
انداختم و  نییرو در آورد. سرررم رو پا راهنشیاز من فاصررله گرفت و پ یقدم و

صدا سم رو دادم به  شون  یکه از هال م یظروف یحوا صداها سر و  اومد. از 
کنن. به قول مسعود مگه باز هم واسه خوردن جا  یمعلوم بود دارن سفره پهن م

 داشتن؟
 ؟یستیتو خسته ن-

باال آوردم. ب نگاهم شرررت و  یاراده لبخند زدم. مسررعود هم مثل من ت یرو 
بود. به سررمتش رفتم و  دهیتشررک دراز کشرر یبود، و حاال رو دهیشررلوار پوشرر

 .دمیکنارر دراز کش
 و در همون حال غر زد: دیهر دو کش یکه کنارر بود رو رو یدو نفره ا لحاف

 ؟میسر وصدا بخواب نیما قراره تو هم یعنی-
 یو رو م ریلبخند زدم. در واقع همون لبخند هم به زور بود. دلم داشررت ز فقط
 شد.

ش ینم یسقف زل زده بود و حرف به سمت اون به پهلو دراز ک  هدیزد. و من به 
فرصررت نبودم که باهار حرف  هیبودم. چرا من هم سرراکت بودم؟ مگه منتظر 

 بزنم؟
 گفتم: یآروم یصدا با
 مسعود؟-
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و  دادم رونیب یو منتظر نگاهم کرد. نفسررم رو به آرام دیبه سررمتم چرخ سرررر
 گفتم:

 ؟یازدواج و قبول کرد نیچرا ا-
 زد و گفت: یلبخند

 کردم؟! یم دایاز تو بهتر کجا پ-
 شد و ادامه داد: ثینگاهش کردم. لبخندر خب مشکوک

ضا خ هی- ست بر ق ساکت هیده. و  یم تیبهم اهم یلیپدر زن پولدار که د  زن 
 زنه. یترسه و کم هم حرف م یزود م یلیکه خ
خنده ار  هیو بعد از چند ثان دیبلند خند یو با صرردا دیکردم، اخمم رو د اخم

 گفت: یجد ی افهیجمع شد و با ق
 دونم! ینم-

 باز شد و متعجب بهش نگاه کردم. نگاهش رو از من گرفت و گفت: اخمم
 نیبدون ا ریاگر بهم بگه بم یزنم، حت ینم یحرف پدرت حرف یدرسررته رو-

در مورد اون اتفاق حرف  یدونم چرا وقت ی. اما واقعا نمرمیم یم ارهیب یلیکه دل
 زد ...

 که صداقتش کامال معلوم بود گفت: یصورتم نگاه کرد و با لحن به
باور کردم که تو مقصررر نبود- با ،یمن   یبه خودمون سررخت م دیپس چرا 

 گرفتم؟
ته بود. اصررال  یرجو هی دلم نه؛ نگرف ته بود؟  که نم هیبود. گرف  یمرگم بود 

 دونستم چه مرگمه!
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باور کردم هم ا یحرف هم بودم هم  یاعترافش رو. هم عصررب نیکه اول زد رو 
 زد و گفت: یدارم. لبخند یریخود درگ دیخوشحال. انگار فهم

 اما ... مینداشت یشروع خوب-
 !یچون تو قندون پرتاب کرد-

 لبخندر جمع بشه ابروهار باال رفتن و فورا گفت: نکهیا بدون
 چون به خاطر تو کتک خورده بودم!-
 نشونه ضعف خودت بود! نیا-
 اون ها چهار نفر بودن!-

تنه زده مسعود و لت  هیکردم فرهاد  یشدم. من احمق و بار که فکر م ساکت
 :اوردمیو پار کرده! در هر حال باز هم من مقصر نبودم پس کم ن

 .یکن یکه کتک خوردنت رو سر من تالف یگرفت میپس تصم-
 رو جمع کرد و گفت: لبخندر

 سکوتت رو اعصابم بود.-
 !یخاطر قندون و پرتاب کرد نیبه هم-

 هار و از خشم به هم فشار داد: دندون
 یو معلوم نبود تو دلت چ یکرد یو تو فقط نگاهم م یاستم حرف بزنخو یم-
 .یگفت یم

 گاه بدنم کردم و همچنان با خشم ادامه دادم: هیو تک آرنجم
 شد؟! یزبونم باز م ؟یخورد به سرم چ یاگر م-

 و گفت: دیجلو کش یهم مثل من باالتنه ار رو کم اون
 خوره. یحواسم بود که نم-
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 هام گرد شد: چشم
قندون خورده بود به  یخورد! اگر سرررم و خم نکرده بودم که مغزم به جا ینم-
 !وارید
 سمجات گفت: با
سرت و خم م یخورد. م ینم- ستم  شد ،یکن یدون که قندون  یچون متوجه 

شتم و م سر یرو بردا سمتت پرت کنم. من اونقدر  عمل نکردم که  عیخوام به 
 تو نتون...

 !؟ید چخور یاگر م-
 گفت: یکالفگ با
 حاال که نخورده!-

 و گفتم: نشستم
 خورد! یدر صد م کیاگر -

من  !م؟یدیبحث رسرر نینبود، اما کالفه بود. از کجا به ا یشررد. عصررب سرراکت
صال نم صحبت کنم. با یا ستم در مورد قندون  به بحث اولم  یجور هی دیخوا

 کردم و گفتم: کردم. نگاهم و ازر گرفتم و نفسم رو فوت یوصلش م
 جوابم و ند...-
 خوام. یمعذرت م-

به صررورت همزمان حرف زد چون به  میبا هم و  هام شرررک کردم.  به گور 
 صورتش نگاه کردم و گفتم:

 ؟یگفت یچ-
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 هار و به هم فشار داد و بعد گفت: لب
خوام که ترسرروندمت ... من واقعا  یخوام ... معذرت م یگفتم معذرت م-

سرت و کنار م سرت بزنم، من ... مطمئن بودم که  شتم قندون و به  صد ندا  یق
 .یکش

رو تکرار کنم !« ؟یخورد چ یاگر م»سوال احمقانه که  نیخواستم باز هم ا یم
کرد! سرراکت  یم یخودم و گرفتم. حاال که داشررت معذرت خواه یکه جلو

شد هیشدم. بعد از چند ثان  گردنش باال ریکه لحاف رو تا ز یو در حال دیراز ک
 گفت: دیکش یم
 .ری... شب بخ ینش تیکه فردا صبش اذ یتو هم بهتره بخواب-

رم داد. س یو نوازر م مینیتازه داشت ب ایخوراک لوب یهار و بست. بو چشم
 گفتم: یآروم یگور مسعود بردم و با صدا کیرو نزد

 داره. تیارجح ایباهات حرف دارم اما ... خوراک لوب یهر چند هنوز هم کل-
لبش نشست. من هم بلند شدم  یرو یچشم هار و باز کنه لبخند نکهیا بدون

ر واقع از اتاق نبودم، د رونیب قهیدو دق یکیاز  شتریو از اتاق خارج شدم. البته ب
ون چون زن عمو به سمتم اومد و در مقابل چشم مهم دمیبه سفره هم نرس یحت

کرد و بعد از زدن  بازدر اتاق رو  د،یها دسررتم رو گرفت و به سررمت اتاق کشرر
 غر از اتاق خارج شد. ینوا و کل یتو فرق سر مسعود ب ،یمشت

 یشرررده بود تو قیخوابش عم قهیدق هی نیکه معلوم بود در عرض هم مسررعود
 خاروند. یمشت مادرر رو م یجار نشسته بود و جا

 گفتم: زونیآو یلبها با
 به سفره برسم! یمامانت نذاشت حت-
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 گفت: یلحن با مزه ا با
 خب چرا تو سر من مشت زد؟-

کاسه خوراک وارد شد و دوتا قاشق به دستمون داد  هیاتاق باز شد و الهام با  در
م رفت. با ذوق قاشق رونیبه جفتمون از اتاق ب یاساس یچشم غره  هیو بعد از 

 رو تو کاسه بردم و رو به مسعود گفتم:
 ؟یخور یتو نم-

 کرد و گفت: یاخم
 بخور، جمعش کن و بخواب. عیسر-
 لحاف ریبار سرر رو برد ز نیو ا دیجار دراز کش یتو و
 خخخخ... خخام. -
 یرو م یچشررم هام و با تمام قدرت باز کردم. گرِد گرد. داشررتم خواِب چ هوی
حوض  یخواسررت سررر بابام و لبه  یَقمه بزرگ دسررت فرهاد بود و م هی دم؟ید

 ببره.
 ق ... ق ... قققق. -
سمت  ی هیکه انگار نه انگار تا چند ثان ییچشرم ها با قبل گرم خواب بودن به 

ار  نهیس یبود. دو تا کف دستش رو دهیراستم نگاه کردم. مسعود آزادانه خواب
از هنجره ار خارج  بیو غر بیعج یصرردا ها نیباز و ا مهیبود. دهنش هم ن

 شد. یم
 خخخ ... -
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بود.  یشدم! چه خواب بد داریمسعود ب یبه نبض افتاده بود. پس از صدا سرم
اسما رو  ی هیگر یکردم هنوز صدا یفرهاد همه رو لت و پار کرده بود. حس م

 شنوم. یم
گمون نکنم. تا به حال  کرد؟! یبه مسعود نگاه کردم. بابا هم خر و پف م دوباره

بار یبودم مامان حرف دهیند بودم  دهیخواب شررشیکه پ یبزنه! خودم هم چند 
 متوجه نشده بودم. یزیچ
 هه ... هه .. آآآ. -

 و دو حرف الفبا رو ذکر کنه؟! یخواد س ی! چه فاجعه! اون مایخدا
م نفس ه یحت هیچند ثان یرو به بازور رسرروندم و آروم ضررربه زدم. برا دسررتم
ش سدینک شتمش! با ا نی! نکنه با همدمی. تر  جیهنوز خودم هم گ نکهیضربه ک

 نه. ایکشه  یواقعا نفس م نمیکردم تمرکز کنم تا بب یبودم اما سع
ه خف غیچشم هار و باز کرد. از ترسم ج هویبردم  کیکه صورتم رو نزد نیهم

من کامل تو جار  یخفه  غیکنار. با همون ج دمیو خودم و کشرر دمیکشرر یا
 که قصد داشت بلند بشه گفت: ینشست و در حال

 شده؟ یچ -
ه در ب دهیو نرسرر دمیکه به دراتاق برسرره به خودم اومدم و دنبالش دو نیاز ا قبل

ام گرفته بود. اون همه حرف  هینگاهم کرد. گر یجی. با گدمیدسررتش رو چسررب
ا ! بنیهم یعنیته بود. هفته بهم در مورد امشرررب گف هی نیکه مامان تو ا ییها

 گفتم: دیلرز یکه م ییصدا
 مسعود؟ یر یکجا م -
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 رونیب ینگاهم کرد و انگار تازه مغزر به کار افتاد، نفسش رو به آرام هیثان چند
 فرستاد:

 خواب بودم؟ -
 و گفتم: دیام لرز چونه

 بخواب. ریبرو بگ ایب -
به سمت رخت خواب  . چند قدمستادمیعقب تر ا یو کم دمیهام و کش دست

 بهم نگاه کرد و گفت: ستاد،یرفت و ا
 ؟یکرد دارمیشده؟ چرا ب یزیچ -

 رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم: سرم
 صدات هم نکردم! ی. من حتیکرد یخر و پف م -

 لبش نشست و گفت: یرو یکمرنگ لبخند
 به پهلو بخوابم. دیشرمنده، با -
که  دینرسرر قهی. به دقدیجار دراز کشرر یرو برداشررت و تو موندهیقدم باق کی

 هیپنجره تک ریز واری. بغض کرده همون جا نشررسررتم و به ددهیحس کردم خواب
 که من و چقدر ترسونده! دینفهم یدادم. حت

. میردک یم داریب ییهویخواب  یتو دیاخالقش مثل بابا بود. اون رو هم نبا نیا
افتاده بود سررمت کوچه، من و مامان و اسررما سرره  راه راهنیبار بدون پ هی ادمهی

 یم اریهشرر یادیبود و ز ی. مسررعود هم اسررترسررمیبه زور جلور و گرفت ینفر
 . تو دلم گفتم:دیخواب

 شد؟! داریب یتکون ساده چه جور هیبا  یدیند -
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اتاق  هی شییدا ی. با خر و پفش چه کار کنم؟! صررد درصررد خونه یچیه نیا
تر شد،  دیکردم. بغضم شد یتحمل م دیبا یعنیگرفت،  یبه ما تعلق نم شتریب

سعود نم یچیمن ه س یاز م ستر ستم. خر و پف و خواب ا  تیکم اهم شیدون
 بود. نیتر

مامان افتادم که چقدر  یحرف ها ادیگرفته بودم؟  میاحمقانه تصررم نقدریا چرا
شن شونیاز  شده بودم. م دن س یگفت مرد ها روز ها یخجالت زده   یاول عرو

ود به ب یشررن. کاف یتر م یعیکنن و به ندرت سرررد تر و طب یرم تر برخورد مگ
 رفتار امشبش فکر کنم. با خودم گفتم:

 نداره. تیهم اهم نیا -
 هیبق یتو رو دیصرربش با یوگرنه چه جور فتادین یخدا رو شررکر که اتفاق اصررال
 کردم؟ ینگاه م

 شیخودم هم کم و ب یعنیدختر و پسررر جوون داره.  شییگفت دا یعمو م زن
ها چه طور آدم  ها  مده بودن  ییبودن؟ فقط دا ییخبر داشررتم، اون  و زنش او

 به صبش نمونده بود. یزی. البته چمی. صبش قرار بود با اون ها بریعروس
کرد. اگر واقعا به پهلو  یخر و پف نم گهیشرردم؛ د رهیصررورت مسررعود خ به

 کردم. یخدا رو شکر م دیداشت پس با ریتاث دنشیخواب
 رفتم. ییاومدم و به سمت دستشو رونیبود. از اتاق ب دهیاز سرم پر خواب

شت در اتاق رو رونیب یوقت ست  وونیا یاومدم، پ سرما د شدت  ستم و از  ش ن
ها نشررسررته بود. نگاهم رو به سرراختمون  واریهام و ب*غ*ل کردم. برف کنج د

 بود برم؟. قرار دنیاراده بار یخونه خودمون انداختم. اشک هام ب
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سما هم که جز درس خوندن کار مامانم سال دوازده  یحامله بود. ا بلد نبود و 
رو واسه کمک  یداد کس یبود و دل درد داشت. بابا هم که اجازه نم ضیماه مر

 موند. یبچه هم نم یکی نی. ارنیبگ
 باهام نداشته باشن؟ یبرخود خوب شییبرم و خونواده دا اگه
 ده؟و نشون ب شیذات اصل میدور شد یمسعود دوستم نداشته باشه و وقت اگر

سته  به سرم رو تکون یهمه چ ریشد بزنم ز یاتاق نگاه کردم. کار م یدر ب  .
 دادم تا افکار مزاحمم رو پس بزنم.

 م؟بگ یوقت با مسعود دعوام شد، به ک هیشد. اگر  شتریام ب هیشدت گر اما
 یشونه ام نشست. برگشتم و چهره  یرو یدهنم بود. دست یمعده ام تو یانگار

 . کنارم نشست و گفت:دمیمهربون زن عمو رو د
 ه؟یخوشگل دخترم چرا اشک یچشم ها -

شونه  یبود تا بغضم به طور کامل بترکه سرم رو گذاشتم رو یحرف کاف نیهم
 گفتم: هیار و با گر

 دلم گرفته زن عمو. -
 و نوازر کرد: موهام

خواسررتم از خونواده ام جدا بشررم  یم یسرراغر جان ... من هم وقت هیعیطب -
 نبود. شتریکردم. چهارده سالم ب هیگر یلیخ
 که حس کردم بغض داره ادامه داد: ییصدا با
شوهر تو زم - سرر م نیاما  سمون با پدرر فرق داره، محبت   یشه، م یتا آ

 کنه. یدونم درکت م
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زن عمو رو درک کرد، اما من اون  یهاحس خوب حرف  یشد همه  یم کار
 نیهم شهیهم یکنم برا یخواست اگر قراره با مسعود زندگ یلحظه فقط دلم م

 خونواده ها. شی. پمیجا بمون
حرف نوازشم  یکردم و زن عمو ب هیدونم چقدر گذشت که همون طور گر ینم

باهم رفت مد  مل در او کا که  تاب  ماده  میکرد، آف خل خونه و صرربحونه رو آ دا
 .میکرد
صندل ییدا زن شد و ل یزهره از  سمتم خم  صورتم  یآب رو جلو وانیجلو به 

 نگه داشت:
 بخور ساغر جان. ریبگ -

رو  وانیکه ل یکرد و در حال یگرفت و تشکر ییرو از دست زن دا وانیل مسعود
 لب غر زد: ریداشت ز یمن نگه م یلب ها یجلو

 د؟یرس یبه آخر م ایدن یخورد یرو نم ایاک لوباون خور -
 گفتم: یحرص یآروم ول یرو از دستش گرفتم و با صدا وانیل

 کنه. یحالم و بد م نینشستن تو ماش شهیهم -
 گرفتم و چند جرعه از آب خوردم. دیغره ر رو ند چشم

 البرز خطاب به من گفت: ییدا
 به سر و یباد هیشه بگو نگه دارم.  یحالت داره بد تر م یهر وقت حس کرد -

... 
 رو قطع کرد: شییحرف دا مسعود

 جان. به نظرم بخوابه بهتره. یینه دا -
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باال  یهم شررونه ا ییرو از دسررتم گرفت و به دسررت زهره جون داد. دا وانیل
 انداخت و گفت:

 به دکتر هم هست تعارف نکن. اجیاحت یکن یاگر فکر م یدر هر حال، حت -
 هم با لبخند گفت: مسعود

 ممنونم. -
 رو اشاره کرد و با اخم بهم گفت: رونش

 .نجایسرت و بذار ا -
 هم با اخم روم و ازر گرفتم و گفتم: من

 خوام. ینم -
 هم با حرص گفت: اون

 خب نذار. -
 یکار هیبهتر بود. اگه مامانم بود حتما  دمیکشرر یخواسررتم. اگر دراز م یم اما

سعود م یم شه. خب اون طور که م سرت و بذار، آدم بره  گهیکرد حالم بهتر ب
 بکوبه بهتره. واریسرر و به د

 چیکرده بودم. ه هیافتادم. چقدر گر شیچند سرراعت پ ادیهم بغض کردم و  باز
اسررما تنگ بشرره. مسررعود به زور از  یحد دلم برا نیکردم تا ا یوقت حس نم

 .ومدین کمیزداسما جدام کرد. بابا که اصال ن
خواسته بودم مواظب اسما باشه! هه! گوشت و سپرده  دیاز سع یبود ول احمقانه

 بودم دست گربه.
 ؟یبهتر -
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 خواستم بهش بتوپم: یکردم. م اخم
 چقدر هم که واسه تو مهمه! -
ه ب نکهیبدون ا ییبار زن دا نینگاهش هم نکردم. ا یجوابش رو ندادم، حت یول

 :دیعقب برگرده پرس
 ؟یساغر جان بهتر -

تازه حس م بهتر مه  ینبودم.  کاف اتیمحتو یکردم ه مه و  ته گلو عده ام   هیم
 گفتم: نحالی. با ارونیب زنیحرف بزنم تا بر

 شم. یبهتر م -
حال بود که متوجه بشررن حالم هنوز هم بده. حق با  یاون قدر صررردام ب اما

سعود بود، خوراک لوب ضع شبید یایم بد  نبود. از همه ریتاث یاالنم ب تیرو و
 صبحونه بود. یتر کره محل

شون هم حال به هم  یکنم. حت یکردم مزه همه رو دارم حس م یم فکر صور ت
داشررتم.  یدادم. حس بد هیزن بود. چشررم هام و بسررتم و سرررم رو به عقب تک

کرد. دل  یم دریهم که تشرررد نیماشرر یطرف، تکون ها هیحالت تهوع از 
 تباب میو از همه بد تر نگران گهیاز خونه هم از طرف دبابت جدا شرردن  میتنگ

و ت یبشم و حت یشد دچار سردرگم یمسعود باعث م ضیضد و نق یرفتار ها
 برم. یخواب طوالن هیبه  ای رمیخواست بم یاون لحظه واقعا دلم م

سب یحال بودم که وقت یب اونقدر سعود بازوم و چ شونه  دیم سمت  و من رو به 
شونه ار قرار گرفت. دستم رو به  ینکردم و سرم رو یخودر خم کرد مقاومت

رنگ رو از دورر باز کردم. حس کردم  یریگردنم رسرروندم و شررال گردن شرر
 کنه. یسرما حالم رو بهتر م
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و آروم  دیکه مسعود مچ دستم رو چسب ارمیکالهم رو هم از سرم در ب خواستم
 گفت:

 د؟ش یچ -
 حرکت لب گفتم: با
 گرممه. -

 و گفت: دیدستش رو عقب کش یهمون طور نگاهم کرد و با دو دل هیثان چند
 .اریباشه در ب -

ستم از اون اجازه بگ یمن که نم اما سه  یرتی! غرمیخوا  هیشده بود؟ اون هم وا
دونست. بارها و  یپدر من رو م تیبود! مسعود وضع بیمرد پنجاه ساله؟ عج

شرررده بود که  یرتیبود. اگر غ دهیحجاب د یبارها من و مادرم و خواهرم رو ب
 .ارمیداد کالهم رو در ب یاجازه نم

 در آوردن کاله شدم. الیخ یدونم چرا! اما ب ینم
گار خواب ییزن دا به که ان گاه کردم  به  یبود. سرررم رو کم دهین باال آوردم و 

 به صورتم نگاه کرد و گفت: یحس چیه یمسعود نگاه کردم. ب
 خوره؟ یحالت داره به هم م -

و دستش رو به  دیخودر رو باال کش یرو به چپ و راست تکون دادم. کم سرم
 پار بذارم. یشونه ام فشار داد و وادارم کرد سرم رو رو

 مقدمه گفتم: یتونستم صورتش رو خوب نگاه کنم. ب یم حاال
 مونده؟پس  یغذا یچرا بهم گفت -

 هار متعجب شد و فورا گفت: چشم
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 سس؟یه -
شونه  شییبعد به دا و ستش رو به  شم که د ستم بلند  نگاه کرد. اخم کردم و خوا

 ام فشار داد و گفت:
 خوره. یحرف نزن حالت به هم م -

 ادمینامه ار به  یخورد؟! من تازه داشررت تک تک حرف ها یبه هم م حالم
 چونه ار. ریاومد و هر لحظه امکان داشت مشت بزنم ز یم
 یلبم گذاشت و کم یخواستم دوباره حرف بزنم. نوک انگشت هار رو رو تا

 گفت: یآروم یلیخ یسرر رو خم کرد و با صدا
 .ادهیطور سوال ها ز نیا دنی. وقت واسه پرسیش یما با هم تنها م -

 با اون بود. حق
تر که شررد لب هار به  ظیپررو. اخمم غل یهم حق با اون نبود. پسررره  اصررال
 کش اومد و با حرکت لب گفت: یلبخند

 بخواب. حرص نخور. -
 هام و بستم. همون بهتر که بخوابم. چشم

*** 
ساعت رودمیپهلو چرخ به سل ی.  شون م یع شب رو ن  بعد یعنی نیداد، ا ینه 

از اون حالت  یبودم و حاال اثر دهیسرره سرراعت تمام خواب میدیکه رسرر نیاز ا
 تهوع مزخرف نبود.

ستم. تخت یو از دور گردنم جمع کردم و رو موهام ش که دو نفره بود!  یتخت ن
من و مسررعوده و هر  یاز طرف اونها برا کیکوچ هیهد هیگفت  یم ییزن دا
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 یز هم خوابم م. هنومیاون رو با خودمون ببر میوقت که به خونه خودمون رفت
 شدم. یبهتر بود از تخت خارج م یاومد ول

سمت اعظم حالت تهوعم مربوط م یم حس سترس یکنم ق  که بابت یشد به ا
ه تو اون ک ی_کسنتیز یداشتم! که نبودن! به گفته  ییدا یبا بچه ها ییارویرو

بود با دوسررتاشررون رفته  نیکرد_ بچه ها که اسررمشررون آذر و رامت یخونه کار م
 ن سفر.بود
 یاومد با مسعود رو به رو بشم؛ حس م یهام و دادم جلو. اصال خوشم نم لب

 به متلک گفتم: میبا هم وارد اتاق شد یکرده. وقت عمیکردم ضا
ها - چه  قدر ب یدا یچ مدن عروسرر یخاطرت و م تی هم  تیخوان! هم او

 استقبالت!
 گفت: ینامرد هم با خونسرد اون

نده، من از ه یهر کس در حقم لطف - نه محبتش رو رسررو  یکس توقع چیک
 !یبزن یخاله زنک یحرف ها نیتو هم از ا ادیندارم. خوشم نم

کنم، به جار اونم کنفم کرد. به در  عیخواسررتم اون و ضررا یشررعور، من م یب
جواب بدم زهره جون سرر و آورد داخل و  نکهیخورد و قبل از ا یاتاق ضربه ا

 امل وارد اتاق شد.تخت نشستم ک یرو دید یوقت
به سررمتم  ییگذاشررتم. با خور رو نیزم یرو از روم کنار زدم و پاهام و رو پتو

 اومد و گفت:
 .ریبرو دور بگ ی. اگه دوست داشتزمیحموم آماده س عز -
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کنه خودم و  یاحمقانه نگاهم م یهنوز داره با لبخند دمید یزدم و وقت یلبخند
 جمع و جور کردم و گفتم:

 رم. یممنون. االن م -
 تخت ی گهیاون هم خل بود! به سررمت د نایقیزنه.  یباز هم داره لبخند م دمید

 اشاره کرد و گفت:
شده ز - سمت مرتب  ستمال دوخته اون  شوهرم ...  ریچند تا د تخته. خواهر

 مادر شوهرت داده.
شد و از رو گونه سمت کمد لباس ها رفتم که یهام داغ  شدم و به   تخت بلند 

که هنوز  یبودم. زهره جون هم در حال دهیقبل از خواب لباس ها رو تور چ
 لبش بود گفت: یهمون لبخند حرص در آر رو

 . خجالت نداره که!زمیبا من راحت بار عز -
! ایح یکر بف یب کهیفرستادم. زن رونیاز اتاق خارج شد نفسم و با آرامش ب یوقت

 از خجالت آب شدم.
*** 
 شیبود، رنگ گچ بر دهیچیکه گوشه هار پ یمربع یها یگچ بربود، با  دیسف

داشررت، نگاه کردن به  یگم. طرح جالب یبود. سررقف اتاق رو م یهم صررورت
افتاد  یم دیبا که یبود، اتفاقات شبیبهتر از فکر کردن به اتفاقات د یلیسقف خ

 ... یول
رو به سمت چپم برگردوندم و به مسعود که درست با همون ژست دو شب  سرم

خواست دستم رو مشت  یکرد. دلم م یبود نگاه کردم. خر خر م دهیخواب شیپ
 ار. نهیکنم و با قدرت بکوبم تخت س
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 رفت سر کار. ینبود و صبش زود م لیامروز، تعط کار
شت بهش چرخ به ست و پ  شیپ ییکه االن زندافکرکردم  نیو به ا دمیسمت را

 !دمیکه کش یاون همه خجالت فیداره؟ ح شبیاز د یخودر چه برداشت
 ناراحت؟ ایباشم؟  خوشحال

سوندم توقع د نیاز حموم در اومدم و پاورچ یوقت شبید  ندیخودم و به اتاق ر
شک  نیرو داشرتم جز ا یزیهر چ که مسرعود خواب باشره. با حرص بدون خ

تخت  یکردن موهام به سررمت تخت رفتم و بدون مالحظه خواب بودنش رو
 و اون قدر تو جام وول خوردم که صدار در اومد: دمیدراز کش

 ؟یریگ یچرا آروم نم -
 حرص گفتم: با
 تموم امروز و خواب بودم ... -

 رو قطع کرد و با التماس گفت: حرفم
 کنم بذار بخوابم. یخواهش م دم،یمن نخواب یدونم ول یم -
 و ملتمسانه بهم چشم دوخت و گفت: دیبه سمتم چرخ و
اومدم تو  سرررتیربع هم ن هیمن و به حرف گرفته بود.  ییلحظه دا نیتا هم -

 اتاق.
که حرفم رو  یسررکوت وقت هیخشررم نگاهم و ازر گرفتم و بعد از چند ثان با

باز موند.  مهیرو بدم به صررورتش نگاه کردم اما دهنم نجمع کردم تا جوابش 
 بود که انگار چند ساعت از خوابش گذشته بود! دهیخواب یطور

 !ریصبحت بخ -
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شب رمانت از شته ب کیفکر  شاد و پر انرژ رونیگذ صورت  نگاه  شیاومدم و به 
صررورتم خم شررد و  یکه دهنم رو باز کردم تا جوابش رو بدم رو نیکردم و هم

تش و دس ستادیهم جدا شد و کنار تخت ا عیسر یلیو خ دیو ب*و*س میشونیپ
 رو به سمتم دراز کرد:

 م؟یصبحونه بخور میبر -
توجه به دست دراز شده  یر بودم ب رانهیغافلگ یکه هنوز مات ب*و*سه  من

 زد و گفت: یار به صورتش زل زده بودم. لبخند
 ؟یاینم -

هم رفت. با پشررت دسررتم دسررتش رو پس  یرو جمع کردم و ابروهام تو خودم
 جام نشستم و گفتم: یزدم و تو

شو. د یالک - ض هیبه خواب! هنوز  یهم که خودت و زد شبیمهربون ن  شیتو
 .یخوشگلت بدهکار یبه من بابت اون نامه 

 زد و گفت: یحرص در آر لبخند
 یفکر کن. اما چون دوست ندارم میهر چند به نظرم بهتره اول صبحونه بخور -

 یم یدم. چ یمونم و به سرروالت جواب م یم رمیجواب دادن در م ریدارم از ز
 ؟یبشنو یخوا

رو به نشررونه فکر کردن  نشیریمن و من دوباره سرروالم رو تکرار کردم. لب ز با
 به دندون گرفت و بعد گفت: هیچند ثان یبرا
پدرت هم عق دهیخب فهم - با  هم  نیچ. و فرهاد همیسررتین دهیبودم که تو 

 میصمکردم تا با فکر باز ت یصحبت م ینبود. بهتر بود با لحن بد گاهیبدون جا
 !یپدرت و بزن یبشه که کامل را یتونست واست سند ی. اون نامه میریبگ
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 زد و گفت: یپوزخند
 !یکار و نکرد نیاما ا -

 اخم کردم و گفتم: یسوال
به  یکار و کرد نی! ایچون تو حرف از فرهاد زده بود - مه رو  نا که من نتونم 

 پدرم ..
خواسررتم تو کار خدا سررنگ  ی. تو فکر کن مامیخواسررتم با خودم کنار ب یم -

 داره! ریچقدرتاث نمیبندازم بب
 دیمن و که د یجیآوردم. گ یکردم. از حرف هار سررر در نم زیهام و ر چشررم

 یآروم یدسررتش گرفت و با صرردا یدوباره به سررمتم خم شررد و دسررتم رو تو
 فت:گ
 تا قشنگ تر بشه. میایبا قسمت کنار ب ایب -
 و گفت: دیمن رو به سمت خودر کش و
 هم فکر نکن .... ناراحتت کردم؟ ادیز -

 زد و گفت: یاخم داشتم. لبخند هنوز
 خوام. یمعذرت م -

 قرار گرفت خودم و ازر جدا کردم و گفتم: نیزم یکه رو پاهام
 .امیبرو. من هم م -

ه و ب سررتادیدر ا یرو تکون داد و به سررمت در رفت، قبل از رفتنش ال سرررر
 موهام نگاه کرد. دوباره اخم کردم و گفتم:

 !؟یدار یبا سر ل*خ*ت بودن من مشکل -
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 هار و کج و کوله کرد و با مکث گفت: لب
 بار. یهر جور دوست دار -
 از اتاق خارج شد. و

*** 
شدن دا با سم رو با آ ییبلند  شم مسعود دور رونیب یسودگنف  فرستادم که از چ

شرررد.  یکرد که آدم معذب م یاونقدر تعارف م یینموند و برام لبخند زد. دا
صدا شپزخونه  شد. زهره جون  اطیزنگ ح یهمزمان با خروجش از آ هم بلند 

 گفت: یبا خوشحال
 حتما بچه هان. -

شدن. م نیبعد آذر و رامت یلحظات صدا وارد خونه  سر و  سعود با  ن هم همراه م
. جواِب دست دراز شده میکرد یو باهاشون احوال پرس میبلند شد زیاز پشت م

 ریسرد اکتفا کرد. البته قصد دارم نگاه تحق یآذر به سالم یرو دادم ول نیرامت ی
 .کنمو بهش فکر ن رمیو کنکار گرر رو فاکتور بگ زیآم

سا هر شونیدو و شپزخونه رو یرو همون جلو ل ولو کردن و لباس  نیزم یدر آ
 آشپزخونه. یهاشون و سبک کردن و اومدن تو

سته بودم و رامت نیب من ش سعود رو به رو. با ا نیآذرو زهره جون ن ل که اه نیو م
ست داده بودم عذاب  نیکه به رامت نیاز ا یخودم نبودم ول یبرا یریسخت گ د

وجدان گرفته بودم. چون بر خالف تصررورم آذر و مسررعود به هم دسررت نداده 
سرزنش کردم اما  هکه سرم حجاب ندار نیا یلحظه خودم رو برا هی یبودن. حت

 به خودم تشر زدم:
 بار! یچته؟ خود مسعود گفت هر جور دوست دار -
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خودم  یندون رو از جلوکه ق نیبا چشررم به قندون اشررراره کرد. هم مسررعود
 گفت: یزیبرداشتم و بهش دادم آذر با لحن طعنه آم

 کف دستت؟ هیاون چ -
شرردم و متوجه شرردم منظورر رد کمرنگ  رهیبا تعجب به کف دسررتم خ خودم

 حناست. گفتم:
 مال حنا بندونه. -
 ار رو جمع کرد: افهیق

 کف دستت بذارن! یحنا! چرا گذاشت -
 من جواب داد: یجون به جا زهره

! چند روز هم که گهیخوشررره د زهایچ نیآذر جان بزرگتر ها دلشررون به هم -
 مونه. یجار نم شتریب

 ستیتفاوت در حال لمبوندن بود و انگار حواسش ن یمسعود نگاه کردم که ب به
 باال انداخت و گفت: یکرد. آذر شونه ا یبا عالقه به ما نگاه م نیرامت یول
 .میمسخره ندار یرسم ها نیاز ا خدا رو شکر ما -
دم  یگفتن اگر عروس کف دسرت دختر ها یم ادمهیمن دوسرت داشرتم!  یول

 یاپ یشرره و چه سرراده لوحانه از بچگ یبخت حنا بذاره زود تر بختشررون باز م
 !ستادمیعروس داوطلب وام یحنا زیم

 هم زهره جون جواب داد: باز
 .میاجرار کن یذار یهم تو بچه نم میداشته باش -
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زدم و باز به مسررعود  ی. من هم لبخند زورکدنیخودر و دختر زشررتش خند و
از رو بسته بود. رو به  ریمن شمش ینگاه کردم. انگار آذر از همون لحظه اول برا

 مادرر گفت:
 کردن! ییچه کارا گهیمامان د -
 بالفاصله رو به مسعود گفت: و
 !نمیمسعود دست تو رو هم بب -

 سرر رو باال آورد و با تعجب گفت: مسعود
 چرا؟ -
 حنا کف دست تو نذاشتن؟ -

 گفت: یهم با لبخند مسعود
 ... ینه! فقط برا -

 ادامه داد: یمن افتاد و با لحن شل شده ا یعصب ی افهیبه ق نگاهش
 عروس گذاشتن. -

 دستش رو به سمت من دراز کرد و گفت: یبا لبخند نیرامت
 ه.کن یول نم دهیآذر چسب هیچ نیبدونم ا نم،ین بده دستت و ببساغر جو -
 اخم به مسعود نگاه کردم و آذر همزمان گفت: با
ذارن  یاسررمش و م هیگند و ک*ث*ا*ف*ت ها چ نیدونم ا یآخه من نم -

 رسم!
 گفت: ینگاهش رو از من گرفت و رو به آذر با خونسرد مسعود

 . َاه.میخور یم یچ میور ور نکن بذار بفهم قهی! دو دقیزن یچقدر حرف م -
 آذر باال رفت: یابروها
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 کنم؟ یمن ور ور م -
 دستش رو تکون داد و گفت: نیرامت

 ساغر! گهید نمیبده بب -
و همزمان به  دیو کش نی! مسعود مچ دست رامتیکی نیزود پسر خاله شد ا چه

 جفتشون گفت:
 ها. نیگذاشت بار آخرتون باشه سر به سر خانوم من -

 چشم هار و گرد کرد و با خنده گفت: نیرامت
 دادار. میدیگرخ -
به آذر برخورد. از پشت  یداشت اما انگار حساب یکه لحن مسعود شوخ نیا با
 بلند شد و گفت: زیم
 !میانگار زنش و خورد -

 جون لبش و گاز گرفت و رو به آذر گفت: زهره
 کرد. یشوخ! یشناس یمامان مسعود و که م -

شد و  نهیشد مسعود دست به س یکه آذر دشت از آشپزخونه خارج م همزمان
 گفت: شییرو به زندا یبا لبخند

 ام. یمورد کامال جد نیجون. در ا یینه زندا -
 رو به من گفت: یحرف با لبخند یبه مسعود رفت و ب یجون چشم غره ا زهره

 !یریبه دل نگوقت  هیساغر جان.  ستیتو دلش ن یچیآذر ه -
 جواب داد: نیرامت

 نه تو دلش. نه تو مغزر. -
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 گفتم: یمصنوع یخنده. رو به زهره جون با لبخند ریبا مسعود زدن ز و
 نه زهره جون. ناراحت نشدم. تازه از سفر اومدن خسته هم هستن. -

 داد گفت: یکه لقمه رو تو دهنش فرو م یدر حال نیرامت
 .هیمدل نینداره. کال هم شیبه خستگ یربط -
 رو به مادرر ادامه داد: و
 .میزود تر برگرد میاونجا هم اونقدر غر زد حال همه رو گرفت. مجبور شد -
 خطاب به مسعود گفت: و
خواسررتن کله ت و  یم تهیعروسرر دنیسررراغت و گرفتن. فهم یلیبچه ها خ -

 از دستت شکاره. یبکنن. احمد که حساب
تا بعد از صرربحونه و متوجه شرردم آذر هم  یکرد، حت دایحرفهاشررون ادامه پ و

سعوده. و رامت یکالس ستان یدرسش رو تموم کرده ول نیم سه دو شتر یهر  ک م
که آذر معلم باشه واقعا تاسف  نیرفتن. تصور ا یم شیبا هم تفر شهیدارن و هم
 مدرسه ار بهتر باشه! پیت دیبار بود! شا

*** 
 یلیکوچکم چرخوندم و شررناسررنامه ها رو برداشررتم، خ فیک یرو تو دسررتم

از اتاق مشغول عوض کردن لباسش بود. شناسنامه ر رو باز  یراحت گوشه ا
و پنج. پنج سال از من بزرگ تر بود. به سمتم اومد  یآبان س ستمیکردم. متولد ب

 -کرم ی ونهو دستش رو دراز کرد، شناسنامه ها رو به دستش دادم. کت چهارخ
 گذاشت بشیج یبرداشت و شناسنامه ها رو تو یجا رخت یرو از رو شیقهوه ا

 و گفت:
 حقوقم اعمال بشه. یرو رریکنم تا تاث یریگیپ دیفردا با -
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 چیکردم اما مسعود و رفتارر ه یداشتم زود قضاوت م دینگاه کردم. شا بهش
 هی اهامیمن و ببخش، اما مرد رو ایمن نداشررت. خدا یاهایبه مرد رو یشررباهت

ر منه مسعود همس یبهش فکر کنم ... وقت دینبا یمثل ... نه حت شهیعاشق دو آت
 گ*ن*ا*ه داره. گهیفکر به شخص د یحت
 !یتو فکر -

 هنکیلحظه از ا هیرو باال آوردم و به نگاه غضب آلود مسعود چشم دوختم.  سرم
شت. اما لبخند شه ترس برم دا ست یکه نرم رو یفکرم رو خونده با ش  لبش ن

 گفت: طنتیدلم رو آروم کرد، با ش
 نه! اد؟یبهم م تیعصبان -

 فرستادم و گفتم: رونیرو با حرص ب نفسم
 کنه. یآره! جذاب ترت م -
 و همزمان گفتم: دمیتخت کشوندم و دراز کش گهیخودم رو به سمت د و
 .فهیخودش یآقا ریشبت بخ -

 تور بود هم خنده! گفت: یکه هم دلخور ییخورد و با صدا یتکون تخت
 !ر؟یشب به خ -

 آروم به شونه ام زد و گفت: یضربه  چند
 حاج خانوم؟ -
ش دیترد با سمتش چرخوندم و نگاهش کردم. به پهلو دراز ک  هیو  دیسرم رو به 

 دستش رو بلند کرد و گفت:
 .نجاستیکه جات ا اینذار! زود ب میمن و به حساب برادر یدو شب خستگ -
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 وضوح آب دهنم و قورت دادم که خنده ار گرفت: به
 .ایخوام بخورمت؟! بدو ب یمگه م -
که باال بود  یکردم که همون دسررت یمن هنوز مثل منگ ها داشررتم نگاهش م و

و  دیو من رو به سررمت خودر کشرر دیرو به سررمتم دراز کرد و بازوم رو چسررب
 دیه هام چسرربشررون نیار که ب نهیدسررت هار رو دورم حلقه کرد. قفسرره سرر

 از قلب من نداره. یقلب اون هم دست کم دمیفهم
با هی نه! چرا  قا مادگ یوقت م؟یکرد یکار و م نیا دیسرروال احم  یهر دومون آ

 شیسرروال، اون لحظه برام پ نیواقعا ا یدونم احمقانه بود ول یم م؟ینداشررت
ست هار تا جا یاومده بود. حلقه  شتن دورم پ یید . مگه من دنیچیکه جا دا

 چقد جثه داشتم؟!
 موهام به گوشم رسوند و آروم گفت: نیهار رو از ب لب

 خوام ... باشه؟ یاز من نترس. ازت فقط و فقط اعتماد م -
وشم گ یبزنم که الله  یزد؟ خواستم حرف یم دیبود که االن با یحرف نیا واقعا

از جانب من، صرورتش رو به صرورتم  ی. و قبل از عکس العملدیرو ب*و*سر
 کرد! یبوند. عمال داشت لهم مچس

 کرد: زمزمه
 کنم. یهمون طور که من اعتماد م -

 وار گفت: زمزمه
که  ییرو فرامور کن. حرف ها ادیشررن از من بدت ب یکه باعث م ییزهایچ -

 زدم.
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ساس ش ییبه تنها مینیکردم ب اح از ده. لبهام از هم ب یرو نم دنمیجواب نفس ک
 شد تا راحت تر نفس بکشم.

 .نهینخواستنم رو از چشم هام نخونه. کار خجالتم رو نب کار
افته چقدر ازر دور بشررم و دفعه  یاتفاق نم نیهر بار که ا سررتیمعلوم ن چون

 شه!... یبعد چقدر به خجالتم اضافه م
*** 

 رو گذاشتم رو در کمد و با حرص گفتم: دستم
 ؟یچ یاگه من نخوام بر -

 گفت: یبا درموندگ مسعود
 نکن. تیاذ یدوست دار یخانوم! جون هر ک یذار یم -

 نگاهش کردم. نهیدادم و دست به س هیبه در تک کامل
 و گفت: دیکوب نیدستش رو با حرص به زم یتو فیک
 خوام. ینم یزیاصال از اون کمد چ -
و اون  دمیدستش به پالتور برسه دو نکهیرفت و قبل از ا یبه سمت جا لباس و

 رو گرفتم. نفسش رو با حرص فوت کرد و گفت:
 ده؟یم یکارها چه معن نیا -
 بمونه گفتم: یکردم لرزشش مخف یم یکه سع ییصدا با
 ؟یختیبه هم ر نطوریبود که ا یچ یتو بگو؟! تو اون نامه لعنت -
 کرد لحنش آروم یکرد و سررع یکه تو دسررت من بود نگاه شیمشررک یپالتو به

 باشه:
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 برم تا ... دیمن و بابات. با نیب هیزیچ هی -
 دونم. یمربوط به منه م -

 :دیشد و مشکوک پرس رهیبه چشم هام خ یا هیثان چند
 ؟یبشنو یچ یدوست دار -

 و گفتم: دمیکوب نیکرده پالتور و به زم بغض
 .یبر یخوا یکه م یبرو هر جهنم دره ا -
به سمت تخت رفتم. خم شد و پالتور رو برداشت و به سمت در رفت. کنار  و

 بهم زل زد و گفت: یا هیو چند ثان ستادیدر ا
نکن. با آذر هم دهن به دهن نکن.  تیگردم. خودت و اذ یدو سرره روزه بر م -

 بگو با هم ... ییدلت گرفت به زندا
 گمشو. -

ش ابروهار شد یحرف چیه یو ب دیو تو هم ک ضم  شد. بغ ر ت دیاز اتاق خارج 
 !هیچ میدونه علت ناراحت یمن ناراحت شرردما! م نهیب ی. مهیگر ریشررد و زدم ز

 کار نکنم! یکار کنم چ یکنه واسه دو روز نبودنش چ یم حتینص
گرده بهم بگم خفه شررو! لجم در  یبرنم یگم گمشررو حت یهم که بهش م بعد

د تخت بو یو کتاب هار رو که لبه  دمیاومده بود. پام و محکم به تخت کوب
. چرا سررکوت کرد و باهام بحث نکرد؟! چرا واسررش مهم نیزم یرو ختمیر

 نبودم!
عود بابام و مس یبابام و اون! خوبه از عالقه  نیب یزیچ هیکرده من بچه ام!  فکر

سعود  یرو م ینامه ا هیبابا  یبه هم خبر دارم. وقت سونه به م سم بر ست قا ده د
 دشت بهشت افتاده. یعنیتو اون خراب شده  یاتفاق هی یعنی



wWw.Roman4u.iR  158 

 

سمت فرهاد م یگواه بد م دلم گاه به  سم ناخودآ رفت. کار  یداد. و همه حوا
 یخبر یطور تو ب نیتلفن داشرررت. اون وقت ا ییدا یخونه ما هم مثل خونه 

 زدم. یدست و پا نم
تاق شرررد. هیاز  بعد به در خورد و زهره جون وارد ا  دنیبا د ربع چند ضررربه 

صورت غرق اشکم کامل وارد شد و در رو پشت سرر بست. کنارم نشست و 
 گفت: یبا نگران

 ؟یکن یم یراه یساغر جان چرا اون بچه رو با ناراحت -
 :دمیجوش

 من ناراحتش کردم؟! -
 زد و گفت: یجون لبخند مهربون زهره

 یهم نگران تو بود. معلوم نبود تو نامه قاسم چ شیطور نیهم چارهیمسعود ب -
 گمشو! ی. تو هم که بهش گفتختیبه هم ر شتریب نطوریبود که ا
شردم! عجب حر دندون ص ممونیهام و به هم ف صو ستش رو رو یخ  یبود! د

 شونه ام گذاشت و گفت:
 ناهار هم نخورد! یکه حت یدیاز سر کار هم که اومد د -

 ناهار نخوردنش غصه بخورم؟داشت االن بابت  توقع
 شد گفت: یتخت بلند م یکه از لبه  یجون در حال زهره

 البد صالح ه،ی. مسعود پسر عاقلزمیاوقات خودت و تلخ نکن عز یخود یب -
 .کنه یجگر کباب م اطیداره واست تو ح نی. االن هم رامتیبوده که تو ندون

 گرد شده به زهره جون نگاه کردم و گفتم: یچشم ها با
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 !د؟یفهم نیخاک تو سرم! آقا رامت -
. اشاره کردم شبید ی هیپروا به قض یچه ب دمیو من تازه فهم دیجون خند زهره

 به شونه ام زد و گفت:
عد از ظهرها خونه ب - که ب داره  کاره،ینه دخترم. گفتم ه*و*س کردم. اون هم 

 ها خجالت نکش. زیطور چ نیابت اکنه. تو هم ب یدرست م
من االن از  ایفرسررتادم. خدا رونیخارج شرردنش از اتاق نفسررم رو راحت ب با

سعود بنالم؟! با سته از دل  شییکه زن دا نیزد. نه ا یخودر حرف م دیم و بفر
 .ارهیمن در ب

صال نفهم صبش سه! ظهر هم ،  رونیاز خونه ب یک دمیکه ا رفت و رفته بود مدر
بابا رو به دستش داد.  یو نامه  دریدر د یقاسم هم جلو دنشیا رسهمزمان ب

 یقدر هم بهم نم نیبودمشررون هم دهیاگر از پشررت پنجره آشررپزخونه ند دیشررا
 گفت!

