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  عاشقانه : ژانر
*** 
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 ی برای سالشه و از بچگ۱۶ساغر .  انقالبهکی نزدی رمان مربوط به سال هازمان

 ازدواج شنهادی ده که پی موضوع اون رو عذاب منیپسرعموش در نظر گرفته شده اما ا

 متقاعد  کنه پدرش روی میاون و پسر عموش مسعود، از جانب پدر خود ساغره و سع

 . ازدواج ندارهنی به اجنام ایلیکنه که م

 به ساغر عالقه داره و به هر قای متمول شهر به نام فرهاد عمی از پسرهایکی ی طرفاز

 .ارهی زنه تا اون رو به دست بی دست میکار

 مسئله موجبات نی و اشهی فرهاد، ساغر از اون متنفر می از زندگی بر مال شدن رازاما

 … وفتهی ساغر به فکر راه چاره بشهی کنه و باعث میو فراهم م فرهاد ریدشمن

  
***  
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  )گوهر مقصود (  
  

  : گفتمم،یدی دوی که می و در حالدمی رو چسبهی دست عالمچ
  
  .دهی تا بهمون نرسهی بدو عال-
  

 دهی چادرم از سرم کشغشی جی سرش رو به عقب برگردوند و همزمان با صداهیعال
.  شدمدهی کوبواری محکم به دهی از ثانیم نشست و در کسر شونه ای رویشد و دست

  .چشم هام و از درد بستم
  
  ! ها؟ی کنی فرار می از ک-
  

  .دی باری هام و باز کردم، از نگاهش خون مچشم
  
  . زشتهمی آقا فرهاد تو کوچه ا-
  

  :دی توپهی نگاهش رو از من برداره خطاب به عالنکهی ابدون
  
  . تو خفه-
  

 سرم د،ینوک انگشتش که به چونه ام رس.  پالک دور گردنش بودی بری به زنجنگاهم
  :دیی دندون هاش و به هم سادم،یرو با حرص عقب کش

  
   گه؟ بابات زده؟ی می چی عل-
  

  :دمی و تو هم کشابروهام
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  . دهن لقی داره نه به اون علی نه به تو ربط-
  

 ابروهاش ی رویقیاخم عم که هنوز ی باز و برهنه ام افتاد، در حالی به موهانگاهش
  :بود زمزمه کرد

  
  . چادر سرت کنری زیزی چهیصد دفعه گفتم ...  سرت و بپوشون -
  

  : انداختم گفتمی سرم می که چادر رو روی حالدر
  
  ! گفته باشم چشمادی نمادمی -
  

  : کرد و گفتکی زد و صورتش رو نزدواری دستش رو دو طرف سر من به ددو
  
  . بهونه بده دستم تا سر بابات و ببرمهی هم فقط  حاال،ی گی به وقتش م-
  

  : دندون هام گفتمی اش گذاشتم و از النهی سی رو رودستم
  
  .رونی من گمشو بی فقط از زندگ-
  

  : دستم ثابت موند و گفتی زد و نگاهش رویپوزخند
  
  . تو کوچه بودنمون رو کنمی بذار همچنان مالحظه -
  

 ه،ی شد به سمت عالدهینگاهم کش.  تر شدقیعم برداشتم، پوزخندش عی رو سردستم
  .دیی پایکه با استرس طول کوچه رو م

  
  : گفتظی خودش بود با غنهی سی که نگاهش هنوز روی در حالفرهاد

  
  ه؟ی عال-
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  : فورا گفتهیعال

  
  . بله آقا فرهاد-
  

  : رو تا چشم هام باال آوردنگاهش
  
  ه؟ی چانی جر-
  

 ی نه تکون دادم، که دست فرهاد رویم رو به معن ترسان به من نگاه کرد، سرهیعال
  :گلوم نشست

  
   نه؟هی پس خبر-
  
  : گفتی خشنی صدابا
  
  .منتظرم .... هی عال-
  

  : با استرس گفتهیعال
  
  . دونم آقا فرهادی من نم-
  

 هی به گرهی شد، اونقدر که به سرفه افتادم، عالادی گلوم زی دست فرهاد روفشار
  :افتاده بود

  
  .د، خفه شد آقا فرها-
  
  ه؟ی چانیجر ... هی منتظرم عال-
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 داد، ی اجازه رو نمنی داشتم که فرهاد با فشار دست هاش ااجی هوا احتی ذره ابه
 حس شدن، ی داشتم باهاشون دست فرهاد رو از گردنم باز کنم بیدست هام که سع

  . شدیو چشم هام داشت بسته م
  
  . خواد بدش به پسر عموش مسعودی باباش م-
  
 نمی سنگی و سرفه هادمی هوا رو با حرص بلعمی فرهاد آروم شل شد، حجم عظستد

  .شروع شد
  
   آره؟ی تو هم موافق-
  

 ی دادم و سعهی تکواریسرم رو به د. دمشی دیتار م.  هام و به زور باز کردمچشم
  . بکشمقیکردم نفس عم

  
 یا چشم ها هم بهیعال.  کردی داشت نگاهم میقیبا اخم عم.  واضح شددمی کم دکم

در جواب فرهاد، در .  کردی من و فرهاد گردش منیدرشت شده از وحشت نگاهش ب
  : زدم گفتمی که نفس نفس میحال

  
  . ندارهی به تو ربط-
  

  : رفت و گفتی قروچه ادندون
  
  . دمی ربطش رو بعد بهت نشون م-
  

 زد روای دستش رو به دکی.  فاصله گرفت، با دستم گردنم رو آروم ماساژ دادمیکم
  : صورتم گرفتی جلودیو انگشت اشاره ش رو به نشونه تهد

  
.  مونه نه باباتی می از مسعود باقیزی نه چ،ی بشنوم دل به حرف بابات داد-

  ته؟یحال
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  : تکرار کردی بلند و داد مانندی با صداهوی.  کردمی حرف نگاهش میب
  
  ! نه؟ای تهی حال-
  

  : من جواب دادی به جاهیعال
  
  .شهیا فرهاد، حال آقشهی حال-
  

 هی سرم مرتب کردم و عالیچادرم رو رو. می عقب رفت و با سر اشاره زد که بریقدم
 نکهیبدون ا.  بودن، جمع کردختهی رنی زمی رو که رومیاطی خلی وساعیهم سر

  . هم قدم شدمهی به فرهاد بندازم از کنارش رد شدم و با عالینگاه
  
   ساغر؟-
  
  .م کرد ترسان نگاههیعال. ستادمیا

  
  . لحظه نگام کنهی -
  
 کرد لبخند بزنه، اما اصال موفق یفرهاد سع.  و به سمتش برگشتمدمی و باال کشمینیب

 لبخند زدن شد و با الی خیب.  ناجور بودی وصله هینبود؛ انگار لبخند واسه صورتش 
  : گفتی آرومیصدا

  
  . خوامی معذرت م-
  

 زدم و دستم رو به گلوم یپوزخند.  قدرت بودی واسم نشونه شی عذر خواهانگار
 داریخوب بلد بودم عذاب وجدانش رو ب.  رو به دستم دوختنشینگاه غمگ. رسوندم

 شلوارش کرد و نگاهش رو به بی جیدست هاش و تو!) در واقع مرض داشتم(کنم 
 تا می با هم، هم قدم شده شد و دوباردهی کشهیبازوم توسط عال. چشم هام دوخت

  . نحس شدهیاطی خ کالسنی به امیبر
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  : و گفتمدمی کشرونی بهی بازوم و با حرص از دست عالم،ی کوچه که گذشتچی پاز
  
 ی خودت و اون داداش کفتر بازت راپورت من و به فرهاد م؟ی تو محرم اسرار من-
  ن؟ید
  

  : چشم هاش پر از اشک شدعی هم سرهی خوش گری هیعال
  
.  رهیا دو تا کوچه اونورتر هم م دعواتون تیصدا!  نگفتم کهیزی چی من به عل-

  !هی چانی دونست جری گفته بودم که االن فرهاد خودش میزی چیمن اگر به عل
  

  :دیپرس.  و نداشتمزی چچی هیاصال حوصله .  رو نداشتمهی حرف زدن با عالی حوصله
  
  اد؟ی می مسعود ک-
  
  : حوصله گفتمیب

  
  .ادی ناهی خوام صد سال سی م-
  

  . نزدی حرفگهی به صحبت ندارم دیلی تماچیه دی هم که فهمهیعال
  
  
  

 ی کردم نگاهم روی می که با پوستش بازی دهنم گذاشتم و در حالی رو توشکالت
 بود و با وسواس نسبت به لباسش که ستادهی ای قدنهی آی بود که جلوفهیشر

  : دادی گرفت نظر میداشت واسش پرو م) یاطیصاحب خ(رها
  
  . رها جون، کوتاه تری وا-
  
  . دم پاره نشهی وقت قر مهی دور باسنش رو تنگ نکن، ادی ز-
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  : برش نشسته بود رو به من گفتزی می که چهار دست و پا روهیعال
  
  ام؟ی بنیی واسه کارور جلو چقدر پا-
  

  : گفتمرمی بگفهی نگاهم رو از شرنکهی ابدون
  
  . شونزده سانت-
  

  : گوشم آورد و گفتکی رو نزدسرش
  
  !ادی هم میچه عشوه اخانوم ....  ج -
  

  : گذاشت و با حرص گفتزی می سوزن ته گرد رو روی بسته رها
  
 دی هم باگهیبابا دو دست د! یری گی مرادیچقدر ا! ی کردوونمی دفهی شری وا-

  . نکنتی اذنقدری ارمیواست پرو بگ
  
  : بعد سرش رو به سمت سارا چرخوند و گفتو
  
  .ختی اعصابم و به هم رری و بگنی پرو اای ب-
  

  : هم با من و من گفتسارا
  
  ....آخه ! امی ها؟ من ب-
  

 انداخت و خودش رو مشغول نیی هم سرش رو پاهی نشست و عالهی عالی رها رونگاه
 بلند شدم و ی صندلی به دو نفر بعد نگاه کنه من از رونکهیقبل از ا. نشون داد

  :گفتم
  
  .رمی گی من پروش رو م-
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 با فهیشر.  فاصله گرفت و به سمت کار آموزها رفتفهی هم از خدا خواسته از شررها

  : گفتیپوزخند
  
  . ذارنی سرت منت می بهشون پول هم بدی خوای م؟ینی بی م-
  
  . دستم گرفتم و به اضافه ش سوزن زدمی لباس رو توی سرشونه ی حرفچی هیب

  
  .هیمرد خوب.  منهی خونه ی های بابات از مشتر-
  

  : لب گفتمری زدم و زپوزخند
  
  ! خوب؟-
  

  . رو هم گرفتم و رفتم سراغ پهلو هانهی سپنس
  
  .هیپدرت مرد خونواده دار. خوبه.  آره-
  

  : و گفتمستادمیصاف ا.  لباس رو هم که رها مشخص کرده بودقد
  
  . رو بپوشی بعداری در ب-
  
  : گفتمارهی کردم لباس رو در بی که کمکش می در حالو
  
 تونه مرد خوب و خانواده ی نمگهی تو دی  خونهادی که مشروب بخوره و بی مرد-

  ! باشهیدار
  

  . رو به دستش دادمی بعدلباس
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.  بابات در برابر اون ها فرشته اسی تا بفهمیدی دور و بر من رو ندی تو مرد ها-
 خراب تر ی و خودش رو با خوردن زهر مارادی مستی حالش خوب نیاون فقط وقت

  .رهی کنه و میم
  

  : و با خنده گفتدی تنش کشی رو رولباس
  
  ! انتخاب کردهی حتما اسم تو رو هم تو عالم مست-
  

  : صورتم کرد و گفتکی رو نزدسرش
  
  .ی گن حرومی مثل شوهر رها خانومتون میکی به -
  

  : گوشش رو نشون داد و گفتری زیکبود
  
 خراب نی ایحداقل نصف مرد ها.  بمونهی به خود کثافتش گفتم دوست ندارم رد-

  .صنی حری عوضنیشده مثل هم
  

 از حلقه که به ی برداشتم و کمزی می رو از رویچی دست گرفتم و قی رو توسرشونه
  : کردم و گفتمیچی بود قینظرم اضاف

  
   شه؟ی مبتی هم نصیزیحاال چ! ی عجب افتخارات-
  
  : ابروش و باال داد و گفتهی

  
  ! باشهی تا منظورت چ-
  

  :م گفتی آرومی و با صداستادی از حرکت ادستم
  
  . مثال صاحبخونه ات و پسرش-
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  : صورتش نگاه کردم و ادامه دادمبه
  
  . صاف کردن اجاره خونه تی وهی مثال ش-
  

ظاهرا .  نگاه کردمهی زد و نگاهش رو دورمون چرخوند، من هم به بقیلبخند
  .حواسشون به کار خودشون بود

  
  ... خان و پسرش آقا فرهادهمی اگر منظورت سل-
  
  : زد و گفتیم، لبخند سمتش برگشتبه
  
 کنم و در مورد ی حساب مگهی دم، باهاش جور دی خان اجاره خونه نممی به سل-

  ...فرهاد 
  
 نی در چنی کنه تصور کردم، حتی مدای پازی نی فرهاد رو وقتی لحظه چهره هی

  . ترسناک تری باز هم به نظرم قدرتمند بود و حتیحال
  
از !  ندازم هوا، اون با من بگذرونه؟یم و م فرهاد خان جواب سالم من و بده کاله-

  .محاالته
  
 ی کال مدلش با دوتایکی نیا.  رو تنش کردی رو هم در آورد و بعدراهنشی پنیا

  : کنار لبم رو اشاره کرد و گفتیکبود.  کرد و بلند بودی فرق میقبل
  
  ؟ی دعوا کردی با کس-
  

  : پاش نشستم و از ساسون لباسش گرفتم و گفتمیجلو
  
  . خواد من و بده به پسر عمومیم. کار بابامه -
  

  :دی پرسمشکوک
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  ؟ی هم داری اگهی دی عموتی مگه جز عمو حاج عل-
  

  : لب هام بود گفتمنی که سوزن بی حالدر
  
 نی هم پسر همنیا.  با بابام اصلهمی فقط عمو حاج علی عمو که چند تا دارم ول-

  .عمومه
  
  ! پسر بزرگ داشته باشهتی عل کردم عمویفکر نم! دمی پس چرا من ند-
  

  : شدم گفتمی که بلند می لبهام برداشتم و در حالنی رو از بسوزن
  
  . مثبتهیادی زاد،ی دانشجوئه، اگر هم باشه سمت تو نمست،ی جا ننیا.  پسر بزرگشه-
  

  .لباس و در آورد. دیخند
  

  :دمی کردم پرسی که لباس ها رو تا می حالدر
  
  ه؟تی هم مشترمی عمو حاج عل-
  

  : برداشت و با خنده گفتزی می و گلدارش رو از رودی سفچادر
  
  ! باشهی خواد مشتری اون ما رو توف و لعنت نکنه، نم-
  

 رونی بیاطی کرد و از خی به شونه ام زد و از رها خدا حافظیدست. دمی خندمتقابال
  : نگاهم کرد و رها سرزنشم کردی سرش رو باال آورد و با ناراحتهیعال. رفت

  
  .ی همه باز کنشی سفره دلت روپدی دختر نبا-
  
  : گفتهی سارا با کناو



  گوهر مقصود  

  

goldjar/me.Telegram  

 

14

  
  . ندارهدهی شهر پوشی از مرد هایزی شرف که چی بی فهی مخصوصا شر-
  

نفسم رو به صورت آه .  کردنیخب پس همه گوش م. دنی تا از کار آموز ها خنددو
 نطوریه االن ا کدهیحتما رها قسمت مربوط به شوهر خودش رو نشن.  فرستادمرونیب

  . کنهی محتیآروم داره نص
  

  : ساکت بشنهی رها باعث شد بقیصدا
  
  ؟! هستی حاال پسر عموت چه شکل-
  

  : رفتم گفتمی برش مزی که به سمت می هام و باال انداختم و در حالشونه
  
  . هاش گم شده بودشی ری صورتش تودمش،ی که دشی دو سال پ-
  

  : و گفتدی بلند خندی با صداسارا
  
  !؟ی پشم تو بالش-
  

  : زدم و در جواب سارا گفتمی از من گرفت، پوزخندی نگاهش و با دلخورهیعال
  
  ! تا اون حدگهی نه د-
  

  : به سارا کرد و بعد رو به من گفتی اخمرها
  
   چند سالشه؟-
  

  : هام و جلو دادملب
  
  . سال و داشته باشهستی بدی با-
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 هی برداشتم و با دست به عالزی میو رو از ریچی و پشت سرم جمع کردم و قموهام

  :دیرها پرس. ضربه زدم که خودش رو بکشه کنار
  
  ؟! کنهی بابات اصرار به شوهر دادنت مییهوی شده که ی حاال چ-
  

  : گفتم و برش رو شروع کردم و جواب دادمی اللهبسم
  
.  رفت تهران حرفمون و تموم کردنی که مشیهمون دو سال پ. ستی حرف حاال ن-
 شی پیمسعود از بچگ. می رابطه با هم نزدنی در ای حرفچیته من و مسعود هالب
فقط با بابام در ارتباط بود چون بابام همه .  اومدی نمنجای کرد، ای می زندگشییدا

  . کردی متشیجوره حما
  
  ؟ی خوام چی اومد و بگه ساغر و نم-
  

 امکان داشت، یزیهر چ.  ندادمی حرف و زد، ابروهام تو هم رفت و جوابنی اسارا
 یاصال مادرش حرف.... اصال !  بوددهی کششی مادرش خود سرانه حرف من و پدیشا

 حرکت یدستم ب. پدرم من و تعارف کرده بود و زن عموم استقبال کرد! نزده بود که
  : با ترس نگاهم کردهیمونده بود، عال

  
   ساغر؟ی خوب-
  
ون دادم و دوباره مشغول برش  آره تکی انداختم و سرم رو به معنی نگاههی عالبه

  .زدن شدم
  

 فهمن که پس زده شدم و یهمه م!  خوادی شدم اگر بگه من و نمی معی ضاچقدر
 حرف ها نی با همه ایول.  شهی مخصوصا خود فرهاد بلند می تقویزبون خونواده 

 به گهی تونن دی نمشهی همیاون وقت برا.  بشنعی کنم پدر و مادرم ضای میفیچه ک
  .بورم کنن مجیکار
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 و به همراه می رو جمع کردلمونی کرد، وسادشیی لباس تموم شد و رها هم تابرش
  .می اومدرونی بیاطی از خهیعال

  
 صبرم تموم می خودمون که شدیوارده محله .  تو خودش بودهی عالمی به خونه برستا

  :شد و گفتم
  
  ! چته؟ حوصله ام سر رفتهی عال-
  

  :ت جلو اومده گفی با لبهاهیعال
  
  اد؟ی می پسر عموت ک-
  

  : هام و باال انداختمشونه
  
  .ادی دو روز میکی نی تو همگهی بابا م-
  
   ...ادی اگه بیعنی ... یعنی -
  

  : فرستادرونی رو بنفسش
  
  ؟ی ریتو باهاش م!  و تو رو بخوادادی اگه ب-
  

  : و کج کردم و گفتمسرم
  
  .فتادهین اتفاق یحداقل تا وقت.  فکر کنمیزی خوام به چی نم-
  

  : ادامه دادی با پافشارهیعال
  
  ... بشه ی اگهی هم گفته، اگر ساغر بخواد زن کس دیبه عل.  ذارهی فرهاد نمی ول-
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  : رو قطع کردمحرفش
  
  . کنهفی تکلنیی فرهاد غلط کرده تع-
  

  : شدن نداشتالی خی قصد بهی انگار عالاما
  
! ادیتو هم انگار بدت نم.  دهی رو نمی گفت؟ فرهاد به کسی می چفهی شریدی ند-

. ی کنی ناز می کنه داری داره بهت توجه میدید. ادی که از فرهاد بدش بهیاصال ک
  ... بذارهیاون دست رو هر ک

  
  : حرص گفتمبا
  
  . فکر کنمیزی که بخوام اصال به چستمی نیطیتو شرا. هی بس کن عال-
  

  : رو اشاره کردم و گفتمصورتم
  
  .محق فکر کردن ندار! نی بب-
  
 ی نزدم، جلوی حرفگهیمن هم د.  نگاهم کرد و باالخره دهنش رو بستی ناراحتبا

  .می جدا شدگهی ما از هم دیدر خونه 
  

  . مای خونه واری به دواریدرست د.  بودستادهی ااطشونی در حی جلوی علبرادرش
  
 ی دست فرهاد رویهنوز جا.  سر سالم کرد که با اخم روم و ازش برگردوندمبا

  .ی علی کرد، اون هم به خاطر دهن لقیدرد مگلوم 
  
  
  
  ؟ی ساغر؟ آبج-
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  : به روم زدیلبخند.  تخت نشسته بودی هام و باز کردم، اسما کنارم روچشم
  
  . من حوصله م سر رفت؟ی شی نمداری ب-
  

  : کردماخم
  
  . تو چرا حوصله ت سر بره؟ برو درست رو بخون-
  
  : کردم غر زدمی مرتب م که تخت روی اومدم و در حالنیی تخت پااز
  
 ی حمالدیساغر حوصله اش سر بره با! ی درس بخوندی تو حوصله ت سر بره با-

  .کنه
  

  : گفتی با دلخوراسما
  
  ! ساغری زنی تلخ حرف می چرا سر صبح-
  
  : اومدمرونی اتاق باز
  
  . رو ندارمیکی تو یاصال حوصله .  به من نچسب اسماء-
  
 و ستادمی در ایجلو.  رفتماطی داخل حییستشو از خونه خارج شدم و به سمت دو

 شد سمت گردنم، خدا رو دهینگاهم کش.  کنار در نگاه کردمی نهی آیخودم رو تو
  : لب زمزمه کردمری کردم و زیپوف.  دستش نمونده بودیشکر جا

  
  !ی وحش-
  

 دستش گرفته بود و ی توی که دستمالدمیاسما رو د.  داخل خونه برگشتمیوقت
فقط دو سال ازم کوچکتر بود، هر دو الغر .  کردی میریرش گردگ سریداشت خ
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مخصوصا که قدش هم از من کوچکتر .  نقش بودزی ریادی اسما زی ولمیاندام بود
  : رفتم با حرص گفتمی که به سمت آشپزخونه میدر حال. بود

  
  . اتاقت و درست رو بخونیبرو تو.  اسما حوصله ندارم باز غر بشنوم-
  
  : دار گفت بغضی صدابا
  
  . از من متنفر نباش ساغر-
  

  : و با تعجب به سمتش برگشتمستادمی در آشپزخونه ایجلو
  
  ! گفته ازت متنفرمی ک-
  

  : پر از اشک شدعی هاش سرچشم
  
 مامان از مدرسه در یضی که به خاطر مرشیتو از دوسال پ!  بگهی کسستی نیازی ن-

 رو از نهی کای بی برنجای و از ایحاال که قراره ازدواج کن. ی با من بد شدیاومد
  ...قلبت 

  
  : کردماخم

  
  .بابا من و در آورد! ومدمی نرونی من از مدرسه ب-
  
  : بغض گفتبا
  
 مدرسه، خودت ی شد بری دوباره راضشیبابا که چند ماه پ! ی حاال هر چ-

  .ینخواست
  

سما من شاگرد ممتاز مدرسه بودم و ا.  حرف وارد آشپزخونه شدمی کردم و بیپوف
 مراقبت از ی شه که چرا اسما رو برای ممینگفتم حسود.  خوندیبه زور من درس م
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 شه با اسما که دو سال ازم ی حاال کسرم منکهیو ا. اوردنیمامان از مدرسه در ن
  .می کالس بشهی برم سر کترهیکوچ

  
 زیپشت م.  درس خوندن نداشتمی حوصله گهی ها خودم هم دنی از همه اجدا

  : بلند خطاب به اسما گفتمیم و با صداصبحونه نشست
  
   مامان کجاست؟-
  
  : که هنوز هم لرزش داشت گفتیی صدابا
  
  . مسعود اومده،ی عمو حاج علی رفته خونه -
  

  مسعود اومده بود؟.  گذاشتمزی می که آماده کرده بودم رو روی القمه
  
 استرس گرفته رنقدی دونم چرا ای نمی ولادی روز ها منی بابا گفته بود همنکهی ابا

 ممکنه نکهیبه ا.  بودمدهی نرسروزی دی وقت به حرف هاچی چون هدیشا! بودتم
  .مسعود من و نخواد

  
  : بلند گفتمی فرستادم و با صدارونی رو به صورت آه بنفسم

  
   مونه؟ی چند روز می دونی نم-
  
  . نه-
  
 هی و بقختمیر خودم ی برای چاوانی لهی بلند شدم و زیاز پشت م.  قرار شده بودمیب

  . رو جمع کردمزی می
  
 کنار ی پوش رکابری با زیعل. ستادمی به اتاقم برگشتم و پشت پنجره ای چاوانی لبا

 پنجره رو باز یی کشویلته .  خم شده بودی توری کفترهاش بود و تا کمر تویتور
  :کردم و روش خم شدم
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  ؟ی علی ه-
  

 اومد و به سمت من سرش رونیب دستش بود ی دونه از کفتر هاش توهی که ی حالدر
  :رو باال گرفت و گفت

  
  !ادی بهت مدی گردن قشنگ؟ چقدر گردن بند جدیچه طور!!  به به -
  
 باخبر روزی دی هیمطمئنا از قض.  فرهاد بودروزی منظورش شاهکار دیثافت عوضک

 با من فاصله داشت ی مشخص نبود چه برسه به حاال که علیزیبود وگرنه از روبرو چ
  . اون ها باالتر بوداطی از سطح حی ما دومترینجره و پ
  
  : گفتمی پوزخندبا
  
  . خواهرت کنهبی گردنبند ها نصنی از ایکی خدا -
  

  : ادامه دادمتی کرد و من با جداخم
  
  . رو صدا کنهی برو عالی خوشمزگی به جا-
  

  : رفت گفتی که به سمت خونه می حالدر
  
  . افسار تو رو فقط فرهاد داره و بس-
  
  .ستمی نوونی ح-
  

  : ضربه زد و در همون حال گفتشهی و با دستش به شستادی اهی پنجره اتاق عالپشت
  
  .ی اما سرکش-
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 به هیعال.  رو اشاره کردمی بهش علستادی پنجره ما اری اومد و زرونی از خونه بهیعال
  : و گفتدی که چند قدم باهاش فاصله داشت چرخیسمت عل

  
  ؟ی واستادنجای ایواسه چ! گهی برو د-
  
  : ابروش و باال داد و گفتهی هم یعل
  
  !خب چرا خودم نشنوم؟. رونی کشم بی زبونت مری من که بعدا از ز-
  

  : تکون داد و رو به من گفتی سرش رو با کالفگهیعال
  
  .حرفت رو بزن.  و ولش کننی ا-
  

  : گفتمی آرومی رو فوت کردم و با صدانفسم
  
  . مسعود اومده-
  
  : گفتی خشک با لحنیعل
  
  ! خب خوش اومده-
  

  : گفتی چپ چپ نگاهش کرد و رو به من با نگرانهیعال
  
  ش؟یدی تو د-
  

  : خوردم و گفتمی از چای اجرعه
  
  .هینگرانم عال.  شدمداری نه، تازه ب-
  
  : دستش جا به جا کرد و گفتی کفترش رو تویعل
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  ؟ی نگران باشی تو واسه چ-
  

  : با اخم گفتمی به علرو
  
  . پس دهنت و ببندی قراره گوش کن اگه-
  

  : جواب دادهیعال.  کرد و ساکت شدیاخم
  
  . شهی خدا بخواد همون می نگران نباش ساغر، هر چ-
  

  : مثل قاشق نشسته خودش و انداخت وسطی علباز
  
 مسعود نگات ی ذاره حتیخدا هم بخواد فرهاد نم!  خدا بخوادی هر چوی چی چ-

  .رهیوصلت سر بگ نی که انیکنه، چه برسه به ا
  
  : حرص جواب دادمبا
  
  . فرهاد توهمهی من دوساله که نامزد مسعود شدم، عالقه -
  
  : رفت و کفترش رو انداخت توش و گفتی به سمت توریعل
  
 قلبت دیبا!  شهی نمیکی چهار کلمه حرف بزرگ تر ها که آدم زن ی به واسطه -

  !ستیباهاش باشه که ن
  
  : گفتمهی کنابا
  
  ! آقا فرهادهشیم پ البد قلب-
  
  : ابروش و داد باالهی
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  . باشهدی هم نبانی جز ا-
  
  : ادامه دادمهی لب گفتم و رو به عالری زیی»  بابابرو«
  
   برم؟دنش،ی کنم؟ اگر مامانم گفت برم دکاری چی گی م-
  

  : لب هاش و کج و کوله کرد و گفتهیعال
  
  ... دوی من نم-
  
  .ی بری کنی جا می بیلی خ-
  

  :رو بهش با حرص گفتم.  پسرنی جوش اومد از دست ا بهخونم
  
  ؟ی بزنم که خفه شی حرف زشتهی حتما دی با؟ی بندی چرا دهنت و نم-
  

  : و با دستش عقب زد و گفتموهاش
  
  . فرهاد باز هم خفتت کردی هات و بذار واسه وقتی بلبل زبون-
  

 هین به عال به سمت خونه رفت و میعل.  هام رو محکم به هم فشار دادمدندون
  :دمیتوپ

  
  !؟یری زبونت و بگی جلوی تو باز نتونست-
  

  : گفتی با درموندگهیعال
  
 نیبهش گفتم چرا به فرهاد گفته و فرهاد چن.  اومدم خونه که باهاش دعوا کنم-

  .نیهم.  کردهیکار
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  : گرد شده گفتمی چشم هابا
  
 با تو امین که م خاک بر سر میعنی موند؟ شی چگهی د،ی رو گفتهیکل قض!! نی هم-

  . خوامی کنم و از تو نظر میدرد دل م
  

  : هاش و جلو داد و گفتلب
  
  . من خواستم از تو دفاع کنم-
  
  . ساغر مامان اومد-
  

  : گفتمهی به عالرو
  
  .نمتی بیبعدا م.  مامانم اومدگهی اسما م-
  
از  پرم رو برداشتم و مهی نوانیل.  سرم رو آوردم داخل و پنجره رو بستمعی سرو

  . اومدمرونیاتاق ب
  

  : کرد و گفتزونی پشت در آوی جالباسی چادرش رو رومامان
  
خوبه هنوز درسش تموم .  کنه پسرش از سفر خارجه اومدهی ندونه فکر میکی -

  !نشده
  

  :رو به اسما گفت. میبه هم سالم کرد.  برگشت متوجه من شدیوقت
  
   دستت؟ی باز تو دستمال گرفت-
  

  : گفتمیفور
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  .گفتم بره درس بخونه خودش گوش نکرد بهش -
  

  : رفت گفتی که به سمت آشپزخونه می هم در حالمامان
  
 چون گهی مارهی نمره کم بهی هم گهیچهار سال د. کرم از خودشه! گهی دونم دی م-

  . کردم نتونستم درس بخونمزیفالن روز خونه رو تم
  

  : گرد شده گفتی با چشم هااسما
  
به خدا فقط ! نی کنی بچه فرض منقدریچرا من و ا!  زدمی حرفنی همچی من ک-

  ! ترمکیدو سال از ساغر کوچ
  

  : بلند گفتی آشپزخونه با صدای از تومامان
  
  ! چرا ساغر شوهر کنه و من نهی گی مگهی البد دو روز د-
  
مامان هم که ول کن . خودش هم خنده ش گرفته بود.  خنده به اسما نگاه کردمبا

  :معامله نبود
  
 و دنشی دمی که هر وقت پاشد اومد برمی مثل مسعود واسه تو نامزد کنیکید  بع-

  .ادیمادرش واسمون چشم و ابرو ب
  

  : گفتی آرومی با صدااسما
  
  ! دلش از زن عمو پره های معلومه حساب-
  

  : اومدی هم چنان صداش ممامان
  
ونه  باباتریتقص!  کنن دخترمون رو دستمون موندهی خودشون فکر مشی البد پ-

  .ی همه چری زدم زیوگرنه من م
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  : رو از دست اسما گرفتم و گفتمدستمال

  
  .نی کتاب هات بشی جلوی الکی درس بخونی خوایاگر هم نم.  برو تو اتاقت-
  
  : گفتی ناراحتبا
  
  . خوام کمکت کنمی اما من م-
  

  : کردم و گفتمیپوف
  
  . هستثیف و حد خونه حرنی تو ای تو رو به خدا حرف نساز، به اندازه کاف-
  

من هم دستمال به دست به .  افتاده به اتاقش رفتی رو تکون داد و با شونه هاسرش
 کنار اجاق گاز نتی کشو گذاشتم و به تک کابیدستمال رو تو. سمت آشپزخونه رفتم

  : کردی خورد مازیمامان داشت پ.  دادمهیتک
  
  . خونه عموتمی برنی بابات گفت شب آماده باش-
  
  : گفتمیخور لحن دلبا
  
  !ام؟ی بافهی قنی با ا-
  

  : گفتی با خونسردمامان
  
  . شهی نمدهی دگهی هم که دی کمرنگ شده، کرم بزنیلی اون که خ-
  
  : گفتمی آرومی صدابا
  
  .امی خوام بی من نمی ول-
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  : چاقو متوقف شد و گفتی برش زدن هایصدا

  
  . نکن قسم، دوباره جنجال به پای پرستی می ساغر تو رو به هر ک-
  
  : من و من گفتمبا
  
  ؟یمن و نخواد چ... اگر مسعود ...  اگر -
  

  : گفتفورا
  
 کنه؟ مگه دست خودشه؟ دختر دارم مثل دای خواد پیاز تو بهتر کجا م.  غلط کرده-

  ! دمی ملشیدسته گل تحو
  

  : رو فوت کردم و گفتمنفسم
  
 ای خواد، یمن و نم که دهی دوسال فهمنی تونه بگه تو ای فعال که دست خودشه و م-

  . عالقه دارهی اگهی بگه به کس دیحت
  

  : گفتی به حرف من گوش داد و با لحن ترسناکیقی با اخم عممامان
  
  . دونم و باباتیاون موقع من م.  خوادی اون بگه تو رو نم-
  
  : گفتمی ناراحتبا
  
  بگم مسعودنی چرا عقد نکرددی پرسی شه؟ بعد هر کی می غرور من چفی پس تکل-

  پسم زده؟
  

 فرستاد و رونی بشینی لب هاش و به هم فشار داد و نفسش رو با حرص از راه بمامان
  : گفتهیبعد از چند ثان
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نه ما دنبال .  اون ها دنبال ما باشندیبا. جواب بابات با من. یای خواد شب بی نم-

  .اون ها
  

  : زدم و گفتمتمندانهی رضایلبخند
  
  . ممنونم مامان-
  
  
  

 اومد گوش ی مرونی که از بیی کردم به صداهای سرم و سعی رودمی رو کشپتو
  .ندم

  
 بود که هی عالشی ساعت پکی حرف شی حواسم پی خونه عمو برگشته بودن، همه از

 ی نشده دلم برایچیهنوز ه. ارهی خواد حال مسعود و جا بیگفته بود فرهاد م
  . سوختیمسعود م

  
 باز یصدا. دی کشیه همه جا سرک م شد و من فکرم بی کمتر و کمتر مصداهاشون

  .شدن در اتاقم اومد
  
   ساغر؟ی خواب-
  

 طرف و کی از ینگران.  آوردمرونی پتو بریسرم رو آروم از ز.  اسما بودیصدا
 خونه عمو باعث شد نتونم نقش خواب بودن رو به تی بابت دونستن وضعیکنجکاو

  . کنمی بازیخوب
  

  :به ش نشست و گفت به سمت تخت اومد و لیکی تاری تواسما
  
 و ظاهر شق و رق و شکل صحبت غهی تشیصورت ش.  ش بهتر شدهافهی قیلی خ-

  .ادی کرده به نظر بلی جنتلمن تحصهیکردنش، همه باعث شده بود 
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 شی بذاره اون که از بچگری زدم، اگر قرار بود رفتن به تهران روش تاثیپوزخند

  !نشگاه نرفته دای جو زده ی دهینو د! اون جا بزرگ شده بود
  

  : زدی حرف می آرومی و البته با صداجانی کرد و با هی به من نگاه نماسما
  
 کس نهی تا ببدی کشی گردن می بعد از من که نفر آخر بودم همی همه که وارد شد-
  ! هم هستی اگهید
  
  : کش اومده گفتی سمتم برگشت و با لبخندبه
  
  . منتظر تو بود-
  
  : کردم ظاهرم خونسرد باشهی سعدی جوشیرکه م و سری که دلم مثل سنی ابا
  
  ؟ی حدس زدیی خودت به تنها-
  

  :دمیآروم پرس.  نگفتیچی احمقانه زد و هیلبخند
  
   نگرفت؟ی از من سراغی کس-
  

  :دی هاش درخشچشم
  
  .گرفت!  چرا-
  
  : گفتمی آروم تری صدابا
  
   عمو؟-
  

  : گفتی کلفتی کرد و با صداکی رو نزدصورتش
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  .دی عقد من و ساغر مشخص کنی رو برایخی تارهی نیر صالح بدون عمو جان اگ-
  

  : هام گرد شد و گفتمچشم
  
  ؟ی زنی حرف می جدی دار-
  
  : همون لبخند کش اومده گفتبا
  
  .زی به روح عز-
  

 ای شدم ی خوشحال مدیحاال با.  قسم خورده بودزیچون به روح عز.  کردمباور
 دلش یحتما بابا االن تو.  بوددهی رو پرس عقدخیمسعود خودش از بابا تار! ناراحت

  ! فرهادیبا فرهاد چه کنم؟ وا.  بودیعروس
  
  : سقف زل زدم و گفتمبه
  
  . خوام بخوابمی م-
  
مسعود .  کردنیبابا با عمو پچ پچ م.  مراسم باشهندهی دو سه روز آی فکر کنم تو-

  ! اسمای کردرییبه من گفت چه قدر تغ
  
  :دی خندزی رزیر
  
  !دهیگار چند صد ساله من و ند حاال ان-
  

  : گفتمکالفه
  
  . خوام بخوابمی اسما، گفتم م-
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  : زد و گفتی به بازوم ضربه اآروم
  
  .ی جون خوب بخوابی باشه آبج-
  
  !اصال بخوابم؟! خوب بخوابم؟ خوب.  رفترونی از اتاق بو
  

  !مگه نه؟.  هستزی خودت حواست به همه چایخدا
  
  
  

 که یی رو برداشتم و به کفش های و قدم بعددمیسب گلوم محکم چری رو زچادرم
  . پله ها جفت شده بودن نگاه کردمیرو
  
   ساغر؟ی اومد-
  

  :به هق هق افتاد.  قرمز زن عمو نگاه کردمی رو باال آوردم و به چشم هاسرم
  
  ! به سر پسرم آوردنیی پول چه بالفی کهی خبر ها به خاطر ی از خدا بنی ببای ب-
  
 رفته لی تحلیبا صدا.  شدی پولش بوده اما نمفی کنم که به خاطر ک خواستم باوریم
  : گفتمیا

  
   حالش خوبه؟-
  

  : شد و دستم رو گرفت و گفتکینزد
  
 بچه م از درد بدنش ی کنن خوابه ولی فکر مهیبق.  بر و تو اتاقشرونی از در بای ب-
  . تونه بخوابهینم
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تخت .  اتاق رو آروم باز کرددر.  شدمدهی هام و در آوردم و دنبالش کشییدمپا
  . اتاقش بودیگوشه 

  
  . انصاف های بدنش نذاشتن بی سالم توی جاش؟ینی بی م-
  
  .زن عمو هم پشت سرم اومد داخل اتاق و در رو هم بست.  اراده وارد اتاق شدمیب

  
   مسعود جان مادر؟-
  

  :رو به زن عمو گفتم.  ندادیجواب
  
  .دی نکندارشی خوابه زن عمو ب-
  
 اول از همه د،ی خورد و به سمت ما چرخیحض تموم شدن جمله ام مسعود تکون مبه

 زیچشم هاش و ر.  کنار لبشی به چشم اومد و بعد پارگشینی بی کبود رویخط افق
  :کرد و آروم گفت

  
   ساغر؟ی خوب-
  

 یاسما راست م.  ساده نبودی سوالهی ایجمله اش دوستانه و .  کردمیفی خفلرز
 بود که استخون بترکونه و ی کافدنیانگار گذشت دو سال ند. ود کرده برییگفت، تغ

 هی.  نصفهی چاوانیل.  کنار تخت ثابت موندینی سینگاهم رو. ادیمردونه تر به نظر ب
  : لب گفتمری که بهش نگاه کنم، زنیبدون ا. کاسه کشمش و قندون پر از قند

  
  ؟ی سالم خوب-
  

به خودم .  شده ش افتادیچیباند پ جاش نشست و تازه نگاهم به دست ی تومسعود
  : زدمبینه
  
  . بر ها باشهبی واقعا کار جدی آروم باش ساغر، شا-
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  : گفتمآروم

  
  ؟ی مگه خبر داشتن که پول همراهت دار-
  
  ؟ی کنی صحبت می با من دار-
  

 اتاق کس نیمگه تو ا.  رو باال آوردم و با تعجب به صورت مسعود نگاه کردمسرم
  : زد و گفتیپوزخند!!  رو زده باشنبشی ج هم بود کهی اگهید
  
  !گهی دونستن دی البد م-
  

  : رو کج کردم و گفتمسرم
  
  ؟!ارنی بال رو سرت ننی که ای خب چرا پول رو همون اول نداد-
  

  . لبش بودی رویی همون پوزخند کذاهنوز
  
  ! نداشتمی واسه پول دادن که مشکل-
  

 رفت ی که به سمت در می و در حال رو برداشتوانی رفت و لینی عمو به سمت سزن
  :گفت

  
  .ارمی میی االن براتون چا-
  
  : ادامهیبه محض خروج زن عمو مسعود با لحن خشک.  خارج شدو
  
  . تونستم از ناموسم بگذرمی اما نم-
  
  :دندون هاش و به هم فشرد.  گرد شده نگاهش کردمی چشم هابا
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  ه؟ی فرهاد ک-
  

 ی ساغر که فکر می بودالیچه خوش خ. فرهاد بودپس کار .  نزدهی ثانکی ی براقلبم
  ! ممکنه کار اون نباشهیکرد

  
  . با توام-
  
  : گفتم یجی گبا
  
   ها؟-
  

  : کرد باال نره گفتی می که سعیی مسعود از خشم قرمز شده بود و با صدای هاچشم
  
   که به خودش اجازه داده به من بگه از تو دست بکشم؟هی شرف کی بنی گفتم ا-
  
  : پته گفتم تتهبا
  
  ! دونمینم...  من -
  
 دست سالم مسعود قرار گرفت و ی تو،ینی سی قندون توه،ی از ثانی کسری فاصله به

 خورد و قند ها و تکه واری محکم به دینیمن فقط تونستم سرم رو خم کنم، قندون چ
  .ختندی سمت رکی قندون هر کدوم به یها
  

  : شد و گفتلی به سمت من متمایکم
  
  .ه آدم جواب من و بده مثل بچ-
  
  : شمرده شمرده ادامه دادو
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  ه؟یفرهاد ک.  گفتم-
  

 یچادرم رو تو.  جا خورده بودمشی از اون حرکت ناگهانشتریالبته ب.  بودمدهیترس
  :مشتم جمع کردم و گفتم

  
   بگم؟دی بای دونم چی من نم-
  

 برداشت  قدم اول رویوقت.  اومدنیی خودش کنار زد و از تخت پای رو از روپتو
  . کردمیبا ترس نگاهش م.  هم رفتی اش از زور درد توافهیق
  

 وارد اتاق شد و با ی چاوانی با دو لی کوچکینی اتاق باز شد و زن عمو با سدر
 بود نگاه کرد و بعد نگاهش به شکسته ستادهیتعجب اول به مسعود که وسط اتاق ا

  : کردی دستشید پ بزنه، مسعوی حرفنکهی قندون افتاد، اما قبل از ایها
  
   شه با ساغر تنها باشم؟ی م-
  

  : سکته کرده ها زد و گفتهی شبی عمو لبخندزن
  
  !چرا که نه. باشه! ...  اتاق بود؟یپس صدا از تو!  ها-
  
با رفتن زن عمو انگار .  رو همون جا پشت در گذاشت و از اتاق خارج شدینی سو

  . من هم از در رفتدیام
  

 آروم و لحن ی من نشست و با صدایدرست رو به رو برداشت و ی اگهی دقدم
  : گفتیترسناک

  
  . تهرانیای و با من می کنی چال منجای ای داری هر گذشته ا-
  

 گفته و یفرهاد چ!  افتادهنشونی بی دونستم چه اتفاقی نمیحت.  شده بودمالل
 ی تونستم جمله بندینم! دهی جواب داده که کارشون به زد و خورد کشیمسعود چ
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 ی گذشته اری خواست از خینم تا از خودم دفاع کنم، و حاال مسعود از من مک
  !بگذرم که به اشتباه برداشت کرده

  
  : صورتم کرد و گفتکی رو نزدگوشش

  
  ! چشمی بگدمی نشن-
  

  : تونستم بگمفقط
  
  . سو تفاهمه-
  

  : لبش نشستی روی رو به سمتم چرخوند و لبخند محوصورتش
  
 نی همی جا، تونی گم همیفقط دارم م!  نزدمی من هم حرف. سو تفاهمههی.  باشه-

  باشه؟. می نزنی موضوع حرفنی در رابطه با اگهی که دمیری گی ممیاتاق تصم
  

 ی اراده اخم کردم و با صدایب. واری بهم دست داده بود، مثل صحبت با دی بدحس
  : گفتمیآروم

  
  . باشه-
  

  : لب گفتری رو تکون داد و زسرش
  
  . خوبه-
  
 عقب رفته بود، به جلو ی شد، چادرم رو که کمدهیبعد نگاهش به چادرم کش و

 زد و بلند شد و در یپوزخند.  چونه ام محکم نگهش داشتمری و دوباره زدمیکش
  : رفت گفتی که به سمت تختش میحال

  
  . قرار بود فردا صبح عقدمون باشه-
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  : گفت تخت نشست و با نگاه به من هر دو ابروش و باال داد ویرو
  
  . شهی اما نم-
  
  :دمی پرساری اختیب

  
   چرا؟-
  

  : هم رفته بود گفتی ش از درد توافهی که باز قی و در حالدی کشدراز
  
  . فکر کنمشتری بدی با-
  

 باعث شد لحظه شی جدیصدا.  کردم و عزم بلند شدن کردمیاخم.  باز مونددهنم
  : مکث کنمیا

  
  !مت شه به حال خودت بذاری باعث نمنی اما ا-
  

 باز شی و با ندی پتوش رو با دستش چسبی لبه د،ی من و دی شوک زده ی افهی قیوقت
  :شده گفت

  
  . نگفتهیقی دقخی پدرتم، هنوز تاری منتظر نظر قطع،ی جدا از شوخ-
  

. دنی خندیچشم هاش همراه لب هاش م.  کردم و نگاهش کردمزی هام و رچشم
  :ذاشتم و گفتم در گرهی دستگیدستم رو رو!  کرد؟یمثال شوخ

  
  . خدا نگهدار-
  
  . در رو باز کردمو
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  . شهی خراب ممونی نامزدی امه، آخه عکس هاافهی هم به خاطر قشتری ساغر ب-
  

  . گذاشتمرونی هام و به هم فشردم و پام و از در بدندون
  
  . بخورتویی دختر ال اقل چاای ب-
  
  : زد و گفتیلبخند.  و به سمتش برگشتمستادمی در ارونیب

  
  ؟ی دوست نداریی چا-
  

 گهیو د. دمی کردم در رو محکم به هم کوبی که با حرص به صورتش نگاه می حالدر
نه به اولش که زد زهره .  کرده بودمیعصب. نمیبه داخل خونه نرفتم تا زن عمو رو بب

 داره من دمیمن احمق چرا نفهم.  گرفته بودشی که خوشمزگینه به آخر! ترکم کرد
 ی خبر می عقد باشه من بخی تاررداآخه اگر قرار بود ف! ؟ ندازهیو دست م