سب به سعود بودم. رام دهیپنجره چ به  هم هنوز تنیبودم و نظاره گرد ورود آذر و م
بود که تور گم بود.  دهیتمام خز گنده پوشرر یپالتو هیبود. آذر  ومدهیخونه ن

شب رونیکاله گنده ار ب ریو ِوزر هم از ز یفرفر یموها  هیزده بود. بدون کاله 
سعود آو یبود. از بازو شهیب ریش شوخ کهبود  زونیم و  رهیازر بگ ینامه رو با 

 شد. یسمت پنجره پوست لبم داشت توسط دندونم از حرص کنده م نیا
ش هر شق آت شه، اجازه نم من و نیب ینیچقدر هم که ع سعود نبا س یم  یدم ک

 رو به هم بزنه. میزندگ یآرامش تازه پا گرفته 
سمت در ورود از شدن لب ها یرفتم. وقت یپنجره دل کندم و به   یوارد خونه 

 از هم باز شد و گفت: یمسعود به لبخند
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 ؟یسالم! خانوم چطور -
سعود جدا کرد ب ی افهیشدن ق جمع از خانوم  شتریآذر که آروم خودر رو از م

 بود. اخم هام و از هم باز کردم و گفتم: نیگفتن مسعود دل نش
 !؟یسالم. نامه داشت -

 دستش رو نگاه کرد و گفت: یتو پاکت
 آره قاسم بود. از طرف پدرته. -
اومد و دسررتش رو دور کمرم انداخت و با هم به سررمت پله ها راه  کمینزد و

 و گفت: دیگونه ام رو محکم ب*و*س می. وارد اتاق که شدمیافتاد
 !؟یکه نشد تیاذ -

 و گفتم: دمیکش رونیب*غ*لش ب یرو از تو خودم
 .ادینه ز -

 نگاهم کرد و گفت: مظلومانه
 شدم. تیمن امروز اذ یول -

 شدنش رو بپرسم نامه رو اشاره کردم و گفتم: تیکه علت اذ نیا بدون
 ؟یکن یبازر نم -

لبش نگه داشررت و نامه رو باز کرد و در همون حال  یلبخندر رو رو مصرررانه
 گفت:

 ؟یدونست یم ،یکردن طیاستاد خ -
 و گفتم: ستادمیا نهیبه س دست

 .یجدا کن نتیاون کنه رو از آست اطیح یتو یتونست یم -
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 تر شد و گفت: ظیغل لبخندر
 .میکن تیکه خودمون و بابتش اذ ستین یمسئله چندان مهم -

سرد  مستیکردم کنارر وا یعذابم داد. نامه رو باز کرد و هر کار شیذات یخون
سخره باز شت، وقت دیچرخ یتا بخونم با م س یبه انتها یو نذا بخند ل دینامه ر

 گفت: یلب هار نبود و با اخم یرو
 برم. پدرت باهام کار داره. دیبا -
 تعجب گفتم: با
 افتاده؟ ادری یکه دو سه روز بعد از عروس هیچه کار مهم -

 نبود سرر رو به نشونه تاسف تکون داد و گفت: نجایکه حواسش ا یحال در
 دم. یم شیگردم بهت توض یبر م -

 گفتم: مصرانه
 ره! یمن دلم هزار راه م یو برگرد یتا تو بر -

 و گفتم: دمیرو بب*و*سه که سرم رو عقب کش میشونیپ خواست
 ن بهم بگو.اال -

 رو فوت کرد و گفت: نفسش
 .. ستمین انیدر جر ادیخانوم من خودم هم ز -
 بهم بگو. یدون یکه خودت م یهمون قدر -

کرد و به سررمت کمد رفت و در  یتخت خال یرو، رو فشیداخل ک یها کتاب
 همون حال گفت:

 کنم. یم فیگردم، کامل برات تعر یبرم -
 در کمد قرار گرفتم و ... یمن هم جلو و
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 بلند شد: نیرامت یدر اتاق ضربه خورد و صدا به
 وعده آوردم. انیحضرت براتون م ایاول -

 وعده! درست وقت ناهار! انیلبم نشست. م یرو یلبخند
 دستش نگاه کردم و گفتم: یتو ینیبه س یاتاق رو باز کردم و با لبخند در
 ؟یدیچرا زحمت کش نییاومدم پا یم -
 رو جلو تر گرفت و گفت: ینیس
با دارن جلو - با خورن و من و دک  یکباب شررون و م یمنظره برف یمامان و 

 کردن. آذر هم جگر دوست نداره.
 من و من گفت: با
 با هم ... ستین یاگر مشکل -
 در کنار رفتم و گفتم: یجلو از
 بفرما. -

وسررط اتاق  یشررش متر چهیاتاق شررد، در همون طور باز گذاشررتم. رو قال وارد
 بود گفت: ختهیر نیزم یمسعود که رو ینشست و با اشاره به کتاب ها

 !میدیبشر د نیتو اتاق ا یختگیبار به هم ر هیو  مینمرد -
قرار دادم تا بعدا جابه  یسمت کتاب ها رفتم و اون ها رو مرتب کردم و کنار به

 جاشون کنم و در همون حال گفتم:
 هم بود.بار  نیو آخر -

سفره  کشینزد شت و در حال ینیس یکوچک تو یرفتم.  س یرو بردا  لیاکه و
 کرد گفت: یها رو مرتب م
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 ؟یشد ضی. مردهیرنگت پر -
 یداد! گونه هام گر گرفتن و با صرردا یم شیزیلبش نشررون از ت یپوزخند رو و

 گفتم: یآروم
 کم ضعف دارم. هی -
 گفت: یلبخند با
 شه. یبخور جبران م -

شم هام و براجبران شم! بهتر بود وارد  هیچند ثان ی! چ سلط ب ستم تا به خودم م ب
 .هییپروا یبحث نشم. معلوم بود پسر ب

شت، ق یتو یبزرگ ی لقمه شده ام رو که د ی افهیدهنش گذا ست  د لبخن دیما
 زد و با دهن پر گفت: یپهن

 نیونه از ابم ادمیبشه.  بمیاز غذا نص یشتریسهم ب نکهیا یشگرد منه برا نیا -
 .نمیبه بعد موقع غذا خوردن کنار تو بش

 گرد شده گفت: یبا چشم ها و
 البته اگه قبلش مسعود من و نکشته باشه! -
ه کباب رو ب یلبم نشرسرت. بشرقاب حاو یرو یحرفش لبخند کم جون نیا از

 کرد و گفت: کیمن نزد
 خجالت و بذار واسه بعد از خوردن. -
کردم  یبود. اما سررع لیدل یکه به نظرم خنده ار ب دیخند زیر زیخودر ر و

 خنده ار نباشم و من هم مشغول خوردن شدم. لیدنبال دل



wWw.Roman4u.iR  164 

 

شد دقا یچ هر ضورر باعث  سعود  یقیبود ح صاب خورد کن م به رفتار اع
هم من  دیهار منظور داشررت؛ شررا یفکر نکنم. هر چند که از تک تک شرروخ

 بودم! نیبد ب یادیز
*** 

 :دیشک غیج نیسرخ شده رو به من و رامت ینیو آذر با ب دمیبلند خند یصدا با
 کشم. یجفتتون و م -
رد و ک یدسررت شیپ نیدرسررت کنه که باز هم رامت یبرف یخم شررد تا گلوله  و

ها، اون دنینظم شروع کرد به پاش یجفت دست هار و داخل برف فرو برد و ب
 خیکردم که پشررت سرررم  یخواهر و بردار نگاه م یریآذر. با خنده به درگ یرو

سا شتم و مژده دختر هم ه رو آماده کرد یا گهید یکه گلوله  دمیرو د هیکرد. برگ
 دادم و گلوله ر به خطا رفت. یجا خال عیتا به طرفم پرتاب کنه. سر

واقعا  پسررر نیبرف فرو برده بود. ا یبود و تو دهیگردن آذر و چسررب نیرامت حاال
 !غول بود

 :دیکش غیج آذر
 .نینجاتم بد -

رفتم و از شونه هار  نیکردم. به سمت رامت یکه از دست مژده فرار م یحال در
که چون ب به پهلو رو یهل دادمش  تاد و آذر از فرصرررت  نیزم یهوا بود  اف

 استفاده کرد و افتاد به جونش.
شده بودم که پاهام به هم پ هنوز شون دور ن ف بر یو افتادم رو دیچیچند قدم از

 .دمیکه هنوز دست نخورده بودن و سرخوشانه خند ییها
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 زهره جون بلند شد: یصدا
 .نیخور یداخل، سرما م نیایبچه ها ب -

ستش رو رو یتو یبرف ها مژده کل محل رو  یکرد، چهار نفر یسرم خال ید
د از رو دو برابر کرده بو کلشیکه ه یپیبا ت یی. دامیسرررمون گذاشررته بود یرو
 کلفت و مثل قلدر ها گفت: یخارج شد و با صدا اطیح
 درست کنم. یکه من اومدم ازتون آدم برف دیخودتون و آماده کن -
 ییبرداشررتن و به سررمت دا گهیدسررت از سررر هم د نیحرفش آذر و رامت نیا با

ما چهار نفر که قصرررد حمله  دنیبا د ییطور، دا نیرفتن، من و مژده هم هم
 بلند گفت: یگرفت و با صدا شیبرگشت و در پ ریمس میداشت

 کنن. یزهره خانوم بذار بچه ها خودشون باز -
به دا نیرامت ما هم  ییخودر و زود تر  رسرروند و از کمرر ب*غ*لش کرد و 

به  و اگر زهره جون میکرد یبرف رور خال میتونسررت یبه جونش و تا م میافتاد
 .میکرد یدرست م یازر آدم برف ییبود به قول خود دا دهیدر نرسدا
شررونه هام  یکردم که دو تا دسررت رو یو زهره جون نگاه م ییدور شرردن دا به

 گفت: یوحشتناک یبا صدا نینشست و رامت
 آره؟ ید یو من و هل م یکن یم یکیحاال با آذر دست به  -

صدم ثان یسع صله چند  شونه هام من و به عقب  هیکردم فرار کنم که به فا از 
 نیو اون هم مشت هار و پر از برف کرد و هم دمیدراز کش نیزم یو رو دیکش

و  دیدهنم و خودر غش غش خند یتو ختیبزنم برف و ر غیکه خواسررتم ج
 گفت:

 بچه؟ یریگ یحال من و م -
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نصررف برف ها رو قورت  رمیم رو بگخنده ا یتونسررتم جلو یکه نم یحال در
 و گفتم: ختمیر رونیدادم و نصفش رو ب

 کردم. خی وونهید -
 اضافه شد. گهید هیتنب هیاس؟  وونهید ی! کیچ -
 ؟یکن یکار م یگنده بک چ یهو -
سعود خان بود، که خ یصدا نیا صورتم برد و رامت عیسر یلیم  نیخنده رو از 

 بلند شد و رو به مسعود گفت: عیهم سر
 دل کند و برگشت! تیبه به! باالخره جناب از وال -

 و گفت: دیابروهار و تو هم کش مسعود
 ؟ینیتو هم قد ا ؟یکش یخجالت نم کلتیاز ه -
 مشیهفته و حاال دو قورت و ن هیبه من اشاره کرد، سفر دو روزه ر شده بود  و

 بود. با اخم گفتم: یهم باق
 .میکرد یم یشوخ میشتدا -

 تر شد و گفت: ظیهر دوشون بسته شد، مسعود اخمش غل دهن
 تو. ایب ،یخور یبسه. سرما م -
 نیداد از ا یکه نشررون م یا هیبا کنا نیدسررتش رو به سررمتم دراز کرد. رامت و
 مسعود دلخور شده گفت: یجا یب رتیغ
 !یدعوا دار ومدهیعوض سالمته؟ ن -

 گفت: نیرامت یتوجه به دلخور یب مسعود
 وسط، ساغر جثه داره؟ یگنده ت و انداخت کلیه -
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و خودر زود تر به سررمت  میبزن یحرف نیبار منتظر نموند تا من و رامت نیا و
 خونه راه افتاد و در همون حال با تحکم گفت:

 خونه ساغر. زود. ایب -
سرر در آوردم. رامت یکج دهن شت  هم لب هار و کج  نیکردم و ادار رو پ

 و کوله کرد و گفت:
 کرد! یدلش از کجا پره سر ما خال ستیمعلوم ن -

 زدم و گفتم: یلبخند
 به خاطر من ... دیببخش -
 تو؟ ایساغرررر؟ مگه نگفتم ب -
 جلو تر از من به راه افتاد و گفت: نیبود. رامت ستادهیدر ا یغضب جلو با
 داخل تا من و نخورده! میبر نیایب -
اومدم و با مسعود  اطیآذر رو هم صدا زد و من زود تر از اون دو تا به داخل ح و

شد س یی. با دامیهم قدم  سالم و احوال پر کرد و با هم وارد  یو زهره جون هم 
 .میاتاق شد

 و گرفتم: شیمحض بسته شدن در اتاق دست پ به
 ؟یازر طلب داشت -

 کرد: یظیغل اخم
کاف - ندازه  به ا فاع کن ،یخودر زبون داره  ! روابط یتو الزم نکرده ازر د

 واسه همه باالست جز من! تیعموم
ساک لبهام سکوت کردم. به  شاره کردم و  یکه تو یو جمع کردم و  ستش بود ا د

 گفتم:
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 !یرفته بود لیبدون وسا -
کرد،  یکه پالتور رو از تنش خارج م یاخم نگاهش و ازم گرفت و در حال با

 گفت:
 مامانم و مامانت دادن. -

 چونه؟یمن رو بپ یمعن یاخم ب نیقصد داشت با ا همچنان
باز نیرامت هیقضرر حث راه  یو برف  خاطرر ب به  که بخوام  ندان مهم نبود  چ

 :دمیپرس نیبندازم. بنا برا
 ؟یشده بود که رفت یچ یکن فیتعر یخوا یحاال نم -

شرردن  یکیلحظه از تصررور  هیونقدر که تر شررد، ا ظیکرد و اخمش غل یمکث
 خودم و گرفتم. یبود لبخند بزنم اما جلو کیابروهار نزد

با ادریبابات بعد از دو ماه  - ذاشررته کف  یحق آق فرهاد و م دیافتاده که 
 دستش!

 برم داشت: ترس
 کار کرده؟ یبابا چ -

 لباسش شد: ضیکه نگاهم کنه مشغول تعو نیا بدون
 و خودر و هم تا تونسته کتک زده! ختهیفرهاد و به هم ر یپا شده رفته مغازه  -
 کرد و ادامه داد: یپوف و
 کرده بود. تیآدم! پدر فرهاد هم شکا یبا کل -
 لب غر زد: ریز
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 هی ایده پاشو ب یکه دلش خواسته رو کرده بعد به من نامه م یاول رفته آقا کار -
 کن! یکار

م نشررسررت یکه م یرو ضررعف گرفته بود. به سررمت تخت رفتم و در حال بدنم
 گفتم:

 رو درست کنه؟ یزیهفته موندنت تونست چ هی نیحاال ا -
 و گفت: ستادیجلوم ا یلباس راحت با
مئنا تا . مطادیکوتاه ب یراحت نیفکر نکنم فرهاد به ا یداد. ول تیپدرر رضررا -

 از نو. یروز از نو روز ستهیدوباره رو پار وا
 نگاهش کردم و گفتم: یناباور با
 مگه بابا چقدر زدر؟! -
 جمع شد: یار از ناراحت افهیق

 زدن جفت پار و شکستن. -
رحمانه عمل کرده بود! اونم حاال که  یب نطوریاراده بغض کردم. چرا بابا ا یب

 تموم شده بود. زیهمه چ
 !؟یواسه فرهاد بغض کرد -
 گفتم: یبا دست پاچگ مسعود نگاه کردم و به
 آبرومون. دیدونم! شا یفرهاد؟! نه! از ترسم بود، واسه بابام. نم -
 زد و گفت: یسمتم خم شد، لبخند مهربون به
 فرهاد! ینگران نبار خانوم. مخصوصا برا -

ستم به خاطر لحن حرف زدنش خودم رو آروم کنم که با همون لحن ادامه  خوا
 داد:
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سه هر  - ش یجز من بخوا یمردکه اگر وا  یگردن اون مرد و خورد م ینگران ب
 کنم.

 زد و گفت: یبهش زل زدم. لبخند گرم ناباورانه
 .یکن ینم یکار نیدونم تو چن یکه م -

 و گفت: دیدستم رو چسب مچ
ساب - شو لباس ها تو عوض کن تا موقع ناهار  یاالن هم ح سته ام. تو هم پا خ
 .میبزن یچرت هی

 و میشررونیتا بلند شررم، پ دیبا بهت نگاهش کردم که دسررتم رو کشرر هنوز
 و گفت: دیب*و*س

 قهیچند دق ادی دنشونیهم من با د یخور یخانوم. هم سرما م سهیلباست خ -
 شم. یافتم و ناراحت م یو برف ها م شیپ
 .دیتخت دراز کش یاز من جدا شد و خودر رو و
 گفت: یم، با لحن معمولشل به سمت کمد لباس ها رفت یقدم ها با
 هیترسررم تو رو  یزنه و م یشرره. رک حرف م یم یمیزود صررم یلیخ نیرامت -

و بود. ت یاز جانب اون برا یناراحت کنه. برخوردم هم فقط از بابت نگران یوقت
 دونم ... یوگرنه من ... نم

و  فرسررتاد نییپا یبهش انداختم. پتور رو کم یکمد رو باز کردم و نگاه در
 گفت:

بند بند وجودم بهت اعتماد  یکردم، ول دایحس رو پ نیا عیسررر یلیخ دیشررا -
 کس نداشتم. چیکه تا به حال به ه یداره. اعتماد
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باز هم بغض کردم، که ا یبا مهربون و  علت صیبار تشررخ نیبهم نگاه کرد. 
ضم ب ست دارم بذارمش به پا تینها یبغ  که از یحس خوب یسخت بود. دو
 بهتره! نیمسعود بهم دست داد. آره ا یحرف ها

 یآروم یداره زندگ یکنار اومده و سررع طیقدر راحت با شرررا نیکه اون ا حاال
سازه، چرا من ا شا نیب سعود م دیکار رو نکنم؟  ! با اهامیشد همون مرد رو یم

 نبود. یشیعشقش آت نکهیا
 وسط سالن پرت کرد: زیروزنامه رو مچاله کرد و به سمت م ییدا
 مردک گورکن صفت! -

 زمزمه کرد: یخندون یبا صدا نیرامت
 . گورکن صفت!دیفوحش جد -

ش لب ست و رو به دا دمیهام رو به داخل ک ش سعود کنارم ن  شییکه نخندم. م
 گفت:

 بوده. نیجان. تا بوده هم ییحرص نزن دا -
 ت:گف تیهوا تکون داد و با عصبان یدست هار و تو ییدا
 مردم ... یزن و دخترمون و جلو گهیمونده که دو روز د نمونیهم -

 گفتن: یبلند یهر دو همزمان با صدا نیو رامت مسعود
 ِا ِا ِا ... -
 :دیابروهار و تو هم کش ییمن رو اشاره کردن. دا و
 خواستم بگم؟ یم یمگه من چ -

 :دیچیآذر تو سالن پ یصدا
 من حاضرم. -
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 نفسش و فوت کرد و گفت: نیرامت
 !میلباس ها آب پز شد نیچه عجب! ما که تو ا -
شده بود، ا یرو از سعود که اون هم بلند  شدم و کنار م ه . زهرستادمیمبل بلند 

 شربت از آشپزخونه خارج شد: وانیجون با دو تا ل
 سرهنگ! یریطرفشون و بگ دیبا یخور ینونشون رو م یوقت -
سرهنگ و ست انداخت و  نیبود! رامت هیه گفت کناک یچقدر تو   وانیاز ل یکید

 :دیها رو گرفت. زهره جون غر
 تو نبود! یبرا -

 ینیرو به س یخال وانیو ل دینفس شربت رو سر کش هیکرد و  یدهن کج نیرامت
 :دیلب غر ریز ییداد و دا ییرو به دست دا گهید وانیبرگردوند. زهره جون ل

 .ننیش یبه حال خودشون نم قهیدق هیمردم هم که  نیا -
زد که توجهم رو به خودر جلب کرد. با لحن دلگرم کننده  یپوزخند مسررعود

 گفت: یا
 خودت باشه. ی. حواست به کارهاییهر کس مسوول اعمال خودشه دا -
 بلند گفت: یگذاشت و با صدا زیم ینصفه خورده رو رو وانیل ییدا
 من سر عذاب وجدانمه هنوز سر ... یبد بخت -

 حرف پدرر و قطع کرد: یحوصلگ یبا ب تنیرام
 .دیدرخشانتون رو باز نکن ی! باز پرونده الیخ یبابا جون، ب -
 با خنده اضافه کرد: و
 دستتون به خون چند نفر آلوده شده. نهیترسه اگه بب یوقت ساغر م هی -
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 !هیبه حال بق یوا یطور بگ نیا یاحمق، تو که پسر من یخفه شو پسره  -
 با خنده از سالن خارج شد و قبل از خروجش خطاب به مادرر گفت: نیرامت

 خدا صبرت بده زهره جون. -
 آرام کردن پدرر گفت: یاز خشم قرمز شده بود. آذر برا ییدا
 شعوره! یچقدر ب نیکه رامت دیدون یبابا جون خودتون م -
 :دیبازوم رو چسباون هم خارج شد. مسعود  و
 خانوم. میبر -
 گفت: شییخطاب به دا و
 گذره. یم ،ییدا دیبهش فکر نکن یخود یب -
با تاسررف تکان داد و  ینامعلوم بود سررر یکه نگاهش به نقطه ا یدر حال ییدا

 زمزمه کرد:
 ! ...یگنه کرد در بلخ آهنگر -
سعود در حال و صدا میشد یدور م ییکه از دا یسکوت کرد و م  یآروم یبا 

 ادامه داد:
 .یبه شوشتر زدند گردن مسگر -
 گور مسعود گفتم: ریخارج شدنمون از خونه ز با
 گه؟ یراست م نیرامت -

 زد و گفت: یلبخند
 من خبر ندارم! خدا عالمه. -

 ت:کرد و گف یبودن. مسعود پوف دهیبه هم چسب نیدر ماش یو آذر جلو نیرامت
 سگ و گربه! -
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 تشون رفت و دستش رو دراز کرد:سم به
 به من. نیو بد چییسو -

 با حرص رو به آذر نیدست مسعود باز کرد. رامت یمشتش رو دراز کرد و تو آذر
 گفت:

 آدم فرور. -
و در  دیهم به همون سمت دو نیو سمت شاگرد نشست. رامت دیدو عیسر آذر

 رو باز کرد و گفت:
 ساغره. یجا نییپا ای. بینیجا بش نیهمه خواستن تو ا -

سنگ خودر رو م من س یکه فکر کردم االن  شن نهیخواد به  س دنیبزنه با  مم ا
ست. آذر با د یاراده رو یب یلبخند ش  یکرد و در حال یلبخندم اخم دنیلبم ن

 شد گفت: یم ادهیکه پ
 اصال خانوم ها عقب! -

بزرگ بودم! در  یلیرو تکون دادم، واقعا آذر بچه بود! حاال نه که خودم خ سرررم
 عقب رو باز کردم و نشستم تا به بحث خاتمه بدم. آذر هم کنارم قرار گرفت.

شم ش اطیآقا در ح ها سعود ما رو به حرکت در آورد. به محض  نیو باز کرد و م
 گفت: نیرو به رامت یآروم یخارج شدنمون مسعود با صدا

ار ه شیاز هم ک یلی. اون با خیبه بابات متلک انداخت ینکرد یکار خوب -
 کنه. یفرق م
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شا یپوزخند نیرامت شد.  ساکت  سم! ول یادیمن ز دیزد و  سا سعود ب یح  یم
سع تینها شکوک بود. هر چند که  بخنده اما متوجه  شیکرد تمام مدت تفر یم

 شدم. یچشم هار م یتو قیغم عم
نج پ چهار یاختالف سن نیکار ا یشده بودم. ا رهیخ نمای... با اخم به پرده س

ساله با مسعود وجود نداشت، کار بزرگ تر بودم. تا قهر کردن و ناز کردن هام 
شدم رامت سه. متوجه  سمت د نیبچگانه به نظر نر سرر رو به  گهیاز  سعود  م
 کنه. یجلو خم کرده و داره با لبخند نگاهم م

تر  قیبودم که لبخندر رو با اخم جواب دادم. خنده ار عم یعصرربان اونقدر
شاره کرد. پوف ست که خوابه رو ا سال ها سعود که انگار   یکردم و ب یشد و م

 گفتم: ینسبتا بلند یبا تن صدا نمایمالحظه به سکوت حاکم بر س
 خوابش و برداشته آورده. -
 عقب تر گفت: فیاز چند رد یکی

 داشته. یالبد شب کار -
 عقب گفت: یکرد و رو به صندل یاخم نیرامت

 !!یانیتو در جر نکهیمثل ا -
خورد و تند دور و برر و  یکنار گوشررش تکون نیبلند رامت یاز صرردا مسررعود

 نگاه کرد. با حرص گفتم:
 ساعت خواب! -

شد و من بند نازک ک یصدا ستم گرف یرو تو فمیاعتراض چند نفر بلند  تم و د
 من هم مثل آذر دیسالن رفتم. با یبلند شدم و به سمت خروج یصندل یاز رو

 .رونیرفتم ب یم لمیهمون اول ف
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 خانوم؟ ساغر جان؟ یشد یچ -
. کنم دایکردم تا آذر رو پ زیسالن، ر رونیب یهام و به خاطر نور المپ ها چشم

 .نیو پشت سرر رامت دیمسعود بهم رس
 رو از دست ندادم! یزیخوابم برد. حاال که چ یک دمیبه خدا نفهم -

 گفت: یحق به جانب افهیبا ق نیرامت
 کنم. یم فیو تعر لمیبرات ف میتا به خونه برس ،یرو از دست نداد یزیآره چ -

. تا رهیاز ما فاصررله بگ نیرفت و باعث شررد رامت یبهش چشررم غره ا مسررعود
 بزنه دستم رو به نشونه سکوت باال آوردم و گفتم: یخواست حرف

 .یکه خواب بود ستیمسعود. اصال هم مهم ن ستمین یعصبان -
داد!  یرو نشررون م تمیگفتم که قشررنگ عصرربان یخوبه جمله ام رو طور االح

 زد و گفت: یمسعود هم لبخند
 .یستین یخوبه که عصبان -

 وا رفت، مچ دستم رو گرفت و گفت: صورتم
 ست؟یطور ن نیده واسه قدم زدن، ا یبرف جون م نیا -

ش دندون ستم رو عقب ک شردم و با حرص د و تند از کنارر  دمیهام و به هم ف
سمت خروج شدم و به  سعود هم با تعجب نمایس یرد   و یساختگ یرفتم، م

 گفت: یطونیلحن ش
 !یخانوم؟ تو که نا مهربون نبود -
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 به همون سمت حرکت نیرو کدوم سمت پارک کردن بنا برا نیدونستم ماش یم
سخرگ سعود هم، هم چنان با م صاب  یم یزبون نیریش یکردم. م کرد و رو اع

 .دیکش یمن ناخن م
ش کینزد با شت  هیبهش تک نیرامت دمید نیشدن به ما داده و آذر هم داخلش پ

و رو به  دیبرسم مسعود بازوم و چسب نیمونده بود به ماش یفرمون نشسته. قدم
 گفت: نیرامت

 .میایم ادهیمن و ساغر پ -
 گرد شده گفتم: یچشم ها با
 دارم. یسرما قدم از قدم بر نم نیاز طرف خودت حرف بزن! من تو ا -

 با خنده در عقب رو باز کرد و گفت: نیرامت
 بفرما! -
 گفت: نینشستم و مسعود هم کنارم نشست و رو به رامت عیمن هم سر و
 پشت فرمون ها! ینیتو بش -

 گفت: یبا لحن خشک آذر
 .ی! تو هفت تا جون دارشهینم تیچینترس! ه -

 گفت: یهم با خونسرد مسعود
 خانومم نگرانم. یبرا -
ضربه ا با شون م ی افهیزدم. ق یآرنج به پهلور  ساعد ادیداد حال ز یآذر ن  یم

به خونه جو  دنیجواب مسعود رو هم نداد. تا رس شهینداره، چون بر خالف هم
د و چون ز یم لمیف یتکه  هیاز  یکه گه گاه حرف نیاز رامت ریبود، به غ نیسررنگ

 .ادمد یبود، جوابش رو م دهیرو ند لمیجز من اون ف یکس
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قب به سمت ع نیکرد و هر بار رامت ینگاه م نیبه رامت نهیهم دست به س مسعود
 گفت: یم یگشت مسعود با لحن خنده دار یبر م

 !یجلوت و نگاه کن به کشتنمون ند -
شم نگاه نیرامت و شه چ شم غره م یبه آذر م یاز گو سعود چ  یانداخت و به م

 رفت.
*** 

تر کردم و گره شررال گردنم رو محکم  کیرو به گردنم نزد میبافتن یمانتو ی قهی
 ام نهیشررونه و سرر ینظم رو یکاله ب ریل*خ*ت و بازم از ز یموها یتر. دنباله 

 یکه از سرو کول هم م ییبودن. چشمم به در مدرسه بود و پسر بچه ها ختهیر
 داشررتند. یکه جثه بزرگ تر ییاون ها ی. حتدنیدو یم رونیو از در ب دنیپر

 یگلوم خونه کرده بود و اگه تو خونه م یتو شیسررراعت پ کیاز  میبغض لعنت
رسروند. و ممنون  نجایممنون بودم که من رو به ا نیکردم، از رامت یموندم دق م

نتظرر م ییبه تنها نجاینموند و گذاشت ا شمیتر چون به اصرارم گور کرد و پ
 باشم.

سرد یجام چند بار عقب جلو رفتم تا کم تو ساس  شه. هر  یاح از پاهام دور ب
با هم هم قدم بودن و به  دمیمردونه رو د ینداشرررت. از دور جمع یریچند تاث
ستگ سمت در بزرگ خروج یآه شناختم. با ا نیاومدن. با اول یم یبه   نینگاه 

نشررون  پشیت رطو نیبود. قد بلندر و اندام الغرر و هم ادیکه فاصررله ام ز
اون جمع کم سن و سال تره. وجه شباهت مردها  یبود که از مردها نیدهنده ا

 دم پا گشاد و کراواتشون بود. یشلوار ها
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باال بردم تا من و  یشرردم و دسررتم رو کم ابونیجلو رفتم و وارد خ یقدم چند
 یلبخند پهن دنمیکه کنارر بود من رو نشررون داد و مسررعود با د ی. مردنهیبب

م اراده بغض یصورتش نشست. از جمع فاصله گرفت و به سمتم اومد. ب یرو
ن خواستم بنا به حرف او یبود و من نم نیتر شد. متلک آذر واسم سنگ نیسنگ

بهم  یباشم. چند قدم مونده بود بهم برسه لبخندر کم رنگ شد و وقت یلیطف
 کامل اخم کرده بود: دیرس

 شده؟ یزیسالم. چ -
م و گرفت یقیدونم چقدر موفق بودم. نفس عم یکردم لبخند بزنم و نم یسررع

 گفتم:
 .نمیمحل کارت و بب امیخواستم ب -

سرر و مرد ها نیا بدون شت  سمتمون م ییکه لبخند بزنه به پ ومدن ا یکه به 
 گفت: یمصنوع یو رو به جمع با لبخند ستادینگاه کرد. کنارم ا

 خانومم. -
 کیکردن و ازدواجمون رو تبر یباهام احوال پرسرر یبه گرم کیبه  کیها  مرد

 .میگفتن. و بعد از رفتنشون من و مسعود به جهت مخالفشون به راه افتاد
 نجا؟یا یایب یگرفت میتصم هویشد که  یچ -
 توجه به سوالش گفتم: یب

 مسعود؟ یهست یمعلم چ -
 زد و گفت: ینیغمگ لبخند

 معاونم. -
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 یموشررکافانه نگاهم کرد و بعد ب هیگفتم و سرراکت شرردم. چند ثان ی «آهان»
 .میبه قدم زدنمون ادامه داد الیخ
 مسعود آذر باهات همکاره؟ -

 گفت: یو با لحن خشک دیهار و تو هم کش اخم
 پس حدسم درسته! به آذر مربوطه نه؟ -
 تعجب گفتم: با
 ها؟! -

 و گفت: ستادیبرداشت و رو به روم ا یبلند قدم
دو کالس با هم  یکیاز  ریدانشررگاه هم به غ یتو ی. حتسررتینه، همکارم ن -
شده تو ا ی. حاال هم بگو چمیستین گهید و  یهمه راه و بکوب نیگفته که باعث 
 تو رو آورد؟ یاصال ک نجا؟یا یایب

داشت پنهون کنم؟ من که طرف دار آذر  یلیکرده بودم. اصال چه دل عیضا خب
 افتاده گفتم: نییپا یفرستادم و با سر رونینبودم! نفسم رو ب

مادرر م - به  فت من طف یداشرررت  عذب  یام. م یلیگ عث م با فت من  گ
 شدنشم. من ...

 آورد گفت: یکه سرم رو باال م یچونه ام و در حال ریرو گذاشت ز دستش
 ؟ید یم تیتو به چرت و پرت هار اهم -

 و گفتم: دیهام لرز لب
 .میمن دوست دارم از اون خونه بر -

 کج کرد و گفت: یرو کم سرر
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 ؟یدختر لوس و از خود راض هیبه خاطر حرف  -
 گفتم: یهام پر از اشک شد و با ناراحت چشم

که بخوام اول زندگ - خونه  هیتو  مونیاونجا خونه اونهاسرررت. من حق دارم 
 .میکن یم*س*تقل زندگ

باره با هام هم قدم م یشررد و بعد در حال رهیبهم خ هیثان چند شررد و  یکه دو
 گفت: یآروم یبا صدا امیوادارم کرد باهار راه ب

ستم خال - شه، د نی. ااریطاقت ب گهیکم د هی. هید  میستین مجبور گهیترم تموم ب
 .میبمون نجایا

 گفتم: دیلرز یکه صدام م یحال در
 از بابام... -
 پدرت بودم، بهتره م*س*تقل بشم. هیسا ریز یبه اندازه کاف -

 ادامه دادم: لجوجانه
 .میتییدا ی هیسا ریاما االن هم ز -
 گفت: یجد یلحن با
 یکنه. اونقدر در حقش کردم که چهار روز تو خونه ر زندگ یفرق م ییدا -

 زرت و ادیپره. بخواد ز گهید یخوره. آذر هم دلش از جا یبر نم یکردن به کس
 نشونم. یپرت کنه خودم سر جار م

شدن. چه  یگونه ام جار یصدا اشک هام رو یهام و به هم فشار دادم و ب لب
 حرف ها برسه و من نیذاشت کار به ا یداشتم؟ اگر واقعا عاشقم بود نم یتوقع

 برد. یو از اون جا م
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ه ام اضاف هینزد و من به شدت گر یو حرف دی. اشک هام و دمیشد یتاکس سوار
س نیکه کرد ا یشد، تنها کار سرم رو به  س هیار تک نهیبود که   هیشب یداد و ح

ا لحن ب میشد یم ادهیپ یشد. وقت یوجودم پر رنگ و پر رنگ تر م یتو یخفگ
 گفت: یمهربون

 کم. هی. فقط زیکم تحمل کن عز هیبذار کارم رو به آخر برسونم.  -
شونه ام رو ب*غ*ل با ستش  شرد و در حال د که هر  یکرد و من رو به خودر ف

 گفت: میزد یقدم م ییدو به سمت خونه دا
 باشه خانوم؟ -
 خواست کرد و آروم گفت: یرو که دلش م یاز سکوت من برداشت و
 ممنونم. -

*** 
 نییگردنم بود پا یهام و کامل باز کردم و دسرررت مسررعود رو که رو چشررم

 گفتم: ینسبتا بلند یفرستادم و با بهت و صدا
 مسعود؟-
 جار نشست و با ترس گفت: یتو هوی

 ه؟یچ-
 زدم گفتم: یکه نفس نفس م یهام و به هم فشردم و در حال دندون

 امروز چندمه؟-
جام نشستم و با کف دست  یکرد. تو یهنوز با ترس به دور و بر نگاه م مسعود

 دو کتفش ضربه زدم: نیب
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 گفتم امروز چندمه؟-
گرد شرررده  یو البته چشررم ها یبا نگران یا هیرو چرخوند و چند ثان گردنش

 نشده بود. بغض کردم: ارینگاهم کرد، انگار هنوز هش
 گم چندمه؟ یمسعود م-
و دسررت هام که داشررتن به طرف  دیبه سررمتم چرخ دهی. ترسررهیگر ریزدم ز و

 :دیرفتن رو چسب یصورتم م
 خر و پف کردم ؟ باز هم ؟یشده ساغر؟ بد خواب شد یچ-

 شد: شتریام ب هیگر شدت
 شو بگو امروز چندم ماهه؟ اریلحظه هش هیمسعود؛ جاِن من -

لحظه چشم هار و  هی. ختنیر یگونه ام م یرو یگریپس از د یکیهام  اشک
 خواست حواسش رو جمع کنه: یبست، انگار م

 بود. ستمیب میشنبه بازرس داشت-
 گرد شده گفتم: یچشم ها با
 وسومه؟ ستیامروز ب یعنی-

 هار و باز کرد: چشم
 شده خانوم ؟ یچ-
 گفتم: هیگر با
 مسعود من ...-
 ترس سرر رو تکون داد: با
 ؟یتو چ-
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ه ک نییپا امیو خواسررتم از تخت ب دمیکشرر رونیدسررت هام رو از دسررتش ب مچ
 :دیشونه ام رو چسب

 ؟ یگم تو چ یم-
 گفتم: یآروم یکه بگم. با صدا دمیخجالت کش یبود، احمقانه اس ول یجد

 بذار مطمئن بشم ؟-
سعود هم با کالفگ و سمت کمد رفتم. م صله گرفتم و به   فیکلبالت ،یازر فا

 اشتماددیساکم دفترچه  یوسط تخت نشسته بود. در کمد رو باز کردم و از تو
خواست اشتباه کرده باشم. صفحه  یدونستم اما دلم م یرو برداشتم. خودم م

 رو باز کردم.
بود. دوباره بغضم شکست و دفتر  یدوم د خمیتار نیاز نهادم بلند شد. آخر آه

 رو از همون فاصله به مسعود نشون دادم:
آخرر بود. االن  یبود. سرره روز قبل از عروسرر یدوم د شینگاه کن. دفعه پ-
 و سوم بهمنه . ستیب

شکوک نگ هیثان چند شد. ابروهار و باال م اهم کردو انگار تازه متوجه موضوع 
 فرستاد و گفت:

 ...؟ یکن یفکر م یعنی-
 نشستم و زانوهام و ب*غ*ل کردم: نیزم یو رو فیو پرت کردم ته ک دفتر

 گفت، عقب بزنه ... یمامان م-
 شد: دیام شد هیگر
 ... مسعود؟ میو کم داشت نیفقط االن ا-
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فت و سرررم و گذاشررتم رو زانوهام و در همون حال با خودم هق هقم باال ر باز
 زدم: یحرف م

 . خاک بر سرم. خاک...میکرد یکه عروس مهیماه و ن کیآبروم رفت. همش -
 هار دور شونه هام حلق شد و گفت: دست

کنم خدا  یاما من هم حس م زهیها به هم بر خیامکان داره تار یهر چند گاه-
 رو... هیهد نیدونسته که ا قیما رو ال

 :دمیحرفش و بر هیگر با
 .میندار یی. ما خودمون جاستیخوام. مسعود االن وقتش ن ینم-

 موهام زد: یرو یا ب*و*سه
 . خدا بزرگه.ادیسسس. آروم بار خانوم. خدا قهرر م-
 زمزمه کرد: یآروم تر یبا صدا و
 خدا بزرگه.-

سعود س یآرومم م م سعود از  دنیکرد. با ب*و* شونه هام. م موهام و نوازر 
سته. از ا یم شیپ شیبچه ها که خدا پ یگفت و از روز یخدا م ی هیهد  نیفر

شا شده  دیکه  ضورر کامال مطمئن ن خدا به خاطر اون بچه که هنوز من از ح
 .مونسر خونه خود میو بر ادیدستمون ب یبندازه و پول یبودم به ما نگاه

گفت چند  یداشت. م نانیمن اطم یزد. به باردار یمسعود مطمئن حرف م اما
فرسته دشت بهشت تا هم حال و هوام  یکه مامان پا به ماه شد من و م گهیماه د

 مامانم باشم. شیعوض بشه هم پ
در انتظارمونه. اما آرومم کرد.  یهم مثل من خبر نداشت که چه اتفاقات مسعود

 نداشت. یزد اعتماد یکه ازر حرف م یهر چند که ته دلش به آرامش
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بش لبم رو گرفتم. از ص یرو یسیاومدم و با پشت دستم خ رونیب ییدستشو از
 خانوم با ترحم نگاهم کرد و گفت: نتیبار. ز نیشد سوم

 برو استراحت کن مادر. رنگ به ُرخت نمونده. -
لب به  دنمیخانوم، زهره جون هم از آشپزخونه خارج شد و با د نتیز یصدا با

 دندون گرفت و سرزنشم کرد:
کار کن یمن چ - با یک یبه تو بگم دختر؟ من اگه نخوام تو واسررره من   دیو 
 برو تو اتاقت استراحت کن. نم؟یبب
 اخم گفتم: با
 ره. یحوصله ام سر م -

 سالن رو اشاره کرد و گفت: در
حالت تهوع از سرررت وا شرره.  نیبه سرررت بخوره ا یباد هی رونیبرو ب ایپس ب -
 قبلش خودت و بپوشون. یول

شپزخونه  یکه امروز برا یا گهیشخص د ا،یثر یصدا کمک اومده بود از تو آ
 اومد:

 باشه؟ نیریهم ش یکی نیخانوم ا -
 گفت: رهیکه نگاهش و از من بگ نیجون بدون ا زهره

 بهتره. نیریآره ش -
 سمتم اومد و گفت: به
 ؟یبگ یهست که بخوا یا گهید زیساغر چ -
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ست تکون دادم. درست رو به روم ا با سرم رو به چپ و را ظر و منت ستادیبغض 
 گفتم: یلرزون یآروم ول ینگاهم کرد. با صدا

 خونه. میر یمسعود گفت ... نم -
. زهره نییتر شررد و مانع حرف زدنم شررد. سرررم رو انداختم پا دیبغضررم شررد و

 :ب*غ*لم کرد یجون با مهربون
 حرف و زده؟ نی... چرا ا یاله -
 لرزونم گفتم: یصدا با
 دونم. یصحبت کرده. نم ییگه با دا یم -
 ادامه دادم: هیگر با
خور بود زهره جون. که  دیخونه خودمون تنگ شررده. دلم به ع یمن دلم برا -

 .میر ینم گهیکالم شده و م کیاون هم مسعود 
 کرد گفت: یکه موهام رو نوازر م یجون در حال زهره

 ذارم کف دستش. ی. حقش و مادیبذار از سر کار ب -
 ایم مسعود بزن گهید میدر مورد تصم یفاصله گرفتم. دو دل بودم که حرف ازر

 نه. زهره جون که متوجه َشکم شد گفت:
 هم هست؟ یا گهید زیچ -

 دادم و گفتم: نه تکون ینگم. سرم رو به معن یزیگرفتم فعال چ میتصم
ستراحت کنم. بو - ش ریش یفکر کنم بهتره ا سنجون  شده و ف بدجور  نیریگرم 

 کنه. یم تمیداره اذ
 زد و گفت: یلبخند

 . برو استراحت کن.زیباشه عز -
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 کامل جدا شدم و به سمت پله ها رفتم. ازر
*** 

 و به کفش هار زل زده بودم. دمیچیپ یدو دستم رو به هم م یها انگشت
 با توام. -
 دورگه شده بود: تیادامه دادم و نگاهش نکردم. صدار از عصبان میلج باز به
 برمت!؟ یمگه من گفتم اصال نم م؟یمگه ما با هم اتمام حجت نکرد -
 و با بغض گفتم: دمیو باال کش مینیب

 شده؟ یخب. حاال چ یلیخ -
 فرستاد: رونیرو با حرص ب نفسش

که  یفتگ ییبه زن دا یرفت یبمونه؟! فرت نمونیب دیف نبامن و تو دو کلوم حر -
 ... ومدهیاز تنم در ن یبشه؟ هنوز خستگ یچ

 بود گفتم: دنشیکه هر لحظه امکان ترک یرو باال آوردم و با بغض سرم
 ی! چرا کولیکن یصرردات و باال نبر! تو که باز باالخره کار خودت و م یالک -

 ؟یاریدر م یباز
 باال رفته گفت: یرو به کمرر زد و با ابروها دستش

 در آوردم؟! یباز یمن کول -
 رو مثل بچه ها تکون دادم: سرم

بار هم  هیبرده،  رونیاتاق ب نیما رو از ا یهمه زبوِن تو حرف ها نیآره، تو؛ ا -
 زبون من!

 هام پر از اشک شد و گفتم: چشم
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از خواب  یجور نیمِن بد بخت و ا یدیمرد خانواده! از راه رسرر یاصررال آقا -
امروز  یبپرسرر یبه خودت زحمت داد ،یکن یم ییبازجو یدار یکرد داریب

 حالم چه طور بوده؟
 گفت: یحوصلگ یب با
 حالت رو. دمیپرس ییاز زن دا -
 من هم که خودم ُمردم و زبون ندارم حالم و بگم. -
ش و فوت کرد. با حرص خشم نگاهم کرد. نگاهم و ازر گرفتم. دوباره نفس با

 به سمتش برگشتم:
 کردم گفتم. یهم کار خوب یلیواسه من پوف پوف نکن. اصال خ -

 چشم غره رفت و گفت: بهم
 رو تمومش کن. یبچه باز نیکنما! ا یدارم مراعات حالت و م -
شب از ست خودم و بغض وامونده ام لجم گرفته بود که من و  شون  هید بچه ها ن
 و گفتم: ستادمیداد. دست به کمر رو به رور ا یم
بسررره که به خاطر منافع خودت و  ی. همون تو بزرگیخوام مراعات نکن یم -

 .نمیمن خونواده ام و بب ینذار یخوا یم ییبا دا تیمخف یکارها
 هار و به هم فشرد و گفت: دندون

 ببرمت؟ یرو جمع کرد لتیبرسه. وسا ییفکر نکنم بحث ما به جا -
 و گفتم: دمیو مجدد باال کش مینیب

 .امیجا نم چی. هرینه خ -
 بست: هیچند ثان یهار و برا چشم

 نکن. یبا اعصاب من باز -
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 سمت در رفتم و گفتم: به
 .ستیقانع کننده ن لتیکنم. فقط دل ینم یمن با اعصاب تو باز -
 شونه ام نشست و گفت: یبودم که دستش رو دهیدر نرس به
هم االن تا تو آماده  یی. به زن دایامشررب باشرر یخوام تو مهمون ینم گفتم -

خانومش تا از سر  شیخونه همکار من پ یر یو م یگم که حال ندار یم یبش
 امشب ... یو صدا

 سمتش برگشتم و حرفش رو قطع کردم: به
ار ب هی شرربیو د یبد لیتحو تییبه زن دا یکه آماده کرد هییها دروغ ها نیا -

 .اریواسه من ب یواقع لی. دلیفتواسم گ
 کرد صدار باال نره گفت: یم یکه سع یحال در
 .ستیامشب مناسب تو ن طیها مح نیاز ا ری. به غستیدروغ ن -

 داد به زبون آوردم: یکه داشت از صبش آزارم م یو باز کردم و حرف دهنم
ست یخوا یو نگو، بگو م نیا - شب بفر س یپ یمن و ام  تا راحت هر اهینخود 

 که دلت خواست .. یغلط
 یفیخف غیهوا بلند شررد، باعث شررد چشررم هام و ببندم و ج یکه تو دسررتش

شم هام و به آروم صورتم، چ شم. اما با برخورد نکردنش با  ه باز کردم. پر یبک
سته م شینیب یها شم باز و ب ش دمید یکه م نیشد. از ا یبا خ م و شد رینزده 

 :ستادمیصاف وا
 نه! ایمونم  یم نجایهم ا قهیدق هی نیبزن! بب یدارجرات  -

 با خشم نگاهم کرد بعد با حرص گفت: هیثان چند
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 دلت خواست بکن. یهر غلط -
نداد.  یحیتوضرر چیازم رد شررد و از اتاق خارج شررد. باز هم کوتاه اومد و ه و

 یدونسررت دلم نازکه ها! باز هم ب یکردن. م دایاشررک هام راه خودشررون و پ
 کرد. یمحل

 :دمیکوب نیبه در بسته پا به زم رو
 ع*و*ض*ی. ِی از خود راض -

. من هم ارهیاز دلم در م یبا چرب زبون ادی! فردا صرربش باز مگهیدونم د یم من
 که احمق خاک بر سر!

 بخشم. یم عیسر
 شد: ریتخت نشستم. به در کمد نگاه کردم، دوباره اشک هام سراز یرو
ساغر! تو - سرت  شکل یدون یکه نم خاک بر  شون چه  سم ها سه چ هیمرا  یوا

 بپوشم؟ ی! حاال امشب چه لباس؟یکن یحرف گور نم
 :دمیدستم اشک هام و پاک کردم و به خودم توپ با
 ؟یکن یم هیخوره گر یم یبه توق یتق قهیهر دق هیچ -
شا و شه با زهره جون در م دیبا خودم فکر کردم که  قط بذارم. البته ف ونیبهتر با

 لباس رو. هیقض
*** 
 بهم انداخت: ینگاه نهیآ یکراواتش رو مرتب کرد و از تو گره

نارم جم نم - به چیخور یاز ک لک بهم نمیشرر یحسررراس نم یزی.   ی! مت
 و آذرو دوستاشون نیبا رامت ،یکن ینم یفضول ییمن و دا ی! تو حرف هاینداز
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شت ی! کاریریگ یگرم نم لت به حا ی. واییبه زن دا ای ،یگ یبه خودم م ای یدا
 ... یاگر بخوا

 تموم شد. یمهمون رون،یب میکردن هات تموم شد بر حتیاگه نص -
 سمتم برگشت و با اخم براندازم کرد. من هم با اخم گفتم: به
 !گهید یقنداقم کرد ؟یریبگ رادیمونده که ا یباز چ -

ش لب که اخمش  یو در حال رهیخنده ار رو بگ یتا جلو دیهار و به داخل ک
 رفته بود گفت: نیاز ب

 چه طرز حرف زدنه خانوم! نیا -
 هام و جمع کردم و نگاهم و ازر گرفتم. لب

 .رونینشده زده ب یچی. هنوز هیاستعداد شکم در آوردن دار -
 گرد شده نگاهش کردم: یچشم ها با
 !یاریمسعود که به روم م یادب یب یلیخ -

 ار گرفت: خنده
 م؟یراموشش کن. برف -
سمت در رفت. جلو و شکمم زل زدم که  ستادمیرخ ا میرفتم و ن نهیآ یبه  و به 

 ذره ورم داشت. هی ینگ یرنگم بگ یو تنگ آب یلباس ماکس ریاز ز
 :دیو چسب بازوم

 که! یبلند ش یخوا یخوبه. بعدر هم تو که نم یبهش توجه نکن -
 .میدستم رو گرفت و از اتاق خارج شد و

*** 
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دوستانه بود به مناسبت ترم آخر بودن آذر  یمهمون هی یخالف تصورم مهمون بر
سعود. البته ب سعود جز  شتریو م س هیآذر. چرا که م ه ساد یسالم و احوال پر

 لحظه هم کنار دوستانشون قرار نگرفت. هی یحت
را فلو از بچه ها به نام یکینفر دختر و پسر مهمون داشتن، که  ستیبه ب کینزد

 یهمون آقا ایزهره جون، پدرر  یبا پدر و مادرر اومده بود و بنا به خبرگذار
 بود. ییهمکار دا یکامران

صاف یب شم چرا که ه یبود اگر مسعود م یان ست همچنان کنارر با ز ا چیخوا
آوردم.  یمسررعود سررر در نم یو گاها اظهار نظر ها یو کامران ییدا یحرف ها

اهام اتمام حجت کرده بود از کنارر جم نخورم و به ب یکه قبل ییاما از اون جا
ض شم جرات نم یزور را شته با ضور دا بگم تا  یزیکردم چ یشده بود من ح

سا نکهیا سعود پ ه،یبا اومدن مژده دختر هم ست دارم  شنهادیخوِد م کرد اگه دو
 که من هم با سر قبول کردم. نم،یو مژده بش شییزن دا شیبرم پ

ضاع چندان فرق یکنار زهره جون و خانوم کامران اما شت چرا که دو  یهم او ندا
باکالسشون راجع به مد و پوشاک  یتا زن سن و سال دار بودن و چه حرف ها

. شررونیبه قول مسررعود خاله زنک یخورد و چه حرف ها یبه درد من نم د،یع
ها که  یاکخور زیرفت سررر م یم یسررره در رفت و آمد بود. ه هیمژده هم که 

من، دست آخر هم  شیگشت پ یبر م یدختر و پسر ها دورر جمع بودن و ه
 کنارم موندگار شد: گهیاومد و د یبا دو ظرف دسر شکالت

شون حرف م - ستادا سا ایزنن  یهمه ر دارن در مورد ا شون  ییک که جز خود
 فهمه. ینم یکس

 که زهره جون صدار رو نشون گفت: یطور هیبا کنا و
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 !ادیب ادریکه ما رو  نی! چه برسه به استیکه خدا رو بنده نآذر هم  -
ش نگاهم سمت جمع جوون ها ک سبت به  یشد. حس کردم موها دهیبه  آذر ن

ها به دختر  شده بود. نسبت مرد شهیب ریش هیواقعا شب گهی. دشترهیپفش ب شهیهم
نشررسررته بود خطاب به من  یمبل کنار یبود. زهره جون که رو کیها دو به 

 ت:گف
 ساغر جان؟ یخوب -

 گفت: یزدم و اون رو به خانوم کامران یجواب زهره جون لبخند در
 ساغر عروس خواهر سرهنگه و ... -
شوهرم و مراقبت ها و شغل  شدم من و  شون  ضوع حرف و  یدوران باردار یمو

.... 
 به مژده گفتم: رو
 حوصله ام سر رفت. -

 دستم گذاشت و گفت: یدسرر رو تو ظرف
 .میبخور ارمیب گهید زیچ هیبذار برم  -

 :دمیکه بلند شه دستش رو چسب نیاز ا قبل
 خوره. یهم م هیوقت  هیحالم  گه؛ینه د -

ش یصدا سعود ک شد و من دوباره نگاهم به م شد که با  دهیخنده جمع بلند 
شونه  یگور م یکامران یآقا یدر هم به حرف ها یابروها سرر رو به ن داد و 

سرراله چه وجه  کیو  سررتیجوون ب هیخوام بدونم  یداد. من م یتکون م دییتا

http://www.roman4u.ir/


 195 مقصودگوهر 

ات ه یکالسررهم  شیپ ایبا دو تا مرد گنده داره؟! خب مثل بچه آدم ب یاشررتراک
 !گهیجمع بشم د یبذار من هم به بهونه تو قاط

صال برا شیهام و دادم جلو و پ لب ضور من ا سعود  یخودم فکر کردم که ح م
از من هم افتاده  یخودر رو داره و انگار پرسررتار یزندگکنه، اون  ینم یفرق
 مقدار برنامه هار سخت تر شده. هیدوشش و فقط  یرو
 .میافتاد ما هم مهمونشون ادریور، باالخره  نیا ادیداره م -
 یندو با لبخ دیکه حاال به ما رس نیشد به رامت دهیحرف مژده نگاهم کش نیا با

من و مادرر قرار گرفت و  نیمادرر خم شد و سرر رو ب یبه جفتمون، جلو
 خطاب به زهره جون گفت:

 االن باال؟ میبر -
 جون با اخم گفت: زهره

 قبل از شام! ن؟یاالن بر -
فرسررتاد و  رونیزد، زهره جون نفسررش رو با حرص ب یلبخند کش دار نیرامت

 گفت:
 ه؟یطور نیهمه هم یلیواجب بود؟ جشن فارغ التحص یعنی -
 گفتم: نیرو به رامت یبا لبخند یارادا ریغ
 !یچقدر هم که تو ترم آخر -
 بهم رفت و گفت: یچشم غره ا نیمسعود رو بهش اشاره کردم. رامت و
 شوهِر ماست تو ذوق دارم. یواسه من که جشن نگرفتن! من به جا -

به ما بود و ظاهرا گوشش با  شیشد به سمت مسعود که نگاه جد دهیکش نگاهم
 جان! ییو دا یکامران یآقا



wWw.Roman4u.iR  196 

 

 از کنار گوشم زهره جون رو مخاطب قرار داد: نیرامت یصدا
 ...میبار هم که خودمون آورد هیجور جاها!  نیا میذاره بر یبابا که نم -

 حرفش رو قطع کرد: ییزندا
 !نینرفت یآب ریچقدر هم که تو و خواهرت ز -

 و زهره جون گفت: دیخند نیرامت
هم  شررتریبدون شررما ها ب نییپا نیباال، ما هم هم نیخب، شررما ها بر یلیخ -

 گذره. یبهمون خور م
 یتصررنع یو من و مژده هم لبخند دنیخند یحرفش همراه خانوم کامران نیا با

 .میزد
 گفت: یآروم تر یجون با صدا زهره

 .نیکن تیفقط رعا -
 گفت: دیصورت مادرر رو ب*و*س نیرامت

 حتما. -
از مادرر فاصررله گرفت و مبل رو دور زد و از سررمت مژده خودر رو جلو  و

 گفت: یآروم یو با صدا دیکش
 .نینیاون دختره که موهار بازه رو بب -
 :میموهار باز نبود. همزمان با مژده گفت شترینفر تو اون جمع ب کی

 خب؟ -
 :گفت
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 یمنن نه همکالسرر یها نه دوسررتا نی. اسررتادهیالغره که کنارر ا ارویبا اون  -
 آذر و مسعود. یها
 زد و گفت: ی. چشمکمیتعجب نگاهش کرد با
 به راهه. یباال که بساط مطرب میبر -
ستش رو از جلو نیهمزمان با ا و ست  یحرفش د صورت مژده رد کرد و مچ د

 و خطاب به هر دو گفت: دیمن رو چسب
 .نیبسه هر چقدر از ما جدا بود -
 خطاب به مادرر گفت: و
 .دیموقع شام صدامون کن -
 گفت: یآروم تر یبا صدا و
 تر بهتر. ریهر چه د -
مسررعود به شررکل نا  یابروها سررتادنمیشرردم و با سررر پا ا دهیدنبالش کشرر به

 باالر فت. یمحسوس
 زیتا به م دیکه متوجه مسررعود نشررده بود همچنان دسررت من رو کشرر نیرامت
 و رو به جمع گفت: میدیرس

 باال. نیبچه ها بر -
و  ییمن همه حواسررم به مسررعود بود که از دا یهم کنارم قرار گرفت ول مژده

 جدا شد و به سمت ما اومد. یکامران
 گفت: یو با خشک دیبه سمت راه پله رفتن. مسعود به ما رس یکی یکیها  بچه

 کجا؟ -
 من جواب داد: یبه جا نیرامت
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 !یمسعود خان! باالخره از هم سن و سال هات دل کندبه جناب  -
 به دستمون اشاره کرد و گفت: مسعود

 اوال دستش رو ول کن. -
 بالفاصله دستم رو ول کرد. و مسعود ادامه داد: نیرامت

 باال چه خبره؟ -
 در هم: یبا اخم ها نیرامت

 بساط لهو و لعب. -
 گفتم: یاز ما گذشت و از پله ها باال رفت. با ناراحت و
 زشت بود! ؟یبرخورد کرد یچرا اون جور -

 که آماده منفجر شدن بود، گفت: مسعود
 کنم ساغر! یوقت ها به عقلت شک م یگاه ؟یتو باز ازر دفاع کرد -
نگاه مضررطرب مژده که  دنینگاهم رو دورمون چرخوندم و بعد از د یناراحت با

 بود گفتم: ستادهیبا فاصله ا
 آروم تر. -
 نگاه غضب ناکش گفتم: دنید با
شررم  ی. اصررال منمیشرر یم نایا ییزن دا شیرم پ یاخم و دعوا نداره که! م -

 گم چشم. یهر جور دلت خواست دستور بده من هم م ت،یعروسک کوک
 و گفت: دیبکه خواستم به سمت مبل برم مچ دستم رو چس نیهم

 نه؟! گهید یاالن قهر کرد -
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خانوم  یم نشررون نده ناراحتم تا جلو افهیکردم که ق یام رو م یسررع ی همه
ضا یکامران شم. اما مگر م عیو مژده  که  یاومد و در حال کیشد! مژده نزد ین

 داد گفت: یمن قرار م یبازوها یدست هار رو رو
 یداره جمعشررون از حالت عاد میدیرم. د یآقا مسررعود من هم باهار م -

 ی. ما هم رو بعضرنیشررناسرر ی. خونواده من و که مرونیب میایشرره م یخارج م
 باال؟ نیای. اصال چرا خودتون نممیمسائل حساس

 گفت: یمصنوع ینگاهش رو از من گرفت و با لبخند مسعود
اتاقم  یدم تو یم شیساغر. ترج یشما شناخت دارم هم رو یبله من هم رو -

 مثل یحاتیدونن جز تفر یاحت کنم تا به جمع اون ها برم. خودشررون ماسررتر
 تیترسررم سرراغر اذ یم یشرردم. ول یجمع نم یقاط ل،یقب نیو از ا یکوهنورد

 بشه.
 رو به من ادامه داد: و
 .یبر یتون یم -

صله گرفت و کنار راه پله ا یبا لبخند مژده صورتش رستادیاز ما فا سعود  و . م
 کرد و گفت: کینزد یکم

شه ا - ضمن بار آخرت با گم فقط  یم یزی! من اگه چیحرف زد یطور نیدر 
 نیبهتره سالمت چشمت حفظ بشه. مخصوصا تو ا یبه خاطر خودته. از طرف

 دوران.
 :دمیبه شکمم اشاره کرد. ابروهام و در هم کش و
 و ییشه بسه! برو سالمت گوشت رو هم کنار دا یسالمت چشم تو حفظ م -
 کن. نیوستش تضمد
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 هار رو با خشم درشت کرد و گفت: چشم
اما فقط واسرره  نشررونی! برو بیکن یم ادیگم تو روت و ز ینم یچیمن ه یه -

 .رونیب ای. زود بتیکنجکاو یارضا
حرف به سمت  یبهتره بحث رو ادامه ندادم و ب گهیشده د یحاال که راض دمید

 مژده رفتم...
... 

آذر  یگذاشررته بودم، نگاهم رو نیزم یرو کنار خودم جفت کرده، رو کفشررم
شب پف موهار خواب سر  سبت به  شوخ دهیبود که حاال ن ه زنند یها یبود و 

بود.  ختهیاتاق ر یهم مثل مه تو گاریکرد. دود سرر یجمع م یبا پسرررها یا
 بو رو دوست داشتم و اصال حالت تهوع نداشتم. نیبود اما من ا بیعج

که چه  دمیرسرر یم جهینت نیگذشررته بود و من کم کم داشررتم به ا قهیدق سررتیب
مسررعود  یها یجهت با مسررعود بحث کردم! ژاله که از هم کالسرر یو ب خودیب

 یمسعود سر کالس حرف م یها یو خوشمزگ حاتینفس در مورد تفر هیبود 
 زد.

 پسر هیدارن که مسعود  یتصور نیخودم فکر کردم همه در مورد مسعود چن با
ض شم و دل پاکه! و بع شدن. مثل روز اول  یذهنم پر رنگ م یها تو زیچ یچ

 نیدسررت هم ندادن و دفعه بعد که از آسررت یو با مسررعود حت دمیکه آذر رو د
 !نهیشده بود تا نامه رو بب زونیمسعود آو

 .هیچشم و دل پاک بهتر بود بگن مسعود آدم آروم و خونسرد ینظر من به جا به
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م و بردار شونیکیخواست  یبود و دلم م نیرو زم واریکنار د یسازهابه  نگاهم
 نقدریو بزنم تو دهن ژاله و بگم چشررمت در آد! فعال که مسررعود شرروهر منه! ا

 نکن. فیازر تعر
سعود خ فیبا خودم فکر کردم که بذار تعر بعد ده  یم تیبه من اهم یلیکنه! م

 هم بچسبم! یکه بخوام به خاطرر با کس
نشررون داده بود و  نیکه رامت یا بهیشررد به سررمت مرد غر دهینگاهم کشرر دوباره

 گهیتمبک رو گرفت و پسر د بهیکه به سمت ساز ها رفتن. مرد غر یپسر جوون
 اختن.رو نو یشروع کردن آهنگ نسبتا شاد دینرس قهیرو برداشت و به دق لنیو
و  دنیر*ق*صگفته بود هم بلند شد و شروع کرد به  نیکه رامت یهمون دختر و

 مرد هم شروع کرد به خوندن.
 من یکمون ابرو یگم ابروت کمونه ا یم الف

 من یگل خوشبو یگم باالت بلنده ا یم ب
 یکن یتا برام تات زمیخوام عز یتو را م ت
 یکن یثوابه گر لباتو با لبام قاط ث
گاه لب هام به عر نا ص نیتر ضیخود آ  دنیشکل ممکن کش اومد و به ر*ق*

سع یدختر نگاه م ص یکردم که  صش رو با تو شت حرکات ر*ق* رد م فاتیدا
شت و دامن کوتاهش که من  نیشتریکنه و ب*ا*س*نش ب یکی چرخش رو دا

 !نبود ریتاث یجلوه دادن به ر*ق*صش ب یعوض کرده بود، رو یک دمینفهم
 یجوابم را نداد میج
 چرا چ
 خوام تو را یخواتم خودم م یحام ح
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 دلت باشد گرو شیدلم پ دال
 نرو شمیگشتم از پ لتیذل ذال

 نیقهقهه رامت یچرخوند که صدا نیصورت رامت یب*ا*س*نش رو رو جلو و
 بلند شد.

 یقشنگ دار یروسر -و ذال و ر  دال
 یز حال من خبردار -و ز و ز  ز
 یسمن بر یخوام بگم سمن بر یم نیس
 یو شکر یلب نیریخوام بگم ش یم نیش

داد!  یطور تکون م نیمونده بودم با اون دور کمر تنگ چه طور خودر رو ا من
 !فهیسمت شر دیذهنم پر کش

 یقشنگ دار یروسر -و ذال و ر  دال
 یز حال من خبردار -و ز و ز  ز
 یسمن بر یخوام بگم سمن بر یم نیس
 یو شکر یلب نیریخوام بگم ش یم نیش

شد،  لبخندم شک  ص یم یشکل نیمرد ها ا یهم برا فهیشر یعنیخ ! دیر*ق*
سر م*س*ت یمن! و بابا یبابا یجلو رو  فهیشر کلیمثل مرد ها ه یمن هم از 

 زد؟ یقهقهه م نیکرد و مثل رامت ینگاه م
 میو ف و قاف و کاف و گاف و الم و م نیو غ نیو ع نیو ظ نیو ضاد و ط صاد

 ی، رو صندل یبده برام رو صندل لم
 یخوشگل یلیکنم چرا که خ گاتین نون
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 بخون برام الف ب رو ایب واری ی
 رویکه برات الف رو خوندم تا  یدید
کنه؟ نه که فرهاد  یتوجه م گهید یفرهاد به دختر ها سررتمیاالن که من ن یعنی

 چیکه افتاد ه یکه با توجه به اتفاقات ش،یمهم باشررره! ذهنم رفت به چند ماه پ
 کدوم قابل حدس نبود.

 بخون برام الف ب رو ایب واری ی
 رویکه برات الف رو خوندم تا  یدید

صرردار و  یکسرر میبود کیخورد و جز ما که به در نزد یدر اتاق ضررربه ا به
خاطر من زود تر بلند شدم و  نیشصتم خبر دار شد اومده دنبالم! به هم د،ینشن

از در قدم فاصررله  هیکفشررم رو هم برداشررتم و به سررمت در رفتم. مسررعود با 
 م.تا بپوش تمگذاش نیزم یاومدم و کفشم رو رو رونیبود. از اتاق ب ستادهیا

 اومدم دنبالت که خودت ... یتا نم -
 که خم شده بودم تا کفشم رو پام کنم گفتم: یحال در
 .یکه تو اومد دیر*ق*ص ینبود! تازه داشت دختره م یخبر -

 داده. نیچ شینیبه ب دمیو د ستادمیا سرپا
 !ید یم گاریبو گند س -

 هام و جمع کردم. در اتاق خودمون و اشاره کرد: لب
شته ا - شت یم ن،ییپا یایب یشکل نیبرو تو اتاق، ز  ارمیو مغذا ر یگم حال ندا

 تو اتاق.
 حرف اضافه قبول کردم و به سمت اتاق خودمون رفتم. یب
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شر یهمه  اما شت بو فهیذهنم پر از بابا و  شت به م دل لیدل ید، بو فرهاد و د
که  یتنگ شرررد. با دلش و عالقه ر به فرهاد چه کار کرد؟ فرهاد هیعال یبرا

 گفت چشم پاکه! یم فهیشر
 !فه؟یشر دیفرهاد اون هم از د ایزدم، مسعود چشم پاک بود  پوزخند

که  یا فهی! اون هم شرفهیره خونه شر یاومده بابا باز هم م شیپ طیبا شرا یعنی
 خان بود؟ میم*س*تاجر سل

مسررعود برگرده لباسررم رو عوض کردم. حق با مسررعود بود، حاال که اتاق  تا
شرردم، خوب شررد که خودر  یلباسررم م یاومده بودم متوجه بو رونیمهمون ب

 .میاتاق بخور یداد شام رو تو شنهادیپ
س در سعود با  شد و م شدم و کمکش  یحاو ینیاتاق باز  غذا اومد داخل. بلند 

 یعنوان دلم نم چی. کالفه بود و من به همینیام رو با هم بچکردم تا سررفره شررر
 خواست بهونه بدم دستش.

از  یخورد. جرعه ا یتوجه به من غذار و م یاخم کرده بود و ب ی... حسررراب
 گفتم: یآروم یو با صدا دمیدوغم نوش

 مسعود؟ -
 مکث گفت: یو باال آورد و با کم سرر

 بله؟ -
 سفره چرخوندم و گفتم: اتیمحتو یو سرگردون رو نگاهم

 بابام افتادم. ادیامشب ... امشب  -
 گفت: یحس چیه یب
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 د؟یر*ق*ص یبه خاطر اون دختره که م -
 زد: یتعجب نگاهش کردم. لبخند مهربون با
 هافیاز ق یعنیگه ...  یخبر ندارم. اما حسررم بهم م قیبه صررورت دق یزیاز چ -
حدس م نیا مونشیپشرر ی که د یطور  ره ...  یاون زن نم یخونه  گهیزدم 

 خان. میهمون م*س*تاجر سل
هم  هیها فکر کنم بق یاز دشررت بهشررت یکیبه  یکه وقت سررتین بیعج ادیز

دو ماهه که از همشون  کی. آخه نزدانیچشم م یکشن و جلو یکنارر صف م
 .دمیصداشون و نشن یدورم و حت

 همه من جمله فرهاد افتادم. ادیبه  نیبرا بنا
 فردا برم دشت بهشت. دیشا یراست -
 خونسرد گفت: یلیبهت نگاهش کردم. خ با
 تلگراف از بابام داشتم. مخابرات دوباره تلگرافش و راه انداخته. هی -
 گفتم: دمیکه خودم به زور شن ییصدا با
 چه خبر شده باز؟ -
 نگاهم کرد و گفت: لکسیر یلیخ
 یخواسررت به نامم بزنه. اما دادگاه یهسررت چند وقت بود بابام م یملک هی -

 بود. حاال آزاد شده بابا هم اصرار داره که هر چه زود تر اقدام کنم.
 بشقاب گذاشتم و بدون فکر کردن گفتم: یرو تو قاشقم

سال نیتو ا - سرت و هم  یو اعالم کردن اومد مونیکه نامزد یدو شت  تهران پ
 بار... هی یحاال ماه !ینگاه نکرد
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ش با شت نگاهم م یزیآم طنتیلبخند  شم و به  یدا صفه گذا کرد که حرفم رو ن
 جار گفتم:

 .امیمن هم م -
 خشک شد و من ادامه دادم: لبخندر

 م؟یریساعت چند م -
 باال رفته گفت: یابروها با
 من موافقت کردم؟! -

 و تو هم بردم و گفتم: ابروهام
 .امیخوام ب یباشم! من م دهینظرت رو پرس ادینم ادمی -

 رو فوت کرد: نفسش
 بشه؟ یکه چ یایب -

 هام و گرد کردم و گفتم: چشم
 مسعود؟! دلم واسه خانواده ام تنگ شده. یچ یعنی -
 برم مخابرات استان تا بهت تلفن ... یرفتم اونجا زن عمو و اسما رو م -

 و قطع کردم: حرفش
 .امیمن م -
خوردن نداشتم. بلند شدم و به سمت کمد  یاشتها گهیحرص نگاهم کرد. د با

 یم همانیدنگ و دونگ از اتاق م یرو آماده کنم. هنوز صرردا لمیرفتم تا وسررا
رو تو قفل چرخوندم دست مسعود مانع باز شدن در شد  دیکه کل نیاومد. هم

 و در همون حال گفت:
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 ؟یکن یم یزبا اعصاب من با یحواست هست از صبش دار -
 کوره در رفتم: از
گردم. تو  یبا خودت هم بر م ام،یخوام ب یخوام؟ با خودت م یم یمگه چ -

 چته؟
 گذاشت و گفت: شینیب یاشاره ار رو رو انگشت

 .رونیره ب ی. صدات مسیه -
 حرص گفتم: با
 شنون. یخودشون و هم نم ینترس اونقدر سرشون گرمه که صدا -

 دیلرز یکه از خشررم م ییرو چرخوند و در رو قفل کرد. با صرردا دیکل مسررعود
 گفتم:

 مسعود؟ یکن یچرا لج م -
 یرو در آورد و از در فاصله گرفت و به سمت سفره  دیتوجه به خشم من کل یب

 گفتم: یآروم تر یکوچک شام رفت. بغض کردم و با صدا
 .نمیخوام خانواده ام رو بب یمن فقط م -

 گذاشت گفت: یم ینیس یکه خم شده بود و ظرف ها رو تو یحال در
 .فتهیب ابیاالن نه؛ بذار آب ها از آس یبرمت. ول یم -

 هام پر از اشک شد: چشم
 من زن تو ام مسعود. -

 و گفت: ستادیا ثابت
 خب؟ -

 :دیگونه ام چک یبه رو اشکم
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 بابام نبار. -
 ادامه دادم: یرزونل یبه سمتم برگشت و من با صدا یناباور با
 پرستارم، محافظم نبار. -

 و گفت: دیو تو هم کش ابروهار
صم دیکه ببرمت! با یکن یکار ها رو م نیا یاگر دار - بر  ممیبهت بگم که از ت

 گردم. ینم
باز به اون که  مهیبود با دهن ن ریکه هنوز اشرررک هام سررراز یرفتم! در حال وا

شد خ سفره  شغول جمع کردن  شدم. با خروجش از اتاق به تخت  رهیدوباره م
هق هقم خفه شررد. چند  یبالش فرو بردم و صرردا یپناه بردم و صررورتم رو تو

شنگ حس کردم گلوم داره منفجر م قهیدق صد یبعد که ق س یاشه، متوجه  ته ب
س ح نیبعد هم تخت تکون خورد. اگر با ا قهیدو دق یکیشدن در اتاق شدم و 

 مردم. یتو خواب م شک یب دمیخواب یخفه کننده م
صررورتم رو از بالش فاصررله دادم تا  یطور فکر کردم! کم نیاون لحظه ا یعنی

 دهنم آزاد بشه و در همون حال گفتم: یجلو
 مسعود؟ -

 :دیکش یآه
 بله؟ -

 :دمیدهنم رو قورت دادم و پشت بهش به پهلو چرخ آب
 ؟یبا من ازدواج کن یچرا قبول کرد -

 کرد: یپوف
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شون یاومدن، حرف رو به کجاها م هیبه خاطر  نیبب - شدم  یالل م ؟کاریک
 گفتم! یو نم

 صورتم دندون هار و به هم فشرد و گفت: دنی. با ددمیسمتش چرخ به
 ؟ید یهمه خودت و من رو عذاب م نیا یواسه چ -
 مالحظه گفتم: یو ب دمیو باال کش مینیب

 بتونم دوستت داشته باشم. دیکردم شا یساده لوحم که فکر م -
 نگاهم کرد و گفت: مشکوک

 فهمم! یمنظورت رو نم -
 :دیچشمه وامونده اشکم جوش دوباره

 .ادیازت ... بدم م -
 نیا گهیکردم حالم بدتر شد. د ی. حس مدمیباز شد. پشت بهش چرخ اخمش

 مردم. یدفعه حتما م
 ام رو کردم دوستت داشته باشم. یمن سع یول -

 یلعملو عکس ا دمیرو دوباره باال کش مینیسرت. ب یداشتنت بخوره تو دوست
 نشون ندادم.

هم در نظر گرفتن.  یکه حس کردم بزرگ تر ها ما رو برا یدرسرررت از زمان -
 بشه و فقط به تو فکر کردم. میوارد زندگ یدختر چیاجازه ندادم ه

 نیر. مسررخره تدیود ندطرف لبم به نشررونه پوزخند باال رفت، که البته مسررع هی
صدا یبود که تو اون لحظه م یزیچ شنوم. با  ستم ب ش ییتون ده که حاال کلفت 

 بود گفتم:
 زنم. یاز اومدن نم یحرف گهیبخواب. د ریبسه بگ -
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 گفت: هیو بعد از چند ثان دیکش یآه
 بگم. یبه کس دیوقت نبا چیهست که ه ییزهایچ هی -

 گوشم گفت: کیبازوم گذاشت و نزد یکردم. دستش رو رو اخم
که خودت هم خوب م ی، و م یدونم دلتنگ یم - به  یدون یدونم  نت  مد او

 دونم. یاصرارت رو هم م لیدل ی. حتستینفعت ن
 گفت: یآروم تر یصدا با
اد به خاطر تو من و به ب بهیپسررر غر هیبعد از دوسررال برگشررتم شررهرم و  یوقت -

س  یکه در برابر چند نفر از خودم دفاع کنم به قدر دیکتک گرفت و من زورم نر
ص ستم با ناراحت کردن تو خودم و آروم کنم. اون موقع هم  یحر شدم که خوا

سم بهم م  نیو ا یکنجکاواما نسبت بهش  یندار یگفت تو بهش عالقه ا یح
 کرد. یم میعصب

 و به گوشم چسبوند: لبهار
که کنجکاو یاالن هم م - به اومدنت  یدونم  عکس العمل اون رو نسرربت 
 .ینیبب

 هام درشت شد و اون ادامه داد: چشم
 !یاریسر در ب ییزهایچ هیو از  یبا دوستت صحبت کن ایو  -
شت از حدقه در م گهید شم هام دا صورتش  یچ سرم رو چرخوندم و به  اومد. 

 و گفت: دیلبش نشست و کوتاه لبم رو ب*و*س یرو یزل زدم. لبخند محو
ست حدس زدم نه؟ چه چ - س یخوا یکه م هییزهایدر ستت بپر اون  ؟یاز دو

 فرهاده؟! نیکه خبرچ یهم کس
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خبر داره! با اخم و  هیفکر کردم از راز عال یجد یمقدار دلم آروم شررد. جد هی
 گفتم: یآروم یصدا

 ؟یزن یم ییچه حدس ها گهید -
 زد: یطونیلبخندش

به  - ما  حدس بود ا ها  پاک یم نیقیاون  گه عمو  یهسررت یدونم تو دختر  و ا
 یداد. اون هم زمان ینم شررنهادیوقت تو رو بهم پ چیه دید یکشررش من رو نم

 اومد. یم شیپ یچ ندهیکه سرباز بودم و معلوم نبود در آ
 آرامش پلک زد و گفت: با
 نیاز پست تر یفرهاد حت یستیمن ن یکه اگر دل بسته  نیو مهم تر از همه ا -

 گم؟ ی. درست مستیهم برخوردار ن گاهیجا
! دیو به کجا رس چوندیلبم نشست. حرفش رو پ یآخرر لبخند رو یجمله  با

 لبم رو با زبونم تر کردم:
 از فرهاد متنفرم. -

 تر شد و گفتم: قیعم لبخندم
 .ادیاما از تو ... فقط بدم م -

بخندم. دست هار و دور شونه و  یهار و گرد کرد و باعث شد به راحت چشم
شونه که خندم رو جمع کردم و  دیچیکمرم پ سمتم بک ست خودر رو به  و خوا
 گفتم:

 .ینکن یراه احساس خستگ یبخواب که فردا تو ریبگ -
 گفت: یالیخ یب با
 هم رور. گهیچند ماه د دیهمه سال طول کش نیرم. ا ینم -
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شونه ار گذاشتم و مانع  یرو که دست هام و ارهیصورتش رو جلو ب خواست
 شدم و گفتم:

 دلم رو هوا بود. -
 هشرریهم یبار برا هیحرف هام و  دیکرد. لبم رو به دندون گرفتم، با یزیر اخم

شک یم سبت به فرهاد تو یزدم تا اگر  شه از ب ین شوخ نیدل و  یبره و هر بار به 
 فرستام: رونیحسادتش رو نشون نده. نفسم رو ب هیکنا ایو  یجد

خونه مطرح  یپدرم حرف ازدواج من رو تو یخودم بود اما از وقت شیپ یعنی -
 هوا موند. یسرر رو هیکرد دلم 
شررونه هار به سررمت گور ها به حرکت در آوردم و با  یهام و از رو دسررت

 نگاهم دنبالشون کردم:
به من  یو بگ یکن دییبابا رو تا یو حرف ها یایدلم منتظر تو بود که ب دیشررا -

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

رو زد که هر روز از خونه تا  یو حرف پسر یاومد خواستگار یاما خانوم تقو -
از خونه دنبالمون بود و دخترها همه ار  رونیب ییهر جا ایو  میاطیکالس خ

 زدن. یحرفش رو م
 یوهام نیب ییبسررتم و دوباره با باز کردنش به جا هیچند ثان یهام و برا چشررم

 شدم: رهیسرر خ یجلو
بال - نامه هار زمزمه ها هی. مدام هددمیبه خودم   یآرومش و حت یهار، 
 دمیمن! پا بر جا بود ... فهم یها یمحل یشرردن هار بدون توجه به ب یرتیغ
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. هر بار زد .. یبودم حرفش رو م هیعال شیهر بار پ گهی. حاال دهیدوسرررت عل
صت ستم بهش فر سعود چ یم یادآوریبدم همه  یخوا  یی! تا جا؟یکردن که م

 گفتم: مسعود هم هست. یهم کنارم نبود با خودم م یکس یکه وقت
اعتماد به نفس گرفتم و  شیشد به سمت چشم هار، از مهربون دهیکش نگاهم

 ادامه دادم:
کم آوردم. فرهاد هنوز هم دوستم داشت اما نوع دوست داشتنش  ییجا هیاما  -

شده بود به مزاحمت و من عادت کرده بودم به حضورر هر  لیخشن بود و تبد
 زدم. یچند که پسش م

 یگفرو رفت یتر آوردم تا رو نییپا یرو دوباره از چشم هار گرفتم و کم نگاهم
 نامحسوس چونه ار:

خودت و سرربک نکن و نگو مسررعود و  نقدریفتم: او گ سررتادمیپدرم ا یتو رو -
 .ستیهم ن الشونیخ نیع نایساغر! عمو ا

 با بابا چشم هام پر از اشک شد و گفتم: میریدرگ یادآوری با
 که از گل نازک تر بهم نگفته بود، کتکم زد. یاونقدر بد حرف زدم که پدر -

 ه کردم و گفتم:شدم و حرفم رو تو دهنم مزه مز رهیبه چشم هار خ دوباره
 نیکه از همه پر رنگ تر بود ... تا ا یکسرر شیرفت که بند بشرره ... پ یدلم م -

 که ...
 یکه به نظرم طوالن هیلبم گذاشررت و بعد از چند ثان یلبش رو رو یمعطل یب

 داد و گفت: هیتک میشونیرو به پ میشونیاومد سرر رو فاصله داد و پ
 َو ؟ -

 زدم: ینیغمگ لبخند
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که بند بشه شکسته! توسط  نیکه رو هوا بود و قبل از ا ی! اون هم دلگهیِدله د -
 که از همه پر رنگ تر بود. یکس

 م:و گفت دمیرو باالکش فتهیکه منتظر بهونه بود به فس فس ب مینیب
 ... یعنی...  یی. االن فقط تویخواه نا خواه پر رنگ شد -

 ؟یچ یعنی «یین فقط تواال»لحظه حس کردم گند زدم. آخه  هی واسه
 :گفت یگردم که با مهربون یم یواسه ماست مال یدنبال جمله ا دیفهم انگار

س یبهت قول م - شم که اگر بعد ها ک ست دوباره  یدم اون قدر پر رنگ ب خوا
 .ینینشون بده تو فقط من و بب یخود

 زدم و گفتم: یضیعر لبخند
 خوبه. نیا -

 :دمی. با َشک پرسدیرو ب*و*س میشونیرو باال آورد و پ صورتش
 ؟یر یواقعا فردا نم -

 شد گفت: یلب هام خم م یکه دوباره رو یحال در
 نه خانوم . -
 عکس کرد و گفت: نیبه آخر ینگاه نیخانوم با تحس نتیز
 .یماشاله مثل ماه شده بود -

 گفت: یضیبا لبخند عر مژده
 داشته باشه. ییبایخودر استعداد ز دیآدم با -
ح قاب بزرگ و طر هی یآذر که تو یعنی شهیب رینگاهش رو دوخت به عکس ش و

 بهش رفت و گفت: یخانوم چشم غره ا نتیزده شده بود. ز واریدار به د
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 زبونت بلنده! شهیتو دختر هم -
 کردم گفتم: یکه آلبوم عکسم رو جمع م یو من در حال دیخند مژده

 .ادیتوطئه م یدختر بد! بو -
 شد گفت: یکه بلند م یگذاشت و در حال زیم یار رو رو وهیآب م وانیل مژده

 !میدیتو رو سرحال د یخدا رو شکر ما بعد از شب مهمون -
 رفت گفت: یکه به سمت آشپزخونه م یخانوم در حال نتیز
بود همه ار لب و لوچه ار واسه اون مسعود  ی! چگهیخوبه د یطور نیهم -
 بود! زونینوا آو یب

 گفتم: یآروم یباال رفته رو به مژده با صدا یابروها با
 من؟!! -

 و گفت: دیخند زیر زیر مژده
 نه پس، من! -
 به سمت در سالن رفت و گفت: و
 خانوم دست شما درد نکنه. نتیز -
 رو به من گفت: و
 حاللم کن. دمتیساغر جون اگه تا سال بعد ند -
ت پسرر روزیکرد و رفت. دوباره آلبوم رو باز کردم. د ی. خدا حافظدیباز خند و

 !ره؟ایواسم آورده بود، بماند چقدر مسعود اخم کرد که چرا دادن آلبوم و پست ب
عکس گرفتم! خوبه  یکنه من با چه لباس س*ک*سرر یندونه فکر م یکی حاال

ص صال تق سته بود! ا سم از همه طرف ب دوم ک چیخودمه که جو گرفتم و ه ریلبا
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سم زنونه م ییلباس هااز  ش یکه قبال تو مرا گرنه بودم. و اوردهیبا خودم ن دمیپو
 کنم. یاون و م تیاومد که من االن چقدر دارم رعا یحساب کار دستش م

 ییامدل ه نیکوتاه تر شهیلبم نشست. هم یرو یلباس هام لبخند یآور ادی با
دوختم.  یخودم م یرو برا نشررونیتر یداد و عروسررک یم ادیکه رها بهمون 

 ارمیاز لباس هام و انتخاب کنم تا با خودم ب یسررر هیخواسررتم  یکه م یروز
کدوم و  نهیبب تابود  ستادهیمن ا یاسما مثل کرکس باال سر کمد لباس ها نجا،یا

 !ارمیخوام ب ینم
 هم با خباثت تموم در کمد رو قفل کردم و گفتم: من

 مونم! یاونجا نم شه! تا ابد که یباالخره که الزمم م -
 که با اسما یطرف و مکالمه ا هی میعروس یعکس ها دنی. دمینیما ا گه؛ید بله

ش شتم خو شا یو چند برابر کرده بود. مامان م میو مامان و زن عمو دا  دیگفت 
به خاطر هم دیع التیتعط یتو هم هفته زود تر ب هی نینتونن بهم زنگ بزنن. 

 خبر چقدر یجا ب همهاز  یگفتن. بماند که زن عمو کیرو تبر دیزنگ زدن و ع
 ناسزا حواله مسعود طفلک کرد.

 ایو آذر؟!  نیرامت یشب مهمون یعنی ش،یطفلک شد؟! از ده شب پ یک مسعود
ها به جبران ا یروز  که  عدر  مه ار ب نیب و خور  میبود رونیمدت ه
کرد اما خودم که  یسررره خرج نم هیآل  دهیشرروهر ا هی! درسررته مثل میگذروند

کنه تا زود تر م*س*تقل  یدونسررتم داره پولش رو جمع م یشررعور داشررتم! م
 م.یبش
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تر شرد. مسرعود خوب بود. قبول دارم  ضیلبخندم عر روزیگردر د یادآوریبا 
اومد! مخصوصا بعد از ازدواج که  یکردم. من که از مسعود بدم نم یانصاف یب

 مهربونش رو نشونم داد! یرو
ون . چامیب رونیخوشگلم ب یباعث شد از فکر ها اطیبسته شدن در ح یصدا

 خانوم تو چارچوب در آشپزخونه قرار گرفت: نتیبسته شد. ز یبد یبا صدا
 هم نداره. تو برو تو اتاقت. ی. انگار حال خوشنهیساغر جان آقا رامت -

ختم ت یخانوم گور کردم و به اتاق پناه بردم. بعد که رو نتیبه حرف ز عیسررر
سوال ها به ذهنم رس ستم تازه  ش . اگر زهره جون االن خونه بود چه عکس دنین

قدریداد؟! چرا ا ینشررون م یالعمل که  یچ یعنیبود!  یعیخانوم طب نتیز ن
قبل از ظهر اومده خونه؟ اون هم  یچ یبرا نینداره؟ رامت یحال خوشرر نیرامت

 ود!ب شتریب ینتیکه به قول خودشون فرور لوازم ز دیهفته مونده به ع هی
 میبخر لیوسررا نیاز رامت میگم بر یخونه خودمون به مسررعود م میوقت رفت هر

هم تو خونه شون  نایکه آذر جون ا یوارید یها چهیاز قال یکی دیواسه دکور. شا
 .میدارن بخر

شتم! حتخونه خودمون برنامه  یمن چقدر برا یبچه ها ذوق کردم. وا مثل  یدا
 باشه. یاگر اجاره ا

 نکهیکنار تخت گذاشتم و قبل از ا یعسل یدر اتاقم ضربه خورد. آلبوم رو رو به
شد و رامت یحرف ست و  نیبزنم در باز  شد و در رو هم ب شل و وارفته وارد اتاق 

حالتش  یلیقرمزر که خ یچشم ها دنیراست به سمت تخت اومد. با د کی
وجه به ت یرو آشنا کرده بود، ترس برم داشت و از تخت فاصله گرفتم. اما اون ب

 تخت و گفت: یمن خودر رو پرت کرد رو
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 کوچولو؟ یکن یکار م یجا چ نیتو ا -
شم هار و رو و شت و بعد از چند ثان یچ نفس هار منظم  یصدا هیهم گذا

 شد.
 یخانوم در حال نتیباز شد و زبا تعجب نگاهش کردم. در به شدت  هیثان چند

 تخت یکه به شررکم رو نیرامت دنیزد وارد اتاق شررد و با د یکه نفس نفس م
از  ییتا. دورونیفرسررتاد. و به من اشرراره کرد برم ب رونیافتاده بود، نفسررش رو ب

 .میرفت نییپا یو به طبقه  میاتاق خارج شد
 م*س*ت بود. نه؟! -

 هار و کج و کوله کرد و گفت: لب
 هم جوونن! نی! آذر و رامتنیتو و مسعود جوون -

 فرستاد: رونیرو با آه ب نفسش
 کن. ریآخر عاقبتشون و خ ایخدا -

 یخانوم رفت تو نتیمبل سالن نشستم و ز یگفتم و رو ینیلب آم ریهم ز من
اد خانوم از آشپزخونه د نتیبعد تلفن خونه زنگ خورد. ز قهیآشپزخونه. چند دق

 زد:
 جان جواب بده. من دستم بنده.ساغر  -
 سمت تلفن رفتم و جواب داد: به
 بله؟ -

 :یتو گوش دیچیمسعود پ یصدا
 ستن؟یخونه ن ییزن دا ایخانوم  نتیسالم ... ساغر! مگه ز -
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 ؟یداشت یدستش بند بود. کار یخانوم هست. ول نتیچرا ز -
 امیشرره م یم لیآماده شررو. االن مدرسرره تعط یندار یاگه کار زیآهان. عز -

 مونده انجام یدیاگه خر دیع یبرا رونیبا دوسررتم و خانومش ب میدنبالت بر
 .میبد

 برم آماده بشم؟ گفتم: یمضطربم رو به پله ها دوختم؛ چه جور نگاه
 م؟یشه غروب بر یهوم؟! ... نم -

 صدار مشکوک شد: تن
 !م؟یچرا االن نر -
 و گفتم: چوندمیبلوزم رو با دستم پ نییپا
 !ستیحوصله ام. نه که زهره جون هم خونه ن یکم ب هی! فقط یچیه -
 سرد گفت: یلیخ
 خونه. امیاالن م -
کرد و تماس رو قطع کرد. لبم رو  یکه من مانعش بشررم خداحافظ نیقبل از ا و

 !زم؟یبه سرم بر یبه دندون گرفتم. چه خاک
سعود ادمیراه پله انداختم. من چقدر خنگم و  یبه باال ینگاه دوباره  نبود که م

ضا یاتفاقات ممکنه رو حدس م عیسر یلیخ  هیبود که  عیزنه! اون قدر لحنم 
نگرانم چه برسررره به  یزیچ هیشرررد من از  یآدم خنگ هم اگر بود، متوجه م

 خدا دلواپس بود! ی شهیمسعود که هم
 در آشپزخونه قرار گرفت: یخانوم جلو نتیز
 بود مادر؟ یک -
 مضطرب گفتم: یصدا با
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 خونه. ادیمسعود بود. گفت االن م -
 ر مضطرب شد و گفت: افهیخانوم هم ق نتیز
 !م؟یکن دارریب یعنی -
 خودر جواب داد: و
 .یخواد بر یکنم! تو هم نم یمن که جرات نم -

باره برم یخانوم در حال نتی. بعد زمیهر دو سررکوت کرد هیثان چند  یکه دو
 گشت داخل آشپزخونه گفت:

 خدا کنه خود خانوم زود تر برسه. -
 جواب دادم: یشل یصدا با
 ظهر خونه خواهرر بمونه! دیگفت که شا -

 من گفت: یدلگرم یکرد و برا یپوف
 من بار. شی. تو هم پهیمسعود پسر عاقل -
شت م یحرفش گور کردم و تو به شپزخونه پ سعو زیآ ستم. البته که از م ش د ن
 نیراحت و با منطق فکر من رو از کوچک تر یلیکه خ ی. کسرردمیترسرر ینم

کنه اما  یبه من شررک نم یاتفاق نیوقت سررر چن چیکرد ه یحضررور فرهاد خال
نکرده باهار  ییکه خدا نیترسررم. از ا یم نیمن از واکنشررش در مقابل رامت

 و زهره جون خجالت بکشم. ییدا یکه از رو یهر برخورد بد ایبشه و  زیگالو
لند ب نیکردم. خدا کنه رامت یدر به راه پله نگاه م یشدم و از جلو یبلند م مدام

شه و بره تو اتاق خودر. و با  شر یادآوریب تا  فهیبابا که بعد از اومدن از خونه 
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 یم یصررندل یگشررتم و رو یمغموم بر م دیخواب یچند سرراعت مثل خرس م
 نشستم.
زنگ در بلند شد. به سمت پنجره رفتم  یساعت گذشته بود که صدا مین حدودا

 زل زدم. اطیو به در ح
نگران وارد خونه شرررد. هول  یخانوم در رو باز کرد و مسررعود با چهره  نتیز

 گفتم:
 کار کنم؟ یحاال چ -
 خانوم: نتیز
 .یکن یکار ستیمادر! آروم بار. الزم ن یچیه -

 رونیکه به راه پله برسه از آشپزخونه اومدم ب نیوارد خونه شد و قبل از ا مسعود
 گفتم: یمصنوع یو با لبخند

 سالم. -
 انداخت و مشکوک گفت: یتا پام و نگاه سر

 شده؟ یزیسالم ... چ -
 جمع شد و شونه باال انداختم: لبخندم

 نه ... راستش. -
شتناک ینگاهش رو به باال هوی س یراه پله انداخت و گفت و با نگاه وح متم به 

 برگشت و گفت:
 ... یجلو نیرامت یکفش ها -

 گفت: یآروم یشد و با صدا زیت نگاهش
 اومده خونه؟ -
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بزنم به سررمت پله ها رفت. به باال رفتنش نگاه کردم  یمن حرف نکهیقبل از ا و
 ونستم و گفتم:ند زیجا گهی. سکوت کردن رو دستادیپشت در اتاق ا

 .نی. همدیتخت خواب یراست اومد تو اتاق و رفت رو کی -
خانوم پشت سرم قرار گرفت و  نتینگاهم کرد و بعد وارد اتاق شد. ز هیثان چند

 گفت:
 بد به دلت راه نده. -

د. در اتاق باز ش یا قهیلب صلوات فرستادم. بعد از دق ریهام و بستم و ز چشم
صورت بر افروخته. در حال سعود با  ود رو گرفته ب نیب*غ*ل رامت ریکه ز یو م
سمت اتاق رامت شد و به  از پله ها باال  یرفت و من هم به آرام نیاز اتاق خارج 

 رفتم.
 از اتاق خارج شد و در رو بست و در همون حال گفت: مسعود

 .میآماده شو بر -
 هراس گفتم: با
 کجا مسعود؟ -
 کرد خودر رو آروم نگه داره: یم یسع یسخت به
 .دیگفتم که! خر -

ستم شم ها دنیبزنم اما با د یحرف خوا ستم و به گفتن  یچ سرخش دهنم رو ب
 اکتفا کردم. یباشه ا

از خونه  یخانوم هم غذار رو آماده کرده بود. و سرره نفر نتیآماده بشررم ز تا
 .میخارج شد

http://www.roman4u.ir/


 223 مقصودگوهر 

*** 
 کرد و گفت: یرازیکاسه رو پر از ساالد ش زهرا

 ساغر جان با ساالد بخور اشتهات باز بشه. -
 گفت: یبا لبخند نیامیبن
 ره. ینم نیی. از گلوشون پاستیمسعود ن -
 بغض گفتم: با
 ! فقط ...ستیطور ن نینه ا -

پا حرفم نداختم. زهرا دسررتش رو رو نییرو خوردم و سرررم رو  شررونه ام  یا
 گذاشت:

 .یاله -
 :دیغر نیامیرو به بن و
 نکن! تشیاذ ام؟یبن -
خرم نتونستم ب یچی. هدیخر میسرمون رفته بود ریمردم. خ یدلشوره داشتم م از

من هم که از اون بدتر. زهرا  ستیچون معلوم بود مسعود اصال حالش خوب ن
کردن شررردن.  دیخر الیخ یافتاده ب یاتفاق هیهم که متوجه شررردن  نیامیو بن

 .دارهکار  شییره خونه دا یمسعود من رو سپرد به اون ها و گفت م
سعود رفته خونه دا و شب بود و از بعد از ظهر م ساعت نه  شکم به شییاالن  ! ا

 بشقاب ول کرد: یقاشقش رو تو نیامیگونه ام سر خورد. بن یرو
 فکر! یب یپسره  -
 التماس نگاهش کردم: با
 ت؟!نگف یزیبه شما چ -
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 رو به چپ و راست تکون داد و گفت: سرر
 مونه ... همراه شما. یم نجایفقط گفت امشب و ا -
 گفتم: ینسبتا بلند یصدا با
 !گهید نی! همیوا -
 افتاده؟ یاتفاق ییبود! نکنه خونه دا ی. مسعود که آدم منطقهیگر ریزدم ز و

 شد و ب*غ*لم کرد: کمینزد زهرا
 مونه. اومد ازر بپرس. یم نجایکه گفته شب ا یدینگران نبار. د زمیعز -

ام! شررامشررون رو هم کوفتشررون کردم.  یدونسررتن من نگران چ یها که نم اون
 !ایطفلک
 از کنار سفره بلند شد و گفت: نیامیدر اومد. بن یصدا

 حتما خودشه. -
پله ها باال  بلند شدم. تا از عیبه سمت در هال رفت و خارج شد. من هم سر و
شدم. اول بن انیب سعود در  نیامیُمردم و زنده  سرر م شت  شد و پ وارد خونه 

د دسررتش بود و میگرفته بود مونیعروسرر دیکه دو تا چمدون)که سررر خر یحال
 دوشش. با دهن باز نگاهش کردم. یبزرگ هم رو یساک مشک

 که به هر دومون سالم کرد رو به من گفت: نیزد و بعد از ا یگرم لبخند
 میر ی. فردا مدیکنم طول کش یرو راض ییرو جمع کنم و زن دا لمونیتا وسا -

ر بزنن رو با لمونیدم که وسا یشد به بابا و عمو خبر م دایپ شالهیدنبال خونه. ا
 و بفرستن.