  !!!!می شجاع شده بود که بخواد بگه فعال عقد نکننقدری مسعود اای!! موندم؟
  
نا خود .  در اومداطشونی رو به رو شدم که از حی که خارج شدم، با علاطی در حاز

 به ی و قدم کردی نگاهی عمو حاج علاطیمشکوک به من و در ح. آگاه مکث کردم
 هی کناتیبا عصبان. روم و ازش گرفتم و به سمت خونه خودمون رفتم. سمت من اومد

  :زد
  
   خوش گذشت؟-
  

  : بشم به سمتش برگشتم و گفتماطی وارد حنکهی از اقبل
  
  .اری رو هم با خودت بی گفت دفعه بعد عل،ی آره، جات خال-
  
  .تم شدم و در رو بساطی وارد حنشی در مقابل نگاه خشمگو
  
  : لب غرزدمریز
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   من هستن؟ی دار زندگاریچند نفر اخت!  گه؟ خب بره بگهی ره به فرهاد می م-
  

 بازم که یموها.  انداختماطی حی بند رخت توی رو از سرم در آوردم و روچادرم
 بودن رو از دور گردنم جدا کردم و دستم رو دهیبه خاطر عرق کردنم به گردنم چسب

 زانوم بود رو باال ری زی تا کمشی که بلندراهنمیپ. ن دادم بردم و تکونشورشونیز
 آب زالل نی دلنشیسرما.  آب فرو بردمی حوض نشستم و پاهام رو تویدادم و لبه 

 جدا شده از رود خونه شهر وصل بود باعث شد ضی به جوب عرمیحوض که مستق
  .رمیآرامش بگ

  
 رفتن و نییصورتم پا لختم از دو طرف ی زانوهام گذاشتم و موهای رو روسرم

  . سطح آب قرار گرفتینوکشون رو
  

 تا می ذاشتی و بعد در کانال رو باز ممی کردی می بار آب حوض رو خالکی ی اهفته
 کانال حوض رو برداشتم ی زمستونکه در چوبیچند بار تو. با آب رودخونه پر بشه

  . نداشتی که اون در بسته بود، حوض خطریاما تا وقت. پشتش مار بود
  

 تونستم ی کردم نمیهر جور بهش فکر م.  خواستمیمن مسعود و نم. دمی کشیآه
 ی روادی نمادمی وقت چیاما ه.  خواستم محکم باشمیم.  بهش داشته باشمیحس

 پوستم ی اش روجهی که هنوز نتشی از چند شب پریبه غ.  زده باشمیحرف بابا حرف
  . کردی مییخودنما

  
 زد ی لبخنددنمیبا د. اسما بود.  سرم رو بلند کنم باعث شداطی باز شدن در حیصدا

  :و گفت
  
  . سالم-
  

 شد کی قدمهاش نزدیصدا.  پاهام گذاشتمی رو ندادم و دوباره سرم رو روجوابش
کفش هاش رو در آورده . دمیبه سمتش چرخ. و بعد حس کردم که کنارم نشست

  . دادی آب قرار میبود و داشت پاهاش رو تو
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  : گفتمی لحن خشکبا
  
  .ی خوریآب سرده، سرما م.  برو تو خونه-
  

 ی که دستش رو به بافته ی فرم مدرسه ش رو از سرش برداشت و در حالکاله
  : رسوند گفتیموهاش م

  
  !ی چقدر هم که تو نگران من-
  

  : رو باز کرد و گفتموهاش
  
   مسعود؟شی پیرفته بود! .... یگفت خونشون بود. دمی رو تو کوچه ددی االن سع-
  
  : کردم و گفتمخما

  
  ! کوچه سی برگشتن تو توی ساعت هادی سعشهی جالبه که هم-
  

  : هم اخم کرداون
  
  . ادامه ندهگهیپس د. ی قبول نداری زنی که می خودت هم حرف-
  
  : دور نشده بود که گفتمیهنوز چند قدم.  بلند شد و از حوض خارج شدعی سرو
  
  . کنمی من با مسعود ازدواج نم-
  

 به سمتم هویو .  بود خم شده بود ثابت موندنی زمی که رولشی وسای که رواسما
  :برگشت و گفت

  
   دونه؟ی بابا م-
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  :دی لرزی نشده دست هام میچی ههنوز

  
  . گمی امشب بهش م-
  

  : اسما رنگ ترس گرفتنگاه
  
  !!! ساغر-
  

  : کردم گفتی که به ساق پاهام نگاه می رو ازش گرفتم و در حالنگاهم
  
  ! نهگهی که بابا من و بکشه دنهی آخرش ا-
  

 ی به رونکهیبدون ا.  اتاق رو که بستم، سرش رو بلند کرد و با خشم نگاهم کرددر
 بسته بود که بگه شیشونی رو دور پی روسرهی.  به سمت آشپزخونه رفتمارمیخودم ب

  . کنهیمثال سرش درد م
  

  :ه گفت گرفتی در آشپزخونه برسه با صدارهی دستم به دستگنکهی از اقبل
  
   داره؟جهی نتی کنیفکر م.  به فرض که من با پدرت صحبت کنم-
  

  : کردم و گفتممکث
  
  .یکی تو تارهیری تهی -
  

  : بغضش شکستباز
  
   ندارم؟ی روز خوش تو زندگهی به درگاه تو کردم که ی من چه گناهای خدا-
  

  :به سمتش بگشتم.  هقش بلند شدهق
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  ؟یاری همه اشک و از کجا منیا.  بس کنزی مامان تو رو به روح عز-
  

 ی به من و مامان نگاه می بود با ناراحتستادهی در اتاقش ای هم که حاال جلواسما
 گره زده بود اشک هاش و پاک شیشونی که دور پیمامان با دسته همون روسر. کرد

  :کرد و گفت
  
  ... االن سرش و تو کدوم ستی ت معلوم ندهی ندری اون پدر خ-
  
  ! مامان-
  
تو جام نشستم و به در .  معترض اسما بود که مامان و ساکت کردی صدانیا

  : گفتمی دادم و با پوزخندهیآشپزخونه تک
  
 خودت و آماده دی بایعنی.  باشه خونهومدهی باشه و بابا نمهی به نکی شب نزدی وقت-
  .ستی نشی حالیچی اومد هی که وقتیکن
  

  : کردم و ادامه دادمبغض
  
  !! داشته؟یک.  من و ندارهی حال حرفهاگهی دادیسر جاش ب هم که حالش ی وقت-
  

  : گفتی گرفته ای با صدااسما
  
  . با مسعود صحبت کن که پاش و عقب بکشهی خوایم! گهی نکن دهی ساغر گر-
  

 به دهی که کنارش بود رو به سمت اسما پرت کرد که البته نرسی بالش کوچکمامان
 بلند یهمزمان با صدا.  داشترادیمامان ا یریکال نشونه گ.  خوردواریاسما به د

  :بهش گفت
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 مونده که مسعود بخواد نیهم! ی ذاریراهکار جلو پاش م.  مردهلی خفه شو ذل-
  !نی ایبشه ناج

  
  : لب ادامه دادری زو
  
  !دهی تازه به دوران رسی پسره -
  
 خورده هی اومدن که حداقل ی نمرونی المصب بی چشام پر از اشک شده بود ولتو
 به هم یصدا! ختی ری زدم نمی هم پلک میهر چ! ادی م مظلوم تر به نظر بافهیق

  : شدزی خمی تو جاش نی ارادریمامان غ.  اومداطیخوردن در ح
  
  .اسما برو تو اتاقت.  خدا خودش به داد برسه-
  

مامان دستمال رو از دور سرش باز کرد و .  رفت تو اتاق و در رو هم بستعی سراسما
  :ومد و دستم رو گرفت و گفتبه سمت من ا

  
  . برو تو اتاقتای ب؟ی چرا نشست-
  

  : و گفتمدمی رو کشدستم
  
  ! ره سر کاری باهاش حرف بزنم؟ اون که صبح زود می پس ک-
  

  : گفتی با درموندگمامان
  
  . از سرش بپرهیبذار مست.  زنمیخودم باهاش حرف م.  زنمی حرف م-
  
  :دی کرد گونه ام رو بوسی متی که من رو به سمت اتاقم هدای در حالو
  
  ! که بابات چقدر دوستت دارهی دونیم. واسه خودت کتک نخر.  قربونت برم-
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!  اومدنی مامان به هم میچقدر حرف ها.  اتاق و در رو هم بستی هولم داد توو
 گه ی مشهی که همی من و پدرنیحاال که ب. دنیحاال چشم هام شروع کردن به بار

 تونم حرف دلم رو بهش بگم، چون ی در فاصله هست و نمهی عاشق دخترهاشه فقط
  . ترسم که ازش کتک بخورمی کنم و میجرات نم

  
  :دمی لب نالریز
  
 من دست ی که به خاطر تو رویچقدر تو دل بابام جا دار!  خدا لعنتت کنه مسعود-

  !بلند کرد؟
  
 که ی تا وقت بالش فرو بردم ویسرم رو تو. دمی سمت تختم رفتم و روش دراز کشبه

  . کردمهیخوابم ببره گر
  

 دهنمه شروع کنم به داد زدن ی که توی خواستم با همون لقمه ایم.  کردمی نمباور
  : گذاشت و ادامه دادزی می رو روی چاوانیبابا ل. و برم لپ مامان و ببوسم

  
  !ی وسط باشه و از من پنهون کردی اگهی کس دی که بفهمم پای به روزی وا-
  

  : و گفتدی کشیقینفس عم.  قورت دادمدهیو نجو ام رلقمه
  
تا هر وقت که موجب آبرو . ی من بمونی تو خونه ی تونی می تا هر وقت که بخوا-
  .ی من نباشیزیر
  
  : و غضبناکش بهم زل زدی نگاه آببا
  
هنوز هم واسه .  و حرف فقط حرف مسعود و ساغریچی گم قرار ما هی به عموت م-

  .و تا نشهحرفمون د. جفتتون زوده
  

  : انداختمنیی رو پاسرم
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  . ممنونم بابا-
  

  : فرستاد و گفترونی رو به صورت آه بنفسش
  
  ... گم بهتر از مسعود ی هنوز هم م-
  

 اراده من هم بلند یب.  بلند شدزی کاره رها کرد و از پشت ممهی حرفش رو نخودش
  : رو عقب داد و گفتشیصندل. شدم

  
  . برگرده خودت رو به خونواده عموت نشون نده خوادی که مسعود می تا موقع-
  

 فرستاد و رونی بنینفسش رو سنگ.  انداختمنیی لب گفتم و سرم رو پاری زی اباشه
  :گفت

  
  ! نهای ی شی می از ما راضنمی بب-
  

  : باال آوردم و بغض به گلوم نشست و گفتمی رو با ناباورسرم
  
  ! بابا-
  

. ف تکون داد و از آشپزخونه خارج شد رو از من گرفت و سرش رو با تاسنگاهش
 رفت رو به من انگشتش رو ی مرونیمامان هم که پشت سرش داشت از آشپزخونه ب

 مامان رو دی تهدنیالبته من حکمت ا.  تکون داد و خارج شددیبه نشونه تهد
  !دمینفهم

  
 که پوز نهیمهم ا.  که باباجونم به حرف من گوش دادنهی مهم اه؟ی چی حکمت چاصال

لبم رو به دندون گرفتم و تو دلم خدا رو شکر .  شددهیسعود خان به خاک مالم
  .کردم
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 بود چون بیالبته عج.  شد که مامان گفت مسعود ظهر قراره برهشتری بی وقتمیشاد
 اسما از مدرسه برگشت ی به کامم زهر شد وقتمی شادیول!  رو بمونهیقرار بود مدت

  . از طرف مسعود داده بود دستشینامه ا هی و دهی کوچه دی رو تودیو گفت سع
  
  : استرس نامه رو باز کردمبا
  
 به حرمت ،ی دی و تا موقع رفتن خودت و نشون نمیاری دونستم دبه در می م-

فقط دعا .  پس مونده ندارمی کشم وگرنه عادت به خوردن غذایپدرت پا پس نم
 دیم گرفته شد که با باهایتماس. اههی که روزگارت سارمی بریکن نتونم ازت آتو گ

 بدون ای پدرت رو منصرف کن مال کاای تا اون موقع ام؛ی مگهیدو ماه د.  گشتمیبرم
 فرهاد ی ماجرای بزنادیحرف کم و ز.  سفره عقدی پاینی شیزر زر و حرف اضافه م

  .زی همه چری زنم زی گم و خودم میو به بابات م
  

  : لب گفتمری دستم مچاله کردم و زی رو تونامه
  
  .ی عقده ای عوض-
  
 هم از فرهاد ی جواب اسما رو بدم به سمت اتاقم رفتم و تو دلم کلنکهی بدون او

  .ممنون شدم که زد مسعود رو ناقصش کرد
  

.  ندمری اسما گیلی درست وقت تعطدی بودم که به حضور منظم سعی عصباناونقدر
خورد توجه  ی که به پنجره اتاقم می تختم قرار گرفتم به ضربه ای هم رویوقت

 ی پرتاب مشهی رو به سمت شیزی چی اس که داره سنگهیالبد باز هم عال. نکردم
  .کنه

  
اگر قرار باشه با .  کنمیمعلومه که بابام و کامل منصرف م. دمی تخت دراز کشیرو
  . خواستن از جانب اون باشه نه خونواده مندیبا.  ازدواج کنمیکس
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موقع ورود .  شدم و به سمت آشپز خونه رفتم خواب آلود از اتاق خارجی چشم هابا
 بشه بهش ی صف طوالننکهیاما از ترس ا. به آشپزخونه آرنجم محکم به در خورد

 آماده گذاشته بودمش شبی شده رو که دی کپسول خالعی نکردم و سریتوجه
 بود زونی که پشت در آویی از چادر هایکی. برداشتم و به سمت در هال بردم

 تونستم خوب چادرم یبه خاطر گنده بودن کپسول نم.  شدماطی حبرداشتم و وارد
 رو باز کردم و کپسول رو کشون کشون به سمت سر کوچه اطیدر ح. رو جمع کنم

 دونی مکی که نزدی که از همونجا معلوم بود دور تانکریادی زتی جمعدنیبردم با د
 ی و چادرم رو بودختهیموهام دور گردنم ر.  اومدربود جمع شدن آه از نهادم ب

  . کردیآرنجم هم درد م. شونه هام افتاده بود
  
 که خواستم نیهم.  همون وضع به سمت صف رفتم و کپسول رو کنار پام گذاشتمبا

به سمتش .  کپسولم رو از کنار پام برداشتی سرم بندازم کسیچادرم رو رو
ت شروع به  بزنه از من فاصله گرفت و با سرعی که حرفنی بود، بدون ایعل. برگشتم

 خودش گذاشت و مال صف رفت و کپسولم رو کنار یبه سمت جلو. حرکت کرد
  .ستادیا

  
 کی نزدیعنی بود ستادهی ای که علیی رو رفتم و تا جاادهی صف خارج شدم و به پاز
 چونه ام ری و با دستم زدمیچادرم رو کامل جلو کش.  قدم زنان جلو رفتمدونیم

 جوراب ای اومد شلوار و ادمی دیچی پاهام پیو تی که سردیو زمان. محکمش کردم
 ی کز کردم و به علواری شدم و کنار دتنه نیی پاالی خیب. پام نکردم و پاهام لختن

 چادر شروع کردم به ری ام از زگهیآرنجم رو خم کردم و با دست د. چشم دوختم
  .سردم شده بود. دنشیمال

  
  ! لنگ و پاچه تای!  سرو گردنت ولهای -
  
  . و با فرهاد چشم تو چشم شدمدمیت به سمت راستم چرخ وحشبا
  

  : پاهام بودی رونگاهش
  
  . روشفتهی چادرت و ولکن بذار ب-
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به .  پام رو پوشوندی روی بغلم جمع کردم ول کردم و کمری چادرم رو که زعیسر

  : و در همون حال گفتدی چرخدونی به سمت میعنی گهیجهت د
  
  . تو مغازهای ب-
  
  : گفتمی آرومیبا صدا. و برداشت قدم اول رو
  
  .امی نم-
  
  : بهم انداخت و گفتی سرشونه اش نگاهی رواز
  
  . خودتی بعدش پای ولی هر جور دوست دار-
  
 امیآخه من سر کله سحر با دهن بو داده پاشم کجا ب.  کردمیپوف.  نموند و رفتو

  !دنبال تو؟
  
 زد و یلبخند.  انداختمی به علینگاه. هینی بشی قابل پری دونستم حرکاتش غیم

 یالبته جا. دهی که اون دیعنی نیا.  من و فرهاد به گردش در آوردنینگاهش رو ب
  .تعجب هم نداشت

  
 گرفتم و وارد مغازه بلور شی که فرهاد رفت رو در پیری مسزونی آوی شونه هابا

  . بوددونی شدم که دور مشیفروش
  

 از ته دل زد و یلبخند.  بود نشستهشی چرمی صندلی بزرگ ته مغازه روزی مپشت
  :گفت

  
  !ی قدم رنجه کرد-
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اخم بهتر . ادی داشتم لبخند بهش نمدهیهنوز هم عق. ستادمی کردم و همونجا ایاخم
  :لبخندش رو جمع کرد و گفت! بود

  
باز به گوش بابات نرسونن که ! ستی نیواسه من که مسئله ا.  وانستاشهی پشت ش-

  !دستش و هرزه کنه
  
  :م اخم گفتبا
  
  . من و بابامه به خودمون ربط دارهنی بی هر چ-
  
  : بلند شد و گفتزی پشت ماز
  
  . گرمهن،ی بشنجای اای ب-
  

 ی و کسستمی در وایخودم هم دوست نداشتم جلو! دی من و نشنی اصال حرف هاانگار
 به سرتا ینگاه. ستادمی ازیکنار م.  ننشستمزیبه سمتش رفتم اما پشت م. نهیمن و بب
  :د و گفتپام کر

  
  ... فرستم بشکه نفت ی فردا م-
  

  : گفتمی کالمش و فورونی مرفتم
  
 تو خونه ی قشقرقهی یبابام اون سر.  شهی دعوا می فرستیهر بار م.  نه، نفرست-

  .راه انداخت که نگو
  

  :دی کرد و توپاخم
  
اخه . رهی نفتتون و بگهی سهمادی داره خودش پاشه برتی غیلی بابات غلط کرده، خ-
  .ی رو آوردی کپسول گاز خالی به چه وضعدمیاالن هم د! ؟یو زور دارت
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  : کردماخم
  
  . درست صحبت کن-
  

  : لب غر زدری هاش و به هم فشرد و زدندون
  
  ! اسم خودش و هم گذاشته پدر-
  
   اومد؟یچرا نم!  همه ش سه چهار نفر با نفر اول فاصله داشتیعل
  
  !اد؟ی می کتی عوضی اون پسر عمو-
  

  : نگاهش کنم جواب دادمنکهی ابدون
  
  . دونمی نم-
  
  چرا؟. یومدی نرونی هفته س از خونه بهی -
  

 ری دونستم باز هم من و تنها گیآخه م. نگفتم که به خاطر اون بود.  شدمساکت
  . ترسوندمی و مارهیم
  
  : گفتی آرومی صدابا
  
  ؟ی ترسی از من م-
  
 طرف لبش باال هی.  بودنیمگنگاهش غ.  سمتش برگشتم و به صورتش نگاه کردمبه

  :رفت
  
مثل . به بابات بگو بره بخره. دی خریکیبابام .  آوردهونیزی سه تا تلوحی حاج ذب-
  . دنبالش بودهنکهیا
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  :لب هام و تر کردم و گفتم.  هم حرف هاش به هم ربط داشتچقدر

  
  ... ذاره من و تو ی بابام نم-
  
 ستمی که نضیمر. رمی گیاهت و نم ری جلوگهید.  نزنتیاطی از کالس خیخودی ب-

  ! کنمتتیبخوام اذ
  

 ی اگهینگاهش رو از من گرفت، خواستم حرفم رو به شکل د.  رو به دندون گرفتملبم
  :بگم

  
  ... کنی بابام فقط به مسعود فکر م-
  
  . تمومهنیخونه ام تا فرورد. می داشتی امسال فروش خوب-
  

  : گفتی آرومی شد و با صدارهی خ تو چشم هامی طوالنیبعد از سکوت.  شدمساکت
  
  . شمی موونهید.  نزن ساغردنی حرف از نرس-
  

  : کردنی کردم با انگشت هام بازشروع
  
  .تهی اما واقع-
  

  : تلخ شدلحنش
  
  ! نهای ی دونم تو با منی نمیمن حت! ی زنی نمی که حرفیی توتی واقع-
  
  : اراده پوزخند زدمیب

  
  .ستمی من با خودم هم ن-
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  : شد بازاخمش

  
-؟ی تاک  
  

  : و باال بردمابروهام
  
  !ی چیعنی -
  

  : دوختابونی رو به خنگاهش
  
 می به جات تصمگرانید! ی سکوت کن؟ی روند ادامه بدنی به ای خوای می تا ک-
 ی جوجه فاُکلهی خوام به خاطر یمن حداقل ده سال ازت بزرگترم ساغر، نم! رنیبگ

  ! برمرونی بدونیاز م
  

  : و گفتمستادمی صاف تر اام،ی در بیشُل کردم از حالت یسع
  
  ... که پدرم بگه یهر چ.  زنمی نمی حرف بابام حرفی وقت روچی من ه-
  
 یتو چند سانت.  بکشمنی بلند هی برداشت که باعث شد با صدازی به سمتم خییهوی

  : صورتم، صورتش متوقف شدیمتر
  
 یگفته بودم خر م! ؟ی آره؟ دل به دل بابات دادیوا داد! ؟ی چیعنی حرف نی ا-

  .گفته بودم! شم ساغر
  

  : کردم و گفتمیاخم.  نفس بکشمی کردم عادیسع
  
 اگه زنت بشم چند ستیمعلوم ن!  بهت فکر کنماتی خل بازنی با ای توقع که ندار-

  !ی زهره ترکم کنی خوایبار در روز م
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  : مکث گفتهی خودش رو گرفت و بعد از چند ثانی اش گرفت، اما جلوخنده
  
  !ی که تو مال من نشنهی از امی من همه ناراحت-
  

 طبقه دوختم که ی روی هاونی قلی اشهی شیشمی و ی اروزهی فی رو به بدنه نگاهم
  .ی داشتن تا مصرفی دکوری جنبه شتریب

  
  . جلوادی اشاره از جانب منه تا باز هم بهی مامان منتظر -
  

  : قفسه ها بود گفتمنیی پاکی بزرگ و کوچی که نگاهم رو گلدان های حالدر
  
  .ادیبهش بگو فعال ن.  نه-
  

  : سرم قرار گرفته بودپشت
  
   از کدومش خوشت اومده؟-
  

  : رو از ظرف ها گرفتم و به سمتش برگشتمنگاهم
  
  .من برم. ادی نی باشم علنجای فکر کنم اگه تا غروب هم ا-
  
  :دیبازوم و چسب.  سرم مرتب کردم تا به سمت در برمی چادرم رو روو
  
 بابات یچطور کارگرها. ای نزهای طور چنی تو رو خدا ساغر پا نشو سر صبح دنبال ا-
  !ارن؟یبعد خونه خودتون نم.  برنی واسه خونه عموت مانیم
  

 مواقع نطوریدر ا. به جاش لبخند زدم.  نداشتم که بدمی جوابیعنی.  ندادمیجواب
فرهاد ابروهاش .  کنهی مادیکامال نمود پ» کرم از خود درخته« شه گفت که مثَل یم

  : گفتیو باال داد و با لحن بامزه ا
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   نه؟گهی درهی گی ره می میعل. ایخودت ب.  نه-
  

 که به ی و در حالدمی کشرونی و بازوم و از دستش بدمی هام و به داخل دهنم کشلب
  : رفتم گفتمیسمت در م

  
 ی نمیش حرف حرفی وقت روچیمن ه. ستمی پدرم وای توقع نداشته باش که جلو-

  .زنم
  

  : اومد نگاه کردم و ادامه دادمی کردم و به فرهاد که شونه به شونه ام میتوقف
  
  ... با مسعود می اومده و نامزدنیی پاطونی فعال از خر ش-
  
  !ی باشه که تو نامزد خطابش کنی مسعود سگ ک-
  
  : کرد و گفتیپوف.  اخم نگاهم و ازش گرفتمبا
  
   آره؟ی کوفتی نامزدنیرد ابه هم خو.  خب ادامه بده-
  

  : آره تکون دادم و گفتمی رو به معنسرم
  
 ستمی نیمن آدم.  نه خودت و انگشت نما کن نه من وی خودیب.  گمی باز هم م-

  . بزنمیکه رو حرف پدرم حرف
  
  : گفتی پر انرژی صدابا
  
 که نی همچیعنی ی و مسعود رو از سرت وا کنی منصرفش کنی که تونستنی هم-

  .یستی هنر نی بی دیمنشون 
  

  : و گفتدیخند. دی نگاه دلخور من رو دیوقت
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 ور به نیمن خودم از ا. تو سفت و سخت رو مخالفت با مسعود بمون.  خبیلی خ-
  .ارمیپدرت فشار م

  
 فرهاد و دینبا.  رو درست کنممی به سمت در رفتم تا جمله بندگهی قدم دچند

 نداشت، ظاهرا خر یون به من کارهر چند ا.  داشتمیاحساسش رو معلق نگه م
.  دونستی خواست برسه خدا میبه کجا م!  رفتی طرفه مهی رو سوار بود و یکور

  : و گفتمدمی کشیقینفس عم
  
   فرهاد؟-
  

 رو یبا صدا. پلک هم نزد. ی حسچی هیب. وارفته.  و بهم زل زدستادی اهی ثانهی یبرا
  : گفتلیبه تحل

  
   جان فرهاد؟-
  
 نییسرم رو انداختم پا.  زدمی حرفم رو مدیبا.  داشتم که نخندم خودم و نگهیلیخ

  :و گفتم
  
  چطور بگم؟... که من ی برخورد کردیتو تا به حال جور...  من -
  
  : صورتش نگاه کردمبه
  
  ؟یمتوجه. امی تونم کنار بی من با اخالق تند تو نم-
  
  : طرف لبش به لبخند باال رفت و گفتهی

  
  .نوکرت هم هستم. ده تو به من جواب بله ب-
  
  : لب گفتمری ندونستم و ززی موندن رو جاگهید
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   خداحافظ-
  
  . گذاشتمرونی پام رو از در بو
  
   ساغر؟-
  

  :کالفه نگاهش رو گرفت.  و نگاهش کردمبرگشتم
  
  .برو به سالمت. یچی ه-
  
 ابونیبه سمت خ.  نبودیعل.  در خارج شدم و به تانکر و صف جلوش نگاه کردماز

حال بچه . میبا عشوه گفت» فرهاد «هی. خنده ام گرفته بود.  به راه افتادمخودمون
  . نکنه ساغرلتیخدا ذل! ؟ی تو قوطمیمردم و تا غروب کرد

  
  .نجامی ساغر من ا-
  
 ی بود و دو تا کپسول نارنجستادهی که بسته بود، ایی از مغازه هایکی ی جلویعل

 نی زمیسول ها رو از رو کپدمیبهش که رس.  بودنی زمیرنگ هم کنارش رو
 هیبا کنا. می رو گرفته بود؛ و با هم هم قدم شدیکی که با هر دستش یبرداشت، طور

  :گفتم
  
   نه؟یستادی وا منجای اومدم تا غروب همی اگه نم-
  
  : خنده گفتبا
  
  !می ندارشتری که بهی دونه دختر همساهی م؟ی چه کن-
  
  : ام و ترش کردمافهیق
  
  !ی ببند دهنت و عل-
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  .دی بلند خندی صدابا
  
 ی من نفس راحتدنیبا د. دمی در خونه دیمادرم رو جلو. میدی کوچه که رسبه

  : گفتی رو به علمیدی بهش رسی و وقتدیکش
  
  . مادرینی ببری خ-
  
  : گذاشت گفتی در می که کپسول رو جلوی در حالیعل
  
  . بودفهی وظ-
  

  : کمرش رو راست کرد، رو به مامان گفتیوقت
  
   ...گهی دستیبهتر ن.  شلوغهیلیانکر خ دور ت-
  
  :مامان با حرص گفت. دی شده من و دزی ری به من نگاه کرد و چشم هاو
  
  !! کپسول پر کنهادی گلوش بری زمی نه که ما چاقو گذاشت-
  
دست .  من و مامان گردش کردنی ابروهاش و باال داد و با تعجب نگاهش بیعل

  :مامان و گرفتم و گفتم
  
  .گهید تو می بر-
  
  : گفتمی کردم و رو به علتی مامان رو به سمت در هداو
  
  .ی آوردنجای ممنون که کپسول و تا ا-
  
  : آروم تر ادامه دادی با صداو
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  . اول بسم اهللانی به روزم همی که گند زدنی و ا-
  
 کرد که من هم دنبال مامان که کپسول رو ی هنوز همون جور با تعجب نگاهم میعل

  . شدم و در رو بستماطی برد وارد حیه مداشت داخل خون
  
  : مامان شروع شدی پام و داخل هال گذاشتم غر غر هانکهی محض ابه
  
 ی و می کارهات چنیبا ا.  گفتهی طورنی خودش فکر کرده که اشی پی چنی بب-

  ؟ی پدرت و سکته بدی خوای دختر؟ می نشون بدیخوا
  

  : رو از سرم در آوردم و گفتمچادرم
  
  ! انجام بدم؟ی و به خوبفمی کنم وظای میسع بده که -
  

  : و گفتستادی در آشپزخونه ای جلومامان
  
  ... تا پدر و مادرت بهت افتخی باشی دختر خوبنکهی تو افهیوظ! فتی وظا-
  

  : و قطع کردم و گفتمحرفش
  
من کلفت . نی کنی رسه و شما بهش افتخار می میی خونه و به جای اسما درس م-

  . کنمی عمل می هم به خوبفمیظازاده شدم، به و
  

  : محکم به صورتش زدهوی چشم هاش گرد شد و مامان
  
  ه؟یکلفت چ! ی زنی که تو مهی چه حرفنیا!  خدا مرگم-
  
  : جلوش رد شدم و وارد آشپزخونه شدم و در همون حال گفتماز
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  !انی است چه حاجت به بانی که عیزیچ.  مامانالی خی ب-
  

در .  بودستادهی در ایمامان هنوز جلو. سمت اجاق گاز رفتم رو برداشتم و به کپسول
  : کردم گفتمی می که داشتم کپسول رو جاگذارینیح
  
  ؟ی چرا اونجا واستاد-
  

  :دی مشکوک پرسمامان
  
   چرا دستت کبوده؟-
  
  :دستم رو اشاره کرد و گفت.  تعجب به سمتش برگشتمبا
  
  . گمی آرنجت و م-
  

  : خاطر آوردم و گفتم با در رو بهشی پی ساعتبرخود
  
  . خواستم برم کپسول و ببرم به در آشپزخونه خوردمی که میموقع!  آهان-
  

  : در هم رفتصورتش
  
  ! گمای به پدرت می کنی کارها رو منی ساغر ا-
  
  :دمی اراده خندیب

  
  .فهی ره خونه شری زنه باال می مشیباز ناراحت.  باشه بگو-
  

  : ام رو جمع کردم و گفتمخنده
  
  !نه؟ی از اری غ-
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 که یدر حال. اما من انگار دنبال بهونه بودم که باز سرکوفت بزنم.  ساکت شدمامان

  : شروع کردم با خودم حرف زدندمی چی صبحونه رو مزیم
  
 به ده روز نکشه بچه یدیی زای و می شدی اون موقع که زرت و زرت حامله م-

 تو در آوردن ساغر بد بخت  افتادن، از نظر شوهر جونت تنها راه نجاتیهات پس م
 گهی که دنی هم هست و اون هم ای فکر نکرد که راه بهترنیاز مدرسه بود و به ا

  .یحامله نش
  
  : گفتی آرومی صدابا
  
  . عقب زدهخمی تار-
  

 نی که ناله مانند از گلوم خارج شد ای ظرف مربا ثابت موند و تنها کلمه ای رودستم
  :بود

  
  ! بازم؟-
  

  :با اخم گفتم.  ها نشستی صندل ازیکی ی روآروم
  
   آخه؟ی کنی رو بلند مینی سنگنی کپسول به ای پس واسه چ-
  
مامان غم .  پرت کردمی صندلی شدم و خودم و رولی وساهی قرار دادن بقالی خیب

  : انداخت و گفتنییسرش رو پا.  نگاهش کردمیسوال.  کردیزده نگاهم م
  
به . ی اومداینزده سالم بود که تو به دنپو.  ساغریی من توی زندگی تنها بهونه -

  .می زندگی همه یاما تو شد.  بودی نداشتم، از اول الآبالیدیپدرت ام
  

  : تو چشم هاش حلقه زداشک
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من تو رو از مجموع اسما و پدرت و .  انصاف با من حرف نزنی طور بنی اگهی د-
  . دوست دارمشتری بدنی کشی که به ده روز نمییبچه ها

  
  : کردم و گفتمیپوف. دیاز چشمش چک اشکش و
  
   بگم؟یبه تو نگم به ک. دی قربونت برم ببخش-
  
. دمی به سمتش خم شدم و دست هام رو دور گردنش انداختم و گونه اش رو بوسو
  : کرد گفتی که اشک هاش رو پاک مینیح
  
  . واستادشمی پقهی در منتظرت بودم زن عموت اومد چند دقی االن جلو-
  

  :رفتم و گفتم فاصله گازش
  
   خب؟-
  

  : و عقب زد و گفتموهاش
  
 اومده شی از موضوع پیلی عموت خایگو.  گفت با تو و پدرت صحبت کنمی م-

  .ناراحته
  

  : مشکوک بهم نگاه کردبعد
  
   مسعود دعواتون شد؟دنی دی اون روز که رفته بود-
  
  : بلند شدم و گفتمزی پشت ماز
  
   چطور؟-
  
  .ه تو اتاق قندون شکسته بوده اومدی گفت وقتی زن عموت م-
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  : و گفتمدمی رو چزی می هیبق
  
   شه نگم؟ی م-
  

  : لب هاش و جمع کرد و گفتمامان
  
  .ی اول به من بگی بگی به کسی قول بده هر وقت خواستیول.  باشه-
  
  : زد و گفتیلبخند.  خنده بهش نگاه کردمبا
  
   تو راهه؟ی بعدمی به پدرت خبر بدی حاال چه طور-
  

  : و گفتممدیخند
  
  ! نهای مونه ی ممینی بگذره ببمانتی بذار ده روز از زا-
  

  : اخم کرد و گفتمامان
  
  .من دلم روشنه.  مونهی که مشالهی ا-
  
 نی چهارمنیفکر کنم ا.  ها هم دلش روشن بودیآخه سر قبل. دمی حرفش خندبه

  ! بعد از اسما باشهیباردار
  
  
  

با .  بوداطی پشم بغل حی هاسهیم به ک کردم نگاهی رو جارو ماطی که حی حالدر
 جابجا ی زدم که فقط باعث شد کمشیکی به یحرص به سمتشون رفتم و لگد محکم

  . بچسبهی پشتی هاسهیبشه و به ک
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 خنده ی کردن و صدای که با هم صحبت می باز شد و اسما و بابا در حالاطی حدر
  . شدناطیاسما بلند بود وارد ح

  
  : ها، با تعجب گفتسهیک من کنار دنی با داسما

  
  ن؟ی سالم اون ها چ-
  
  : اخم به بابا نگاه کردم و گفتمبا
  
  ه؟ی ها چنی بابا ا-
  

  : ابروهاش و باال فرستاد و گفتبابا
  
  !رونیاز باالش هم که زده ب!  پشم باشنی سهی خوره کی بهشون م-
  

  : رو همونجا انداختم و گفتمجارو
  
  ! بابانی شما قول داد-
  
  :بابا از اسما فاصله گرفت و گفت. دم بغض کرو
  
   شده؟ی چ-
  
  : ها اشاره کردم و گفتمسهی کبه
  
 امی تا هر وقت با خودم کنار بیمگه تو نگفت!  کنن؟ی کار می چنجای ها انی ا-

  !ن؟ی زنی از ازدواج نمیحرف
  

  : سرش رو تکون داد و گفتیجی هم با گبابا
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   آورده؟ی ها رو کنیا!  گمی هنوز هم م-
  
  : اسما نگاه کردم و در جواب بابا گفتمهب

  
 من ی گفت واسه درست کردن رخت خواب هایزنعمو م.  آوردندی زن عمو و سع-
  ...و
  
  : رو جا انداختم و با مکث ادامه دادمش»مسعود«
  
  .نیای تا شما بمی نگیچی مامان گفت ه-
  

  : کرد و گفتی پوفبابا
  
  . گهی می زنعموت چنمیبب رم یفعال بذار باشه بعدا م.  خبرمی من ب-
  
  : خونه بره که گفتمی خواست به سمت پله هاو
  
  . االن برو-
  

 من و بابا در نیاسما نگاه ترسانش ب.  و مشکوک نگاهم کردستادی اول ای رو پله بابا
  : انداختم و گفتمنییسرم رو پا. گردش بود

  
  ه؟ی حرف زنعمو چینی ببی شه االن بری م-
  

  : گفتتی با جدبابا
  
  . گمیدروغ که بهت نم.  رمی گفتم م-
  
  :اسما به سمتم اومد و گفت.  وارد خونه شدو
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 بودم ری مسیتو.  افتادهی اتفاقهی حالش رو براه نبود ساغر، انگار سر کار ادی بابا ز-
 کرد ی می سعی مصنوعیلی چرت و پرت گفتم، خی جا کلنیتا هم. که سوارم کرد

  . معلوم بود ناراحتهیول. بخنده
  

  : به اسما نگاه کردم و گفتمکالفه
  
   گل کرد؟تی باز کارآگاه باز-
  
 ی آشپزخونه می صحبت بابا و مامان از تویصدا.  توجه بهش وارد خونه شدمی بو

 اطی حی تویعل. ستادمیپشت پنجره اتاق ا. وارد اتاقم شدم و در رو هم بستم. اومد
 اش افهیق. نجره اومد که متوجه من شد به سمت پنی بود و به محض استادهیا

 به در ینگاه.  تنش بودرونی بلباس بود، ی که با رکابشهیمضطرب بود و بر عکس هم
  .انداختم و پنجره رو باز کردم

  
  : و گفتستادی پنجره اریز
  
  ! چه خبر؟-
  

  : و باال بردم و گفتمابروهام
  
   بهت آمار بدم؟دی االن بایعنی -
  
  : گفت دندون هاش و به هم فشرد وی نارحتبا
  
  . باباتشی فرهاد امروز رفته بود پنکهیفقط بهت بگم مثل ا. الی خی ب-
  

  :ستادی اقلبم
  
   خب؟-
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  : سرش رو تکون دادی درموندگبا
  
  . شدنری درگ-
  

  : گفتبالفاصله
  
  . کنهی به پا مامتیبدونه بهت گفتم ق! ایاری فرهاد نی به رو-
  
  :پرده رو انداختم و گفتم پنجره رو بستم و عیسر.  در اتاقم ضربه خوردبه
  
   بله؟-
  

 یقلبم به طرز وحشتناک.  در اتاق رو باز کرد و وارد اتاقم شد و در رو هم بستبابا
  : مقدمه گفتی اون نشست و بیآهسته به سمت تخت اومد و لبه . دی تپیتند م

  
  . پرسمی مشتری بنانی اطمی برایول...  دارم ساغر نانی بهت اطم-
  
  : شدقی صورتم دقبه
  
  ست؟ی نتی زندگی توی کس-
  

 شد که بابام اخم هاش ی دونم چقدر سکوتم طوالنینم.  شده بهش زل زده بودمالل
  : هم رفت و گفتیتو
  
  . کارگرهام به باد کتک گرفتمشی صورتش و جلوی زدم تو-
  

 نشون از اوج نی شد و ایبابا داشت پوست صورتش قرمز م.  فشرده شدقلبم
  : بودتشیعصبان
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من دخترم و !  هست که باشهمیپسر سل. فهمه آوردن اسم دختر من حرمت داره تا ب-
  ... که لقمه ش ی فرستم سر سفره اینم
  

 فرهاد باز ی ساغر؟ واقعا توقع داشتی قراریبغض کرده بودم، چرا ب.  کردسکوت
 زنه تا تو رو به ی میهم شاخ و شونه بکشه؟ مگه خودش نگفته بود دست به هر کار

 ی مطمئنا اون کوتاه اومده و حرمت نگه داشته وگرنه زورش به بابا م؟ارهیدست ب
   نکنه باز خر بشه؟یوا...!  بعد ینکنه دفعه . چربه

  
  . به روند فکر کردنم مهر توقف زدی قبلی بابا با ادامه دادن جمله یول
  
  . حرومهیلقمه  ... -
  
  : بهت گفتمبا
  
  ؟ی چ-
  

 ی چندان راضتیعلوم بود از گفتن واقع بگه و میزی بابا دوست نداشت چانگار
  .اما گفت. ستین

  
 هم گهی دیزهای جنس هاشون چیقاط. ستی نی در آمدشون از بلور فروشی همه -

 یفکر کردن کس.  تونن دست بکشنی که اونقدر براشون داشته که نمیزیچ. هست
 دخترم ی شناخت از کنار خواستگار های که بستمی نیخبر نداره، اما من آدم

  .گذرمب
  
 لی رو به تحلی نشستم و با صدانی زمی دادم و آروم روهی کنار پنجره تکواری دبه

  :گفتم
  
  ه؟ی چ-
  
   ....فهی شری خونه ی مشروب هااک،ی تر-
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 یمشروب ها.  شرفی فرهاد بف،یفرهاد کث.  بودی کاففهی خونه شریشروب هام

 یاشکم به رو. یفرهاد عوض!  بابام کتک خورده بودمی من تو مستفه؟یخونه شر
  : پاهام نشستی جلوی و متوجه نشدم بابا کدیگونه ام چک

  
جنازه ت رو  .... ی خونه بپوسنیشده تو ا... اما !  خوام بابای من که بدت رو نم-

  . ذارمی دوش فرهاد نمیرو
  
  :زمزمه کردم.  اتاق رو ترک کردی کدمی نفهمو
  
  .فرهاد بره به جهنم.  بره به جهنم-
  
  
  

 چرخ ی کشوی که متر رو از توی رو بستم و در حالمیبلوز سه دکمه ا ی هادکمه
  : آوردم گفتمی در ممی دستیاطیخ
  
  ؟ی کنی نگاهم می مامان؟ چرا اون جورهی چ-
  
  : بغض دار گفتی صدابا
  
  ؟یختی گفت به هم ری اتاق چی توشبی بابات د-
  

  : گذاشتم و گفتمکی پالستی هام تولی وسای هی بقشی رو پمتر
  
  ! خوب گفتهزی چهی دی شا؟ی کنی بغض می واسه چهی چی دونی نمیوقت -
  

  : زدم و گفتمیلبخند.  نگاهم کردهی اندر سفعاقل
  
  .حرفش برام خوب بود.  راحتالتیخ.  حرفش خوب بود مامان-
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  : هاش و کج کرد و گفتلب

  
  .برو مواظب خودت باش.  نگوی باشه مادر، دوست ندار-
  

چادرم رو از پشت در .  کردمی برداشتم و ازش خداحافظنی زمی رو از روکیپالست
  .برداشتم و از خونه خارج شدم

  
 ری کردم و زی پشم اون سمت حوض دهن کجی هاسهی کی برااطی عبور از حنی حدر

  :لب با حرص گفتم
  
  .نی بشدهی همتون به گند کشادی بارون بشالهی ا-
  
  :زد و گفت ی لبخنددنمی با دهیعال.  رو باز کردماطی در حو
  
  .ی ممنون که اومد-
  

چادرم رو مرتب کردم و با هم به راه .  خارج شدماطی به روش زدم و از حیلبخند
 ی افتاده و به روش نمی دونست چه اتفاقی مای!  نبودانی در جرهی عالای. میافتاد
 یآخه آدم.  دونستی نمیعنی. دی رسی مشتریکه البته َشکم به مورد اول ب! آورد

  . بخورهسی نخود تو دهنش خنبود که
  

 و می هفته عقب موندهی درسمون رو هم رها بهمون داد، هر چند با منت که نیآخر
 ی دوره مقدماتی باالخره بهمون گفت که الگوهایول. معلوم بود دندون گرد کرده
 لب و می که خارج شدیاطیاز خ. می آزمون آماده کنیتموم شده و خودمون رو برا

  : شدزونی آوهی عالیلوچه 
  
   دوره؟دنی بابت دمی دوباره پول بددی بامی رد شی اگه آزمون عملیعنی! ی وا-
  
  : خنده به بازوش زدمبا
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 گفت ی کرد و می مفی که خودش هم تعریدید. می شی ما قبول مه،ی عالالی خی ب-

  . کارمون خوبهیعنی. می کار کنششی دوست داره پمیری رو بگپلممونیاگر د
  
 هیعال.  تر بودکی که بارمی شدی اگهی دی و وارد کوچه می گذشتیطای خی کوچه از

  : و گفتدیچادرش رو جلو کش
  
  رم؟ی بگی پارچه چی حاال به نظرت واسه مراسم گُل-
  

 کرده فی در مورد نامزد کردنش تعریاطی خی دخترخاله ش بود که تومنظورش
 کلی هیو دو مرد قو از خونه ها به ضرب باز شد یکیتا خواستم جواب بدم در . بود

 اما انگار هدف اون ها ما می که از کنارشون رد بشمیهر دو سکوت کرد. خارج شدن
 حرکت رو انجام دادن که ما نیا ی چون به سمتمون اومدن و اونقدر ناگهانمیبود

از بس .  دهن جفتمون و گرفتن و به داخل خونه بردنی و جلومی کنی کارمینتونست
. چادرم هم از سرم افتاد! چیه از دستم همون اول پرت شد ه کلمیدست و پا زدم وسا

 راه پله بردن و انداختنمون داخل و در رو هم رومون قفل ریجفتمون رو به اتاق ز
  .کردن

  
  

  . کردنهی خودش جمع شد و شروع کرد به گری توعی سرهیعال
  
  : سمت در رفتم و شروع کردم به مشت زدنبه
  
 ارهیبابام پدرتون و در م ... دیباز کن...  ام یختر ظفرمن د! ... ای لعنتدی باز کن-

  .دیباز کن...  شرف ها یب ... دیباز کن... 
  