 گفت: نیامیبعد رو به بن و
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 !یکن یممنون که کمکم م -
 گذاشت و رو به زهرا گفت: نیزم یدر رو یهمون جا جلو هر سه رو و
 کجاست ؟ ییزهرا خانوم دستشو -

*** 
ه نشست واریبه د هیتشهدر رو داد و شروع کرد به خوندن دعا. من هم تک سالِم 

با هم صررحبت کن . آخه میبودم و زانوهام و ب*غ*ل کرده بودم و منتظر بودم 
ستن ظرف ها به کمک زهرا ف یوقت ش شدم و اومدم تو اتاق داز  سعود  دمیارغ  م

ه ب کینزد یعنی موقع نیبودم نمازر به ا دهیخونه. تا به حال ند یداره نماز م
 خوند. یساعت ده بمونه. معموال سر موقع م

 خانومم دمغ باشه! نمینب -
 کرد گفت: یکه سجاده ار رو جمع م یصورتش نگاه کردم؛ در حال به
 چارهیاز دسررت ما ناراحت نبود. فقط ب ییزن دا .یخواد ناراحت باشرر ینم -

 .دیاز رفتار پسرر خجالت کش یکل
 ینگرانم! زانوهام و رها کردم و با ناراحت یبود من بابت چ دهیمعمول فهم طبق

 گفتم:
 نکرده بود! فقط... یکه کار نی! رامت؟یبهش گفت یواسه چ -
 غضب حرفم رو قطع کرد: با
 کنم! یکارت م یچ نیکن، ببازر دفاع  گهیبار د کی -

 نبود: تیاز عصبان یباز کرد خبر یباال رفت. چشم هار و بست و وقت ابروهام
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. هم اگر ییدا یخونه  میسررر بر هیگردم از مدرسرره؛  یفردا ظهر زود تر برم -
که  چارهی. اون بمیتشررکر کن یی. هم از زن دامیرو جا گذاشررتم بردار یزیچ

 شعوره! ینداره بچه ار ب یگ*ن*ا*ه
 اراده لبخند زدم: یب

ست یآره خوبه. اگه م - شد همون  یاون وقت م میبر یبدون خداحافظ میخوا
 نمک خوردن و نمک دون شکستن.

 واریکه بلند بشه چهار دست و پا به سمتم اومد و کنار من به د نیبدون ا مسعود
 زد: هیتک
 دارم. یا دهیچه خانوم فهم -
 . لب هام و کج و کوله کردم:سرم رو ب*و*سه زد یرو و
 خدا از دلت بشنوه. -

 :دیخند
 قدر من و حرص نده. نیگه! فقط جون من ا یو م نیدلم هم هم -

 دادم. هیو سرم رو به شونه ار تک دمیخند
سعود ک - سه اون چ میر یم یم شت؟ به خدا نه وا شت به ! یکه گفت ییها زید

 ذره شده. هیدلم واسه مامانم 
 و نوازر کرد: موهام

 یکش . هم واسه اثاثشمونیپ انیب دیع التیگم اگه تونستن تعط یبهشون م -
 طور گرفته نباشه. نیا گهیکه دل خانومم د نیهم ا
 رو برداشتم و با ذوق گفتم: سرم
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 شه. یم یبشه عال یطور نیاگه ا یوا -
من  باعث شد نشیغمگ یاز هم باز شد اما چشم ها یهار به لبخند گرم لب

 نتونم به ذوقم پر و بال بدم:
 مسعود؟ -

 تکون داد: یرو به آرام سرر
 جانم؟ -

 تاب شد: یب دلم
 ؟یبگ یخوا یم یزیچ -

 هار پر از اشک شد: چشم
 دونم چمه! یقرارم ساغر. نم یب -

شت رو د،یهار لرز لب سرر رو گذا شد و  پام و مثل بچه ها خودر  یخم 
 گفت: یلرزان یرو جمع کرد و با صدا

سرم م یمنف یاوقات از هجوم فکر ها یگاه - شم.  وونهیخوام د یم ادیکه به 
 کنم. یآرومم کن ساغر ... خواهش م

 زد نگاه کردم. زمزمه کردم: یحرف ها رو م نیکه ا یبهت به مرد با
 خته؟یطور تو رو به هم ر نیا یزیچه چ -
 دونم ... ینم -

. تو بهت دمیموهار کش یدونست؟! دستم رو آروم باال بردم و رو ی! نمنیهم
 یچ هوی! میزد یخوب م ی. من و شرراد کرد! حرف هادیخند یبودم! داشررت م

 رو به اون رو شد؟! نیشد که از ا
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تونسررتم سرراکت بمونم.  یکرده بود. نم تیبه من هم سرررا شییهوی یقرار یب
 نگران باشه؟! یخود یشه آدم ب یوجود داشت؛ مگه م یزیچ هیحتما 

 مسعود؟ -
 ساغر؟ -

. و اون بعد از میسرراکت شررد میهر دو همزمان اسررممون رو زمزمه کرد چون
 گفت: هیچند ثان

 یکه من دارم رد م یآروم نیبه ا زیچ چیکنم ه ی. حس مستیدست خودم ن -
 !ستیکنم ن

 آروم کردن اون گفتم: یبود اما برا ییفکر ها نیکه خودم هم تو ذهنم چن نیا با
به بعدر هم  نیبد به دلت راه نده مسررعود! خدا تا االن هوامون و داشررته از ا -

 داره.
 شد. و من ادامه دادم: ساکت

ست تموم م نیا -  جانیاز ا میتون یم یو همون طور که خودت گفت شهیترم در
 شه رفت؟ ی. مشهد هم ممیبر
 آره. -

د زده باشم تا حواس مسعو یکه حرف نیا یلبم نشست و فقط برا یرو یلبخند
 رو پرت کنم ادامه دادم:

شهد. من خ میخب پس بر - ست دارم، بچه ام رو م یلیم  ی مهیکنمش ب یدو
 برمش حرم .... یامام رضا هر روز م

..... 
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*** 
 و دستش رو پشت کمرم گذاشت: ستادیا یمغازه ا نیتریو پشت

 . به کفش ها نگاه کن.رونیب ایاز فکر ب -
 دادم: هیسرم رو به بازور تک نیتوجه به عابر یب

 شده بود. ریپ روزیانگار از د چارهیزهره جون ب -
دونم کدوم بود! اشرراره  یاز کفش ها رو که نم یکیتوجه به حرفم  یب مسررعود

 کرد:
 شه. یمون جبران م یاون خوبه. پاشنه ر هم بلنده فاصله قد -
شانه خند و شتم و نگاهش کردم. چه طور مدیسرخو سرم رو بردا ست  ی.  تون
سرد راجع به خر نیا  یکه لحظات یصحبت کنه، اون هم وقت دیع دیقدر خون 
 کرد! یم هیچشممون گر یاون طور جلو شییزن دا شیپ

 کرد: نگاهم
 تو؟ میبر -
 من کفش دارم! -

 نداشت: یزد که اصال با حالت چشم هار هم خون یمهربون لبخند
 رخت و لباس و نو کرد! دی! باگهید دهیخب ع -

 پالتور رو گرفتم و گفتم: نیبره داخل که آست خواست
 .یدنبال خونه بگرد یبر نیامیخونه تا زود تر با آقا بن میبر -

 :دیرو از دستم خارج کرد و مچ دستم رو چسب نشیآست
 تو. ِد یوم. اول خرخان میر یم -
 و گفتم: دمیکش رونیباز هم مقاومت کردم و دستم رو ب یول
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 !میبر ییجا ستیندارم مسعود! ما که قرار ن یاجیاحت -
 بزنه گفتم: یحرف نکهیو قبل از ا دمیچیهام و به هم پ دست

 الزم ندارم. یزی! چدمیخر لیوسا یکل مونیعروس دیواسه خر -
د از کنارم رد ش یقینگاهم کرد و بعد سرر رو تکون داد و با اخم عم هیثان چند

سوندم. من  سرر تند راه افتادم و خودم رو بهش ر شت  و جلو تر به راه افتاد. پ
اگر حد  دیشد. شا ینزدم مگه نه؟! اون از دست خودر عصبان یکه حرف بد

 دیا! شررختیر یطور به هم نم نیزد ا یم نیبه صررورت رامت یلیسرر کیاقل 
و  ییهم احترام دا یو نگه داشت! و کل نیحرمت چهار سال بزرگ تر بودن رامت

 خونه ر.
سعود ست م م دترر ب ایاتفاق  نینبود که باز هم ا دیبع میموند یگه. اگر م یرا

سعود رامتفتهیب سوند  یرو م نی! اگر م ش یمقدار دلش آروم م هیتر  دیاگرفت و 
 یآواره نم یطور آخر سررال نیاومد و حاال ا ینم شیاز ترک اون خونه پ یحرف
 !میشد

پالتور فرو برده بود. دسررتم رو دور بازور حلقه  بیج یهار و تو دسرررت
 گفتم: میرفت یهم راه م پیکه ک یکردم و در حال

 ؟یاریخونه رو از کجا م هیپول کرا ه؟یدستت خال یمسعود مگه نگفت -
شت همون یفعال دارم. وقت - شت به  یکه قراره بابا بده رو م ینیزم هم رفتم د

 دستم. ادیفروشم پول م
 یبخار دنیرو بود. با د ادهیپ یجلوتر تو یافتاد که کم یبه مرد لبو فروش نگاهم

 آب دهنم و قورت دادم. اریاخت یشد ب یکه از لبوها بلند م
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 در هم مسعود نگاه کردم: ی افهیرو چرخوندم و به ق سرم
 ؟یخر یبرام لبو م -
 گفت: یجد یلیخ
 .یش ینه. اسهال م -

 هام و جلو دادم: لب
 خورم! ه*و*س کردم آخه. ینم ادیز -
ثان میمرد رد شرررد یجلو از ند  گاهم رو چ ها هیو ن رنگ و  یجگر یبه لبو 

 انداختم. نییسرم رو پا دیبخارشون دوختم و نا ام
 کرد و عقب گرد کرد. ی. با ذوق نگاهش کردم. پوفستادیا

*** 
 با حرص ظرف رو از جلوم برداشت: زهرا

 یگ یبود! مگه نم یاول کاف کهیت هیدختر! اگه به ه*و*س بود که  گهیبسرره د -
 ؟یخور ی! پس چرا بازم میدار چهیدل پ

 و تکون دادم: پام
 موقع نیکنن؟! اون هم ا یم دای! نگرانم. به نظرت خونه پستیدست خودم ن -

 نمونده؟! دیبه ع شتریسال که چند روز ب
 گفت: یبا مهربون زهرا

شد! ا - شد هم ن  شالهیهم ا التی. بعد از تعطدیجا رو خونه خودتون بدون نین
 دنبال خونه. نیگرد یسر فرصت م

 و گفتم: دیچیبه هم پ دلم
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شه! ا داینه زهرا جون. دعا کن پ یوا - ست ن نیب صال در جا  نیکه ما ا ستیا
 همه سخت تره. یهست و برا دیع دیو بازد دی. باالخره دمیبمون
در اومد. بلند شد و به طرف در هال رفت.  یبزنه که صدا یخواست حرف زهرا

شو ست شدم و به طرف د شدنش من هم بلند  رفتم. باز من  ییبه محض خارج 
 دادم! یتاوانش رو پس م دیبه حرف مسعود گور نداده بودم پس با

سعود دنیاومدم از د رونیب یوقت شحال م ام رو فرامور  چهیدل پ صورت خو
 کردم و با ذوق گفتم:

 ؟یکرد دایپ -
 سرر رو تکون داد و گفت: مسعود

 خوبه. یول کهیکوچ -
 هیدم. ش نیامیبشم که متوجه بن زونیو خواستم از گردنش آو دمیذوق باال پر با

 ابرور و باال داد:
 ن؟یقدر بهتون سخت گذشته که واسه رفتن خوشحال نیا یعنی -

 سرم رو تکون دادم: عیسر
 !اد؟یکه از م*س*تقل شدن بدر ب هیابدا! اما ک -
 سرر رو تکون داد و گفت: نیامیبن
 ان شالله خونه خودتون. -
سعود در حال ریز شام دعوت کرد. م شکر کردم و زهرا همه رو به  که به  یلب ت

 رفت گفت: یسمت اتاق م
 امیاالن م -
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 :کرد زونیبستم. پالتور رو در آورد و آو سرر وارد اتاق شدم و در رو پشت
 رو بفرستن. لیگم وسا یزنم و م یصبش تلگراف م -
 :دیسمتم برگشت و نگاه خندونم رو د به
 !؟یکن ینگاهم م یجور نیچرا ا ه؟یچ -

 شد: ضیعر لبخندم
سعود. تنها ناراحت - شحالم م دونم اون  یاز بابت زهره جونه که م میته دلم خو

 ؟یدار یکنه ... تو چه حس یهم ما رو درک م
 هار و به کمرر زد و نگاهم کرد و گفت: دست

 دونم! یحس من؟ .... امممم. نم -
 دست هار و باز کرد و گفت: و
 .نمیبب نجایا ایب -
و  زد میشررونیبه پ یو ب*و*سرره ا دیسررمتش رفتم. من رو به آ*غ*و*ر کشرر به

 گفت:
 ام. یاالن عال -

 بودم. ی. من هم عالدمیکش یقیعم نفس
و  دمیکشرر یو من با تمام قدرت نفس م دیچیپ مینیب ریخاک نم خورده ز یبو

 :دیبردم. زهرا خند یل*ذ*ت م
 ؟یبو رو دوست دار نیتو هم ا -
 گفتم: ییلبخند دندون نما با
 عاشقشم. -
 .یش یبسه خانوم خسته م -
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لب  یرو یلبخند شیکارگر پیت دنیمسعود به سمتش برگشتم و با د یصدا با
 نشوندم و از ته دل گفتم:

 .یخسته نباش -
 تا بناگور باز شد: ششین

 .ستمیخسته ن گهیاالن د -
 بلند گفت: یبا صدا زهرا

 .ریبگ ادی ایب امیبن -
 یخندبا لب نیامیو بن دیچیپ کیهر چند کوچ لیزهرا تو خونه بدون وسا یصدا

 :گفت یساختگ یوارد اتاق شد و پرسشگر نگاهمون کرد. زهرا هم با حسادت
 یبه اون م نی! ایخسته نش گهیم نی. اون به استین شتریکل خونه دو تا اتاق ب -

 !یگه خسته نباش
 به مسعود انداخت و رو به من گفت: ینگاه نیامیبن
 و دستمال بست دیها رو پوشلباس  نیاالن ا نی! همنیو نخور نیا پیگول ت -

 کنه! نیریشما ش شیخودر و پ ادیسرر ب
 زد و گفت: نیامیبن یبه شانه  یضربه ا مسعود

شمید یکه ما به هم م هیتی! مهم اهمیمطلب رو نگرفت - سته با . می! حاال چه خ
 چه نه!

 رو به من گفت: بعد
 مگه نه خانوم؟ -

 کج کردم و گفتم: یهم سرم رو کم من
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 البته! صد -
 رو ترر کرد: نیامیبن
 حررالم بد شد! -
 رو به زهرا گفت: و
 کنن. یم یباز لمیما ف یگولشون و نخور. دارن جلو -
 اومد: ییدر صدا یجلو از
 .دیآقا مسعود فکر کنم بارتون رس -

 دستمال رو از سرر برداشت و در جواب مرد گفت: عیسر مسعود
 .امیممنون. االن م -
 رو به من با حرص گفت: و
 ها! ایگفتم ن -

 :دمیو تو هم کش ابروهام
 ! من هم دوست دارم باشم.ام؟یکه ن یچ یعنیوا! مسعود؟  -

 و گفت: دیخند زهرا
 عشق بروز دادنشون تموم شد! -

ت رف یکه به سمت در اتاق م یسرر رو تکون داد و در حال یبا لبخند مسعود
 گفت:

 .نیتو راه نباش -
 گفت: هیهم پشت سرر رفت. زهرا با کنا نیامیاز اتاق خارج شد و بن و
 !نیگه تو راه نباش یکه م میستادیوا ابونیانگار تو خ -

 . زهرا دستش رو به کمرر زد و گفت:میدیدو خند هر
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 .نیش یسال جا به جا م لیخوبه که قبل از تحو -
 :دمستایاتاق رفت. من هم کنارر ا یسمت تنها پنجره  به
 .متونیانداخت یاز کار و زندگ ی. آخر سالمیشرمنده تو و شوهرت هم شد -

 :دیابروهار و تو هم کش زهرا
 ارزه. یدوست خوب م هیکردن  دایبه پ -
 سمتم برگشت: به
 راهه؟ نجایچقدر از شهرتون تا ا -
ش - س نیب یبا توقف ها میاومد شییدا نیبا ما ساعته ر ساعته   . امامیدیراه ده 

رسرره. هر چند مسررعود گفته بوده که خونه  یتر م ریبار د نیخب مسررلما ماشرر
 !ادیسبک م نیبفرستن و ماش لیوسا ازیو در حد ن کهیکوچ

 رو تکون داد: سرر
 .نینیبش یبه خوش شالهیا -

 زدم و تشکر کردم. یلبخند
 خودم چه طوره؟! یمامان کوچولو -

 :دمیاسما با ذوق باال پر دنیرو به سمت در اتاق برگردوندم و با د سرم
 اسما!!! -
 :دیسمتم دو به
 ؟یجونم آبج -

صدا گهید هم سمامیدیبلند خند یرو محکم ب*غ*ل کردم و با   وونهید ی. و ا
چشررم هام پر از  جانیکرد. از شرردت ه یتموم صررورتم رو غرق ب*و*سرره م
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و از اون ها دور بودم.  میبود که ازدواج کرده بودسه ماه  کیاشک شده بود. نزد
از  یدتحسرادت تو دلم بود حاال با کنار مسرعود بودن هر حسرا یاگر هم ذره ا

 رفته بود. رونیدلم ب
کردم و بعد ازر  یرو از خودم فاصررله دادم و اون و زهرا رو به هم معرف اسررما

 :دمیپرس
 ؟یاومد یبا ک -
 البته راننده وانت هم بود.! گهید یکیبا قاسم و  -

رو  لیچند سرراعت همه وسررا یگفتن مسررعود اومد و در فاصررله  اللهی یصرردا
به نظرم بهتر لیوسرررا دنیاز د ی. کلدنیچ مت امروز  نینو ذوق کردم.  قسرر

بود که بابا قاسررم و اسررما رو باهار فرسررتاده بود و خواسررته بود که  ینیماشرر
 یارو بر نیو ماشرر میبه خونه ببر التیخودمون اسررما رو باهار بعد از تعط

 .میخودمون نگه دار
 شدم! فیقبول کرد. من هم که خر ک یهم هر چند با اکراه ول مسعود

*** 
بود و چشم هار  دهیتا تشک رو کنار هم پهن کرده بودم. اسما دراز کش هرسه

شت ظرف ها رو تو کاب سعود هم دا سته بود. م داد. خب که  یها قرار م نتیو ب
 و دراز بکشم. امیمن خسته بودم. اصال خودر اصرار کرد که من ب! یچ

تاق گردوندم. خونه  نگاهم تا دور ا تاق دوازده  یکیکوچ یرو دور  تا ا بود. دو 
 سیاتاق خواب، آشررپزخونه و سرررو شیکیشرررد و  یهال م شیکیکه  یمتر

ساختمون چهار طبقه  هیطبقه از  نیما سوم یهال بودن. و خونه  یتو یبهداشت
د پله ق هک یکیبار یقسررمتش پله هار بودن. راه پله  نیبود. بدتر کیبار ی
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سا یکیجز  هیکرد.  یهار هم بلند بود و آدم رو خسته م ها که همون  هیاز هم
نت رو داد بق مدن وا مد و خبر او ما نگرفتن. حت یخبر چیه هیاول او  هی یاز 

ومد ا یم دیجد ی هیهمسا هیما  یکوچه  هم نگفتن! حاال اگر تو دیخسته نباش
 گرفتن. یم خبراهل کوچه  یهم که شده بود همه  یاز سر فضول

 !؟یکن یفکر م یبه چ -
 صورت اسما نگاه کردم و گفتم: به
 تنگ شده. اطمونیح یکردم. دلم برا ی. داشتم خونه رو نگاه میچیه -

 زد: یپهن لبخند
 شده. . خطر رفعنیایم یبه زود شالهیا -

و منتظر نگاه کردم. چشرم هار  دمیتو هم کشر یرو به صرورت سروال ابروهام
 به در اتاق کرد و آروم گفت: یبرق زدن و نگاه

 !ادیوقت مسعود ن هی -
 یو با صدا دمید لیرو خم کردم و مسعود رو در حال جا به جا کردن وسا سرم
 گفتم: یآروم

 .ستین نجایبگو. حواسش ا -
بود.  زیت یلینداشررتم آخه مسررعود خ نانیکه زدم اطم یبه حرفچند خودم  هر

 شد و گفت: زیخ میاسما ن
 عاشق دل خسته ت نامزد کرد. -
 :دمیپرس یمعطل یب

 ؟یبا ک -
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 تا بناگور باز شد: ششین
 شه! حدس بزن. یبگم باورت نم -
 گفتم: تیعصبان با
 ؟یرو بذار کنار. گفتم با ک یمسخره باز -

 ار رو جمع کرد: خنده
 !هیچته؟! عال -
 لب زمزمه کردم: ریاز نهادم بر اومد و ز آه
 احمق! ی هیعال -

 کامل نشست: اسما
صد در صد  گهیکه فرهاد ازدواج کرده و د نهیساغر؟ مهم ا یچرا ناراحت شد -

 خونه! نیایب نیتون یراحت م الینداره، شما هم با خ یبا تو کار
 کردم: بغض

 رو دوست نداره! هیفرهاد عالاما  -
 اخم کرد: اسما

فکر کنه، مگه اون خبر  دیبا هیکنما سررراغر! خود عال یبه عقلت شرررک م -
 نداشت که فرهاد...

صلحت یصدا با شت اما نگاهش هنوز  یسرفه م صفه گذا سعود حرفش رو ن م
 دلخور بود. مسعود وارد اتاق شد و تشکش رو تا زد و گفت:

 خوابم. یم رونیمن ب -
 رو به مسعود گفت: اسما

 من برم تو هال؟ یخوا یم -
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 گفت: یکرد و با شوخ یاخم مسعود
 سر جات بچه! نیبش -

 :دیخند اسما
 بهت! ومدهیلطف ن -

 آروم گفتم: یاز اتاق خارج شد. رو به اسما با صدا مسعود
 شون؟یدیبا هم د -

 پچ پچ گونه جواب داد: اسما
 حرفشون و تموم کردن! روزیتازه د -
 خانوم؟ -
 تشک بلند شدم و گفتم: یرو از
 ها! یکار داره. نخواب یمسعود چ نمیبرم بب -
باز گذاشتم. مسعود وسط تشک نشسته بود و  مهیرفتم و در رو ن رونیاتاق ب از

شاره کرد برم پ سعود ششیبه من ا شدم م سم رو فوت کردم و خودم متوجه  . نف
 گفت: ی. رو به رور نشستم با اخمدهیو فهم زیهمه چ

تونم بهش تذکر بدم. خودت حواسررت باشرره که  یمهمونه و نم نجایاسررما ا -
 زده بشه! یخور ندارم در مورد اون ع*و*ض*ی حرف

 کردم: اخم
 !؟نهیتو خبر داشت -
 کنم! فینبود که بخوام برات تعر یمهم زیچ -

 دوختم: نیرو به زم نگاهم

http://www.roman4u.ir/


 241 مقصودگوهر 

 .میمیوست صمدوستمه. د هیعال -
 و سرد گفت: خشک

 .ستین گهید -
 گفتم: یآروم یصورتش نگاه کردم و با صدا به
صب ینبود که بخوا یمسئله ا - ش یبه خاطرر ع رف ح یجور نیو با من ا یب

 !یبزن
 از شدت اخمش کم شد: یکم

 .زهیمن گفتم که با حرف زدن در مورد اون اعصابت به هم نر -
 و ازر گرفتم و گفتم: روم

 !زهیر یبه هم نم -
 .ستیآره. اصال معلوم ن -
 کردم باال نره گفتم: یم یکه سع ییصورتش نگاه کردم و با صدا به
دلش  ی. وگرنه فرهاد هر غلطنیدوسررت احمقم ناراحت شرردم! هم یمن برا -

 ندارم. یکار گهیخواست بکنه. من با اون د
 دستش گرفت: یو تو بازوم

دوسِت به قول خودت احمق ارزر داره  نی! ایخور یم ینگاه کن چه حرص -
 !؟یبش یطور عصب نیکه تو ا

 گرد شده گفتم: یچشم ها با
ما آروم با اس ی! وگرنه من داشتم با صدایکرد یکه االن من و عصب ییتو نیا -

 زدم. یحرف م
 شد: دهیبلند اسما از اتاق شن یصدا
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 بده. تیمسعود رضا بابا من غلط کردم گفتم. -
 هم متقابال جواب داد: مسعود

 !یکن ی! اظهار نظر هم م یچیه یستادیبخواب. گور وا ریبگ -
 با خنده: اسما

 .نیرو بزن گهیهم د نیریاصال به من چه! بگ -
 لبم نشست. رو به مسعود گفتم: یرو یلبخند

 و اسما هم ... یما گور داد یکه عوض داره گله نداره! تو ه حرف ها یزیچ -
 من به حرف هاتون گور ندادم. -
 مسعود زل زدم و گفتم: یلب ها به
 !؟یدیپس از کجا فهم یاگر گور نداد -

 زد: یگرم لبخند
 شد. دهیخودر شن -

 گوشم گفت: ریو من رو ب*غ*لم کرد و ز دیکردم که خند زیهام و ر چشم
 خواهرت و کنم. یبذار مالحظه  -

 آروم گفتم: یار زدم و با صدا نهیبه س یمشت
 .یشکن یسرم و م یزن یالزم نکرده! اول م -
حرفم رو ادامه ندادم و خودم رو لوس کردم و لبم رو غنچه کردم. ب*و*سرره  و
 لبم نشوند و گفت: یرو عیسر یا

 خانوم. من فقط نگران توام! یجور نینکن ا -
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ند شرررب پ یها یها و دل نگران حرف خاطر آوردم. من نم شررشیچ به   یو 
 زدم و گفتم: ی! به زور لبخندنمشیخواستم نگران بب

 فهمم. یم -
 داد: هیتک میشونیرو به پ شیشونیپ

 نوکرتم هستم خانومم. -
 خوب. یلیاز ته دل زدم. مسعود خوب بود، خ یلبخند

 گفت: طنتیش با
 !نه؟یبه نظرت اسما خوابش سنگ -

 گفتم:عقب بردم و  یرو کم سرم
 چطور؟! -

 شد و گفت: رهیزدن و به لب هام خ یهار برق چشم
 !ینصفه شب یمثال شب -

سر فورا سعود، و  صله  عیبه در اتاق نگاه کردم و دوباره به م شش فا از آ*غ*و*
 گرفتم و گفتم:

 بهت فشار آورده. یبخواب. خستگ ریبگ -
 بلند شدم. سرر رو مظلومانه کج کرد: و
 نامرد!؟ یفقط خستگ -

 هوا برار فرستادم و گفتم: یرو یا ب*و*سه
 .ریشبت به خ -
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رداشت ب زیبه سمتم خ نکهیبا خباثت دستم رو برار تکون دادم و به محض ا و
ط اسما وس یگرومب یبه سمت در و در رو با شدت باز کردم که با صدا دمیپر

 .دیاتاق افتاد و سرر رو چسب
 فت:گ دیمال یکه سرر رو م یحال در
 .نهیسنگ ِن یراحت خوابم سنگ التونیهور بشم. خ یفکر کنم امشب ب -

 مسعود و بعد من و اسما با هم بلند شد. یقهقهه  یصدا
*** 

 گفت: زونیآو یرو از شکمم فاصله داد و با لب ها سرر
 !ادیازر در نم ییصدا چیه -

 :دمیخند
شت - سما جان توقع ندا سش نم یا  یکه باهات حرف بزنه! من هنوز خودم ح

 کنم!
 به در اتاق خورد و مسعود سرر رو آورد داخل: یا ضربه

 م؟یصبحونه بخور نیایچرا نم نیداری! شما که بریصبش به خ -
 رو به اسما گفت: و
 !؟یدیخوب خواب -

 پروا گفت: یو ب دیابروهار و تو هم کش اسما
 !یصدا در آورد یکه خواست یخود صبش هر مدل !! تایگذاشت یلینه که خ -
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توجه به  یو ب دیخند یاسما م یو مسعود هم به غر ها دمیخند یم زیر زیر من
خورد وارد اتاق شررد و شررروع کرد به جمع کردن رخت  یاسررما که حرص م

 خواب ها.
ستم شو خوا ست سمت د شد و من رو به  کرد و  تیهدا ییکمک کنم که مانع 

 . اسما با دهن پر رو به مسعود گفت:میبعد هر سه دور سفره صبحانه نشست
 التیتعط نیای! بنیگم حاال که جا به جا شرررد یخونه؟ من که م میریم یک -
 .نایمامان ا شیپ میرو بر دیع

رسرره اما سرراکت موندم. مسررعود با  یبحث به کجا م نیدونسررتم ا یم خوب
 در هم گفت: یابروها

 .میبذار یخونه رو خال لیتعط امیتو ا ستین درست -
 لقمه ار رو فرو داد: اسما

به خونه م هیاول  یخواد بره دزد یکه م یکسرر - گاه   نیچن ادیندازه. نم ین
 تور نداره. یخاص زیکه چ یرو تحمل کنه واسه خونه ا یخطر

سعود رو درک م یکالفگ سعود لقمه رو  یم ساکت بودم. م کردم اما هم چنان 
 از دهنش فاصله داد و با تحکم گفت:

 صبحونه ات و بخور. -
 حرف ها بود: نیاسما سمج تر از ا اما
عد از عگهیخورم د یدارم م - که قراره ب دشرررت  نیمن و ببر دی! تو و سررراغر 

 !یکه نگران کارت هم نباش میبر لیتعط امیگم ا یبهشت! خب من م
 به من انداخت و بعد رو به اسما گفت: ینگاه مسعود

 مونه خونه. یبرمت. ساغر م یخودم م دیبعد از ع -
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 اسما گرد شد: یها چشم
سه چ - صال بعد از ع یساغر وا سه دارم. من با دیتنها بمونه خونه!! ا  تا دیمدر

 برم خونه. التیقبل از تموم شدن تعط
 شد: یم یداشت عصبان مسعود

دم برو  یرو م نیامروز بهش ماشرر نیهنوز قاسررم نرفته! خونه خواهرشرره! هم -
 خونه.
 نگاهش کردم: یاز سر سفره بلند شد. با درماندگ اسما

 اسما!! -
 هم با خشم سرر رو باال گرفت. اسما با حرص گفت: مسعود

نه پس، فکر کرد یمعلومه که م - رو کنار تو خراب  التمیمونم تعط یم یرم! 
 نم؟!ک یم

 نفسش رو پوف کرد: مسعود
 صبحونه ات رو بخور. نیرو تموم کن اسما! بش یمسخره باز نیا -

 یبه سررمت اتاق رفت و با صرردا دیکوب یم نیکه پار و به زم یدر حال اسررما
 بلند گفت:

 به کارت ندارم. یکار گهیقاسم ببر. د شیمن و فقط تا پ -
 گفت: یآروم و حرص یوارد اتاق شد. مسعود با صدا و
 !؟یزن یکه حرف نم یتو الل -

 نگاهش کردم. نفسش رو فوت کرد: فقط
 !؟میمسئله رو باز کن هی دیچند بار با ؟یکن ینگاهم م یجور نی! چرا اهیچ -
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 فیسررفره انداختم و بلند شرردم و به اتاق رفتم. ک یدسررتم رو تو ینون تو تکه
 گفتم: تیاسما رو از دستش گرفتم و با جد

 .یاوردیسگ من و باال ن یبتمرگ تا رو ریبگ -
 :دیهار لرز لب

االن برو. خب من هم  نیهم گهیزنه! به من م یچطور با من حرف م یدیند -
 رم. یدارم م

 گذاشتم و به سمتش برگشتم: یرو کنار فیک
با هم حرف م - گفتم که فعال  ی. من بهت ممیزد یخوب بود قبلش من و تو 

 .میدن به خونه رو ندارقصد اوم
 نکنه: هیکرد که گر یداشت مقاومت م یهار پر از اشک شده بود ول چشم

 گذره نه؟! مامان گ*ن*ا*ه نداره؟ یبا اون بهت خور م ؟یایچرا ن -
 دستم گرفتم: یو تو بازوهار

گه فعال بهتره  یذره شده. اما مسعود م هیاسما جان. به خدا دلم واسه مامان  -
 .ستیموافق اومدن من ن ادیخود بابا هم ز. میاین

 گفت: یبلند یهام و پس زد و با صدا دست
 چرا! به خاطر فرهاد؟! -
 ترس گفتم: با
 !سسیه -

شنوه! ول ینم سعود ب ستم م شن یخوا صحبتمون رو   دهیمطمئنا از همون اول 
 :دیبود. اشک هار چک
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صال د - سعوده!  نیکنه! ا یبه تو فکر نم گهیاون که نامزد کرده! اون ا ها بهونه م
 خودر. یتو رو کرده زندون

ساله من چه م یاسما گن  یمسعود نم یها ینگران نیکه به ا دیفهم یچهارده 
 کردن!! یزندون

 و گفتم: دمیاسما اون رو به آ*غ*و*ر کش یخالف تقال بر
 میسررراغرت بد بگذرون. امروز بر یامسرررال و کنار آبج هیآروم بار دختر.  -
 مینروشن ک شی. غروب هم رو بوم آتمیکن دیواسه سفره ع دیخر یسر هی رونیب

 .میو از رور بپر
 دهومیکردم که مسعود وسط بحثمون به اتاق ن یآروم شد. خدا رو شکر م یکم

از مسررعود  یزیکه چ نیحس خوب داشررتم. خوشررحال بودم از ا هی یبود. ول
 خوب بود. نیپنهون ندارم. ا

 اسما برق زد: یها چشم
 نامرد! کار من هم اونجا بودم. یا ؟یگ یراست م -

 :دمیخند
با دا شییخدا یول - خانوم خ ی رهیتو  مه  نگ تر از دختره م یلیفاط  یقشرر

 !یدیر*ق*ص
 مسعود بلند شد: یصدا

 حموم ساغر؟! یرفت -
 :دیخند زیر زیر اسما
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ض یخورد؟ چطور یحرص م یطور نیاون موقع هم هم -  ییشد تو تنها یرا
 تو اتاق؟! یباهاشون بر

 گفتم: آروم
 نگرفتم. لشیغر زد. تحو -
 !دمایشن -

که حاال تور خنده  ییخنده من و اسما بلند شد. دوباره مسعود با صدا یصدا
 شد گفت: یحس م

 ده. یدود م یپاشو برو حموم. لباست بو -
سعود در حال جا به جا کردن خر رونیگفتم و از اتاق ب یاوف ود. ها ب دیرفتم، م

 گفتن زن خونه؟! ی! به من هم مدمیلحظه خجالت کش هی
 به لب نشوندم: یلبخند

 !زیعز یخوا یکمک نم -
 نگاهم کرد. لبخندم رو جمع کردم: طونیش
 رم حموم. یمن م -

 کرد: زیهار و ر چشم
 خائن! -

سمت حموم رفتم. امروز روز خوب دمیخند صر برا دیخر هیبود.  یو به   یمخت
و اول با سررراغر و  میبه پا کرد یکیکوچ شیبوم آت یو در آخر هم رو التیتعط

تا مثال رسررم  میدیها از رور پر هیاز همسررا یکیمسررعود و بعد هم به همراه 
و اصررال  بودهر چند که چند روز گذشررته  م،یاریرو به جا ب یچهارشررنبه سررور
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ود از دست مسع گهیچهارشنبه نبود! فکرکنم به اسما هم خور گذشته بود و د
 ناراحت نبود.

کرده باشه! چون غروب هم در  ینیکردم که از موضعش عقب نش یحس نم اما
باهار برم و مسررعود بمونه خونه!  التیکرد که بعد از تعط یگوشررم وز وز م

 .ستین شیحال یزیما چکردم که اس یم دایکامال داشتم اعتقاد پ
ته که بر خالف من خ نیکه داشرررت ا یخوب هی الب زود جور بود و  یلیبود 
شون زندگ یبرخورد م انشیبا اطراف یطور سالها باها  نیا کرده! یکرد که انگار 
 المیشد! حداقل خ یبهتر م دیمقدار حسم نسبت به رابطه ار با سع هی یطور

ش هیراحت بود که اگر  ش سع یروز ک س دیاز جانب  شه از طرف ا ! ستین مابا
 کنم! یهم اشتباه فکر م دیدونم. شا ینم

 به در حموم خورد: یا ضربه
 ؟یخانوم، خوب -
 آب رو بستم: ریش
 .رونیب امیآره. دارم م -

 باز کردم: یبه در حموم ضربه خورد. در وکم دوباره
 ه؟یچ -

 زدن: یهار برق م چشم
 !دهیاسما خواب -

 هام گرد شد: چشم
 !رونیب امیباشه! دارم م دهیخب خواب -
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 رو هل داد و به زور وارد شد: در
 خوره. یبر نم ییتر به جا رید قهیحاال چند دق -
 خواستم اخم کنم اما نتونستم و همراه با خنده ام اعتراض کردم: یم
 مسعود؟! -

 گوشه لبم ضربه زد: یبا انگشتش رو زهرا
 رو باد بنداز. نجایا -
 گفت: طنتیکار و کردم و با ش نیا

 !هیچمن زارها چ نیب*و*ست کنه بگه ا ادیوقت ن هیشوهرت  -
 و بعد گفت: دیبلند خند یبه بازور زدم و زهرا با صدا یمشت

 شه. یگه از فردا مدرسه ها باز م یم امیبن -
 :دیتکان دادم. پرس یرو به آرام سرم

 شهرتون پس؟ یبر یخوا یم یک -
 انگشتم عدد دو رو نشون دادم. گفت: با
 دو هفته؟ -

 :دیو باال فرستادم. دوباره پرس ابروهام
 دو ماه؟ -
 نشونه آره پلک زدم. نخ دور گردنش رو باز کرد و گفت: به
 تموم شد. -

 کردم و گفتم: یتشکر
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 یافته خرداد. احتماال از اول خرداد م یم مانشیگفت مامانم زا یاسررما م -
 و بمونه، اگر هم ادیخوام به مسعود بگم اگر بتونه که خودر هم باهام ب یرم. م

 نه، من و برسونه و برگرده.
 دستش گلوله کرد و گفت: یرو تو نخ
 خواهرت چند سالشه؟ -

 نشستم و گفتم: درست
 تره. کیچهارده سالشه. دو سال ازم کوچ -

 زد و گفت: یلبخند
 شه. ینم ریو باحاله. شوهرر باهار پ یپر انرژ یلیخ -

 یزندگ هیتصررورر هم سررخته که اسررما بتونه  یکردم. حت ییپر صرردا ی خنده
شرارتم حداقل از پس کارها شترک و تعهد رو قبول کنه! من با همه  ر خونه ب یم

 بشوره! وانیل هیتونه  ینم ی. اما اسما حتامیم
صدا نکهیاز ا قبل سه  سعود و بن اللهی یزهرا علت خنده ام رو بپر  نیامیگفتن م

 تنم مرتب کردم و همراه زهرا بلند شدم. ی. لباسم رو تودیچیخونه پ یتو
کردم سرررم رو بلند  یم یخطر سررع نیبودم صررورتم قرمز شررده به هم مطمئن

موندن  بر یو زهرا رو مبن نیامینکنم. مسعود که انگار متوجه شده بود، اصرار بن
رو جمع کنم و باهار بعد از دو روز به  لمیقبول نکرد و ازم خواسررت تا وسررا

 خونه برگردم.
در پارک بود، رو به  یکه جلو ینوک مداد زریبل دنیبا د میکوچه که شررد وارد

 مسعود گفتم:
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 بابا داد واسه خودمون؟ -
 زد و گفت: یلبخند

 آره. -
 تم:گف میرفت یم نیکه به سمت ماش یحال در
 ؟یاوردیبابا نگفت پس ساغر و چرا ن یاسما رو که رسوند -

 رو برام باز کرد و گفت: نیجلو گذاشت و در ماش یقدم مسعود
 !؟یاوردیبپرسه چرا ساغر و ن ادیخودر گفته تو رو نبرمت، بعد باز ب -

 که مسعود از سمت راننده سوار شد گفتم: نیکردم و نشستم. عد از ا یاخم
 !ن؟یکن یبزرگش نم یادیز -

 نگاه کرد. ادامه دادم: بهم
 !ستین یمسئله مهم گهی! آخه به نظرم دنیمنظورم تو و بابا هست -

 بزنه فورا گفتم: یحرف نکهیتو هم رفت و قبل از ا ابروهار
تموم شررده بود. قبول  زیهمه چ بایمن و تو تقر یمسررعود! با عروسرر یدون یم -

 کن که بابا شلوغش کرد.
 که زد: ی. تنها حرفمیرو روشن کرد و حرکت کرد نیماش

 !یالیخور خ یادیز -
سم رو ب اخم سکوت ر قهیدو دق یکیفرستادم. بعد از  رونیکردم و نف سعود  و م

 شکست:
 رون؟یب یو زهرا رفت نیامیرو با بن زدهیچه خبر؟ س -
 خونسرد گفتم: یلیخ
 اومدن دنبالم با اون ها رفتم. نایا تیینه! امروز صبش دا -
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 گرد شده گفت: یتمام ر خ به سمتم برگشت و با چشم ها مسعود
 !!؟یکار کرد یتو چ -
ل کرده بود! تازه همون او دیافتاد که مسررعود چه قدر قبل از رفتنش تاک ادمی هوی

 . لبم رو به دندون گرفتم و بهمینموند ادیز شییخونه دا میهم که با هم رفت دیع
 گفتم: یآروم

 از کنار زهره جون جم نخوردم! -
 گفت: یبلند یصدا با
 کردم؟! یک یمن اون همه سفارر رو برا -

 کردم و گفتم: یاخم
 نشده! یزیخب حاال که چ -

 باال تر رفت: صدار
 !؟یبشه تا تو بفهم یزیچ هی دینشده! با یزیچ -

 شدم و گفتم: نهیبه س دست
 ما رو! ینکش حاال جلوت و نگاه کن -

 که نگاهش و از من گرفته بود سرر رو باال گرفت: یدر حال مسعود
 رم؟یبکوبم که در جا بم واریسرم و به کدوم د ن،یا ی! از دست کارهاایخدا -

 به بازور زدم: یا ضربه
نه ک یندونه فکر م یکی ؟یکن یمسررعود! چرا شررلوغش م اریدر ن یباز یکول -

 من ملکه ام!
 ادامه دادم: یبا دلخور و
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 نیامیزهرا و بن یبا خودت نگفت نا،یزهرا ا شیپ یمن و گذاشررت یخودت رفت -
 ام؟ بهیبعد من تو جمعشررون غر رون؟یبا خونواده هاشررون بخوان برن ب دیشررا

 ؟یلطف کرده و من و با خودشون برده دعوا دار تییحاال که دا
رو  شیونشیار پ گهیبا دست د دستش فرمان رو گرفته بود، کیکه با  یحال در
 لب گفت: ریماساژ داد و ز یکم

 کار کنم؟! یمن از دست تو چ -
 مقدمه گفتم: یب کامال

 کنه؟! یم یبا االن چه فرق گهیمامانم. دو ماه د شیخوام برم پ یاصال م -
فرمون جا به جا کرد و دست راستش رو آزاد کرد و به نشونه  یدستش رو رو هوی

و  دمیکش یفیخف غیو من از ترس ج دیار کش نهیزدن تو دهن من، به طرف س
 فرستاد و گفت: رونیفرو رفتم. نفسش رو با حرص ب میصندل یتو
 !دماینکن، کار دستت م یبا اعصاب من باز نقدریا -
زل زدم.  نرویدهنم رو بسم و با بغض به ب نیرا. بنا بدمیلحظه واقعا ازر ترس هی

کرد که  یکرد. اصال هم درک نم یسر و صدا م یشده بود؟! الک یحاال مگه چ
بود و باهار خور گذرونده بودم حاال رفته و  شمیبعد از دو هفته که خواهرم پ

 دلم نازک شده!
شته بود و یلیبه در ناراحت بود؟! اتفاقا خ زدهیس بابت آذر  یلک هم خور گذ

 یهم ازم معذرت خواه نیهام امروز سرروزونده بودم. تازه رامت یمحل یرو با ب
 نیآوردم. مهم ا یلبم نشست. از دل مسعود بعدا در م یرو یکرده بود. لبخند

ون و زهره ج ییدا خونوادهبا  یو کدورت نهیقلبم آروم شررده بود و ک گهیبود که د
 نمونده بود. یباق
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*** 
 یمعده ام احساس سوزر م یسجاده ام گذاشتم. تو یرو تا کردم و تو چادرم

سعود که تو یبه در اتاق انداختم و برا یکردم. نگاه دهن  بود دهیاتاق خواب یم
ص یکج شام و خورده بودم.  ریکردم، همه ر تق اون بود که با حرص و جور 

س هی ! مگه دمیخند زیز ریفکرم ر نی. بعد به انهیو بب میکه دهن کج دمیلحظه تر
 د.ش شتری! شدت خنده ام بست؟یازر پنهون ن زیچ چیمسعود خداست که ه

 برم سر دیاگر نماز خوندنت تموم شد المپ و خامور کن فردا صبش زود با -
 کار!
سررجاده رو لوله کردم و بلند شرردم و بعد از خاور  عیرو گاز گرفتم. و سررر لبم

رفتم تا سجاده  یکه به سمت کمد م یکردن المپ هال وارد اتاق شدم. در حال
 ام رو تور بذارم گفتم:

 !یباش دهیکردم خواب یفکر م -
 ربط گفت: یب

 صد دفعه گفتم همون غروب نمازت و بخون، نذار به آخر شب! -
رو فوت کردم و بعد از بسررتن در کمد به سررمتش رفتم و کنارر دراز  نفسررم

 یگذاشررته بود. م شیشررونیپ یبود و سرراعدر رو رو دهی. آزاد خوابدمیکشرر
 یلوج یول یخوابمون نکن یب یخواسررتم بگم به پهلو بخواب که نصررفه شررب
با هم از خونه بن که   هامبا میو زهرا اومده بود نیامیخودم و گرفتم. از غروب 

به سررمتش چرخ به پهلو،  به خاطر  یعنیو زل زدم بهش.  دمیحرف نزده بود. 
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با خونواده دا که  ناراحت بود  فاق ای! رون؟یرفتم ب شییامروز   یتو شررهرمون ات
 و گفتم: اوردمیافتاده بود؟ طاقت ن

 مسعود؟ -
 مکث جواب داد: با
 بله؟ -

 صورتش قرار گرفتم: یرو به رو بایگاه سرم کردم و تقر هیرو تک دستم
 االن؟! یقهر -

 گفت: یرو برداشت و بهم نگاه کرد و با کالفگ دستش
 !تهیهم قهر حال یلینه که خ -

 کردم و گفتم: اخم
 که قهرت رو درک کنم! نمیب یتو کارم نم یخب من اشکال -

 و با اخم گفت: دیبدنش رو باال کش یرو کنار پهلور قرار داد و کم دستش
شکلم با رامت - شتباه هیساغر! اون  ستین نیمن م از  کرد و با رفتن من و تو یا

شد و رفت پ شکل من ا یاون خونه تموم  صال حرف من و  نهیکارر! م که تو ا
 خواد. یکه خودت دلت م یکن یرو م یی! تو فقط کارهایکن یگور نم

 گفتم: تیتو جام نشستم و با عصبان کامل
کنم؟! من اگر حرف گور کن نبودم االن ور دل  یمن حرف تو رو گور نم -

 مامانم بودم. شیتو نبودم و پ
 گفت: یخونسرد با
 .یکرد ینبود گور نم دهیاگر بابات باهام هم عق اون هم -



wWw.Roman4u.iR  258 

 

بار  نیالبته ا دمیدوباره دراز کشرر یحرف چیه ینگاهش کردم و بعد ب هیثان چند
 گفتم: یپشت بهش و با ناراحت

پنج سررال  -! همه ر چهاریمون یمسررعود؟! تو مثل بابابزرگ ها م یدون یم -
م یکن یوانمود م یطور یول یبزرگتر گار از ه و هر  یخبر دار زیه چکه ان

شکلستمیدرسته! من بچه ن یتو بگ یزیچ شتباه و یندار نیبا رامت ی. اگر م  یا
 .یزن یخود از غروبه باهام حرف نم یپس ب ینیب یتو کارم نم

 با حرص اضافه کردم: و
 .یاریبه پهلو بخواب نصفه شب صدا اگزوز خاور در ن ریاالن هم بگ -

نفس هار حالت خنده داشت. بله خب! خنده هم داشت. حرص من  یصدا
 شررهیداد. هم یشرررد و به قهرر خاتمه م یراحت م الشیخ اوردیرو که در م

 طور بوده. نیهم
 بازوم نشست: یرو دستش

 .یستیخانوم درک کن حرف گور کن ن -
 رو پس زدم و گفتم: دستش

 شم.حرف گور کن با ندهیدر آ ستیباشه. قرار هم ن -
 موهام کاشت: یرو یار با صدا شد و ب*و*سه ا خنده

 !زمیعز یکن یجا م یب -
بازوم  یهام و فشررار دادم که نخندم و پر رو نشرره. دوباره دسررتش رو رو لب

 گذاشت و آروم فشار داد و گفت:
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 نیماشرر یرفت از تو ادمیداره بهم داده.  انیکله قره قوروت بو هیمامانت  -
 .ارمشیب
 کامل به سمتش برگشتم و با ذوق گفتم: هوی

 . خدا جونم عاشق مامانمم.یوااااااا -
 گفت: دلخور

 فقط عاشق مامانت؟! -
 شکمش گذاشتم و محکم تکونش دادم: یدست هام و رو جفت

 . پاشو.ارریپاشو پاشو برو ب -
بدنش از تکون ها یدر حال مسررعود با خنده  یمن تکون م یکه تمام  خورد 

 گفت:
 .ارمیشه خورد! صبش م یوقت شب که نم نیبخواب دختر. ا ریبگ -

 گفتم: یسره م کیهمچنان  امیکه کوتاه ب نیا بدون
 خوام. آب دهنم راه افتاد. پاشو. ی. االن مارینه پاشو ب -

 شد: یجد یاز چند بار با خنده التماس کردن کم بعد
 خوابم! ِج ی. گنییبرم االن پا ادیبخواب. زورم م ریساغر بگ -
 با اخم گفت: ستمین ایمن کوتاه ب دید یوقت و
 گفتم نه! -
بلند گفت که بهم برخورد و پشت بهش دوباره دراز  یو با صدا یاونقدر جد و

 و با حرص گفتم: دمیکش
 شعور... ظالم. یخورم! ب ینم گهیهم د یاریب -
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د ز جار بلند شکه قشنگ بغضم خفه ام کرد، با غر و غر ا قهیبعد از چند دق و
 و به خودر ناسزا گفت:

 موقع باز بشه. یکه ب یبسوزه زبون -
 اردیخوابم برد و اگر صرربش که از خواب ب یجد یبرگرده جد نکهیقبل از ا و

 زدم. یعمرا به قره قوروته لب م دمید ینم خچالیدر  یشدم نامه ار رو رو
 یسرررم و م ینخورده باشرر یغلط کردم! اگر ظهر اومدم و از ترشرر یخانوم -

 .واریکوبم به د
*** 

ست سر یت نییهام رو با پا د شک کردم و گره رو شت گردنم  یشرتم خ رو از پ
عقب  یبا باز شدن در قدم ییعطا یبازکردم و خودم رو به در هال رسوندم. آقا

 رفت و گفت:
 ن؟یسالم خوب هست -

 رو نشون داد: زدم و جواب سالمش رو دادم. با دست راه پله یلبخند
ون تا بهت سررتنیدر بود. با شررما کار دارن. بهشررون گفتم وا یجلو یخانوم هی -

 بگم.
 کردم و گفتم: یاخم

 زنگ رو نزد! یاما کس -
 رو به نشونه ندونستن تکون داد و گفت: سرر

 دونستن کدوم زنگ رو بزنن! ینم دیدونم! شا ینم -
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که بهم سررر م فقط ندم  یزد و اون هم م یزهرا بود  قه چ ما طب که  دونسرررت 
 . از خونه خارج شدم و رو بهش گفتم:میهست

 هستن. یک نمیبب نییرم پا ی. منیممنون که خبر داد -
و  رفتم نییاز پله ها باال رفت. از پله ها پا یهم بعد از خداحافظ ییعطا یآقا

در  یحدودا چهل سرراله با چادر جلو یدر رسرروندم. خانوم یخودم رو به جلو
 :دمیشد. پرس کینزد یکم دنمیبود با د ستادهیا

 ن؟یبا من کار داشت -
 سرر مرتب کرد و گفت: یرو رو چادرر

 !یظفر یآقا ن؟یناظم هست یشما خانوم آقا -
ست به  یهر چ دمیفهم سرم رو تکون دادم و د سه ربط داره.  ست به مدر که ه

 :ستادمیا نهیس
 ه. شما؟بل -

 :دیلب هار لرز خانومه
 از دانش آموزهام. یکیمن مادر  -
 ادامه داد: هی. ابروهام باال رفت. با گرهیگر ریزد ز و
 روزیتونه از د یمن آورده! بچه ام نم یبه سر بچه  ییچه بال نیخانوم اگه بدون -

 ... ییواسه دستشو یدو قدم راه بره. حت
حرفش رو بزنه. نگاهم افتاد به خانوم  هیار شرردت گرفت و نتونسررت بق هیگر

صالن سا یا سمتمون م نمونییطبقه پا هیهم سر کوچه به  شت از  د. اوم یکه دا
 کردم: تشیبازور و به داخل خونه هدا یدستم رو گذاشتم رو

 زشته! هیتو رو خدا آروم تر. جلو در و همسا -



wWw.Roman4u.iR  262 

 

تونسررتم حرف  ی. تو ذهنم نممیو وارد خونه شررد میبا هم از پله ها باال اومد و
 نیکه ا یزن رو باور کنم! مسررعود و کتک زدن دانش آموز؟! اون هم به شررردت

 گفت! یخانوم م
 رو جلور نگه داشتم و گفتم: یچا وانی... ل

 .هیآدم آروم یلیکرده! وگرنه مسعود خ یحتما کار بد -
 کرد و با فس فس گفت: یتشکر ییبه خاطر چا خانومه

ست ریبگم واال! خودر و مد یچ - سه که جواب در گه  یبه من ندادن! م یمدر
 شاه ... هیبر عل

 و نامفهموم گفت: هیگر ریزد ز باز
حکومت غاصررب که خودشررون هم قبول ندارن زدن  نیبچه ام و به خاطر ا -

 ناقص کردن!
آروم  یابر یتالشرر چیه گهیتنش دباز به زن نگاه کردم و تا موقع رف مهیدهن ن با

 کردنش انجام ندادم.
از رفتم با ب یخونه راه م یقرار تو یسرراعت از رفتنش گذشررته بود و من ب کی

 یزد و در حال یلبخند دنمیشرردن در هال خودم رو به مسررعود رسرروندم. با د
 آورد گفت: یکتش رو در م

 سالم عرض شد خدمت خانوم خونه. -
 زدم و جواب سالمش رو دادم. لبخندر محو شد: یمصنوع یلبخند

 شده؟ یزیچ -
 هام و کج و کوله کردم: لب
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 !؟یکن یم یبدن هیاومد ... مسعود؟ تو بچه ها رو تنب یخانوم هیامروز...  -
 کرد و گفت: یپوف

 زاده بود؟! میمادر رح -
 هام و باال انداختم: شونه

 کرد. یم هیمثل ابر بهار گر! خانومه دمیدونم! اسمش رو نپرس ینم -
 شست گفت: یکه دست هار و م یآشپزخونه شد و در حال وارد

 بشن! هیتنب دیمدرسه عمل کنن با نیکه بر خالف قوان ییبچه ها -
 دادم: هیچهارچوب تک به
 .. زهایجور چ نیکه نتونن راه برن؟! به خاطر تظاهرات و ا یطور نیاون هم ا -
 داد و رو بهم گفت: هیتک ییظرفشو نکیآب رو بست و به س ریش
تا  یطور نیا یکی نینه! ا - ته واسررره خودر و  ادریبود  ندونسرر که  بمونه 

 خونواده ر شر درست نکنه.
 برداشت و در زیشد و دستش رو از کنار صورتم رد کرد و حوله رو از آو کمینزد
 کرد گفت: یکه دست هار رو خشک م یحال

شم نم - ضمن خو شک کن یا نهیزم چیتو ه ادیدر  ک کت هیدفعه به  نی. ایبهم 
 شه. یمحکم تر م شیبعد یراه بره قدم ها یساده رد شد و دو روز به سخت

 آشپزخونه خارج شد و گفت: از
 نیجاست که با اول نیاومد و جالب ا یسرر م نیداد بد تر از ا یاگر ادامه م -

 بره. یاسم مرده و زنده جد و آبادر رو نام م دهیکش
 نشست گفت: یکه م یزد و در حال یپوزخند
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م! ناظ یشم آقا ینم گهیرد بشم که د یطور مسائل سر سر نیاگه بخوام از ا -
 اصال ناظمه و ابهتش.

 هام و جلو دادم و گفتم: لب
 !یبد اخالق باش ادیبهت نم -

 پهن شد و گفت: لبخندر
 نوکر خانوم خودم هم هستم! -
 ادامه داد: تیبا جد و
که  ییطور بچه ها نیدرسررخون و مرتب خور اخالقم. و هم یبا بچه ها -

ر قرا ریتحت تاث یکه زرت ییکنن هدف دارن نه اون ها یکه م یبابت هر کار
به عواقبش فکر  یدونن رو تکرار م یکه نم ییزهایچ یو الک رنیگ یم کنن و 

 کنن. ینم
*** 
 یبرداشرت و شرروع کرد به پوس کندن و در همون حال به روسرر یاریخ زهرا

 سرم اشاره کرد و گفت: یرو
 !یش یمومن م ونیخط در م هی -

 زدم: یلبخند
حساسه! اگر تو غذا باشه لب  یلیکنم. مسعود به مو خ یسرم م یموقع آشپز -

 زنه. ینم
 زد و گفت: یلبخند پهن زهرا

 خوره حساس باشه! یبهش نم -
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 کنم گفتم: زیداشتم تا ر یبر م یکه گوجه ا ینشستم و در حال کنارر
 کنه. یسرر م یروسر یموقع آشپز شهی. مامانم همهیطور نیبابام هم هم -
دادم  یکه انگشررت هام رو نشررون م یاز دسررت هام و باال آوردم و در حال یکی

 گفتم:
 ارم.د یکوتاه نگه م شهیبد تر از مو به ناخن هام حساسه. هم -

 و باال داد و گفت: ابروهار
 .ستین یجور نیا امیخدا رو شکر بن -

ش یصدا شد و گردن ک شدن در اتاق اومد. زهرا چهره ار نگران  سته  و به  دیب
 گفت: یآروم یهال نگاه کرد و با صدا

 رفتن تو اتاق! -
 کردم: یکنجکاو یاز رو یاخم

 زهرا؟ یکن یفکر م یبه چ -
 تکون داد: یرو با درموندگ سرر

 کنن. من نگرانم ساغر. یرو دارن از ما پنهون م یزیچ هی -
 حرکت موند: یدست هار ب و
 !رنشیتو خونه بگ زنیوقت نر هیهمه ر دلهره دارم  -
 با ترس به چشم هام زل زد: و
 .دمیداره. خودم د یمجاز نگه م ریغ یکتاب ها -
 زمه کردم:زم یو با نگران دیدلم لرز ته
 کنن؟ یم تیضد حکومت فعال یعنی -

 هار و کج و کوله کرد و گفت: لب
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 هم ننشستن! کاریب نیهم چ یکنم به اون شدت باشه! ول یفکر نم -
 گفتم: یآروم یصدا با
افته خبر  یکشررور م یهر جا یراسررتش خودم هم شررک کرده بودم! هر اتفاق -

 .دمیشن زدیدر مورد مردم  یزیچ هی ش،یماه پ کی یماجرا نیداره. هم
 گفتم: یآروم تر یبا صدا و
 !فتهیاتفاق ب یکه شلوغ نیاصال قبل از ا -

کرد.  یبه صررورت زهرا نمونده بود و وحشررت زده به دسررت هار نگاه م رنگ
 دستش گذاشتم: یدستم رو رو

 ؟یزهرا جان خوب -
 گفت: یلرزون یرو باال آورد و با صدا نگاهش

روزاست که هم سر خودشون و به باد بدن هم  نیبود! هم پس حدسم درست -
 سر ما رو!

 یکار رو م نیکردم؟! حتما ا یبا مسرعود صرحبت م دیبودم. با دهیدلم ترسر ته
 .میبا هم تنها شد یکردم. وقت

 :دیآشپزخونه سرک کش یتو نیامیباز شدن در اتاق اومدم و بعد بن یصدا
 خانوما! نیخسته نباش -
 گفتم: یلبخند با
 ممنون آقا بن... -
 مگه برات مهمه؟! -
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به  یدمق نیامی. بندیلرز یتعجب به سمت زهرا برگشتم که از شدت خشم م با
 آشپزخونه گذاشت:

 !؟؟یزن یکه م هیچه حرف نیا -
 شد: کینزد نیامیبه بن یبلند شد و قدم تیبا عصبان زهرا

 چرا مرموز م؟یبدون دیهسررت که ما نبا یزیتو اتاق؟! چه چ یرفت یچ یبرا -
 ن؟یاریدر م یباز

 قرار گرفت و با آرامش گفت: نیامیپشت سر بن مسعود
 بود زهرا خانوم. یمسئله کار -

ستم حرف نیکه وقت ا االن شه اما زهرا  یحرف ها نبود! خوا بزنم تا زهرا آروم ب
 از کوره در رفت:

 داره؟ من بچه ام آقا مسعود؟ یکرا یقدر مخف نیا یبود؟! مسئله کار یکار -
 افتاد: هیبه گر زهرا

تو الک  دینک ی. آخه چرا سرتون و نمنیبه فکر ما باش نیستیبه فکر خودتون ن -
 ن؟یستین یتون راض یخودتون. مگه از زندگ

 گفتم: یآروم یصدا با
 زهرا جان آروم بار. -
 در هم گفت: یبا اخم ها نیامیبن
 !یکن یسر و صدا م یخود یچرا ب -

 زد: غیج زهرا
 و نگاه کنم؟ نمیجا ساکت بش هیدر خطره!  میزندگ -
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ها بزنه  یزدی امیاز ق یحرف هی ادیکرد ها! االن ن یبود رو نم یزهرا هم کول نیا
شرره؟ دسررتم رو  یراحت م الشیمسررعود و بندازه به جونم! من کتک بخورم خ

 شونه زهرا گذاشتم و گفتم: یرو
 !دنیها هم فهم هی! همسا؟یزن یم غیجان چرا جزهرا  -

 توجه به من هق هقش اوج گرفت و نامفهوم شروع کرد به گله کردن: یب زهرا
 یون تو چمن بد نامیب ؟یسررتیچرا قانع ن رنت؟ی! اگه بگادیسرررت ب ییاگه بال -

 کار کنم؟!
 کرد و گفت: یپوف نیامیبن
ست یشد کاریباز ب - ش کردم ن یکار چی! من هیور کردو بلغ اتیچرند نیا ین

 که بخواد شر بشه!
 مداخله کرد: مسعود

 !؟یختیکه به هم ر یدید یزیزهرا خانوم شما چ -
 گفت: هیرو به مسعود با گر زهرا

جز ممنوع چاپ ها بودن!  شررونیسررر هی! یذاره تو انبار یاون کتاب ها که م -
 !یمسجد یها یدور هم نیا

به طرف بن مسررعود نداخت.  یشررونه ا نیامیو بن دیچرخ نیامیبا اخم  باال ا
 و گفتم: ستادمیزهرا ا یو شونه به شونه  دمیابروهام و در هم کش

 !ن؟یکن یکار م یمسعود؟ چ -
 گفت: یبا کالفگ مسعود

http://www.roman4u.ir/


 269 مقصودگوهر 

بچه ها کالس  یمسجد برا میر یکه به ضررمون باشه. م میکن ینم یما کار -
 .میذار یم یروشنگر یها

 کردم: زیهام و ر چشم
 !؟یاسیس -

 زد و گفت: یا مهیلبخند نصفه و ن مسعود
 .ینینه خانوم! د -
 رو به زهرا گفت: و
 کرده که اون سررکیر نیامیاز معلم ها بود. قبول! بن یکیاون کتاب ها امانت  -

فعال  یعنیشررره.  یراحت، جرم محسرروب نم التونیها رو آورده خونه. اما خ
 !ادیبه چشم نم گهیس که چهار تا کتاب دا ختهیاونقدر اوضاع به هم ر

 در ادامه حرف مسعود گفت: نیامیبن و
صورت نیا - سوب م یکتاب ها در  صورت کل یجرم مح شه. که یشه که به   با

 !یمعمول یکتاب ها نیدو تا ب یکی! اما نه میفکر کنن قصد پخش دار
 به سمت زهرا برداشت: یقدم و
 .هفتیبه خطر ب مونیکنم که زندگ ینم یراحت باشه. کار التیخ زمیعز -
رشون س یبه اون دو تا زل زده بودم که قلب هاشون بلوپ بلوپ باال یلبخند با
مسعود نگاهم رو ازشون  یمصلحت یدادن. با سرفه  یو عشق بروز م دیترک یم

شاره زد برم ب سر ا شپزخونه خارج رونیگرفتم. مسعود با حرکت  . همراهش از آ
 آروم گفت: یداشدم. با اخم و ص

 !؟یبه پا کرد شیباز آت -
 کردم و نگاهش کردم. چشم هار و گرد کرد: زیهام و ر چشم
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 !یریتقص یوسط ب نیباور کنم تو ا یعنی! ی! نکرده؟یها؟ چ -
 نزدم. مسعود کالفه گفت: یهم نگاهش کردم و حرف باز
 ؟یکن ینگاهم م یجور نیمن و بزن! چته؟ چرا ا ایب -
 یبه بازوم زد و با لحن با مزه ا یمن قصد حرف زدن ندارم، ضربه ا دید یوقت و

 گفت:
 سفره رو پهن کنم؟! -

ستم صدا یبازو یرو رو د شتم و تکونش دادم.  سعود گذا خر خرر قطع  یم
 از گلور خارج شد: ینامفهوم یشد. دوباره تکون دادم. صدا

 هوم؟ -
سرما با ستم موهام رو تکون دادم و  شا ید شت گردِن عرق کرده ام  یندیخو پ

 گفتم: یآروم یجام نشستم و با صدا ینشست. تو
 مسعود؟ -

کردم و با حرص زمزمه  یهار و کامل باز کرد و به سررقف زل زد. پوف چشررم
 کردم:

 باز شروع شد. -
 نشست و با ترس گفت: عیمتوجه من شد و سر نگاهش

 شده؟ یچ -
 هام و باال انداختم و گفتم: شونه

 !؟؟یشده نصفه شب ینظرت چ به -
 گفتم: یبهم زل زد. با ناراحت هیثان چند
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 وحشتناک بود! یلیدارم. خ مانیدرد زا دمید یمسعود خواب م -
صررورت و  دنیپلک زد و دسررت هار و باال آورد و شررروع کرد به مال یآرام به

عد از  عد گردنش و ب گار خواب از سرررر پر قهیدو دق یکیب رو بهم  دیکه ان
 گفت:

 !؟یدیترس -
 رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم: سرم

 داشتم. یبد یلی... حس خ ینه ول -
 گفت: یهار و باز کرد و با لبخند دست

 . بهش توجه نکن.یب*غ*لم خانوم ایب -
ار گذاشتم و اون شروع کرد  نهیس یو سرم رو رو دمیرو به سمتش کش خودم

 طنتیچشررم هام بود. با شرر یخوابم جلو یبه نوازر موهام. هنوز صررحنه ها
 گفت:

 کدوممون بود؟ هیپسر؟ شب ایحاال بچه دختر بود  -
 کردم: بغض

که ُنه ماهم کامل  نیداشررتم. نه ا مانیاالنم درد زا تیمسررعود من تو وضررع -
 باشه!

 هام پر از اشک شد: موهام متوقف شد، چشم یرو دستش
 .یلیبود مسعود ... خ یخواب بد یلیخ -

 گفت: یموهام کاشت و با لحن دلگرم کننده ا یرو یا ب*و*سه
 خدا بخواد. یهر چ زیعز -
 با لهجه مادرر گفت: و



wWw.Roman4u.iR  272 

 

 .یدو دست میریگ یما م ،یدست هیخدا بده  -
 ار فاصله دادم و گفتم: نهیلبم نشست و سرم رو از س یرو یلبخند

 بابام! هیو نه شب یپدرت هیمسعود تو نه شب یدون یم -
 ابرور و باال داد: هی

چون همه عمر تالر کردم مثل اون نباشم. اما  ستمیدونم ن یپدرم که م هیشب -
 دونم منظور تو از چه نظره! ینم

 کردم و گفتم: یهام رو از هوا پر و خال لپ
 یبه رو دمیبهت بر نخوره ها! ترسررناکه. من تا به حال ند خب بابات که ... -

خاص محبتش رو بروز نم بام هم جز در مواقع  با نه!  ند بز ده.  یزن عمو لبخ
 تو بود امکان داشت مثل تو برخورد کنه. یالبته اگر االن بابام جا

 با خنده ادامه دادم: و
 کنه! یکی واریو ممکن هم بود من رو با د -

 زد و گفت: یدلبخن مسعود
 قراره برام بمونه که بخوام باهات بد باشم! یمگه جز تو ک -

 ادامه داد: یبهش نگاه کردم تا حرفش رو ادامه بده و مسعود با مهربون منتظر
بچه هامون  یبرا میبتون یو هر کار میدار یاحترام پدر و مادر هامون و نگه م -
که به  یخوام زمان یمونه همسررر آدمه. از خدا م ی! اما اون کس که ممیکن یم

 ... بعد از تو زنده نمونم. میدیآخر عمرمون رس
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لبم نشست. چقدر از پدرم بابت انتخاب مسعود ممنون  یاز ته دل رو یلبخند
صورتم رو عقب  یو وقت دمیو گونه ار رو ب*و*س دمیبودم. خودم رو جلو کش

 آوردم گفتم:
 ..یقدر مهربون نیتو که ا! یخوب نقدریتو که ا -

 :دیرفت و کالمم رو بر نیمسعود از ب لبخند
 ساغر؟! -

 هام و جلو دادم: لب
خونواده  دنیبرم د یذار یکه نم نیخوبه ها مسعود! ا زتیخب چرا؟! همه چ -

 ام ...
 گفت: یدرموندگ با
 بگم نگرانم. ها؟! یمن به چه زبون -
 کوره در رفتم: از
 تونه یم یک نمیخوام بب یرم م ی! اصررال فردا میر و در آوردشررور گهیتو د -

 !رهیمن و بگ یجلو
 هار و گرد کرد و گفت: چشم

 بله؟! -
 و ازر گرفتم و گفتم: روم

 گم! ینم یچیه ینکن! ه یهم چشم هات و اون طور یالک -
 رو در آوردم: ادار

 نگرانم، نگرانم! -
 گفتم: تیرو بهش با عصبان و
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 !ننیام! مردم دهنشون باز مونده من و بب یبهشت یمن حور نه که -
 گفتم: یبا مسخرگ و
 !میباالخره برگشت. چقدر منتظرر بود یزن مسعود ظفر یوا -
 زدم گفتم: یکه نفس نفس م یدر حال و
 باشم. ششیپ دیکنه! من با یم مانیزا گهیماه د کیمامانم کمتر از  -

 دندون هار و به هم فشرد و گفت: مسعود
نکن قبل از رفتن به مدرسه در خونه رو قفل کنم.  یسر لج نندازم ساغر! کار -

با ا یذره جا هیاگر  بذ یکه گفت ییچرت و پرت ها نیفکر کردن بود  ارم عمرا 
 .یبر
ش عیسر و ش دیدراز ک شتم رو یرو دیو پتو رو هم ک ستم رو گذا  یصورتش. د

 دادم گفتم: یکه تکونش م یدر حال از پتو و یقسمت
 هست؟! یو االن چه فرق گهیماه د کی نیمسعود! ب -

ش نییرو با حرص پا پتو سرعت نزد دیک صورتش رو به  سم آورد. از تر کمیو 
 گفت: تیو مسعود با عصبان دمیسرم رو عقب کش

! یرو هم خودت واسررره خودت مطرح کرد گهیماهه د کیبحث رفتِن  نیا -
 .میر یاز رفتنت زده باشم! بعد از امتحانام با هم م یادحرفینم ادمیوگرنه 

 ی. بغض کردم و با صرردادیصررورتش کشرر یو پتو رو رو دیدوباره دراز کشرر و
 گفتم: یلرزون

 .دهیبه تو رس نای. ارث بابات عیستیاصال هم مهربون ن -
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به ه ک ی. بالشم رو برداشتم و در حالدمیشن یرو م شیعصب ینفس ها یصدا
 رفتم گفتم: یسمت در م

 !یگ یهمه ار زور م -
 اتاق رو باز کردم. صدار بلند شد: در
 نکن. یسر جات بخواب ساغر با اعصابم باز ایپاشو ب -

 هم چشم هام و بستم. عیو سر دمیانداختم و دراز کش نیزم یرو رو بالشم
 !ستایحرکاتم دست خودم ن امی. من بایساغر خودت ب -

صدا جمع شت پلک هام حس کردم.  شک رو پ شدن پار به  دهیکوب یشدن ا
شن نیزم شدن بازوم تو دمیرو  شرده  شم هام و باز کردم و ب یو با ف ستش چ  ید

 :هیگر ریاراده زدم ز
 ولم کن. -

نه کردم تا نتو نیو مجبورم کرد بلند بشررم اما من خودم روسررنگ دیو کشرر بازوم
ود چون من رو تا تشک ها کشوند و دستم رو ب یا هودهیحرکتم بده. اما تالر ب
 ی. رودمیام بازوم رو مال گهیتشررک افتادم. با دسررت د یبا حرص ول کرد و رو

 صورتم گرفت: یجلو دیسرم خم شد و انگشت اشاره ار رو به نشونه تهد
 !یاریدر م یمسخره باز یطور نیبار آخرت باشه ا -
 گفتم: هیگر با
 نامرد. -
هق هقم اوج گرفت. تو جار نشست و مجبورم کرد دراز بکشم. صورتم رو  و

با صررردا یتو با حرص بهم  یم هیبلند گر یبالش فرو کردم و همچنان  کردم 
 :دیتوپ
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 شم. داریب دیبخواب فردا صبش زود با ریبس کن. بگ -
که هنوز  یکم کردن صرردام نکردم و در حال یبرا یتالشرر نیمن کوچک تر اما

 گفتم: دمیمال یو مبازوم ر
 .یدستت بشکنه که دستم و شکوند یاله -

 زد: ی. هم چنان غر مرمیگ یگفتم از پدرم ممنونم؟! حرفم رو پس م من
که  ی! از روزیکن یو خراب م زیهمه چ یزن یبشررم م دواریبهت ام امیتا م -

 .یکرد یتهران به خاطر رفتن به خونه با اعصررابم باز میو اومد میازدواج کرد
 حق با منه ها! یدون یخودت هم م

 گفتم: یو لج باز هیگر با
 .ستیاصال هم ... حق با ... تو ن -

 ادامه داد: یتر یسکوت کرد و با لحن عصب نهیثا چند
 !ره؟یگ یدلت آروم م یدیمن االن بدونم تو مادرت رو د -
 گم؟ یمکه ... دارم ... دروغ  ؟یفکر کرد یآره. پس ... پس با خودت ... چ -

 ت:آب برگشت و کنارم نشست و گف وانیل هیرفت و با  رونیشد و از اتاق ب بلند
 نخواب. هیپاشو آب بخور، با گر -
رو کنار بالشررم  وانیکردم و جوابش رو ندادم. ل یکنار زانور نگاه م ییجا به

 تشکش و گفت: یگذاشت و بر گشت رو
تونم بعد از تموم شرردن درسررم تهران بمونم! االن  ینم یدون یخودت هم م -

 بهم دادن. یاجازه ا نیجام چن نیهم یهم چون دانشجو
 گفت: هیاز چند ثان بعد
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 !؟یچ فتهیب یو اتفاق یاگر بر -
 بود: دهیبر دهینفسم بر هنوز

 .رونی... از خونه ... برم ب ستیقرار ... ن -
 حرص گفت: با
 .یزن یحرف م هیشم با گر یم یآب بخور. عصبان -
 توجه به حرفش ساکت شدم و آب نخوردم. نفسش رو فوت کرد: یب

 برسونمت. امیب رمیبگ یتونم مرخص ینم -
 و جواب ندادم. صدار و باال برد: دمیو باال کش مینیب

 دن. ینم یگم بهم مرخص یم -
 گفتم: هیگر با
 .ری... شب به خ ستی... برام مهم ن گهید -
نا نزد، مطمئ یحرف گهی. ددمیآب رو از کنار بالش برداشررتم و سررر کشرر وانیل و

گذاشررته بود چون روز بعد به دشررت بهشررت  ریکردم رور تاث یکه باز یتئاتر
 بابا، همراه قاسم عازم شهرم بودم. نیتلگراف زد و سه روز بعد تو ماش

ص یآور ادی با سع یرو یقبل از حرکتش لبخند یها حتین ست، م ش د ولبم ن
 شد. یم ینمونه ا یمثل باباها بود! مطمئنا بابا

 گفت: یآروم یبا صدا قاسم
 رم؟یبگ نیخور یم یزیچ -

 بود گفتم: رونیکه نگاهم به ب یحال در
 بخورم. یزیچ نیماش یتونم تو یممنونم نم -

 رو تکون داد و گفت: سرر
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 .دیتعارف نکن نیخواست یزیدر هر حال چ -
 کردم و بعد گفتم: یتشکر

 م؟یرس یم گهیچند ساعت د -
 .گهیحدودا ... پنج ساعت د -

ساعت د قیعم لبخندم شد، پنج  س یم گهیتر  سعود هم زود تر  دم،یر کار م
 ماه ازر دور باشم؟! کی. قرار بود ادیبتونه ب

مدت  نیتو ا یعنیو نداره.  میخودم جوابم رو دادم، نه، مسررعود طاقت دور و
 مطمئنم احساسمون متقابله. شناختمش.

*** 
م. آره دوخته بود هیهمسا اطیبودم و نگاهم رو به ح ستادهیاتاقم ا یپنجره  پشت

 و سررتادینبود. مامان کنارم ا نایا هیاونجا خونه عال گهیچون د ه،یگفتم همسررا
 قدم جلو تر از ما! هیشکمش 

 لبم نشوندم و گفتم: یرو یشکمش لبخند دنید با
 اره!د یتو فقط چند ماه اختالف سن یمن با بچه  یمامان فکرر و بکن بچه  -

 بهم رفت و گفت: یچشم غره ا مامان
بچه من از آب و گل در  ،یاریدوسررال طاقت ب یکی یتونسررت یمرده نم لیذل -
 شه نقل و نبات تو دهن مردم! ی! حاال حرف جفتمون مادیب

 زدم و گفتم: یپوزخند
 یتلکم ایتو و بابا حرف  یکنه جلو یهم جرات نم ی! کسستمین نجایمن که ا -

 .ادیخودشون حرف بزنن که جونشون در ب نیبگه! پس بذار اون قدر ب
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 لبش و به دندون گرفت و گفت: مامان
! من منظورم زن عموت اد؟یجونشون در ب یچ یعنیکم مراعات کن!  هیدختر  -

 بود.
 خنده گفتم: با
 شد. یخطراوه اوه! موضوع  -
 . مامان دستش رو بلند کرد و پرده رو انداخت و گفت:میدیهر دو خند و
 !یزل زد اطشونیساعته به ح هی ستیس درست ن بهیغر دیجد ی هیهمسا -

 گفتم: یاومد و خنده از لبم رفت. با ناراحت ادمی هیحماقت عال دوباره
 کردم ... یفکرر هم نم -
 :دیساکت شدم و مامان پرس و
 ازدواج کنه؟! یزود نیکه فرهاد به ا -

 رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم: سرم
 .هیبود! هم حماقت عال بیفرهاد عج نیهم فروکش کردن عشق آتش -
 تخت نشستم و گفتم: یپنجره فاصله گرفتم و رو از
 !گرفت؟ یمیتصم نیچرا چن ییهویبود! آخه  یتر از اون حرکت عل بیعج -

 ر و جلو داد و گفت:لب ها مامان
شت از ا چارهیکرد! زن ب یم یتاب یمادرر چقدر ب یدون ینم - ست ندا  نیدو

 کارر کرد. هیخونه رو فروخت و پولش رو سرما یخونه بره. اما عل
 رو فوت کرد و گفت: نفسش
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سال  یبیعج زیشدنش با فرهاد چندان چ کیشر - نبود، باالخره اون ها چند 
ه خون هیبود که در عرض چند روز  نیا نجایا بیبود که با هم دوست بودن. عج

 .دیبزرگتر و نو سازتر خر
 هار و کج و کوله کرد: لب

 .دهیگن فرهاد براشون خر یالله و اعلم! م -
ه عالق هیدلم از خدا خواسررتم، واقعا فرهاد به عال یانداختم و تو نییرو پا سرررم

شه و دور کارها شه. هر چند مدت یمند ب دعام  دمیبعد فهم یخالف رو خط بک
 واقعا ساده لوحانه بود.

 یشرردن خواسررتگار یچند ماه افتاده بود! علن نیا یتو بیاتفاقات عج چقدر
 میخان و پسرر، تصم میشدن فرهاد! برمال شدن خالف سل وونهیمسعود و د

سه ازدواج و ظهور ع ییهوی شر هیشق احمقانه عالمن وا شدن  کیو حاال هم 
 .نجایو رفتنشون از ا یفرهاد و عل

تا  یچندان کار سررخت یبعد یزدن اتفاق ها حدس مدت بعد خبر  هینبود! 
کرد و من و  یها فروکش م نهیو ک دیرسرر یو فرهاد به گوشررمون م هیازدواج عال

 .میکن یشهر خودمون زندگ یراحت تو یلیخ میتونست یمسعود م
 دستش رو دور شونه ام حلقه کرد و گفت: مامان

 ی هنیسررر فرهاد و ک ختنیر گهید یسررر هیکه بابات و  شیپنج ماه پ -چهار -
فرهاد در آوردن واقعا دلم  یچند وقت قبل رو زنده کردن و اون بال رو سررر پا

شکر انگار فرهاد هم فهم دهیترس کتک حقش بوده و  نیکه ا دیبود. اما خدا رو 
 .دادادامه ن یبه دشمن گهیشده که د یگ*ن*ا*هش محسوب متاوان 
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اسررما که ظاهرا از مدرسرره برگشررته بود تو  یلب نشرروندم. صرردا یرو یلبخند
 :دیچیخونه پ

 ومد؟یمامررران؟ ساغر ن -
در  یتخت بلند شررد و جلو یبه روم زد و از رو یزیآم طنتیلبخند شرر مامان
 و در جواب اسما گفت: ستادیاتاقم ا

 .ادیاوال سالم. دوما، نه؛ قاسم تنها اومد و گفت مسعود نذاشته ب -
 اسما فروکش کرد: ذوق

 اد؟یباز هم نذاشته ب ؟یچ -
 جور آورد: هوی

کرده به اومدن  دواریکنه قاسم و اون همه راه کشونده و ما رو ام یپس غلط م -
 یلیکردم خ یشررره. من اول فکر م یم شیزیچ هیپسررره  نیسررراغر. مامان ا

 ... یدون یچقدر نامرده. نم دمیرفتم اونجا فهم ی. اما م وقتشهیحال
 در رسوندم و گفتم: یرو به جلو خودم

 ! پشت شوهر من صفحه نذار!یهو -
 من چشم هار برق زد و رو به مامان گفت: دنیبا د اسما

 !یکن یم تیاذ یکه اومده واسه چ نیمامان ا -
. از آ*غ*و*شررش که میدیرو در آ*غ*و*ر کشرر گهیو هم د دیبه سررمتم دو و
 اومدم گفتم: رونیب

 بعد برم. نمیخواستم برم خونه زن عمو. اما گفتم اول تو رو بب یم -
 شده گفت: زونیآو یبا لب ها اسما

 !؟یمون یناهار نم -
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 با خنده جواب داد: مامان
 ه؟یبغ کردنت چ گهیباشه. د نجایدختر، ساغر قراره چند هفته ا -

 لب نشوند و گفت: یرو یمصنوع یلبخند اسما
 !ایپس بعد از ناهار زود برگرد -

 به رور زدم: یلبخند
 !زیچشم عز -
شتم و از هر دو خداحافظ و سمت در هال رفتم و چادرم رو بردا کردم و از  یبه 

شدم. چقدر دلم برا شده بود. آخه  یچادر رنگ یخونه خارج  سر کردنم تنگ 
 ها برم. هیاومدم که بخوام تا خونه همسررا ینم رونیاز خونه ب ییتهران که تنها

 کردم. یمهم چادر سرم ن میرفت یم رونیکه با مسعود ب ییوقت ها
ه به در خون گهیبار د هیقبل از رفتن به خونه زن عمو  دم،یکه رسرر اطیح یجلو

ش یو عل هیسابق عال ی شم دوختم و آه ک ست یعنی. دمیچ  یراب هیمن و عال یدو
 شرکت کنم؟ شیتونم تو عروس ینم یتموم شد و حت شهیهم

*** 
 اسما به هوا رفت: یکه خارج کردم خنده  راهنیپ ی قهیرو که از  سرم

 داره. دنیات د افهیساغر ق -
ست مرتب کردم و کوفت موهام سمت آ یو با د فتم. اتاقم ر نهینثارر کردم و به 

به تنم زار م راهنیپ مان  مان م یما ما چه کنم!  خب  ما  گفت شررکمم  یزد. ا
 تنگ رو بپوشم. یلباس ها نیا ستیبرجسته شده و خوب ن
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از ته دل زدم. اگر خونه بابا و خونه خودمون تلفن  یشررکمم زل زدم و لبخند به
سعود زنگ م شک به م شت بدون  صبش  یزدم و م یدا گفتم امروز موقع اذان 

 یگگرفت اینبض  یقبال گهگدار حرکت بچه رو حس کردم. اگر نیواضررش تر
 شردهمثبت باعث  یانرژ نیبود. امروز حضرورر رو کامل حس کرده بودم و ا

 بخندم. لیدل یبود از صبش ب
که هنوز  یخوند. اسما در حال یکه من رو فرا م دیچیزن عمو تو خونه پ یصدا

 گفت: دیخند یم زیر زیر
 .نهیرو بب پتیبرو مادر شوهرت هم ت -
 زد و گفت: تیاز سر رضا یلبخند دنمیاتاق خارج شدم. زن عمو با د از
بچه رو خفه  یدیپوش یتنگ رو م یبود اون شلوار ها یخوبه. چ یطور نیا -

 !یکرده بود
شروع کرد به مرور همون حرف ها دایکه حاال جبهه موافق پ مامان  یکرده بود 

 رو اشاره کردم و گفتم: کیصبش. پالست
 ؟یدیرو خر انیزنعمو ا -

 رو باال گرفت و گفت: کیپالست
 خوبه. نیآره دخترم بب -

 روشون اخم کردم: دنیها رو در آوردم و با دست کش پارچه
کن؟ خشرر نقدریچرا ا ناینرم واسررره لباس بچه. ا کویگفته بودم تر ه؟یچ نایا -

 زن عمو؟ یدیخر ی! از کستنین کویاصال تر
 گفت: یصورتم نگاه کرد و با ناراحت به
 گفت بار تازه اس که! ی! عباسعلستیواقعا خوب ن -
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 حرفمون: نیب دیپر اسما
 که آوردمشون. ستیسال ن کیاز  شتریکه هنوز ب نهیا یمنظور عباسعل -

 به اسما رفت و من در جواب زن عمو گفتم: یچشم غره ا مامان
 خشکه. یلیخ نینرم باشه. اما ا دیلباس نوزاد با -

 گفت: یدرماندگعمو با  زن
 .ایدوباره برم؟! پس آماده شو خودت هم ب یعنی -
 مامان نگاه کردم. مامان سرر رو تکون داد و گفت: به
 .نیتا قبل از ناهار برگرد -

باس ل نیتونسررتم با ا یبه اتاق رفتم تا لباسررم رو عوض کنم چون عمرا نم من
سرم کنم. زن عمو از ه شت جز ا ییماجرا چیچادر  سل نیخبر ندا سر   میکه پ

خاطر  نیدونست. به هم ینم یزیچ نیاز ا شتریخواستگارم بوده و ب یخان تقو
باالخره هر چقدر هم که مهربون میکن یمخالفت میتونسررت یمامان و من نم  .

 باشه، باز هم مادرشوهره!
شلوار راهنیپ شتن یرو از تنم در آوردم و بلوز و  درم چا تنم کردم و بعد از بردا

اسررما هم چادرر رو سرررر کرده و کنار در هال  دمیاز اتاق خارج شرردم. د
 گفت: ی. زن عمو با لبخندستادهیا

 .امیتو تنم نمونده که باهات ب یخب پس با اسما برو که من جون -
 گفت: یبه مامان نگاه کردم و مامان هم با کالفگ دوباره

 از خونه. نیبرو. دور نش یفقط تا مغازه عباسعل -
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 نیی. هر دو سرررمون رو پامیکه جواب زن عمو رو بشررنو میمن و اسررما نموند و
ه . همون طور کمیرفت یعباسررعل یو تند تند به سررمت پارچه فروشرر میانداخت

 یزدم همه پارچه هار خشررک و خشررن بودن و به قول اسررما داد م یحدس م
ستن. بنابرا صم کیتو  نیزدن که کهنه ه سما یآن میت مغازه حاج  یراه من و ا

 بود. یبزرگتر ی. که پارچه فروشمیشد یمرتضو
به جونم افتاد.  بیعج یدلهره ا میدر اومد یکه از مغازه عباسررعل یلحظه ا از

کردن بار از وانت به داخل مغازه  یمشررغول خال یکارگر یبلور فرشررو کینزد
 .میو به سرعت از جلور عبور کرد میانداخت نییبود. سرمون رو پا

 !هیسالم دختر همسا -
 مستادیخواستم توقف کنم. اما به اجبار ا یتو رگ هام منجمد شد. من نم خون
 گفتم: یسرم رو باال آوردم و در جواب عل یو کم

 ؟یسالم خوب -
 لبش نشست: یرو یبه صورتم انداخت و لبخند کج ینگاه یعل
 ر؟یبه خ دنیممنون. رس -

 زدم و گفتم: مهینصفه و ن یتو دست اسما فشرده شد. لبخند بازوم
 هفته اس که اومدم! کیممنونم.  -

 و باال فرستاد: ابروهار
! یاومد یهم از خونه در نم دیشررا ای! میو نداشررت دنتیپس ما سررعادت د -

 .یکه رفت یشد! رفت نیات سنگ هیسا یعروس شد
 لب باز کرد: اسما

 !؟یواسه چ ومدیم نجایشوهرر اونجاست. ا -
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 کرد و گفت: یاخم کمرنگ یعل
 !نیرفت یم ییجا ایمزاحمتون نشم! گو -

 گفتم: ی. در جواب علدیدستم رو باز هم کش اسما
 سالم برسون. هیخوشحال شدم. به مامانت و عال -

. میسرررر رو تکون داد و من و اسررما ازر دور شررد یزد و به آروم یپوزخند
 اسما با حرص گفت:

 بود! مونیهمون موقع که همسا یازر متنفرم. حت -
اتفاق  میما اومد دیفهم یرو به چپ و راسرررت تکون دادم. االن که عل سرررم
 افته مگه نه؟ ینم یخاص
 یمبود. ن یپوزخند عل شیحواسررم پ میبود یکه تو پارچه فروشرر یمدت تموم

شا هیلحظه، فقط  کی یبرا یدونم چرا! ول سعود  دیلحظه حس کردم  حق با م
صدا یرو راحت م زیهمه چ دیبوده و من نبا سما از فکر ب یگرفتم! اما با   رونیا

 اومدم:
 قراره. یخونه. من دلم ب میبر ریزود تر بگ -

م و تکون داد دییسرررم رو به نشررونه تا یجیگذرا به اسررما انداختم و با گ ینگاه
بار از  نیو ا رونیازه باز مغ میو با هم زد دمیپارچه مورد نظرم رو خر یسرررسررر

ازه مغ یعنیاراده به اون طرف،  ی. بمیبه سررمت خونه رفت ابونیخ گهیسررمت د
رو باال گرفته بود و  ر. فرهاد بود. سررردمینگاه کردم. درسررت د یبلور فروشرر

. نه لبخند و نه نیینگاه از باال به پا هیبه ما دوخته بود.  ریچشررم هار و از ز
 .زیآم دیتهد یخونسرد هیاخم، 
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گاه به روبرو دوختم. مثال فرهاد م ن چه غلط یمعلقم رو  نه وسررط  یخواد  ک
 !ابون؟یخ

 یور یمن لبخند دنیزد و با د رونیقاسم از در خونه ما ب میدیکوچه که رس سر
 اومد: کیلبش نشست و نزد

 .ششیسالم. عباس آقا داخل مغازه، منتظر شماست. گفت ببرمتون پ -
ه بود ک یشدم. چه کار یرو به دست اسما دادم و با قاسم راه دیخر کیپالست

ستاده بود دنبالم؟ رو سم رو فر ش یصندل یبابا قا ستم و هم نیعقب ما ش راه ن
 .میقاسم به خارج از شهر رفت

بابا  ی! رفقادیدر مغازه بابا جفت ابروهام باال پر یجلو یمیکر یحاج دنید با
 شده! ع*و*ض*ی یمیکر یحاج ایعوض شدن 

 و گفت: دیبشم که قاسم به سمتم چرخ ادهیپ خواستم
 چند لحظه. -
اومدن و سوار شدن. به  نیو بابا به سمت ماش یحرکت منتظر موندم. حاج یب

سالم کردم که حاج ش یهردو  رو به حرکت  نیبا متانت جوابم رو داد. و بابا ما
! لب به شیشررگیهم یدر آورد و همزمان شررروع کرد به زمزمه کردن آهنگ ها

 کرد. ینم تیامام جماعت مسجد هم رعا یجلو یدندون گرفتم. بابا حت
 لب گفت: ریبا خنده سرر رو به چپ و راست تکون داد و ز یحاج

 .یخون یکه م هیها چ نیاما از دست تو مرد! ا -
 جواب داد: یالیخ یبا ب بابا

 د ها ...نه مثل شما آخون هیکیمونم. ظاهر و باطنم  یم نیمن هم -
 :دمینال یکاره ول کرد و قهقهه زد. با ناراحت مهیحرفش رو ن و
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 بابا؟ -
 مداخله کرد: یحاج

 .ستی. درست بشو نرینگ لشیشما دخترم؟ بابات و تحو یخوب -
 گفتم: یمصنوع یخوند. با لبخند یهم چنان آوازر رو م الیخ یهم ب بابا

 بودن شما کنار پدرم ... چطور بگم؟ -
 به حرف اومد: بابا

 .ارنیمن حرف در م ی. مردم براستیکه ن ی! الکیبله حاج -
از گوشه چشم به من انداخت و در جواب پدرم  ینگاه یباز قهقهه زد. حاج و

 گفت:
 شیبده چرا آورد شیدخترت توضرر یمورد برا یب یها دنیخند نیا یبه جا -
 !نجایا

 :دیبدون مقدمه پرس بابام
 خونه؟! یمسعود نماز مبابا جان  -
 شل گفتم: یتعجب و صدا با
 آره! -

 :دیبار خودر رو به من پرس نیفرستاد و ا رونیب ینفسش رو با آسودگ یحاج
 ؟یدیدخترم تو خودت نماز خوندنش رو د -

 رو تکون دادم و گفتم: سرم
 دمشینصفه شب و خارج از وقت نماز هم د یخونه. گاه یبله. سر وقت م -

 کنه به نماز خوندن. یم قیمن رو هم تشو شهیکنه. هم یم ازیره راز و نکه دا
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 نگاهش رو به روبرو دوخت و خطاب به بابا گفت: یحاج
سجد اردکان  یوقت - ضرت عباس یبرا یلینفس بحر طو هیپارسال تو م رو  ح

 جوون تو بهشته. نیپدر و مادر ا یاز حفظ خوند با خودم گفتم جا
 لبش نشست و رفت یکه پوزخند رو دمیرخ بابا د مینوحه بخونه؟! از ن مسعود

 :یکالم حاج ونیم
 جهنم. نیزم ریخوام من و بفرسته ز یبره بهشت من از خدا م یاگه حاج عل -

 لب گفت و ادامه داد: ریز یاستغفراله یحاج
. تو هیگفت سررپاه دمیکه کنارم نشررسررته بود نام و نشررونش رو پرسرر یاز مرد -

 ! گفت برادرزنشه.دیگنج یام نم لهیمخ
 خطاب به من گفت: بابا

 گه ها! یشوهر الهام و م -
ادامه حرفش رو رها  ینه، اما حاج ای دیدونم بابا د یرو تکون دادم. نم سرررم
 نکرد:

واهمه  یهسررتم. ب تیهم شررهر بایکنار، گفتم من تقر دمیخودر رو کشرر -
 و داماد توست. یکرد که پسر حاج عل یخودر رو معرف

سال خودر رو داماد بابا معرف یرو یلبخند سعود پار ست. م ش ه کرد یلبم ن
 رفت: نیلبخندم از ب یبوده. با ادامه حرف حاج

 شه رور حساب باز کرد! یپس م -
 شد: یجد یکم بابا

 کنه. دیدخترم و مسعود رو تهد یزندگ یخوام خطر ینم -
 زد: یلبخند آرامش بخش یحاج
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 راحت عباس آقا! حواسم بهش هست. التیخ -
 ادامه داد: و
 .شهیمن و برسون دم مسجد. االن وقت نماز م -

 یشررهر چرخوند و بعد وارد کوچه  یاصررل ابونیرو به سررمت خ نیماشرر بابا
 گفت: یرو نگه داشت و با مسخرگ نیمسجد شد و ماش

 التماس دعا دربان بهشت! -
 رو با دست نگه داشت و رو به بابا گفت:شدن داشت در  ادهیکه قصد پ یحاج

 یعالم و آدم و مسررخره کن یگردنت و ه یکه اون طناب و ببند نیا یبه جا -
به  و بزنه به کله ات ادیدو رکعت نماز بخون بلکه خدا دلش به رحم ب ایپاشررو ب

 !یفتیب ایو اون دن ایدن نیا یفکر زندگ
 و گفت: دیبه کراواتش کش یدست بابا

و که  امیدن نی! بعدر هم من ا؟یطناب حاج یدلت اومد بهش بگچطور  -
 جهنم منت نداره که! نیزم ریز گهیهم که د ایدارم! واسه اون دن

ست و اونقدر گفت تا بابا رو پ الیخ یب یحاج اما ش به  کرد و با خودر ادهینن
 که متوجه شد بابا هنوز تو چهل روز نجاستشه. نیداخل مسجد برد، با ا

 شدن رو به من گفت: ادهیبل از پق بابا
ستم ببرمت  یم - سند کرد یخونه ا هیخوا شونت بدم. گفتم اگه پ برات  یرو ن

 بهم. دهیمثل کنه چسب یکه حاج ینیب یفعال م یبخرمش. ول
 و بابا ادامه داد: دیخند یحاج
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صبر کن با هم بر ایب ای - سجد و   ابونیخونه از خ یبر یخوا یاگر م ای. میتو م
 .ینیاون خونه رو بب میبرو. هر وقت اومدم خونه با هم بر یاصل
 کردم. یصبر م یخونه رو بپرسم اما بهتر بود کم انیخواست جر یم دلم

من  بود! یگفتم. چقدر هم که از بابا التماس دعا داشررتن منطق ییدعا التماس
خواستم برم مسجد  یخوره! م یرو م یزهرمار نیا ارهیم ریاز کجا گ نیموندم ا

آخه تا به حال نرفته بودم و بعدر هم که تنها  دم،یکشرر یاما من خجالت م
شدم تنها نیبودم. بنا برا ش ییمجبور  سمت خون ادهیپ نیاز ما شم و خوم به  ه ب

 حرکت کنم.
 خلوت تر شده بودن. از کوچه شیپ یها نسبت به ساعت ابونیظهر بود و خ سر

شدم و به کوچه ک سجد خارج  شدم، چادرم  شینارم سبتا پهن تر بود وارد  که ن
شتم. وارد خ یرو محکم گرفته بودم و تند قدم بر م سم رو ب ابونیدا ا شدم، نف

 از سرعتم کم کردم. یفرستادم و کم رونیآرامش ب
 هی ی. از جلودمیفهم یبه دلم افتاده بود که علتش رو نم بیعج یا دلشرروره
ست کیکوچه بار شم که د ستم رد ب ست و من رو به داخل  یرو یخوا ش بازوم ن

محکم به گردنم برخورد  یکنم ضررربه ا یکوچه هل داد و تا خواسررتم اعتراضرر
 فلج شدن تو بدنم نشست و چشم هام بسته شد. هیشب یکرد حس

 .دمیتپ تپ ... نفسم رو داخل کش تپ
 داد. دوباره تپ تپ تپ. یبهم م یبود که حس خوب گاریس یبو

و تار  رهیحجم ت هینگاهم از  یکه تو یزیچ نیهام و آروم باز کردم. اول چشررم
صل زمان هیشکل گرفت   نیممنظم به ز یکفش واکس زده و براق بود که با فوا

 شد. تپ تپ یم دهیکوب
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س یرو باال آوردم، پا نگاهم صله  یصندل یکه رو یک سته بود. فا ش  یادیز ین
دن و گر یتو یتکون دادم درد وحشتناک دو متر. سرم رو که دیباهام نداشت شا

 :دمیاراده نال یشونه هام نشست و ب
 آخ. -

 گوشم نشست: یپوزخندر تو یصدا
 هه! -

ستم سخت د شخص باال  یرو یرو به  صورت  شتم و نگاهم رو تا  گردنم گذا
ساس فرهاد قلبم فرو ر ینگاه خال دنیآوردم. با د سختیاز اح  نیرو ب یگاری. 