  !نجای انداختنمون ای که نمارنی خواستن بال سرمون بی اگه م-
  

  : برگشتم و گفتمهیبه سمت عال. ستادی از حرکت باز ادستم
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   گرفتنمون؟ی بازی وحشنی با ای چی پس برا-
  

موهام و از گردنم .  صورتش شدنی و باال انداخت و باز اشک هاش راه هاششونه
  :جدا کردم و گفتم

  
  . کننیاالن در و باز م. هی نکن عالهی گر-
  
  : گفتهی گربا
  
   خواستن باز کنن چرا قفلش کردن؟ی اگه م-
  

  : محکم به در لگد زدم و باز هم گفتمییهوی نگاهش کردم و بعد هی ثانچند
  
  .دی باز کن-
  

  : انگار صورتش رو به در چسبونده باشه گفتیکس
  
  .می فرهادیما دوستا.  دخترری آروم بگ-
  

  :چشم هام گرد شد.  از چشمم دور نمونددی کشهی که عالیقی عمنفس
  
   ندارن آره؟ی راحت شد با تو کارالتی خ-
  

  : سرش رو با التماس کج کرد و گفتهیعال
  
 خواد یمطمئنم فرهاد فقط م.  ندارنی کدوممون کارچی راحت شد که با هالمی خ-

  .باهات حرف بزنه
  
  : سمتش رفتم و گفتمبه
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  ...هی .... هی خواد ی اون مه،یفرهاد روان! ی مطمئنی تو غلط کرد-
  

 خورد ی مچیدلم پ.  دادمهی تکواری نشستم و به دهی عالی شدم و در مونده روبروالل
موهام دور گردنم هم کالفه ام  ختنیر.  و استرس گرمم شده بودتیو از شدت فعال

  ! کردم؟ی جمع نمهی شدم و اون ها رو مثل عالیچرا من آدم نم. کرده بود
  

 انی که باز هم عرییپاها.  زانوهام قرار دادمی و بغل کردم و سرم رو روپاهام
  .بودن

  
 قفل سکوت اتاق رو ی تودی کلدنی چرخی دونم چقدر گذشته بود که صداینم

در باز شد و فرهاد .  بدنم قرار دادمریو نشستم و پاهام رو ز دو زانعیسر. شکست
  . لب سالم گفتری نگاهش رو از فرهاد گرفت و زی با دلخورهیعال. وارد اتاق شد

  
 به لباسم ینگاه.  شدرهی جواب سالمش رو داد و به صورت من خی به آرامفرهاد

  :انداخت و گفت
  
  ه؟یختی چه رنی ا-
  

  : کردمپرخاش
  
  . چشم در اومده ت بپرسی وحشی از دوستا-
  

 خودم رو عقب اری اختی به سمتم برداشت، بیقدم.  هاش و به هم فشرددندون
  : و گفتمدمیکش

  
  .ای من نکی نزد-
  
 به سمتم ی اگهی توجه به حرف من قدم دی کرد و بعد بی جاش مکث کوتاهتو

شم و در  بلند بنی زمی دستش گرفت و مجبورم کرد از رویبرداشت و بازوم و تو
  :گوشم گفت
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  ! نکن ساغری با اعصاب من باز-
  

  : گفتهیفرهاد رو به عال.  بوددهی فای بی کردم دستم رو آزاد کنم ولیسع
  
  !افتاد؟. ی گی نمیزی چیفقط به کس.  ندارمی برو، با تو کاری بری خوای م-
  

  : شد گفتی بلند منی زمی که از روی در حالهیعال
  
  ... ساغر ی به بابارمی برسم منکهی به محض ای دست شما درد نکنه، ول-
  

 حرفش تموم نشده بود که فرهاد دست من و ول کرد و به طرفش هجوم برد و هنوز
  : دستش گرفتی رو توهیفک عال

  
   واسه خودت؟ی زر زر کردی چ-
  

  : افتادهی به گرهیعال
  
  . آخ ی آی آ-
  

  :دمی فرهاد رو چسبیبازو
  
  ! فکش و یشکست.  ولش کن-
  
  . بمونه حرف مفت نزنه ادشیبذار بشکنم تا دفعه بعد  -
  
  : جدا کردم و داد زدمهی حرص دست فرهاد رو از صورت عالبا
  
  .ی آشغالی روانهی تو -
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.  کردمی روادهی کم زهی دی به من فهموند که شادیچی گوشم پی که توی سوتی صداو
  :قش بست چشم هام نی جلوهی از عالی تارری و تصودیاتاق دور سرم چرخ

  
   !ای خدا-
  

 سرم ی و صداش با تحکم توستمی بازوم و گرفت و وادارم کرد باری زی دستدوباره
  :دیچیپ

  
  .ای دنبالم ب-
  
 بعد که هی تا چند ثاندی زدم به دنبال خودش کشی مجی که هنوز گی من رو در حالو

  .می هستگهی اتاق دکی ی هنوز متوجه نبودم که توستادیسرم از دوران ا
  
  . پام گذاشت و شروع کرد به قدم زدنی جلوزی می روی آبوانیل

  
روم ...  از دهنش در اومد بهم گفت ی هر چتی عوضی خورد شدم، اون باباروزی د-

 یگیاون وقت تو بهم م...  بهش نگفتم یچیفقط به خاطر تو ه... دست بلند کرد 
 بزنم دهنت و ال ... ام که رو تو دست بلند کنم؟ یآخه من آدم...  آشغال؟ یروان

  ...اله اال هللا 
  

 به یبغض بد.  شدن سر انگشتم رو احساس کردمسی رو به لبم رسوندم و خدستم
  : دلم گله کردمیگلوم چنگ انداخت و تو

  
  ! س؟وونهی دادی سمت من می رسمشه؟ چرا هر کنی اای خدا-
  
  : نشستی مبل کناری سمتم اومد و روبه
  
  ؟ی دی م فوحشی چی ساغر؟ براهی دردت چ-
  

  : صورتم خم شدیجلو.  نگفتمی چچی رو فرو دادم و هبغضم
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   صورتت؟ دستم بشکنه؛ خوبه؟ی من زدم تو-
  
  : توجه به بغض خفه کننده ام دهن باز کردمی صورتش زل زدم و ببه
  
  . ازت متنفرم-
  
 خودم ی که توارهیخواست دست هاش و جلو ب.  بغضم شکست و به هق هق افتادمو

  :دیار گوشم نالکن. جمع شدم
  
  ! کنم به خاطر توئهی می که هر کاریمن!  ساغر؟ از منی متنفری از ک-
  

  : گفتمهی به صورتش با گررو
  
 مادر و پدر من به خاطر مشروب یزندگ.  حروم خوری عوض؟ی چتی مواد فروش-

   خبر ندارم؟یکثافت فکر کرد.  شدهدهیخوردن بابام به لجن کش
  
  : فرستاد و گفترونیهاد کالفه نفسش رو بفر.  افتادمهی باز به گرو
  
  ! دارهیاصال به من چه ربط!  بخورم؟دی النفسه من چوبش و بافی بابات ضع-
  
  : گرد شده گفتمی چشم هابا
  
  !ستی کار تو نفهی شری خونه ینگو که مشروب ها!  ندارهی به تو ربط-
  
  : داد و گفتهی مبل تکی پشتبه
  
 دادن که االن حی دونم چطور بهت توضینم. ن کنم رو برات روشزی بذار چند تا چ-
 که االن دهنت سالمه و لب هات و از هم جدا نی البته هم،ی گی حرف ها رو منیا

  . کنمی دارم خودم و کنترل میعنینکردم 
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  : و ادامه داددی کشیقی عمنفس

  
.  مربوط به پدرمهگهیمشروب و هر گند د. یدی که دهی من کارم همون بلور فروش-
 هم که بهش اشاره یمواد.  و نسبتا آزادهستی توش نیریشروبش که چندان گم

 گم اوال واسه بابامه دوما اون هم مشکل نداره باجش رو گنده ی باز هم میکرد
 بابا ی های مشتری بوده که گاهنیا که من کردم یتنها کار. رنی گیهاش ازش م

  . شهی من نمبی نصیسود. جنسشون رو از مغازه من بردن
  

  : هام و به هم فشردم و گفتمدندون
  
  ؟ی پس وجدانتون چ-
  

  : زد و گفتیپوزخند
  
  ! نداره؟یاون اشکال.  کنهی مزارعش توتون کشت می تو هم توی بابا-
  
  : اخم گفتمبا
  
  . کنهی اون فرق م-
  

  : باال رفتابروهاش
  
  !ادهیعت اون هم اادهی اعتنیاگه ا! ادیمگه از توتون نقل و نبات در م! ؟ی چه فرق-
  

  . دوختمی اگهی رو ازش گرفتم و به سمت دنگاهم
  
  . هم مصرف نکردمی دودچی بار هم به مشروب لب نزدم و ههی ی من حت-
  

  : زدمپوزخند
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  . معموال سرکرده ها خودشون پاکن-
  

  : داد و گفترونی و کالفه ش رو بی هم نفس عصبباز
  
 ی مغازه رو هم قطع مقیز طر ذره فروش بابام اهی من همون نه،ی ارتی اگه تو گ-

   شه؟یکنم خوبه؟ تو دلت با ما صاف م
  

 شونه ام گذاشت که به شدت یدستش رو رو. هنوز هم بغض داشتم.  نکردمنگاهش
  : گفتیبا دلخور. پس زدم

  
  . از چشم هات خوندمی اگهی دزی مغازه چی تو-
  
  : گفتمی لرزونی اون که نگاهش کنم با صدایب

  
 ستی وقت هم قرار نچیه...  وقت چیه. ستیدلم باهات ن... اد  فرهی اشتباه خوند-

  .با تو باشه
  

 خواستم بهش نگاه کنم که با چرخوندن ی سکوت مطلق شد، به آرومهی ثانچند
 زدم، چشم هاش قرمز بود ی کوتاهغی و جدمیصورتم، صورتش رو درست کنار سرم د

  :مرده گفتآروم و ش.  شده بودرهی بهم خیو نگاهش به طرز وحشتناک
  
  !؟ی گفتی بگو چگهی بار دهی -
  

آب دهنم رو قورت دادم و دهنم .  خواست دوباره اون جمله رو تکرار کنهی ممرد
  : گردنم نشستیدستش باال اومد و رو. رو بستم

  
  ! مالحظه کردمیلیخ!  مالحظه کردم ساغر-
  
  :لبهام رو تر کردم و گفتم. دی بلوزم رو چسبی هیقی
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  .ستیموافق ن..  کس چیه ... یه. نیبب..  ب -
  
دندون هاش و .  خواستی بلند می با صداهی گرکیدلم . دی باری نگاهش خون ماز

  :دییبه هم سا
  
   نه؟ایگفتم . گفتم نذار خر بشم. هی بقی گور بابا-
  

 که یبا داد.  بوددهی بلوزم رو محکم چسبی قهی.  کردم خودم رو عقب بکشمیسع
  : کوب شدمخیزد سر جام م

  
  ! نهای گفتم -
  
  : صورتم کردکیصورتش رو نزد.  گرد شده بهش زل زدمی چشم هابا
  
  . خر شدم ساغر-
  
 لباس به هوا پرتاب شد ی و سه دکمه دی لباسم رو محکم کشی قهی امی تا به خودم بو

  :دمی از سر وحشت کشیغیج.  بلوز جر خوردنیی اش تا پاهیو بق
  
  ؟ی کنی کار می چ-
  

 کردم دو لبه ی میبا دو دستم سع.  موهام فرو بردیستش رو تو حمله کرد و دبهم
 دست هاش بود و یبدنم رو ازش دور کردم اما موهام تو.  بلوز رو به هم برسونمی

 و گوشم رو به دندون گرفت دی من رو به سمت خودش کشد،ی کشیپوست سرم رو م
  : دندون هاش گفتیو از ال

  
  . کنمی می گفتم هر کار-
  

  :به سمت خودش برگردوند و گفت من رو سپس
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  !هی که منظورم از هر کار چنی خوب نگاه کن و بب-
  
  : لباسم رو هم پاره کرد، ضجه زدمی هی دستهام و به زور از هم باز کرد و بقو
  
  .ی شدوونهیتو د... تو رو خدا ...  بس کن فرهاد -
  

قلبم . ودموحشت کرده ب. شروع کردم به لگد پروندن.  خوابوندنی زمی و رومن
  : زدمهیروم خ. ستادیداشت وام

  
  . خوب تماشا کنفته،ی کنم بابات دنبالم بی می کار-
  
 گرفت که نفسم بند اومد و به محض باال ی به سمت گردنم خم شد و گاز محکمو

  :اومدن نفسم دوباره با التماس داد زدم
  
  . زنمیباشه با بابام حرف م... باشه ... غلط کردم .  تو رو خدا فرهاد-
  

  : رو بلند کرد و با پوزخند گفتسرش
  
  . ساغر که گول حرفت و بخورمستمیخر ن. ستی حرف زدن چاره ساز نگهی د-
  
سرم رو با قدرت به چپ و .  خواست لب هام و ببوسهیم.  به سمت صورتم خم شدو

 کرد صورتم رو ثابت نگه داره به صورتش توف ی سعیراست تکون دادم و وقت
  . بوداقتشی ل کهیزیچ. کردم

  
دستش رو به سمت دامنم .  رفتجیسرم گ.  به دهنم زدی شد و مشت محکموونهید

 و ستادی از حرکت ای اهی ثانیدستش برا.  شددهی شناطی داد و هوار از حیصدا. برد
 کرد و دستش شتری کرده باشه سرعتش رو بدی پردازش جدهی ذهنش یبعد انگار تو

 ی و درموندگیجی لحظات با گنیو من در تمام ا شلوار خودش برد پیرو به طرف ز
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 تو ی که ناگهان در اتاق به ضرب باز شد و علام،ی برونی بدنش بری داشتم از زیسع
  .ستادیچارچوب در ا

  
 که ی گشاد شده به ما زل زد و بعد در حالی با دهن و چشم های لحظاتیبرا

  : لب گفترینگاهش تو نگاه فرهاد قفل شده بود ز
  
  !؟ی کردی میچه غلط ی داشت-
  
  :دیفرهاد غر.  رو بپوشونمانمی عرمهی نی کردم باالتنه ی دستم سعبا
  
  .ی علرونی گمشو ب-
  

  : زدادیفرهاد فر.  توجه وارد اتاق شد و به سمت ما اومدی بی علاما
  
  .رونی گفتم گمشو ب-
  

ن  و اودی فرهاد چسبی رو محکم تر برداشت و از شونه هاشی بعدی قدم های علاما
دو مرد .  رسوندمواری بلند شدم و خودم رو به سمت دعیسر. رو از روم بلند کرد

  . هم وارد اتاق شدن و به من و فرهاد نگاه کردنگهید
  

  : رو به اون دو نفر داد زدفرهاد
  
  .رونی بنی رو بندازی عوضنی ان؟ی کنی می چه غلط-
  
 نی ای کرد و من معنی لباسش رو باز می داشت دکمه هایعل.  رو اشاره کردی علو

  : از اون دو مرد رو به فرهاد گفتیکی. دمی فهمیحرکت رو نم
  
  !هیدختر عباس ظفر!  آقا فرهادی کردی کار می چی داشت-
  

  : داد زدفرهاد
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   خواد باشهی که می دختر هر خر-
  
  : رو از تنش در آورد و به سمت من گرفت و گفتراهنشی پیعل
  
  . بپوش-
  

 دنیتند شروع کردم به پوش.  گذاشتیو نفر دهن به دهن م داشت با اون دفرهاد
 از اون دو مرد یکی از بستن دکمه ها فارغ شدم فرهاد محکم به دهن یلباس و وقت

  : و گفتدیکوب
  
  . حرف مفت نزن تا ندادم دهنت و جر بدن-
  
 ی بود، و خدا رو شکر میحرکات فرهاد کامال عصب.  حمله کردی سپس به سمت علو

 داشتن مانع فرهاد ی کردن و حاال سعیاون دو مرد به حرفش گوش نمکردم که 
  .بشن

  
 از مرد ها پشت سرم اومد و یکی.  رسوندموونی کنارشون رد شدم و خودم رو به ااز

  : راه پله رو باز کرد و گفتریقفل در اتاقک ز
  
  . خواد حرف بزنهی گفته بود فقط مم،ی شرمنده ایآبج.  خونهنی برعی سر-
  

 تعجب ی هم جاستادنمی پا ایدر واقع اونقدر شوکه بودم که رو.  بهش ندادمیجواب
  .داشت

  
 رو از اون مرد گرفتم و به حالت دو از اون خونه لمی اومد و وسارونی از اتاق بهیعال

 رو با چادر رو گرفته ریتموم مس.  کردیتمام صورت و بدنم درد م. میخارج شد
  .بودم
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 داشت ی دونست تو ذهنش به چیخدا م.  کردیهم م فقط با ترس نگاهی عالطفلک
.  کردی می که بپرسه باهام هم دردنی کرد که بدون ایاما خانوم!  کردیفکر م

  ! نهای رو حس کرده بود اطی حی توی دونم حضور علینم
  

  : گفتهی عالمی کوچه که شدوارد
  
  .تسی کنه واسش خوب نی وحشت منتی ببی طورنیمامانت ا.  مای خونه ای ب-
  
  . اتاقشی راست رفتم توهی و می شداطی دنبالش رفتم و وارد حی حرفچی هیب

  
با . نهی ببنی و مالنی خونه نبود تا من رو با اون صورت خونی رو شکر مامانش توخدا

. اوردمی چادرم رو هم از سرم در نیحت. هی گرری بلند زدم زیورود به اتاقش با صدا
 ی دستم گرفته بودم توی رو محکم توکیست پالی که دسته یبا چادرم و در حال

  ... کردن هیخودم مچاله شدم و شروع کردم به گر
  

اما .  کرده بودمزی صورتم رو تمهیبه کمک عال.  از اذان مغرب گذشته بودیساعت... 
 ی رو جلوی استکان چاهیمادر عال.  شدنی مدای صورتم پی کم کم تویآثار کبود

  :گذاشت و گفت
  
 زنه ی شه می می وقت عصبانهی! یستی پدرت وا می تو رونقدری استی مادر خوب ن-

 از شتری خاطره که اون بنی به التهی زنه که خالف می میاگر حرف. ارهی سرت مییبال
  . فهمهیتو م

  
 رو به قتی حقهی زد و من چقدر خوشحال بودم که عالی همچنان حرف مهی عالمادر

  .مادرش نگفته
  
 بدنم به لرزه ندهیمن هنوز به خونه نرفته بودم، از فکر به آ هنوز برنگشته بود و یعل
  . افتادیم
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 ی حرفش رو خورد و از روی هی بقهی مادر عالاط،ی به هم خوردن در حی صدابا
  .به سمت پنجره رفتم.  هم بلند شد و با هم از اتاق خارج شدنهیعال.  بلند شدنیزم
  
 با مادرش صحبت یه آرام خم شد و صورتش رو شست و باطی حوض حی جلویعل

 وارد هی هم به همراه عالیعل.  رفتاطیکرد و مادرش به سمت آشپزخونه داخل ح
 تونست ی که تو اون لحظات نمیزی تنش بود و تنها چگهی دراهنی پهی. خونه شدن

  ! گرفتهراهنی پی بود که از کنی کنه اریذهنم رو درگ
  
 یو خودم جمع شده بودم و ب سرکش بودم حاال تی که به قول علشهی عکس همبر

  : گفتهیکنارم نشست و رو به عال.  چشم دوخته بودمیدفاع به عل
  
  ؟یاری آب برام موانی لهی -
  

 که انگار از قعر یی انداخت و با صدای به صورتم نگاهیعل.  از اتاق خارج شدهیعال
  : اومد گفتی مرونیچاه ب

  
  دم؟ی که نرسرید...  ساغر -
  
 فرستاد و رونی بینفسش رو با آسودگ. پ و راست تکون دادم بغض سرم رو به چبا

  :گفت
  
  .صحبت کردم... با پدرت  ... هی دونستم کار درست چی نم-
  

  :نگاهش و از من گرفت. ستادی اقلبم
  
  . کار بودنی فکر کنم درست تر-
  

  : مونده گفتمدر
  
  !؟ی کار کردی تو چ-
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  : صورتم چشم دوختبه
  
 اهرم فشار هی بهتره که بعدا فرهاد بخواد ازش به عنوان یلی که االن بدونه خنی ا-

  .ادیاالن بابات م. استفاده کنه
  
 ی بهش ضربه می اومد که انگار کساطی در حی به محض تموم شدن جمله ش صداو

  .زد
  
  . رفت و من هم خودم رو به پنجره رسوندمرونی بلند شد و بعی سریعل
  

 گونه ی روی اراده اچی هیاشک هام ب. ونه شدبابا وارد خ.  در رو باز کردی علمادر
 زد ی نفس داشت حرف مهی و رو به مادرش که دی بابا رو چسبی بازویعل. ختنیام ر

  . گفت و همراه بابا به سمت اتاق اومدیزیچ
  

 انداختم و از پنجره دور شدم و نییسرم رو پا. ثابت موند. دی رو پشت پنجره دمن
  .ستادمیوسط اتاق ا

  
 ی های کبودینگاهش رو.  وارد شد و به سمتم اومدیز کرد و زود تر از عل رو بادر

  . تونستم بخونمی نمزی چچی چشم هاش هیاز تو. صورتم گردش کرد
  

  : گفتیفی ضعیلی خی داد و با صدارونی رو با قدرت بنفسش
  
   خونه؟می بر-
  
  : اومد و گفتکی نزدیعل
  
  ..آخه اون عاش!  داشتهیصد قنی من هنوز تو بهتم که چرا فرهاد چنی حاج-
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.  که دهنش رو بستدی دی تو نگاه بابا چی دونم علی برگشت و نمی به سمت علبابا
  . سرم انداختمی برداشتم و رونی زمیچادرم رو از رو

  
  : گفتدی وارد اتاق شد و من رو که با اون وضع دی چاینی با سی علمادر

  
  ! آوردمی کجا؟ من تازه چا-
  

  : خانوم گفتای رو از دستم گرفت و در جواب لعکیست خم شد و پالبابا
  
  . ممنون-
  

 کردن و از برگ گل حتی خانوم باز شروع کرد به نصای که لعی زمانیحت. نیهم
 تا به لی قبنی از اییزهای بادوم و چی کرد به هسته هیبودن من گفت و من و تشب

 یو فقط تشکر!  نزدی مجدد من بازداره، بابا حرفهی خودش بابام رو از تنبی وهیش
  .می خارج شداطشونی لب گفت و از حری زگهید
  
  
 دنی پرسی نفس مکی نگفت و در جواب مامان و اسما که یزی خونه هم چیتو

  .»ستی نی مهمزیچ«فقط بهشون گفت .  شدهیصورتم چ
  

.  شهی ها قانع نمی راحتنی داد و گرنه مامان به احی مامان توضی فکر کنم براالبته
  . کرد بابا من و زدهی برد چون فکر می داشت صداش و باال مهگیچون د

  
  . اسما که با بابا قهر کرد و شام نخوردمثل

  
  
  

 بودم، دهی تخت خوابی که روستی ساعت هم نکیمطمئن بودم .  بودکی تاراتاق
 بغلم جمع کرده بودم و نصف یپتوم رو تو.  بودمدهی از ده بار از خواب پرشی بیول

  .ود برونیبدنم ب
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 کردم به ی جرات نمی داشتم ولیی به گلوم چنگ انداخته بود، دستشوی بدبغض

 که بهم فشار آورده یی بالش فرو بردم و به خاطر دستشویسرم رو تو.  برماطیح
 فرهاد و اون ی کردن بود تا به ماجراهی بهونه واسه گرنی بهترنیا.  کردمهیبود گر

  . افتهی میق که بعد چه اتفانیبه ا. کارش فکر نکنم
  

 دستش گرفته بود و پتو هم از یبالشش رو تو. ستادیدر اتاق باز شد؛ بابا تو قاب در ا
 که نیاز ا.  تخت نشستم و با دستم اشک هام و پاک کردمیرو.  بودزونیدستش آو

  . اتاق منه تعجب کرده بودمی ساعت از شب تونیا
  
  :اخت و گفت اندنی زمی وارد اتاق شد و بالشش رو روی حرفچی هیب

  
  ؟یداری چرا ب-
  
  : لرزان گفتمی صدابا
  
  .یی خوام برم دستشوی م-
  

  : گفتی آرومی نگاهم کرد و با صدانیغمگ
  
  .ستمی واماطیتو ح.  بروای ب-
  

 ی صدا میو تمام مدت اشک هام ب.  رفتماطی بلند شدم و به همراه بابا به حعیسر
 پشم، چشم ی هاسهیه بود و به ک حوض نشستی اومدم بابام لبه رونی بیوقت. ختنیر

  . کنهی فکر می دونستم داره به چیم. دوخته بود
  

 کردم به سمت بابا ی لباسم خشکشون منیی که با پای هام و شستم و در حالدست
  :رفتم و آروم گفتم

  
   تو؟می بر-
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 ی توی شب و لرز نامحسوسمهی آبان ماه بود و هوا نسبتا خنک بود، مخصوصا ناواخر

  :دوباره صداش زدم.  نخوردی تکونچیبابا ه. سته بودبدنم نش
  
   بابا؟-
  

 خورد و به سمتم ی شونه ش گذاشتم تکونیدستم رو که رو.  نزدی هم حرفباز
  :برگشت

  
  !؟ی اومد-
  
 تر شد، سنم نیبغضم سنگ.  بلند شد و جلو تر از من به سمت خونه راه افتادعی سرو

  . کنهی رو تحمل می چه فشار بابام دارهدمی فهمیاما م! کم بود درست
  

  :ستادی در ایجلو
  
  ! ساغرگهی دای ب-
  

 ی من روم؛یهر دو به اتاقم رفت.  و دنبالش وارد خونه شدمنیی رو انداختم پاسرم
  .نی زمی و بابا رودمیتخت دراز کش

  
 گذاشته بود و به سقف زل زده بود؛ و من هم به صورت شیشونی پی رو روساعدش

  !بابا
  

  :ت رو شکسسکوت
  
  . نکن؛ بخوابهی گر-
  

 هم شتری ام کم نشد بلکه بهی به بالش فشار دادم و نه تنها از شدت گرشتری رو بسرم
 تخت ی و از روارمی نتونستم طاقت بگهی نگذشته بود که دشتریچند لحظه ب. شد
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 یی اش گذاشتم و با صدانهی سی و سرم رو رودمی اومدم و کنار بابا دراز کشنییپا
  :دمی اومد نالی باال می سختبه که ی و نفسدی لرزی میبیجکه به شکل ع

  
  . نشدیچ ... یه... بخدا ...  ب ؟ی گینم ... یچیه... چرا ...  بابا -
  

  : موهام نشستی نوازش گونه تودستش
  
  . دارم بابانانیاطم.  دارم ساغرنانی بهت اطم-
  
 ی نهیس.  هام شدهی و آرامش وارد رژنی از اکسی بابام انگار حجمی جمله نی ابا

  :دیو بعد صداش لرز.  کردی مهی داشت گردیشا. دیبابا لرز
  
  .فتهی ممکن بود بدی رسی نمی که اگر علی شم ساغرم، از اتفاقی موونهی دارم د-
  

  :زمزمه کرد. چشم هام و بستم!  کردی مهی داشت گربابا
  
  . شکرتای خدا-
  

  : هم زمزمه کردممن
  
  . شکر-
  
  
  

 قبل از شبی دادی نمادمی یحت.  تختم بودمیرو.  شده بودمداریب بود ی اقهی دقچند
 یپتو و بالش بابا رو!  بابا من رو به تختم آوردهایخواب دوباره به تختم برگشتم 

 آشپزخونه به ی که صداش از تونی شده اما اداری داد بی نشون منی نبود و انیزم
  . سر کارته که هنوز نرفنی ایعنی دی رسیگوش م
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 زود هم محو یلی لبم نشست که خی روی لبخند کم رنگشبی خاطر آوردن د بهبا
کاش تو . دوباره همه افکار خوب و بد و وحشتناک با هم به ذهنم هجوم آوردن. شد

  . رها بشمی خبری برزخ بنی ماه بگذره و من از اکی ییهوی یچشم به هم زدن
  

  : بازم گفتیشم ها چدنی اتاق باز شد و مامان سرش رو داخل آورد و با ددر
  
  !رون؟ی بیای چرا نمیداری بی وقت-
  

  : تخت نشستم و آروم گفتمیرو
  
  .امی االن م-
  

  : صورتم گفتی های به کبودی وارد اتاق شد و به سمتم اومد با نگاهمامان
  
   صورت مال دختر منه؟نیآخه ا.  کنهلشی خدا ذل-
  

  : کردم و گفتمبغض
  
  . کنمفشیتوص تونم ی دارم که نمی مامان حس بد-
  

  : زد و گفتی لبخند مهربونمامان
  
  . شهی خدا بخواد همون می نکن، هر چتیخودت و اذ.  فهمم دخترمی م-
  

   ...می از اتاق خارج شدیی رو گرفت و دوتادستم
  

  : بابا گذاشت و گفتی رو جلویمامان استکان چا... 
  
   پسر؟ای دختر باشه یکی نی ای دوست دار-
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 دهنش گذاشت، من به ی جواب دادن، لقمه اش رو تویبه جا زد و ی لبخندبابا
  :جاش جواب دادم

  
  ! کنهی مدایباالخره نسلش ادامه پ.  معلومه بابا دوست داره بچه اش پسر باشه-
  

  : لقمه اش رو قورت داد و گفتعی چشم هاش گرد شد و سربابا
  
  !ناسورمی مگه من دا-
  

  : لبش و گاز گرفت و گفتمامان
  
  !ی زنی که مهیرف چه حنی ا-
  
بابا !  نشون بدهنی جو رو سنگیکال مامان دوست داشت الک.  به من چشم غره رفتو

  :رو به من گفت
  
چه .  دادهی خدا دو تا پسر به برادرم علمونهیلی اگر قرار به ادامه دادن نسل و فام-

  ! پا ماموتهی هم که خودش یعل!  کنهی میفرق
  

  : لب غر زدریشم غره رفت و زمامان باز هم چ. دمی دار خندصدا
  
  ! باشهی چی که دوست داردمی سوال پرسهی من فقط -
  

  : هم با خنده رو به مامان گفتبابا
  
  ! نهای کنه ی بچه ده روز رو رد منی امینی تو بذار اول بب-
  

  : اخم کرد و گفتمامان
  
  .نفوس بد نزن. شالهی کنه ای رد م-
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 لب ی رونکهیبا ا. صبحونه خوردنش ادامه داد لب ان شاءهللا گفت و به ری هم زبابا

 صی بودن لبخند ها رو تشخی مصنوعی تونستم به راحتیهر سه لبخند بود اما م
  : اومدمرونی بابا از فکر بی دونم چقدر تو فکر بودم که با صداینم. بدم

  
  . زنم تا حق پسرش و بذاره کف دستشی حرف ممی امروز با سل-
  

رو به مامان .  بابا چشم دوختمی و منتظر به لب هادمیش رو به داخل کنمیی پالب
  :ادامه داد

  
 به چه دی جواب رد رو باهی.  پشم رو هم ببرهی هاسهی کنی اادی به طاهره بگو ب-

  ! داد؟یشکل
  

 کرد و اون هم مثل من ساکت ی نگاه مزی می روری گرفته به قالب پنی افهی با قمامان
  : کردیو بابا هم چنان نطق م. بود

  
. یای نمرونی از خونه بیطی شراچی اما تحت ه،ی بزرگ شدگهی دونم دی ساغر م-

  ؟یدی فهمی ریاون هم با مادرت م.  داخل کوچهیمگر خونه ها
  

.  بلند شدزیبابا از سر م.  دوختمزی باشه تکون دادم و نگاهم رو به می رو به معنسرم
 رفت تا کت ی که زود تر مشهیمثل هم. مامان زود تر از اون، از آشپزخونه خارج شد

 تر از ریهر چند که امروز بابا داشت د. و کفش بابا رو آماده کنه که بره سر کارش
  ! رفت سر کاری مشهیهم
  

 یب. سرم رو باال آوردم و بهش نگاه کردم.  شدم بابا هنوز تو آشپزخونه سمتوجه
 یآروم یبا صدا.  شدی دونم چرا ته دلم خالینم.  کردی نگاهم می حسچیه

  :دمیپرس
  
   بابا؟ی بگی خوای میزی چ-
  



  گوهر مقصود  

  

goldjar/me.Telegram  

 

93

  : گفتی لرزونی شد، با صدای شد، پوست صورتش داشت قرمز مکمینزد
  
   تنت بود؟ی مردونه توراهنی پروزی چرا د-
  

بابا .  مثل حالت تهوع به جونم افتادیزی چهی. دمیچی بود رو به هم پزی مری که زپاهام
 کنه؟ چند بار لب هام و بستم و باز کردم  نکنه سکتهای گذره؟ خدای میتو ذهنت چ

  . ازم خارج نشدیی صداچی هی بزنم، ولیتا حرف
  

  : که با خودش حرف بزنه ادامه دادانگار
  
اون خونه ها همه به هم ! ؟ی ها کمک نخواستهیچرا از همسا! ؟ی چرا داد نزد-
  !دنی چسبگهید
  
  : گفتمدی لرزی که میی صدابا
  
  ؟ی کنی فکر میه چ بی داری گی بابا چرا نم-
  
 چشم یلرزش اشک رو تو.  بود بهم زل زدی کوه کافهی که واسه آب کردن ی نگاهبا

  : مامان اومدیصدا. دنی من زود تر باری اشک هایول. دمیهاش د
  
   عباس آقا؟-
  

 و به دیلب هام لرز.  رفترونی نگاهش رو از من گرفت و از آشپزخونه بعی سربابام
هر چند که .  نرهرونی دهنم گذاشتم تا صدام بی جلودستم رو. هق هق افتادم

  . نبودی کاری به مخفیاجیاحت
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 دهی تو دست و پا نباشم، هر چند انگار خود مامان هم فهمادی کردم زی می ظهر سعتا
 زن عمو طاهره نرفت تا شیبر خالف تصورم مامان پ.  ندارمی مساعدادیبود حال ز

  :سر ظهر اسما با ورودش به خونه رو به مامان گفت.  پشم رو ببرهی هاسهی کادیبگه ب
  
 واسه بار زدن تشک انی بی کدهی االن تو کوچه بود، گفت مامانش پرسدی مامان سع-
  !ها
  

  : رفت گفتی که بهش چشم غره می اومد و در حالرونی از آشپزخونه بمامان
  
   پرسه؟ی از تو مدی زن عموت الله که سع-
  

  :اخت و گفت شونه هاش و باال انداسما
  
  ! دونمی من چه م-
  

  : گفتمی رو درست کردم و با پوزخندی پشترو
  
  !ینیری دنبال بهونه اس واسه خود شدیسع!  مامانستی زن عمو الل ن-
  

  : اخم کرد و گفتاسما
  
  !ی چیعنی -
  

  : به سمت اسما گرفت و گفتدی انگشت اشاره ش و به نشونه تهدمامان
  
  ... اسما بشنوم ی علی به وال-
  

  : بلند گفتی با صدااسما
  
  . ندارمدی به سعی حسچیمن ه! نی دوزی و منی بری واسه خودتون می چ-
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  : چشم هاش گرد شد و گفتمامان

  
  !دهی ورپری حس داشته باشی تو غلط کرد-
  
 و دمی خندی ارادریغ.  تو اتاق و در رو بستدی که اسما هم پردی به سمت اسما دوو

  :گفتم
  
  ! بارهی آرامش می زندگیها از تک تک لحظه -
  

  : رفت غر زدی که به آشپزخونه می در حالمامان
  
  ! ندازه وسطی هم خودش و مکهی کوچمی و با بزرگه روشن نکردفمونی هنوز تکل-
  

  : گفتمیبا درموندگ. میمن و مامان به هم نگاه کرد.  اومداطی در حیصدا
  
  ! خدا کنه زن عمو نباشه-
  

  :پشت گردنش باز کرد و گفت رو از شی گره روسرمامان
  
  .هی کنیبرو باز کن بب!  دونمی نم-
  

 مهربون رزنی پهی. فاطمه خانوم زن حاج محمد بود.  گفتم و به سمت در رفتمیچشم
 ی خدا دور کمرش مشهی به چشمش داشت و چادرش رو همی ته استکاننکی عهیکه 

  ! سرش انداخته بودی روی بار خانومنیاما ا. بست
  

 با هم ی نبات رو دستم داد و ضمن احوال پرسیجعبه .  داخلادیدم ب کرتعارفش
 دنیمامان به سمتمون اومد و به فاطمه خانوم دست داد و با د. میوارد خونه شد

  : که تعجب کرده بود گفتی نبات، در حالیجعبه 
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  !نیدی چرا زحمت کش-
  

  :د و گفت داهی تکی خانوم که به هن و هن افتاده بود نشست و به پشتفاطمه
  
  !رهی نمینیری و بدون شی که دست خالری آدم واسه امر خ-
  

 نی تو ایعنی.  وارد آشپزخونه شدمعی تا نخندم و سردمی هام و به داخل کشلب
  .می فقط خواستگار کم داشتری و واگریهاگ

  
  : زدی هال خطاب به من حرف می خانوم از توفاطمه

  
  !یدی کوباروی ساغر جان باز خودت و به کدوم در و د-
  

  : هم جواب دادمامان
  
  . پله ها افتادهی از رو-
  

 گذاشتم و قندون رو پر از قند ینی سی و توختمی ری تا استکان برداشتم و چادو
.  فاطمه خانوم نگه داشتمیکردم و روش هم شکالت گذاشتم و به هال برگشتم و جلو

  : رو از من گرفت و گفتینی سیدو دست
  
  . کنهی کردنم هم فرق می شکل خواستگار دخترم، که مننی بش-
  

  : زد و گفتیجی لبخند گمامان
  
  ... اتاقش آخه ی ساغر بره تونی حاج خانوم اگه اجازه بد-
  

  : گفتی خانوم با لبخندفاطمه
  
  !ستی بچه نگهیساغر که د.  خوادینم.  جانالی نه ل-
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کنارشون . دم تا بنا گوش باز شده بود و به صورت فاطمه خانوم زل زده بوشمین

 برگشته بود و با حرص داشت به من نگاه نیی مامان به پایدو طرف لب ها. نشستم
  .لبخند گل و گشادم و جمع کردم.  کردیم
  

  : من بود رو به مامان گفتی که دستش رو شونه ی خانوم در حالفاطمه
  
  . دختر مننی ساغر هم ع-
  

  : زد و گفتی رو به من لبخندبعد
  
  !ی شناسی و محمود من و که می ساغر جان، مهد-
  

  . باال رفت و با تعجب نگاهش کردمابروهام
  
محمودم هم که .  خواد بره دانشگاه اگه خدا بخوادی داره و مپلمی من دی مهد-

 به کسب و کار و شکر خدا کار و دی و گرفت درس و ول کرد و چسبشی شقیتصد
  .بارش هم خوبه

  
  : گفتیجی با لبخند گمامان

  
  ؟ی آقا مهدای نیطمه خانوم واسه آقا محمود اومد حاال فا-
  

  : دهنش انداخت و گفتی توی خانوم شکالتفاطمه
  
تو .  محمودم باهام حرف زدشیچند روز پ!  بگمی به خدا خودم هم موندم چ-

 یمنم برا!  کنمی وقته به ساغر فکر میلی بهش که من خدی پریخونه بحث افتاد مهد
  .ی خواستگارامی واسه جفتشون ب جنگ نشه گفتمنشونی که بنیا
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.  شکالت برداشت و گذاشت دهنشهی عی لب هاش و به هم فشرد و بعد سرمامان
  .فاطمه خانوم هم با عشق زل زد به من

  
 رو به یفاطمه خانوم با لبخند.  از اتاق در اومد و سالم کرد و کنار من نشستاسما

  :اسما گفت
  
   دخترم؟ی خوب-
  

  :د و گفت هم سرش و تکون دااسما
  
  ! ورا فاطمه خانومنیچه عجب از ا.  ممنونم-
  
  : فاطمه خانوم تا بنا گوش باز شد و جواب دادشین

  
  .امی خدا بخواد باز هم م-
  

مامان که پشت سرش از خنده غش کرده !  من مطمئن بودی که از جواب بله انگار
  :فاطمه خانوم منتظر به من نگاه کرد و گفت. بود

  
  . محمودای یجان؟ مهد ساغر یگی می چ-
  
  : و گفتدیفاطمه خانوم ابرو در هم کش. دی خاک بر سر غش غش خندی اسماهوی

  
  ! باشنی کم سنگهی ری بگادیاز خواهرت !  نخند بچه-
  
  : اسما ضربه زدم و رو به فاطمه خانوم گفتمی بازوبه
  
  ! شهی که نمی جورنی فاطمه خانوم ا-
  

  : حق به جانب گفتکامال
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   محمود؟ای یمهد.  رو انتخاب کنیکیتو !  دخترم چرا نشه-
  

  : کردم از خنده منفجر نشم گفتمی می که سعی حالدر
  
  . حاج محمد-
  
  : گفتیجی فاطمه خانوم چشم هاش گرد شد و با گهوی

  
  ! ها؟-
  

 فاطمه خانوم و یدستش رو گذاشت رو شونه .  اومدی نفسش باال نمگهی که دمامان
  : جلوه کنه گفتیاد کرد عی می که سعیدر حال

  
 ساغر به هر کدوم از پسر ها که جواب مثبت بده ست،ی درست ننیا.  فاطمه خانوم-

 ی توشهیو دو برادر شکشون نسبت به هم تا هم.  خورنی به مشکل بر مندهیدر آ
  . مونهیدلشون م

  
  : به من رفت و گفتی خانوم چشم غره افاطمه

  
  ! کردمفی تعر من از تودهی برسی که حاج محمد آره؟ گ-
  

  :دی من و چسبگوش
  
   برم به بابات بگم؟-
  

  : رو به گوشم رسوندمدستم
  
  . کنده شد فاطمه خانومی آی آ-
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  : و گفتدی خانوم گوشم رو ول کرد و خندفاطمه
  
 نی هم ای مهدیاما وقت.  ذوق کردمی محمود گفت از تو خوشش اومده کلی وقت-

 بود، وگرنه من می مادرفهی فقط از سر وظنجای دو دل شدم، اومدنم اگهیحرف و زد د
  .هم با مادرت موافقم

  
رو به . میمن و اسما و مامان هم بلند شد.  بلند شدنی زمی گفت و از روی علای

  :فاطمه خانوم گفتم
  
  !نیری وقت به دل نگهی کردم فاطمه خانوم ی شوخ-
  

  : زد و گفتیلبخند
  
  !رمیچرا به دل بگ.  نه دخترم-
  
 بسته شد اطی که در حنیهم.  کرد و رفتی مامان خداحافظیارف ها رغم تعی علو

 کرد نخنده رو به من ی می که سعیمامان در حال. اسما شروع کرد به قهقهه زدن
  :گفت

  
 حاج ایآخه دختر تو همسن فاطمه خانوم . دی برو خدات و شکر کن خند-

  !؟یمحمد
  
  : دادم و گفتمهی تکواری دبه
  
  !مایستگار خوب و پروند دو تا خوای الکی الک-
  

  : و گفتمدمی اسما رو کشی مودسته
  
 می رفتی گرفت جفتمون می میتو رو واسه مهد! یدی خندی اگه غش غش نم-

  !خونه بخت
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  : گرد شده گفتی با چشم هامامان

  
 تموم فاطمه خانوم و تموم کنم و گوش تو رو مهی کار ندی من بانکهی نه مثل ا-
  ! کناری گذاشت رو کالای حگهید. چونمیبپ
  

  : و گفتمدمیخند
  
   شاد باشم؟ی دوست ندار-
  

  : ادامه دادمینیبا لبخند غمگ.  مشکوک نگاهم کردمامان
  
  ! بتونم بخندمی تا کستیمعلوم ن.  نگویچی پس ه-
  
رو به .  به آشپزخونه رفتزونی آوی حرفم مامان تو فکر رفت و با شونه هانی ابا

  : گفتمی آرومیاسما با صدا
  
  ؟یکاری ب-
  

  : گرفتم و گفتمواری ام رو از دهیتک.  رو تکون دادسرش
  
  . شنی زنه خراب می وقت بارون مهی انبار، می ها رو ببرسهی کمک کن کای ب-
  
  .می از خونه خارج شدیی دو تاو
  
  
  

 اشاره می دست نخورده بابا زل زده بودی رو به من و اسما که هر دو به غذامامان
  : آروم رو به بابا گفتیو خودش با صدا. میکرد که غذامون و بخور
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   بد مزه شده؟-
  
  : بشقاب گذاشتم و رو به مامان گفتمیقاشقم رو تو.  بابا متوجه نشدو
  
  . جمع کنمامیتموم شد صدام کن ب.  خورمی نمگهیمن د.  ممنون-
  

  : و عقب فرستادم و بلند شدم، بابا سرش و باال آورد و با اخم گفتمیصندل
  
   کجا؟-
  
  : تعجب گفتمبا
  
  . شدمریس...  خورم ی نمگهید!  گفتم که-
  

  : بود انداخت و گفتدهی هم نرسمهی به بشقاب من که هنوز به نی نگاهبابا
  
  !ی نخوردیزی بخور، تو که چنی بش-
  

  : چسبوندم و گفتمزی رو به میصندل
  
  . بودی کاف-
  
  : دلم گفتمی و تودمی تخت دراز کشیبه اتاقم رفتم و رو.  از آشپزخونه خارج شدمو
  
  . بابا من نباشمیختگی خدا کنه علت به هم ر-
  
 به در خورد و بعد در اتاق باز شد و بابا وارد ی نگفته بودم که ضربه انی هنوز آمو

  . تخت نشستی اومد و لبه کی تخت نشستم؛ بابا نزدیرو. شد
  
  : گذشته بود که باالخره سکوت رو شکستقهی دونم چند دقینم
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  . چه به روزتو و ما اومدهی فهمی ساغر؛ نمیبچه ا تو -
  

  :بابا ادامه داد.  دادم سکوت کنمحیترج!  بودفتادهی نی کردم؛ خوبه که اتفاقاخم
  
  .می دو تا رو عقد کننی اای گه بیکه پررو میمرت.  خودش اومد مغازهمی امروز سل-
  
  : خشم به من زل زد و گفتبا
  
  ! شهیاموس سرم نمانگار ن!  ندارمرتی انگار من غ-
  
 از ی ارادریسرم رو غ.  بگم تا منکر حرف بابا بشمی من مونده بودم که چه جمله او

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

  : اتاق زل زدی و از من گرفت و به در بسته نگاهش
  
  ! بهش بگمی چادی مسعود بعد از امتحاناش می موندم وقت-
  

  : شده گفتمزی ریو جلو بردم و با چشم ها کردم و صورتم ریاخم
  
   داره؟یبه اون چه ربط! ی به مسعود بگیزی چدی چرا با-
  

  : بابا گذاشتم و گفتمی بازویدستم رو رو.  ساکت شدبابا
  
  ؟ی دی بابا چرا جواب نم-
  

با .  گرفتمی آروم نمدمی پرسی به دلم افتاد که تا نمیشک بد.  نگفتیزی هم چباز
  : زبون آوردمش لرزون بهیصدا
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   نه؟هی من جوابم منفی به عمو نگفت-
  

  :دیلب هام لرز.  نزدیحرف
  
  !نه ... اطی پشم رو آورده و حی هاسهی که زن عمو کی حتما نگفت-
  
  :گفتم. دیقلبم تند تپ.  مامان و حرف امروز صبحِ بابا افتادمادی

  
  ... ها رو برگردونه سهی کی که به مامان گفتنی ا-
  

  : هام جمع شد تو چشماشک
  
   ...ی خوبی تا بابانی کردی من نقش بازیجلو!  بود نه؟شی نما-
  

 به اون ها نگفته بود پس یاگر بابا حرف.  مسعود افتادمی نامه ادی.  رو خوردمحرفم
تک تک جمالت نامه به خاطرم اومد؛ پس منظورش ! چرا مسعود اون نامه رو داد؟

  ... که گفت کامل پدرت رو منصرف کن نیاز ا
  

  : سرش رو به سمتم چرخوند و گفتبابا
  
  .یای که با خودت کنار بی کندای پی خواستم فرصتی م-
  

  : و ادامه داددی کشیقی عمنفس
  
 به اجی کردم و گفتم تو احتی صحبتهی نگفتم، فقط با مسعود یزی و زنش چی به عل-

  .ی کم مرددهی و یزمان دار
  
  :ت گفی آرومی تخت بلند شد و با صدای رواز
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  . به ساغر فکر نکنگهی برگشت، بگم دی وقتدی کنم بای که فکر م-
  
  : افتاده به سمت در رفت و در همون حال گفتی با شونه هاو
  
   اون بچه نگاه کنم؟ی چطور تو چشم ها-
  

  : گفتمی بدیلی لرزان و لحن خی بود که با صدادهی نرسرهی به دستگدستش
  
واست دل مسعود مهمه !  هستنتونی بیچ! منظورت مسعوده بابا؟!  دل اون بچه؟-

   آره؟یچیو من ه
  
 زدم و یغیج.  بابا به سمتم جهش کرد و پشت دستش رو به سمت مخالف باال بردهوی

  : که از خشم جمع شده بود گفتیبا صورت. دمی دهنم و چسبیجلو
  
   ...شی پی مثل سری کنی بلبل زبونی ساغر، اما بخوازهی خاطرت برام عز-
  

 کاره رها کرد و قامتش رو راست کرد و در اتاق رو هم باز کرد و با مهی ن روحرفش
  : من بود گفتی که نگاهش به چشم های بلند در حالیصدا