 نگاه متعجب و دنیکرد. با د یدود م یدو انگشررتش گرفته بود و با خونسرررد
 نقطه نامعلوم چشم دوخت: هیترسانم نگاهش رو ازم گرفت و به 

 خارجت کنن. دونیاز م فیضع فیحر هیبده به خاطر  یلیخ -
دراز  یاتاق بدون فرر که من گوشرره ا هیرو دور تا دور اتاق چرخوندم.  نگاهم

دود  گاریمن نشسته بود و س یکیدر نزد یصندل یبه دراز افتاده بودم و فرهاد رو
. به رو به رو واریبه سررقف، تو د کینزد ِک یکوچ یلیخ یپنجره  هیکرد. با  یم

گذرا انداخت و  ینگاه م. چادر هنوز دورم بود! بهنمیکردم بشرر یسررع یسررخت
 ادامه داد:

 !یومدیذره هم باهام راه ن هی یدوستت دارم. حت یدونست یم -
 بود. دوباره پوزخند زد: یکنار وارید یاتاق، تو درِ 
 نه؟! ستیواست آشنا ن نجایا -
 صورتش چشم دوختم و اون با حسرت ادامه داد: به
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 شه. یکه بهت گفته بودم تا آخر سال تموم م هیهمون خونه ا نجایا -
 شد: قیصورتم دق یتو یدلم برار سوخت! با سرد دیشدم، شا نیغمگ

 خونه س. نیزم ریز نجایا -
 :گفت یحرفش رو بزنه. با لبخند حرص در آر هیکردم تا بق زیهام و ر چشم

 !؟یدون یتخت! م یببرمت رو یتوقع که نداشت -
 زد و گفت: شیآت گهید یکیپار له کرد و  ریرو ز گارریس
تاق زماننهیزم ریز نیهم اقتیل - به تو بود که دسرررت  ی! تخت اون ا متعلق 

 !ینخورده بود
 هام و به هم فشار دادم و با نفرت گفتم: لب

 جسم من! یشد تو یخالصه م یزد یکه ازر دم م یپس همه عشق -
 :دیبلند خند ینگاهم کرد و بعد با صدا هیثان چند

 !یبچه ا یلیساغر! خ یبچه ا -
 شدت خنده ار که کم شد گفت: از
باورر دار یکه تو هیعشررق همون میریفرض بگ ایب - به نظرت من یذهنت   !

شق شق بودم اون هم عا ست دار یاگرهنوز عا شوهر یکه تو دو ! االن با وجود 
 قدر به نظرت احمق نیکردم؟! ا یداشررتنت تالر م یبرا دیداشررتنت باز هم با

 ام؟یم
 تر شد و گفت: یجد نگاهش

، با چشم داشته باشم یناموس باشم که بخوام به زن کس یاگر اونقدر ب یحت -
 شه .. فقط ... یندارم ... چندشم م یزن حامله کار

 زد: گارریبه س یقیعم پک
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 .ینم برک یبعد ولت م فتهیدارم تا بابات به عز و جز ب یفقط تا فردا نگهت م -
 به انتخاب فشرده شد و باز هم خدا رو شکر کردم که یمهر یهمه ب نیاز ا قلبم

 شیکار کردم؟ چرا نگران یمسرعود! من چ یپدرم دل بسرتم. انتخاب پدرم؟ وا
لحظه  هیشررکمم بود. خودم رو جمع کردم.  ینگرفتم؟ نگاه فرهاد رو یرو جد

کنه  یسررع نکهی. نگاهش رو باال آورد و بدون انهیحس کردم چشررم هار غمگ
 کنه گفت: یباز هم تظاهر به خونسرد

 چند وقتته؟ -
 اراده جواب دادم: یب

 تو پنج ماهم. -
 زد: پوزخند

! خواهر من از ماه اول گرد و قلمبه ؟یشرف بد یاون ب لیبچه گربه قراره تحو -
 بود.

 یا افهیشررده بود! با ق وونهیخنده ار قطع شررد. غلط نکنم د هوی. دیباز خند و
 متفکر گفت:

شم م یداد یکه جوابم و م نیاز ا - سرکش بود یخو  هیاما ... عال ،یاومد. تو 
 ترشیچشم مادرر، ب یزنم. جلو یکنم. کتکش م یم یمحل ی. بهش بزونهیآو

 همون منقل و وافورشه. رتشیهم که غ یچسبه. عل یبهم م
 زمزمه کردم: یباز مونده بود. با ناباور دهنم

 !؟یمعتاده! تو .. معتادر کرد یعل -
 :دمیخودم رو جلو کش ینقطه زل زد. کم هیرو نداد و به  جوابم
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 !؟یزن یرو م هیعال یچ یبرا -
 :دیهام لرز لب

 کارت کرده؟! یاون مگه چ -
 که بهم نگاه کنه جواب داد: نیا بدون

 ده. یتو رو م یمعرفت یتقاص ب -
 :دمیهام پر از اشک شد و نال چشم

 کارت کردم؟! یمن چ -
به سررمتم هجوم آورد، از  یب قب کشررهوا  به د دمیترس خودم رو ع  واریو 

سب صله  دم،یچ سانت یتو فا شد و نفس هار رو  یمتر یچند  صورتم متوقف 
 داد، با خشم تو صورتم رها کرد: یم گاریتند س یکه بو

خونه شررما و  یکه تو ی! اون چند روزیبدون یخوا ی! م؟یکارم کرد یچ -
صداید یعمو صدا یساز و دهل بود، تو ی... ثت  شک و ناله!  یخونه ما  ا

 میمن تو اتاق لعنت یب*غ*ل اون ع*و*ض*ی بود یکه تو تو یشررب یدون یم
 !دم؟یکش یچ

 خش دار شد: صدار
تن نذاش یداد زدم. ناله کردم. التماس کردم که در اتاق رو به روم باز کردم، حت -

 و من مجبور شدم تو اتاق ... ییتا صبش برم دستشو
کردم نفس  یجرات نم د،یو صرردا دار نفس کشرر یرو رها کرد و عصررب حرفش
 بکشم.
شم صدا هیچند ثان یهار و برا چ ست و با  شش ب ییب  ترشیکه هر لحظه لرز

 شد ادامه داد: یم
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من  ینداد. مادرم پشررت در پا به پا تیها و التماس هام اهم هیبه گر یکسرر -
 دمیکه باالخره در رو باز کردن و فهم نیباز نشررد تا ا یکرد اما اون در لعنت هیگر

 .محبتت رو جبران نکنم نیموعدر نشده ا یساکت بمونم و تا وقت دیفعال با
هار و باز کرد. سرررخ بودن. آب دهنم رو با ترس قورت دادم. پوزخند  چشررم
 کنج لبش نشست و گفت: یدردناک

 یم کنم تا توشد؟! با خودم گفتم برم مغازه و خودم و سرگر یچ یدون یاما م -
شم  نیخونه دق نکنم. اما هم ستم باال بک ل مثل مغو یسر هیکه کرکره رو خوا

 خورد زدنم! یسرم و تا م ختنیها ر
 شد: لینگاهش به خشم تبد رنج

به خودم م یوقت - هام ب دمیچیپ یاز درد  پا با یحِس ب یو  با  یب یحس بود، 
اومد و خودر رو سرررم و توف انداخت رو صررورتم.  یاومد باال زتیهمه چ

 تاوان کدوم کارمه! نینشون داد تا بدونم ا
صله ناجور بود و من ب لبخند صورتش و سه   رشتیزد. از همون لبخند ها که وا

 عضالتم رو سفت کردم:
 یب*و*سررم و م یخواسررتم خوب بشررم. بهت گفتم کار خالف و م یمن م -

 ذارم کنار.
 شد: زیت نگاهش

نه چندان دور  یا ندهیدم در آ یکنه. بهت قول م یوضع فرق م گهیاما حاال د -
 خودم! دیشه مر یبابات هم م یکرده  زیداماد عز

 :دمیگرفتم و غر دهیو ناد ترس

http://www.roman4u.ir/


 297 مقصودگوهر 

 !یادیغلط ز -
 و مسخره ام کرد: دیسرر رو عقب کش یباال رفت و کم ابروهار

 ؟یرور حساس یبگ یاالن خواست -
 پوزخند زدم: یاراد ریغ
 ازر راحته. المی. خستیمن ن تیبه حساس یاجیاحت -

 هار ترسناک شد: چشم
فاکل التیخ - چقدر  یدونسررت یراحته اما من که م یکراوات یاز اون جوجه 

 ارزر نداشتم! یعاشقت بودم واست ذره ا
 دلم رو به زبون آوردم: حرف

 .یستین یچیمسعود ه یتو در برابر بزرگ -
 لب با حرص گفت: ریهار و بست و ز چشم

 خفه شو ساغر. -
همه  نیزد، از ا یبسررته لبخند کج یسررکوت با چشررم ها هیاز چند ثان بعد
اگر  یحت دیکردم، با یباهار لج م دیداد، نبا یبهم دست م یحال بد یکینزد

 کردم که بذاره برم. یشده بود التماس م
 ؟یدوسش دار -

 یباز کرد، قطره اشک یآروم شد، ساکت موندم. چشم هار رو به شتریب ترسم
وسررط باشرره، اما از سررنگ  یعالقه ا نکهی. قلبم به درد اومد. نه اختیر نییپا

 تفاوت بمونم! ینبودم که ب
مشررتم فشررردم. دسررتش رو جلو آورد و در  یکه دور کمرم ولو بود رو تو چاردم

 لرزون گفت: یصورتم نگه داشت و با صدا یچند سانت
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 کنم. یحاضر بودم هر کارمن هم دوستت داشتم.  -
 :دی. ابرو در هم کشدمیگونه ام رو نوازر کنه که صورتم رو عقب کش خواست

 ؟یکش یواسه اون هم صورتت رو عقب م -
 هم اخم کردم: من

 اون شوهرمه. -
 زد: داد

 خفه شو. -
 کوره در رفتم و من هم داد زدم: از
بابام  یتو رو یوقع داشررتکاره بودم؟ ت یوسررط چ نیتو خفه شررو ... من ا -
 !؟یخالفکار روان هیبه خاطر  ستم؟یوا

 هار و به هم فشرد و با خشم گفت: دندون
 .یکن یام م وونهید یدار -

 شیتهران، برم پ یخواسررتم برم خونه، خونه خودمون تو یام گرفته بود. م هیگر
 مسعود. صدام لحن التماس گرفت:

رو آب یبا ب ؟یریبشررره؟ از بابام انتقام بگ یکه چ یمن و نگه دار یخوا یم -
 کردن من؟!

 رفتم خونه! صدام و باال بردم: یم دیشدم. من با یرو نداد، عصب جوابم
 ؟یخوا یاز جون من م یبا توام. بذار برم. چ -

 شد و گفت: ثیخب نگاهش
 خونه؟ یبر یخوا یم -
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 گفت: یبیو غر بیتکون دادم. با لحن عج یدواریرو با ام سرم
 !گهید یبها هیاما به  یذارم االن بر یتا فردا نگهت دارم، م نکهیا یپس به جا -

ش ابروهام ستش  دمیو در هم ک شم دوختم تا ادامه بده. د و منتظر به لبهار چ
مم شررک یتو یبزنم درد وحشررتناک یرو عقب برد، مشررت کرد و تا بخوام حرف

 .دیچیپ
شکمم نشست، چشم هام  یحبس شد، دوباره مشتش عقب رفت و تو نفسم

رو  ادیشکمم فرود ب یرفت تا با شدت تو یکه عقب م یگرد شد و مشت سوم
 حرف زدن نمونده بود. لب زدم: یبر یی. صدادمیچسب

 بچه ام. -
.... 

 مادر. اریدستت رو باال ب -
ستم رو باال آوردم و تو مثل ست یربات د شم راهنیپ نیآ  جلو بازم فرو بردم. چ

صدا ونیگر یها صبان ش،ینیفس فس ب یمامان و  شروع کر یترم م یع د کرد. 
کردم گلوم متورم شررده و با به زبون آوردن  یبلوزم،حس م یبه بسررتن دکمه ها

 کنه. یم یزیترکه و خونر یکلمه م نیاول
بلندم  ادیموهام فرو برد و با فر یفرهاد دستش رو تو یآبم!! وقت سهیمثل ک دیشا

 کرد:
 واسه من. این لمیف یالک -
به خودم پنیزم ریپرتم کرد وسررط ز و با نفسرر دمیچی. از درد  که هنوز از  یو 

 شده بود گفتم: دهیبر دهیشدت شوک بر
 ... کار ... یتو ... چ -
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ست رو لگدر ش صد جون بچه ام رو کرده بود. ال ین  یکمرم. ع*و*ض*ی ق
 شد! سیپام خ
 :دیموهام کش یرو یدست مامان

 رو ببرن در خونه ار. شیباعث و بان ی کهیت کهیت یاله -
 پا به ماه بود. دسررتم رو چارهیبه صررورتش زل زدم. ب ی. با ناراحتهیگر ریزد ز و

ش یجلو بردم و رو ستش رو عقب ک شتم. اما د ستش گذا  یو محکم زد تو دید
 صورتش:

 رو بکشه. تیمسئول یخدا مِن ب -
دستش  یبه صورتش زد. به سخت گهید یلیچند تا س رمیتا بخوام جلور و بگ و

ند گفتم. هر چ یجون مهی"آخ" ن دیچیهام پ هیبخ یکه تو یرو گرفتم اما با درد
شت تا بخ ست  شتریب هیکه هفت ه شد د نخورده بود؛ مامان که متوجه دردم 

 :دینگه داشت. و شونه هام رو چسب
 دردت گرفت؟ رمیبم یلها -
 :هیگر ریبگم زد ز یزیمن چ نکهیقبل از ا و
سم بهت ن - شده چرا حوا پدرت گفتم  ی! ... چقدر به اون پدِر بستیمن کور 
بچه زوده که ازدواج کنه؟! خبر مرگش دلش خوشررره که دو تا دختر بزرگ  نیا

 کرده.
شونه هار افتاد.  یدست هار صورتش رو پوشوند و هق زد، چادرر به رو با

سع ضع مامان کامل  دنیسرر رو داخل آورد و با د دیچند تقه به در خورد و  و
 کالفه س گفت: یکه معلوم بود حساب یوارد اتاق شد و در حال
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 زن عمو! یکن یم هیگر یباز که دار -
 به خودر مسلط شد و گفت: یتا حد یقیبا نفس عم مامان

 اد؟یاز دستم بر م یچه کار هیجوشه. جز گر یو سرکه م ریدلم داره مثل س -
 گفتم: دیبه سع رو
 سوزه. یگلوم م -

سمت پارچ آب رفت و ل دیسع ستم داد، حت یوانیبه   یرو پر از آب کرد و به د
 گلوم نشست. یتو یجرعه کامل هم نتونستم بخورم و درد وحشتناک کی

 مامان رو اشاره کرد و رو به من گفت: دیسع
 کنه. یم هینفس گر هی مارستانیب میکه اومد شبیاز د -
 گفتم: ینبودم. به سخت هوریب یادی! پس مدت زشبید
 بابام کو؟ -

 جواب داد: مامان
زده نشررسررته کنارر که  شیبدبختت هم از کار و زندگ یخونه. عمو حاج عل -
 به پا نکنه. یوقت شر هی

 گفت: دیرو به سع بعد
 مش؟یشد؟ ببر یچ -
 شد گفت: یکه خارج م یرفت و در حال سمت در به
 .میمعطل نش گهیکه کار تموم شد د نیشما آماده ار کن -
 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: یسخت به
 به شما خبر داد؟ یک -

 گفت: یلرزون یبا صدا مامان
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 پتو... هی ی. المارستانیب یانداخته بودنت جلو -
دونستم. اون موقع هنوز بهور  یها رو م نیمجال ادامه حرفش رو نداد. ا هیگر

ضوح  زیبود که همه چ نجایا یبودم. بد بخت  یاومد وقت ادمیاومد.  یم ادمیبه و
س ست داد و آب یح شد. وقت یمثل ادرار بهم د شار از بدنم خارج   فرهاد یبا ف
 لگد و مشت هار کارساز بوده. دیفهم
 ت:صدار نشستو  یمونیپش هیشب یتو نگاهش ترس نشست و حس یوقت

 شد ساغر؟! یچ -
شم ها و س یمن که با چ شده زل زده بودم به لبا شاد   یبود و بو سیکه خ یگ

رهاد با دو . فرمیشد از ته دل بخوام بم یبود باعث م دهیچیپ مینیب ریکه ز یخون
سم درست بود،  نیزم ریاز ز شلوارم رو از پام در آوردم. حد شد. خودم  خارج 

 خون رو درست حس کرده بودم. یبو
 یمارسررتانیاتاق ب یتخت، تو یمامان به زمان حال برگشررتم. به رو یصرردا با
 شهر مجاور: یتو
ش ادیدختر عموت که م - سا فتشیسر  شنا سته ف یم غامیکنه و پ یم ییتو رو  ر

 ما. یبرا
. بد دنی. سررراغر همه فهممیناتن یگفت. دختِر عمو یرو م نیعموم. مه دختر
سعود نگران آبرو ،یشد بخت من و خودر بود! با التماس زل زدم  یچقدر م

 به مامان:
 مسعود! -

 :دیکش یآه
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سه  - صبش رفت مخابرات مرکز زنگ زد به مدر سم امروز  سعود. گفت  یقا م
 و خواسته خودر و برسونه. یاز پله ها افتاد

 ترس زمزمه کردم: با
 شه؟یم یچ -

 :دیمامان لرز چونه
 بگه، طالقت هم بده ... یداره هر چحق  -

شک شک دنیگونه ار چک یهار باز به رو ا شم هام پر از ا . حاال من هم چ
مهر بشه! حتما االن تو راه بود.  یشد. خدا نکنه! خدانکنه مسعود نسبت بهم ب

 دادن؟! یم یبهش مرخص
کنار تخت نشررسررت و انگار که با خودر حرف بزنه  یرو تک صررندل مامان
 گفت:

حرفمون تو دهن مردم افتاد. به پدرت گفته بودم کشش نده! فکر کرد اگه خفه  -
د خبر نداشت! پاش ی! اون موقع که کسرتیغ یگن ب یمردم بهش م رهیخون بگ

 لج. یرفت پسره رو کتک زد و انداختش رو دنده 
 ترس به صورتم زل زد: با
 یندشم نیاما ا رهیاد م. دودمانمون به بمیکن ینم داینجات پ یدشمن نیما از ا -

 .فتهیوسط راه ن نیا یخون هی یشه تا وقت یتموم نم
 بود؟ مگه اون خون نداشت! یمن چ یبچه  پس

شت شت. حتدا شت. حت ی! خون دا ست و پا دا . دمیتکون خوردنش رو د ید
 نیجن هیشررد،  یکرد. کال پونصررد گرم هم نم کیلرزر کوچ هیپار  هی یوقت
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شر اهیس یرشته  هیقرمز و کبود که از  صل بود، و  کرد  یهر کار م فهیبه بدنم و
 .رونیتونست جفتش رو بکشه ب ینم
 زد: یم ادیسرر فر یفرهاد باال و
 !فهیشر یکن یم یچه غلط -

 :دمینال
 نگام نکن ک*ث*ا*ف*ت. -

 :دیکش غیج فهی. شردیصدام و نشن یجز خودم کس اما
 کردم؟! یدنبال من! مگه من چند بار قابلگ یاومد یواسه چ -

 :دیدستش گرفت و سرر رو به عقب کش یرو تو فهیشر یموها فرهاد
 آمار سقط کردنات و دارم. ،یقابله نبود -

 شد. مامان بلند شد: پیهام به هم فشرده شد و گلوم کامال ک دندون
ود طالقت ! خودم پشررتتم. به فرض هم که مسررعیکن یم هیجانم مامان؟ گر -

 .میشهر بر نیکنم از ا یم یبده. خودم بابات و راض
 ! مسعود طالقم بده؟گفت؟یم یچ مامان
 وارد اتاق شد و گفت: دیدر اتاق باز شد و سع دوباره

 حساب کردم. هی. تسومیزن عمو بر -
شک تو نییبه کمک مامان من رو از تخت پا و شدت درد ا شم  یآوردن. از  چ

بود تونسررته بودن جفت رو بدون  یشررکرر باق یهام جمع شررد. باز هم جا
که  یزیر یها هیبخ یجا یو شررکمم رو برر نداده بودن. ول ارنیدر ب یجراح

 داد. یخانوم بود عذابم م فهیدسته گل شر جهینتن
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شد دیسع یوزنم رو رو شتریب که  ی. مامان در حالمیانداختم و از اتاق خارج 
ستش پر ا ساد سرم رو باال آوردم  لیز و شد.  بود، جلو جلو راه افتاد و از ما دور 

ه. رو از بابت مسعود راحت کن المیخ یکیداشتم  اجینگاه کردم. احت دیو به سع
 بهم انداخت و گفت: یینگاه گذرا دیسع

 ؟یکن ینگاهم م یجور نیچرا ا ه؟یچ -
 :دمیکش یرو ازر گرفتم و آه نگاهم

 .یچیه -
صل یجلو س یدر ا شد تا بتونه پاهام رو رو یکم میدیسالن که ر ا پله ه یخم 

گونه ام  یبه رو یتالشرر چیه یقرار بده. از شرردت خجالت و درد اشررک هام ب
باره صررراف  میاومد نییبود. از پله ها که پا نجایروون بود. کار مسررعود ا دو

ش ستادیا سمت ما ش. چند قدم مونده بود به میرفت نیو با هم به  س نیما با  میبر
 گفت: یآروم یصدا

ازر  یوقت برخورد بد چیاز جانب مسررعود راحت باشررره. من ه التیخ -
 .دمیند

آبرور وسررط بود. مامان که  یکرد. پا یبار فرق م نیبودم. اما ا دهیهم ند من
و خودر  منیبود در جلو رو برام باز کرد و کمکم کرد تا بش ستادهیا نیکنار ماش

ش یها یصندل یهم رو ست. نم نیما ش سع ین ستم  بلده.  یهم رانندگ دیدون
 !!فهممرو ب یمهم زیچ نیمهم بود اون لحظه چن یلیحاال نه که خ

زن  ن؛یماش یشدم و زن عمو هم اومد پا ادهیپ نیاز ماش اطیدر ح یجلو یوقت
 :دیپرس اطیبا احت دیمامان و زن عمو رو د ونیگر یکه چشم ها هیهمسا

 شده ساغر جان؟ یچ -
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 مامان به جام جواب داد: و
 پله ها افتاده بچه ر سقط شده. یاز رو -

با ترحم  هیبدن. و همه مثل زن همسررا هیدروغ رو به خورد بق نیقرار بود ا پس
موضرروع قرار  نیا انیآدم در جر ی! کل؟یبدن؟ اما تا ک مینگاهم کنن و دلدار

و باد حرف تداشت؟! به سرعت  تیگرفته بودن. مگر دشت بهشت چقدر جمع
 یازر م ودکه مسع یزیشد. همون چ یآدم دود م یو آبرو دیچیپ یکل شهر م

 .دیترس
 کلیبود و عمو با اون ه سررتادهیا یقرمز پشررت عمو حاج عل یبا چشررم ها بابا

 که جلو دار یزیبابام بشرره! البته اون چ یخواسررت مانع کارها یالغرر مثال م
 ود.ب نشونیاحترام ب زهیر هینبود. بلکه اون  یعمو حاج عل کلیبابام بود ه

وارد شرردنم به خونه و بسررته شرردن در هال بابام صرردار و انداخت پس کله  با
 ار:

خودت و اون  یکه آبرو یخراب شده دلت خنک شد؟ سبک شد نیا یاومد -
 !؟یبچه رو به باد داد

ون در رو دوسررت داشررتم درسررت! اما االن وقتش بود که بابام پشررت ا مسررعود
 . مامان جواب داد:نیی! با بغض سرم رو انداختم پااد؟یب

 حالش بده؟ ینیب یسرر داد نزن مرد! نم -
 :دیاز خشم غر بابام

 به سرر ییچه بال ستیشده. معلوم ن دهیهمه به ک*ث*ا*ف*ت کش یآبرو -
 آورده که با اون وضع انداختنش..

http://www.roman4u.ir/


 307 مقصودگوهر 

 یهار تکون خورد و افتاد رو. سرررم رو باال آوردم، شررونه دیبابام لرز یصرردا
! چرا ا؟ی. خداختنیگونه ام ر یو اشررک هام دوباره به رو دی. چونه ام لرزنیزم

 نم؟یکه اشک خانواده ام رو نب یمرگ من و همون لحظه نرسوند
 :دیدستم رو کش دیسع

 برو دراز بکش. ایب -
 مقاومت کردم و رو به بابا گفتم: اما
 بابا. -

صدا همه  شد یشده ام خارج م پیک یکه به زور از گلو ییبهم نگاه کردن. با 
 گفتم:

 که. یزیفقط کتکم زد ... اون ... اون چ -
 مسعود. اما گفتم: یچشم خونواده  یتصور اون هم جلو نیبود گفتن ا سخت

از  خواسررت انتقامش رو ی. فقط .. مفتادهیکه تو فکرتونه اتفاق ن یزیاون چ -
 .رهیما بگ... از ش

 مشکوک به بابام نگاه کرد: یحاج عل عمو
 !؟یانتقام چ -

مان گاهش ب ما با و عمو گردر کرد و در آخر رو نین بت موند و  یبا ثا عمو 
 گفت:

 کرده؟ فیچقدر براتون تعر ؟یحاج -
 :عمو

 .نیخواهان ساغر بوده و مخالفت کرد میکه پسر سل نیا -
 بابا نگه داشت و بابا با اکراه گفت: یبا حرص نگاهش رو رو مامان
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 ... رفتم و کتکش زدم.یروز بعد از عروس هی -
 شد: قیاخمش عم یحاج عل عمو

 خواسته؟ یدخترت رو م یروز هیکه  نیبه خاطر ا -
 با غضب بهم نگاه کرد و گفت: بابا

 داشته. یهم قصد دست دراز گهیبار د هیچون  -
 یشررونیکامل گاو پ گهیرو گرفت. خب د دهنش یگفت و جلو ینیعمو ه زن
 ذارن. یمسعود هم بخواد باهام بمونه خونواده ار نم یحت گهیشدم. د دیسف

 گفت: یبلند یبا صدا یحاج عل عمو
 کاره ام؟ یچ نجایرو بفهمم؟! من ا زهایچ نیا دیاالن من با -

 خونسرد گفت: یلیخ دیسع
خبر  زیمسررعود از همه چ . بعدر هم بابا!سرررتیحرف ها ن نیاالن وقت ا -

 داشت و با چشم باز انتخاب کرد.
به  یبار همراهش به اتاق رفتم. عمو حاج عل نیو ا دیباز هم دسررتم رو کشرر و

پتوم رو مرتب کرد و  دی. سررعدیقهر از خونه خارج شررد و در هال رو به هم کوب
ش صدا یبال شت.  شت کمرم گذا بود.  دهیچیزن عمو تو کل خونه پ ی هیگر یپ
بدتر خودر هم  یخواسرت آرومش کنه ول یزد و مامان م ینم یحرف چیاما ه

 کرد. یم هیباهار گر
شت دمید یم شک م یداده و ب هیتک یکه بابا به پ  دمیند وقت چی. هزهیر یصدا ا

 کنه. من چقدر نحسم! هیبابا تو جمع گر
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سالم قهیاز چند دق بعد شد و  سما وارد خونه  شد و ا کرد که فقط  یدر هال باز 
تخت نشسته بود جواب سالمش رو داد و اسما به  یکه کنار من بود و رو دیسع

. دیکشرر یکالفه پوف دی. سررعهیگر ریمن اون هم زد ز دنیسررمت اتاق اومد. با د
 و گفت: دیکه وارد اتاق بشه به سمت بابا چرخ نیاسما بدون ا

صح - ساغر  ست. من و  شما صر  س شیهمه ر تق سالم ر  ینه ولخو میدیو 
 .نیقاسم اومد و گفت شما کارر دار

 گفت: هیباالتر رفت و با گر صدار
که سرراغر دسررتتون امانت  روزید نی. همنیخون یدوازده ماهه نماز نم یسررال -

 بود نماز خوندنتون اومده بود؟!
 دیسع .دیکش یبلند غیو به سمت اسما حمله کرد و اسما ج دیاز جا پر هوی بابا

تخت بلند شررد و با دو وارد هال شررد و مامان و زن عمو هم از سررمت  یاز رو
سه چهار تا لگد رو نور جون کرد. من هم م دنیدو گهید سما   یاما تا برسن ا

شررد و از درد به  یخودم خفه م یکنم اما صرردام تو یخواسررتم داد بزنم و دفاع
ضاع بددمیچیپ یخودم م شت و با اومدن م ی... او شب ادامه دا سعود که تا 

 کرد. رییتغ
سما باال یخدا م فقط سعود اومده  ستادیسرم ا یدونه اون لحظه که ا و گفت م

 داشتم. یزنن چه حال یحرف م اطیح یو با بابا دارن تو
سما در حال با سعود به اتاق، ا ستم رو محکم تو یورود م ستش گرفت یکه د ه د

سش جا سعود که انگار حوا سالم کرد. اما م سما ب گهید یبود بهش  ود متوجه ا
 نشد و فقط به صورت من زل زده بود.
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دلم نبود. دست اسما  یکردم. به خاطر واکنشش دل تو یبغض بهش نگاه م با
 ت:گف یجیچشم هام دوخته شد. مسعود با گ یرو فشردم که نگاه نگرانش تو

 قاسم صبش گفت از پله ها... -
 گفت: نهیسنگ نمونیب یهوا دیرها کرد. اسما که د مهیحرفش رو ن و
 .یشد ینگران م شتریب یآخه اونطور -

به صورت اسما زل زد.  یحس چیه ینگاهش رو از صورتم برداشت و ب مسعود
 رده!ک فیببرار تعر یشوکه. معلوم نبود بابا چه طور یمعلوم بود هنوز تو

 رو به اسما گفت: یآرام به
 !رون؟یب یریم -

به دست هام از اتاق  یسرر رو تکون داد و بعد از وارد کردن فشار آروم اسما
 ی. بابا با نگراندمیترس یآرومم م شهیرفت. از مسعود هم یخارج شد. کار نم

رو  دیتوجه به بابا در اتاق رو بسررت و کل یبود. مسررعود ب سررتادهیوسررط هال ا
 تخت نشست و گفت: یداخل قفل چرخوند. و لبه 

مه  - به مو تعر زیچخودت ه نداز.  کی یکن. حت فیو مو  جا ن مه رو هم  کل
 به سرم شده! یچه خاک نمیبب

ضم سوخت. تو بغ و مرتب کردم  زیذهنم مرتب همه چ یرو قورت دادم. گلوم 
به تعر ظهر اتفاق  روزیکه از د یزیچ یهمه  قایکردن. دق فیو شررروع کردم 

بهونه  نیبود و من به ا دهینامرغوب خر یکه مادرر پارچه  نیافتاده بود. از ا
حبت با و صرر بابا شیو بعد رفتن پ یبا عل کیرفتم. سررالم و عل رونیاز خونه ب

فرهاد رو  یحرف ها یکه فرهاد آشررغال باعثشررون شررد. حت یو اتفاقات یحاج
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 یخواب یکردم، حت فیتعر هیدردناکم رو با گر مانیگفتم. قسررمت مربوط به زا
قت پ ند و مام ا یادآوری شیبودم رو هم برا دهید شیکه چ مدت  نیکردم. و ت

 رو به رو زل زده بود. وارینقطه تو د هیبه  یحرف چیه یمسعود ب
صدا نمونیب قهیدق چند سکوت مطلق.   یهق هق خفه  یسکوت بود. البته نه 

 رو شکست: مهیسکوت نصفه و ن نیبود. مسعود ا دهیچیاتاق پ یمن تو
 بزنمت؟ االن حقته که یدونست یم -

 انداختم. ادامه داد: نییرو پا سرم
مکالم ه ی. اشررتباه دوم. چرا با علیرفت یم رونیاز خونه ب دیاشررتباه اول، نبا -

 خونه؟ یایب یراه افتاد ادهیمسجد پ ی! اشتباه سوم چرا از جلو؟یشد
اشررتباهم و  نینزنم. آره حقم بود. بزرگ تر یهام و به هم فشررردم تا حرف لب

اومدن به  یکردم برا یهمه اصرررار م نیدادم و ا یم ریگ دیکه نبا نینگفت، ا
 دشت بهشت. مسعود با حرص به صورتم زل زده بود. شمرده شمرده گفتم:

 نداشتم. اون نامرد ... یریبه خدا من تقص یخوام ... ول یمن ... معذرت م -
کوره در از  هوی! تکون داد و یدونم چ ینم ِد ییرو چند بار به نشررونه تا سرررر

صبان شد. نعره زد. تموم اتاق رو به هم ر یرفت، ع . و من هر ختیبود! منفجر 
 یکس بود. ستادنیا یشدم. قلبم در آستانه  یخودم مچاله م یتو شتریلحظه ب

 زد. یوقفه نعره م یو مسعود ب دیکوب یبه در اتاق م
 اومد: یبابا از پشت در م یصدا

 درو. مسعود؟ ساغر؟ نیباز کن ا -
 زدم: صدار

 مسعود؟! -
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رو شکسته بود و دست از سر شکسته هار هم  یقد ی نهیشده بود. آ وانهید اما
شت م یبر نم شت و هم چنان م سخت یدا  یپتو رو کنار زدم. و از رو یزد. به 

شدم. نم ستم جلو یتخت بلند  سعود رو بگ یتون ستم در ات یاما م رمیم اق تون
 رو که باز کنم!

سمتم چرخهنوز قدم او اما سعود به  سر م شته بودم که   نی. با اولدیل رو برندا
با دو قدم بلند خودر رو به من  دم،یکشرر یغیکه به سررمتم برداشررت ج یقدم

 مچاله شدم. وارید یرسوند. تو
 شده ار گفت: دیکل یدندون ها یصورتم خم شد و از ال یرو
 ؟یاون ک*ث*ا*ف*ت سقط کرد یجلو -
 هق هق افتاده بودم: به
 مردم. یمسعود من داشتم م -
 :دیکنار صورتم کوب واریکف دست محکم به د با
 آره؟ -
 :دمیکش غیج
 مسعود آروم بار. -

 بود. داد زد: یزد. دستش خون واریمحکم به د دوباره
 م؟یآروم باشم؟!!! مگه نگفتم بار تا با هم بر یچطور -

 :دمینال
 .یمسعود. گفت یگفت -

 خودم جمع شدم. یتو شتریزد. و من ب واریبه د دوباره
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 ! ها؟؟یپس چرا گور نکرد -
 :هیگر ریبلند زدم ز یصدا با
 غلط کردم. به خدا غلط کردم. -

 گفت: یشل یصورتم نگه داشت و با صدا یرو جلو صورتش
 ولت کنن؟! مارستانیب یپتو جلو یمسعودت مرده بود؟ که تو رو ال -

 یاشک ها دنی. طاقت دکدیگونه ار چ یشکست و اشک هار رو بغضش
 :دمیگونه هار کش یدست هام و باال آوردم و رو اطیمسعود و نداشتم، با احت

 نکن. هینکن مسعود. گر هیتو گر -
 :دمیاشک هار و ب*و*س ی. صورتم رو جلو بردم و جادیلرز یار م چونه

تو رو  ین. ولو داغون ک زیداد بزن. همه چ یخوا یمن و بزن. هر چقدر م ایب -
 نکن. هیبه خدا گر

*** 
 مامان: یخورد و بعدر صدا ییبه در دستشو یا ضربه

 شد؟ یساغر جان؟ چ -
شم ها ستادمیپا ا سر سم رو مرتب کردم و در رو باز کردم. چ مامان هم  یو لبا

 :هیگر ریبود. زدم ز سیمن خ یمثل چشم ها
 مامان درد دارم. -

 :دیآ*غ*و*ر کش یو من رو تو دیو چسب بازوهام
 برات. رهیمادرت بم -
شش ب از  یم هیکه گر یشدم. و در حال کیاومدم و به حوض نزد رونیآ*غ*و*

 کردم گفتم:
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 .یچیبه ه یچیخورد، اما ه یم چیدلم پ شبیتموم د -
 کرد: یم هیسرم گر یمامان هم باال ختم،یر یشستم و اشک م یهام و م دست

تا چند رو -  یخال یکه جا هیعیشررکمت بود، االن طب یبچه تو شیز پآخه 
 .یرو حس کن یزیچ
 طیراش م،یجسم طیاز شرا نیصورتم آب زدم تا از التهاب صورتم کم بشه. ا به

صا وقتنیهم هزار برابر بد تر از ا میروح صو سه  شبید ی. مخ سعود ب*و* م
شوندم و ند یکه رو یا شکش ن سر ظهره  دیرد ا سم زد و تا حاال که  گرفت و پ

هم  پرن به یم هویگن که  یبه هم م یبا بابا چ سرتینزد و معلوم ن یباهام حرف
 شن. یو باز ساکت م

و با کمکش از پله ها باال رفتم. در هال رو که  دیب*غ*لم رو چسررب ریز مامان
 شد: دهینسبتا بلند مسعود شن یباز کرد صدا

 نه!گفتم که... نه نه  -
 ی. بابا و مسررعود تومیو وارد هال شررد میو مامان متعجب به هم نگاه کرد من

 گفت: یبلند تر یآشپزخونه بودن. بابا با صدا
ساغر دختر منه. خ یگفت یتو غلط کرد - صال  رم و برو و دخت یناراحت یلینه! ا

 بذار واسه خودم.
 آخه! مسعود با طعنه گفت: هیچه حرف نیبه صورت مامان زل زدم. ا ترسان

 زن منه. گهیدختر شما بود! االن د -
 با خشم ادامه داد: و
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 یداشته و اون هم ساغره. من نم یقربان هیفقط  یتوز نهیو ک یهمه دشمن نیا -
 کنه. دایموضوع کش پ نیخوام ا

 داد زد: بابا
 یو پسرررر دشررمن میانگار من از شررکم مادرم با سررل یزن یم یحرف یطور -

شتم! تو کجا بود صورت کبود تو یوقت یدا سر و  سا یساغر رو با   هیخونه هم
 .دمید

 کرد صدار باال نره گفت: یم یکه سع یدر حال مسعود
ضوع نبود ول نیاالن وقت باز کردن ا - اونجا هم  ن،یگ یم نیحاال که دار یمو

 نشیتو انداخ نیکتک زد شی. که فرهاد رو در برابر خواستگاردیمقصر شما بود
 سر لج.

 از خشم منفجر شد: بابا
خواستم به فرهاد فرصت بدم که ساغر  ی... تو اون مغزت! اگر من میآخه ر -

 االن زن تو نبود.
 گفتم: یآروم یو با صدا دمیکش رونیرو از دست مامان ب دستم

 مامان برو نذار بحث کنن. -
 د محکم گفت:رو تکون داد و به سمت آشپزخونه رفت. مسعو سرر

ساغر و هم هیدر هر حال من حرفم همون - امروز با خودم  نیکه اول گفتم. من 
 برم. یم

 وارد آشپزخونه شد: مامان
 ره. یچه خبره؟ صداتون تا هفت تا خونه اون ور تر هم م -
 کوتاه به سمت آشپزخونه حرکت کردم. بابا در جواب مامان گفت: یقدم ها با
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ساکت بمونه  یبپرس که م رتیخور غ یآقا نیاز ا از دامادت بپرس. - خواد 
 جواب بذاره. یو کار فرهاد رو ب

 . بابا رو به مسعود گفت:ستادمیدر ا یجلو
 دستت درد نکنه. میو بگ میدست فرهاد و بب*و*س میبر هینظرت چ -

سعود شم م نییسرر رو پا م شدت خ ستش رو از  شرد.  یانداخته بود و د ف
 ابا گفت:مامان خطاب به ب

 .رنیبگ میخودشونه. بذار خودشون تصم یزندگ -
 گرد شده رو به مامان گفت: یبا چشم ها بابا

 !؟یما چ یپس آبرو -
 جواب داد: مامان

 ادیمدت بعد اون هم م هیخب باز  نش؟یبزن ؟یکار کن یچ یبر یخوا یم -
 کنه. یم دایادامه پ نهیک نیو باز اونا و ا یریواسه جبران. باز تو م

 مامانم تکون داد و بابا جواب داد: یسرر رو برا مسعود
 !میاقدام کن میتون یکه م یقانون -

 و گفت: دیکش یپوف مسعود
ستون ن نکهیعمو جان مثل ا -  تونم ینه؟ اوال که من اونقدر نم ستیشما حوا
 باشم. دوما اون فقط کتک زده. هیقض نیا ریگیبمونم که پ نجایا

 صدار باال رفت: بابا
 م؟یکن یکار هیکشتش تا ما  یم دیبا -
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به بحثشررون گور م بغض  ایسررر من بود  یکردم. االن نگران یکرده بودم و 
 آبروشون؟ مسعود شمرده شمرده گفت:

شون من و نم یلیشهر، هنوز خ نیمردم ا - سن. کاف یها هر  ای تیشکا هیشنا
 نیگفت یسن هر چ نیخوام عمو. تا ا یآروم م یزندگ هیکنم! من  یا گهیاقدام د

به حرفم گور  نیخوا یکه نم نهیخواسررته ام سررنگ نیقدر ا نیگفتم چشررم. ا
 ن؟یکن

 دندون هار و به هم فشرد و گفت: بابا
 شررمونیتا اون م*ر*ت*ی*ک*ه هر هر به ر میدسررت رو دسررت بذار یعنی -

 م؟یرتیغ یبخنده و بگه ب
 گفت: ینیبا لحن غمگ مسعود

 شم عمو. یسبک نم یطور نی. من امیذار یدست رو دست نمنه.  -
ش بابا سعود ادامه  دیابروهار و تو هم ک شم دوخت و م سعود چ و منتظر به م

 داد:
و  میادامه بد یدشررمن نیکنم. اگر به ا ریخوام خودم و خانواده ها رو درگ ینم -
سته که اون ها هم عذاب م میکن یتالف میبخو یه شن اما خودمون هم  یدر ک

 یمندش نیشر ا شهیهم یکه برا فتهیب یخوام اتفاق ی. من .. ممیکش یعذاب م
 حذف بشه. میبخوابه و فرهاد از زندگ

 رو به صورتم دوخت و ادامه داد: نگاهش
 کل خانواده ار رو با هم ببرم. یخوام آبرو یم -

 گفت: یشل ی. بابا با صدادیلحن ترسناک مسعود لرز نیاز ا دلم
 سرته مسعود؟ یتو یچ -
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 مکث رو به بابا گفت: هینگاهش رو از من گرفت و بعد از چند ثان مسعود
 دم دلتون خنک بشه. ی. قول منیبهم چند وقت فرصت بد -

 بابا برق زد: یها چشم
 ... نینذار ا یکنم مسعود. ول یبهت اعتماد م -

 سرر رو تکون داد و گفت: مسعود
 .نمیش ینم الیخ یچشم عمو ب -

 گفت: یبا نگران مامان
 .میما هم بفهم نیحرف بزن یجور هیشما؟  نیگ یم یچ -

 رو به مامان گفت: مسعود
 دو روز نیندارم. ا یکه مرخص میفتیزن عمو. با اجازه من و ساغر راه ب یچیه -

 نگرفتم. یکردم. وگرنه مرخص یپستم رو خال ریمد یرو هم با هماهنگ
 گفت: یبا ناراحت مامان

 تونه قدم از قدم برداره. ینم نیا ن؟یفتیراه ب یچ یعنی -
 گفت: یو با لحن سرد ستادیام ا نهیبه س نهیس مسعود

 خودم حواسم بهش هست. -
شته بود ولم؟یساعت بود حرکت کرده بود چند ساعت گذ شش  ه هنوز ب ی! از 

 کردن. یتر حرکت م عیها از ما سر ادهی. پمیبود دهیراه هم نرس ی مهین
 یتح میکه سوار شد یکرد؟! پس چرا از موقع یمراعات م نقدریبود که ا نگرانم

گاه آه هی ه لحظه ب هی ی. برادمیکشرر ینگاه کوتاه هم بهم ننداخته بود؟! ناخودآ
 گفت: یصورتم نگاه کرد و دوباره به جاده چشم دوخت و با لحن خشک
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 ؟یدرد دار -
ت رف یعقب م یزل زدم. کار زمان مدت رونیگفتم"نه" و به ب یآروم یصدا با

 م:من هم بگ ادیگفت صبر کنم تا خودر هم بتونه باهام ب یمسعود م یو وقت
 چشم. -
مسجد  یبابا بهم گفت صبر کنم تو یگشت و وقت یبرم شیاصال به دو روز پ ای

 من بگم: میتا با هم برگرد
 چشم. -

. چشم هام و بستم. دیگونه ام چک یوقفه به رو یهام پر از اشک شد و ب چشم
 یخال یشکمم گذاشتم و جا یواقعا مقصر من بودم؟! فقط من؟ دستم رو رو

انداخت رو نوازر کردم. با  هیکه هم با حضررورر و رفتنش من و به گر ینیجن
 کردم. ینگاه مسعود رو حس م ینیبسته هم سنگ یچشم ها

! بهش بگو االن به نیهسررت کیدونم چقدر تو و مسررعود به هم نزد یم ا،یخدا
صال حرف هم نزنه. ول شهیاز هم شتریدارم. بگو ب ازیمحبتش ن  ینگاهم کنه. ا

 .رهینگاهش رو ازم نگ
 ؟یکن یتو اون خونه رو از پدرت قبول م -

شم سمتش چرخوندم. نگاهش رو چ سرم رو به  ستم بود  یهام و باز کردم و  د
حال نوازر شررکمم بود. دسررتم رو مشررت کردم. نگاهش رو باال آورد و که در 

صررورتم زل زدن دوباره به روبرو چشررم دوخت. آب دهنم  یتو یا هیبعد از ثان
 رو قورت دادم تا بغضم معلوم نشه.

 آره خب ... -
 کردن بغضم موفق بودم! ابروهار تو هم رفت: یتو مخف وچقدر
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 چرا؟! -
 :دمیکش یقیعم نفش

 مال اسما رو فعال به نام ... یمن بخره. هم اسما ول یخواد برا یچون هم م -
 اون و نگفتم! -

 شدم. ساکت
 ؟یکن یم هیگم چرا گر یم -
 گفتم: یلرزون یتار شد و همه تالشم دود شد و رفت هوا و با صدا دمید
 نکنم؟! هیگر -

 گفت: یشد. با لحن سرد سیصورتم خ دوباره
 گهیشررناخت هم د یبرا یشررتریفرصررت ب یطور نیبد هم نشررد! ا نیهمچ -

 .میدار
 رفتم. با دست هام اشک هام و پاک کردم و با تعجب گفتم: وا
 ؟یچ -

سرگردون ب قیعم اخمش شد و نگاهش رو  ب*غ*لش و روبرو  ی شهیش نیتر 
 چرخوند و گفت:

ش یزندگ نیا بندیشه پا یوجود بچه باعث م - شه ... راحت ی. ولمیبا  اگه نبا
 شه فکر کرد. یتر م

 زیالتماس آم یحرف هار و باور کنم. با لحن یموجود تو امیخواسررتم پ ینم
 گفتم:

 ازم ... ازم.. یخوا ی! م؟یفکر کن یبه چ -
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 فت:گرفت و گ یقیخواستم که ادامه بدم. دم عم ینم یعنیادامه بدم.  نتونستم
 ساغر! یفهم یبزرگ کردن تو باشم ... متونم تا آخر عمرم سرگرم  یمن نم -

! یخانوم نبودم و شرررده بودم سررراغر خال گهید یبودم. وقت دهی. خوب فهمآره
 کنه! یاعتراف درد آور نینبود چن یاجیاحت
شونه فهم لبم سرم رو چند بار به ن شار دادم،  تکون داد و نگاهم  دنیرو به هم ف

 یفرصررت تلق هیرو  نیا ایخدادادم.  هیتک شررهیرو ازر گرفتم و سرررم رو به شرر
 کنم؟! بزرگ بشم!!!

تا ب دندون  ایو خراب نکنم. خدا زیهمه چ نیاز ا شررتریهام و به هم فشررردم 
سعود ک سالم بود؟ دخترها یب نقدریا یم شد! مگه من چند  سن و  یرحم  هم 

 سال من ....
ست. به طرز عج یرو یپوزخند ش سعود بود! عال یبیلبم ن  هم، هم هیحق با م

هار و به  یاون عاشق شدن رو تجربه کرده و حاال داره سخت یسن من بود؛ ول
 خره. یجون م

. رفتم تا زیهمه آرامش رو تحمل نکردم و لگد زدم به همه چ نیمِن احمق ا اما
 یکار کردم؟! عمو حاج عل یآرامشش باشم. اما چ هیمادرم ما یماه آخر باردار

بابا قهر کرد. زن عمو با  راه مونده بودن! آرامش رو هم از  نیکه ب دیو سررع که 
 عمو. یخودمون گرفتم و هم خونه  یخونه 

 کردم! یکار م یچ دی... من با یحق با مسعود بود ول آره؛
س گهید شد و با وجود طوالن نمونیب یبه تهران حرف دنیتا ر شدن  یرد و بدل ن

نکنم اما  هیداد گر. چند بار بهم تذکر ومدیخواب به چشررمم ن یذره ا ریمسرر
 نداشت! کیکردن که بزرگ و کوچ هیگر گهینداشت. د یریتاث
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و ر نیسرراختمون ماشرر یشررب بود. جلو مهین بایتقر میدیبه خونه رسرر یوقت
ش ادهیخامور کرد و پ سمت من رو باز کرد و بازوم  نیشد و ما رو دور زد و در 

 و گفت: دیرو چسب
 .نییپا ایوزنت رو بنداز رو من و ب -

 یشدم و بعد از قفل کردن درها ادهیپ نیبه حرفش گور کردم و از ماش عانهیمط
 .میبا هم از پله ها باال رفت نیماش
باز اتاق نگاه  مهیاومد. به در ن یذکر گفتنش م یاز دو سرراعت هنوز صرردا بعد

دو لقمه غذا من اومده  یکیبعد از خوردن  م،یبود دهیکه رسرر یکردم، از وقت
خواست خودر  یهال مشغول دعا و نماز شده بود. م یبودم تو اتاق و اون تو

 منو؟! ایکنه  وونهیرو د
شدم و در رو کامل باز کردم.  یرو پس زدم و تو یمنف افکار ستم. خم  ش جام ن

 صدار زدم: یگفت. به آروم یسجاده ار نشسته بود و ذکر م یتو
 مسعود؟ -

کردم و  دایپ یشتریبود ثابت موند. جرات ب شیدر حال گردوندن تسبکه  دستش
 یکامل بلند شدم و به سمتش رفتم و پشت سرر نشستم و با صدا یبه سخت

 گفتم: یآروم
 .ینشست نجایاتاق تو ا یرفتم تو یاز وقت -

 فرستاد و گفت: رونیرو به صورت آه ب نفسش
 کنم. یدارم خدا رو شکر م -
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اتفاق شکر کردن داشت؟! انگار  نیکرد؟! ا یباال رفت، خدا رو شکر م ابروهام
 باشه، جواب داد: دهیکه سوال من و فهم

 .فتادیبدتر اتفاق ن نیشکر که از ا -
 گفت: هیو با گر دیهار لرز شونه

گنده ر کرده بودم. رحمت خدا رو فرامور کرده بودم که  یادیخودم ز یبرا -
ش سنگ نگه مرو کنا شهیاگه بخواد  ستم خودم به تنها یداره. م یر  ز ا ییخوا

 محافظت کنم. حقم بود ... حقم بود. میزندگ
صدا به سرر به آروم هیبلند گر یسجده رفت و با  شت   یم هیگر یسر داد. پ

شا یآروم کردنش انجام نم یبرا یتالش چیکردم و ه  نیبه هم قهیده دق دیدادم. 
 هی. به آب پر کردم یوانیبلند شدم و برار لآروم تر شد،  یکرد و وقت هیوضع گر

م دراز رو به سمت دستش دیکش یو باال م شینیکه ب یدر حال دمیکه رس شیقدم
 کرد و گفت:

 برو استراحت کن. ؟یچرا بلند شد -
کردم شروع  یکه به آب خوردنش نگاه م یسجاده ار نشستم و در حال یجلو

 به تا کردن جانمازر کردم و گفتم:
 اما من... یهشدار داده بود ،یمنم که حقم بود. تو بهم گفته بود نیا -

ستم سرم رو انداختم پا نتون سع نییادامه بدم و  دنم رو کر هیگر یکردم جلو یو 
سرم و باال  هی. بعد از چند ثانرمیبگ ستش رو جلو آورد و چونه ام رو گرفت و  د

ن شررکسررت یت براحرک نی. انگار همدیبه صررورتم پاشرر یآورد و لبخند مهربون
 یبا صرردا ضررمب*غ*لش و راه بغ یبود، خودم رو پرت کردم تو یبغضررم کاف

 باز شد. یبلند
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 گفت: دیخند یکه م یدر حال مسعود
 !یُمهرم اومد یدختر رو -
پام برداشررت و نچ  ریکرد جانمازر رو از ز یکه موهام و نوازر م یدر حال و

صرردا نوازر کردن مسررعود طول  یکردنم و ب هیگر قهیچند دق دیکرد. شررا ینچ
رخت خواب قرار  یکه هر دو تو یاما اونقدر شجاعم کرد که تا لحظه ا د،یکش

 ازر جدا نشدم. میگرفت
 آروم شدن. یبرا میداشت ازیاقرار ن نیهر دو به ا انگار

ار قر شیشررونیپ ی. نگاه مسررعود به سررقف بود و سرراعدر رودمیپهلو چرخ به
 دم:داشت، آروم اسمش رو صدا ز

 مسعود؟ -
 :دیبه سمتم چرخ سرر

 جانم؟ -
من  یراب یمسعود فقط از شب قبل تا االن بود. ول یاراده بغض کردم. سخت یب

 سال گذشته بود. کیانگار 
 ؟یبگ یزیچ یخوا ینم -
 بغض آلود گفتم: ینگاه کردم و با صدا دیسوال رو پرس نیمسعود که ا به
 کردم. هیعمرم گر یهمه  یچند روز به اندازه  نیا -

کرد.  ار اشاره نهیبرداشت و کامل باز کرد و به س شیشونیپ یرو از رو دستش
 موهام فرو برد و گفت: یار گذاشتم. دستش رو تو نهیس یمن هم سرم رو رو
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ض - صرن. ول ینگاه م هیاز هر طرف که به ق ص یکنم. همه مق تو از همه  ریتق
 .شترهیب

 انگشت هار گرفت: نیگوشم رو ب یشد. الله  زونیهام آو لب
ما نم - که تنب یدلم نم یعنیتونم ...  یا مه  هتیخواد  با ه  یکنم. من تو رو 

 دوست دارم. تیبچگ
موهام فرو رفت. از ل*ذ*ت نوازر هار چشم هام داشت  یدستش تو دوباره

 شد. یم نیسنگ
 مونیتا زندگ می. قول بده که به هم کمک کنیقول بده سرراغر که کنارم باشرر -

 آروم باشه.
 یآوردم و ب*و*سرره ا رونیموهام ب یرو باال آوردم و دسررتش رو از تو دسررتم

 انگشت هار نشوندم و آروم گفتم: یرو
 .یخوا یکه تو م یدم بشم همون یقول م -

 موهام نشوند و گفت: یپر مهر رو یجا به جا شد و ب*و*سه ا یکم
 ر تر.محافظه کا یخودت بار ساغر اما کم -
 :دمیجام نشستم و به صورتش نگاه کردم و با ترس پرس یتو
 ... یکه در موردر به بابام گفت یمسعود؟ پس انتقام -

 گفت: یکمرنگ شد و با لحن سرد لبخندر
 فرهاد و امثال فرهاده. یقلدر یدوره  یآخرا گهید -

 نشست و گفت: یلبش لبخند یتعجب کردم. دوباره رو یاز رو یاخم
 ؟یدیشن ینیبه نام خم یدر مورد مرد یزیچ -
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فرسررتاد و  رونینه به چپ و راسررت تکون دادم. نفسررش رو ب یرو به معن سرررم
 گفت:

 سلطنت طاغوته. یآخرا گهیگه د یم ،یحاج آقا طاهر -
 گفتم: یآروم یلیخ یصدامون و بشنوه با صدا یکه کس انگار

 ... امهیآر یعنی! ؟یچ یعنی -
 خنده حرفم و قطع کرد و گفت: با
 کن. یکردن تو هم زندگ یزندگ هیبخواب. هر جور بق ریساغر. بگ الیخ یب -
 گفتم: یدلخور با
. گهیکامل بگو د یگ یم ی! خب داریریگ یمن و دسرررت کم م نقدریچرا ا -

 !رهیگ یآدم از حرف هات دلهره م
 زد و گفت: یمهربون لبخند

 نشه. ریخوام ذهنت درگ یم. ممن تو رو دست کم نگرفت -
اطر خ نیکه به دلم نشررسررته بود رو کم کنه به هم ینتونسررت ترسرر لبخندر

 ساکت نموندم و گفتم:
 . نه؟ ضد دولت و حکومت؟نیکن یم ییکارها هی نیدار نیامیتو و بن -

 و گفت: دیکش یقیعم نفس
 یآزاد مذهب ی. کالس هایحاج آقا طاهر شررنهادیبار بهت گفتم. ما به پ هی -
 .هیاسیس تیکه به دور از هر گونه فعال میذار یمسجد م یتو
 گفتم: یاخم با
 ه؟یگفت چ یاون کتاب ها که زهرا م انیپس جر -
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 تاسف سرر رو تکون داد و گفت: با
 کنم. ینم یدونه. من خودم رو قاط یم نیامیهست خود بن یهر چ -

 با آرامش به صورتم زل زد و گفت: بعد
 یرسالت هیانجام  ی. اما هر کس برایحرفم و باور نکن دیساغر؟ شا یدون یم -

 هم ... یکیرسالت بزرگتر و  هیواسه  یکیشه. حاال  یم دهیآفر
رها کرد. اما باز هم دلم آروم نگرفته بود.  مهیو جمع کرد و حرفش رو ن لبهار

 یکه م یکرد و زندگ دایماه بعد ترسم نمود پ کیحق هم داشتم. مخصوصا که 
 شد. یرفت تا به آرامش برسه دوباره پر از دغدغه و نگران

ود شده ب لیمدرسه و دانشگاه تموم شده بود و مسعود فارغ التحص یها امتحان
 ختیبه هم ر زیهمه چ هویبه اسررتان مازندران بود. اما  یگرفتن انتقال ریو در گ

 کار داره و تا بر رونیب ییوارد خونه شد و گفت جا مهیروز مسعود سراس کیو 
موندن به صالحمون  گهیرو جمع کنم چون د یضرور لیگرده من هم وسا یم
 .ستین

ها  نتیاز کاب یزیکردم. از اتاق به آشررپزخونه رفت و چ یدهن باز نگاهش م با
 یره، دنبالش م یکه دنبال مادرر م یداشرررت و من هم مثل جوجه ا یبر م

 :دمیپرس یرفتم و مدام م
 شده؟ یچ -
- .... 
 م؟یبر میخوا یکجا م -

شد و قبل از ا یوقت یحت سرعت نکهیبه حالت دو وارد اتاق   من بهش برسم به 
 . مانع افتادنم شد و با هول گفت:میمحکم به هم خورد رونیب دیدو
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 . دردت اومد؟دیآخ ببخش -
خوردم. کم مونده  یم نیگرفتم به زم یکمک نم واریمن و رها کرد و اگر از د و

 لرزان گفتم: یو با صدا هیگر ریبزنم ز شیسردرگم نیبود از ا
 !شه؟یهم یبرا میبر میخوا یم -

 در هال به سمتم برگشت و گفت: یجلو
 گردم. یبر م گهیساعت د میسفر کوتاه. تا ن هی. زینه عز -
شد. ه و سعود رو ا چیاز خونه خارج  بودم.  دهیند ختهیطور به هم ر نیوقت م

 ییزهایچ هیسررفر  یبردارم. مسررلما برا دیبا ییزهایداد که چه چ یمغزم قد نم
سعگهید یزهایفرار چ یالزمه و برا سته گل  ی!  کردم فکرم رو متمرکز کنم که د

 به آب ندم.
کردم. چند  شیمسررعود بود رفتم و کامل خال یسررمت چمدون بزرگ که برا به

نجه گ یاسنامه و سند ازدواج رو از توهر کدوم برداشتم و شن یدست لباس برا
 چمدون. یدر آوردم و گذاشتم تو

رو  مقدارر هیرو برداشتم و  میکرده بود میپول تو گوشه و کنار خونه قا یچ هر
 هی یار رو هم تو هیچمدون و بق یمقدار تو هیو  یدسررت فیک یگذاشررتم تو

 کردم و فرستادم زونیقرار دادم و بندر رو از گردنم آو یپارچه ا کیکوچ فیک
 لباسم. ریز
آب رو سررفت کردم. و بعد  یها ریآشررپزخونه رفتم و گاز رو قطع کردم و شرر به

سط هال ا ستم برا ینم یکردم! حت یکار م یچ دیبا گهی. دستادمیو  یچ یدون
و بعد از  هیگر ریو اسررترس بهم فشررار آورد و زدم ز یخبر یب م؟یر یم میدار
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شو یا قهیدق ست سمت د ستن در ییبه  شو چهیرفتم و بعد از ب ست  ییحموم و د
برداشتم. آلبوم عکس و نواِر  یمقدار هم خوراک هیاومدم و حاضر شدم و  رونیب
چمدون گذاشررتم و پشررت در هال منتظر مسررعود  یرو هم تو یعروسرر لمیف

 موندم.
 ایدن حس بد تو یهر چ یساعت و وقت کیکه مسعود گفته بود شد  یساعت مین

شررد و  دایشرردم، سررر و کله ار پ دیانداخت و از اومدنش نا امبه دلم چنگ 
شدم که  دنشیاونقدر از د شحال  ضافه چه  مین نیا یرفت تو ادمیخو ساعت ا

 خوردم! یخون دل
شد چمدون ستم گرفت و با هم از خونه خارج  . در هال رو قفل کرد. میرو از د

 :دمیپرس یآروم یبا صدا
 شده مسعود؟ من که ُمردم! یچ یبگ یخوا ینم -

 نداشت و گفت: ریتاث یزد که ذره ا یمثال دلگرم کننده ا یلبخند
 کنم. ی. دارم عالج واقعه قبل از وقوع مفتادهین یمن اتفاق یبرا -
 کنار گوشم گفت: یآروم تر یو مسعود با صدا میشد ریهم از پله ها سراز با
 رو گرفتن. نیامیبن -

 ی. مسعود نگاه ترسانش رو رودمیاز سر ترس کش ینیپله توقف کردم و ه یرو
 گردوند و بعد رو به من گفت: نییطبقه باال و پا یپله ها

 . چه خبرته؟!سیه -
 :دیهام لرز لب

 شه؟یم ی! پس زهرا چ؟یچ یعنی -
 رو به چپ و راست تکون داد و آهسته گفت: سرر
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مدرک جرم بن انیخدا رو شررکر زهرا در جر - برده و  نیرو از ب نیامیبوده و 
هش تونن نگ یشه نم ی. امروز و فردا آزاد مفتهیها ب یدست دولت یزینذاشته چ

 دارن.
ت ک ی. با باز کردن در، مردمیاومد نییدلم آروم گرفت. با هم از پله ها پا یکم

 هبود ب سررتادهیکوچه ا یکه پشررت در تو کلیو درشررت ه یو کراوات یو شررلوار
 ابرور و باال داد و رو به مسعود گفت: هیسمت ما برگشت و 

 .نیایبا ما ب دیبا ،یظفر یآقا -
مشابه  یپیدورتر با ت یدوختم که کم ینگاه ترسانم رو از مرد گرفتم و به مرد من

ش ستش هم تو کیداده بود و  هیتک نیبه ما  کتش بود. حدس یداخل بیج ید
 نبود. یژست چندان کار سخت نیا لیزدن دل
سلحه و آماده بود. و مرد مطمئنا ست به ا ش یمرد دوم د شت  نیهم داخل ما پ

ستش رو رو سعود د سته بود، بغض کردم. م ش ش شت و  یفرمون ن بازوم گذا
 گفت: یداد و با خونسرد یفیفشار خف

 .میر یتو برو باال. من برگردم بعد م زمیعز -
 نیکردن به سررمت ماشرر تیعقب رفت و دسررتش رو به نشررونه هدا یقدم مرد

سش رو عم سعود نف شت در  رونیب قیگرفت. م ستاد و چمدون رو داخل، پ فر
 گفت: عیآروم و سر یلیخ یگذاشت و در همون حال با صدا

 کن. فیخونه خواهرم و براشون تعر زدیبرو  -
عقب جا  یها یو به سمت مرد رفت و با هم رو صندل دیسرر رو عقب کش و

 حرکت کرد. نیهم جلو کنار راننده نشست و ماش گهیگرفتند. و مرد د
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 یلوج یها با کنجکاو هیدو تا از همسررا یکیبه دور و برم نگاه کردم.  یجیگ با
سمت چمدون بردم. به طرز  یبودن و نگاهم م ستادهیدر ا ستم رو به  کردن. د
 به دسته چمدون بندر کردم. عی. سردیلرز یدستم م یبیعج

ند  ینداشرررت. فقط دلم م یقدرت چیت دادم. مغزم هبار آب دهنم رو قور چ
 تیخواسررت زمان به عقب برگرده و مسررعود هنوز کنارم باشرره و من مانع فعال

 هار بشم.
گفت کارر چندان  ی! اگر واقعا همونطور که خودر م؟یتیچه فعال اصررال

ا شرردم. دو ت ابونیافتاد! در خونه رو بسررتم و وارد خ ینم یمهم نباشرره که اتفاق
گاهم مشکوک ن دنینگاه ترسان من و د یبودن و وقت ستادهین سر کوچه اپاسبو

 فشارم افت ردمک یو از جلوشون رد شدم. حس م نییکردن. سرم رو انداختم پا
ه با بود ک نجایمثل بابا ا یکیه*و*س کرده بود. کار  هیگر ریدل سرر هیکرده. 

ست تکون  یِی مثل دا یکینفوذر بهم کمک کنه.  سرم رو به چپ و را مسعود. 
شد!  سعود افتادم که به رامت ادیدادم اما فکرم آزاد ن ات گفت باب نیحرف خود م

 فرق داره. اریبا دور وبر
ست تکون دادم و به  یاالن م یعنی سرم رو به چپ و را ست کمک کنه؟ باز  تون

 خودم تشر زدم:
 کنه. ی. اون اشتباه نمیبه حرف مسعود گور کن دیبا -

شستادمیا ابونیخ کنار شت. چ یا هیکرا نی. ما ن که گفتم؟ م یم دیبا ینگه دا
 تم؟سیبلد ن یشهر درندشت هم که آدرس نینرفتم! تو ا ییتا به حال تنها جا

 لرزون رو به راننده گفتم: یرو خم کردم و با لب ها و صدا سرم
 سوار بشم؟ نیماش دی. کجا بازدیخوام برم  یم -
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 متفکرانه نگاهم کرد و گفت: یبود کم یکه مرد جا افتاده ا راننده
 ها! نیرسونمت تا ماش یم یریاگه دربست بگ -

رو باز کردم و سرروار شرردم و  نیهمراه با بغض زدم و در عقب ماشرر یلبخند
 گذاشتم. یصندل یچمدون رو هم کنارم رو

 سمتم برگشت و گفت: به
 بذارم صندوق؟ یخوا یم یآبج -
نامفهوم و نه"  تونم  ینم دیگفتم و اون هم که فهم یبه چمدون اشررراره کرد. "

 رو به حرکت در آورد. نیحرف بزنم ماش
به کوچه انداختم. نفسررم رو  ینگاه حسرررت بار نیبه حرکت در اومدن ماشرر با

ضم ب یا جهیحبس کردم، نت شت.. بغ سعودم و م یندا ست. من م شک  یصدا 
 د.تاب بو یب بیخواستم و دلم عج

*** 
بودن و من اونقدر  دهیب*و*س به نصف رس ینیم یبود و مسافرها کیتار هوا
 خونه الهام شررتریبار ب هیکرده بودم که چشررمه اشررکم خشررک شررده بود.  هیگر

خونه ار رو  دیبودم. اون هم دو سررال پش با بابا و مامان بود. االن شررا ومدهین
 ازر نداشتم. یآدرس چیه یول ادیب ادمی نمیبب

صال سعود با کدوم عقل گفت ب ا  یکت یصندل یکه رو یرو به زن نجا؟یا امیم
 نشسته بود گفتم: یکنار

 کجا برم؟ دیبا نیدون یخوام برم اردکان، نم یم -
 بلند گفت: یجواب من رو بده با صدا نکهیا یبه جا زن

http://www.roman4u.ir/


 333 مقصودگوهر 

 خواد بره اردکان. برسونش. یدختر ما م نیراننده ا یآقا -
 گفت: ییهم با خوشرو راننده

 چشم. یبرو -
 آروم گفت: یبه زن زدم و اون با صدا یقدردان لبخند

 .هییراننده خودر همون جا -
شناخت! آخه آدم  یشوهر الهام رو هم م دیفرستادم. شا رونیرو راحت ب نفسم

 باز شد. شوهر الهام گاراژ داره. شمیاز ذوقم ن هویبود.  یسرشناس
 شدن و راننده خطاب به من گفت: ادهیها همه پ مسافر

 .نیجلو بش ایب یآبج -
 نهیآ یراننده نشررسررتم. از تو یرو ب*غ*ل کردم و پشررت صررندل میدسررت فیک

 نگاهم کرد و گفت:
 !یستین یینجایا -
 گفتم: یآروم یصدا با
 از آشناها. یکیخوام برم خونه  یم -

 گفتم: ریو با تاخ دمیکش یقیساکت شد، نفس عم مرد
 ن؟یشناس یرو م یمصطفو لیاسماع دیس -

 بهم انداخت و گفت: ینگاه مرد
 که ... یهمون -
 گاراژ داره. -

 زد و گفت: یلبخند
 خونه ار؟ یبر یخوا یاسمال ونشناسه! م دیکه س هیک -
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 رو تکون دادم و گفتم: سرم
 آره. -
 لب گفت: ریز
 رسونمت. یهم خلوته. خودم م ابونایشبه. خ مهین -

 لب تشکر کردم. ریزدم و ز یلبخند
. دمیکشرر ینگه داشررت. نفس آسرروده ا لیاسررماع دیخونه سرر یبعد جلو یکم

 دیشد، به سمت در خونه رفتم و زنگ رو فشردم. مرد خودر پر ادهیراننده هم پ
 و چمدونم رو آورد. نیماش یباال
در اومد. با  یدربون بود جلو ای داریکه حتما سرررا یخونه باز شرررد و مرد در

 به من انداخت. سالم کردم و گفتم: یتعجب نگاه
 _ هستم.لیاسماع دیمن زن داداِر الهام _خانوم س -

 ار از هم باز شد: افهیق مرد
 زن مسعود؟ -

در کنار رفت. چمدونم رو از راننده گرفتم و  یرو تکون دادم. مرد از جلو سرررم
شکر کردم. و به همراه مر سعت شدم.  شرو یم ید وارد خونه  بهم  ییکرد با خو

 .نمیخور آمد بگه اما من منتظر بودم هر چه زود تر الهام و بب
. پنجره اتاق باز شد و میستادیاز اتاق ها المپش روشن شد. به همراه مرد ا یکی

 شد و گفت: داریپنجره پد یگشادر جلو ریبا عرق گ لیاسماع دیس
 بود شعبان؟ یک -
 گفت: یمن اول متعجب و بعد با لبخند دنیبا د و
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 اومده! نو عروسمونه! بفرما بفرما. یک نیبه به! بب -
ه در خون یجلو دهیرنگ پر افهیو ق دهیژول یالهام با موها دهینکشرر قهیبه دق و

 :دیظاهر شد، معلوم بود که از کامال خواب بوده؛ و من رو در آ*غ*و*ر کش
 ؟یکن یم کار یچ نجایشده ساغر؟ ا یچ -
 و گفت: دیالهام و عقب کش لیاسماع دیس
 داخل. بعد سواالتت رو شروع کن. ادیبذار ب -

 آروم گفت: یکه هنوز تو بهت بود با صدا الهام
 وقت شب؟! نیآخه ا -

گذاشررت و الهام رو دعوت به سررکوت کرد. از  شینیب یدسررتش رو رو دیسرر
سه تا شکر کرد و  شد ییشعبان ت شدن در خونه . میوارد خونه  سته  به محض ب

 خواست لبخندر رو حفظ کنه گفت: یکه همچنان م دیس
 پس مسعود کجاست؟ -
دونسرررت چه خبره هم همراه من  ی. الهام که هنوز نمهیگر ریزدم ز اریاخت یب

 کرد: یم هیگر
 !یشده ساغر؟ جون به لبم کرد یچ -
 هم دست پاچه شده بود: دیس
 شده؟ یافتاده؟ چ یاتفاق -
 گفتم: دهیبر دهیو بر هیگر با
 .نجایا امیدر خونه گرفتنش. خودر گفت ب یاومدن جلو -

سالن خونه رفت دیس شاره کرد و الهام کمکم کرد و با هم به  سمیبه الهام ا  دی. 
حالم بهتر  ی. بعد از خوردن آب کمختیهر دومون ر یآب آورد و برا یپارچ
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متفکرانه به حرف  دیکردم و تمام مدت سرر فیدونسررتم تعر یم یشررد و هر چ
ها یالبه ال یداد و ه یهام گور م که  یحرف  هام  به ال رو  خودرمن رو 

 زد: یگرفت تشر م یم شگونین
 !ینکن اونجور! ... خودت و کبود کرد -

 مبل بلند شد و رو به الهام گفت: یاز تموم شدن حرفم از رو بعد
 بره. رونیراه از تنش ب یکن تا خستگرو آماده  یزن برادرت اتاق یبرا -
 بعد رو به من گفت: و
 ادی. مسعود هم زود منجایا یکه اومد یکرد ی. کار خوبستین ینگران یجا -

 ان شاءلله.
گور دادم.  لیاسماع دیخنده س یاز بالش فاصله دادم و به صدا یرو کم سرم

 لب با حرص گفتم: ریزده بود که خوابم برد، ز دهیسپ
 گرفته! شونیکله سحر م*س*ت باز -
ستم. گلوم درد م یتو ش سه روز نیا ی هیکرد که ربطش دادم به گر یجام ن . دو

 رونیو از رخت خواب ب دمیبه لباسم کش یبا دست موهام و مرتب کردم و دست
باال اومده بود.  دیپشرررت پنجره رو کنار زدم. خورشرر یاومدم و پرده  کامل 

 کله سحر هم نبود! نیهمچ
ه داشررت ک یلیخونه بود؟! به طرف در اتاق رفتم، حتما دل دیچرا هنوز سرر پس

 اومد! یبر م دیاز دست س یکار دیکنم، شا فیمسعود گفت براشون تعر
با صررحنه  دمیکه به هال رسرر نیاتاق رو باز کردم و از راهرو گذشررتم و هم در

سر یناجور شدم و  شد،  عیمواجه  گاه گونه هام داغ  شتم. ناخودآ به راهرو برگ
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سط هال؟ دق نیو ا دیس شم.  یا قهیکارها!! اونم و سلط ب شت تا به خودم م گذ
 کردم و با تعارف الهام وارد هال شدم. یمصلحت یسرفه ا

خونسرررد لبخند زد و  یلیمن خ دنیبا د دیالهام هم قرمز بود. سرر یها گونه
 گفت:

 شه؟! یم یما چ یخور خبر -
 الهام تا بناگور باز شد و گفت: شیکردم. ن یسوال یاخم

 تلفن کرده، آزاد شده. لیمسعود صبش به آقا اسماع -
 هام پر از اشک شد از ته دل گفتم: چشم

 خدا رو شکر. -
 گفتم: دیرو به س و
 شد که آزادر کردن؟ یچ -
 با آرامش پلک زد و گفت: دیس
قط ف سررتم،ین انیدر جر ادی! واال من هم زرنشیبگ نکرده بود که بخوان یکار -

 .ستیو راحت کرد که زندون در کار ن المیاز آشناها زنگ زدم و خ یکیبه 
 دی! تکون دادم و باز هم تشررکر کردم. سرریدونم چ ینم ِد ییتا یرو به معن سرررم

 رفت گفت: یهمون طور که به طرف در هال م
 برم سر کار، فقط واسه گفتن خبر اومده بودم. گهیخب من د -
 در رو باز کرد و بعد به سمت من برگشت و گفت: و
 .نیمن فکر کن ینیریبه ش نیتا ظهر فرصت دار -
 یکه نم یو در رو هم بست و با لبخند رونیالهام با خنده انداختش از خونه ب و

 تونست جمعش کنه گفت:
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 از من که گرفت! -
 زدم و گفتم: یمن هم متقابال لبخند و
 .دمیبله، د -

 الهام گرد شد: یها چشم
 واقعا؟! -

 و به چپ و راست تکون دادم: سرم
 !گهیخاطر سرفه کردم د نیبه هم -
 .میدیبلند خند یهر دو با صدا و

دشت  میو ازر بخوام بر ادیرو باز نکرده بودم. دوست داشتم مسعود ب لمیوسا
 نیبودمش. ا دهیاومده بود و من هنوز ند ایبهشررت، برادرم ده روز بود که به دن

 یمجهز تر مارسررتانیب یبابا برده بودر شررهر مجاور و تو مانیزا یدفعه برا
کرده بود. چند روز  اصلح نانیکرده بود و دکتر هم از سالمت بچه اطم مانیزا
 تلگراف داده بودن. شیپ

باهام  ینار الهام کمک کردم و دختر دوساله ار هم حسابک یروز با انرژ تموم
شب  یمیصم ه گرفته بود بهم بگ ادیشده بود و اونقدر باهار کار کردم که تا 
 !ییزن دا

به در پررو لیاسررماع دیهم که سرر یوقت و گفتم در عوض خبر  ییاومد زدم 
 .مینیدادم! بله ما ا ادیبه دخترت  دیکلمه جد هی یکه داد یخوش

تن هس یزد لبخندهار مصنوع یناراحتش که داد م ی افهیمسعود و ق دنیرس با
 داد رد نشده! یکه نشون م یبه سادگ زیمتوجه شدم که همه چ
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 و من مسعود ییهم رفت دستشو دیشام رو آماده کنه و س زیالهام رفت م یوقت
 ردک یم یرو به مسررعود که داشررت با الناز باز میو الناز، دختر الهام تنها شررد

 گفتم:
 مسعود؟ -

بچه  یگرفت و صدا یم زیر یخواهر زاده ار رو گاز ها یکه لپ ها یحال در
 آورد گفت: یرو در م

 جانم؟ -
 و جلور خم کردم و گفتم: صورتم

 چه خبر؟ نیامیاز بن -
 حرکت موند و گفت: یب یا هیثان یبرا
 خبرم. یازر ب -

 و باال دادم: ابروهام
 !؟یچ یعنی -

شت زم بچه سرعت دو نیرو گذا سعود به  دیو الناز هم با  شپزخونه. م طرف آ
 داد و گفت: هیمبل تک یپشت

 ندارم. زهرا هم رفته خونه مادرر. یواقعا ازر خبر -
 لرزون گفتم: یبه دست هام نگاه کردم و با صدا یناراحت با
 شه؟ یم یحاال چ -

 فرستاد و گفت: رونیرو به صورت آه ب نفسش
 ازر ندارن! یکمدر -

 که گفت: رمیباعث شد سرم و باال بگ دیس یصدا
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از اونچه که تو در  شررتری! مطمئن بار برونیکشررن ب یمو رو از ماسرررت م -
گدار به آب  یکه ب ینبود یدونن ... مسررعود خان تو آدم یاون ها م یانیجر
 شد؟! ی! چیبزن

 رو خاروند و گفت: شیشونیپ مسعود
 نبودم! نیامیبن یکارها انیدر جر ادیراستش ز -
 مبل کنار مسعود نشست و با پوزخند گفت: یرو دیس
 !؟یخودت چ یکارها انیدر جر -

 لب هار و کج کرد و گفت: مسعود
 قرآن... ینکردم که! کالس آموزش یمن کار -
 :دیحرفش رو بر دیس
 اون که ظاهر امره! -

 یمن خجالت م یجلو یاز گفتن حرف دیبه من انداخت. شررا ینگاه مسررعود
 هم ادامه داد: دیاز جام تکون نخوردم. و س یی. اما من با پررودیکش

قانع  زیر یبه کارها یدون یکه خودت م یرفت و آمد داشررت یاوال با کسرران -
آخرر هم  یمسررجد. بعدر هم سرررهنگ کامران خینمونه ار شرر هینبودن! 

 واست شاخ شد!
ردم زد. اخم ک یاسم برام آشنا بود! مسعود به سمتم برگشت و لبخند نیا چقدر

 شدم: نهیو دست به س
 البرزت؟ ییدا یاز دوستا ه؟یک یکامران -

 رو تکون داد و گفت: سرر
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 اومده بودن! یدوست آذر، شب مهمون یبابا -
دو جناب تکون  نیا یچونه  ریاومد. مسررعود خان تموم شررب از ز ادمی کامل

مه کنه. ادا یتیکه انگار کامل قصد داشت مسعود رو ترور شخص دینخورد. س
 داد:

 هات آخر کار دستت داد. یجاسوس -
 گفتم: یجد یلیخ
 !؟یاریو ب یتا خبر ببر یکرد یالبرز استفاده م ییاز دا -

 فرستاد و گفت: رونیکالفه نفسش رو ب مسعود
 باشه! ریگ ییدا ینکردم که پا یکار -
 حرص گفتم: با
 !رهیاون هم گ ی! نا خواسته پایاما تو خواهر زاده ش -

 و باال برد: صدار
 نشده! یزیفعال که چ -
 با اخم گفت: دیس
بشه!  یخواست یم یچ گهیاوال صدات و ننداز واسه زنت پس سرت! دوما د -

 !ه؟یزیاز کار اخراج شدن کم چ
نگاه کردم و بعد چشررم هام و به مسررعود  دیباز به سرر مهیتعجب و دهن ن با

فرسررتاد و رو به شرروهر خواهرر  رونیدوختم. مسررعود نفسررش رو با حرص ب
 گفت:

 !؟یش یم الیخ یبعد ب ینداز یاول مارو به دعوا م ای دیس یکن یبس م -
 و گفت: ستادیمسعود ا یمبل بلند شد و رو به رو یاز رو لیاسماع دیس
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آشررنات کردم. اما بهت  یخودم با حاج ،یکمک بر یخودم بهت گفتم برا -
 .ستین نانیقابل اطم یهمون موقع هم هشدار داده بودم. هر کس

 هم بلند شد و گفت: مسعود
گاه بودم. و حواسم هم به همه چ -  بوده و هست. زیمن به هشدارت آ
 صدار و باال برد: دیس
 بوده؟ یبه چ قایشد؟! حواست دق یپس چ -

 . مسعود هم صدار باال رفت:ستادمیا یرامهم به آ من
 افته. منتظرر بودم. یاتفاق م نیدونستم ا یم -

 دیبود. سرر سررتادهیدر آشررپزخونه ا یالهام هم بچه به ب*غ*ل جلو گهید حاال
 صورتش قرمز شد:

 !یفکر نبود یب نقدریمسعود! تو که ا ؟یبود یمنتظر چ -
 زمزمه کرد: الهام

 ل؟یآقا اسماع -
 توجه ادامه داد: یب دیس اما
ستم! من حدس م یشازده! من م یدار نانیبه خودت اطم یادیز - زدم!  یدون

 من باور داشتم! من ....
 گفت: تیو با عصبان دیخشم به خودر لرز از
 شه!؟ یم تییخدا ینکنه ادعا -
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داد. تو چشم  یاما ساکت بود و دندون هار و از حرص به هم فشار م مسعود
گرفت.  یخودر رو م یاز حرف نگفته بود. اما انگار داشرررت جلوهار پر 
 اومد و گفت: کیالهام نزد

 بس کن! لیشام آماده س. آقا اسماع -
 رو به من گفت: مسعود

 .میجمع کن بر -
 رو به من گفت: دیاز جام تکون نخوردم. س من

 !یریجا نم چیتو ه -
 گفت: دی. مسعود رو به سستادمیحرکت ا یمن باز هم ب و
 .ادیزن منه! هر جا من برم با من م -
 هم خونسردانه گفت: دیس
 !؟یبر ییمگه تو قراره جا -
 کرد: یدست شیپ دیکه مسعود دهنش رو باز کرد س نیهم و
 ار رو بسپار به من. هیبسه! بق یکرد یهر چه خام -

 کرد و گفت: یاخم مسعود
 یکار گهیحرف نزن. االن هم د یدون ینم یزی! چدینکردم سرر یخام چیه -

به سررر  یزیکنم. چ یمدت خودم و با شررغل آزاد سرررگرم م هیرم  ینمونده. م
 اومدن انتظارم نمونده.

 فرستاد: رونیهم نفسش رو ب دیس
 سرگرم شو! حداقل حواسم بهت هست! نجایخب! هم یلیخ -

 ترس رو به مسعود گفت: یاز رو یبا لبخند الهام
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 .نیشام بخور نیایجا بمون. حاال هم ب نیآره دادار. هم -
 گفت: یتر میفرستاد و با لحن مال رونینفسش رو ب دیس
سعود جان تو هم مثل برادرم. من که بدت رو نم - خوام. مگه من خودم تو  یم

با ا نا نکردم! من فقط م نیرو  ئل آشرر با یزیگم هر چ یمسرررا تدال! ن  دیبه اع
 .یو به خطر بنداز تیزندگ

سته ا و سعود هم لبخند خ سعود رو گرفت و م ست م جو  دیزد، الهام که د ید
 آروم تر شده رو به من با لبخند گفت:

سر م میبر ایساغر جان ب - شب  نیکه فکر کنم ا زیمن و تو  داماد و برادرزن ام
 قصد ندارن شام بخورن.

 گفتم: یبا سرد یلبخند چیه یمن ب اما
 ندارم. لیم -
 نکردم. یبه سمت اتاق رفتم و به صدا زدن الهام هم توجه و

 بعد در اتاق باز شد و مسعود سرر رو آورد داخل و گفت: قهیدق چند
 شام خانوم؟ یاینم -

به د یحال در هام رو ب*غ*ل کرده بودم روم و  هیتک واریکه  داده بودم و زانو
ر اتاق اومد و بسررته شرردن د یکردم و جوابش رو ندادم. صرردا یا گهیسررمت د

 صورتم آوردم: یمسعود کنارم جا گرفت و صورتش رو جلو
 خانومم باهام قهره؟ -

 بازوم نشست: یزانوهام. دستش رو یهام و بستم و سرم رو گذاشتم رو چشم
 کردم؟! یمن کار -
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 بسته گفتم: یچشم ها با
 نه. -

 بچگانه شد: لحنش
 ناراحتت کرده، بگو خودم حسابش و برسم. یپس ک -

 گفتم: یرو برداشتم و با نگاه سرد سرم
 خوام بخوابم. یبرو شامت و بخور. خسته ام م -
 اد،ستیاز جام بلند شدم و به سمت رخت خواب ها رفتم. بلند شد و رو بروم ا و

 گفت: طونیابروهار و باال برد و ش
 خانومم تنگ شده. یدلم برا روزیذارم! از د یمگه من م ؟یبخواب -

 زدم: پوزخند
 نگو خانوم! بگو ب*غ*ل خواب. -

 :دیرفت و با خشم توپ نیاز ب لبخندر
 !؟یگ یم هیچ اتیچرند نی! انمیدرست حرف بزن بب -
 طعنه گفتم: با
 کارهات خبر دارن جز من! ی! همه کس از همه نه؟یاز ا ریمگه غ -

 هار و به هم فشار داد و گفت: لب
 نبود که بگم! یمهم زیچ -
 کردم: یتک خنده ا یدرموندگ با
 !؟یچ یعنیمهم  زیهه! چ -

 و گفتم: دمیبار تند نفس کش چند
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 باز هم اتفاق ستیکردن و معلوم ن رتیاز کار اخراجت کردن مسعود! دستگ -
 نشه! یخبر نیامیبار از تو هم مثل بن نیو ا فتهین

 خواست آرومم کنه: مسعود
 بدم. شیبرات توض ستایساغر وا ستین ینگران یجا -

 رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم: سرم
ه. گ یراست م لیاسماع دیخوام به حرف هات گور کنم. س ی! نمگهیبسه د -

 !ییخدا یکن یتو فکر م
 و باال بردم: صدام

قا - کار. برا بیغ یآ فدا فکر  ؟یرسرررالت اومد یگو! ذهن خون! مخلص و 
 جات تو بهشته؟! یکرد

 باالتر رفت: صدام
بزرگ باشم اما خودت من و بچه فرض  یمسعود. توقع دار ستمین یازت راض -
ضیکن یم شکم و در آورد ستمین ی. ازت را و هر بار باعث  یکه از اول فقط ا

کار  یچ خدا نمیبب ستایرو رو به قبله وا! بزیبهت التماس کنم واسه هر چ یشد
 کنه برات! یم

تاق  یحرف م زیر هیکرد و من  یهاج و واج بهم نگاه م مسررعود به در ا زدم. 
 الهام بلند شد: یضربه خورد صدا

 تو؟ امیساغر جان؟ ب -
 نگاهش و از من گرفت و رو به در بسته گفت: مسعود

 .میایاالن م ینه آبج -
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 زدم گفت: یرو به من که حاال از خشم نفس نفس م و
 حرف هات تموم شد؟ -
خواد بگه. اخم هار و تو هم  یم یچ نمیلحظه نفسررم رو نگه داشررتم تا بب هی

 :دیکش
 .میشام بخور میبر یندار یحرف گهیاگه د -

 هام و به هم فشار دادم و گفتم: لب
 باز هم حرف دارم. -

 و گفت: ستادیا نهیبه س دست
 شنوم. یبگو م -
صورتش فرود آوردم. چشم هار بسته  یخشم دستم و باال بردم و محکم تو با

م و شد مونیحرکتم پش نیسمت حرکت کرد. در جا از ا کیشد و صورتش به 
 کنه. یبودم که مسعود تالف نیهر لحظه منتظر ا

 زد و گفت: ینیمسعود با مکث چشم هار و باز کرد و لبخند غمگ اما
 بازم بزن. یش یاگه آروم م -

 :هیگر ریو زدم ز دیهام لرز لب
 شم. تو آرومم کن. ینه آروم نم -

 زد: یمهربون لبخند
 نوکر خانومم هم هستم. -

 گفتم: هیب*غ*لم کنه که عقب رفتم و با گر خواست
نا آروم ی. وقتیتون ینم - لت  مرهمم  یتون یم یچه طور یمن یخودت ع

 ؟یباش
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 الهام بلند شد: یصدا دوباره
 دادار؟ -

 با تحکم گفت: مسعود
 .میای. ما بعد منیشما بخور -
 چشم گفت. مسعود به سمتم اومد: عانهیالهام مط و
 .نیخواستم تو رو نگران کنم! هم یمن فقط نم -
 پشت سرم خوردم: وارید به
شررردم. اما حاال  یدلگرم کننده ات آروم م یبا دروغ گفتن؟ من با دروغ ها -
 همه ار ترس از نبودنت داشته باشم. دیشد؟! با یچ

دست هار رو به صورتم رسوند از ب*غ*ل گوشم داخل موهام رسوند  مسعود
 و سرم رو نگه داشت و گفت:

 یتونم در موردر حرف یوقت نم چیهسرررت که ه ییزهایچ هیگفتم  ادتهی -
 بزنم؟
سرر رو خم کرد و پنگاهش ک یسوال وند و چسب میشونیرو به پ شیشونیردم. 

 زمزمه کرد:
 اگر قرار باشه به تو بگم. هنوز وقتش نشده. یحت -
 گفتم: یو ناراحت هیگر با
 !؟یکن یمونده که ازم پنهون م یچ گهید -

 :دیرو کوتاه ب*و*س لبم
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سخره ام م -  یم تیغمبریو پ ییخدا یادعا یگ یو م یکن یاگه بگم باز هم م
 شه.

 سرر رو عقب بردم و با اخم گفتم: یرو به صورتش رسوندم و کم دستم
 ؟یبگ یخوا یم یچ -

 زد و گفت: یکج لبخند
 اون و ولش کن. -
 لب هام نگاه کرد و گفت: به
 . نه؟گهیخورن د یاون ها دارن شام م -

 رو نگرفتم: منظورر
 !یگ یم یگم تو چ یم یمن چ -
 صورتش رو دور کردم و گفتم: یام رو به هم دوخت، به سختمکث لب ه یب

 ؟یاریدر م یچرا مسخره باز -
ستش محکم تر کرد. آخ یو تو موهام صورتش رو جلو آورد  ید گفتم، دوباره 

 و گفت:
 !؟یریجلوم و بگ یخوا یم ه؟یمسخره باز -

من  یبزنم. مسخره اس ول یو نذاشت حرف دیلب هام و محکم ب*و*س دوباره
 یب یکردم عقب بزنمش ول یو سع فتادمیخواست. از تکاپو ن یهم واقعا دلم م
 حبس کرد و دستش به سمت لباسم رفت... واریخودر و د نیتوجه، من رو ب

کمر و شررکمم  یکمرم نشرروند و دسررتش رو رو یگود یرو ی.... ب*و*سرره ا
 ی. دسرررت هار رو روختمیر ینوازر گونه حرکت داد. آروم آروم اشرررک م
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بالش گذاشررت و  یو سرررر رو رو دیپهلوم نگه داشررت و خودر رو باال کشرر
 و بعد صورتش رو به صورتم چسبوند و زمزمه کرد: دیسرشونه ام رو ب*و*س

 ؟یشد تیاذ -
 هامو بستم: چشم

 .ادینه ز -
لبهار گرفت. دسررتم رو باال آوردم و اشررک هام و پاک  نیگوشررم رو ب ی الله

بود که ذهن من رو منحرف کنه کامال موفق بود. نسرربت  نیکردم. اگر هدفش ا
 لبم نشست. یرو یمتفاوت بود. لبخند کمرنگ شهیبه هم

شم ش یرو رها کرد و کم گو شه  یو رو دیخودر رو باال ک شد و گو سرم خم 
 .دیچشمم رو ب*و*س

 گه؟ید یجا ایمشهد؟  میبر ای میاردکان بمون یدوست دار -
ش حس ست هار به  ادمی زیه همه چو دوبار دیخوبم پر ک اومد. موهام رو با د

 که دوباره به نوازر کمر و پهلوم مشغول شده بود گفت: یعقب روند و در حال
ام رو  ندهیکشرره. من حداقل تا چند سررال آ یطول نم ادیدم ز یبهت قول م -

 کردم. یزیبرنامه ر
 خنده اضافه کرد: با
 رو به راهه. زهایچ هیبق ادین شیاگر مرگم پ -
 گفت: دیاخم نگاهش کردم. خم شد و گره ابروهام و ب*و*س با
 .یخواد کله مو بکن یقربون اخمت که معلومه دلت م -

 :دیتر پرس یکمرنگ شد و جد لبخندر
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 م؟یکجا بر ی! دوست داریخب نگفت -
گاه  پوزخند زدم: ناخودآ

 دلت خواست انجام بده. یفکرمو بخون! بعد هر کار -
 کرد و گفت: اخم

 ؟ینداز یمتلک م -
 و ازر گرفتم و گفتم: نگاهم

شامت و بخور. بعد هر برنامه ا - ست و بپور. برو  شو لبا شت یپا گو من ب یدا
 کنم. یهم طبق معمول موافقت م

 گفت: یجار نشست و با ناراحت یتو
 ساغر! گهیازم دلخور نبار د -
 مقدمه به سمتش برگشتم و گفتم: یب

 شرط. هی به -
سمتش چرخ یرو رو طونشیش نگاه شت دهیبدنم که حاال به   یبودم گردوند. م

 به بازور زدم و خودم رو با ملحفه پوشوندم. قهقهه زد:
 !یریگ یرو م یاز ک -
 از شدت خنده ار کم کرد و گفت: هیبعد از چند ثان و
 امرم. یشرط و بگو خانوم که منتظر اجرا -
 گفتم: یجد یلیخ
هم من باشرره ب یاگر احتمال ناراحت یحت دمیپرسرر یزیبه بعد هر چ نیکه از ا -

 .یبگ
 انگشت اشاره ام رو باال آوردم و گفتم: و
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 کنم! یوگرنه من هم مقابله به مثل م -
 و باال فرستاد گفت: ابروهار

 !زمیعز یکن یم جایب یلیشما خ -
شم ستش رو رو چ شمش گذا یهامو گرد کردم. با خنده د سرر رو چ شت و 

 خم کرد و گفت:
 کنم. یرو پنهون نم یزیچ گهیچشم. د یبه رو یول -
 طرف لبم به لبخند باال رفت: هی

 اعتماد کنم؟! -
 گفت: یثیتکون داد و با نگاه خب یرو مثال به نشونه سوال سرر

 !م؟یجلب اعتماد اجرا کن یبرا گهیمراسم د هی یخوا یم -
 .دمیبلند بخنده. من هم خند یرفتم که باعث شد با صدا یچشم غره ا بهش

 که اثرات خنده هنوز رو لبهامون بود گفتم: یدر حال میکه آروم شد بعد
خوام به بابا بگم خونه رو فعال به نام خودر بخره و اجاره بده و اجاره ر  یم -

 ما. بعدا سر فرصت بزنه به نامم. یرو بفرسته برا
 جمع کرد و گفت:خنده ار رو  مسعود

 م؟یکار و نکن نیشه ا یم -
 نگاهش کردم. ِمن و من کرد: یسوال

 و ... لیلطف کرده. خرج تحص یلیآخه بابات در حق من خ -
 رو قطع کردم: حرفش
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ال ! اوال بابا با کمیکن یم تیخودت و اذ نقدریکه تو ا سررتیگردنت ن یمنت -
فعال به نامش  یخره. منته یکار و کرده. دوما داره واسرره اسررما هم م نیا لیم

 م؟ی! خب چرا تعارف کنمیکنه. ما هم که الزم دار ینم
 با خنده اضافه کردم: و
 ... یدست هیده  یبه قول خودت، خدا م -

ست تکون داد. من هم لبخند دیخند سرر رو به چپ و را سر رضا یو   تیاز 
 زدم.

سر اطیزنگ ح یصدا شد. گره رو شت گرنم باز کردم و پنجره  میبلند  رو از پ
 بلند گفتم: یآشپزخونه رو باز کردم و با صدا

 ه؟یک -
 ؟یخوا یمهمون نم -

و  دمیمامان بود! ذوق زده به سمت در آشپزخونه دو یصدا دم؟یشن یم درست
کردم و خودم  یکیدر رو با هم  یجلو یبعد از هال خارج شدم و دو سه تا پله 

شت در و بابا قدم اطیرو به در ح سما پ سوندم و در رو باز کردم. مامان و ا  یر
ش غیذوق ج ابودند. ب ستادهیب*غ*لش بود، ا نیکه ام یعقب تر در حال  دمیک

عد از گرفتن ام یکی یکیو  با همه  نیهمه رو ب*غ*ل کردم و ب با از ب*غ*ل 
 .میوارد خونه شد

مغازه مسررعود زنگ زدم و خبر اومدن مامان و بابا رو سررمت تلفن رفتم و به  به
 دادم.
 که بابا نشنوه گفت: یجور زیبر انگ نیبا نگاه تحس مامان

 پوستت رفته ها! ریآب ز -
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 از ته دل زدم و گفتم: یلبخند
 .دمیرو فهم یزندگ یمعن م،یسه ماه که اردکان نیتو ا شییخدا -

 زد و گفت: تیرضا یاز رو یلبخند مامان
 خدا رو شکر. -

اومد، من و  یبه مامان م نیو محکم ب*و*س کردم، اونقدر که ام نیام لپ
 . محکم فشارر دادم و گفتم:میاومد یساغر نم

 همه لپ و از کجا آورده؟ نیا یج*ی*گ*ر آج -
 جواب داد: اسما

 بد بخت کنده. یاز صورت اسما -
 خنده بهش نگاه کردم: با
 .یش یهم الغر م شتریسپاه دانش تازه ب یامسال که برحاال از  -

 با خنده گفت: بابا
 چراغ برق! ریت یش یم قیدق گهید -

 و گفتم: دمیخند سرخوشانه
 !یهم دار دنیماشاله معلومه استعداد قد کش -

 لب هار و جلو داد و گفت: اسما
 شم ساغر قبل از ازدواج! یتازه م -
 گفت: یآروم یبا صدا و
 !یشد کلیچاق و خور ه یلینه که االن خ -
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صدا بهش شم غره رفتم و خودر با   ییرای. تا من از اون ها پذدیبلند خند یچ
 .دیرو جا به جا کنن مسعود هم رس لشونیکنم و وسا

سر  مونیکه به زندگ میگرفت میخونه الهام تصم یبا مسعود تو یوقت شیماه پ سه
 هشیبره! اما خدا مثل هم شیپ یبه آروم زیکردم همه چ یفکر نم میو سامون بد

 لطفش رو از سر ما برنداشت و کمکمون کرد. ی هیسا
خودشون  کیرو نزد یخونه ا لیاسماع دیو ضمانت س یروز بعد با معرف چند

سررال رو داد دسررت  کی یبعد اجاره  یدو هفته  یکیو بابا هم  میاجاره کرد
ماد و فرسررتاد. و مسررعود هم همون پول رو کرد  یقاسررم )سررتم کش خونواده 

رو  یو بقال ختیتور ر یرو اجاره کرد و مواد خوراک یو مغازه ا هیاول هیسرررما
 راه انداخت.