  
 چیه.  شهی خونه زده نمنی از ازدواج ساغر تو ای حرفی تا اطالع ثانو-

  . خونه بذارهنی ای هم حق نداره پاش و تویخواستگار
  

  :ستادی وسط هال وامامان
  
  ! در پارچه بزنم؟یجلو! ی زنی حرفا م-
  

  : تو صورت مامان نگاه کرد و گفتظی با غبابا
  
  . که گفتمنی هم-
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  : با انگشت من و نشون داد و گفتو
  
  . دختر بفهمه که بزرگ شدهنی ای تا وقت-
  
  : لب زمزمه کردمریز. دی از اتاق خارج شد و در رو محکم به هم کوبو
  
  .نفرم متنفرم متنفرم ازت متنفرم مسعود، مت-
  
  . کردمهیتموم شب تا صبح رو گر.  کردمهی زانوهام گذاشتم و گری سرم رو روو
  

 ی حماقتم رو فردا صبحش انجام دادم و االن که به اون روز فکر منی قشنگ تراما
  ! شجاع شده بودمبی عجنمی بیکنم م

  
 که به ییم ها اتاقم برداشتم و به صورتم زل زدم، به چشنهی آی رو از جلوبرس

 ی برس رو رونیپوزخند زدم و اول.  تا حاال پف کرده بودنشبی از دهیخاطر گر
  :دمی گره خورده ام کشیموها

  
  . انتخاب مسعودهنی گفت، بهتریبابات راست م!  ساغر خانومینی بی م-
  
 کردن نگاه کردم و ی میی صورتم خود نمادی پوست سفی که رویی های کبودبه

  :دمی برس رو کشنیدوم
  
 از مسعود که اره،ی بال رو سرت بنی چاکت بود بزنه انهی فرهاد که عاشق سی وقت-

  ! شه توقع داشت که قندون پرت نکنهی نمشینی بی نمشتری چهار پنج بار بیسال
  

 موهام ی هی بقالی خی انداختم و بزی میبرس رو رو. دی گونه ام چکی به رواشکم
  :گفتم شدم و رهی خرمیبا حرص به تصو. شدم

  
   بابا دوست داره مسعود دامادش باشه؟-
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  : زدمنی غمگیلبخند
  
  ! خب چرا نشه؟ چرا کار بابا رو راحت تر نکنم؟-
  
 رونی فورا از اتاق بنیبنابرا.  شمی ممونی فکر کنم پشگهی ذره دهی دونستم اگر یم

  : بلند گفتمی و با صداستادمی در اتاقم ایرفتم و جلو
  
   مامان؟-
  

  : اومداطی از ح مامانیصدا
  
  .اطمی تو ح-
  

 ی در با زن عمو صحبت می رفتم، مامان داشت جلواطی و به حدمی کشیقی عمنفس
 پله ها قرار گرفتم و به زن عمو یرو.  کاسه ماست هم دست زن عمو بودهیکرد و 

 ی به کبودادی که نگاه متعجبش به صورتم بود و به احتمال زیدر حال. سالم کردم
  .م رو دادها، جواب سالم

  
  : دستش رو اشاره کرد و گفتی توی کاسه و
  
  . ماست ندارمدمی بزنم دهی و ماری خواستم ش-
  

 زدم مهی نصفه و نیلبخند! ی بری ماست می داری واسه چدمی انگار که من پرسحاال
  :و رو به مامان گفتم

  
  . مامان من فکرهام و کردم-
  

  : نگاهم کرد و گفتیجی با گمامان
  
   مامان؟یچ در مورد -
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  : زن عمو زدم و گفتمی به روی لبخندمجددا

  
  ن؟ی رخت خواب ها رو بار بزننیای می زن عمو ک-
  

  : و گفتدی هاش درخشچشم
  
  .امی امروز، رو ماست و بپوشونم منیهم.  قربون دهنت دخترم-
  

زن عمو گردن مامان که هم چنان با دهن باز به .  کردی هاج و واج نگاهم ممامان
  : و در همون حال گفتدنشی و شروع کرد به بوسدی کرد و چسبی ممن نگاه

  
 گهی دو تا قسمت هم دنیا.  خودهی بتیگفتم دلنگران! الی لیدید.  خدا رو شکر-

  .بودن
  
 اطی که از حی به سمت من اومد و صورت من رو هم غرق بوسه کرد و در حالو

  : شد گفتیخارج م
  
  .امی مگهی ساعت دمی من تا ن-
  
  : مامان به صورتش چنگ انداختاط،ی بسته شدن در ح محضبه
  
  ! کشهیپدرت ما رو م!  ساغر؟ی کردی چه غلط-
  

  : و گفتمستادمی انهی به سدست
  
  !طبق خواست بابا.  کار درست رو کردم-
  

  : آورد گفتی و از پاش در مشیی که دمپای هاش گرد شد و در حالچشم
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  ! نکنی واسه من زبون درازدهی خفه شو ورپر-
  
 تو خونه و به سمت اتاقم دمی که هدف گرفته بود بهم برسه پریی دمپانکهی قبل از او

  .رفتم و در اتاق رو هم قفل کردم
  

  : گفتدی لرزی که صداش از خشم می و در حالستادی در اتاقم اپشت
  
  ! از تو در آرمی پدرکی! گهی دیای اتاق در منی تو باالخره از ا-
  
!  افتاده بودتی زد، تازه مغزم به فعالی تند متی نهایبم ب بودم و قلدهی در چسببه

 یوا! اگه بابا بفهمه؟!  گفته بودمیمن به زن عمو چ!  کار کرده بودم؟یمن واقعا چ
 کار یمن چ!  خواد اون مسعود نحس و تحمل کنه؟ی می شه؟ کی می حاال جدیعنی

  !کرده بودم
  

 به در اتاقم شیش، من مثل سر که زن عمو رفته بود خونه ای ساعتمی اون نتموم
 بودم که دوباره ریبا خودم درگ.  کردی منمی بودم و مامان از پشت در نفردهیچسب

  : کردمی و مدام با خودم تکرار مشه؟ی می چنمی سکوت کنم و ببای زی همه چریبزنم ز
  
   احمقم؟نقدری من چرا ا-
  

  : هال صدام کردی عمو از توزن
  
 ها رو برش بزن تا پشمش و بار ی ها و رو بالشیو تشک رار،ی ساغر جان چرخت و ب-

 رو وزن نای اارهی مغازه حاج محمد قاپانش و بیلی گفتم بعد از تعطدیبه سع. بزنم
  .میکن
  

  : گفتی به در اتاق ضربه زد و با لحن نه چندان دوستانه امامان
  
  !گهی درونی بای ب-
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مامان با .  مامان نگاه کردم دهنم و قورت دادم و در رو باز کردم و به صورتآب
  : که زن عمو نشنوه گفتی آروم طوریصدا

  
  . ندارمی کارگهیمن د! ی دی جواب بابات و خودت م-
  
  : بلند تر گفتی با صداو
  
  .زهی هم چادر پهن کن، نخ رو فرش نررشیز.  تو هال بذاراری چرخ و ب-
  
 زد و ی لبخندنمدیزن عمو با د.  از اتاق فاصله گرفت و به سمت زن عمو رفتو

  :گفت
  
 برم بازار به یواسه روشون هم خودت و بعدا م. رشی زی گرفتم برادی چلوار سف-
  .ی خودت بخری قهیسل
  

  :زن عمو با تعجب گفت.  زدمیجی گلبخند
  
  !گهی داریچرا خشکت زده؟ چرخ و ب!  وا-
  
  
  

البته . می با هم هم سن بودبایتقر.  کردمی بودم و بهش نگاه مستادهی ادی سعکنار
 هم دی سعی که اسما اومده بود، اخم هایاز موقع.  بزرگ تر بودی دو ماهیکی دیسع

  : و گفتماوردمیآخر سر طاقت ن. چنان تو هم بود
  
  ؟ی برزخ شدی طورنی ای چته تو؟ واسه چ-
  

 دونستم علت اخمش ممکنه واسه اسما ی که منیبا ا.  نگفتیچی کرد و هی پوفدیسع
  :باشه، اما گفتم
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   کمک؟ادی رو صدا کنم بی علی خوای منه؟ی سنگ-
  

  : با اخم بهم نگاه کرد و گفتدیسع
  
  ش؟ی به آخردمی زدم؟ اون هم حاال که رسنای اینی از سنگی من حرف-
  
 شد هنوز اسمش رو تشک گذاشت، چون ی تشک رو هم وزن کرد، البته نمنی آخرو

 ختهینامرتب توشون ر رو دوخته بودم و پشم هاشون رو لیمن فقط سه طرف مستط
  .میبود

  
  : کمرش رو راست کرد و رو به اسما گفتدیسع
  
  ن؟ی فرم بپوشستی مگه مدرسه اجبار ن-
  

  : چرخوند و گفتدی من و سعنی نگاهش رو بیجی با گاسما
  
  چطور؟!  چرا-
  

  : به دامن اسما انداخت و گفتی نگاهدیسع
  
 موقع یونجا عوض کن همی تونی نم؟ی پوشی راه هم دامن می پس تو چرا تو-

  ؟یایبرگشت با شلوار ب
  

به .  نگفتیچی کرد و هی نگاهدی ابروهاش و باال برد و با تعجب به صورت سعاسما
 دی به سعی انباریو به محض باال رفتنش از پله ها. اسما اشاره کردم بره داخل خونه

  : کرد گفتمیکه داشت با نگاهش اون و دنبال م
  
  . من و نگاه-
  

  :با اخم گفتم. متم برگشت به سدیسع
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  .رونی بزی بری سرت داریهر فکر تو.  بچه سیلی اسما خ-
  

  : زد و گفتیپوزخند
  
  ! اسما خواهر منه؟ی واسه خودت برداشت کردی چ-
  

  : زدم و گفتمیمن هم پوزخند.  گفت خواهرمقایعم!  نگفت مثل خواهرمیحت
  
  ... گمی دارم بهت مدی دختر عموته، سعی ول-
  

  :م اومد و گفت حرفوسط
  
مطمئن باش !  درموردش فکر بد کنه، چه در مورد اون چه توی دوست ندارم کس-

  .. باشهختهیسر و وضع تو هم بخواد به هم ر
  
  : ام و جمع کردم و گفتمافهیق
  
 یمن به بابام جواب پس نم! یای بی واسه من قپی مونده که تو بخوانیهم!  بسه-

  .گهیدم چه برسه به کس د
  

  : گفتی عصبی آروم ولی و با صدادی از کنارش رد بشم که بازوم و چسبخواستم
  
  .ی رو به مسعود بزنی حرفنی چنی کنم بتونی فکر نم-
  

  : و گفتمدمی کشرونی و با حرص از دستش ببازوم
  
  !ایاری بزرگارو در بی ادای خوای مادی بدم مدی سع-
  

  : و گفتدیخند
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  !ی بزرگ شدیلی خی االن فکر کرد-
  

  : و گفتمدمی اش کوبنهی اشاره ام رو به ستانگش
  
 ی حرف من و وسط میمن بحثم سر اسما بود و تو دار.  حرف و نچرخونی الک-

  .یکش
  
  : گفتی جدیلیخ
  
.  باور بکنی خوای گفتم اسما خواهر منه؛ می جدیلیخ. چوندمی من حرف و نپ-
  ! نهی خواینم
  

  : شد تا تشک ها رو برداره گفتی که خم می حالدر
  
  . حداقل تو دست و پا نباشی کنی کمک نم-
  
اسما واسه تو . دی سعیخدا کنه راست بگ.  خارج شدی بهم زد و از انباری تنه او
  .هیادیز
  
 که داره با غضب به سمتم دمی خارج شدم و بابا رو دی آهسته از انباری قدم هابا
  :د باال نره گفت کری می که سعیی و با صداستادی وامی قدمهی یتو. خشکم زد. ادیم
  
 خودت فکر شی پی چم؟ی حرف نزدشبی من و تو د؟ی من و سکته بدی خوای م-

  ؟یکرد
  

  : گفتمی آرومی و با صدادمیچی هم پی هام و تودست
  
  . فکر کردم کارم درسته-
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 هی دلم اشهدم و خوندم و گفتم هر لحظه ی کرد که خودم توی چنان نگاهم مبابا
  : و رو به بابا گفتدی به داد رسدیاما سع.  خورمی جانانه ازش میلیس
  
  .ی سالم عمو خسته نباش-
  

  : زدی مصلحتی لبخندبابا
  
  .یتو خسته نباش.  جاندی سالم سع-
  

  : از ته دل زد و گفتی لبخنددیسع
  
  !ای خستگنی تا باشه از ا-
  

  : از ته دل زد و گفتیبابا هم لبخند!  اشتباه؟ای دمی دی مدرست
  
  .ی به خوششهی هم-
  
  : زد و گفتدی سعی به شونه هاو
  
  . تو عمو جانمی بر-
  

  : انبار رو اشاره کرد و گفتدیسع
  
  .امی مارم،ی رو هم بهی بق-
  
 دو راه پله نیو من همچنان ب.  رفتی به سمت انباردی بابا به سمت خونه و سعو
 شتری بای!  ناراحتای کردم که االن بابا خوش حاله ی فکر منی بودم و به ستادهیا

 یم.  تونستم مطلقا بگم کدوم حس و دارهیچون نم!  ناراحتشتری بایخوشحاله؟ 
  . کرده بودمیشد گفت کامال قاط
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  : اومدی آشپزخونه صداش میمامان از تو.  کرده بودخی هام دست
  
   و زد؟اطی بود در حی ساغر ک-
  

شد و  ی اگر بابا متوجه می کردم، حتی بازش مدیبا. دی لرزی دست هام می تونامه
  : گرفتم و در جواب مامان گفتمیقیدم عم!  کردیبازخواستم م

  
  . بود، با من کار داشتهی عال-
  

خدا رو شکر !  بهتره بگم چشم و گوش باباای نبود و قاسم کارگر بابا بود، هی عالاما
 که هی داد، ممکنه بود بگه تو و عالی مری گشهی نشد، وگرنه مثل همری گیمامان پ

  !نی زنیره با هم حرف م پنجی پاشهیهم
  

 کی نی ای در پاکت رو بار کنم، ذهنم رفت روی کردم با ظرافت چسب رویسع
 دهیاز همون ها که پدر فرهاد خر. دی خرونیزیبابا واسه خونه تلو.  که گذشتیماه

  بود؛
  

 و مامان هم آب دی کششی رو پی ما و حرف خواستگاری فرهاد اومد خونه مادر
  .کهی من نزدیتشون که عروس دسی روختی رو ریپاک

  
 جون دادم و قبول شدم، اما هنوز مدرک ی آموزشگاه سوری رو تومیاطی خامتحان

 هم هیبا عال.  رفته بودننی صورتم کامال از بی روی هایکبود.  بودومدهی نپلممید
 نی باهام سنگی کردم ولی هم اشتباه مدی دونم شاینم.  کمتر برخورد داشتمیلیخ

  !شده بود
  
 که ی نوشت و داد دست قاسم، پسری نامه اشی پیبابا هفته !  اتفاقنیما مهم تر او

 شی که توش اتفاقات پی مسعود؛ نامه اشیو فرستاده بودش تهران پ.  بابا بودنیام
 خود مسعود و حاال ی رو گذاشته بود به عهده میاومده رو کامل شرح داه بود و تصم

  .جواب اون نامه اومده بود
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 کاغذ رو باز ی گفتم و تایبسم اله. دمی کشرونیو باز کردم و نامه رو ب پاکت ردر
  :کردم

  
 دوست دارم شتری از پدرم هم بی که من شما رو حتنی دونیشما م.  سالم عمو جان-

 ستهیساغر که دختر شا.  که االن هستم نبودمینی شما نبود من ای هاتیو اگر حما
 و اون رو برام در نظر نی گذاشت شماست و سر من منتی دردونه زی و عزهیا

 یاجیاحت.  کردمی قبول مییرا چون و چچی هی هم بود بی اگهی هر کس دن،یگرفت
من با خود ساغر . نی بدحی رو توضیزی چنی و بخوادی کنتینبود که خودتون و اذ

 مقدمات نیبه مادرم بگ. نی سنگ تموم گذاشتتشی دونم شما در تربیحرف زدم و م
  . خدا نگهدارگهی دیتا هفته .  آماده کنهندهی آیهفته  ی رو برایعروس

  
 تا نی من زمی نامه، با مسعود نامه نی ای مسعود، تونی ؟ ای چیعنی.  کردمبغض

دوباره نامه رو . دمشی اتاقش دی که توی طور با مسعودنیهم. آسمون فرق داره
  .خوندم

  
من با خود «. ندم جمله رو چند بار خونی ای خاک بر سرم ولتی نهای دونم بیم

 حرف ی کجاقایدق» .نی سنگ تموم گذاشتتشی دونم شما در تربیساغر حرف زدم و م
 هی.  قرار بودی قلبم آروم گرفته بود اما در واقع بد؟ی رسجهی نتنیزدن با من به ا

  . شد به خدا توکل کردیحس گنگ که فقط م
  

 نوشته ی تو نامه چدمیهم فی مدیبا. بذار بابا دعوام کنه.  پاک گذاشتمی رو تونامه
  . بودمدهیکه حاال فهم

  
 و چاقو رو ازش گرفتم و در همون حال ستادمی آشپزخونه رفتم و کنار مامان ابه

  :گفتم
  
  . مامان دروغ گفتم-
  

  : به سمتم برگشت و متعجب گفتمامان
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  ؟ی رو دروغ گفتی چ-
  

  :م زدم و گفتیجی ها و لبخند گینی زمبی کردم به پوست کردن سشروع
  
  . مسعود و آورده بودی نبود، قاسم بود جواب نامه هی عال-
  

  : و گفتدی رنگش پرمامان
  
   خب؟-
  

 و در دی ها رو عقب کشی از صندلیکی.  هام و باال انداختم و سکوت کردمشونه
  : نشست، گفتی که میحال

  
  ..طی شرانی با اادینم! پسره درس خونده س!  کردمی بود تعجب منی از اری غ-
  

  : حرفش و گفتمونی متمرف
  
 رو ی مقدمات عروسمی مامان واسه خودت؟ مسعود گفته به مادرش بگی گی می چ-

  .آماده کنه
  

 گرفت و شگونی بلند شد و از بازوم نهوی حرکت بهم زل زد و ی بهی چند ثانمامان
  :گفت

  
  . خبر مرگم حامله ام،یدی من و حرص منقدری مرده چرا الی ذل-
  
  :زش دور کردم و گفتم خنده خودم و ابا
  
  ! کم کبود نباشمهیبذار . نی من و نزنگهی مامان تو رو خدا د-
  

  : زد و گفتی هم لبخندمامان
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  ! بچه رونی من به ماه نهم برسونم انی اگر تو اون پدر و خواهرت گذاشت-
  

 شد و دست هاش و از هم باز کرد و من رو در کمینزد.  نگفتمیچی زدم و هیلبخند
  : و آروم گفتآغوش گرفت

  
  . مبارکت باشه دخترم-
  
  : زمزمه کردو
  
  . شکرتای خدا-
  
  
  

  : تخت بلند شد و گفتی از روعیاسما سر.  اومداطی در حیصدا
  
  .حتما زن عمو اومده.  رم باز کنمی من م-
  
 دست هام بود به پشت سرم بردم ی که توی رنگی آبیکش مو.  رفترونی از اتاق بو

  : دادمش گفتمیمان مو همزمان که به دست ما
  
  .هی مامان ببندش کاف-
  

 تخت بلند شد، خودم هم ی موهام و بست و از روی دم بافته شده عی هم سرمامان
 می به دامن سارفون آبیدست.  نشسته بودم بلند شدمنی زمی پاش رویکه جلو

  .می و هر دو از اتاق خارج شددمیکش
  

 فاطمه دنیبا د.  بودنهی خود عال وهی مامان عالای جون و لعی خانوم و زرفاطمه
 دی خانوم کل کشایلع.  تا بناگوش باز شدشمی اراده نی پسرهاش افتادم و بادیخانوم 
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.  که دستش بود ضرب گرفتنی ارهی دایو همزمان فاطمه خانوم شروع کرد رو
  :مامان رو به اسما گفت

  
  . پشت در نمونهی وقت کسهی رو باز بذار مادر، اطی در ح-
  

 ری و زکی کوچیاونقدر که دلشوره !  از حد خوب بودشی بزیود، همه چ بخوب
  ! رنگ شده بودی هم بدی کمرنگ و شامیپوست

  
 حرکت کرده بود و قرار زدی کرد صبح از ی می زندگزدی بزرگ مسعود که خواهر

 ی میهمه به تکاپو افتاده بودن و من هم سع.  باشهنجای رو ایبود چند روز عروس
 ی می کش اومده به لبخندم اون بخش از مغزم که مدام موج منفیاکردم با لب ه
  .رمی بگدهیفرستاد رو ناد

  
 گل دی سفی و مامان روسرارهی رنگ روشن بی روسرهی جون از مامان خواست یزر

 یزر.  گره زدنمیشونی پی سرم انداختن و دسته هاش و باالی آورد و رویمخمل
 که زن عمو اومد و یا شروع نکرد تا وقتام. جون نخ اصالح رو به گردنش انداخت

 جون شروع یک گفتن و زریهمه تبر.  گذاشتمی گره روسری اسکناس رو تونیاول
  .کرد به بند انداختن

  
 ی می جاهاش رو هم، همه همراهی نفس زد و خوند و بعضکی فاطمه خانوم و

د به  افتای کرد می مییرای پذی از حدش هر بار از کسشیکردن، اسما از ذوق ب
  ! فاطمه خانوم وفق بدهبی و غربی کرد رقصش رو با آهنگ عجی میرقص و سع

  
 چشمش نشست باعث شد حس ی که تویاشک شوق.  بابا نامه رو خوندشی روز پدو
 ماه شکسته بود، هی نیپدرم تو ا.  ازدواج داشتم پر بکشهنی که بابت قبول ایمونیپش

  .و من ناخواسته مسببش بودم
  

 و باهاش صحبت ادی تر بعی اندازه دوست داشتم سری بود و من بومدهی هنوز نمسعود
  : جون تو گوشم نشستی زریصدا. کنم
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  اد؟ی عروس خانوم؟ دردت می چرا چشم هات و بست-
  

  : زدم و گفتمی چشم هام و باز کنم لبخندنکهی ابدون
  
ت،  کم درد داشهی راحت اولش التینه خ!  شدهنیسنگ.  تونم باز نگه دارمی نم-

  .االن پوستم داغ شده
  
 که اون هم ممکن ی مگر مخفنم،ی تونم مسعود رو ببی نمی دونستم تا شب عروسیم

 که ختنی ری اومد و اونقدر کار سرش مینبود؛ چون مسعود درست روز قبلش م
  . اومدی نمشی پی فرصتگهید
  
  . مبارکه دخترم-
  

 دور تا دور یادیز تیجمع. چشم هام و به زور باز کردم.  جون بودی زریصدا
 هی عالنینگاهم تو نگاه غمگ.  خجالت بکشمدایخونه نشسته بودن که باعث شد شد

 هنوز هم به نفع یعنی!  دوست من نبود؟هیمگر عال!  بودنیچرا غمگ. گره خورد
  ؟! کردیفرهاد فکر م

  
  .دیزن عمو من و تو آغوش کش.  زدم، اون هم متقابال لبخند زدی روش لبخندبه
  
من هم بارها صورتم رو با آب سرد .  گرم بودبتیاعت بعد هم چنان محفل غ سکی تا

 رد نهی آی از پنجاه بار هم از جلوشیفکر کنم ب.  کم کنمشی از قرمزیشستم تا ذره ا
 یحساب!  کنمریی تغنقدری کردم ایفکر نم.  خودم ذوق کردمدنیشدم و از د

  . در آوردمی بازفتهیخودش
  

 دی خرمیهم آماده شدم و به همراه زن عمو و مامان رفت ها همانی از رفتن مبعد
.  خوشم اومدیلیاز لباسم هم خ.  زود پسند بودمیلیمن کال خ. لباس عروس

 خودشون ی قهیزن عمو و مامان به سل.  و طرحدارشی توریمخصوصا دست کش ها
آدم  انگشتم اصال من و زیسا از ریبه غ. دنی هم خرنی و سنگنی انگشتر پر نگهیبرام 

  .حساب نکردن
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 سی داشت و اصال خسی باشه طبع بلندی بر عکس شوهرش، که عمو حاج علزنعمو

 شد و عمو ی بابا می زن عمو، آبجدی کردم بای اوقات با خودم فکر میگاه. نبود
  !شوهر عمه ام

  
 زود ی به بابام گفت چرا نرفتی بار تو بچگهی بهتر از اسما بود که یلی تفکر من خباز

  !؟ی کنیمو با زن عمو عروستر از ع
  

 شی بی الغری بود ولدی که سفنیبا ا. نهی اتاقم لباسم رو تنم کردم تا بابا ببی توشب
 لباسم ی کله قندی هانیاز آست.  نبودمعی اومد؛ اما ضایاز حدم باز هم به چشم م

 ی نگاهم منیبابا با تحس.  اومد و عاشق دامن چند کلوشه اش شده بودمیخوشم م
  ! ابراز عالقه کنه اما انگار بلد نبودشهیم از هشتری خواد بی مدمی دیمکرد و 

  
 که هنوز لباس عروسم تنم بود خودم ی قدم شدم و در حالشی خاطر من پنی همبه

  : گفتمی بغض داریرو به آغوشش سپردم و با صدا
  
  ؟ی هستی بابا از من راض-
  

  : موهام و بوسه زد و گفتی روبابام
  
  .ی از اونچه که فکرش رو بکنشتری به،شی از همشتری ب-
  
 بابا باز هم به خاطر مسعود از من نکهی از اای! هی از خوشی بغضم ناشدمی من نفهمو

  ! شده بودیراض
  

  : گفتممی ناتنی پسرعمودی و حمدی و محکم کردم و رو به سعمی روسرگره
  
  . باشهنی سنگدی نباادی گذاشت، فقط زلی شه وسای تخت هم می رو-
  

  : شدی مدهی اتاق شنرونی مامان از بیصدا
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  .مواظب باش. نی آقا قاسم اون ها شکستن-
  

  : به شونه ام زد و گفتاسما
  
  . منتظرتهاطی الهام تو ح-
  

  : گفتمدی در برداشتم و رو به سعرهی دستگی رو از روچادرم
  
  ... از مالرضایغروب بر. می بابا گفت بهت بگدی سعی راست-
  

  : کالممونی ماومد
  
  .رمی اسما گفت که گوسفند و بگ-
  

 ی لباس عروسم و از رویسرم رو تکون دادم و جعبه !  اسما رونی خفه کنه اخدا
و اون ها رو تنها گذاشتم تا به کمک مادرم و . تختم برداشتم و از اتاقم خارج شدم

  . اتاقم بذارنی ام رو توهیزیقاسم جه
  

 من و عمو یند تا زن داشت که بابا چمیآخه پدر بزرگ پدر. نمی ناتی پسر عموگفتم
 که با یاونقدر.  پدر بزرگمی گهی دی از زن هاهی با هم اصل بودن و بقمیحاج عل

!  دوستای و هی همسانیع. می نبودهی با بقمی بودیمی صممیخونواده عمو حاج عل
  !ینی نشب شیو گاه. دی به عدی عایمراسم به مراسم 

  
.  کنهی خواهر مسعود صحبت میعنی با الهام،  دارههی عالدمی که شدم داطی حوارد

 دست هاش و جلو آورد و جعبه لباس عروس و از دستم هی عالدمیبهشون که رس
  : زد و گفتیمتعجب نگاهش کردم که لبخند کمرنگ. گرفت

  
  .امی کردم که من به جاش باهات بی داشتم با الهام خانوم صحبت م-
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  : زد و گفتی لبخندالهام
  
  .می کنی اتاق عقدت رو درست مهی بهتره، در عوض من هم با کمک بقیلی اتفاقا خ-
  

 نداشت، پس یتی توافق هاشون رو انجام داده بودن و نظر من چندان اهمظاهرا
 بودم که اسما دهی در نرسیهنوز به جلو.  لب گفتم و از الهام جدا شدمری زیباشه ا

  :صدام زد
  
   ساغر ساغر؟-
  
  : کفشم رو به دستم داد و گفتیعبه  و جدیبه سمتم دو. ستادمیا

  
  .ی و جا گذاشتنی ا-
  

خوشبختانه . می شدی راههی زدم و جعبه رو از دستش گرفتم و با عالیلبخند
  .می نداشتیادی زی روادهی به پاجی جون درست کوچه بغل بود و احتی زرشگاهیآرا

  
 هیعال. ز کنن که در رو برامون بامی بعد از زدن در منتظر موندشگاهی در آرایجلو

  : در بود اشاره کرد و گفتیبه دستم که رو
  
  نم؟ی کف دستت رو بب-
  

.  کرده بودی مقدار، کف دستم رو رنگهی شبی دی حنای رو نشونش دادم، جادستم
  : و اون گفتمی زدیهر دو لبخند

  
  . دوست ندارم-
  
  : شدم و گفتمرهی کف دستم خبه
  
  . من هم دوست ندارم-
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  :ش ادامه دادم رو بهی با لبخندو
  
  . هر وقت قسمتت شد نذار برات حنا بذارنشالهی ا-
  

 جون بهمون خوش آمد ی باز شد و شاگرد زراطی با پوزخندش در حهمزمان
  ...گفت

  
 زدم ی چرت مشگاهی آرای صندلی ساعت گذشته بود و من حاضر و آماده روکی... 
  . دنبالمونانیتا ب

  
 به دستم داد و ی آبوانی جون لیزر. د بودهی خوابی صندلی که رسما روهیعال

  :گفت
  
   ره؟ی مشگاهی آقا مسعود کدوم آرا-
  

  : زدم و گفتمی کجلبخند
  
  ! بره؟دی مگه اون هم با-
  

  : شد و گفتقی عملبخندش
  
  !شیدی اصال ندادی طور که بوش منی ا-
  

  : رو تکون دادم و گفتمسرم
  
 هی اونقدر خسته بوده که  گفتیمامانش م. دی بعد از مراسم حنابندون رسشبی د-

  .راست رفته تو اتاقش که استراحت کنه
  

  : رو تکون داد و گفتسرش
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  ؟ی کنی با مادرشوهرت زندگی خوای م-
  
 داره که یبستگ.  سال از درسش موندهکی رم تهران، یبا مسعود م.  نه فعال-

  .گهی دی بره جاایبعدش بخواد اونجا بمونه 
  

  : کرد و گفتیاخم
  
  ن؟ی بریثتون رو هم م اثایعنی -
  

  : از آب خوردم و گفتمی اجرعه
  
تا .  کرده که گذاشتن تو اتاقمهی ام رو مامانم تههیزی مقدار از جههی نه، فعال -

 خره که بفرسته تو ی اش رو هم مهی مامان بقمیری که خودمون خونه جدا بگیموقع
  .خونه خودمون

  
  : و باال فرستاد و گفتابروهاش

  
  !ن؟ینه نگرفت مگه تهران خو-
  

  :جواب دادم.  کردی باز به ما نگاه ممهی نی شده بود با چشم هاداری که حاال بهیعال
  
  .می هستشیی دای نه، موقتا خونه -
  

  : به پشت بوم صدا کردی منتهی راه پله ی جون از توی زرشاگرد
  
  . کننی باال، دارن لباس دوماد و عوض مای خانوم بی زر-
  

  :و به من گفت جون بلند شد و ریزر
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  ؟یای نم-
  

  : و کج کردم و گفتملبهام
  
  ست؟ی زشت ن-
  

  : رو گرفت و گفتدستم
  
 اطی پشت بوم کامل حی از باالمی برایب!  شه هایامروز محرمت م! هی زشت چ-

  . شهی مدهیعموت د
  
  : گفتدی کشی که من رو به سمت پله ها می در حالو
  
  ! بندهی ملی چاره شوهرت قندی ب-
  
  : همون راه پله داد زدی از توو
  
  ؟یای تو نمهی عال-
  

 هی چند ثانی هم به فاصله هیعال. می رو باز کرد و با هم وارد پشت بوم شدکی کوچدر
  : رو بهم داد و گفتمی پشت سرمون اومد و چادر رنگیا

  
  .ی شی کمتر تابلو می سرت بنداز-
  

 می پشت بوم رفتیه  سرم انداختم و هر سه به سمت لبی گفت، چادر رو روی مراست
 و فقط کله هامون و باال نگه میدر واقع نشست. میستادی اشگاهیو کنار شاگرد آرا

 کوچک ی چهی عمو گذاشته بودن و روش قالاطی وسط حی تخت چوبهی. میداشت
 دو زانو نشسته بود و مرد چهیال قی روری پهن کرده بودن و مسعود با لباس زیقرمز

 ینیسنگ.  خوندی میتی بلند دوبی هم با صدایکین و  بودستادهیها دور و برش ا
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و با چرخوندن سرم متوجه شدم حسم .  رو از کنار صورتم حس کردمهینگاه عال
  .درست بوده

  
  : حرکت لب گفتمبا
  
   شده؟یزی چ-
  

  : زد و گفتینی غمگلبخند
  
  .ی نبودنجایا...  االن یکه اگر داشت ... ی بشنوی نداری مطمئنم عالقه ا-
  

 جون و شاگردش انداختم که همچنان با ذوق ی به زری مشکوک کردم و نگاهیاخم
 نگاه هیدوباره به عال.  کردن و اصال حواسشون به ما نبودیداشتن به مسعود نگاه م
  :کردم و زمزمه وار گفتم

  
   مربوط به فرهاده؟-
  

  : آروم و پچ پچ گونه گفتیلی رو تکون داد و خسرش
  
 امی چند بار بهش سر زده، گفته اگر بیه حبسش کرده، عل باباش تو خونروزهی از د-
  . کردهدی رو هم تهدیتازه عل.  کشمی مسعود و مرونیب

  
  : دستم گرفتم و گفتمی رو توهی عالدست

  
  !ی که به خاطرش نگران باشستی نیزی چچیه.  رمی من فردا صبح با مسعود م-
  

  : و گفتدی کشرونی رو از دستم بدستش
  
  !؟یاما فرهاد چ. ی شی و تو خوش بخت مهیب مسعود مرد خو-
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  : گفتمیبا ناباور! دم؟ی دی درست مد،ی هاش لرزلب
  
  !؟ی تو بابت اون ناراحت-
  

  : گفتی آرومی شدن و با صداسی هاش خچشم
  
  ...انتخاب فرهاد بودم ... اگر من ...  اگر -
  

  : ادامه دادهی باز موند و عالمهی ندهنم
  
  . کردمی نمتشی اذ-
  

  : جون با ذوق گفتی زردشاگر
  
  . باشهی که کت و شلوار داماد مشکنمیمن عاشق ا. ی مشکولی ا-
  

  : جون با خنده گفتیزر
  
  . نشستهنجایصاحبش ا.  کنای دختر ح-
  
 ی زورکی جون و شاگردش لبخندی گرفتم و رو به زرهی نگاهم و از عالی سختبه

 کرد ی رو تنش م داشت کتشی به مسعود که حاال عمو حاج علیزدم و نگاه
  .انداختم

  
  : گوشم نشستی مثل مگس مزاحم توهی عالیصدا

  
  . اون واقعا دوستت داشت-
  
  : گفتمی آروم و عصبی حرص به سمتش برگشتم و با صدابا
  



  گوهر مقصود  

  

goldjar/me.Telegram  

 

129

  . دوست داشتنش بهم تجاوز کنهنی آره، و حاضر بود به خاطر ا-
  

  : هاش و به هم فشار داد و گفتلب
  
  ... اون ی کردشیکه عصبان ی زدی من مطمئنم تو حرف-
  
  : خشم گفتمبا
  
  .هی بس کن عال-
  

 بود که صدام از حالت پچ پچ خارج نی حواسم ای اما همه د،ی لرزی از خشم مبدنم
  .نشه

  
  ؟ی مطمئننقدری تو از کجا ا-
  

  : و گفتدی گونه اش چکی به رواشکش
  
  . از چشم هاش خوندم-
  

 احمق به فرهاد دل ی هیباشه که عال نی تونست حال به هم زن تر از ای میزی چچه
  :با انزجار روم و ازش گرفتم و گفتم! بسته؟

  
  . خوام بشنومی نمیزی چگهی د-
  

زن ها هم .  اومدنی ماطی که داشتن به سمت در حیتی افتاد به سمت جمعنگاهم
 نشده زی چچی متوجه ههی بودن و من به لطف حرف زدن با عالستادهی کوچه ایتو

  : و گفتدی خودش و عقب کشعی با ما فصله داشت سری که چند متر جونیزر. بودم
  
  .نیی پامی برنجا،ی اانی دارن م-
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  .می رفتنیی کردم و به سمت اتاق پاینی همه عقب نشو
  

 ی با قدرت بهش می که کساطی در حی پله که قرار گرفت صدانی آخری روپام
  :گاهم کرد و گفتاون هم متعجب ن.  جون نگاه کردمی بلند شد، به زردیکوب

  
  !دن؟ی سرعت رسنی به ایعنی -
  
  : بعد رو به شاگردش گفتو
  
  !هی کنی برو بب-
  

 با باز شدن در، و م،ی نگاه کرداطی و از همون جا به در حمیستادی در ای سه جلوهر
 با دست به صورتش هی نفر عالنی اون هم با صورت درب و داغون، اولیورود عل

  :ضربه زد و گفت
  
  .گم بده خدا مر-
  
 نی زد و به ای رو کنارهی عالی رفت، اما علی از خونه خارج شد و به سمت علعی سرو

 که چند قدم ی جون زود تر از من از بهت در اومد و به سمت علیزر. سمت اومد
  : با ما فاصله نداشت رفت و گفتشتریب

  
  !هیختی چه سر و رنی دنبال عروس اانیاالن م!  چه خبرته؟-
  
 به سر تا ی نگاهی با ناراحتستاد،ی من ای قدمهین رو هم کنار زد و تو  جوی زریعل

  : گفتی لرزونیپام انداخت و با صدا
  
  .می با هم حرف بزندی با-
  
  : بگه من گفتمیزی جون چی خواست زرتا
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  . باشه-
  

 موضوع از چه قراره دمی فهمی که می تا وقتدیاون موقع با!  شد نگم باشه؟ی ممگه
  . بزنهی خواسته حرف مهمی می علدیکه شا کنم یخودخور

  
 چشمش یپا. می رفتاطی از حی به گوشه ای از چارچوب در خارج شدم و با علو

 نی بود خودش بگه که ایاجی بود، احتی ورم کرده بود و گوشه لبش خونیبدجور
  !!ه؟یزخم و ورم کار ک

  
  :نفسم رو فوت کردم و گفتم. می هم قرار گرفتی به رورو
  
  !رهاده نه؟ کار ف-
  

  : انداخت و گفتنیی رو پاسرش
  
  . اومدم نجاتت بدمی شد و نمی کاش قلم پام تو راه خورد م-
  

  : باال رفت، ادامه دادابروهام
  
  .نمی رو درب و داغون ببمی و دوست بچگیمی صمقی طور رفنی که ا-
  

  : کردم خشمم رو کنترل کنم گفتمی می که سعی حالدر
  
 ی خواست کنه رو می که می شد و فرهاد اون غلطیورد م تو خی اگر قلم پای حت-

  . شدمیکرد، باز هم من زنش نم
  

  : به نشونه تمسخر باال رفتابروش
  
   چرا؟-
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  : و جلو بردم و گفتمصورتم
  
  . تونست بهش عالقه مند بشهی کشتم و مرده ام نمی چون اون موقع خودم و م-
  

  : شد و گفتنهی به سدست
  
 ی اونطور که فرهاد مای!  از فرهاد دوستت داره؟شتریب مسعود ی کنی فکر م-

  ..تونست خوشبختت کنه
  

  : و قطع کردمحرفش
  
!  و دلسوز و پاچه خوارش رحم نکنهقی که به رفیکس!  تو معلومهختی از سر و ر-
   مورد عالقه ش و بزنم رحم کنه؟ی تونم حرف های که نمی به منادیم
  

نقبض شدن عضالت فکش رو که نشون از  هاش و با حرص به هم فشرد و من ملب
  .دمی بود دشی و فشار عصبتیعصبان

  
 چشم هاش و باز کرد یوقت. دی کشیقی هم گذاشت و نفس عمی هاش رو روپلک

 که ییآب دهنش رو فرو خورد و با صدا.  چشم هاش شده بود رنگ خونیدیسف
  :رنگ التماس داشت گفت

  
 نی برن،ی شهر برنیبا فرهاد از ا.  برمتی جا منی نشده ساغر، خودم از اری هنوز د-

  .... بهتون نرسه ی که دست کسییجا
  
 بود ی ساز و دهلی حواسم به صدای من همه ی زد ولی هم چنان داشت حرف میعل

 شدنش، از وونهی فرهاد حرف زد، از دی از دلشکستگیعل.  شدی مکیکه داشت نزد
 شد که دست من با قدرت  صداش قطعی کردن هاش، از کشتن مسعود و زماندیتهد
بغض به گلوم چنگ انداخت و اشک چشم هام و تار کرد و با .  گونه ش نشستیرو

  : گفتمدی لرزی که از نفرت مییصدا
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 ونی موضوع رو در منی فرشته نجاتم و بعد با پدرم ای تو اتاق و شدی اومدی وقت-
   مرده؛ی با خودم گفتم عل،یگذاشت

  
  : و دوباره ادامه دادمره،ی ام شدت نگهیا گر هام و به هم فشار دادم تلب

  
 با ی حرف از زندگنجای ای اومدی پا شدمی که روز عروسی علیرتی غی بیلی خ-

  ... خواست به من ی که می زنی میمرد
  
  . دهنم گرفتمی بزنم و دستم رو جلوی نتونستم حرفگهید
  
  . نباشهاطی تو حیکس. اهللای اهللای -
  
 تمام قد ی اهی چند ثانی شد و به فاصله دهی دواری دیباال از ی بالفاصله َکله کسو

با ترس زل زدم به مرد و . دی داطی حی رو توی قرار گرفت و من و علواری دیرو
  :دمی رو از کنار گوشم شنی علیصدا

  
  . عکاسنی افش-
  

 دهی ما رو از اون فاصله نگاه کرد و بعد نگاهش کشی هر دوهی واسه چند ثاننیافش
 ی با صداهوی بودن و ستادهی که با فاصله از ما اهی جون و شاگردش و عالیشد به زر
  :بلند گفت

  
  . باشهرونی تو خونه، فقط عروس بنی خانوم ها بر-
  

 نیافش. دی رو گرفت و به سمت خونه کشی و دست علدی به سمت ما دوعی سرهیعال
 دوشش ی رو روشی بردارلمی فنی خم شد و دور بواری دیعکاس هم به سمت خارج

 و همه به دی چشم هام کشری رو زی و ابردی جون هم به سمت من دویزر. گذاشت
  : رو به من گفتاموشه خنشی که معلوم بود هنوز دوربنیافش. داخل خونه رفتن

  
  . و در رو با اشاره من باز کنای عروس خانوم شما آروم به سمت در ب-
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  :و گفت رو تکون دادم، و سرش رو به اون سمت چرخوند سرم

  
  .ای آقا مسعود ب-
  
  ... با اشاره دستش آروم به سمت در رفتم و در رو باز کردم و
  

 لحاظ که فرهاد کار نی حال فرهاد، از اینگران بودم؛ نه برا.  نا آرام بودقلبم
 و کنار می قدم زداطی حی درخت هاری که با مسعود زیتمام مدت.  بکنهیاحمقانه ا

 کامال ی و فقط به هم لبخند هامیهم حرف نزد کلمه هی ی و حتمیحوض نشست
 ما بودن، همه یی فرمافیشر و مردم بد بخت هم پشت در منتظر تمی زدیمصنوع

 بار به آبروم فکر نی اولیبرا. ادی نرونی از خونه بی وقت علهی بود که نیحواسم به ا
  . به مسعودیکردم، نه به غرورم؛ به پدرم فکر کردم، حت

  
 د،ی نفهمیچی هست، اما مسعود همی نگرانیای و چشم هام گودهیر دونستم رنگم پیم
  : با خودم گفتماورد،ی خودش نی و به رودی فهمای

  
 کرده باشه که دل پدر من و شاد ی خواد کاریاون فقط م!  اصال مگه براش مهمه-

  .کنه
  

 گوشم کرد کی صورتم انداخت و چادرم رو سرم کرد و صورتش رو نزدی رو روتور
  :و گفت

  
  !ستی بد نی لبخند بزنهی -
  

 بود و ی جدیلی صورتش خی بود، بر خالف لبخند رویمسعود جد. ختی فرو ردلم
 که مسعود علتش رو حدس زده باشه، که صد در صد دمی ترسیم. دمی ترسیمن م

  . طور بودنیهم هم
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 پاشنه بلند و ی شک اگر اسما تمام مدت بازوم رو نگرفته بود، با اون کفش هایب
  . شدمی به خونه کله پا مدنی که افت کرده بود تا رسیارفش
  

 اتاق عقد که در واقع همون اتاق خواب مامان و بابا بود که حاال ی مبل توی رویوقت
 هم یدست هام و تو.  حالم جا اومدی شده بود، نشستم تازه کمنیی تزبای زیبه شکل

  . بدون دستکشم بغض کردمی دست هادنیقالب کردم و با د
  
 بچگانه به نظر برسه اما من اون دستکش ها رو دوست داشتم و حاال دی بغضم شالیلد

 احمقانه اش که کل روز رو به کامم زهر ی و حرف های موقع علیبه خاطر حضور ب
  . رفته بود دستکش هام و بردارمادمیکرده بود 

  
  : در گوشم گفتهیعال.  شدمالشی خیب

  
  !؟ی ساغر جان چرا با چادر نشست-
  
 خارج کردم و باالش رو هم از رمی خم شدم و چادر رو از زی کمی حوصلگی باب

  . سرم برداشتمیرو
  

زن ها تا .  بعد مسعود کنارم قرار گرفت و کل خونه تو سکوت فرو رفتهی ثانچند
 رونی هم به اتفاق مرد ها از اتاق بهی که جا بود دور سفره عقد نشستن و بقییجا

  .رفتن
  

. اما مطمئنم به خاطر فرهاد نبود. دی جوشی و سرکه مریلم مثل س بود و دنیی پاسرم
 موندن هی رفتن و فقط اسما و عالرونی زن ها هم بی هی که بقدی هم نکشقهی دقکیبه 

و مامان . دی سابی سرمون پارچه نگه داشتن و الهام خواهر مسعود که قند میکه باال
  . بودنگرفتهو زن عمو که دو طرف مبل قرار 

  
 نگاه لمی فهیانگار داشتم به اتفاقات دور و برم مثل !  کردم مغزم رو هواستی محس

.  نگاهش کردمدی چند بار به سمت مسعود برگشتم و از پشت تور سفیحت.  کردمیم
 زیچند بار صورتش رو آنال.  ها جذاب تر شده بودیبه صورتش که بدون کبود
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 هی مقدار مهری که وقتیبخندول. دهی پر پشت و کشی بلند و ابروهایشونیپ. کردم
  .چهارده هزار تومان...  لبشیقرائت شد نشست رو

  
  : گفتمی آرومی گوشش کردم و با صداکی رو نزدصورتم

  
  . کردهنیی اون رو هم پدرم تع-
  

  : بهم انداخت و گفتی آرومنگاه
  
  . دونمی م-
  

 فقط هر  بابامام،ی به حساب نمزادی دونستن که من جز آدمی دونست، همه می مبله
  . دادی واسه دل خوش کنک به حرفم گوش میاز گاه

  
 فکر کردم که پدرم به حرفم گوش کرد و ی مبل فرو رفتم و به روزی کرده توبغ

 ایو !  افتخار کردمی پدرنیچقدر به داشتن چن.  زنهی رو به هم میگفت نامزد
  ! نشون داد در برابر کار فرهاد واسمی که پدرم چنان برخورد روشن فکرانه ایروز

  
  .لعنت به تو. لعنت به تو مسعود.  لبم نشستی رویپوزخند

  
  لم؟ی بنده وک-
  

 صورتم به پشت ی زن عمو از جلویدست ها.  گونه ام نشستی روی اشکقطره
 لحن نیو با سرد تر.  رو بستمی لفظریگردنم رفتن و قفل گردنبند به اصطالح ز

  :ممکن گفتم
  
  . بله-
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 ی اتاق گوش مرونی بی دخترهای خنده یه بودم و به صدا موهام بردی رو تودستم
من که از ظهر ور دل مسعود بودم . رنی داشتن از مسعود رو نما بگیدادم که سع

  . ذاشتن جواز ورود به حجلهیبهتر بود اسمش رو م!  بودی اغهی رونما چه صگهید
  

 ش دسته افهی خنده و نگاهم رو تو اتاق مسعود چرخوندم که قری خودم زدم زحجله؟
 گذاشته شده بود و معلوم بود زن لی وسای تختش کلیرو.  از اتاق من نداشتیکم

 ساک یحت.  همه رو چپونده تو اتاق خواب هاییرای خلوت کردن هال و پذیعمو برا
فقط به اندازه دو .  اتاق بودنی همی برام آماده کرده بود هم توروزیمن که مامان د

 ی کافیشتری رکی زلزله کیو . سط اتاق جا بوددست رخت خواب من و مسعود و
  .می آوار بمونریبود تا ز

  
  : قهقهه زد و گفتمسعود

  
  !نی کرددای از توش پیزیاگر چ.  کت من مال شمانیا-
  

  : دادمصی معترض اسما رو تشخیصدا
  
  .مشی ببرمی خوایاصال خواهرم و بده م!  تو مسعودییچقدر گدا-
  

 بغض شی پقهی چند دقنینه انگار که اسما تا همانگار .  لبم نشستی رویلبخند
 ی خونه می اومدم خونه و چه بعد از ناهار که اومدشگاهی که از آرایچه وقت! داشت

 اتاق و خودش همراهم اومد و نی که من اومدم تو اشی پقهیعمو و درست تا چند دق
  .با بغض از فردا صبح و از رفتنم حرف زد

  
  

 در نی انگار تازه از دست دختر ها خالص شده بود ب اتاق باز شد و مسعود کهدر
 لبش لبخند بود با ی که روی من انداخت و در حالی به سر تاپای و نگاهستادیا

  : دختر ها گفتتی و احتماال باز هم جمعرونیاعتراض رو به ب
  
  .نی دخترتونم ببرنی پس بدنیاریپول هام و ب-



  گوهر مقصود  

  

goldjar/me.Telegram  

 

138

  
  : با دستش من و اشاره کرد و گفتو
  
  ! عروسه؟هی کجاش شبنیا!  اون همه پول دادمن،یبت امن با-
  

 و شلوار وسط شرتی من که با تدنی خواهرش؛ سرش و آورد داخل و با دالهام،
 داد ی که مسعود رو به داخل اتاق هل می و در حالدیتشک ها نشسته بودم خند

  :گفت
  
  .اری در نی بازیبرو تو کول-
  
  :ابروم و باال بردم و گفتم.  بست مسعود رو به داخل فرستاد و در رو همو
  
  !؟یمگه تو بابت لباس عروسم بهشون پول داد-
  
  : قفل چرخوند و گفتی رو تودیکل
  
  . کردم ساغر خانومیشوخ-
  
  : انبوه رخت خواب ها انداخته بودم رفت و گفتی سمت لباس عروسم که روبه
  
  . اومدی قشنگ بود و بهت میلیخ-
  
 رو بذارم نی دونستم ای کردم و نمینگاهش م. د کتش رو در آورنی در همون حو

در واقع هر کس امروز .  دروغه اگه بگم لذت نبرده بودمیول!  نهای فی تعریبه پا
  . شده بودمی به حولی حالکی کوچی کرده بود من مثل بچه هافیازم تعر

  
 کرد و ی کرد به در اتاق اشاره ای بلوزش رو باز منی سرآستی که دکمه ی حالدر

  :گفت
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  ! قراره بمونن؟یتا ک-
  

  : زدم و گفتمیپوزخند
  
  . پزهی داره مایتازه مامانت خوراک لوب-
  
  : ادامه دادمیثی با لبخند خبو
  
  .تا صبح هستن-
  

  : هاش و باد کرد و بعد فوت کرد و گفتلپ
  
  مگه باز هم واسه خوردن جا دارن؟. خدا رحم کنه-
  

  :باس عروسم گفت بلوزش رو باز کرد و با اشاره به لی هادکمه
  
  !نه؟. شی که در آوردی تحملش کنی تونستی نمگهیمعلومه د-
  
  ! براش مهم بود که من لباس عروسم تنم باشه؟نقدری ایعنی

  
 ی که دراز می جمعش کردم و در حالعی سری لبم نشست ولی روی اراده لبخندیب

  : گفتمدمیکش
  
  . کردی داشت خفه م مگهید.  تنم بودیاز ظهره تو-
  

  : رو کنار زد و گفتهپرد
  
  ؟یمتوجه برف شده بود-
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 بدون ی تشک بلند شدم و خودم و به پنجره رسوندم و وقتی از روعی اراده سریب
 فورا نگاهم و گرفتم یول.  شدممونیکفش کنارش قرار گرفتم تازه متوجه تفاوت قد

  .دنی باری برف با فاصله داشتن می دوختم که حاال دونه هاشهیو به آسمون پشت ش
  

 نیی نگاهم و پادن،ی باری برف درشت و با فاصله میدونه ها!  قرمز بودآسمون
بغض کردم، من .  خودمونیبه خونه . آوردم و به ساختمون رو به رو چشم دوختم

 برم؟ از نجای کنم که از ای تونستم خودم و راضیچه طور.  خواستم برمیفردا م
   مامانم، بابام و اسما؟شیپ

  
 امروزش، ی افتادم و حرف هاهی عالادی.  دوختمی بغلیشت بوم خونه  رو به پنگاهم

  !بشی عجی و دلسوزیبه عل! یاعترافش به عاشق شدنش، اون هم چه عشق وحشتناک
  

  : گفتی آرومی بازوم نشست و با صدای به گوشم خورد و دستش رونفسش
  
   من بدونم؟دی هست که بایزیچ-
  

  :دمی پوزخندش و شنی صدا. بست و آب دهنم و قورت دادمخی بدنم
  
  !ی طور آب دهنت و قورت دادنی مهمه که ایلیپس معلومه خ-
  
 ی مالیبر خالف تصورم که خ.  ترس سرم و به طرفش چرخوندم و نگاهش کردمبا

  . شم اما لبخندش مهربون بودی غضبناکش رو به رو مافهیکردم االن با ق
  
  م؟ی حرف بزنیدوست دار-
  

.  سرم رو به چپ و راست تکون دادمدم،ی ام تابلو بود ترسافهی که هنوز قی حالدر
  : تر شد و گفتقیلبخندش عم
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 اطی حی که من و تو توی که تمام مدتی علنی و مالنی خونی افهیمثال در مورد ق-
 یزی و آبرو ررونی بادی نگهش داشت تا نشگاهی آرای خواهرش تومی زدیقدم م
  نکنه؟

  
حتما اون . نی کنه افشلتی، تموم شد، خدا ذلتموم شد ساغر.  رو حس کردممردن

 حاال مسعود به بابام یوا.  بگهادی خواد بی ش معلوم بود که مافهیاصال ق! گهیگفته د
  .بد بخت شدم رفت.  گهیم
  

  : از موهام رو پشت گوشم زد و گفتی صورتم کرد و دسته اکی رو نزددستش
  
  ؟ی بگیزی چیهنوز هم دوست ندار-
  

  : گفتمیز شد و به سخت هام از هم بالب
  
  . کنهی رو عوض نمیزیگفتنش چ-
  

  : گفتی آرومی نگاهم کرد و با صداقی لحظه عمچند
  
   ...ی گیراست م-
  

  : زد و گفتی کمرنگلبخند
  
  !م؟ی همشی من و تو االن پی کنه وقتی رو عوض میزیگفتنش چه چ-
  
   ...ی علیعنی!  بهم گفته؟ی چی دونست علیمگه مسعود م! ؟ی چیعنی حرف نیا

  
  : ادامه بدم و گفتاتمی به حدسنی از اشتری نداد باجازه

  
  .رمی می میدارم از خستگ-
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 انداختم و نییسرم رو پا.  رو در آوردراهنشی از من فاصله گرفت و پی قدمو
از سر و صداهاشون معلوم .  اومدی که از هال می ظروفیحواسم رو دادم به صدا

  قول مسعود مگه باز هم واسه خوردن جا داشتن؟به .  کننیبود دارن سفره پهن م
  
  ؟یستیتو خسته ن-
  

 شرت و شلوار یمسعود هم مثل من ت.  اراده لبخند زدمیب.  رو باال آوردمنگاهم
به سمتش رفتم و کنارش دراز .  بوددهی تشک دراز کشی بود، و حاال رودهیپوش
  .دمیکش

  
  :و در همون حال غر زد دی هر دو کشی که کنارش بود رو روی دو نفره الحاف

  
  م؟ی سر وصدا بخوابنی ما قراره تو همیعنی-
  

  . شدی و رو مریدلم داشت ز. در واقع همون لبخند هم به زور بود.  لبخند زدمفقط
  
.  بودمدهیو من به سمت اون به پهلو دراز کش.  زدی نمی سقف زل زده بود و حرفبه

   که باهاش حرف بزنم؟ فرصت نبودمهیچرا من هم ساکت بودم؟ مگه منتظر 
  
  : گفتمی آرومی صدابا
  
  مسعود؟-
  

  : دادم و گفتمرونی بینفسم رو به آرام.  و منتظر نگاهم کرددی به سمتم چرخسرش
  
  ؟ی ازدواج و قبول کردنیچرا ا-
  

  : زد و گفتیلبخند
  
  ! کردم؟ی مدایاز تو بهتر کجا پ-
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  : شد و ادامه دادثیلبخندش خب.  نگاهش کردممشکوک

  
 زن ساکت که هیو .  دهی متی بهم اهمیلیپدر زن پولدار که دست بر قضا خ هی-
  . زنهی ترسه و کم هم حرف می زود میلیخ
  

 خنده اش جمع هی و بعد از چند ثاندی بلند خندی و با صدادی کردم، اخمم رو داخم
  : گفتی جدی افهیشد و با ق

  
  ! دونمینم-
  

  : رو از من گرفت و گفتنگاهش.  باز شد و متعجب بهش نگاه کردماخمم
  
 که نی بدون اری اگر بهم بگه بمی زنم، حتی نمی حرف پدرت حرفیدرسته رو-
 در مورد اون اتفاق حرف زد ی دونم چرا وقتیاما واقعا نم. رمی می مارهی بیلیدل
...  
  
  : که صداقتش کامال معلوم بود گفتی صورتم نگاه کرد و با لحنبه
  
   گرفتم؟ی به خودمون سخت مدی پس چرا با،یودمن باور کردم که تو مقصر نب-
  

 دونستم چه ی مرگم بود که نمهیاصال . گرفته بود؟ نه؛ نگرفته بود.  بودی جورهی دلم
  !مرگمه

  
 بودم هم یهم عصب.  اعترافش رونی که اول زد رو باور کردم هم ای حرفهم

  : زد و گفتیلبخند.  دارمیری خود درگدیانگار فهم. خوشحال
  
  ... اما می نداشتیوبشروع خ-
  
  !یچون تو قندون پرتاب کرد-
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  : لبخندش جمع بشه ابروهاش باال رفتن و فورا گفتنکهی ابدون

  
  !چون به خاطر تو کتک خورده بودم-
  
  ! نشونه ضعف خودت بودنیا-
  
  !اون ها چهار نفر بودن-
  

 پار  تنه زده مسعود و لت وهی کردم فرهاد یمن احمق و باش که فکر م.  شدمساکت
  :اوردمیدر هر حال باز هم من مقصر نبودم پس کم ن! کرده

  
  .ی کنی که کتک خوردنت رو سر من تالفی گرفتمیپس تصم-
  

  : رو جمع کرد و گفتلبخندش
  
  .سکوتت رو اعصابم بود-
  
  !ی خاطر قندون و پرتاب کردنیبه هم-
  

  : هاش و از خشم به هم فشار داددندون
  
 ی می و معلوم نبود تو دلت چی کردیط نگاهم م و تو فقی خواستم حرف بزنیم-

  .یگفت
  

  : گاه بدنم کردم و همچنان با خشم ادامه دادمهی و تکآرنجم
  
  ! شد؟ی زبونم باز م؟ی خورد به سرم چیاگر م-
  

  : و گفتدی جلو کشی هم مثل من باالتنه اش رو کماون
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  . خورهیحواسم بود که نم-
  

  : هام گرد شدچشم
  
 قندون خورده بود به یم و خم نکرده بودم که مغزم به جااگر سر!  خوردینم-
  !وارید
  
  : سمجات گفتبا
  
 که قندون رو ی چون متوجه شد،ی کنی دونستم سرت و خم میم.  خوردینم-

  ... عمل نکردم که تو نتونعیمن اونقدر سر.  خوام به سمتت پرت کنمیبرداشتم و م
  
  !؟ی خورد چیاگر م-
  
  : گفتی کالفگبا
  
  !ه نخوردهحاال ک-
  

  : و گفتمنشستم
  
  ! خوردی در صد مکیاگر -
  

 یمن اصال نم! م؟یدی بحث رسنیاز کجا به ا.  نبود، اما کالفه بودیعصب.  شدساکت
.  کردمی به بحث اولم وصلش می جورهی دیبا. خواستم در مورد قندون صحبت کنم

  :نگاهم و ازش گرفتم و نفسم رو فوت کردم و گفتم
  
  ...جوابم و ند-
  
  . خوامیمعذرت م-
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به صورتش نگاه .  به گوش هام شک کردممی با هم و به صورت همزمان حرف زدچون

  :کردم و گفتم
  
  ؟ی گفتیچ-
  

  : هاش و به هم فشار داد و بعد گفتلب
  
من واقعا قصد ...  خوام که ترسوندمت یمعذرت م...  خوام یگفتم معذرت م-

  .ی کشیبودم که سرت و کنار ممطمئن ... نداشتم قندون و به سرت بزنم، من 
  
رو تکرار کنم که » !؟ی خورد چیاگر م« سوال احمقانه که نی خواستم باز هم ایم

بعد از . ساکت شدم!  کردی میحاال که داشت معذرت خواه.  خودم و گرفتمیجلو
  : گفتدی کشی گردنش باال مری که لحاف رو تا زی و در حالدی دراز کشهیچند ثان

  
  .ریشب بخ ... ی نشتی که فردا صبح اذیخوابتو هم بهتره ب-
  

سرم رو .  دادی و نوازش ممینی تازه داشت بای خوراک لوبیبو.  هاش و بستچشم
  : گفتمی آرومی گوش مسعود بردم و با صداکینزد

  
  . دارهتی ارجحایخوراک لوب...  باهات حرف دارم اما یهر چند هنوز هم کل-
  

من هم بلند شدم و از .  لبش نشستی رویند چشم هاش و باز کنه لبخنکهی ابدون
 به ی از اتاق نبودم، در واقع حترونی بقهی دو دقیکی از شتریالبته ب. اتاق خارج شدم

 چون زن عمو به سمتم اومد و در مقابل چشم مهمون ها دستم رو دمیسفره هم نرس
ق سر  تو فر،ی کرد و بعد از زدن مشتباز در اتاق رو د،یگرفت و به سمت اتاق کش

  . غر از اتاق خارج شدی نوا و کلیمسعود ب
  

 جاش ی شده بود توقی خوابش عمقهی دقهی نی که معلوم بود در عرض هممسعود
  . خاروندی مشت مادرش رو مینشسته بود و جا
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  : گفتمزونی آوی لبهابا
  
  ! به سفره برسمیمامانت نذاشت حت-
  
  : گفتی لحن با مزه ابا
  
  خب چرا تو سر من مشت زد؟-
  

 کاسه خوراک وارد شد و دوتا قاشق به دستمون داد و هی اتاق باز شد و الهام با در
با ذوق قاشقم رو تو .  رفترونی به جفتمون از اتاق بی اساسی چشم غره هیبعد از 

  :کاسه بردم و رو به مسعود گفتم
  
  ؟ی خوریتو نم-
  

  : کرد و گفتیاخم
  
  . بخور، جمعش کن و بخوابعیسر-
  
   لحافری بار سرش رو برد زنی و ادیراز کش جاش دی توو
  
  .خخام...  خخخخ-
  
 دم؟ی دی رو میداشتم خوابِ چ. گرد گرد.  چشم هام و با تمام قدرت باز کردمهوی
  . حوض ببرهی خواست سر بابام و لبه ی قَمه بزرگ دست فرهاد بود و مهی

  
  .قققق... ق ...  ق -
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 قبل گرم خواب بودن به سمت راستم ی هیان که انگار نه انگار تا چند ثیی چشم هابا
.  اش بودنهی سیدو تا کف دستش رو.  بوددهیمسعود آزادانه خواب. نگاه کردم

  . شدی از هنجره اش خارج مبی و غربی عجی صدا هانی باز و امهیدهنش هم ن
  
  ... خخخ -
  

.  بودیچه خواب بد!  شدمداری مسعود بیپس از صدا.  به نبض افتاده بودسرم
 ی اسما رو می هی گری کردم هنوز صدایحس م. هاد همه رو لت و پار کرده بودفر

  .شنوم
  

تا به حال . گمون نکنم!  کرد؟یبابا هم خر و پف م.  به مسعود نگاه کردمدوباره
 یزی بودم چدهی خوابششی که پیخودم هم چند بار!  بزنهی بودم مامان حرفدهیند

  .متوجه نشده بودم
  
  .آآآ.. هه ...  هه -
  

  ! و دو حرف الفبا رو ذکر کنه؟ی خواد سیاون م! چه فاجعه! ایخدا
  

 نفس هم ی حتهی چند ثانیبرا.  رو به بازوش رسوندم و آروم ضربه زدمدستم
 بودم اما جی هنوز خودم هم گنکهیبا ا!  ضربه کشتمشنینکنه با هم! دمیترس. دینکش
  . نهای کشه ی واقعا نفس منمی کردم تمرکز کنم تا ببیسع
  

 ی خفه اغیاز ترسم ج.  چشم هاش و باز کردهوی بردم کی که صورتم رو نزدنیهم
 من کامل تو جاش نشست و در ی خفه غیبا همون ج.  کناردمی و خودم و کشدمیکش
  : که قصد داشت بلند بشه گفتیحال

  
   شده؟ی چ-
  

در  به دهی و نرسدمی که به دراتاق برسه به خودم اومدم و دنبالش دونی از اقبل
 ییاون همه حرف ها.  ام گرفته بودهیگر.  نگاهم کردیجیبا گ. دمیدستش رو چسب
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 ی که مییبا صدا! نی همیعنی.  هفته بهم در مورد امشب گفته بودهی نیکه مامان تو ا
  : گفتمدیلرز

  
   مسعود؟ی ری کجا م-
  

 ونری بی نگاهم کرد و انگار تازه مغزش به کار افتاد، نفسش رو به آرامهی ثانچند
  :فرستاد

  
   خواب بودم؟-
  

  : و گفتمدی ام لرزچونه
  
  . بخوابری برو بگای ب-
  

چند قدم به سمت رخت خواب رفت و . ستادمی عقب تر ای و کمدمی هام و کشدست
  : بهم نگاه کرد و گفتستاد،یا

  
  ؟ی کرددارمی شده؟ چرا بیزی چ-
  

  : رو به چپ و راست تکون دادم و گفتمسرم
  
  ! صدات هم نکردمی من حت.ی کردی خر و پف م-
  

  : لبش نشست و گفتی روی کمرنگلبخند
  
  . به پهلو بخوابمدی شرمنده، با-
  
 که حس دی نرسقهیبه دق. دی جاش دراز کشی رو برداشت و توموندهی قدم باقکی

 یحت.  دادمهی پنجره تکری زواریبغض کرده همون جا نشستم و به د. دهیکردم خواب
  !نده که من و چقدر ترسودینفهم
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. می کردی مداری بییهوی خواب ی تودیاون رو هم نبا.  اخالقش مثل بابا بودنیا
 ی راه افتاده بود سمت کوچه، من و مامان و اسما سه نفرراهنی بار بدون پهی ادمهی

تو دلم . دی خوابی ماری هشیادی بود و زیمسعود هم استرس. میبه زور جلوش و گرفت
  :گفتم

  
  ! شد؟داری بیده چه جور تکون ساهی با یدی ند-
  
 به شتری اتاق بهی شیی دایصد درصد خونه ! با خر و پفش چه کار کنم؟. یچی هنیا

 از یچی تر شد، من هدیبغضم شد.  کردمی تحمل مدی بایعنی گرفت، یما تعلق نم
  . بودنی ترتی کم اهمشیخر و پف و خواب استرس.  دونستمیمسعود نم

  
 مامان افتادم که چقدر از ی حرف هاادیه بودم؟  گرفتمی احمقانه تصمنقدری اچرا

 گرم تر ی اول عروسی گفت مرد ها روز هایم.  خجالت زده شده بودمدنشونیشن
 بود به رفتار امشبش یکاف.  شنی تر میعی کنن و به ندرت سرد تر و طبیبرخورد م

  :با خودم گفتم. فکر کنم
  
  . ندارهتی هم اهمنی ا-
  

 ی نگاه مهی بقی تو رودی صبح بای وگرنه چه جورفتادی نی خدا رو شکر که اتفاقاصال
  کردم؟

  
 خبر شی خودم هم کم و بیعنی.  دختر و پسر جوون دارهشیی گفت دای عمو مزن

. ی و زنش اومده بودن عروسیی بودن؟ فقط داییداشتم، اون ها چه طور آدم ها
  . به صبح نمونده بودیزیالبته چ. میصبح قرار بود با اون ها بر

  
 دنشیاگر واقعا به پهلو خواب.  کردی خر و پف نمگهی شدم؛ درهی صورت مسعود خبه
  . کردمی خدا رو شکر مدی داشت پس باریتاث
  

  . رفتمیی اومدم و به سمت دستشورونیاز اتاق ب.  بوددهی از سرم پرخواب
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 نشستم و از شدت سرما دست هام و وونی ای اومدم، پشت در اتاق رورونی بیوقت

نگاهم رو به ساختمون خونه خودمون .  ها نشسته بودواریبرف کنج د. دمبغل کر
  قرار بود برم؟. دنی اراده باریاشک هام ب. انداختم

  
 بلد نبود و سال دوازده ماه یاسما هم که جز درس خوندن کار.  حامله بودمامانم

. رنی رو واسه کمک بگی داد کسیبابا هم که اجازه نم.  بود و دل درد داشتضیمر
  . موندی بچه هم نمیکی نیا

  
   باهام نداشته باشن؟ی برخود خوبشیی برم و خونواده دااگه

  
   و نشون بده؟شی ذات اصلمی دور شدی مسعود دوستم نداشته باشه و وقتاگر

  
سرم رو تکون دادم . ی همه چری شد بزنم زیکاش م.  اتاق نگاه کردمی در بسته به

  .تا افکار مزاحمم رو پس بزنم
  

   بگم؟ی وقت با مسعود دعوام شد، به کهیاگر .  شدشتری ام بهیشدت گر اما
  

 یبرگشتم و چهره .  شونه ام نشستی رویدست.  دهنم بودی معده ام تویانگار
  :کنارم نشست و گفت. دمیمهربون زن عمو رو د

  
  ه؟ی خوشگل دخترم چرا اشکی چشم ها-
  

 شونه اش و یرو گذاشتم رو بود تا بغضم به طور کامل بترکه سرم ی حرف کافنیهم
  : گفتمهیبا گر

  
  . دلم گرفته زن عمو-
  

  : و نوازش کردموهام
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 یلی خواستم از خونواده ام جدا بشم خی میمن هم وقت...  ساغر جان هیعی طب-
  . نبودشتریچهارده سالم ب.  کردمهیگر
  
  : که حس کردم بغض داره ادامه دادیی صدابا
  
 دونم ی شه، میا پدرش فرق داره، محبت سرش م تا آسمون بنی اما شوهر تو زم-

  . کنهیدرکت م
  

 زن عمو رو درک کرد، اما من اون لحظه ی حس خوب حرف های شد همه ی مکاش
. می جا بموننی همشهی همی کنم برای خواست اگر قراره با مسعود زندگیفقط دلم م

  . خونواده هاشیپ
  
 حرف نوازشم کرد، ی عمو ب کردم و زنهی دونم چقدر گذشت که همون طور گرینم

  .می داخل خونه و صبحونه رو آماده کردمیآفتاب که کامل در اومد باهم رفت
  

 صورتم نگه ی آب رو جلووانی جلو به سمتم خم شد و لی زهره از صندلیی دازن
  :داشت

  
  . بخور ساغر جانری بگ-
  

 رو نوای که لی کرد و در حالی گرفت و تشکریی رو از دست زن داوانی لمسعود
  : لب غر زدری داشت زی من نگه می لب هایجلو

  
  د؟ی رسی به آخر مای دنی خوردی رو نمای اون خوراک لوب-
  
  : گفتمی حرصی آروم ولی رو از دستش گرفتم و با صداوانیل

  
  . کنهی حالم و بد منی نشستن تو ماششهی هم-
  

  . گرفتم و چند جرعه از آب خوردمدی غره ش رو ندچشم
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  :خطاب به من گفت البرز ییدا
  
  ... به سر و ی بادهی.  شه بگو نگه دارمی حالت داره بد تر می هر وقت حس کرد-
  

  : رو قطع کردشیی حرف دامسعود
  
  .به نظرم بخوابه بهتره.  جانیی نه دا-
  
 باال انداخت و ی هم شونه اییدا.  رو از دستم گرفت و به دست زهره جون دادوانیل

  :گفت
  
  . به دکتر هم هست تعارف نکناجی احتی کنیاگر فکر م ی در هر حال، حت-
  

  : هم با لبخند گفتمسعود
  
  . ممنونم-
  

  : رو اشاره کرد و با اخم بهم گفترونش
  
  .نجای سرت و بذار ا-
  

  : هم با اخم روم و ازش گرفتم و گفتممن
  
  . خوامی نم-
  

  : هم با حرص گفتاون
  
  . خب نذار-
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 ی می کارهیاگه مامانم بود حتما .  بهتر بودمدی کشیاگر دراز م.  خواستمی ماما
 سرت و بذار، آدم بره سرش و به گهیخب اون طور که مسعود م. کرد حالم بهتر بشه

  . بکوبه بهترهوارید
  

 وقت چیه.  کرده بودمهیچقدر گر.  افتادمشی چند ساعت پادی هم بغض کردم و باز
ود به زور از اسما جدام مسع.  اسما تنگ بشهی حد دلم برانی کردم تا ایحس نم

  .ومدی نکمیبابا که اصال نزد. کرد
  

گوشت و سپرده بودم ! هه!  خواسته بودم مواظب اسما باشهدی از سعی بود ولاحمقانه
  .دست گربه

  
  ؟ی بهتر-
  

  : خواستم بهش بتوپمیم.  کردماخم
  
  ! چقدر هم که واسه تو مهمه-
  
 به نکهی بدون اییبار زن دا نیا.  نگاهش هم نکردمی جوابش رو ندادم، حتیول

  :دیعقب برگرده پرس
  
  ؟ی ساغر جان بهتر-
  

 حرف هی معده ام ته گلومه و کافاتی محتوی کردم همه یتازه حس م.  نبودمبهتر
  : گفتمنحالیبا ا. رونی بزنیبزنم تا بر

  
  . شمی بهتر م-
  

ود حق با مسع.  حال بود که متوجه بشن حالم هنوز هم بدهی اون قدر صدام باما
 یاز همه بد تر کره محل.  نبودری تاثی االنم بتی رو وضعشبی دیایبود، خوراک لوب

  .صبحونه بود
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 تصورشون هم حال به هم زن یحت.  کنمی کردم مزه همه رو دارم حس می مفکر
حالت تهوع از .  داشتمیحس بد.  دادمهیچشم هام و بستم و سرم رو به عقب تک. بود

 بابت جدا شدن از میدل تنگ.  کردی مدشیم که تشد هنی ماشی طرف، تکون هاهی
 مسعود ضی ضد و نقی رفتار هات بابمی و از همه بد تر نگرانگهیخونه هم از طرف د

 خواست ی تو اون لحظه واقعا دلم می بشم و حتی شد دچار سردرگمیباعث م
  . برمی خواب طوالنهی به ای رمیبم
  

 و من رو به سمت شونه خودش دیو چسب مسعود بازوم ی حال بودم که وقتی باونقدر
دستم رو به گردنم .  شونه اش قرار گرفتی نکردم و سرم رویخم کرد مقاومت

حس کردم سرما حالم رو .  رنگ رو از دورش باز کردمیریرسوندم و شال گردن ش
  . کنهیبهتر م

  
  : و آروم گفتدی که مسعود مچ دستم رو چسبارمی کالهم رو هم از سرم در بخواستم

  
   شد؟ی چ-
  
  : حرکت لب گفتمبا
  
  . گرممه-
  

  : و گفتدی دستش رو عقب کشی همون طور نگاهم کرد و با دو دلهی ثانچند
  
  .اری باشه در ب-
  

 مرد هی شده بود؟ اون هم واسه یرتیغ! رمی خواستم از اون اجازه بگی من که نماما
 و بارها من و بارها.  دونستی پدر من رو متیمسعود وضع!  بودبیپنجاه ساله؟ عج

 داد ی شده بود که اجازه نمیرتیاگر غ.  بوددهی حجاب دیمادرم و خواهرم رو ب
  .ارمیکالهم رو در ب
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  . در آوردن کاله شدمالی خیاما ب!  دونم چراینم
  
 باال آوردم و به مسعود یسرم رو کم.  بوددهی نگاه کردم که انگار خوابیی زن دابه

  :م نگاه کرد و گفت به صورتی حسچی هیب. نگاه کردم
  
   خوره؟ی حالت داره به هم م-
  

 و دستش رو به شونه دی خودش رو باال کشیکم.  رو به چپ و راست تکون دادمسرم
  . پاش بذارمیام فشار داد و وادارم کرد سرم رو رو

  
  : مقدمه گفتمیب.  تونستم صورتش رو خوب نگاه کنمی محاال

  
   پس مونده؟ی غذای چرا بهم گفت-
  

  :اش متعجب شد و فورا گفت هچشم
  
  سس؟ی ه-
  
اخم کردم و خواستم بلند شم که دستش رو به شونه ام .  نگاه کردشیی بعد به داو

  :فشار داد و گفت
  
  . خورهی حرف نزن حالت به هم م-
  

 ی مادمی نامه اش به یمن تازه داشت تک تک حرف ها!  خورد؟ی به هم محالم
  . چونه اشری زاومد و هر لحظه امکان داشت مشت بزنم

  
 سرش ی لبم گذاشت و کمینوک انگشت هاش رو رو.  خواستم دوباره حرف بزنمتا

  : گفتی آرومیلی خیرو خم کرد و با صدا
  
  .ادهی طور سوال ها زنی ادنیوقت واسه پرس. ی شی ما با هم تنها م-



  گوهر مقصود  

  

goldjar/me.Telegram  

 

157

  
  . با اون بودحق

  
 یب هاش به لبخند تر که شد لظیاخمم غل.  پررویپسره .  هم حق با اون نبوداصال

  :کش اومد و با حرکت لب گفت
  
  .حرص نخور.  بخواب-
  

  .همون بهتر که بخوابم.  هام و بستمچشم
  
  
  
 نی بعد از ایعنی نی داد، ای نه شب رو نشون می عسلیساعت رو. دمی پهلو چرخبه

 از اون حالت تهوع مزخرف ی بودم و حاال اثردهی سه ساعت تمام خوابمیدیکه رس
  .نبود

  
زن !  که دو نفره بودیتخت.  تخت نشستمی و از دور گردنم جمع کردم و روامموه

 من و مسعوده و هر وقت که به ی از طرف اونها براکی کوچهی هدهی گفت ی مییدا
 بهتر ی اومد ولیهنوز هم خوابم م. می اون رو با خودمون ببرمیخونه خودمون رفت

  . شدمیبود از تخت خارج م
  

 که بابت ی شد به استرسی حالت تهوعم مربوط م کنم قسمت اعظمی محس
 که تو اون یکس_نتی زیبه گفته ! که نبودن!  داشتمیی دای با بچه هاییارویرو

 بود با دوستاشون رفته بودن نی بچه ها که اسمشون آذر و رامت_ کردیخونه کار م
  .سفر

  
 کردم یم اومد با مسعود رو به رو بشم؛ حس یاصال خوشم نم.  هام و دادم جلولب
  : به متلک گفتممی با هم وارد اتاق شدیوقت.  کردهعمیضا
  
  ! هم استقبالتتیهم اومدن عروس!  خوانی خاطرت و متیی دای چقدر بچه ها-
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  : گفتی نامرد هم با خونسرداون

  
.  ندارمی کس توقعچی کنه محبتش رو رسونده، من از هی هر کس در حقم لطف-

  !ی بزنی خاله زنکی حرف هانی تو هم از اادیخوشم نم
  
به در اتاق .  کنم، به جاش اونم کنفم کردعی خواستم اون و ضای شعور، من میب

 ی جواب بدم زهره جون سرش و آورد داخل و وقتنکهی خورد و قبل از ایضربه ا
  . تخت نشستم کامل وارد اتاق شدی رودید
  

 به سمتم اومد ییبا خوش رو.  گذاشتمنی زمی رو از روم کنار زدم و پاهام و روپتو
  :و گفت

  
  .ری برو دوش بگیاگه دوست داشت. زمی حموم آماده س عز-
  

 کنه خودم و ی احمقانه نگاهم می هنوز داره با لبخنددمی دی زدم و وقتیلبخند
  :جمع و جور کردم و گفتم

  
  . رمیاالن م.  ممنون-
  
 تخت ی گهیبه سمت د!  اون هم خل بودنایقی.  زنهی باز هم داره لبخند مدمید

  :اشاره کرد و گفت
  
مادر ... خواهرشوهرم .  تختهری چند تا دستمال دوخته اون سمت مرتب شده ز-

  .شوهرت داده
  

 تخت بلند شدم و به سمت کمد لباس ها رفتم که قبل از ی هام داغ شد و از روگونه
 که هنوز همون لبخند یزهره جون هم در حال.  بودمدهیخواب لباس ها رو توش چ

  : لبش بود گفتیر آر روحرص د
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  !خجالت نداره که. زمی با من راحت باش عز-
  

از ! ای حی فکر بی بکهیزن.  فرستادمرونی از اتاق خارج شد نفسم و با آرامش بیوقت
  .خجالت آب شدم

  
  
  

 هم شی بود، رنگ گچ بردهیچی که گوشه هاش پی مربعی های بود، با گچ بردیسف
 یلی داشت، نگاه کردن به سقف خیطرح جالب.  گمیسقف اتاق رو م.  بودیصورت

   ...ی افتاد ولی مدی که بای بود، اتفاقاتشبیبهتر از فکر کردن به اتفاقات د
  

 شی رو به سمت چپم برگردوندم و به مسعود که درست با همون ژست دو شب پسرم
 خواست دستم رو مشت کنم و با یدلم م.  کردیخر خر م.  بود نگاه کردمدهیخواب

  . اشنهیبکوبم تخت سقدرت 
  

  . رفت سر کاری نبود و صبح زود ملی امروز، تعطکاش
  
 شی پیی فکرکردم که االن زندانی و به ادمی سمت راست و پشت بهش چرخبه

  !دمی که کشی اون همه خجالتفی داره؟ حشبی از دیخودش چه برداشت
  

   ناراحت؟ای باشم؟ خوشحال
  
 هر دنیودم و به اتاق رسوندم توقع د خنی از حموم در اومدم و پاورچی وقتشبید
با حرص بدون خشک کردن موهام .  که مسعود خواب باشهنی رو داشتم جز ایزیچ

 و اون دمی تخت دراز کشیبه سمت تخت رفتم و بدون مالحظه خواب بودنش رو
  :قدر تو جام وول خوردم که صداش در اومد

  
  ؟یری گی چرا آروم نم-
  
  : حرص گفتمبا
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  ...و خواب بودم  تموم امروز -
  

  : رو قطع کرد و با التماس گفتحرفم
  
  . کنم بذار بخوابمی خواهش مدم،ی من نخوابی دونم ولی م-
  
  : و ملتمسانه بهم چشم دوخت و گفتدی به سمتم چرخو
  
  . اومدم تو اتاقستی ربع هم نهی.  من و به حرف گرفته بودیی لحظه دانی تا هم-
  
 که حرفم رو جمع کردم ی سکوت وقتهید از چند ثان خشم نگاهم و ازش گرفتم و بعبا

 بود دهی خوابیطور.  باز موندمهیتا جوابش رو بدم به صورتش نگاه کردم اما دهنم ن
  !که انگار چند ساعت از خوابش گذشته بود

  
  !ری صبحت بخ-
  
 نگاه کردم و شی اومدم و به صورت شاد و پر انرژرونی گذشته بکی فکر شب رمانتاز
 و میشونی صورتم خم شد و پیدهنم رو باز کردم تا جوابش رو بدم رو که نیهم

  : و دستش رو به سمتم دراز کردستادی هم جدا شد و کنار تخت اعی سریلی و خدیبوس
  
  م؟ی صبحونه بخورمی بر-
  

 توجه به دست دراز شده اش به ی ش بودم برانهی غافلگی که هنوز مات بوسه من
  :د و گفت زیلبخند. صورتش زل زده بودم

  
  ؟یای نم-
  

با پشت دستم دستش رو پس زدم و .  هم رفتی رو جمع کردم و ابروهام توخودم
  : جام نشستم و گفتمیتو
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 به من حی توضهیهنوز !  به خوابی هم که خودت و زدشبید.  مهربون نشوی الک-

  .ی خوشگلت بدهکاریبابت اون نامه 
  

  : زد و گفتی حرص در آرلبخند
  
 یاما چون دوست ندارم فکر کن. میرم بهتره اول صبحونه بخور هر چند به نظ-

 ی میچ.  دمی مونم و به سوالت جواب می مرمی جواب دادن در مریدارم از ز
  ؟ی بشنویخوا

  
 ی رو به نشونه فکر کردن برانشیریلب ز.  من و من دوباره سوالم رو تکرار کردمبا

  : به دندون گرفت و بعد گفتهیچند ثان
  
 هم بدون نیو فرهاد همچ. یستی ندهی بودم که تو با پدرت هم عقهدی خب فهم-

اون . یری بگمی کردم تا با فکر باز تصمی صحبت میبهتر بود با لحن بد.  نبودگاهیجا
  !ی پدرت و بزنی بشه که کامل رای تونست واست سندینامه م

  
  : زد و گفتیپوزخند

  
  !ی کار و نکردنی اما ا-
  

  : اخم کردم و گفتمیسوال
  
 که من نتونم نامه رو به پدرم ی کار و کردنیا! ی چون تو حرف از فرهاد زده بود-
..  
  
 خواستم تو کار خدا سنگ بندازم یتو فکر کن م. امی خواستم با خودم کنار بی م-
  ! دارهری چقدرتاثنمیبب
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 دی من و که دیجیگ.  آوردمیاز حرف هاش سر در نم.  کردمزی هام و رچشم
  : گفتی آرومی دستش گرفت و با صدایخم شد و دستم رو تودوباره به سمتم 

  
  . تا قشنگ تر بشهمیای با قسمت کنار بای ب-
  
  : و گفتدی من رو به سمت خودش کشو
  
  ناراحتت کردم؟....  هم فکر نکن ادی ز-
  

  : زد و گفتیلبخند.  اخم داشتمهنوز
  
  . خوامی معذرت م-
  

  :جدا کردم و گفتم قرار گرفت خودم و ازش نی زمی که روپاهام
  
  .امیمن هم م.  برو-
  

 و به موهام ستادی در ای رو تکون داد و به سمت در رفت، قبل از رفتنش السرش
  :دوباره اخم کردم و گفتم. نگاه کرد

  
  !؟ی داری با سر لخت بودن من مشکل-
  

  : هاش و کج و کوله کرد و با مکث گفتلب
  
  . باشی هر جور دوست دار-
  
  .شد از اتاق خارج و
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 فرستادم که از چشم مسعود دور رونی بی نفسم رو با آسودگیی بلند شدن دابا
.  شدی کرد که آدم معذب می اونقدر تعارف مییدا. نموند و برام لبخند زد

زهره جون با .  هم بلند شداطی زنگ حیهمزمان با خروجش از آشپزخونه صدا
  : گفتیخوشحال

  
  . حتما بچه هان-
  

من هم همراه مسعود از .  با سر و صدا وارد خونه شدننی رامت بعد آذر ویلحظات
 یجوابِ دست دراز شده . می کردی و باهاشون احوال پرسمی بلند شدزیپشت م

 زی آمریالبته قصد دارم نگاه تحق.  سرد اکتفا کردی آذر به سالمی رو دادم ولنیرامت
  .کنم و بهش فکر نرمیو کنکاش گرش رو فاکتور بگ

  
 ولو کردن و لباس نی زمی در آشپزخونه روی رو همون جلولشونی دو وساهر

  . آشپزخونهیهاشون و سبک کردن و اومدن تو
  

 که اهل نیبا ا.  و مسعود رو به رونی آذرو زهره جون نشسته بودم و رامتنی بمن
 دست داده بودم عذاب نی که به رامتنی از ای خودم نبودم ولی برایریسخت گ

. ن بر خالف تصورم آذر و مسعود به هم دست نداده بودنچو. وجدان گرفته بودم
 سرزنش کردم اما به خودم ه که سرم حجاب ندارنی ای لحظه خودم رو براهی یحت

  :تشر زدم
  
  ! باشی چته؟ خود مسعود گفت هر جور دوست دار-
  

 خودم برداشتم و ی که قندون رو از جلونیهم.  با چشم به قندون اشاره کردمسعود
  : گفتیزیآذر با لحن طعنه آمبهش دادم 

  
   کف دستت؟هی اون چ-
  

.  شدم و متوجه شدم منظورش رد کمرنگ حناسترهی با تعجب به کف دستم خخودم
  :گفتم
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  . مال حنا بندونه-
  
  : اش رو جمع کردافهیق
  
  ! کف دستت بذارنیچرا گذاشت!  حنا-
  

  : من جواب دادی جون به جازهره
  
 شتریچند روز هم که ب! گهی خوشه دزهای چنی هم آذر جان بزرگتر ها دلشون به-

  . مونهیجاش نم
  
 ی ولستی تفاوت در حال لمبوندن بود و انگار حواسش نی مسعود نگاه کردم که ببه

  : باال انداخت و گفتیآذر شونه ا.  کردی با عالقه به ما نگاه منیرامت
  
  .می مسخره نداری رسم هانی خدا رو شکر ما از ا-
  
 دم بخت ی گفتن اگر عروس کف دست دختر های مادمهی! داشتم من دوست یول

 ی حنازی می پای شه و چه ساده لوحانه از بچگیحنا بذاره زود تر بختشون باز م
  !ستادمیعروس داوطلب وام

  
  : هم زهره جون جواب دادباز

  
  .می اجراش کنی ذاری هم تو بچه نممی داشته باش-
  
 زدم و باز به مسعود نگاه یبخند زورکمن هم ل. دنی خودش و دختر زشتش خندو

رو به مادرش .  از رو بسته بودری من شمشیانگار آذر از همون لحظه اول برا. کردم
  :گفت

  
  ! کردنیی چه کاراگهی مامان د-
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  : بالفاصله رو به مسعود گفتو
  
  !نمی مسعود دست تو رو هم بب-
  

  : سرش رو باال آورد و با تعجب گفتمسعود
  
   چرا؟-
  
   کف دست تو نذاشتن؟ حنا-
  

  : گفتی هم با لبخندمسعود
  
   ...یفقط برا!  نه-
  

  : ادامه دادی من افتاد و با لحن شل شده ای عصبی افهی به قنگاهش
  
  . عروس گذاشتن-
  

  : دستش رو به سمت من دراز کرد و گفتی با لبخندنیرامت
  
  .کنه ی ول نمدهی آذر چسبهی چنی بدونم انم،ی ساغر جون بده دستت و بب-
  
  : اخم به مسعود نگاه کردم و آذر همزمان گفتبا
  
  ! ذارن رسمی اسمش و مهی گند و کثافت ها چنی دونم ای آخه من نم-
  

  : گفتی نگاهش رو از من گرفت و رو به آذر با خونسردمسعود
  
  .اَه. می خوری می چمی ور ور نکن بذار بفهمقهیدو دق! ی زنی چقدر حرف م-
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  :ت آذر باال رفیابروها

  
   کنم؟ی من ور ور م-
  

  : دستش رو تکون داد و گفتنیرامت
  
  ! ساغرگهی دنمی بده بب-
  

 و همزمان به دی و کشنیمسعود مچ دست رامت! یکی نی زود پسر خاله شد اچه
  :جفتشون گفت

  
  . هانی بار آخرتون باشه سر به سر خانوم من گذاشت-
  

  : چشم هاش و گرد کرد و با خنده گفتنیرامت
  
  . داداشمیدی گرخ-
  
 زیاز پشت م.  به آذر برخوردی داشت اما انگار حسابی که لحن مسعود شوخنی ابا

  :بلند شد و گفت
  
  !می انگار زنش و خورد-
  

  : جون لبش و گاز گرفت و رو به آذر گفتزهره
  
  . کردیشوخ! ی شناسی مامان مسعود و که م-
  

 شد و با نهیبه س شد مسعود دست ی که آذر دشت از آشپزخونه خارج مهمزمان
  : گفتشیی رو به زندایلبخند
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  . امی مورد کامال جدنیدر ا.  جونیی نه زندا-
  

  : رو به من گفتی حرف با لبخندی به مسعود رفت و بی جون چشم غره ازهره
  
  !یری وقت به دل نگهی.  ساغر جانستی تو دلش نیچی آذر ه-
  

  : جواب دادنیرامت
  
  .نه تو مغزش.  نه تو دلش-
  
  : گفتمی مصنوعیرو به زهره جون با لبخند.  خندهری مسعود زدن ز باو
  
  .تازه از سفر اومدن خسته هم هستن. ناراحت نشدم.  نه زهره جون-
  

  : داد گفتی که لقمه رو تو دهنش فرو می در حالنیرامت
  
  .هی مدلنیکال هم.  ندارهشی به خستگی ربط-
  
  : رو به مادرش ادامه دادو
  
  .می زود تر برگردمیمجبور شد.  غر زد حال همه رو گرفت اونجا هم اونقدر-
  
  : خطاب به مسعود گفتو
  
.  خواستن کله ت و بکننی متهی عروسدنیفهم.  سراغت و گرفتنیلی بچه ها خ-

  . از دستت شکارهیاحمد که حساب
  
 ی تا بعد از صبحونه و متوجه شدم آذر هم کالسی کرد، حتدای حرفهاشون ادامه پو

 مشترک دارن و ی هر سه دوستانی درسش رو تموم کرده ولنیامتو ر. مسعوده
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 دیشا!  که آذر معلم باشه واقعا تاسف بار بودنیتصور ا.  رفتنی محی با هم تفرشهیهم
  ! مدرسه اش بهتر باشهپیت

  
  
  

 راحت گوشه یلی کوچکم چرخوندم و شناسنامه ها رو برداشتم، خفی کی رو تودستم
 ستمیمتولد ب. شناسنامه ش رو باز کردم.  لباسش بود از اتاق مشغول عوض کردنیا

به سمتم اومد و دستش رو دراز کرد، . پنج سال از من بزرگ تر بود.  و پنجیآبان س
 جا ی رو از روشی قهوه ا- کرمی ونهکت چهارخ. شناسنامه ها رو به دستش دادم

  : گذاشت و گفتبشی جی برداشت و شناسنامه ها رو تویرخت
  
  . حقوقم اعمال بشهی رورشی کنم تا تاثیریگی پدی فردا با-
  

 چی کردم اما مسعود و رفتارش هی داشتم زود قضاوت مدیشا.  نگاه کردمبهش
 عاشق هی اهامی من و ببخش، اما مرد روایخدا.  من نداشتیاهای به مرد رویشباهت
ر  فکی مسعود همسر منه حتیوقت...  بهش فکر کنم دی نباینه حت...  مثل شهیدو آت

  . گناه دارهگهیبه شخص د
  
  !ی تو فکر-
  

 نکهی لحظه از اهی.  رو باال آوردم و به نگاه غضب آلود مسعود چشم دوختمسرم
 لبش نشست دلم رو ی که نرم رویاما لبخند. فکرم رو خونده باشه ترس برم داشت