ض یخوب بود. ول زیچ همه شوب  یباعث م زهایچ یبع سته قلبم آ شد ناخوا
شه. مثل ناپد ض نیهم ای! نیامیشدن بن دیبا  یعنی شیهفته پ کیفاجعه  ی هیق
 یکه اکثر مردم دور و برم، من جمله مسررعود تو جمع عموم وریهفدهم شررهر

 تنشون بود. اهیلباس س
 لبم نشست: یرو یمسعود به دور کمرم لبخند یحلقه شدن دست ها با
 خودم خسته نباشه. یخانوم -

ش یرو یلبخند سرم رو عقب ک شوندم و  سه ا دمیلبم ن به گونه ار  یو ب*و*
 زدم و گفتم:

 .زیعز یهم خسته نباشتو  -
سه صله  یرو یکوتاه ی ب*و* ست هار و باز کرد و زم فا شوند و د موهام ن

 داد و گفت: هیتک نتیگرفت و به کاب
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 !یخوشحال -
 و باال دادم و گفتم: ابروهام

بابام اومده خونه ام! م بایبعد از تقر -  ینه ماه گذشرررت از ازدواجم مامان و 
 خوشحال نباشم؟ یخوا

 گفت: یرفت و با ناراحت نیاز ب لبخندر
 گفت؟ یم یمامانت چ یدیشن -

 کردم. لب هار و به هم فشار داد و گفت: یسوال یاخم
بابام نه خودر اومده نه گذاشته مامان  ی. ولادیمامان من هم دوست داشته ب -
 .ادیب

و  دمیکشرر یقیفوت کرد. دلم برار سرروخت. نفسررم عم یرو با کالفگ نفسررش
 گفتم:

 شررد و با ی! اگر رفع کدورت نمسررتایبابات هم حسررابش با خودر معلوم ن -
 وسطه! یکه دلخور نیذاشتم به حساب ا یکرد م ینم یبابام آشت

 رو به چپ و راست تکون داد و گفت: سرر
و به  رونیب یایبگه حاال دو روز از اون شررهر ب سرررتین یکیدونم!  یچه م -

 شه؟ یم یچ یپسرت سر بزن
 جواب داد: بابا

 .زهیترسه چند روز از مغازه ار جدا باشه حساب کتاب هار به هم بر یم -
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 هی. بابا که به در تکمیو مسررعود همزمان سرررمون رو به سررمت در چرخوند من
داد  یکه با تاسررف سرررر رو تکون م یداده بود وارد آشررپزخونه شررد و در حال

 گفت:
کفتار  نیخورده که ع یت*خم سررگ چ نیما سررر ا یننه  نیا سررتیمعلوم ن -

 !ایبه مال دن دهیچسب
 دهیخجالت به مسررعود نگاه کردم. مسررعود لب هار و به داخل دهنش کشرر با

سعود غر ت من عاد یدهِن لق بابا نینبود و به ا بهیبود که نخنده. حاال خوبه م
 داشت.

 شت درنشون دادم. بابا نطقش باز شده بود و حاال دا یرو مشغول آشپز خودم
کرد که  یاظهار نظر م ادیعمو که نذاشررته بود زن عمو ب یجا یب رتیمورد غ

و از من گرفت و من  ریاونقدر حرف هار صررحنه دار شررد که مسررعود کفگ
 .رونیکه بهتره برم ب دمیفهم
ساب آخه صبان نیاز ا یبابا معلوم بود ح  دمیترس یشده بود و م یحرکت عمو ع
 یرو هم سررر من خال یاز عمو حاج عل شیدل وقت دق هیبزنم که نکنه  یحرف
 کنه!
کردم، مسررعود خودر بهتر بلد بود پدر من و آروم کنه؛  یرو خال دونیم پس

 بابام بود. زیباالخره مسعود عز
سعود عز نیهم سرد زیم سرحال م شیذات یدل بابا! با خون شاد و   یهر بار که 

 یو رو م ریذوق کنم دلم ز گهید یمثل خانوم ها نکهیا یاومد خونه، من به جا
 یافتاده که مسعود ذوق داره! مثل اعتصاب مطبوعات یشد که باز کجا، چه اتفاق

 کارکنان صنعت نفت! ایها! 
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ماه طول کشرر یموندنمون تو عمر و پنجم آبان حکم  دیاردکان، کمتر از پنج 
توجه مبه تهران رفت  یاقدام به انتقال یدوباره برا یاخراج مسعود لغو شد و وقت

 بوده و سوم آبان هم آزاد شده بوده. یمدت زندان نیا نیامیشد که بن
به اسررتان مازندران دوباره کوله  یانتقال یقبول شرردن درخواسررت مسررعود برا با

به گرگان رفت میبارمون رو بسررت با دو کینزد یعنی. میو   خانواده هامون، فقط 
 ساعت فاصله.

ت و رو کنار گذاش شیرکیرزیز یها تیفعال گهیاومدنمون به گرگان مسعود د با
 داد. یبه کارهار ادامه م یشتریبا شجاعت ب

ص بماند ستن ن ضرب و زور خوا شاه دوست حتشیکه چند بار با   کنن وتوسط 
صورت ورم کرده اومد خونه! ول سر و  شدنش  چیه یها با  ساکت  کدوم باعث 

 نبود!
)امام جماعت مسررجد دشررت بهشررتد که حاال اون هم به  یمیآقا کر حاج

خانوادگ مد  فت و آ ما ر با  مده بود  داشرررت. مرد محترم و خور  یگرگان او
شد قبل از انقالب به حجاب  یادیز ریکه تاث یصحبت شت و موجب  روم گذا

کرد که دوباره درس خوندن رو شروع کردم. هر چند  دوارمیو اونقدر ام ارمیرو ب
 کردم. یکالس هار و شرکت م ونیخط در م هیو  یحضور ریبه صورت غ

شتم. هفته اول د با شت هم در تماس بودم و رفت و آمد دا شت به ماه بود  ید
 که به خاطر خواستگار سمج اسما خانوم بابا خونه جنجال به پا کرده بود.

باره  دهیمن نفس راحت نکشرر اناتیقول مامان، هنوز به خاطر جر به بودن دو
من  خودر لیبار مسعود به م نیاول یشد! برا شهیخوِنشون به خاطر اسما تو ش
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حد زن خوب  نیتا ا یعنیو فرستاد شهرم تا اوضاع خونه رو سر و سامون بدم. 
 شده بودم!! یو حرف گور کن

 یکردن! مثل ماجرا یم یها رو از من مخف زیچ یسررر هیخب هنوز هم  یول
بابا و من رو  یخانواده  ی! که آذر ماه به راه شده بود و حتهیلفرهاد و عا یعروس

 هم دعوت کرده بودن. به قول بابا مردم چقدر رو دارن!
سعود کار هنوز ض یهم م ستم بهم تو بده که پس اون  شینکرده بود. ازر خوا
! هر چند آخرر هم زهیشررد. گفت سرروپرا یکه ازر حرف زده بود چ یانتقام

 کنه! یو عمل زریر سوپرانتونست با دست خود
س یجلو یوقت سع ادهیپ یکوچه از تاک سر دیشدم.  اومد و  جلو عیمنتظرم بود، 

 رو ازم گرفت: لمیوسا
 اد؟یمسعود نم ؟ی. خوبیسالم آبج -

چه بار ب هیخودم و گرفتم. حاال  یجلو یبخندم ول یلفظ آبج یبرا خواسررتم
 ادم:جواب د یزدم تو پرر! با لبخند یم دیدلش خواسته با من مودب باشه نبا

 . اما امروز نه.ادیم -
زد.  یار با آدم حرف م افهیقرار بود، اصال ق یب دی. سعمیهم وارد کوچه شد با

 گفتم: یسیبدون رودربا
 ؟یدون یخونه ما رو م یچقدر از اتفاق ها -

 گفت: ی. با لبخند کجمیستادیدر خونه ا ینگاهم کرد. جلو یجیبا گ هیثان چند
 کنه. یم فیخب اسما همه رو برام تعر -
 ابروم باال رفت: هی

 چرا؟ -
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 از ته دل زد: یلبخند
 خب داداششم. -

 زدم: یپوزخند
 داره؟ یکردن چه سود فیتو تعر یکه برا نهی! منظورم ایو گفته بود نیا -

 فرستاد: رونیرو به صورت آه ب نفسش
 سنگ صبورر که هستم! -

، بهداشتش مشغول به کار شده بود پلمیبود تو درمانگاه به خاطر د یمدت دیسع
حرفم رو تو دهنم مزه مزه کردم. دو به شررک بودم که  یهم نبود. کم یپسررر بد

 تم:ما ضربه بزنه. گف اطینه. دستش به سمت در رفت تا به در ح ایبزنم  یحرف
 لحظه نزن. هی دیسع -
 و گفتم: گرفتم یاخم و تعجب نگاهم کرد. نفس با
 د؟یسع هیحست به اسما چ -
 گفت: ریتاخ هیچند ثان با
 دونم! ینم -

با ا یدونم چرا ول ینم با صرررداختیجوابش فرو ر نیقلبم  به تحل ی.   لیرو 
 گفتم:

 ؟ی... دوستش دار یعنی -
 رو به چپ و راست تکون داد و گفت: سرر

ازدواج بهش فکر نکردم. اصررال  یوقت برا چیاسررما واقعا برام مهمه، اما ه -
بکنم و واقعا از ته دلم دوسررت دارم خور بخت بشرره.  یفکر نیتونم چن ینم
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س ادیروز ب هیاگه  ست داره. مطمئن بار از جون م یو بهم بگه ک ذارم  یرو دو
 تا به عشقش برسه.

سر در ن یزیتعجب نگاهش کردم. من که چ با سم رو اوردمیاز حرف هار  ! نف
 گفتم:فوت کردم و 

 حالت خوب شه. دیبرو خونتون چند ساعت بخوام شا -
 گفت: یبه در ضربه زدم. با دلخور و
 ؟یکن یمسخره ام م -

 گرفتم و گفتم: یقیعم دم
س نیتونم درک کنم چون چن ینم ینه ول -  وارمدیرو تجربه نکردم. فقط ام یح

 .نیبش ریجفتتون عاقبت به خ
هم  دیو سررع میو باز کرد و با هم وارد خونه شررد اطیبعد مامان در ح یلحظات

 تعارفمون رو رد کرد و به خونه خودشون رفت.
سما که ع ریخ هم نبود، در  الشیخ نیسرم اومده بودم جو خونه رو آروم کنم، ا

ن خواسررت م یکردم. بماند که بابا م یمامان و بابا رو آروم م نیجو ب دیواقع با
 !یبچه رو باز کرد نیر اگفت تو چشم و گو یو بزنه و م

شت اومد و گفت، بچه ها ازدهمی غروب شت به سعود به د مدرسه  یبود که م
شاه و کندن! گفت ه شنو یچکیبه دفتر حمله کردن و عکس  شون حرف   یاز

 کرده بودن. لیتونستن مدرسه رو اداره کنن و از خدا خواسته تعط ینداره و نم
. اونقدر با ترس و میپدرر موند یه باز هم مسررعود نا آرام بود. شررب خون اما

 یمعده ار رو برگردوند. تو اتیمحتو یدلهره غذا خورد که بعد از شررام همه 
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 یحوض نشررسررته بود. از سرررما به خودر م ی هیماه کنار پاشررو ید یسرررما
 و اسمش رو صدا زدم: ستادمیخونه. پشت سرر ا یاومد تو یاما نم دیلرز

 مسعود؟ -
سه  سرر شده بودن دو کا شم هار  سمتم برگردوند. چ خون! با بهت  یرو به 

 کنارر نشستم:
 !؟یکرد هیتو گر -

 لرزون گفت: یرو تکون داد و با صدا سرر
 جوشه. یو سرکه م ریدونم چمه! دلم مثل س ینم -
ا شد من واقع یم ینطوریا یدونم چرا وقت یداد. نم هیسرر رو به شونه ام تک و

ضع آروم یبرا سعود رو ه یقرار یب نیشدم! ا یم فیکردنش   یوقت نم چیم
 تونستم آروم کنم.

اومد منحرف کردن ذهنش با حرف زدن بود.  یکه از دسررتم بر م یکار یتنها
به من هم سرررا نیا شرررهیاما مثل هم باور کرده بودم که  تیحس بدر  کرد. 

ن او یافته. مثل فردا یم یاتفاق فوق العاده بد هیحالش  نیبعد از ا شرررهیهم
شد و دولت یدوازدهم د یعنیشب،  سته  ش یکی یها تو یکه جاده ب  یها هراز 

 ها بودن رو به رگبار بستن. یکه مسافرهار از همشهر یب*و*س ینیم یکنار
. ختنیر ابونیشد. مردم به خ امتیخبر به شهر، دشت بهشت ق نیا دنیرس با

س ابونیخ یتابلو سم  نایابن  شهدا یکیرو کندن و به جار ا اق رو اتف نیا یاز 
زد رخ داد....  یازر حرف م شهیکه مسعود هم یشهدا اتفاق نیزدن، و چهلم ا

 انقالب.
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*** 
کرده بود و  ادیرو هم ز ونیزیتلو یبود و صرردا دهیهال دراز کشرر یتو مسررعود

 داد. یاخبار گور م
شده بود، از جلو شمیآرا کار سم رو از روتوا زیم یتموم  شدم و لبا  یلت بلند 

رو  پمیکه ز دیرسرر یتنم کردم. دسررتم به پشررتم نم یتخت برداشررتم و به سررخت
 ببندم، مسعود رو صدا زدم:

 لباسم و ببند. پیز ایمسعود جان؟ ب -
 مکث جواب داد: با
 .امیبذار اخبار تموم بشه م -

ضع از اتاق ب یپوف ساب رونیکردم و به همون و ودم و شده ب نیسنگ یرفتم، ح
 رفتم؛ غر زدم: یمثل پنگوئن راه م

. زحمت بکش فقط بلند شررو رونی! من اومدم بیخودت و با اخبار خفه کرد -
 و بکش باال. پیز

بود بلند شررد و دسررتش رو به سررمت پشررت  ونیزیکه نگاهش به تلو یحال در
 شد: دهیمقدار لباسم به عقب کش هیلباسم برد، 

 ِا ِا !! ساغر؟ -
 به عقب بردم: یرو کم سرم

 شد؟ یچ -
 کرد نخنده گفت: یم یدستش بود و سع پیکه سر ز یحال در
 لباست خراب شد. پیز -
 به دستش نگاه کردم: یناباور با
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 مسعود؟!! -
 :دیصورتم و ب*و*س عیانفجارم، سر یدر آستانه  دیفهم خودر

 .میکن یم شیکار هیغلط کرد خانوم. االن  -
 :هیگر ریمونده بود بزنم ز کم

 بپوشم؟! یمسعود من خواهر عروسم، االن چ -
 رفت گفت: یکه به سمت اتاق م یو خامور کرد و در حال ونیزیتلو دیپر
 کنم برات. یم دایپ گهیلباس د هیاالن  -

 :هیگر ریز زدم
س نیمن با ا - ضعم لباس مجل سعود! دو دق یو  قهیندارم که! خدا لعنتت کنه م

 !د؟یرس یبه آخر م ایدن یکرد یاخبار نگاه نم
 نگاهم کرد: یناراحت با
 خانوم! گهینکن د هیگر -

 هال نشستم: وسط
 رم خودت جواب اسما رو بعدا بده. یاصال نم -

 شد و روبروم نشست: کمینزد
باس ل هی میخانوم. بلند شررو بر گهید دیکار و نکردم! ببخشرر نیاز قصررد که ا -
 .میبخر گهید
 گفتم: هیگر با
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صت نم گهید - س شیطور نیشه که! هم یاالن فر ساعت راهه تا بر  میهم دو 
شگاه بازه که لباس  سه بعد از ظهر کدوم فرو ساعت  شت! بعدر هم  شت به د

 هم داشته باشه! یمجلس یحاملگ
 چشم هار برق زد: هوی

 .دمیفهم -
 و به سمت اتاق رفت و با نخ و سوزن برگشت: دییدو و
 دوزم. یپشتش رو به هم م ایب -

 :دیو ب*و*س میشونیبهش نگاه کردم. پ یهام و پاک کردم و با ناراحت اشک
 کنم. ینکن. االن درستش م هیخوشگلت بشم، گر یچشم ها یفدا -

و  ستادمیو بلندم کرد، پشت بهش وا دینفسم رو فوت کردم. بازوم و چسب کالفه
 لباسم. پیز یمسعود شروع کرد به کوک زدن جا

 صدام زد: یدوختن بود، به آروم مشغول
 خانوم؟ -

 ام بند اومده بود: هیگر
 هوم؟ -

 پاره شدن نخ اومد، رو بروم قرار گرفت و گفت: یصدا
 دارم. ندیخوشا ینگران هیدونم چمه!  ینم -

 هام و درشت کردم و گفتم: چشم
 !فتهیب یبه حالت مسعود اگر امروز اتفاق یوا -

 و باال فرستاد: ارابروه
 گفتم؟! یمگه من چ -
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 برداشتم و گفتم: یجا لباس یو از رو مانتوم
وئه سرمون داماد دوست ت ری! خمیکرد رید یبرو لباست و بپور. به اندازه کاف -

 .میمهمون باش نیاول دیو عروس خواهر من! ما با
 به سمت اتاق رفت و در همون حال گفت: مسعود

ما  - که  ماد از گرگان راه باوال  با خونواده دا ها ن میفتیقراره  تا اون  مدیپس   نو
ساغر من گفتم نگران ستیما ن یبرا یدر عجله ا یجلو شا میدوما  ا! ه ندهیخو

 حرفم و بزنم! ینذاشت
حال یجلو تاق در  مانتوم رو تو یدر ا ته بودم ا یکه  تادمیب*غ*لم گرف  و سرر

 گفتم:
 افته! یو بد هم اتفاق م یگیبد م شهی! همگهینفوس بد نزن د -
 یرو تنش م دریسررف راهنیکه پ یشرررتش رو از تنش خارج کرد و در حال یت

 کرد گفت:
 نی! برداشررتت از اندیگم خوشررا یمن م ؟یکن یاصررال به حرف من گور م -

 !ه؟یکلمه چ
 کردم: اخم

 نی! اما برداشت من با مال تو زمهیچ شیفهمم معن یخودت و مسخره کن. م -
ز و با یخبر دار یزیچ هیزنه از  یت داد م افهیکنه. اصررال ق یتا آسررمون فرق م

 .یکن یم یباز لمیف یدار
 نگاهم کرد و گفت: ثیخب
 به هور و ذکاوت خانومم. کالیبار -
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 ی قهیخم شررده بود و  نهیآ یکه جلو یرو هم عوض کرد و در حال شررلوارر
 کرد گفت: یرو درست م راهنشیپ

 گه آقا دوماِد امروز ... یبهم م یحس هیراستش  -
 اومد، با حرص گفتم: اطیزنگ ح یصدا

 که اومدن. بدو کتت رو بپور. یدر آورد یو شل باز یاونقدر حرف زد -
سرم رو  یکه مانتوم رو تنم م یخودم هم در حال و سمت پنجره رفتم،  کردم به 
 هیبق بود و سررتادهیدر ا یجلو دیبهتره بگم داماد جد ایو  ز،یبردم. کامب رونیب

 یبا فاصررله منتظر بودن. با صرردا نیدو سرره تا ماشرر یهم تو لشیخانواده و فام
 بلند گفتم:

 .زیسالم آقا کامب -
 گفت: یرو باال آورد و با لبخند محجوب سرر

 ن؟یایسالم ساغر خانوم. نم -
 رو تکون دادم: سرم

 .نییپا میایچرا، االن م -
سعود جلو و ستم، م ضر  یسرم رو داخل آوردم و پنجره رو ب در اتاق خواب حا

 من هم دستش بود: فیبود و ک ستادهیو آماده ا
 ؟یرو برداشت هیخانوم هد -

و بعد از  میاز خونه خارج شررد ییرو تکون دادم و به سررمتش رفتم و دوتا سرررم
 زریهمون بل یعنیخودمون  نیسوار ماش زیبا خانواده کامب یسالم و احوال پرس

. امروز مراسررم میو به سررمت دشررت بهشررت حرکت کرد میبابا شررد ی هیهد
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 غهیصرر هیتا  هکن یقول داده بود بتونه بابا رو راضرر دیاسررما بود. که سررع ینامزد
 بده! تیخورد بابا رضا یهم بخونن. البته من که چشمم آب نم یتیمحرم

رفت و مطمئنا  یآروم م یلیمن که پا به ماه بودم مسررعود خ تیخاطر وضررع به
س یکفر خونواده داماد رو در آورده بود. وقت سر کوچه منتظر بود.  دیسع میدیر

شلوار خور دوخت زد  یغم زده ار از دور داد م ی افهیتنش بود، اما ق یکت و 
 کنه! یموفق نشده بابا رو راض

 . مسعود با طعنه گفت:میدیو مسعود زود تر بهش رس من
 .یکن یعمو رو راض یتون یدونستم نم یم -

 گفت: ینیبده با لحن غمگ یرییصورتش تغ یتو نکهیبدون ا دیسع
 کردم. شیراض -

 زی. خونواده کامبمیو مسعود همزمان ابروهامون باال رفت و به هم نگاه کرد من
 دی. البته سررعمیبابا رفت یو به خونه  میو همه با هم همراه شررد دنیبهمون رسرر

ستن مهمان ها به  ستادیا اطیح یداخل و تو ومدین ش سعود بعد از ن و من و م
 م:گفت یآروم یبا صدا میبرس دیبه سع نکهی. قبل از امیبرگشت اطیح
 ست؟یمشکوک ن دیمسعود به نظرت سع -

 و گفت: دیخند مسعود
 !ندهیخوشا میگفتم که نگران -

که  نیهم میدیرسرر دیزد، به سررع یضرریچپ نگاهش کردم. لبخند عر چپ
 گفت: دیدهنش رو باز کرد که حرف بزنه سع مسعود

 شدم. مونیپش -
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 بازر رو با تعجب بست و من به جار گفتم: مهیدهن ن مسعود
 !؟یشد مونیرو پش یچ -

 واضش آب دهنش رو قورت داد و گفت: دیسع
 قرارم. یب -

 :دیچیانگشت دو دستش رو به هم پ دیطرف لبش باال رفت. سع هی مسعود
 فرق داشت. شهیزدم با هم یامروز صبش که با عمو حرف م نگاه اسما -

 با پوزخند گفت: مسعود
 !؟یشد مونیپش نیواسه ا -

 پر از اشک شد: دیسع یها چشم
 .ستهیکن مسعود! قلبم داره وام یکار هی -

 ! با بهت گفتم:ادیمونده بود فکم از شدت تعجب از جا در ب کم
 چته! یدون یکار کنه؟! مراسم و به هم بزنه؟ تو خودت م یچ -

 لب گفت: ریلبش بود ز یکه هنوز لبخند رو یدر حال مسعود
 .دیتو روحت سع -
ش و شتش رو کنار لبش ک و نگاهش رو به خونه دوخت، انگار تو فکر  دیدو انگ

 نگاه کردم: دیبه سع یرفته بود. با ناراحت
 !ه؟یحست به اسما چ دمیجوِن اسما چند بار پرس -

 . صورتم رو جلور بردم:نییسرر رو انداخت پا دیسع
 نه؟! ای دمیپرس -

 رو به نشونه آره تکون داد و گفت: سرر
 کنه. یزود بخواد عروس نقدریکردم ا یفکر نم -
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 رو فوت کردم و گفتم: نفسم
موضوع رو  نیا شیوقت پ یلیکجار زوده؟! اسما شونزده سالشه! من از خ -

مه  نیکرده بود ری. جفتتون گدمیوسررط کشرر نهیخواهر و برادر یرو کل  ! نک
 باورتون شده بود؟!

 :گفت یلرزون یسرر رو باال آورد، چشم هار پر از اشک بود. با صدا دیسع
 من ... دوستش دارم. -

 برگشت و گفت: دیبا اخم به سمت سع مسعود
 تو دهنت. یبعد بذار یچونیلقمه رو بپ یکه عادت کرد یریبم یا -
 به سمت خونه حرکت کرد. صدار زدم: و
 مسعود؟ -

 :دمیپله به سمتم برگشت و نگاهم کرد، با استرس پرس نیاول یرو
 ؟یکار کن یچ یخوا یم -

 رو فوت کرد و گفت: نفسش
 برم با بابات صحبت کنم. نهیبا اسما حرف بزنم، اگر اون هم حرفش هم -
 تم:برگشتم و گف دیرفت و وارد خونه شد. به سمت سع دیه سعب یچشم غره ا و
 بهتره. ینباش نجایتو برو خونه، ا -

 نشست: دیلب سع یرو یمحو لبخند
 کنم. ینم یوقت پشت اسما کوچولوم و خال چیمن ه -
بودم و  ستادهیا اطیبلند رفت داخل خونه! من هاج و واج وسط ح یبا قدم ها و

بود که هنوز اول راه بودن و عقد و  یشررکرر باق یقرار بود. باز هم جا یدلم ب
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و ترک خونه ر یبعد با ناراحت یقیبود هر چند مهمان ها دقا فتادهیاتفاق ن ینشون
 خجالت اسما در اومد. زو بابا ا دیاز خجالت سع یکردن و عمو حاج عل

ما با ا با خ ما هم  ها رو خوردن و  تک  با جون و دل ک به جفتشررون  مام  ثت ت
شون نرفت شقمیکمک شق و عا سختستیکه ن یالک ی. ع سعود کم   ی! من و م

ش ض نیاز ا یمعلوم بود هم بابا هم عمو حاج عل ی. ولمیدینک صلت را ان.  یو
 وهمون شب عروس و داماد با چشم و چال کبود به هم محرم شدن و قرار عقد 

 گذاشته شد. یعروس
بالش مسعود گذاشتم ازر  یرو رو سرم یعمو حاج عل یتو خونه  یوقت شب
 :دمیپرس

 نه؟! یاتفاق خبر داشت نیمسعود تو از ا -
 مسعود با آرامش جواب داد: و
سع دمیفهم شیمن مدت ها پ - سما چ دیحس  ستم تا تو یاما م ه،یبه ا  یدون

 کشه اعتراف کنه. یشعورر نم رهیتنگنا قرار نگ
 :دمیسمتش چرخ به
سال و چند  - سنما که چهار  شت نقدریا میدار یماه با هم اختالف  سر دا  میدرد
 که دو سال ... نایا

 کالمم: ونیم اومد
 شن. یداره؟! کنار هم بزرگ م یچه اشکال -

 زدم: لبخند
 برادرت مثل تو تحمل داشته باشه؟! یکن یفکر م -

 و گفت: دیهم به سمتم چرخ مسعود
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شن. ما که بخش اعظم عالقه  هیخواد؟! کاف یتحمل نم - شته با به هم عالقه دا
با هم کنار اومد عد از ادواج بود اونقدر زود  که د میمون ب ها  از االن  گهیاون 

 ان! گهیهم د فتهیش
 :دمیخند

 زود بهت دل ببندم. نقدریکردم ا ی. من فکرر رو هم نمیگ یراست م -
 :دیو ب*و*س میشونیاز ته دل زد و پ یلبخند مسعود

 خودم. ینوکر خانوم -
 :دیشکمم کش یرو رو دستش

 نه؟! کهینزد -
 رو تکون دادم: سرم

 .ادیم ایهفته به دن نیدکترم گفته تو ا -
 شکمم گذاشت. یو با محبت لب هار رو رو دیکش یقیعم نفس
 شد. مسعود سرر رو فاصله داد و گفت: دهیاز دور شن دادیداد و ب یصدا

 !ابونهیاز خ -
 توجه گفتم: یزود سر و صداها خامور شد، ب یلیخ
 حتما دعوا شده بوده. -

 و گفت: دیاخم کرده بود. دراز کش مسعود
 بود! فعال که ساکت شدن! یهر چ -
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شد. میدیهر دو خواب ایفارغ از دن و صدا معلوم  سر و  صبش روز بعد علت  . اما 
ساکتش کرده  نیهم مامور عیاون هم نصفه شب! که سر ک،یتظاهرات کوچ هی

 بودن.
شت چ یکیشهر کوچ یتو یول شت به ب ش مهیمونه! ن یپنهون نم یزیمثل د

 یرو با کل گهید یسر هیو  یبودن و خودر و عل ختهیبه خونه فرهاد ر نیمامور
 مواد گرفته بودن.

 محکم تر؟! نیاز ا یریدستگ یبرا مدرک
*** 

 یبود و به چمن ها. مسررعود خونسرررد دمیجو یهام و از زور اسررترس م ناخن
با ه یپامون نگاه م ریز رفتن.  یاز سررر و کول هم باال م جانیکرد. مردم هم 

ماهه  که پنج رهیحتما بچه ام گشررنه ار بود. دخترم من د،یکشرر یم ریام ت نهیسرر
از  ی. حرفنجایمامان و با مسررعود اومده بودم ا یبود رو گذاشررته بودم خونه 

 نیفرسررته خونه، هم یعود به زور من و مدونسررتم اگه بگم مسرر یدردم نزدم. م
خواهش و التماس اومده بودم. زمزمه ها از گوشرره و کنار  یهم با کل شیطور

 بلند شده بود:
 ارنش؟یپس چرا نم -
 .مهیگفته بودن ساعت هشت صبش! االن ساعت هشت و ن -
 حتما عفو خورده! -
 مواد گرفتنشون. ونیکام هینه بابا! با  -

زد. به سمتش برگشتم. چادرم رو محکم کردم تا نم  یپوزخند صدا دار مسعود
 پس زده بود. با تعجب گفتم: ریکه ش نهیلباسم رو نب
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 ه؟یچ -
سکو یکرد و در حال کمیرو نزد سرر سط بود م یکه نگاهش به  ، بود دونیو
 گفت:

 ! عفو؟النیمردم چه خور خ -
 ادامه داد: یبا لحن خشک و
سند و -  پنج نیبوده که هم یکه ازر جمع کرده بودن کاف ییمدرک ها اونقدر 

 بوده. ادریهم ز ریماه تاخ
 یم دیبا سع تشیو محرم زیاسما و کامب یماه از به هم خوردن مراسم نامزد پنج

 یتموم نشه از مراسم عروس شیسرباز دیگذشت. بابا شرط گذاشته بود تا سع
 یشرردم بابا با چهره  داریب صرربش از خواب یوقت شی. پنج ماه پسررتین یخبر

 و به مسعود گفت: یعمو حاج عل اطیگشاده اومد تو ح
 گرفت. شیظلمش آت یمژده بده مسعود که خانه  -
 لب گفت: یرو یمسعود که مشکوک به بابام نگاه کرد و بابا با لبخند و
خونه ار! معلوم نبود از کجا خبر  یتو ختنیمامورا ر شبیفرهاد و گرفتن. د -

 خونه ار بوده! یبزرگ تو یمحموله  هی شبیداشتن که د
من رو اونجا کنار مسررعود و  یزمان حال برگشررتم. ناراحت بودم. اما حسرر به

شت. اول ینگه م تیجمع صورت  یبار بود که قرار بود در مال عام اعدام نیدا
 که حکم شیکه چند روز پ یخان میخان، سررل می! پسررر سررلی. اون هم کرهیبگ

سرر قطع سهادفر یشد دق کرد و مرد! بغض کرده بودم. نه برا یاعدام پ  ی. ک
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 یراب دیدونم چرا! اما بغض کرده بودم. شررا یبود. نم انیپا نیا قیمثل فرهاد ال
 رفت. نیرحمش از ب یب یچشم ها یکه جلو ینیسرنوشت جن

شت خودر که م یبرا دیشا ست با کم یسرنو شون دادن بهتر  یتون نرمش ن
شه و کارر به ا شا نجایب شه،  دناکه در یلیدردناکه! خ ه؟ی! عالهیعال یبرا دینک

کتکت بزنه.  ،یبذار هی. همه جوره برار مایمثل فرهاد بشرر یعاشررق کسرر
 کنه! رتیتحق

شمش صم چ ست  شه. برادرت رو معتاد کنه و زندگ تیمیدنبال دو و به ر تونیبا
مت. شک یتو یعرصه بهت تنگ بشه که با وجود بچه  فنا بده و در آخر اونقدر

 یو بلور جا ساز شهیخونه ات تو بار ش یمحموله بزرگ رو دارن تو هیکه  یزمان
 نش.و ببر ننچشمت دستبند بز یجلو انیو ب یکنن با پلس هماهنگ کن یم

دونستم  ی. مدیچرخ یدهن به دهن مردم م هیلو دادن فرهاد توسط عال ی قصه
 هیو بق یعل یکردن. برا هیخان خون به دل عال میسررل یخونواده  یمونده  یباق

 بودن و فرهاد هم که اوضاعش معلوم بود. دهیبر یطوالن تیمحکوم
ام  نهیسرر یجا جمع شرردن. دلشرروره به جونم افتاد و جهش رگ ها هی تیجمع

سعود اما همچنان رو شتریب سرد به منظره  یشد. م سته بود و خون ش چمن ها ن
رد  تیجمع یکنان از ال به ال هیچادر به سر و گر یکرد. جمع یابلش نگاه ممق

ب*غ*ل  ریشررکسررته هم که ز یزن ریفرهاد رو شررناختم. پ یشرردن. خواهر ها
ستن و مردم رو  نیبود. مامور یشک خانوم تقو یهار و گرفته بودن ب صف ب

سررکو  یفرهاد رو عبور دادن و باال تیجمع یدور کردن. و از البال گاهیاز جا
 بردن.



wWw.Roman4u.iR  376 

 

هر شرر یخارج دونیماه سررال پنجاه و نه بود، م ریبود. ت دهیرسرر مهیبه ن آفتاب
اراده سرررپا  یوجود داشررته باشرره. ب یا هیدرخت هم نبود که سررا کیو  میبود

و نوحه ار بلند  هیگر یو صرردا دیبه سررمتم چرخ ی. نگاه خانوم تقوسررتادمیا
صدا کیهم نزد یا دهیشد. زن خم جهت  یتقونوحه خانوم  یسکو بود که با 

 نیگخشم ی افهیصورتش پر از زخم بود. ق دینگاهش رو دنبال کرد و به من رس
ها به ا دمیفرهاد رو د یخواهر  گاه م نیکه  عال نیکردن. ا یزن ن  هیزن .... 

 بود؟!!!!
شک شد و کنارم اختیگونه ام ر یهام به رو ا سعود هم بلند   یمرد .ستادی. م

به دار ا  یاراده م یکرد. اشررک هام ب یو شررروع به قرائت متن سررتادیکنار چو
 درکم شهیکرد. ازر ممنون بودم که مثل هم ینگاهم م نی. مسعود غمگدنیبار

 کرد. یم
 باز یو چشرمانش رو بسرت و به آرام سرتادیا یکوچک ی هیچهار پا یرو فرهاد

گاهش رو ب ند و از رو تیجمع نیکرد و ن با  یچرخو باره  من عبور کرد و دو
شد. چشم تو چشم هم. سرم رو به نشونه تاسف تکون داد  رهیبه من خ یناباور

 چادر به شکمم رسوندم. با نگاهم بهش گفتم: یو دستم رو از رو
 !؟یبا من چه کرد ادتهی -

شم سرر رو به آروم چ ست و  صدا یبه معنا یهار و آروم ب  یآره تکون داد. 
رو هم در آورده بود.  گهید یسر هیفرهاد اشک  یو خواهر ها یخانوم تقو غیج

گاه ند  یفرهاد ن خت و لبخ به من چشررم دو باره  خت و دو ندا مادرر ا به 
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 اجورن یاومد و وصله  یبه صورتش م بیبار عج نیلبخند که ا هیزد.  ینیغمگ
 چهره ار نبود!

ش یمرد رد و عقب ب هیضربه به چهارپا تیبود پار رو به ن دهیکه چهره ار پو
سعود چرخ سمت م ستم و به  شم هام و ب سرم رو تو دمیمن چ ار  نهیس یو 

 یلرزان یپنهون کردم. مسررعود آرام نوازشررم کرد و بعد از چند لحظه با صرردا
 گفت:

شکر م - شد. د یخدا رو  شدم. کاب*و*س تموم   یم گهیکنم که من باعثش ن
 .میکن یتو شهرمون زندگ میایراحت ب الیبا خ میتون

 بلند شد. مسعود با هول به من گفت: گهیچند زن از سمت د غیج یصدا
 حمله کردن. هیفرهاد به عال یتو برو عقب. خواهرها -
 دور تیبه حرف مسررعود گور کردم و از جمع عانهیاونکه برگردم مط یمن ب و

 نیرفتم و کنار ماشرر میرو پارک کرده بود نیکه ماشرر ییشرردم به سررمت جا
 .ستادمیوا

سعود و عال یقیدقا سمتم اومدن. عال هیبعد م . تادسیا میتو چند قدم هیبا هم به 
 :دیلب هام لرز

 م؟یقیهنوز رف -
برداشررت، دسررت هام و برار باز کردم و به آ*غ*و*ر پناه  یقدم بلند هیعال

ار بلند  هیآخرر بود. هق هق گر یبود. حتما ماه ها ادیآورد. ورم شررکمش ز
 .ختیر یبود و آرام اشک م ستادهیشد. مسعود عقب تر ا

*** 
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و از جده به جفه در حرکت  میبود که سرروار اتوب*و*س ها شررده بود یلحظات
گفت که بعد از استحمام در جفه  یبود و م شیدر حال توض یعالم ی. آقامیبود

شرد و  یم یخواهر و برادر نمونیب تیو از همونجا محرم میلباس احرام بپوشرر
 نا آرام بم. قلمیرفت ی. بعد به سررمت مکه ممیشررد یبه شرروهرانمون نا محرم م

ر ها اون طرف ت لومتریبود و حواسررم ک رونیمهر بود، نگاهم به ب سررتمیبود. ب
 یدر کنار مسعود. تموم زندگ یو شش سال زندگ یس یبچه هام. ثمره ها شیپ

شد و حاال بعد از یاز جلو لمیف هیمثل  شم هام رد  شت از  چ سال گذ هفت 
 یبه آرزومون م میمسررعود باالخره نوبتمون شررده بود و داشررت یبازنشررسررتگ

 .میدیرس
سته ا لبخند سه تا دخترم خ یرو یخ ست. هر  ش سته بودن یلیلبم ن . بهم واب

کردن. پسرم حسام هم وابسته بود اما مدام به اون  هیگر یچقدر موقع خداحافظ
سر کوچ یها تذکر م سام و پ سوم کشیداد. با فکر ح  نیو فعال کوچکتر نیکه 

سر سر – یمقنعه ام در آوردم. عکس مهد ریرو از ز تمیکارت هو عینوه ام بود  پ
روکشررش  یرو پشرررت کارت جا داده بودم. از رو -حسرررام یشررش ماهه 

 .دمیب*و*س
 ه؟یعکس مهد -

حال سرررم به گردنم بو یرو تکون دادم و در  کارت  ند   ید عکس رو جلوکه ب
 .دیرو ب*و*س یمهد ریچشم هار گرفتم. صورتش رو جلو آورد و تصو

 یکه شرروهرر و خودر از همکاران مسررعود بودن از صررندل یجالل خانوم
 سرر رو عقب آورد و رو به مسعود گفت: ییجلو
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 باباشه. یخدا حفظش کنه پسر آقا حسامو، چهره ار کپ -
خانوم  .ستین نجایزد، معلوم بود اصال حواسش ا یکردم. مسعود لبخند تشکر
 زد و به حالت اول برگشت. یبیمسعود رو به من اشاره کرد و لبخند عج یجالل

 یقرار داده بود. با صدا ریهمه رو تحت تاث شیملکوت یکاروان با صدا یروحان
 به مسعود گفتم: یآروم

 ؟یخوب -
بزنه اما معلوم بود بغض  رو چرخوند و به صورتم زل زد. خواست حرف سرر

ست چپم که رو شت رو یداره د شت و گذا ار. قلبش  نهیس یپام بود رو بردا
از  ی. قطره اشررکدمی. دسررتم رو کشرردیطپ یباشرره تند م دهییکه دو یمثل بچه ا

 گفت: یو با لحن بامزه ا دیگوشه چشمش چک
 حاج خانوم. یش یم گهید -

 :دیند زدم، چونه ار لرزرو تار کرد. همراه با بغض لبخ دمید اشک
 .نهیروز رو بب نیمادرم آرزور بود ا -

 لرزون گفتم: یهام و به هم فشار دادم و با صدا لب
 مادر و پدر من هم. -

شت رو دو ستش رو گذا سمتمون هیگر ریصورتش و زد ز یتا د . همسفر ها به 
حجمون،  سفر نیبار اولمون بود. اول هیهشت نفر، بق -از هفت ریبرگشتن. به غ

سعود بق ی هیهمون حج تمتع بود. با گر شون  یهم آروم و ب هیم شک ها صدا ا
 روون شد.

س بعد ساعت به ُجفه ر سه چهار  ستحمام  ییصحرا یحموم ها یتو م،یدیاز  ا
. و زن ها از مردها میدیو لباس احرام پوشرر میو بدن هامون و غسررل داد میکرد
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 ی. حالم وصف نشدنمیقرار گرفت جداگانه یاتوب*و*س ها یو تو میجدا شد
 بود؟ دهیواقعا خدا طلب یعنیبود، انگار خواب بودم. 

سعود شدت گر م شم هار باز نم هیکه از  سفرم مدام  یشد. خانوم ها یچ هم
 گفتن: ینگران بودن و م

 وقت حال شوهرت بد نشه؟ هی -
سعود حالش از هم یمن م یول ستم م شا شهیدون  دیبهتره. حالش خوب بود و 

 شد! یمربوط به رسالتش م
 یکالس مذهب هی یزد تو یازر حرف م شیکه مسررعود مدت ها پ یرسررالت

 هیشد! رسالتش بزرگ تر از چند جلسه کالس قرآن و چاپ اعالم یخالصه نم
شنگر سیس یو رو س یتو زمان انقالب بود. حت یا ش سال خدمت یبزرگ تر از 

 یبضرراعت تو یب یابه مردم. نصررف حقوقش سررال ها صرررف ثبت نام بچه ه
 .شد یمدرسه م

بزرگتر از فرزند صررالش بودنش بود، بزرگتر از همسررر وفادار بودنش،  رسررالتش
سالتش حفظ موهبت سالها ازر  یر شته بود و من  بود که خدا در وجودر گذا

 کعبه متوجهش شدم. راتیخبر بودم و چند ساعت بعد ، بعد از ز یب
هتل  یتوقف کوتاه جلو هیرسررتادم، ف یخوندم و صررلوات م یراه دعا م تموم

 ی. با صرردامیو دوباره به راه افتاد میجا به جا کرد عیرو سررر لیو وسررا میداشررت
سرم رو باال آوردم، با گر کیلب یکه تمام مدت ندا یعیشف یآقا  هیسر داده بود 

 گفت:
 .دهیکه لحظه وصل رس دییایب -
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شک شخ ییشدند. با پاها یم یامان جار یهام ب ا دادم محکم  ینم صیکه ت
 ؟ یرفتیواقعا منو پذ ایسست قدم برداشتم، خدا ایهستن 

چونه ام  که ییبه کعبه برسونم. سرم رو تا جا هیداشتم خودمو زودتر از بق یسع
 .نییکرد انداخته بودم پا یام برخورد م نهیبه س

 یخواستم چشم هام و تشنه نگه دارم، دلم نم یکه داشتم م یکشش یهمه  با
 تیپامون اذ ریداغ ز یلیخ ی. سررنگ هافتهینظر نگاهم ب هی یخواسرررت حت

 .شدیسوزر م نیکه داشتم مانع از درک ا یاما ذوق کردیم
 یآماده مون کرد، صرردا یمسررجد الحرام نشرروند و کم یآقا ما رو جلو حاج

 .بود یبلند و ترسناک یصدا یلی. خدمیشن یطپش قلبم رو به وضوح م
تا به  میصفا و مروه عبور کرد نیب یبود. از داخل سالن سع ینسبتا طوالن ریمس

باِز حرم خدا که سقف داشت  یبعد مسجِد اطراف محوطه  م؛یبرس یدر ورود
 نییپا یکه با سرررها نطوریو هم میآب عبور کرد یو از کنار فرر ها و منبع ها

خدا و از پله ها  ی همسررجد الحرام و خان یورود یبه پله ها میدیرسرر میرفتیم
 .میباال رفت

 از درونم گفت: ییصدا
 .نینیو دل بب دهیو خدا رو با چشم د ریحاال سرت رو باال بگ -

شم شم هام رو  چ سرمو آوردم باال؛ چ ستم و  دفعه باز کردم و با دو  کیهام و ب
باورم نمنیزانو خوردم زم عمر  هیکه  هیکه روبرومه همون یزیچ نیا شررردی... 

از اطرافم خبر نداشنم  مید یرو نم چکسی... اصال هدمشید یم ونیتلوز یتو
شک هام  صدا کردم... ا بدون ارداه  نطوریهمبا تموم وجودم داد زدم و خدا رو 
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 گله نبود فقط شکر یبرا ییشروع کردم صحبت کردن. جا ختیر یخودم م ی
 شد... یم یبود که به زبونم جار

...... 
م . حرصدیخند یم زیر زیر یرفتم. خانوم جالل یلنگان دنبال مسعود م لنگان

 و گفتم: رمیخنده ام رو بگ یگرفته بود اما نتونستم جلو
 خنده داره؟ هیقض نیا یکجا -

قا تادیا یجالل یآ قا سرر نارر توقف کرد.آ به  یجالل یو مسررعود هم ک رو 
 خانومش گفت:

 .ننیبش نجایداخل، آقا مسعود و خانومش هم میمن و شما بر -
 گفت: یاز مغاره ها نشستم. خانوم جالل یکی یپله  یخدا خواسته جلو از
 شماره پات چنده؟ -
 جواب دادم: یحال یب با
 و هفت. یس -

 و گفت: ستادیسرم ا یها از ما دور شدن. مسعود باال اون
 ؟یخوب -

 هار رو از پام در آوردم و گفتم: کفش
 ت.. پات درد گرفیبرهنه اومد یبا پا نجایخودت پات کن. از کعبه تا ا ریبگ -

 کرد گفت: یکه کفش ها رو پار م یحال در
 حاج خانوم. فمهیوظ -

 شده بود رو از پام در آوردم و گفتم: یکه خون جورابم
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 شد. ینجوریا میکه در اومد یموقع هیشکرر باق یباز جا -
 خنده گفت: با
 ؟یکن یپات و نگاه نم یمگه جلو -
 گفتم:چشم غره  با
 پام رد شررد. پام زخم یبود از رو کلیه یگفتم که زِن عرب قو ،یبار گفت هی -

 شده بود که با لگد اون زخمش سر باز کرد.
سعود ساژ یزیو چ دیخند م دوخت که خانوم و  ینگفت و نگاهش رو به در پا

دلم  یگرفتم و تو یقیرفته بودن داخل. نفس عم شیپ قهیچند دق یجالل یآقا
 خطاب به مسعود گفتم:

 مکه! ی! تونجایشه؟ ما ا یباورت م -
 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 نه! باورر واقعا سخته. -
گرد شده نگاهش کردم. مسعود سرر رو  یبا چشم ها هویرو تکون دادم.  سرم

ام که فقط دو تا شرراخ از تعجب کم داشررت  افهیق دنیبه سررمتم برگردوند و با د
 باز موند و گفت: مهیدهنش ن

 شده؟ یزیچ -
 اشاره ام رو باال آوردم و گفتم: انگشت

 ؟یگفت یتو .... تو چ -
ست. خانوم  یرو یبا تعجب نگاهم کرد و بعد لبخند محو هیثان چند ش لبش ن
پام گذاشت و با  یکفش ها رو جلو ی. خانوم جاللدنیبه ما رس یجالل یو آقا

 لبخند گفت:
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 بپور حاج خانوم. -
 بهم زل یو نگاه پر حرف قیمن هنوز نگاهم به مسررعود بود که با لبخند عم اما

 زده بود.
 ساغر خانوم؟ -
کردم به  یزل زدم. کفش ها رو اشرراره کرد. سررع یبه خانوم جالل جیو و جیگ

 دونم! یاندازه بود؟! نم دم،یکفش ها رو پوش یخودم مسلط باشم. به آروم
ستم رو گرفت و ب یجالل خانوم شدد سعود نگاه کردم. من مطمئنم میلند  . به م

عبه . از کمیرفت ادهیدلم زدم! اون مسافت کوتاه رو تا هتل پ یکه اون حرف رو تو
 نبود. یریتا هتل مس

ستم بره داخل. آقا یدر اتاق از خانوم جالل یجلو سمت  یجالل یخوا هم به 
دارم به  باهار کار دیآسررانسررور رفت و منتظر مسررعود موند. مسررعود که فهم

 شینیب یبزنم انگشت اشاره ار رو جلو یکه خواستم حرف نیسمتم اومد. هم
 نگه داشت و دعوت به سکوتم کرد.

 چشم هار پر از اشک شد و گفت: د،یکش یقیعم نفس
کردنش از داشررتنش هم سررخت تره. حتما  میسررخته. قا یلیخ ؟یدون یم -

 خواسته خدا بود که حاال جلوت لو برم!
 زد: یبغض آلود لبخند

 وقت. چیباشه؟ ه اریبه روم ن -
سررال  نیشررد تمام ا ی. اما مگر ماوردمیهم با بغض لبخند زدم. به رور نم من

 !ان؟یچشم هام ن یدلم بهش زده بودم جلو یکه تو ییها و حرف ها
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 با لحن شوخ گفتم: یآروم یلیخ یصدا با
 ؟یحاج یچطور تحمل کرد -

 :ختیگونه ار ر یبه رو اشکش
 عشق بود. -
شت بهم چرخ و سمت آقا دیپ سور ا یرفت، جلو یجالل یو به  سان  ادستیدر آ

 گفت: یصاف و آرامش بخش یو با صدا
وج چه م ایدر نیگفتم که بردم گوهر مقصود** ندانستم که ا شدمیعاشق م چو

 خون فشان دارد
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