  : گفتطنتیآروم کرد، با ش
  
  ! نهاد؟ی بهم متی عصبان-
  

  :دم و گفتم فرستارونی رو با حرص بنفسم
  
  . کنهیجذاب ترت م!  آره-
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  : و همزمان گفتمدمی تخت کشوندم و دراز کشگهی خودم رو به سمت دو
  
  .فهی خودشی آقاری شبت بخ-
  

  :گفت!  توش بود هم خندهی که هم دلخوریی خورد و با صدای تکونتخت
  
  !ر؟ی شب به خ-
  

  : آروم به شونه ام زد و گفتی ضربه چند
  
   حاج خانوم؟-
  
 هی و دیبه پهلو دراز کش.  سرم رو به سمتش چرخوندم و نگاهش کردمدی تردبا

  :دستش رو بلند کرد و گفت
  
  .نجاستی که جات اایزود ب!  نذارمی من و به حساب برادری دو شب خستگ-
  
  : وضوح آب دهنم و قورت دادم که خنده اش گرفتبه
  
  .ایبدو ب!  خوام بخورمت؟ی مگه م-
  
 که باال بود رو به ی کردم که همون دستیا داشتم نگاهش م من هنوز مثل منگ هو

 و دست هاش رو دی و من رو به سمت خودش کشدیسمتم دراز کرد و بازوم رو چسب
 قلب اون هم دست دمی فهمدی شونه هام چسبنی اش که بنهیقفسه س. دورم حلقه کرد

  . از قلب من ندارهیکم
  
 ی هر دومون آمادگی وقتم؟یرد کی کار و منی ادیچرا با!  سوال احمقانههی

 اومده شی سوال، اون لحظه برام پنی واقعا ای دونم احمقانه بود ولی مم؟ینداشت
مگه من چقد جثه . دنیچی که جا داشتن دورم پیی دست هاش تا جایحلقه . بود

  !داشتم؟
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  : موهام به گوشم رسوند و آروم گفتنی هاش رو از بلب

  
  باشه؟...  خوام یعتماد مازت فقط و فقط ا.  از من نترس-
  

 گوشم رو ی بزنم که الله ی زد؟ خواستم حرفی مدی بود که االن بای حرفنی اواقعا
عمال .  از جانب من، صورتش رو به صورتم چسبوندیو قبل از عکس العمل. دیبوس

  ! کردیداشت لهم م
  

  : کردزمزمه
  
  . کنمی همون طور که من اعتماد م-
  

  : وار گفتزمزمه
  
  . که زدمییحرف ها.  رو فراموش کنادی شن از من بدت بی که باعث مییزهای چ-
  

لبهام از هم باز شد تا .  دهی رو نمدنمی جواب نفس کشیی به تنهامینی کردم باحساس
  .راحت تر نفس بکشم

  
  .نهیکاش خجالتم رو نب.  نخواستنم رو از چشم هام نخونهکاش

  
ه چقدر ازش دور بشم و دفعه بعد  افتی اتفاق نمنی هر بار که استی معلوم نچون

  !... شهیچقدر به خجالتم اضافه م
  
  
  

  : رو گذاشتم رو در کمد و با حرص گفتمدستم
  
  ؟ی چی اگه من نخوام بر-
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  : گفتی با درموندگمسعود

  
  . نکنتی اذی دوست داریجون هر ک!  خانومی ذاری م-
  

  . نگاهش کردمنهی دادم و دست به سهی به در تککامل
  
  : و گفتدی کوبنی دستش رو با حرص به زمی توفیک
  
  . خوامی نمیزی اصال از اون کمد چ-
  
 و اون رو دمی دستش به پالتوش برسه دونکهی رفت و قبل از ای به سمت جا لباسو

  :نفسش رو با حرص فوت کرد و گفت. گرفتم
  
  ده؟ی می کارها چه معننی ا-
  
  : بمونه گفتمی کردم لرزشش مخفی می که سعیی صدابا
  
  ؟یختی به هم رنطوری بود که ای چیتو اون نامه لعنت!  تو بگو؟-
  
  : کرد لحنش آروم باشهی کرد و سعی که تو دست من بود نگاهشی مشکی پالتوبه
  
  ... برم تا دیبا.  من و باباتنی بهیزی چهی -
  
  . دونمی مربوط به منه م-
  

  :دی شد و مشکوک پرسرهی به چشم هام خی اهی ثانچند
  
  ؟ی بشنوی چیار دوست د-
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  : و گفتمدمی کوبنی کرده پالتوش و به زمبغض
  
  .ی بری خوای که می برو هر جهنم دره ا-
  
کنار در . خم شد و پالتوش رو برداشت و به سمت در رفت.  به سمت تخت رفتمو
  : بهم زل زد و گفتی اهی و چند ثانستادیا

  
دلت . دهن به دهن نکنبا آذر هم .  نکنتیخودت و اذ.  گردمی دو سه روزه بر م-

  ... بگو با هم ییگرفت به زندا
  
  . گمشو-
  

 تر شد و دیبغضم شد.  از اتاق خارج شدی حرفچی هی و بدی و تو هم کشابروهاش
 ی محتینص! هی چمی دونه علت ناراحتیم!  من ناراحت شدمانهی بیم. هی گرریزدم ز

  ! کار نکنمی کار کنم چیکنه واسه دو روز نبودنش چ
  

لجم در اومده !  گرده بهم بگم خفه شوی برنمی گم گمشو حتی که بهش م همبعد
 ی روختمی تخت بود ری و کتاب هاش رو که لبه دمیپام و محکم به تخت کوب. بود
  !چرا واسش مهم نبودم! چرا سکوت کرد و باهام بحث نکرد؟. نیزم
  

بام و مسعود به  بایخوبه از عالقه !  بابام و اوننی بیزی چهی!  کرده من بچه امفکر
 هی یعنی ده دست قاسم برسونه به مسعود ی رو می نامه اهی بابا یوقت. هم خبر دارم

  . دشت بهشت افتادهیعنی تو اون خراب شده یاتفاق
  

کاش خونه .  رفتیو همه حواسم ناخودآگاه به سمت فرهاد م.  دادی گواه بد مدلم
 دست و پا ی خبریر تو ب طونیاون وقت ا.  تلفن داشتیی دایما هم مثل خونه 

  . زدمینم
  

 صورت دنیبا د.  ربع چند ضربه به در خورد و زهره جون وارد اتاق شدهی از بعد
  : گفتیکنارم نشست و با نگران. غرق اشکم کامل وارد شد و در رو پشت سرش بست
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  ؟ی کنی می راهی ساغر جان چرا اون بچه رو با ناراحت-
  

  :دمیجوش
  
  ! من ناراحتش کردم؟-
  

  : زد و گفتی جون لبخند مهربونزهره
  
 بود یمعلوم نبود تو نامه قاسم چ.  هم نگران تو بودشی طورنی همچارهی مسعود ب-

  ! گمشویتو هم که بهش گفت. ختی به هم رشتری بنطوریکه ا
  

 شونه ام یدستش رو رو!  بودی خصوصممونیعجب حر!  هام و به هم فشردمدندون
  :گذاشت و گفت

  
  ! ناهار هم نخوردی که حتیدیهم که اومد د از سر کار -
  

   داشت االن بابت ناهار نخوردنش غصه بخورم؟توقع
  

  : شد گفتی تخت بلند می که از لبه ی جون در حالزهره
  
 البد صالح بوده که ه،یمسعود پسر عاقل. زمی اوقات خودت و تلخ نکن عزی خودی ب-

  . کنهی کباب م جگراطی داره واست تو حنیاالن هم رامت. یتو ندون
  
  : گرد شده به زهره جون نگاه کردم و گفتمی چشم هابا
  
  !د؟ی فهمنیآقا رامت!  خاک تو سرم-
  

به .  اشاره کردمشبی دی هی پروا به قضی چه بدمی و من تازه فهمدی جون خندزهره
  :شونه ام زد و گفت
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ره درست  داکاره،یاون هم که بعد از ظهرها خونه ب. گفتم هوس کردم.  نه دخترم-
  . ها خجالت نکشزی طور چنیتو هم بابت ا.  کنهیم
  
 من االن از مسعود ایخدا.  فرستادمرونی خارج شدنش از اتاق نفسم رو راحت ببا

 و بفرسته از دل من در شیی که زن دانینه ا.  زدی خودش حرف مدیبا! بنالم؟
  .ارهیب

  
ظهر هم ، ! درسه رفت و رفته بود مرونی از خونه بی کدمی که اصال نفهمصبح

 دیشا.  بابا رو به دستش دادی و نامه دشی در دی قاسم هم جلودنشیهمزمان با رس
  ! گفتی قدر هم بهم نمنی بودمشون همدهیاگر از پشت پنجره آشپزخونه ند

  
 هم هنوز به تنیرام.  بودم و نظاره گرد ورود آذر و مسعود بودمدهی پنجره چسببه

 یموها.  بود که توش گم بوددهی تمام خز گنده پوشیو پالتهیآذر .  بودومدهیخونه ن
 شهی بری شهیبدون کاله شب.  زده بودرونی کاله گنده اش بری و وِزش هم از زیفرفر
 سمت نی و ارهی ازش بگی نامه رو با شوخکه بود زونی مسعود آویاز بازو. بود

  . شدیپنجره پوست لبم داشت توسط دندونم از حرص کنده م
  

 آرامش ی دم کسی من و مسعود نباشه، اجازه نمنی بینیکه عشق آتش چقدر هم هر
  . رو به هم بزنهمی زندگیتازه پا گرفته 

  
 ی وارد خونه شدن لب هایوقت.  رفتمی پنجره دل کندم و به سمت در وروداز

  : از هم باز شد و گفتیمسعود به لبخند
  
  ؟یخانوم چطور!  سالم-
  

 از خانوم شتری رو از مسعود جدا کرد ب آذر که آروم خودشی افهی شدن قجمع
  :اخم هام و از هم باز کردم و گفتم.  بودنیگفتن مسعود دل نش

  
  !؟ینامه داشت.  سالم-
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  : دستش رو نگاه کرد و گفتی توپاکت

  
  .از طرف پدرته.  آره قاسم بود-
  
. می اومد و دستش رو دور کمرم انداخت و با هم به سمت پله ها راه افتادکمی نزدو

  : و گفتدی گونه ام رو محکم بوسمیوارد اتاق که شد
  
  !؟ی که نشدتی اذ-
  

  : و گفتمدمی کشرونی بغلش بی رو از توخودم
  
  .ادی نه ز-
  

  : نگاهم کرد و گفتمظلومانه
  
  . شدمتی من امروز اذی ول-
  

  : شدنش رو بپرسم نامه رو اشاره کردم و گفتمتی که علت اذنی ابدون
  
  ؟ی کنی بازش نم-
  

  : لبش نگه داشت و نامه رو باز کرد و در همون حال گفتی لبخندش رو رونهمصرا
  
  ؟ی دونستی م،ی کردنطی استاد خ-
  

  : و گفتمستادمی انهی به سدست
  
  .ی جدا کننتی اون کنه رو از آستاطی حی توی تونستی م-
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  : تر شد و گفتظی غللبخندش
  
  .می کنتی که خودمون و بابتش اذستی نی مسئله چندان مهم-
  

 تا ستمی کردم کنارش واینامه رو باز کرد و هر کار.  عذابم دادشی ذاتیخونسرد
 لب ی لبخند رودی نامه رسی به انتهای و نذاشت، وقتدی چرخیبخونم با مسخره باز
  : گفتیهاش نبود و با اخم

  
  .پدرت باهام کار داره.  برمدی با-
  
  : تعجب گفتمبا
  
   افتاده؟ادشی یز عروس که دو سه روز بعد اهی چه کار مهم-
  

  : نبود سرش رو به نشونه تاسف تکون داد و گفتنجای که حواسش ای حالدر
  
  . دمی محی گردم بهت توضی بر م-
  

  : گفتممصرانه
  
  ! رهی من دلم هزار راه می و برگردی تا تو بر-
  

  : و گفتمدمی رو ببوسه که سرم رو عقب کشمیشونی پخواست
  
  . االن بهم بگو-
  

  :وت کرد و گفت رو فنفسش
  
   ..ستمی نانی در جرادی خانوم من خودم هم ز-
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  . بهم بگوی دونی که خودت می همون قدر-
  

 کرد و به سمت کمد رفت و در همون ی تخت خالی رو، روفشی داخل کی هاکتاب
  :حال گفت

  
  . کنمی مفی گردم، کامل برات تعری برم-
  
  ... در کمد قرار گرفتم و ی من هم جلوو
  
  : بلند شدنی رامتیتاق ضربه خورد و صدا در ابه
  
  . وعده آوردمانی حضرت براتون مای اول-
  

  !درست وقت ناهار!  وعدهانیم.  لبم نشستی رویلبخند
  

  : دستش نگاه کردم و گفتمی توینی به سی اتاق رو باز کردم و با لبخنددر
  
  ؟یدی چرا زحمت کشنیی اومدم پای م-
  
  : رو جلو تر گرفت و گفتینیس
  
.  خورن و من و دک کردنی کباب شون و می منظره برفی مامان و بابا دارن جلو-

  .آذر هم جگر دوست نداره
  
  : من و من گفتبا
  
  ... با هم ستی نی اگر مشکل-
  
  : در کنار رفتم و گفتمی جلواز
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  . بفرما-
  

 وسط اتاق نشست و ی شش مترچهیرو قال.  اتاق شد، در همون طور باز گذاشتموارد
  : بود گفتختهی رنی زمی مسعود که رویاره به کتاب هابا اش

  
  !میدی بشر دنی تو اتاق ایختگی بار به هم رهی و می نمرد-
  
 قرار دادم تا بعدا جابه ی سمت کتاب ها رفتم و اون ها رو مرتب کردم و کناربه

  :جاشون کنم و در همون حال گفتم
  
  . بار هم بودنی و آخر-
  

 ها رو لی که وسای رو برداشت و در حالینی سی تو کوچکیسفره .  رفتمکشینزد
  : کرد گفتیمرتب م

  
  ؟ی شدضیمر. دهی رنگت پر-
  
 یگونه هام گر گرفتن و با صدا!  دادی مشیزی لبش نشون از تی پوزخند روو

  : گفتمیآروم
  
  . کم ضعف دارمهی -
  
  : گفتی لبخندبا
  
  . شهی بخور جبران م-
  

بهتر بود وارد بحث ! بستم تا به خودم مسلط بشم هی چند ثانیچشم هام و برا! جبران
  .هیی پروایمعلوم بود پسر ب. نشم
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 ی لبخند پهندی ماست شده ام رو که دی افهی دهنش گذاشت، قی توی بزرگی لقمه
  :زد و با دهن پر گفت

  
 به نی بمونه از اادمی.  بشهبمی از غذا نصیشتری سهم بنکهی ای شگرد منه برانی ا-

  .نمیخوردن کنار تو بشبعد موقع غذا 
  
  : گرد شده گفتی با چشم هاو
  
  ! البته اگه قبلش مسعود من و نکشته باشه-
  
 کباب رو به من یبشقاب حاو.  لبم نشستی روی حرفش لبخند کم جوننی ااز

  : کرد و گفتکینزد
  
  . خجالت و بذار واسه بعد از خوردن-
  
 کردم دنبال یاما سع. بود لی دلی که به نظرم خنده اش بدی خندزی رزی خودش رو

  . خنده اش نباشم و من هم مشغول خوردن شدملیدل
  

.  به رفتار اعصاب خورد کن مسعود فکر نکنمیقی بود حضورش باعث شد دقای چهر
  ! بودمنی بد بیادی هم من زدی هاش منظور داشت؛ شایهر چند که از تک تک شوخ

  
  
  
  :دی کشغی جنی به من و رامت سرخ شده روینی و آذر با بدمی بلند خندی صدابا
  
  . کشمی جفتتون و م-
  
 کرد و جفت ی دستشی پنی درست کنه که باز هم رامتی برفی خم شد تا گلوله و

.  آذری اونها، رودنی نظم شروع کرد به پاشیدست هاش و داخل برف فرو برد و ب
م و برگشت.  کردخی کردم که پشت سرم ی خواهر و بردار نگاه میریبا خنده به درگ
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 رو آماده کرده تا به طرفم پرتاب ی اگهی دی که گلوله دمی رو دهیمژده دختر همسا
  . دادم و گلوله ش به خطا رفتی جا خالعیسر. کنه

  
 پسر واقعا غول نیا.  برف فرو برده بودی بود و تودهی گردن آذر و چسبنی رامتحاال
  !بود

  
  :دی کشغی جآذر

  
  .نی نجاتم بد-
  

 رفتم و از شونه هاش هل نیبه سمت رامت.  کردمیژده فرار م که از دست می حالدر
 افتاد و آذر از فرصت استفاده کرد و نی زمی هوا بود به پهلو رویدادمش که چون ب

  .افتاد به جونش
  

 برف ی و افتادم رودیچی چند قدم ازشون دور نشده بودم که پاهام به هم پهنوز
  .دمیخند که هنوز دست نخورده بودن و سرخوشانه ییها
  

  : زهره جون بلند شدیصدا
  
  .نی خوری داخل، سرما منیای بچه ها ب-
  

 ی کل محل رو روی کرد، چهار نفری سرم خالی دستش رو روی توی برف هامژده
 اطی رو دو برابر کرده بود از حکلشی که هیپی با تییدا. میسرمون گذاشته بود
  : کلفت و مثل قلدر ها گفتیخارج شد و با صدا

  
  . درست کنمی که من اومدم ازتون آدم برفدیتون و آماده کن خود-
  
 رفتن، یی برداشتن و به سمت داگهی دست از سر هم دنی حرفش آذر و رامتنی ابا

 ری مسمی ما چهار نفر که قصد حمله داشتدنی با دیی طور، دانیمن و مژده هم هم
  : بلند گفتی گرفت و با صداشیبرگشت و در پ
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  . کننی بچه ها خودشون باز زهره خانوم بذار-
  

 به می رسوند و از کمرش بغلش کرد و ما هم افتادیی خودش و زود تر به دانیرامت
 دهی و اگر زهره جون به دادش نرسمی کردی برف روش خالمی تونستیجونش و تا م

  .می کردی درست می ازش آدم برفییبود به قول خود دا
  
 شونه هام نشست یم که دو تا دست رو کردی و زهره جون نگاه میی دور شدن دابه

  : گفتی وحشتناکی با صدانیو رامت
  
   آره؟ی دی و من و هل می کنی میکی حاال با آذر دست به -
  

 و دی از شونه هام من و به عقب کشهی کردم فرار کنم که به فاصله چند صدم ثانیسع
 خواستم  کهنی و اون هم مشت هاش و پر از برف کرد و همدمی دراز کشنی زمیرو
  : و گفتدی دهنم و خودش غش غش خندی توختی بزنم برف و رغیج
  
   بچه؟یری گی حال من و م-
  

 نصف برف ها رو قورت دادم و رمی خنده ام رو بگی تونستم جلوی که نمی حالدر
  : و گفتمختمی ررونینصفش رو ب

  
  . کردمخی وونهی د-
  
  . اضافه شدگهی دهی تنبهی اس؟ وونهی دیک! ی چ-
  
  ؟ی کنی کار می گنده بک چی هو-
  
 هم نی خنده رو از صورتم برد و رامتعی سریلی مسعود خان بود، که خی صدانیا

  : بلند شد و رو به مسعود گفتعیسر
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  ! دل کند و برگشتتیباالخره جناب از وال!  به به-
  

  : و گفتدی ابروهاش و تو هم کشمسعود
  
  ؟ینی تو هم قد ا؟ی کشی خجالت نمکلتی از ه-
  
 هم مشی هفته و حاال دو قورت و نهیبه من اشاره کرد، سفر دو روزه ش شده بود  و

  :با اخم گفتم.  بودیباق
  
  .می کردی می شوخمی داشت-
  

  : تر شد و گفتظی هر دوشون بسته شد، مسعود اخمش غلدهن
  
  . توای ب،ی خوریسرما م.  بسه-
  
 رتی غنی داد از این م که نشوی اهی با کنانیرامت.  دستش رو به سمتم دراز کردو
  : مسعود دلخور شده گفتی جایب

  
  !ی دعوا دارومدهی عوض سالمته؟ ن-
  

  : گفتنی رامتی توجه به دلخوری بمسعود
  
   وسط، ساغر جثه داره؟ی گنده ت و انداختکلی ه-
  
 و خودش زود تر به سمت خونه می بزنی حرفنی بار منتظر نموند تا من و رامتنی او

  :ون حال با تحکم گفتراه افتاد و در هم
  
  .زود.  خونه ساغرای ب-
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 هم لب هاش و کج و نیرامت.  کردم و اداش رو پشت سرش در آوردمی کجدهن
  :کوله کرد و گفت

  
  ! کردی دلش از کجا پره سر ما خالستی معلوم ن-
  

  : زدم و گفتمیلبخند
  
  ... به خاطر من دی ببخش-
  
   تو؟ای ساغـــر؟ مگه نگفتم ب-
  
  : جلو تر از من به راه افتاد و گفتنیرامت.  بودستادهی در ای غضب جلوبا
  
  ! داخل تا من و نخوردهمی برنیای ب-
  
 اومدم و با مسعود هم اطی آذر رو هم صدا زد و من زود تر از اون دو تا به داخل حو

 کرد و با هم وارد اتاق ی و زهره جون هم سالم و احوال پرسییبا دا. میقدم شد
  .میشد

  
  : و گرفتمشی بسته شدن در اتاق دست پ محضبه
  
  ؟ی ازش طلب داشت-
  

  : کردیظی غلاخم
  
روابط ! ی تو الزم نکرده ازش دفاع کن،ی خودش زبون داره به اندازه کاف-

  ! واسه همه باالست جز منتیعموم
  

  : دستش بود اشاره کردم و گفتمی که تویبه ساک.  و جمع کردم و سکوت کردملبهام
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  !یفته بود رلی بدون وسا-
  
  : کرد، گفتی که پالتوش رو از تنش خارج می اخم نگاهش و ازم گرفت و در حالبا
  
  . مامانم و مامانت دادن-
  

  چونه؟ی من رو بپی معنی اخم بنی قصد داشت با اهمچنان
  

.  چندان مهم نبود که بخوام به خاطرش بحث راه بندازمی و برف بازنی رامتهیقض
  :دمی پرسنیبنا برا

  
  ؟ی شده بود که رفتی چی کنفی تعری خوای نم حاال-
  

 شدن ابروهاش یکی لحظه از تصور هی تر شد، اونقدر که ظی کرد و اخمش غلیمکث
  . خودم و گرفتمی بود لبخند بزنم اما جلوکینزد

  
  ! ذاشته کف دستشی حق آق فرهاد و مدی افتاده که باادشی بابات بعد از دو ماه -
  

  : برم داشتترس
  
   کار کرده؟ی بابا چ-
  

  : لباسش شدضی که نگاهم کنه مشغول تعونی ابدون
  
  ! و خودش و هم تا تونسته کتک زدهختهی فرهاد و به هم ری پا شده رفته مغازه -
  
  : کرد و ادامه دادی پوفو
  
  . کرده بودتیپدر فرهاد هم شکا!  آدمی با کل-
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  : لب غر زدریز
  
 هی ای ده پاشو بی بعد به من نامه م که دلش خواسته رو کردهی اول رفته آقا کار-

  ! کنیکار
  

  : نشستم گفتمی که میبه سمت تخت رفتم و در حال.  رو ضعف گرفته بودبدنم
  
   رو درست کنه؟یزی هفته موندنت تونست چهی نی حاال ا-
  
  : و گفتستادی جلوم ای لباس راحتبا
  
مطمئنا تا . دای کوتاه بی راحتنی فکر نکنم فرهاد به ایول.  دادتی پدرش رضا-

  . از نوی روز از نو روزستهیدوباره رو پاش وا
  
  : نگاهش کردم و گفتمی ناباوربا
  
  ! مگه بابا چقدر زدش؟-
  
  : جمع شدی اش از ناراحتافهیق
  
  . زدن جفت پاش و شکستن-
  
اونم حاال که همه !  رحمانه عمل کرده بودی بنطوریچرا بابا ا.  اراده بغض کردمیب

  . تموم شده بودزیچ
  
  !؟ی واسه فرهاد بغض کرد-
  
  : گفتمی مسعود نگاه کردم و با دست پاچگبه
  
  . آبروموندیشا!  دونمینم. از ترسم بود، واسه بابام! نه!  فرهاد؟-
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  : زد و گفتی سمتم خم شد، لبخند مهربونبه
  
  ! فرهادیمخصوصا برا.  نگران نباش خانوم-
  

  :م که با همون لحن ادامه داد به خاطر لحن حرف زدنش خودم رو آروم کنخواستم
  
 ی گردن اون مرد و خورد می نگران بشی جز من بخوای که اگر واسه هر مرد-

  .کنم
  

  : زد و گفتیلبخند گرم.  بهش زل زدمناباورانه
  
  .ی کنی نمی کارنی دونم تو چنی که م-
  

  : و گفتدی دستم رو چسبمچ
  
 هیض کن تا موقع ناهار تو هم پاشو لباس ها تو عو.  خسته امی االن هم حساب-

  .می بزنیچرت
  

  : و گفتدی و بوسمیشونی تا بلند شم، پدی با بهت نگاهش کردم که دستم رو کشهنوز
  
 شی پقهی چند دقادی دنشونی هم من با دی خوریهم سرما م.  خانومسهی لباست خ-

  . شمی افتم و ناراحت میو برف ها م
  
  .دی تخت دراز کشی از من جدا شد و خودش روو
  
  : گفتی شل به سمت کمد لباس ها رفتم، با لحن معمولی قدم هابا
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 ی وقتهی ترسم تو رو ی زنه و میرک حرف م.  شهی میمی زود صمیلی خنی رامت-
وگرنه .  تو بودی از جانب اون برایبرخوردم هم فقط از بابت نگران. ناراحت کنه

  ... دونم ینم... من 
  

  : فرستاد و گفتنیی پایپتوش رو کم. داختم بهش انی کمد رو باز کردم و نگاهدر
  
.  بند بند وجودم بهت اعتماد دارهی کردم، ولدای حس رو پنی اعی سریلی خدی شا-

  . کس نداشتمچی که تا به حال به هیاعتماد
  
 ی علت بغضم بصی بار تشخنیباز هم بغض کردم، که ا.  بهم نگاه کردی با مهربونو

 مسعود ی که از حرف های حس خوبیش به پادوست دارم بذارم.  سخت بودتینها
  ! بهترهنیآره ا. بهم دست داد

  
 ی آرومی داره زندگی کنار اومده و سعطی قدر راحت با شرانی که اون احاال

 نکهیبا ا! اهامی شد همون مرد روی مسعود مدی کار رو نکنم؟ شانیبسازه، چرا من ا
  . نبودیشیعشقش آت

  
  : وسط سالن پرت کردزیه سمت م روزنامه رو مچاله کرد و بییدا
  
  ! مردک گورکن صفت-
  

  : زمزمه کردی خندونی با صدانیرامت
  
  !گورکن صفت. دی فوحش جد-
  

  : گفتشییمسعود کنارم نشست و رو به دا.  که نخندمدمی هام رو به داخل کشلب
  
  . بودهنیتا بوده هم.  جانیی حرص نزن دا-
  

  : گفتتیصبان هوا تکون داد و با عی دست هاش و توییدا
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  ... مردم ی زن و دخترمون و جلوگهی مونده که دو روز دنمونی هم-
  

  : گفتنی بلندی هر دو همزمان با صدانی و رامتمسعود
  
- ا ا ا ...  
  
  :دی ابروهاش و تو هم کشییدا.  من رو اشاره کردنو
  
   خواستم بگم؟ی می مگه من چ-
  

  :دیچی آذر تو سالن پیصدا
  
  . من حاضرم-
  

  : نفسش و فوت کرد و گفتنیترام
  
  !می لباس ها آب پز شدنیما که تو ا!  چه عجب-
  
زهره جون . ستادمی مبل بلند شدم و کنار مسعود که اون هم بلند شده بود، ای رواز

  : شربت از آشپزخونه خارج شدوانیبا دو تا ل
  
  ! سرهنگیری طرفشون و بگدی بای خوری نونشون رو می وقت-
  
 ها رو وانی از لیکی دست انداخت و نیرامت!  بودهی که گفت کنای چقدر تو سرهنگو

  :دیزهره جون غر. گرفت
  
  ! تو نبودی برا-
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 ینی رو به سی خالوانی و لدی نفس شربت رو سر کشهی کرد و ی دهن کجنیرامت
  :دی لب غرری زیی داد و دایی رو به دست داگهی دوانیزهره جون ل. برگردوند

  
  .ننی شی به حال خودشون نمقهیدق هی مردم هم که نی ا-
  

 یبا لحن دلگرم کننده ا.  زد که توجهم رو به خودش جلب کردی پوزخندمسعود
  :گفت

  
  . خودت باشهیحواست به کارها. یی هر کس مسوول اعمال خودشه دا-
  

  : بلند گفتی گذاشت و با صدازی می نصفه خورده رو رووانی لییدا
  
  ...وز سر  من سر عذاب وجدانمه هنی بد بخت-
  

  : حرف پدرش و قطع کردی حوصلگی با بتنیرام
  
  .دی درخشانتون رو باز نکنیباز پرونده ! الی خی بابا جون، ب-
  
  : با خنده اضافه کردو
  
  . دستتون به خون چند نفر آلوده شدهنهی ترسه اگه ببی وقت ساغر مهی -
  
  !هیل بق به حای وای طور بگنی ای احمق، تو که پسر منی خفه شو پسره -
  

  : با خنده از سالن خارج شد و قبل از خروجش خطاب به مادرش گفتنیرامت
  
  . خدا صبرت بده زهره جون-
  

  : آرام کردن پدرش گفتیآذر برا.  از خشم قرمز شده بودییدا
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  ! شعورهی چقدر بنی که رامتدی دونی بابا جون خودتون م-
  
  :دیمسعود بازوم رو چسب.  اون هم خارج شدو
  
  . خانوممی بر-
  
  : گفتشیی خطاب به داو
  
  . گذرهی م،یی دادی بهش فکر نکنی خودی ب-
  

 با تاسف تکان داد و زمزمه ی نامعلوم بود سری که نگاهش به نقطه ای در حالییدا
  :کرد

  
  ! ...ی گنه کرد در بلخ آهنگر-
  
 ادامه ی آرومی با صدامی شدی دور میی که از دای سکوت کرد و مسعود در حالو

  :داد
  
  .ی به شوشتر زدند گردن مسگر-
  
  : گوش مسعود گفتمری خارج شدنمون از خونه زبا
  
   گه؟ی راست منی رامت-
  

  : زد و گفتیلبخند
  
  .خدا عالمه!  من خبر ندارم-
  

  : کرد و گفتیمسعود پوف.  بودندهی به هم چسبنی در ماشی و آذر جلونیرامت
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  ! سگ و گربه-
  
  :رد سمتشون رفت و دستش رو دراز کبه
  
  . به مننی و بدچیی سو-
  

 با حرص رو به آذر نیرامت.  دست مسعود باز کردی مشتش رو دراز کرد و توآذر
  :گفت

  
  . آدم فروش-
  

 و در رو باز دی هم به همون سمت دونیرامت.  و سمت شاگرد نشستدی دوعی سرآذر
  :کرد و گفت

  
  . ساغرهی جانیی پاایب. ینی جا بشنی همه خواستن تو ا-
  

 اسمم دنی بزنه با شننهی خواد به سیه فکر کردم االن سنگ خودش رو م کمن
 که ی کرد و در حالی لبخندم اخمدنیآذر با د.  لبم نشستی اراده روی بیلبخند

  : شد گفتی مادهیپ
  
  ! اصال خانوم ها عقب-
  

در !  بزرگ بودمیلیحاال نه که خودم خ!  رو تکون دادم، واقعا آذر بچه بودسرم
  .آذر هم کنارم قرار گرفت.  کردم و نشستم تا به بحث خاتمه بدمعقب رو باز

  
به محض .  رو به حرکت در آوردنی و باز کرد و مسعود ماشاطی آقا در حهاشم

  : گفتنی رو به رامتی آرومیخارج شدنمون مسعود با صدا
  
 هاش فرق شی از هم کیلیاون با خ. ی به بابات متلک انداختی نکردی کار خوب-
  . کنهیم
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 تی نهای مسعود بیول!  حساسمیادی من زدیشا.  زد و ساکت شدی پوزخندنیرامت

 ی توقی بخنده اما متوجه غم عمحی کرد تمام مدت تفریهر چند که سع. مشکوک بود
  . شدمیچشم هاش م

  
 چهار پنج ساله ی اختالف سننی کاش ایا.  شده بودمرهی خنمایبا اخم به پرده س... 

تا قهر کردن و ناز کردن هام بچگانه .  کاش بزرگ تر بودمبا مسعود وجود نداشت،
 مسعود سرش رو به جلو خم کرده و گهی از سمت دنیمتوجه شدم رامت. به نظر نرسه

  . کنهیداره با لبخند نگاهم م
  

 تر شد و قیخنده اش عم.  بودم که لبخندش رو با اخم جواب دادمی عصباناونقدر
 مالحظه به ی کردم و بیپوف. ه رو اشاره کردمسعود که انگار سال هاست که خواب

  : گفتمی نسبتا بلندی با تن صدانمایسکوت حاکم بر س
  
  . خوابش و برداشته آورده-
  
  : عقب تر گفتفی از چند ردیکی

  
  . داشتهی البد شب کار-
  

  : عقب گفتی کرد و رو به صندلی اخمنیرامت
  
  !!یانی تو در جرنکهی مثل ا-
  

 خورد و تند دور و برش و نگاه ی کنار گوشش تکوننیامت بلند ری از صدامسعود
  :با حرص گفتم. کرد

  
  ! ساعت خواب-
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 ی دستم گرفتم و از روی رو توفمی اعتراض چند نفر بلند شد و من بند نازک کیصدا
 من هم مثل آذر همون اول دیبا.  سالن رفتمی بلند شدم و به سمت خروجیصندل

  .رونی رفتم بی ملمیف
  
  خانوم؟ ساغر جان؟ ی شدی چ-
  

.  کنمدای کردم تا آذر رو پزی سالن، ررونی بی هام و به خاطر نور المپ هاچشم
  .نی و پشت سرش رامتدیمسعود بهم رس

  
  ! رو از دست ندادمیزیحاال که چ.  خوابم بردی کدمی به خدا نفهم-
  

  : گفتی حق به جانبافهی با قنیرامت
  
  . کنمی مفی و تعرلمی برات فمینه برس تا به خو،ی رو از دست ندادیزی آره چ-
  

تا خواست . رهی از ما فاصله بگنی رفت و باعث شد رامتی بهش چشم غره امسعود
  : بزنه دستم رو به نشونه سکوت باال آوردم و گفتمیحرف

  
  .ی که خواب بودستیاصال هم مهم ن.  مسعودستمی نی عصبان-
  

مسعود هم !  دادی رو نشون متمی گفتم که قشنگ عصبانی خوبه جمله ام رو طورحاال
  : زد و گفتیلبخند

  
  .یستی نی خوبه که عصبان-
  

  : وا رفت، مچ دستم رو گرفت و گفتصورتم
  
  ست؟ی طور ننی ده واسه قدم زدن، ای برف جون منی ا-
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 و تند از کنارش رد دمی هام و به هم فشردم و با حرص دستم رو عقب کشدندون
 یطونی و لحن شی ساختگیم، مسعود هم با تعجب رفتنمای سیشدم و به سمت خروج

  :گفت
  
  !ی خانوم؟ تو که نا مهربون نبود-
  
 به همون سمت حرکت نی رو کدوم سمت پارک کردن بنا برانی دونستم ماشیم

 کرد و رو اعصاب من ی می زبوننیری شیمسعود هم، هم چنان با مسخرگ. کردم
  .دی کشیناخن م

  
 داده و آذر هم داخلش پشت هی بهش تکنیمت رادمی دنی شدن به ماشکی نزدبا

 و رو به دی برسم مسعود بازوم و چسبنی مونده بود به ماشیقدم. فرمون نشسته
  : گفتنیرامت

  
  .میای مادهی من و ساغر پ-
  
  : گرد شده گفتمی چشم هابا
  
  . دارمی سرما قدم از قدم بر نمنیمن تو ا!  از طرف خودت حرف بزن-
  

  :ب رو باز کرد و گفت با خنده در عقنیرامت
  
  ! بفرما-
  
  : گفتنی نشستم و مسعود هم کنارم نشست و رو به رامتعی من هم سرو
  
  ! پشت فرمون هاینی تو بش-
  

  : گفتی با لحن خشکآذر
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  .یتو هفت تا جون دار! شهی نمتیچیه!  نترس-
  

  : گفتی هم با خونسردمسعود
  
  . خانومم نگرانمی برا-
  
 ی مساعدادی داد حال زی آذر نشون می افهیق.  زدمی آرنج به پهلوش ضربه ابا

 به خونه جو دنیتا رس.  جواب مسعود رو هم ندادشهینداره، چون بر خالف هم
 ی زد و چون کسی ملمی فی تکه هی از ی که گه گاه حرفنی از رامتری بود، به غنیسنگ

  .ادم دی بود، جوابش رو مدهی رو ندلمیجز من اون ف
  

 به سمت عقب بر نی کرد و هر بار رامتی نگاه منی به رامتنهی هم دست به سمسعود
  : گفتی می گشت مسعود با لحن خنده داریم
  
  !ی جلوت و نگاه کن به کشتنمون ند-
  
  . رفتی انداخت و به مسعود چشم غره می به آذر می از گوشه چشم نگاهنی رامتو
  
  
  
. ال گردنم رو محکم تر تر کردم و گره شکی رو به گردنم نزدمی بافتنی مانتوی قهی

.  بودنختهی ام رنهی شونه و سی نظم روی کاله بری لخت و بازم از زی موهایدنباله 
 و از در دنی پری که از سرو کول هم مییچشمم به در مدرسه بود و پسر بچه ها

 کی از میبغض لعنت.  داشتندی بزرگ ترثه که جیی اون هایحت. دنی دوی مرونیب
 کردم، از ی موندم دق میونه کرده بود و اگه تو خونه م گلوم خی توشیساعت پ

و ممنون تر چون به اصرارم گوش .  رسوندنجای ممنون بودم که من رو به انیرامت
  . منتظرش باشمیی به تنهانجای نموند و گذاشت اشمیکرد و پ

  
هر چند .  از پاهام دور بشهی احساس سردی جام چند بار عقب جلو رفتم تا کمتو
 به ی با هم هم قدم بودن و به آهستگدمی مردونه رو دیاز دور جمع. نداشت یریتاث
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 ادی که فاصله ام زنیبا ا.  نگاه شناختمنیبا اول.  اومدنی میسمت در بزرگ خروج
 بود که از نی نشون دهنده اپشی تر طونیقد بلندش و اندام الغرش و هم. بود

 دم پا گشاد و یا شلوار هاوجه شباهت مرده.  اون جمع کم سن و سال ترهیمردها
  .کراواتشون بود

  
. نهی باال بردم تا من و ببی شدم و دستم رو کمابونی جلو رفتم و وارد خی قدمچند
 صورتش ی روی لبخند پهندنمی که کنارش بود من رو نشون داد و مسعود با دیمرد

لک مت.  تر شدنی اراده بغضم سنگیب. از جمع فاصله گرفت و به سمتم اومد. نشست
چند قدم .  باشمیلی خواستم بنا به حرف اون طفی بود و من نمنیآذر واسم سنگ

  : کامل اخم کرده بوددی بهم رسیمونده بود بهم برسه لبخندش کم رنگ شد و وقت
  
   شده؟یزیچ.  سالم-
  

  : گرفتم و گفتمیقینفس عم.  دونم چقدر موفق بودمی کردم لبخند بزنم و نمیسع
  
  .نمیرت و بب محل کاامی خواستم ب-
  

 اومدن نگاه ی که به سمتمون میی که لبخند بزنه به پشت سرش و مرد هانی ابدون
  : گفتی مصنوعی و رو به جمع با لبخندستادیکنارم ا. کرد

  
  . خانومم-
  

 کی کردن و ازدواجمون رو تبری باهام احوال پرسی به گرمکی به کی ها مرد
  .می مخالفشون به راه افتادو بعد از رفتنشون من و مسعود به جهت. گفتن

  
  نجا؟ی ایای بی گرفتمی تصمهوی شد که ی چ-
  
  : توجه به سوالش گفتمیب

  
   مسعود؟ی هستی معلم چ-
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  : زد و گفتینی غمگلبخند

  
  . معاونم-
  
 به الی خی موشکافانه نگاهم کرد و بعد بهیچند ثان.  گفتم و ساکت شدمی »آهان«

  .میقدم زدنمون ادامه داد
  
  ذر باهات همکاره؟ مسعود آ-
  

  : گفتی و با لحن خشکدی هاش و تو هم کشاخم
  
  به آذر مربوطه نه؟!  پس حدسم درسته-
  
  : تعجب گفتمبا
  
  ! ها؟-
  

  : و گفتستادی برداشت و رو به روم ای بلندقدم
  
 گهی دو کالس با هم دیکی از ری دانشگاه هم به غی تویحت. ستی نه، همکارم ن-
 نجا؟ی ایای و بی همه راه و بکوبنیگفته که باعث شده تو ا یحاال هم بگو چ. میستین

   تو رو آورد؟یاصال ک
  

 داشت پنهون کنم؟ من که طرف دار آذر یلیاصال چه دل.  کرده بودمعی ضاخب
  : افتاده گفتمنیی پای فرستادم و با سررونینفسم رو ب! نبودم

  
من . شدنشم گفت من باعث معذب یم.  امیلی گفت من طفی داشت به مادرش م-

...  
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  : آورد گفتی که سرم رو باال می چونه ام و در حالری رو گذاشت زدستش
  
  ؟ی دی متی تو به چرت و پرت هاش اهم-
  

  : و گفتمدی هام لرزلب
  
  .می من دوست دارم از اون خونه بر-
  

  : کج کرد و گفتی رو کمسرش
  
  ؟ی دختر لوس و از خود راضهی به خاطر حرف -
  

  : گفتمیک شد و با ناراحت هام پر از اشچشم
  
 خونه مستقل هی تو مونیمن حق دارم که بخوام اول زندگ.  اونجا خونه اونهاست-

  .می کنیزندگ
  

 شد و وادارم ی که دوباره با هام هم قدم می شد و بعد در حالرهی بهم خهی ثانچند
  : گفتی آرومی با صداامیکرد باهاش راه ب

  
 نجای امیستی مجبور نگهی ترم تموم بشه، دنیا. اری طاقت بگهی کم دهی. هی دستم خال-

  .میبمون
  

  : گفتمدی لرزی که صدام می حالدر
  
  ... از بابام-
  
  . پدرت بودم، بهتره مستقل بشمهی ساری زی به اندازه کاف-
  

  : ادامه دادملجوجانه
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  .میتیی دای هی ساری اما االن هم ز-
  
  : گفتی جدی لحنبا
  
 ی در حقش کردم که چهار روز تو خونه ش زندگاونقدر.  کنهی فرق میی دا-

 زرت و ادیبخواد ز.  پرهگهی دیآذر هم دلش از جا.  خورهی بر نمیکردن به کس
  . نشونمیپرت کنه خودم سر جاش م

  
چه .  شدنی گونه ام جاری صدا اشک هام روی هام و به هم فشار دادم و بلب

 حرف ها برسه و من و از نیه ا ذاشت کار بی داشتم؟ اگر واقعا عاشقم بود نمیتوقع
  . بردیاون جا م

  
 ام اضافه شد، هی نزد و من به شدت گری و حرفدیاشک هام و د. می شدی تاکسسوار

 ی توی خفگهی شبی داد و حسهی اش تکنهی بود که سرم رو به سنی که کرد ایتنها کار
  : گفتی با لحن مهربونمی شدی مادهی پیوقت.  شدیوجودم پر رنگ و پر رنگ تر م

  
  . کمهیفقط . زی کم تحمل کن عزهی.  بذار کارم رو به آخر برسونم-
  
 که هر دو به ی دستش شونه ام رو بغل کرد و من رو به خودش فشرد و در حالبا

  : گفتمی زدی قدم مییسمت خونه دا
  
   باشه خانوم؟-
  
  : خواست کرد و آروم گفتی رو که دلش می از سکوت من برداشتو
  
  . ممنونم-
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 فرستادم و با نیی گردنم بود پای هام و کامل باز کردم و دست مسعود رو که روچشم
  : گفتمی نسبتا بلندیبهت و صدا

  
  مسعود؟-
  
  : جاش نشست و با ترس گفتی توهوی

  
  ه؟یچ-
  

  : زدم گفتمی که نفس نفس می هام و به هم فشردم و در حالدندون
  
  امروز چندمه؟-
  

 نی جام نشستم و با کف دست بیتو.  کردی نگاه م هنوز با ترس به دور و برمسعود
  :دو کتفش ضربه زدم

  
  گفتم امروز چندمه؟-
  

 گرد شده نگاهم ی و البته چشم های با نگرانی اهی رو چرخوند و چند ثانگردنش
  :بغض کردم.  نشده بوداریکرد، انگار هنوز هش

  
   گم چندمه؟یمسعود م-
  
 ی دست هام که داشتن به طرف صورتم م ودی به سمتم چرخدهیترس. هی گرری زدم زو

  :دیرفتن رو چسب
  
   باز هم خر و پف کردم ؟؟ی شده ساغر؟ بد خواب شدیچ-
  

  : شدشتری ام بهی گرشدت
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   شو بگو امروز چندم ماهه؟اری لحظه هشهیمسعود؛ جانِ من -
  

 لحظه چشم هاش و بست، هی. ختنی ری گونه ام می رویگری پس از دیکی هام اشک
  :خواست حواسش رو جمع کنه یانگار م

  
  . بودستمی بمیشنبه بازرس داشت-
  
  : گرد شده گفتمی چشم هابا
  
   وسومه؟ستی امروز بیعنی-
  

  : هاش و باز کردچشم
  
   شده خانوم ؟یچ-
  
  : گفتمهی گربا
  
  ...مسعود من -
  
  : ترس سرش رو تکون دادبا
  
  ؟یتو چ-
  

 که شونه ام نیی پاامیت ب و خواستم از تخدمی کشرونی دست هام رو از دستش بمچ
  :دیرو چسب

  
   ؟ی گم تو چیم-
  

  : گفتمی آرومیبا صدا.  که بگمدمی خجالت کشی بود، احمقانه اس ولیجد
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  بذار مطمئن بشم ؟-
  
 وسط تخت فی بالتکل،یمسعود هم با کالفگ.  ازش فاصله گرفتم و به سمت کمد رفتمو

.  رو برداشتمادداشتمیرچه  ساکم دفتیدر کمد رو باز کردم و از تو. نشسته بود
  .صفحه رو باز کردم.  خواست اشتباه کرده باشمی دونستم اما دلم میخودم م

  
دوباره بغضم شکست و دفتر رو .  بودی دوم دخمی تارنیآخر.  از نهادم بلند شدآه

  :از همون فاصله به مسعود نشون دادم
  
 ستیاالن ب. ش بود آخریسه روز قبل از عروس.  بودی دوم دشیدفعه پ. نگاه کن-

  .و سوم بهمنه 
  

ابروهاش و باال .  مشکوک نگاهم کردو انگار تازه متوجه موضوع شدهی ثانچند
  :فرستاد و گفت

  
  ؟ ...ی کنی فکر میعنی-
  

  : نشستم و زانوهام و بغل کردمنی زمی و روفی و پرت کردم ته کدفتر
  
  ... گفت، عقب بزنه یمامان م-
  

  : شددی ام شدهیگر
  
  مسعود؟ ... می و کم داشتنین افقط اال-
  

 هق هقم باال رفت و سرم و گذاشتم رو زانوهام و در همون حال با خودم حرف باز
  : زدمیم
  
  ...خاک. خاک بر سرم. می کردی که عروسمهی ماه و نکیهمش . آبروم رفت-
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  : هاش دور شونه هام حلق شد و گفتدست
  
 کنم خدا ما ی اما من هم حس مزهی ها به هم برخی امکان داره تاریهر چند گاه-

  ... روهی هدنی دونسته که اقیرو ال
  
  :دمی حرفش و برهی گربا
  
  .می ندارییما خودمون جا. ستیمسعود االن وقتش ن.  خوامینم-
  
  : موهام زدی رویوسه اب

  
  .خدا بزرگه. ادیخدا قهرش م. آروم باش خانوم. سسس-
  
  : زمزمه کردی آروم تری با صداو
  
  .هخدا بزرگ-
  

 ی هیمسعود از هد.  موهام و نوازش شونه هامدنیبا بوس.  کردی آرومم ممسعود
 خدا دی که شانیاز ا.  فرستهی مشی پشی بچه ها که خدا پی گفت و از روزیخدا م

 یبه خاطر اون بچه که هنوز من از حضورش کامال مطمئن نشده بودم به ما نگاه
  .ودمون خ سر خونهمی و برادی دستمون بیبندازه و پول

  
 گفت چند ماه یم.  داشتنانی من اطمیبه باردار.  زدی مسعود مطمئن حرف ماما

 فرسته دشت بهشت تا هم حال و هوام عوض ی که مامان پا به ماه شد من و مگهید
  . مامانم باشمشیبشه هم پ

  
هر . اما آرومم کرد.  در انتظارمونهی هم مثل من خبر نداشت که چه اتفاقاتمسعود

  . نداشتی زد اعتمادی که ازش حرف می ته دلش به آرامشچند که
  



  گوهر مقصود  

  

goldjar/me.Telegram  

 

204

از صبح شد .  لبم رو گرفتمی رویسی اومدم و با پشت دستم خرونی بیی دستشواز
  : خانوم با ترحم نگاهم کرد و گفتنتیز.  بارنیسوم

  
  .رنگ به رخت نمونده.  برو استراحت کن مادر-
  
 لب به دنمی خارج شد و با د خانوم، زهره جون هم از آشپزخونهنتی زی صدابا

  :دندون گرفت و سرزنشم کرد
  
 برو نم؟ی ببدی و بای کی به تو بگم دختر؟ من اگه نخوام تو واسه من کار کنی من چ-

  .تو اتاقت استراحت کن
  
  : اخم گفتمبا
  
  . رهی حوصله ام سر م-
  

  : سالن رو اشاره کرد و گفتدر
  
 یول.  حالت تهوع از سرت وا شهنیا به سرت بخوره ی بادهی رونی برو بای پس ب-

  .قبلش خودت و بپوشون
  

  : کمک اومده بود از تو آشپزخونه اومدی که امروز برای اگهی شخص دا،ی ثریصدا
  
   باشه؟نیری هم شیکی نی خانوم ا-
  

  : گفترهی که نگاهش و از من بگنی جون بدون ازهره
  
  . بهترهنیری آره ش-
  
  : سمتم اومد و گفتبه
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  ؟ی بگی هست که بخوای اگهی دزی ساغر چ-
  
 و منتظر نگاهم ستادیدرست رو به روم ا.  بغض سرم رو به چپ و راست تکون دادمبا

  : گفتمی لرزونی آروم ولیبا صدا. کرد
  
  . خونهمی رینم...  مسعود گفت -
  
زهره جون با . نییسرم رو انداختم پا.  تر شد و مانع حرف زدنم شددی بغضم شدو

  :د بغلم کریمهربون
  
   حرف و زده؟نیچرا ا ... ی اله-
  
  : لرزونم گفتمی صدابا
  
  . دونمینم.  صحبت کردهیی گه با دای م-
  
  : ادامه دادمهی گربا
  
که اون .  خوش بود زهره جوندیدلم به ع.  خونه خودمون تنگ شدهی من دلم برا-

  .می ری نمگهی کالم شده و مکیهم مسعود 
  

  : کرد گفتیازش م که موهام رو نوی جون در حالزهره
  
  . ذارم کف دستشیحقش و م. ادی بذار از سر کار ب-
  

.  نهای مسعود بزنم گهی دمی در مورد تصمیدو دل بودم که حرف.  فاصله گرفتمازش
  :زهره جون که متوجه شَکم شد گفت

  
   هم هست؟ی اگهی دزی چ-
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  : نه تکون دادم و گفتمیسرم رو به معن.  نگمیزی گرفتم فعال چمیتصم
  
 بدجور داره نیری گرم شده و فسنجون شری شیبو.  فکر کنم بهتره استراحت کنم-
  . کنهی متمیاذ
  

  : زد و گفتیلبخند
  
  .برو استراحت کن. زی باشه عز-
  

  . کامل جدا شدم و به سمت پله ها رفتمازش
  
  
  

  . و به کفش هاش زل زده بودمدمیچی پی دو دستم رو به هم می هاانگشت
  
  . با توام-
  
  : دورگه شده بودتیصداش از عصبان.  ادامه دادم و نگاهش نکردممیج باز لبه
  
  ؟! برمتی مگه من گفتم اصال نمم؟ی مگه ما با هم اتمام حجت نکرد-
  
  : و با بغض گفتمدمی و باال کشمینیب

  
   شده؟یحاال چ.  خبیلی خ-
  

  : فرستادرونی رو با حرص بنفسش
  
 که ی گفتیی به زن دای رفتیفرت! نه؟ بمونمونی بدی من و تو دو کلوم حرف نبا-
   ...ومدهی از تنم در نی بشه؟ هنوز خستگیچ
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  : بود گفتمدنشی که هر لحظه امکان ترکی رو باال آوردم و با بغضسرم
  
 ی بازیچرا کول! ی کنیتو که باز باالخره کار خودت و م!  صدات و باال نبری الک-

  ؟یاریدر م
  

  : باال رفته گفتی رو به کمرش زد و با ابروهادستش
  
  ! در آوردم؟ی بازی من کول-
  

  : رو مثل بچه ها تکون دادمسرم
  
 بار هم هی برده، رونی اتاق بنی ما رو از ای همه زبونِ تو حرف هانی آره، تو؛ ا-

  !زبون من
  

  : هام پر از اشک شد و گفتمچشم
  
 داریب ب از خوای جورنی منِ بد بخت و ایدیاز راه رس!  مرد خانوادهی اصال آقا-

 امروز حالم چه طور ی بپرسی به خودت زحمت داد،ی کنی میی بازجوی داریکرد
  بوده؟

  
  : گفتی حوصلگی ببا
  
  . حالت رودمی پرسیی از زن دا-
  
  . من هم که خودم مردم و زبون ندارم حالم و بگم-
  
با حرص به . دوباره نفسش و فوت کرد. نگاهم و ازش گرفتم.  خشم نگاهم کردبا

  :رگشتمسمتش ب
  
  . کردم گفتمی هم کار خوبیلیاصال خ.  واسه من پوف پوف نکن-
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  : چشم غره رفت و گفتبهم

  
  . رو تمومش کنی بچه بازنیا!  کنمای دارم مراعات حالت و م-
  
 ی بچه ها نشون مهی دست خودم و بغض وامونده ام لجم گرفته بود که من و شباز

  :م و گفتستادمیدست به کمر رو به روش ا. داد
  
 بسه که به خاطر منافع خودت و یهمون تو بزرگ. ی خوام مراعات نکنی م-

  .نمی من خونواده ام و ببی نذاری خوای میی با داتی مخفیکارها
  

  : هاش و به هم فشرد و گفتدندون
  
   ببرمت؟ی رو جمع کردلتیوسا.  برسهیی فکر نکنم بحث ما به جا-
  
  : و گفتمدمی و مجدد باال کشمینیب

  
  .امی جا نمچیه. ریخ نه -
  

  : بستهی چند ثانی هاش و براچشم
  
  . نکنی با اعصاب من باز-
  
  : سمت در رفتم و گفتمبه
  
  .ستی قانع کننده نلتیفقط دل.  کنمی نمی من با اعصاب تو باز-
  
  : شونه ام نشست و گفتی بودم که دستش رودهی در نرسبه
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 ی هم االن تا تو آماده بشییبه زن دا. ی امشب باشی خوام تو مهمونی گفتم نم-
 ی خانومش تا از سر و صداشی خونه همکار من پی ری و می گم که حال نداریم

  ...امشب 
  
  : سمتش برگشتم و حرفش رو قطع کردمبه
  
 بار هی شبی و دی بدلی تحوتیی به زن دای که آماده کردهیی ها دروغ هانی ا-

  .اری واسه من بی واقعلیدل. یواسم گفت
  

  : کرد صداش باال نره گفتی میه سع کی حالدر
  
  .ستی امشب مناسب تو نطی ها محنی از اریبه غ. ستی دروغ ن-
  

  : داد به زبون آوردمی که داشت از صبح آزارم می و باز کردم و حرفدهنم
  
 ی تا راحت هر غلطاهی نخود سی پی من و امشب بفرستی خوای و نگو، بگو منی ا-

  ..که دلت خواست 
  

اما با .  بکشمیفی خفغیهوا بلند شد، باعث شد چشم هام و ببندم و ج ی که تودستش
 با خشم شینی بیپره ها.  باز کردمیبرخورد نکردنش با صورتم، چشم هام و به آروم

  :ستادمی شدم و صاف واری نزده شدمی دی که منیاز ا.  شدیباز و بسته م
  
  ! نهای مونم ی منجای هم اقهی دقهی نیبب!  بزنی جرات دار-
  

  : با خشم نگاهم کرد بعد با حرص گفتهی ثانچند
  
  . دلت خواست بکنی هر غلط-
  
اشک هام .  ندادیحی توضچیباز هم کوتاه اومد و ه.  ازم رد شد و از اتاق خارج شدو

  . کردی محلیباز هم ب!  دونست دلم نازکه هایم.  کردندایراه خودشون و پ
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  :دمی کوبنی به در بسته پا به زمرو
  
  .ی عوضیِود راض از خ-
  

من هم که . ارهی از دلم در می با چرب زبونادیفردا صبح باز م! گهی دونم دی ممن
  !احمق خاک بر سر

  
  . بخشمی معیسر

  
  : شدریبه در کمد نگاه کردم، دوباره اشک هام سراز.  تخت نشستمیرو
  
 حرف ی واسه چهی مراسم هاشون چه شکلی دونیتو که نم!  خاک بر سرت ساغر-

   بپوشم؟یحاال امشب چه لباس! ؟ی کنینمگوش 
  
  :دمی دستم اشک هام و پاک کردم و به خودم توپبا
  
  ؟ی کنی مهی خوره گری می به توقی تققهی هر دقهی چ-
  
البته فقط .  بذارمونی بهتر باشه با زهره جون در مدی با خودم فکر کردم که شاو

  . لباس روهیقض
  
  
  

  : بهم انداختی نگاهنهیآ ی کراواتش رو مرتب کرد و از توگره
  
تو ! ی ندازیمتلک بهم نم! ی شی حساس نمیزیبه چ. ی خوری از کنارم جم نم-

 ی و آذرو دوستاشون گرم نمنی با رامت،ی کنی نمی فضولیی من و دایحرف ها
 ی به حالت اگر بخوایوا. یی به زن داای ،ی گی به خودم مای ی داشتیکار! یریگ

...  
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  . تموم شدی مهمونرون،ی بمی تموم شد بر کردن هاتحتی اگه نص-
  
  :من هم با اخم گفتم.  سمتم برگشت و با اخم براندازم کردبه
  
  !گهی دی قنداقم کرد؟یری بگرادی مونده که ای باز چ-
  

 نی که اخمش از بی و در حالرهی خنده اش رو بگی تا جلودی هاش و به داخل کشلب
  :رفته بود گفت

  
  !نوم چه طرز حرف زدنه خانی ا-
  

  . هام و جمع کردم و نگاهم و ازش گرفتملب
  
  .رونی نشده زده بیچیهنوز ه. ی استعداد شکم در آوردن دار-
  
  : گرد شده نگاهش کردمی چشم هابا
  
  !یاری مسعود که به روم می ادبی بیلی خ-
  

  : اش گرفتخنده
  
  م؟یبر.  فراموشش کن-
  
 ری و به شکمم زل زدم که از زمستادی رخ امی رفتم و ننهی آیجلو.  به سمت در رفتو

  . ذره ورم داشتهی ی نگی رنگم بگی و تنگ آبیلباس ماکس
  

  :دی و چسببازوم
  
  ! کهی بلند شی خوایبعدش هم تو که نم.  خوبهی بهش توجه نکن-
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  .می دستم رو گرفت و از اتاق خارج شدو
  
  
  
ودن آذر و  دوستانه بود به مناسبت ترم آخر بی مهمونهی ی خالف تصورم مهمونبر

 هی ی ساده حتی سالم و احوال پرسهیچرا که مسعود جز .  آذرشتریالبته ب. مسعود
  .لحظه هم کنار دوستانشون قرار نگرفت

  
 از بچه ها به نام فلورا با یکی نفر دختر و پسر مهمون داشتن، که ستی به بکینزد

 ی آقا همونای زهره جون، پدرش یپدر و مادرش اومده بود و بنا به خبرگذار
  . بودیی همکار دایکامران

  
 از حرف چی خواست همچنان کنارش باشم چرا که هی بود اگر مسعود می انصافیب

اما از اون .  آوردمی مسعود سر در نمی و گاها اظهار نظر های و کامرانیی دایها
 ی باهام اتمام حجت کرده بود از کنارش جم نخورم و به زور راضی که قبلییجا

 با اومدن مژده نکهی بگم تا ایزی کردم چیضور داشته باشم جرات نمشده بود من ح
 و شیی زن داشی کرد اگه دوست دارم برم پشنهادی خود مسعود په،یدختر همسا

  . که من هم با سر قبول کردمنم،یمژده بش
  

 نداشت چرا که دو تا ی هم اوضاع چندان فرقی کنار زهره جون و خانوم کامراناما
 به د،ی باکالسشون راجع به مد و پوشاک عیر بودن و چه حرف هازن سن و سال دا

 هیمژده هم که . شونی به قول مسعود خاله زنکی خورد و چه حرف هایدرد من نم
 ها که دختر و پسر ها دورش یاک خورزی رفت سر می میه. سره در رفت و آمد بود

 اومد یکالت من، دست آخر هم با دو ظرف دسر ششی گشت پی بر میجمع بودن و ه
  : کنارم موندگار شدگهیو د

  
 ی که جز خودشون کسیی کساای زنن ی همه ش دارن در مورد استاداشون حرف م-
  . فهمهینم
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  : که زهره جون صداش رو نشون گفتی طورهی با کناو
  
  !ادی بادشی که ما رو نیچه برسه به ا! ستی آذر هم که خدا رو بنده ن-
  

 شهی آذر نسبت به همیحس کردم موها.  شددهی به سمت جمع جوون ها کشنگاهم
نسبت مرد ها به دختر ها دو به .  شده بودشهی بری شهی واقعا شبگهید. شترهیپفش ب

  : نشسته بود خطاب به من گفتی مبل کناریزهره جون که رو.  بودکی
  
   ساغر جان؟ی خوب-
  

  : گفتی زدم و اون رو به خانوم کامرانی جواب زهره جون لبخنددر
  
  ...ساغر عروس خواهر سرهنگه و  -
  
  .... و ی دوران بارداری موضوع حرفشون شدم من و شغل شوهرم و مراقبت هاو
  

  : به مژده گفتمرو
  
  . حوصله ام سر رفت-
  

  : دستم گذاشت و گفتی دسرش رو توظرف
  
  .می بخورارمی بگهی دزی چهی بذار برم -
  

  :دمی که بلند شه دستش رو چسبنی از اقبل
  
  . خورهی هم مهی وقت هی حالم گه؛ی نه د-
  

 ی شد که با ابروهادهی خنده جمع بلند شد و من دوباره نگاهم به مسعود کشیصدا
 تکون دیی داد و سرش رو به نشونه تای گوش می کامرانی آقایدر هم به حرف ها
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 با دو تا ی ساله چه وجه اشتراککی و ستی جوون بهی خوام بدونم یمن م.  دادیم
 هات بذار من هم به بهونه تو یکالس هم شی پایخب مثل بچه آدم ب! اره؟مرد گنده د

  !گهی جمع بشم دیقاط
  

 ی مسعود فرقی خودم فکر کردم که حضور من اصال براشی هام و دادم جلو و پلب
 ی از من هم افتاده روی خودش رو داره و انگار پرستاری کنه، اون زندگینم

  .ت تر شده مقدار برنامه هاش سخهیدوشش و فقط 
  
  .می افتاد ما هم مهمونشونادشی ور، باالخره نی اادی داره م-
  
 به ی و با لبخنددی که حاال به ما رسنی شد به رامتدهی حرف مژده نگاهم کشنی ابا

 من و مادرش قرار گرفت و خطاب نی مادرش خم شد و سرش رو بیجفتمون، جلو
  :به زهره جون گفت

  
   االن باال؟می بر-
  

  :با اخم گفت جون زهره
  
  ! قبل از شامن؟ی االن بر-
  

  : فرستاد و گفترونی زد، زهره جون نفسش رو با حرص بی لبخند کش دارنیرامت
  
  ه؟ی طورنی همه همیلی واجب بود؟ جشن فارغ التحصیعنی -
  
  : گفتمنی رو به رامتی با لبخندی اراداریغ
  
  !ی چقدر هم که تو ترم آخر-
  
  : بهم رفت و گفتی چشم غره انیرامت.  مسعود رو بهش اشاره کردمو
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  . شوهرِ ماست تو ذوق دارمیمن به جا!  واسه من که جشن نگرفتن-
  

 ی به ما بود و ظاهرا گوشش با آقاشی شد به سمت مسعود که نگاه جددهی کشنگاهم
  ! جانیی و دایکامران

  
  : از کنار گوشم زهره جون رو مخاطب قرار دادنی رامتیصدا

  
  ...می بار هم که خودمون آوردهی!  جور جاهانی امیاره بر ذی بابا که نم-
  

  : حرفش رو قطع کردییزندا
  
  !نی نرفتی آبری چقدر هم که تو و خواهرت ز-
  

  : و زهره جون گفتدی خندنیرامت
  
 هم بهمون شتری بدون شما ها بنیی پانی باال، ما هم همنی خب، شما ها بریلی خ-

  . گذرهیخوش م
  
 ی تصنعی و من و مژده هم لبخنددنی خندیخانوم کامران حرفش همراه نی ابا

  .میزد
  

  : گفتی آروم تری جون با صدازهره
  
  .نی کنتی فقط رعا-
  

  : گفتدی صورت مادرش رو بوسنیرامت
  
  . حتما-
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 و دی از مادرش فاصله گرفت و مبل رو دور زد و از سمت مژده خودش رو جلو کشو
  : گفتی آرومیبا صدا

  
  .نینیوهاش بازه رو بب اون دختره که م-
  
  :میهمزمان با مژده گفت.  موهاش باز نبودشتری نفر تو اون جمع بکی

  
   خب؟-
  

  :گفت
  
 ی های منن نه همکالسی ها نه دوستانیا. ستادهی الغره که کنارش ااروی با اون -

  .آذر و مسعود
  
  : زد و گفتیچشمک. می تعجب نگاهش کردبا
  
  .ه به راهی باال که بساط مطربمی بر-
  
 صورت مژده رد کرد و مچ دست من رو ی حرفش دستش رو از جلونی همزمان با او

  : و خطاب به هر دو گفتدیچسب
  
  .نی بسه هر چقدر از ما جدا بود-
  
  : خطاب به مادرش گفتو
  
  .دی موقع شام صدامون کن-
  
  : گفتی آروم تری با صداو
  
  . تر بهترری هر چه د-
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 ی مسعود به شکل نا محسوسی ابروهاستادنمیا ا شدم و با سر پدهی دنبالش کشبه

  .باالر فت
  

 و میدی رسزی تا به مدی که متوجه مسعود نشده بود همچنان دست من رو کشنیرامت
  :رو به جمع گفت

  
  . باالنی بچه ها بر-
  

 و یی من همه حواسم به مسعود بود که از دای هم کنارم قرار گرفت ولمژده
  .اومد جدا شد و به سمت ما یکامران

  
  : گفتی و با خشکدیمسعود به ما رس.  به سمت راه پله رفتنیکی یکی ها بچه

  
   کجا؟-
  

  : من جواب دادی به جانیرامت
  
  !یباالخره از هم سن و سال هات دل کند!  به جناب مسعود خان-
  

  : به دستمون اشاره کرد و گفتمسعود
  
  . اوال دستش رو ول کن-
  

  :و مسعود ادامه داد. د بالفاصله دستم رو ول کرنیرامت
  
   باال چه خبره؟-
  

  : در همی با اخم هانیرامت
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  . بساط لهو و لعب-
  
  : گفتمیبا ناراحت.  از ما گذشت و از پله ها باال رفتو
  
  ! زشت بود؟ی برخورد کردی چرا اون جور-
  

  : که آماده منفجر شدن بود، گفتمسعود
  
  ! کنم ساغریشک م وقت ها به عقلت ی گاه؟ی تو باز ازش دفاع کرد-
  
 نگاه مضطرب مژده که با دنی نگاهم رو دورمون چرخوندم و بعد از دی ناراحتبا

  : بود گفتمستادهیفاصله ا
  
  . آروم تر-
  
  : نگاه غضب ناکش گفتمدنی دبا
  
 شم عروسک یاصال م. نمی شی منای ایی زن داشی رم پیم!  اخم و دعوا نداره که-

  . گم چشمیبده من هم م هر جور دلت خواست دستور ت،یکوک
  

  : و گفتدی که خواستم به سمت مبل برم مچ دستم رو چسبنیهم
  
  ! نه؟گهی دی االن قهر کرد-
  

 ی خانوم کامرانی م نشون نده ناراحتم تا جلوافهی کردم که قی ام رو می سعی همه
 که دست هاش رو ی اومد و در حالکیمژده نزد!  شدیاما مگر م.  نشمعیو مژده ضا

  : داد گفتی من قرار میزوها بایرو
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 ی خارج می داره جمعشون از حالت عادمیدید.  رمی آقا مسعود من هم باهاش م-
. می مسائل حساسیما هم رو بعض. نی شناسیخونواده من و که م. رونی بمیایشه م

   باال؟نیایاصال چرا خودتون نم
  

  : گفتی مصنوعی نگاهش رو از من گرفت و با لبخندمسعود
  
 اتاقم ی دم توی محیترج.  ساغری شما شناخت دارم هم روین هم رو بله م-

 مثل یحاتی دونن جز تفریخودشون م. استراحت کنم تا به جمع اون ها برم
  . بشهتی ترسم ساغر اذی میول.  شدمی جمع نمی قاطل،ی قبنی و از ایکوهنورد

  
  : رو به من ادامه دادو
  
  .ی بری تونی م-
  

 یمسعود صورتش رو کم. ستادیصله گرفت و کنار راه پله ا از ما فای با لبخندمژده
  : کرد و گفتکینزد

  
 گم فقط به ی میزیمن اگه چ! ی حرف زدی طورنی در ضمن بار آخرت باشه ا-

  . دوراننیمخصوصا تو ا.  بهتره سالمت چشمت حفظ بشهیاز طرف. خاطر خودته
  
  :دمیابروهام و در هم کش.  به شکمم اشاره کردو
  
 و دوستش ییبرو سالمت گوشت رو هم کنار دا!  شه بسهیچشم تو حفظ م سالمت -

  . کننیتضم
  

  : هاش رو با خشم درشت کرد و گفتچشم
  
 ی اما فقط واسه ارضانشونیبرو ب! ی کنی مادی گم تو روت و زی نمیچی من هی ه-

  .رونی بایزود ب. تیکنجکاو
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 حرف به سمت مژده ی و ب بهتره بحث رو ادامه ندادمگهی شده دی حاال که راضدمید
  ...رفتم

  
...  
  

 آذر بود که ی گذاشته بودم، نگاهم رونی زمی رو کنار خودم جفت کرده، روکفشم
 ی با پسرهای زننده ای های بود و شوخدهیحاال نسبت به سر شب پف موهاش خواب

 بو نی بود اما من ابیعج.  بودختهی اتاق ری هم مثل مه توگاریدود س.  کردیجمع م
  .وست داشتم و اصال حالت تهوع نداشتمرو د

  
 و خودی که چه بدمی رسی مجهی نتنی گذشته بود و من کم کم داشتم به اقهی دقستیب
 نفس در هی مسعود بود ی هایژاله که از هم کالس!  جهت با مسعود بحث کردمیب

  . زدی مسعود سر کالس حرف می های و خوشمزگحاتیمورد تفر
  
 پسر چشم هی دارن که مسعود ی تصورنی مورد مسعود چن خودم فکر کردم همه دربا

مثل روز اول که آذر رو .  شدنی ذهنم پر رنگ می ها توزی چیو بعض! و دل پاکه
 زونی مسعود آونی دست هم ندادن و دفعه بعد که از آستی و با مسعود حتدمید

  !نهیشده بود تا نامه رو بب
  
  .هین مسعود آدم آروم و خونسرد چشم و دل پاک بهتر بود بگی نظر من به جابه
  

 و بردارم و شونیکی خواست ی بود و دلم منی رو زمواری کنار دی به سازهانگاهم
 ازش نقدریا! فعال که مسعود شوهر منه! بزنم تو دهن ژاله و بگم چشمت در آد

  . نکنفیتعر
  

 ده که ی متی به من اهمیلیمسعود خ!  کنهفی با خودم فکر کردم که بذار تعربعد
  ! هم بچسبمیبخوام به خاطرش با کس
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 نشون داده بود و پسر نی که رامتی ابهی شد به سمت مرد غردهی نگاهم کشدوباره
 رو لنی وگهی تمبک رو گرفت و پسر دبهیمرد غر.  که به سمت ساز ها رفتنیجوون

  . رو نواختنی شروع کردن آهنگ نسبتا شاددی نرسقهیبرداشت و به دق
  
 و مرد هم دنی گفته بود هم بلند شد و شروع کرد به رقصنیمت که رای همون دخترو

  .شروع کرد به خوندن
  

   منی کمون ابروی گم ابروت کمونه ای مالف
  

   منی گل خوشبوی گم باالت بلنده ای مب
  

  ی کنی تا برام تاتزمی خوام عزی تو را مت
  

  ی کنی ثوابه گر لباتو با لبام قاطث
  
 دختر نگاه دنی شکل ممکن کش اومد و به رقصنی ترضی خود آگاه لب هام به عرنا
 کنه و باسنش یکی مرد فاتی داشت حرکات رقصش رو با توصی کردم که سعیم
 عوض کرده بود، ی کدمی چرخش رو داشت و دامن کوتاهش که من نفهمنیشتریب

  ! نبودری تاثی جلوه دادن به رقصش بیرو
  
  ی جوابم را ندادمیج
  
   چراچ
  
   خوام تو رایم خواتم خودم ی حامح
  

   دلت باشد گروشی دلم پدال
  

   نروشمی گشتم از پلتی ذلذال
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  . بلند شدنی قهقهه رامتی چرخوند که صدانی صورت رامتی باسنش رو رو جلوو
  

  ی قشنگ داری روسر- و ذال و ر دال
  
  ی ز حال من خبردار- و ز و ز ز
  
  ی سمن بری خوام بگم سمن بری منیس
  
  ی و شکریلب نیری خوام بگم شی منیش
  

!  دادی طور تکون منی مونده بودم با اون دور کمر تنگ چه طور خودش رو امن
  !فهی سمت شردیذهنم پر کش

  
  ی قشنگ داری روسر- و ذال و ر دال

  
  ی ز حال من خبردار- و ز و ز ز
  
  ی سمن بری خوام بگم سمن بری منیس
  
  ی و شکری لبنیری خوام بگم شی منیش
  

 ی بابایجلو! دی رقصی می شکلنی مرد ها ای هم برافهیشر یعنی خشک شد، لبخندم
 کرد و مثل ی رو نگاه مفهی شرکلی مثل مرد ها هی من هم از سر مستیو بابا! من

   زد؟ی قهقهه منیرامت
  

  می و ف و قاف و کاف و گاف و الم و منی و غنی و عنی و ظنی و ضاد و طصاد
  

  ی ، رو صندلی بده برام رو صندللم
  

  ی خوشگلیلیکنم چرا که خ گاتی ننون
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   بخون برام الف ب روای بواشی ی
  
  روی که برات الف رو خوندم تا یدید
  
 کنه؟ نه که فرهاد مهم ی توجه مگهی دی فرهاد به دختر هاستمی االن که من نیعنی

 کدوم قابل چی که افتاد هی که با توجه به اتفاقاتش،یذهنم رفت به چند ماه پ! باشه
  .حدس نبود

  
   بخون برام الف ب روای بشوای ی
  
  روی که برات الف رو خوندم تا یدید
  
 د،ی صداش و نشنی کسمی بودکی خورد و جز ما که به در نزدی در اتاق ضربه ابه

 خاطر من زود تر بلند شدم و کفشم رو هم نیبه هم! شصتم خبر دار شد اومده دنبالم
از اتاق .  بودستادهی در ا قدم فاصله ازهیمسعود با . برداشتم و به سمت در رفتم

  . تا بپوشمتم گذاشنی زمی اومدم و کفشم رو رورونیب
  
  ... اومدم دنبالت که خودت ی تا نم-
  

  : که خم شده بودم تا کفشم رو پام کنم گفتمی حالدر
  
  .ی که تو اومددی رقصیتازه داشت دختره م!  نبودی خبر-
  

  . دادهنی چشینی به بدمی و دستادمی اسرپا
  
  !ی دی مگاریند س بو گ-
  

  :در اتاق خودمون و اشاره کرد.  هام و جمع کردملب
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 تو ارمی غذا رو می گم حال نداشتی من،یی پایای بی شکلنی برو تو اتاق، زشته ا-
  .اتاق

  
  . حرف اضافه قبول کردم و به سمت اتاق خودمون رفتمیب

  
 ی دلم برالی دلی و فرهاد و دشت بهشت بود، بفهی ذهنم پر از بابا و شری همه اما
 ی مفهی که شریبا دلش و عالقه ش به فرهاد چه کار کرد؟ فرهاد.  تنگ شدهیعال

  !گفت چشم پاکه
  

  !فه؟ی شردی فرهاد اون هم از دای زدم، مسعود چشم پاک بود پوزخند
  
 که ی افهیاون هم شر! فهی ره خونه شری اومده بابا باز هم مشی پطی با شرایعنی

  ؟ خان بودمیمستاجر سل
  
حق با مسعود بود، حاال که اتاق مهمون .  مسعود برگرده لباسم رو عوض کردمتا
 داد شام شنهادی شدم، خوب شد که خودش پی لباسم می اومده بودم متوجه بورونیب

  .می اتاق بخوریرو تو
  

بلند شدم و کمکش کردم .  غذا اومد داخلی حاوینی اتاق باز شد و مسعود با سدر
 خواست بهونه ی عنوان دلم نمچیکالفه بود و من به ه. مینی هم بچتا سفره شام رو با

  .بدم دستش
  

 از دوغم یجرعه ا.  خوردی توجه به من غذاش و می اخم کرده بود و بیحساب... 
  : گفتمی آرومی و با صدادمینوش

  
   مسعود؟-
  

  : مکث گفتی و باال آورد و با کمسرش
  
   بله؟-
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  :ه چرخوندم و گفتم سفراتی محتوی و سرگردون رونگاهم

  
  . بابام افتادمادیامشب ...  امشب -
  
  : گفتی حسچی هیب

  
  د؟ی رقصی به خاطر اون دختره که م-
  
  : زدیلبخند مهربون.  تعجب نگاهش کردمبا
  
 ی افهی از قیعنی...  گه یاما حسم بهم م.  خبر ندارمقی به صورت دقیزی از چ-
همون ...  ره ی اون زن نمی خونه گهی زدم که دی طور حدس منی امونشیپش

  . خانمیمستاجر سل
  
 هم کنارش صف هی ها فکر کنم بقی از دشت بهشتیکی به ی که وقتستی نبی عجادیز
 ی دو ماهه که از همشون دورم و حتکیآخه نزد. انی چشم می کشن و جلویم

  .دمیصداشون و نشن
  

  . همه من جمله فرهاد افتادمادی به نی برابنا
  
  .دا برم دشت بهشت فردی شای راست-
  
  : خونسرد گفتیلیخ.  بهت نگاهش کردمبا
  
  .مخابرات دوباره تلگرافش و راه انداخته.  تلگراف از بابام داشتمهی -
  
  : گفتمدمی که خودم به زور شنیی صدابا
  
   چه خبر شده باز؟-
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  : نگاهم کرد و گفتلکسی ریلیخ
  
.  بودیاما دادگاه. بزنه خواست به نامم ی هست چند وقت بود بابام می ملکهی -

  .حاال آزاد شده بابا هم اصرار داره که هر چه زود تر اقدام کنم
  

  : بشقاب گذاشتم و بدون فکر کردن گفتمی رو توقاشقم
  
 تهران پشت سرت و هم نگاه ی و اعالم کردن اومدمونی که نامزدی دوسالنی تو ا-

  ... بارهی یحاال ماه! ینکرد
  
 کرد که حرفم رو نصفه گذاشم و به جاش یشت نگاهم م دایزی آمطنتی لبخند شبا

  :گفتم
  
  .امی من هم م-
  

  : خشک شد و من ادامه دادملبخندش
  
  م؟یری ساعت چند م-
  
  : باال رفته گفتی ابروهابا
  
  ! من موافقت کردم؟-
  

  : و تو هم بردم و گفتمابروهام
  
  .امی خوام بیمن م!  باشمدهی نظرت رو پرسادی نمادمی -
  

  : فوت کرد رونفسش
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   بشه؟ی که چیای ب-
  

  : هام و گرد کردم و گفتمچشم
  
  .دلم واسه خانواده ام تنگ شده!  مسعود؟ی چیعنی -
  
  ... برم مخابرات استان تا بهت تلفن ی رفتم اونجا زن عمو و اسما رو م-
  

  : و قطع کردمحرفش
  
  .امی من م-
  
 و به سمت کمد رفتم تا بلند شدم.  خوردن نداشتمی اشتهاگهید.  حرص نگاهم کردبا

 که نیهم.  اومدی مهمانی دنگ و دونگ از اتاق میهنوز صدا.  رو آماده کنملمیوسا
  : رو تو قفل چرخوندم دست مسعود مانع باز شدن در شد و در همون حال گفتدیکل
  
  ؟ی کنی می با اعصاب من بازی حواست هست از صبح دار-
  
  : کوره در رفتماز
  
  تو چته؟.  گردمی با خودت هم بر مام،ی خوام بی خودت م خوام؟ بای می مگه چ-
  

  : گذاشت و گفتشینی بی اشاره اش رو روانگشت
  
  .رونی ره بیصدات م. سی ه-
  
  : حرص گفتمبا
  
  . شنونی خودشون و هم نمی نترس اونقدر سرشون گرمه که صدا-
  



  گوهر مقصود  

  

goldjar/me.Telegram  

 

228

  :گفتم دی لرزی که از خشم مییبا صدا.  رو چرخوند و در رو قفل کرددی کلمسعود
  
   مسعود؟ی کنی چرا لج م-
  
 ی رو در آورد و از در فاصله گرفت و به سمت سفره دی توجه به خشم من کلیب

  : گفتمی آروم تریبغض کردم و با صدا. کوچک شام رفت
  
  .نمی خوام خانواده ام رو ببی من فقط م-
  

  : گذاشت گفتی مینی سی که خم شده بود و ظرف ها رو توی حالدر
  
  .فتهی بابی االن نه؛ بذار آب ها از آسی ول. برمتی م-
  

  : هام پر از اشک شدچشم
  
  . من زن تو ام مسعود-
  

  : و گفتستادی اثابت
  
   خب؟-
  

  :دی گونه ام چکی به رواشکم
  
  . بابام نباش-
  
  : ادامه دادمی لرزونی به سمتم برگشت و من با صدای ناباوربا
  
  . پرستارم، محافظم نباش-
  

  : و گفتدیش و تو هم کابروهاش
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 ی بر نمممی بهت بگم که از تصمدیبا!  که ببرمتی کنی کار ها رو منی ای اگر دار-

  .گردم
  
 باز به اون که دوباره مهی بود با دهن نری که هنوز اشک هام سرازیدر حال!  رفتموا

با خروجش از اتاق به تخت پناه بردم و .  شدمرهیمشغول جمع کردن سفره شد خ
 بعد که قشنگ قهیچند دق.  هق هقم خفه شدیش فرو بردم و صدا بالیصورتم رو تو

 یکی بسته شدن در اتاق شدم و یا شه، متوجه صدیحس کردم گلوم داره منفجر م
 شک ی بدمی خوابی حس خفه کننده منیاگر با ا.  بعد هم تخت تکون خوردقهیدو دق

  . مردمیتو خواب م
  
 یرو از بالش فاصله دادم تا جلو صورتم یکم!  طور فکر کردمنی اون لحظه ایعنی

  :دهنم آزاد بشه و در همون حال گفتم
  
   مسعود؟-
  

  :دی کشیآه
  
   بله؟-
  

  :دمی دهنم رو قورت دادم و پشت بهش به پهلو چرخآب
  
  ؟ی با من ازدواج کنی چرا قبول کرد-
  

  : کردیپوف
  
 یم شدم و نی الل م؟کاشی کشونی اومدن، حرف رو به کجاها مهی به خاطر نی بب-

  !گفتم
  
  : صورتم دندون هاش و به هم فشرد و گفتدنیبا د. دمی سمتش چرخبه
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  ؟ی دی همه خودت و من رو عذاب منی ای واسه چ-
  
  : مالحظه گفتمی و بدمی و باال کشمینیب

  
  . بتونم دوستت داشته باشمدی کردم شای ساده لوحم که فکر م-
  

  : نگاهم کرد و گفتمشکوک
  
  ! فهممی منظورت رو نم-
  

  :دی چشمه وامونده اشکم جوشدوباره
  
  .ادیبدم م...  ازت -
  

 دفعه نی اگهید.  کردم حالم بدتر شدیحس م. دمیپشت بهش چرخ.  باز شداخمش
  . مردمیحتما م

  
  . ام رو کردم دوستت داشته باشمی من سعی ول-
  

 نشون ی و عکس العملدمی رو دوباره باال کشمینیب.  سرتی داشتنت بخوره تودوست
  .دمندا

  
اجازه .  هم در نظر گرفتنی که حس کردم بزرگ تر ها ما رو برای درست از زمان-

  . بشه و فقط به تو فکر کردممی وارد زندگی دخترچیندادم ه
  
 یزی چنیمسخره تر. دی طرف لبم به نشونه پوزخند باال رفت، که البته مسعود ندهی

  :ال کلفت شده بود گفتم که حاییبا صدا.  تونستم بشنومیبود که تو اون لحظه م
  
  . زنمی از اومدن نمی حرفگهید.  بخوابری بسه بگ-
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  : گفتهی و بعد از چند ثاندی کشیآه
  
  . بگمی به کسدی وقت نباچی هست که هییزهای چهی -
  

  : گوشم گفتکی بازوم گذاشت و نزدیدستش رو رو.  کردماخم
  
اومدنت به نفعت  ی دونی دونم که خودت هم خوب می ، و می دونم دلتنگی م-
  . دونمی اصرارت رو هم ملی دلیحت. ستین

  
  : گفتی آروم تری صدابا
  
 به خاطر تو من و به باد کتک بهی پسر غرهی بعد از دوسال برگشتم شهرم و ی وقت-

 ی حرصی که در برابر چند نفر از خودم دفاع کنم به قدردیگرفت و من زورم نرس
 یاون موقع هم حسم بهم م. م و آروم کنمشدم که خواستم با ناراحت کردن تو خود

  . کردی ممی عصبنی و ایکنجکاو اما نسبت بهش ی نداریگفت تو بهش عالقه ا
  

  : و به گوشم چسبوندلبهاش
  
  .ینی عکس العمل اون رو نسبت به اومدنت ببی دونم که کنجکاوی االن هم م-
  

  : هام درشت شد و اون ادامه دادچشم
  
  !یاری سر در بییزهای چهی و از ی با دوستت صحبت کنای و -
  
سرم رو چرخوندم و به صورتش زل .  اومدی چشم هام داشت از حدقه در مگهید

  : و گفتدی لبش نشست و کوتاه لبم رو بوسی رویلبخند محو. زدم
  
 اون هم ؟ی از دوستت بپرسی خوای که مهییزهای درست حدس زدم نه؟ چه چ-

  ! فرهاده؟نی که خبرچیکس
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با اخم و !  خبر دارههی فکر کردم از راز عالی جدیجد. لم آروم شد مقدار دهی

  : گفتمی آرومیصدا
  
  ؟ی زنی میی چه حدس هاگهی د-
  

  : زدیطونیلبخندش
  
 و اگه عمو کشش من ی هستی دونم تو دختر پاکی منیقی اون ها حدس بود اما به -

ه سرباز بودم و  کیاون هم زمان.  دادی نمشنهادی وقت تو رو بهم پچی هدی دیرو نم
  . اومدی مشی پی چندهیمعلوم نبود در آ

  
  : آرامش پلک زد و گفتبا
  
 نی از پست تری فرهاد حتیستی من نی که اگر دل بسته نی و مهم تر از همه ا-

   گم؟یدرست م. ستی هم برخوردار نگاهیجا
  
لبم رو ! دی و به کجا رسچوندیحرفش رو پ.  لبم نشستی آخرش لبخند روی جمله با

  :با زبونم تر کردم
  
  . از فرهاد متنفرم-
  

  : تر شد و گفتمقی عملبخندم
  
  .ادیفقط بدم م...  اما از تو -
  

دست هاش و دور شونه و کمرم .  بخندمی هاش و گرد کرد و باعث شد به راحتچشم
  : و خواست خودش رو به سمتم بکشونه که خندم رو جمع کردم و گفتمدیچیپ

  
  .ی نکنی راه احساس خستگی بخواب که فردا توری بگ-
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  : گفتیالی خی ببا
  
  . هم روشگهی چند ماه ددی همه سال طول کشنیا.  رمی نم-
  

 شونه اش گذاشتم و مانع شدم و ی که دست هام و روارهی صورتش رو جلو بخواست
  :گفتم

  
  . دلم رو هوا بود-
  

 ی مشهیهم ی بار براهی حرف هام و دیلبم رو به دندون گرفتم، با.  کردیزی راخم
 و ی و جدی بره و هر بار به شوخنی دلشه از بی نسبت به فرهاد تویزدم تا اگر شک

  : فرستامرونینفسم رو ب.  حسادتش رو نشون ندههی کناای
  
 خونه مطرح ی پدرم حرف ازدواج من رو توی خودم بود اما از وقتشی پیعنی -

  . هوا موندی سرش روهیکرد دلم 
  

اش به سمت گوش ها به حرکت در آوردم و با نگاهم  شونه هی هام و از رودست
  :دنبالشون کردم

  
  ... به من ی و بگی کندیی بابا رو تای و حرف هایای دلم منتظر تو بود که بدی شا-
  

  :هم چنان مصر بودم به چشم هاش نگاه نکنم.  رو فوت کردمنفسم
  
از خونه تا  رو زد که هر روز ی و حرف پسری اومد خواستگاری اما خانوم تقو-

 از خونه دنبالمون بود و دخترها همه اش حرفش رونی بیی هر جاای و میاطیکالس خ
  . زدنیرو م

  
 ی جلوی موهانی بیی بستم و دوباره با باز کردنش به جاهی چند ثانی هام و براچشم

  : شدمرهیسرش خ
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 یرتی غی آرومش و حتی هاش، نامه هاش زمزمه هاهیمدام هد. دمی به خودم بال-

. هی دوست علدمیفهم... پا بر جا بود !  منی های محلیشدن هاش بدون توجه به ب
 یهر بار خواستم بهش فرصت...  زد ی بودم حرفش رو مهی عالشی هر بار پگهیحاال د

 هم کنارم ی کسی که وقتییتا جا! ؟ی کردن که مسعود چی میادآوریبدم همه 
  .مسعود هم هست:  گفتمینبود با خودم م

  
 اعتماد به نفس گرفتم و ادامه شی شد به سمت چشم هاش، از مهربوندهیکش نگاهم
  :دادم

  
فرهاد هنوز هم دوستم داشت اما نوع دوست داشتنش .  کم آوردمیی جاهی اما -

 شده بود به مزاحمت و من عادت کرده بودم به حضورش هر چند لیخشن بود و تبد
  . زدمیکه پسش م

  
 ی فرو رفتگی تر آوردم تا رونیی پایفتم و کم رو دوباره از چشم هاش گرنگاهم

  :نامحسوس چونه اش
  
!  خودت و سبک نکن و نگو مسعود و ساغرنقدریا:  و گفتمستادمی پدرم ای تو رو-

  .ستی هم نالشونی خنی عنایعمو ا
  
  : با بابا چشم هام پر از اشک شد و گفتممیری درگیادآوری با
  
  . نازک تر بهم نگفته بود، کتکم زد که از گلی اونقدر بد حرف زدم که پدر-
  

  : شدم و حرفم رو تو دهنم مزه مزه کردم و گفتمرهی به چشم هاش خدوباره
  
  ... که نیتا ا...  که از همه پر رنگ تر بود ی کسشیپ...  رفت که بند بشه ی دلم م-
  
 اومد ی که به نظرم طوالنهی لبم گذاشت و بعد از چند ثانی لبش رو روی معطلیب

  : داد و گفتهی تکمیشونی رو به پمیشونیرو فاصله داد و پسرش 
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   و ؟-
  

  : زدمینی غمگلبخند
  
توسط !  که بند بشه شکستهنی که رو هوا بود و قبل از ایاون هم دل! گهی دله د-

  . که از همه پر رنگ تر بودیکس
  
  : و گفتمدمی رو باالکشفتهی که منتظر بهونه بود به فس فس بمینیب

  
   ...یعنی ... ییاالن فقط تو. ی خواه پر رنگ شد خواه نا-
  

  ؟ی چیعنی »ییاالن فقط تو«آخه .  لحظه حس کردم گند زدمهی واسه
  

  : گفتی گردم که با مهربونی می واسه ماست مالی دنبال جمله ادی فهمانگار
  
 ی خواست دوباره خودی دم اون قدر پر رنگ بشم که اگر بعد ها کسی بهت قول م-

  .ینیو فقط من و ببنشون بده ت
  

  : زدم و گفتمیضی عرلبخند
  
  . خوبهنی ا-
  

  :دمیبا شَک پرس. دی رو بوسمیشونی رو باال آورد و پصورتش
  
  ؟ی ری واقعا فردا نم-
  

  : شد گفتی لب هام خم می که دوباره روی حالدر
  
  . نه خانوم -
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  : عکس کرد و گفتنی به آخری نگاهنی خانوم با تحسنتیز
  
  .یماه شده بود ماشاله مثل -
  

  : گفتیضی با لبخند عرمژده
  
  . داشته باشهییبای خودش استعداد زدی آدم با-
  
 قاب بزرگ و طرح دار هی ی آذر که تویعنی شهی بری نگاهش رو دوخت به عکس شو

  : بهش رفت و گفتی خانوم چشم غره انتیز.  زده شده بودواریبه د
  
  ! زبونت بلندهشهی تو دختر هم-
  

  : کردم گفتمی که آلبوم عکسم رو جمع میو من در حال دی خندمژده
  
  .ادی توطئه میبو!  دختر بد-
  

  : شد گفتی که بلند می گذاشت و در حالزی می اش رو رووهی آب موانی لمژده
  
  !میدی تو رو سرحال دی خدا رو شکر ما بعد از شب مهمون-
  
  : رفت گفتی که به سمت آشپزخونه می خانوم در حالنتیز
  
 ی بود همه اش لب و لوچه اش واسه اون مسعود بیچ! گهی خوبه دی طورنی هم-

  ! بودزونینوا آو
  
  : گفتمی آرومی باال رفته رو به مژده با صدای ابروهابا
  
  !! من؟-
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  : و گفتدی خندزی رزی رمژده

  
  ! نه پس، من-
  
  : به سمت در سالن رفت و گفتو
  
  . خانوم دست شما درد نکنهنتی ز-
  
  :ت رو به من گفو
  
  . حاللم کندمتی ساغر جون اگه تا سال بعد ند-
  
 پست روزید. دوباره آلبوم رو باز کردم.  کرد و رفتیخدا حافظ. دی باز خندو

  !اره؟یواسم آورده بود، بماند چقدر مسعود اخم کرد که چرا دادن آلبوم و پست ب
  

سم از خوبه لبا!  عکس گرفتمی کنه من با چه لباس سکسی ندونه فکر میکی حاال
 که یی کدوم از لباس هاچی خودمه که جو گرفتم و هریاصال تقص! همه طرف بسته بود

وگرنه حساب کار دستش .  بودماوردهی با خودم ندمی پوشیقبال تو مراسم زنونه م
  . کنمی اون و متی اومد که من االن چقدر دارم رعایم
  
 که یی مدل هانیتر کوتاه شهیهم.  لبم نشستی روی لباس هام لبخندی آورادی با

 که یروز.  دوختمی خودم می رو برانشونی تری داد و عروسکی مادیرها بهمون 
 اسما مثل نجا،ی اارمی از لباس هام و انتخاب کنم تا با خودم بی سرهی خواستم یم

  !ارمی خوام بی کدوم و نمنهی ببتا بود ستادهی من ایکرکس باال سر کمد لباس ها
  

  :ر کمد رو قفل کردم و گفتم هم با خباثت تموم دمن
  
  ! مونمیتا ابد که اونجا نم!  شهی باالخره که الزمم م-
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 که با اسما و ی طرف و مکالمه اهی می عروسی عکس هادنید. مینی ما اگه؛ی دبله
 ی تودی گفت شایمامان م.  و چند برابر کرده بودمیمامان و زن عمو داشتم خوش

 هفته زود تر بهم زنگ زدن و هی نیه خاطر همب.  نتونن بهم زنگ بزنندی عالتیتعط
 خبر چقدر ناسزا حواله ی جا بهمه از یبماند که زن عمو.  گفتنکی رو تبردیع

  .مسعود طفلک کرد
  

 روز ای!  و آذر؟نی رامتی شب مهمونیعنی ش،یاز ده شب پ!  طفلک شد؟ی کمسعود
درسته ! میند و خوش گذرومی بودرونی مدت همه اش بنی بعدش که به جبران ایها

 دونستم یم!  کرد اما خودم که شعور داشتمی سره خرج نمهی آل دهی شوهر اهیمثل 
  .میش کنه تا زود تر مستقل بیداره پولش رو جمع م

  
 یقبول دارم ب. مسعود خوب بود.  تر شدضی لبخندم عرروزی گردش دیادآوری با

 ی ازدواج که رومخصوصا بعد از!  اومدیمن که از مسعود بدم نم.  کردمیانصاف
  !مهربونش رو نشونم داد

  
چون با . امی برونی خوشگلم بی باعث شد از فکر هااطی بسته شدن در حیصدا
  : خانوم تو چارچوب در آشپزخونه قرار گرفتنتیز.  بسته شدی بدیصدا

  
  .تو برو تو اتاقت.  هم ندارهیانگار حال خوش. نهی ساغر جان آقا رامت-
  

 تختم یبعد که رو. م گوش کردم و به اتاق پناه بردم خانونتی به حرف زعیسر
اگر زهره جون االن خونه بود چه عکس . دنینشستم تازه سوال ها به ذهنم رس

 نی که رامتی چیعنی!  بودیعی خانوم طبنتی زنقدریچرا ا!  داد؟ی نشون میالعمل
  هفتههی قبل از ظهر اومده خونه؟ اون هم ی چی برانی نداره؟ رامتیحال خوش

  ! بودشتری بینتی که به قول خودشون فروش لوازم زدیمونده به ع
  

 واسه می بخرلی وسانی از رامتمی گم بری خونه خودمون به مسعود ممی وقت رفتهر
 هم تو خونه شون دارن نای که آذر جون ایواری دی هاچهی از قالیکی دیشا. دکور

  .میبخر
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 اگر یحت! ودمون برنامه داشتم خونه خی من چقدر برایوا.  بچه ها ذوق کردممثل
  . باشهیاجاره ا

  
 نکهی کنار تخت گذاشتم و قبل از ای عسلیآلبوم رو رو.  در اتاقم ضربه خوردبه

 کی شل و وارفته وارد اتاق شد و در رو هم بست و نی بزنم در باز شد و رامتیحرف
 حالتش رو آشنا یلی قرمزش که خی چشم هادنیبا د. راست به سمت تخت اومد

 توجه به من خودش یاما اون ب. کرده بود، ترس برم داشت و از تخت فاصله گرفتم
  : تخت و گفتیرو پرت کرد رو

  
   کوچولو؟ی کنی کار می جا چنی تو ا-
  
  . نفس هاش منظم شدی صداهی هم گذاشت و بعد از چند ثانی چشم هاش و روو
  

 که یانوم در حال خنتیدر به شدت باز شد و ز.  با تعجب نگاهش کردمهی ثانچند
 تخت افتاده بود، ی که به شکم رونی رامتدنی زد وارد اتاق شد و با دینفس نفس م
 می از اتاق خارج شدییدوتا. رونیو به من اشاره کرد برم ب.  فرستادرونینفسش رو ب
  .می رفتنیی پایو به طبقه 

  
  !نه؟.  مست بود-
  

  : هاش و کج و کوله کرد و گفتلب
  
  ! هم جوونننیآذر و رامت! نین تو و مسعود جوو-
  

  : فرستادرونی رو با آه بنفسش
  
  . کنری آخر عاقبتشون و خای خدا-
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 ی خانوم رفت تونتی مبل سالن نشستم و زی گفتم و روینی لب آمری هم زمن
 خانوم از آشپزخونه داد نتیز.  بعد تلفن خونه زنگ خوردقهیچند دق. آشپزخونه

  :زد
  
  .دستم بندهمن .  ساغر جان جواب بده-
  
  : سمت تلفن رفتم و جواب دادبه
  
   بله؟-
  

  :ی تو گوشدیچی مسعود پیصدا
  
  ستن؟ی خونه نیی زن داای خانوم نتیمگه ز! ساغر...  سالم -
  
  ؟ی داشتیکار.  دستش بند بودیول.  خانوم هستنتی چرا ز-
  
لت  دنباامی شه می ملیاالن مدرسه تعط.  آماده شوی نداری اگه کارزیعز.  آهان-
  .می مونده انجام بدیدی اگه خردی عی برارونی با دوستم و خانومش بمیبر
  

  : برم آماده بشم؟ گفتمی مضطربم رو به پله ها دوختم؛ چه جورنگاه
  
  م؟ی شه غروب برینم! ...  هوم؟-
  

  : صداش مشکوک شدتن
  
  !م؟ی چرا االن نر-
  
  : و گفتمچوندمی بلوزم رو با دستم پنییپا
  
  !ستینه که زهره جون هم خونه ن.  حوصله امیکم ب هیفقط ! یچی ه-
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  : سرد گفتیلیخ
  
  . خونهامی االن م-
  
لبم رو به .  کرد و تماس رو قطع کردی که من مانعش بشم خداحافظنی قبل از او

  !زم؟ی به سرم بریچه خاک. دندون گرفتم
  

سعود  نبود که مادمیمن چقدر خنگم و .  راه پله انداختمی به باالی نگاهدوباره
 آدم هی بود که عیاون قدر لحنم ضا!  زنهی اتفاقات ممکنه رو حدس معی سریلیخ

 نگرانم چه برسه به مسعود که یزی چهی شد من از یخنگ هم اگر بود، متوجه م
  ! خدا دلواپس بودی شهیهم
  
  : در آشپزخونه قرار گرفتی خانوم جلونتیز
  
   بود مادر؟ی ک-
  
  : مضطرب گفتمی صدابا
  
  . خونهادیگفت االن م. ود مسعود ب-
  
  : ش مضطرب شد و گفتافهی خانوم هم قنتیز
  
  !م؟ی کندارشی بیعنی -
  
  : خودش جواب دادو
  
  .ی خواد بریتو هم نم!  کنمی من که جرات نم-
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 گشت ی که دوباره برمی خانوم در حالنتیبعد ز. می هر دو سکوت کردهی ثانچند
  :داخل آشپزخونه گفت

  
  . زود تر برسه خدا کنه خود خانوم-
  
  : جواب دادمی شلی صدابا
  
  ! ظهر خونه خواهرش بمونهدی گفت که شا-
  

  : من گفتی دلگرمی کرد و برایپوف
  
  . من باششیتو هم پ. هی مسعود پسر عاقل-
  
 یالبته که از مسعود نم.  نشستمزی آشپزخونه پشت می حرفش گوش کردم و توبه

 حضور فرهاد نیمن رو از کوچک تر راحت و با منطق فکر یلی که خیکس. دمیترس
 کنه اما من از واکنشش در ی به من شک نمی اتفاقنی وقت سر چنچی کرد هیخال

 هر برخورد ای بشه و زی نکرده باهاش گالویی که خدانیاز ا.  ترسمی منیمقابل رامت
  . و زهره جون خجالت بکشمیی دای که از رویبد
  

 بلند نیخدا کنه رامت.  کردمیله نگاه م در به راه پی شدم و از جلوی بلند ممدام
 تا چند فهی بابا که بعد از اومدن از خونه شریادآوریو با . بشه و بره تو اتاق خودش

  . نشستمی می صندلی گشتم و روی مغموم بر مدی خوابیساعت مثل خرس م
  

به سمت پنجره رفتم و به .  زنگ در بلند شدی ساعت گذشته بود که صدامی نحدودا
  . زل زدماطیدر ح

  
  :هول گفتم.  نگران وارد خونه شدی خانوم در رو باز کرد و مسعود با چهره نتیز
  
   کار کنم؟ی حاال چ-
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  : خانومنتیز
  
  .ی کنی کارستیالزم ن. آروم باش!  مادریچی ه-
  

 و رونی که به راه پله برسه از آشپزخونه اومدم بنی وارد خونه شد و قبل از امسعود
  : گفتمی مصنوعیبا لبخند

  
  . سالم-
  

  : انداخت و مشکوک گفتی تا پام و نگاهسر
  
   شده؟یزیچ...  سالم -
  

  : جمع شد و شونه باال انداختملبخندم
  
  .راستش...  نه -
  
 به سمتم برگشت ی راه پله انداخت و گفت و با نگاه وحشتناکی نگاهش رو به باالهوی

  :و گفت
  
   ...ی جلونی رامتی کفش ها-
  

  : گفتی آرومی با صدا شد وزی تنگاهش
  
   اومده خونه؟-
  
به باال رفتنش نگاه کردم پشت .  بزنم به سمت پله ها رفتی من حرفنکهی قبل از او

  : ندونستم و گفتمزی جاگهیسکوت کردن رو د. ستادیدر اتاق ا
  
  .نیهم. دی تخت خوابی راست اومد تو اتاق و رفت روکی -
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 خانوم پشت سرم قرار گرفت و نتیز. د نگاهم کرد و بعد وارد اتاق شهی ثانچند
  :گفت

  
  . بد به دلت راه نده-
  

و .  در اتاق باز شدی اقهیبعد از دق.  لب صلوات فرستادمری هام و بستم و زچشم
 رو گرفته بود از اتاق نی بغل رامتری که زیدر حال. مسعود با صورت بر افروخته

  . از پله ها باال رفتمی رفت و من هم به آرامنیخارج شد و به سمت اتاق رامت
  

  : از اتاق خارج شد و در رو بست و در همون حال گفتمسعود
  
  .می آماده شو بر-
  
  : هراس گفتمبا
  
   کجا مسعود؟-
  
  : کرد خودش رو آروم نگه دارهی می سعی سختبه
  
  .دیخر!  گفتم که-
  

 یا سرخش دهنم رو بستم و به گفتن باشه ی چشم هادنی بزنم اما با دی حرفخواستم
  .اکتفا کردم

  
 از خونه خارج یو سه نفر.  خانوم هم غذاش رو آماده کرده بودنتی آماده بشم زتا

  .میشد
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  : کرد و گفتیرازی کاسه رو پر از ساالد شزهرا
  
  . ساغر جان با ساالد بخور اشتهات باز بشه-
  
  : گفتی با لبخندنیامیبن
  
  . رهی نمنییاز گلوشون پا. ستی مسعود ن-
  
  :فتم بغض گبا
  
  ...فقط ! ستی طور ننی نه ا-
  

  : شونه ام گذاشتیزهرا دستش رو رو.  انداختمنیی رو خوردم و سرم رو پاحرفم
  
  .ی اله-
  
  :دی غرنیامی رو به بنو
  
  ! نکنتشی اذام؟ی بن-
  
 نتونستم بخرم یچیه. دی خرمی سرمون رفته بودریخ.  مردمی دلشوره داشتم ماز

زهرا و .  من هم که از اون بدترستیش خوب نچون معلوم بود مسعود اصال حال
مسعود من .  کردن شدندی خرالی خی افتاده بی اتفاقهی هم که متوجه شدن نیامیبن

  .داره کار شیی ره خونه دایرو سپرد به اون ها و گفت م
  
 یاشکم به رو! شیی االن ساعت نه شب بود و از بعد از ظهر مسعود رفته خونه داو

  : بشقاب ول کردی قاشقش رو تونیامینب. گونه ام سر خورد
  
  ! فکری بی پسره -
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  : التماس نگاهش کردمبا
  
  ! نگفت؟یزی به شما چ-
  

  : رو به چپ و راست تکون داد و گفتسرش
  
  .همراه شما...  مونه ی منجای فقط گفت امشب و ا-
  
  : گفتمی نسبتا بلندی صدابا
  
  !گهی دنیهم! ی وا-
  
   افتاده؟ی اتفاقیینکنه خونه دا!  بودی منطقمسعود که آدم. هی گرری زدم زو
  

  : شد و بغلم کردکمی نزدزهرا
  
  .اومد ازش بپرس.  مونهی منجای که گفته شب ایدید.  نگران نباشزمی عز-
  

  !ایطفلک. شامشون رو هم کوفتشون کردم!  امی دونستن من نگران چی ها که نماون
  

  :گفت از کنار سفره بلند شد و نیامیبن.  در اومدیصدا
  
  . حتما خودشه-
  
 انیتا از پله ها باال ب.  بلند شدمعیمن هم سر.  به سمت در هال رفت و خارج شدو

 که دو ی وارد خونه شد و پشت سرش مسعود در حالنیامیاول بن. مردم و زنده شدم
 بزرگ یدستش بود و ساک مشک) می گرفته بودمونی عروسدیکه سر خر(تا چمدون

  .باز نگاهش کردمبا دهن .  دوششیهم رو
  

  : که به هر دومون سالم کرد رو به من گفتنی زد و بعد از ای گرملبخند
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 می ریفردا م. دی کنم طول کشی رو راضیی رو جمع کنم و زن دالمونی تا وسا-

 رو بار بزنن و لمونی دم که وسای شد به بابا و عمو خبر مدای پشالهیا. دنبال خونه
  .بفرستن

  
  : گفتنیامی بعد رو به بنو
  
  !ی کنی ممنون که کمکم م-
  
  : گذاشت و رو به زهرا گفتنی زمی در روی هر سه رو همون جا جلوو
  
   کجاست ؟یی زهرا خانوم دستشو-
  
  
  

 نشسته بودم واری به دهیمن هم تک.  تشهدش رو داد و شروع کرد به خوندن دعاسالمِ
 از شستن ی آخه وقت.میو زانوهام و بغل کرده بودم و منتظر بودم با هم صحبت کن

.  خونهی مسعود داره نماز مدمیظرف ها به کمک زهرا فارغ شدم و اومدم تو اتاق د
معموال .  به ساعت ده بمونهکی نزدیعنین موقع ی بودم نمازش به ادهیتا به حال ند

  . خوندیسر موقع م
  
  ! خانومم دمغ باشهنمی نب-
  
  : کرد گفتیع م که سجاده اش رو جمی صورتش نگاه کردم؛ در حالبه
  
 از ی کلچارهیفقط ب.  از دست ما ناراحت نبودییزن دا. ی خواد ناراحت باشی نم-

  .دیرفتار پسرش خجالت کش
  

 یزانوهام و رها کردم و با ناراحت!  نگرانمی بود من بابت چدهی معمول فهمطبق
  :گفتم
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  ...فقط!  نکرده بودی که کارنیرامت! ؟ی بهش گفتی واسه چ-
  
  :م رو قطع کرد غضب حرفبا
  
  ! کنمی کارت می چنی ازش دفاع کن، ببگهی بار دکی -
  

  : نبودتی از عصبانی باز کرد خبریچشم هاش و بست و وقت.  باال رفتابروهام
  
 یزیهم اگر چ. یی دای خونه می سر برهی گردم از مدرسه؛ ی فردا ظهر زود تر برم-

 نداره ی که گناهچارهیون با. می تشکر کنییهم از زن دا. میرو جا گذاشتم بردار
  ! شعورهیبچه اش ب

  
  : اراده لبخند زدمیب

  
 شد همون نمک ی اون وقت ممی بری بدون خداحافظمی خواستیاگه م.  آره خوبه-

  .خوردن و نمک دون شکستن
  

 هی تکواری که بلند بشه چهار دست و پا به سمتم اومد و کنار من به دنی بدون امسعود
  :زد
  
  . دارمی اهدی چه خانوم فهم-
  
  :لب هام و کج و کوله کردم.  سرم رو بوسه زدی روو
  
  . خدا از دلت بشنوه-
  

  :دیخند
  
  . قدر من و حرص ندهنیفقط جون من ا!  گهی و منی دلم هم هم-



  گوهر مقصود  

  

goldjar/me.Telegram  

 

249

  
  . دادمهی و سرم رو به شونه اش تکدمیخند

  
دلم ! ی که گفتیی هازی دشت بهشت؟ به خدا نه واسه اون چمی ری می مسعود ک-
  . ذره شدههیسه مامانم وا
  

  : و نوازش کردموهام
  
 هم یهم واسه اثاث کش. شمونی پانی بدی عالتی گم اگه تونستن تعطی بهشون م-
  . طور گرفته نباشهنی اگهی که دل خانومم دنیا

  
  : رو برداشتم و با ذوق گفتمسرم

  
  . شهی می بشه عالی طورنی اگه ای وا-
  

 باعث شد من نتونم به نشی غمگید اما چشم ها از هم باز شی هاش به لبخند گرملب
  :ذوقم پر و بال بدم

  
   مسعود؟-
  

  : تکون دادی رو به آرامسرش
  
   جانم؟-
  

  : تاب شدی بدلم
  
  ؟ی بگی خوای میزی چ-
  

  : هاش پر از اشک شدچشم
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  ! دونم چمهینم.  قرارم ساغری ب-
  

ودش رو جمع  پام و مثل بچه ها خی خم شد و سرش رو گذاشت رود،ی هاش لرزلب
  : گفتی لرزانیکرد و با صدا

  
.  شموونهی خوام دی مادی که به سرم می منفی اوقات از هجوم فکر های گاه-

  . کنمیخواهش م... آرومم کن ساغر 
  
  :زمزمه کردم.  زد نگاه کردمی حرف ها رو منی که ای بهت به مردبا
  
  خته؟ی طور تو رو به هم رنی ایزی چه چ-
  
  ... دونم ی نم-
  
! تو بهت بودم. دمی موهاش کشیدستم رو آروم باال بردم و رو!  دونست؟ینم! نیمه

 نی شد که از ای چهوی! می زدی خوب میحرف ها! من و شاد کرد. دی خندیداشت م
  !رو به اون رو شد؟

  
 هیحتما .  تونستم ساکت بمونمینم.  کرده بودتی به من هم سراشییهوی ی قراریب

  ! نگران باشه؟ی خودیشه آدم ب ی وجود داشت؛ مگه میزیچ
  
   مسعود؟-
  
   ساغر؟-
  

 هیو اون بعد از چند ثان. می ساکت شدمی هر دو همزمان اسممون رو زمزمه کردچون
  :گفت

  
 کنم ی که من دارم رد می آرومنی به ازی چچی کنم هیحس م. ستی دست خودم ن-
  !ستین
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  :آروم کردن اون گفتم ی بود اما برایی فکر هانی که خودم هم تو ذهنم چننی ابا
  
 به بعدش هم نیخدا تا االن هوامون و داشته از ا!  بد به دلت راه نده مسعود-

  .داره
  

  :و من ادامه دادم.  شدساکت
  
. می برنجای از امی تونی می و همون طور که خودت گفتشهی ترم درست تموم منی ا-

   شه رفت؟یمشهد هم م
  
  . آره-
  

 زده باشم تا حواس مسعود رو ی که حرفنی ایا لبم نشست و فقط بری رویلبخند
  :پرت کنم ادامه دادم

  
 امام ی مهی کنمش بی دوست دارم، بچه ام رو میلیمن خ.  مشهدمی خب پس بر-

  .... برمش حرم یرضا هر روز م
  

.....  
  
  
  

  : و دستش رو پشت کمرم گذاشتستادی ای مغازه انیتری وپشت
  
  . کنبه کفش ها نگاه. رونی بای از فکر ب-
  
  : دادمهی سرم رو به بازوش تکنی توجه به عابریب

  
  . شده بودری پروزی انگار از دچارهی زهره جون ب-
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  :اشاره کرد!  دونم کدوم بودی از کفش ها رو که نمیکی توجه به حرفم ی بمسعود

  
  . شهی مون جبران میپاشنه ش هم بلنده فاصله قد.  اون خوبه-
  
 قدر نی تونست ایچه طور م. داشتم و نگاهش کردمسرم رو بر. دی سرخوشانه خندو

 زن شی پی که لحظاتی صحبت کنه، اون هم وقتدی عدیخون سرد راجع به خر
  ! کردی مهی چشممون گری اون طور جلوشییدا
  

  : کردنگاهم
  
   تو؟می بر-
  
  ! من کفش دارم-
  

  : نداشتی زد که اصال با حالت چشم هاش هم خونی مهربونلبخند
  
  ! رخت و لباس و نو کرددیبا! گهی ددهی خب ع-
  

  : پالتوش رو گرفتم و گفتمنی بره داخل که آستخواست
  
  .ی دنبال خونه بگردی برنیامی خونه تا زود تر با آقا بنمی بر-
  

  :دی رو از دستم خارج کرد و مچ دستم رو چسبنشیآست
  
  . تودیاول خر.  خانوممی ری م-
  
  : و گفتمدمی کشونری باز هم مقاومت کردم و دستم رو بیول
  
  !می بریی جاستیما که قرار ن!  ندارم مسعودیاجی احت-
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  : بزنه گفتمی حرفنکهی و قبل از ادمیچی هام و به هم پدست

  
  . الزم ندارمیزیچ! دمی خرلی وسای کلمونی عروسدی واسه خر-
  

 از کنارم رد شد و یقی نگاهم کرد و بعد سرش رو تکون داد و با اخم عمهی ثانچند
من که . پشت سرش تند راه افتادم و خودم رو بهش رسوندم. و تر به راه افتادجل

 کی اگر حد اقل دیشا.  شدیاون از دست خودش عصبان!  نزدم مگه نه؟یحرف بد
 حرمت چهار سال دیشا! ختی ری طور به هم نمنی زد ای منی به صورت رامتیلیس

  . و خونه شییا هم احترام دیو کل!  و نگه داشتنیبزرگ تر بودن رامت
  

 بدترش ای اتفاق نی نبود که باز هم ادی بعمی موندیاگر م.  گهی راست ممسعود
 دی گرفت و شای مقدار دلش آروم مهی ترسوند ی رو منیاگر مسعود رامت! فتهیب

 ی آواره نمی طور آخر سالنی اومد و حاال ای نمشی از ترک اون خونه پیحرف
  !میشد

  
دستم رو دور بازوش حلقه کردم و در . فرو برده بود پالتوش بی جی هاش و تودست

  : گفتممی رفتی هم راه مپی که کیحال
  
  ؟یاری خونه رو از کجا مهی پول کراه؟ی دستت خالی مسعود مگه نگفت-
  
 ی که قراره بابا بده رو مینی هم رفتم دشت بهشت همون زمیوقت.  فعال دارم-

  . دستمادیفروشم پول م
  

 که ی بخاردنیبا د.  رو بودادهی پی جلوتر توی افتاد که کمیوش به مرد لبو فرنگاهم
  . آب دهنم و قورت دادماری اختی شد بیاز لبوها بلند م

  
  : در هم مسعود نگاه کردمی افهی رو چرخوندم و به قسرم

  
  ؟ی خری برام لبو م-
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  : گفتی جدیلیخ
  
  .ی شیاسهال م.  نه-
  

  : هام و جلو دادملب
  
  .س کردم آخههو!  خورمی نمادی ز-
  
 رنگ و بخارشون ی جگری به لبو هاهی و نگاهم رو چند ثانمی مرد رد شدی جلواز

  . انداختمنیی سرم رو پادیدوختم و نا ام
  
  . کرد و عقب گرد کردیپوف. با ذوق نگاهش کردم. ستادیا

  
  
  

  : با حرص ظرف رو از جلوم برداشتزهرا
  
 دل ی گیمگه نم!  بودیاول کاف کهی تهیاگه به هوس بود که !  دخترگهی بسه د-
  ؟ی خوریپس چرا بازم م! ی دارچهیپ

  
  : و تکون دادمپام

  
 موقع سال نیاون هم ا!  کنن؟ی مدایبه نظرت خونه پ. نگرانم! ستی دست خودم ن-

  ! نمونده؟دی به عشتریکه چند روز ب
  

  : گفتی با مهربونزهرا
  
 سر شالهی هم االتیز تعطبعد ا. دی جا رو خونه خودتون بدوننیا!  نشد هم نشد-

  . دنبال خونهنی گردیفرصت م
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  : و گفتمدیچی به هم پدلم

  
. می جا بموننی که ما استی اصال درست ننیا!  بشهدایدعا کن پ.  نه زهرا جونی وا-

  . همه سخت ترهی هست و برادی عدی و بازددیباالخره د
  

به . در هال رفتبلند شد و به طرف .  در اومدی بزنه که صدای خواست حرفزهرا
باز من به حرف .  رفتمییمحض خارج شدنش من هم بلند شدم و به طرف دستشو

  ! دادمی تاوانش رو پس مدیمسعود گوش نداده بودم پس با
  

 ام رو فراموش کردم چهی صورت خوشحال مسعود دل پدنی اومدم از درونی بیوقت
  :و با ذوق گفتم

  
  ؟ی کرددای پ-
  

  :گفت سرش رو تکون داد و مسعود
  
  . خوبهی ولکهی کوچ-
  
 هی.  شدمنیامی بشم که متوجه بنزونی و خواستم از گردنش آودمی ذوق باال پربا

  :ابروش و باال داد
  
  ن؟ی قدر بهتون سخت گذشته که واسه رفتن خوشحالنی ایعنی -
  

  : سرم رو تکون دادمعیسر
  
  !اد؟ی که از مستقل شدن بدش بهیاما ک!  ابدا-
  
  :کون داد و گفت سرش رو تنیامیبن
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  . ان شاهللا خونه خودتون-
  
 که به سمت یمسعود در حال.  لب تشکر کردم و زهرا همه رو به شام دعوت کردریز

  : رفت گفتیاتاق م
  
  امی االن م-
  

  : کردزونیپالتوش رو در آورد و آو.  سرش وارد اتاق شدم و در رو بستمپشت
  
  . رو بفرستنلی گم وسای زنم و می صبح تلگراف م-
  
  :دی سمتم برگشت و نگاه خندونم رو دبه
  
  !؟ی کنی نگاهم می جورنی چرا اه؟ی چ-
  

  : شدضی عرلبخندم
  
 دونم اون هم ما ی از بابت زهره جونه که ممیتنها ناراحت.  ته دلم خوشحالم مسعود-

  ؟ی داریتو چه حس...  کنه یرو درک م
  

  : هاش و به کمرش زد و نگاهم کرد و گفتدست
  
  ! دونمینم. امممم... . حس من؟ -
  
  : دست هاش و باز کرد و گفتو
  
  .نمی ببنجای اای ب-
  
  : زد و گفتمیشونی به پی و بوسه ادیمن رو به آغوش کش.  سمتش رفتمبه
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  . امی االن عال-
  

  . بودمیمن هم عال. دمی کشیقی عمنفس
  
  و لذتدمی کشی و من با تمام قدرت نفس مدیچی پمینی بری خاک نم خورده زیبو
  :دیزهرا خند.  بردمیم
  
  ؟ی بو رو دوست دارنی تو هم ا-
  
  : گفتمیی لبخند دندون نمابا
  
  . عاشقشم-
  
  .ی شی بسه خانوم خسته م-
  
 لب ی روی لبخندشی کارگرپی تدنی مسعود به سمتش برگشتم و با دی صدابا

  :نشوندم و از ته دل گفتم
  
  .ی خسته نباش-
  
  : تا بناگوش باز شدششین

  
  .ستمی خسته نهگی االن د-
  

  : بلند گفتی با صدازهرا
  
  .ری بگادی ای بامی بن-
  

 وارد ی با لبخندنیامی و بندیچی پکی هر چند کوچلی زهرا تو خونه بدون وسایصدا
  : گفتی ساختگیزهرا هم با حسادت. اتاق شد و پرسشگر نگاهمون کرد
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 گه ی به اون منیا! ی خسته نشگهی منیاون به ا. ستی نشتری کل خونه دو تا اتاق ب-

  !یخسته نباش
  
  : به مسعود انداخت و رو به من گفتی نگاهنیامیبن
  
 و دستمال بست سرش دی لباس ها رو پوشنی االن انیهم! نی و نخورنی اپی گول ت-
  ! کنهنیری شما ششی خودش و پادیب

  
  : زد و گفتنیامی بنی به شانه ی ضربه امسعود

  
  !چه نه. میحاال چه خسته باش! می دیما به هم م که هیتیمهم اهم! ی مطلب رو نگرفت-
  

  : رو به من گفتبعد
  
   مگه نه خانوم؟-
  

  : کج کردم و گفتمی هم سرم رو کممن
  
  ! صد البته-
  
  : رو ترش کردنیامیبن
  
  ! حــالم بد شد-
  
  : رو به زهرا گفتو
  
  . کننی می بازلمی ما فیدارن جلو.  گولشون و نخور-
  
  : اومدیی در صدای جلواز
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  .دی آقا مسعود فکر کنم بارتون رس-
  

  : دستمال رو از سرش برداشت و در جواب مرد گفتعی سرمسعود
  
  .امیاالن م.  ممنون-
  
  : رو به من با حرص گفتو
  
  ! هاای گفتم ن-
  

  :دمی و تو هم کشابروهام
  
  .من هم دوست دارم باشم! ام؟ی که نی چیعنیمسعود؟ !  وا-
  

  : و گفتدی خندزهرا
  
  !روز دادنشون تموم شد عشق ب-
  

 رفت ی که به سمت در اتاق می سرش رو تکون داد و در حالی با لبخندمسعود
  :گفت

  
  .نی تو راه نباش-
  
  : گفتهیزهرا با کنا.  هم پشت سرش رفتنیامی از اتاق خارج شد و بنو
  
  !نی گه تو راه نباشی که ممیستادی واابونی انگار تو خ-
  

  :و به کمرش زد و گفتزهرا دستش ر. میدی دو خندهر
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  .نی شی سال جا به جا ملی خوبه که قبل از تحو-
  
  :ستادمیمن هم کنارش ا.  اتاق رفتی سمت تنها پنجره به
  
  .متونی انداختی از کار و زندگیآخر سال. می شرمنده تو و شوهرت هم شد-
  

  :دی ابروهاش و تو هم کشزهرا
  
  . ارزهی دوست خوب مهی کردن دای به پ-
  
  :م برگشت سمتبه
  
   راهه؟نجای چقدر از شهرتون تا ا-
  
اما خب . میدی راه ده ساعته ساعته رسنی بی با توقف هامی اومدشیی دانی با ماش-

 و در کهیهر چند مسعود گفته بوده که خونه کوچ.  رسهی تر مری بار دنیمسلما ماش
  !ادی سبک منی بفرستن و ماشلی وساازیحد ن

  
  : رو تکون دادسرش

  
  .نینی بشی به خوشهشالی ا-
  

  . زدم و تشکر کردمیلبخند
  
  ! خودم چه طوره؟ی مامان کوچولو-
  

  :دمی اسما با ذوق باال پردنی رو به سمت در اتاق برگردوندم و با دسرم
  
  !!! اسما-
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  :دی سمتم دوبه
  
  ؟ی جونم آبج-
  

 تموم وونهی دیو اسما. میدی بلند خندی رو محکم بغل کردم و با صداگهی دهم
.  چشم هام پر از اشک شده بودجانیاز شدت ه.  کردیم رو غرق بوسه مصورت

 یاگر هم ذره ا.  و از اون ها دور بودممی سه ماه بود که ازدواج کرده بودکینزد
  . رفته بودرونی از دلم بیحسادت تو دلم بود حاال با کنار مسعود بودن هر حسادت

  
 کردم و بعد ازش ی هم معرف رو از خودم فاصله دادم و اون و زهرا رو بهاسما
  :دمیپرس

  
  ؟ی اومدی با ک-
  
  .البته راننده وانت هم بود! گهی دیکی با قاسم و -
  

 یکل. دنی رو چلی چند ساعت همه وسای گفتن مسعود اومد و در فاصله اهللای یصدا
 بود که بابا ینی قسمت امروز ماشنیبه نظرم بهتر.  نو ذوق کردملی وسادنیاز د

و باهاش فرستاده بود و خواسته بود که خودمون اسما رو باهاش بعد قاسم و اسما ر
  .می خودمون نگه داریا رو برنی و ماشمی به خونه ببرالتیاز تعط

  
  ! شدمفیمن هم که خر ک.  قبول کردی هم هر چند با اکراه ولمسعود

  
  
  

 بود و چشم هاش و دهیاسما دراز کش.  تا تشک رو کنار هم پهن کرده بودمهرسه
من ! یخب که چ.  دادی ها قرار منتیمسعود هم داشت ظرف ها رو تو کاب. ته بودبس

  . و دراز بکشمامیاصال خودش اصرار کرد که من ب. خسته بودم
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 یدو تا اتاق دوازده متر.  بودیکی کوچیخونه .  رو دور تا دور اتاق گردوندمنگاهم
 هال ی تویبهداشت سی اتاق خواب، آشپزخونه و سروشیکی شد و ی هال مشیکیکه 

 نیبدتر.  بودکی باری ساختمون چهار طبقه هی طبقه از نی ما سومیو خونه . بودن
 قد پله هاش هم بلند بود و آدم رو ه کیکی باریراه پله . قسمتش پله هاش بودن

 ها که همون اول اومد و خبر اومدن وانت رو هی از همسایکی جز هی.  کردیخسته م
حاال اگر تو !  هم نگفتندی خسته نباشهی یحت. ا نگرفتن از می خبرچی ههیداد بق
 اهل ی هم که شده بود همه ی اومد از سر فضولی مدی جدی هی همساهی ما یکوچه 
  . گرفتنی مخبرکوچه 

  
  !؟ی کنی فکر می به چ-
  
  : صورت اسما نگاه کردم و گفتمبه
  
  . تنگ شدهاطمونی حیدلم برا.  کردمیداشتم خونه رو نگاه م. یچی ه-
  

  : زدی پهنلبخند
  
  .خطر رفع شده. نیای می به زودشالهی ا-
  

چشم هاش برق زدن .  و منتظر نگاه کردمدمی تو هم کشی رو به صورت سوالابروهام
  : به در اتاق کرد و آروم گفتیو نگاه

  
  !ادی وقت مسعود نهی -
  

 ی و با صدادمی دلی رو خم کردم و مسعود رو در حال جا به جا کردن وساسرم
  : گفتمیرومآ
  
  .ستی ننجایحواسش ا.  بگو-
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اسما .  بودزی تیلی نداشتم آخه مسعود خنانی که زدم اطمی چند خودم به حرفهر
  : شد و گفتزی خمین

  
  . عاشق دل خسته ت نامزد کرد-
  
  :دمی پرسی معطلیب

  
  ؟ی با ک-
  
  : تا بناگوش باز شدششین

  
  .حدس بزن!  شهی بگم باورت نم-
  
  : گفتمتی عصبانبا
  
  ؟یگفتم با ک.  رو بذار کناری مسخره باز-
  

  : اش رو جمع کردخنده
  
  !هیعال!  چته؟-
  

  : لب زمزمه کردمری از نهادم بر اومد و زآه
  
  ! احمقی هی عال-
  

  : کامل نشستاسما
  
 صد در صد با تو گهی که فرهاد ازدواج کرده و دنهی ساغر؟ مهم ای چرا ناراحت شد-

  ! خونهنیای بنی تونیراحت م الی نداره، شما هم با خیکار
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  : کردمبغض
  
  ! رو دوست ندارههی اما فرهاد عال-
  

  : اخم کرداسما
  
 فکر کنه، مگه اون خبر نداشت که دی باهیخود عال!  کنما ساغری به عقلت شک م-

  ...فرهاد
  
 مسعود حرفش رو نصفه گذاشت اما نگاهش هنوز دلخور ی سرفه مصلحتی صدابا

  :شد و تشکش رو تا زد و گفتمسعود وارد اتاق . بود
  
  . خوابمی مرونی من ب-
  

  : رو به مسعود گفتاسما
  
   من برم تو هال؟ی خوای م-
  

  : گفتی کرد و با شوخی اخممسعود
  
  ! سر جات بچهنی بش-
  

  :دی خنداسما
  
  ! بهتومدهی لطف ن-
  

  : آروم گفتمیرو به اسما با صدا.  از اتاق خارج شدمسعود
  
  شون؟یدی با هم د-
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  : پچ پچ گونه جواب دادااسم
  
  ! حرفشون و تموم کردنروزی تازه د-
  
   خانوم؟-
  
  : تشک بلند شدم و گفتمی رواز
  
  ! هاینخواب.  کار دارهی مسعود چنمی برم بب-
  
مسعود وسط تشک نشسته بود و به من .  باز گذاشتممهی رفتم و در رو نرونی اتاق باز

 و زیودم متوجه شدم مسعود همه چنفسم رو فوت کردم و خ. ششیاشاره کرد برم پ
  : گفتیرو به روش نشستم با اخم. دهیفهم

  
خودت حواست باشه که خوش .  تونم بهش تذکر بدمی مهمونه و نمنجای اسما ا-

  ! زده بشهی حرفیندارم در مورد اون عوض
  

  : کردماخم
  
  !؟نهی تو خبر داشت-
  
  ! کنمفی نبود که بخوام برات تعری مهمزی چ-
  

  : دوختمنیبه زم رو نگاهم
  
  .میمیدوست صم.  دوستمههی عال-
  

  : و سرد گفتخشک
  
  .ستی نگهی د-



  گوهر مقصود  

  

goldjar/me.Telegram  

 

266

  
  : گفتمی آرومی صورتش نگاه کردم و با صدابه
  
  !ی حرف بزنی جورنی و با من ای بشی به خاطرش عصبی نبود که بخوای مسئله ا-
  

  : از شدت اخمش کم شدیکم
  
  .زهیبه هم نر من گفتم که با حرف زدن در مورد اون اعصابت -
  

  : و ازش گرفتم و گفتمروم
  
  !زهی ری به هم نم-
  
  .ستیاصال معلوم ن.  آره-
  
  : کردم باال نره گفتمی می که سعیی صورتش نگاه کردم و با صدابه
  
 دلش یوگرنه فرهاد هر غلط. نیهم!  دوست احمقم ناراحت شدمی من برا-

  . ندارمی کارگهیمن با اون د. خواست بکنه
  

  : دستش گرفتیو و تبازوم
  
 دوست به قول خودت احمق ارزش داره که نیا! ی خوری می نگاه کن چه حرص-

  !؟ی بشی طور عصبنیتو ا
  
  : گرد شده گفتمی چشم هابا
  
 آروم با اسما یوگرنه من داشتم با صدا! ی کردی که االن من و عصبیی تونی ا-

  . زدمیحرف م
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  : شددهی بلند اسما از اتاق شنیصدا
  
  . بدهتیمسعود رضا. من غلط کردم گفتم بابا -
  

  : هم متقابال جواب دادمسعود
  
  !ی کنیاظهار نظر هم م ! یچی هیستادیگوش وا.  بخوابری بگ-
  

  : با خندهاسما
  
  .نی رو بزنگهی هم دنیریبگ!  اصال به من چه-
  

  :رو به مسعود گفتم.  لبم نشستی رویلبخند
  
  ... و اسما هم ی ما گوش دادی هاتو ه حرف!  که عوض داره گله ندارهیزی چ-
  
  . من به حرف هاتون گوش ندادم-
  
  : مسعود زل زدم و گفتمی لب هابه
  
  !؟یدی پس از کجا فهمی اگر گوش نداد-
  

  : زدی گرملبخند
  
  . شددهی خودش شن-
  

  : گوشم گفتری و من رو بغلم کرد و زدی کردم که خندزی هام و رچشم
  
  . خواهرت و کنمی بذار مالحظه -
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  : آروم گفتمی اش زدم و با صدانهی به سیمشت
  
  .ی شکنی سرم و می زنیاول م!  الزم نکرده-
  
 عی سریبوسه ا.  حرفم رو ادامه ندادم و خودم رو لوس کردم و لبم رو غنچه کردمو

  : لبم نشوند و گفتیرو
  
  !من فقط نگران توام.  خانومی جورنی نکن ا-
  

 خواستم یمن نم.  و به خاطر آوردمششی چند شب پی های ها و دل نگرانحرف
  : زدم و گفتمیبه زور لبخند! نمشینگران بب

  
  . فهممی م-
  
  : دادهی تکمیشونی رو به پشیشونیپ

  
  . نوکرتم هستم خانومم-
  

  . خوبیلیمسعود خوب بود، خ.  از ته دل زدمیلبخند
  
  : گفتطنتی شبا
  
  !نه؟ی به نظرت اسما خوابش سنگ-
  

  :گفتم عقب بردم و ی رو کمسرم
  
  ! چطور؟-
  

  : شد و گفترهی زدن و به لب هام خی هاش برقچشم
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  !ی نصفه شبی مثال شب-
  

 از آغوشش فاصله گرفتم و عی به در اتاق نگاه کردم و دوباره به مسعود، و سرفورا
  :گفتم

  
  . بهت فشار آوردهیخستگ.  بخوابری بگ-
  
  :سرش رو مظلومانه کج کرد.  بلند شدمو
  
  ؟!د نامری فقط خستگ-
  
  : هوا براش فرستادم و گفتمی رویوسه اب

  
  .ری شبت به خ-
  
 دمی برداشت پرزی به سمتم خنکهی با خباثت دستم رو براش تکون دادم و به محض او

 اسما وسط اتاق افتاد و ی گرومبیبه سمت در و در رو با شدت باز کردم که با صدا
  .دیسرش رو چسب

  
  : گفتدی مالی که سرش رو می حالدر
  
  .نهی سنگنِی راحت خوابم سنگالتونیخ.  هوش بشمیفکر کنم امشب ب -
  

  . مسعود و بعد من و اسما با هم بلند شدی قهقهه یصدا
  
  
  

  : گفتزونی آوی رو از شکمم فاصله داد و با لب هاسرش
  
  !ادی ازش در نمیی صداچی ه-



  گوهر مقصود  

  

goldjar/me.Telegram  

 

270

  
  :دمیخند

  
  ! کنمیش نممن هنوز خودم حس!  که باهات حرف بزنهی اسما جان توقع نداشت-
  

  : به در اتاق خورد و مسعود سرش رو آورد داخلی اضربه
  
  م؟ی صبحونه بخورنیای چرا نمنیداریشما که ب! ری صبح به خ-
  
  : رو به اسما گفتو
  
  !؟یدی خوب خواب-
  

  : پروا گفتی و بدی ابروهاش و تو هم کشاسما
  
  !یورد صدا در آی که خواستیتا خود صبح هر مدل!! ی گذاشتیلی نه که خ-
  

 توجه به اسما ی و بدی خندی اسما می و مسعود هم به غر هادمی خندی مزی رزی رمن
  . خورد وارد اتاق شد و شروع کرد به جمع کردن رخت خواب هایکه حرص م

  
 کرد و بعد هر سه تی هدایی کمک کنم که مانع شد و من رو به سمت دستشوخواستم

  :رو به مسعود گفتاسما با دهن پر . میدور سفره صبحانه نشست
  
 رو دی عالتی تعطنیایب! نی گم حاال که جا به جا شدی خونه؟ من که ممیری می ک-
  .نای مامان اشی پمیبر
  

 در یمسعود با ابروها.  رسه اما ساکت موندمی بحث به کجا منی دونستم ای مخوب
  :هم گفت

  
  .می بذاری خونه رو خاللی تعطامی تو استی درست ن-
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  :و فرو داد لقمه اش راسما

  
 ی خطرنی چنادینم.  ندازهی نگاه به خونه مهی اول ی خواد بره دزدی که می کس-

  . توش ندارهی خاصزی که چیرو تحمل کنه واسه خونه ا
  

مسعود لقمه رو از .  کردم اما هم چنان ساکت بودمی مسعود رو درک میکالفگ
  :دهنش فاصله داد و با تحکم گفت

  
  . صبحونه ات و بخور-
  

  : حرف ها بودنی اسما سمج تر از ااما
  
!  دشت بهشتنی من و ببردیتو و ساغر که قراره بعد از ع! گهی خورم دی دارم م-

  !ی که نگران کارت هم نباشمی برلی تعطامی گم ایخب من م
  

  : به من انداخت و بعد رو به اسما گفتی نگاهمسعود
  
  . مونه خونهیساغر م.  برمتی خودم مدی بعد از ع-
  

  : اسما گرد شدی هاچشم
  
 تا قبل از دیمن با.  مدرسه دارمدیاصال بعد از ع!!  تنها بمونه خونهی ساغر واسه چ-

  . برم خونهالتیتموم شدن تعط
  

  : شدی می داشت عصبانمسعود
  
  . دم برو خونهی رو منی امروز بهش ماشنیهم! خونه خواهرشه!  هنوز قاسم نرفته-
  

  : نگاهش کردمیماندگبا در.  از سر سفره بلند شداسما
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  !! اسما-
  

  :اسما با حرص گفت.  هم با خشم سرش رو باال گرفتمسعود
  
 ی رو کنار تو خراب مالتمی مونم تعطی مینه پس، فکر کرد!  رمی معلومه که م-

  !کنم؟
  

  : نفسش رو پوف کردمسعود
  
  . صبحونه ات رو بخورنیبش!  رو تموم کن اسمای مسخره بازنی ا-
  

  : بلند گفتی به سمت اتاق رفت و با صدادی کوبی منیکه پاش و به زم ی در حالاسما
  
  . به کارت ندارمی کارگهید.  قاسم ببرشی من و فقط تا پ-
  
  : گفتی آروم و حرصیمسعود با صدا.  وارد اتاق شدو
  
  !؟ی زنی که حرف نمی تو الل-
  

  :نفسش رو فوت کرد.  نگاهش کردمفقط
  
  !م؟ی مسئله رو باز کنهی دی چند بار با؟یکن ی نگاهم می جورنیچرا ا! هی چ-
  

 اسما رو فیک.  سفره انداختم و بلند شدم و به اتاق رفتمی دستم رو توی نون توتکه
  : گفتمتیاز دستش گرفتم و با جد

  
  .یاوردی سگ من و باال نی بتمرگ تا روری بگ-
  

  :دی هاش لرزلب
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خب من هم دارم . ن برو االنی همگهیبه من م!  زنهی چطور با من حرف میدی ند-
  . رمیم
  
  : گذاشتم و به سمتش برگشتمی رو کنارفیک
  
 گفتم که فعال قصد یمن بهت م. می زدی خوب بود قبلش من و تو با هم حرف م-

  .میاومدن به خونه رو ندار
  

  : نکنههی کرد که گری داشت مقاومت می هاش پر از اشک شده بود ولچشم
  
  مامان گناه نداره؟!  گذره نه؟ی با اون بهت خوش م؟یای چرا ن-
  

  : دستم گرفتمی و توبازوهاش
  
 گه فعال بهتره یاما مسعود م.  ذره شدههیبه خدا دلم واسه مامان .  اسما جان-
  .ستی موافق اومدن من نادیخود بابا هم ز. میاین

  
  : گفتی بلندی هام و پس زد و با صدادست

  
  !به خاطر فرهاد؟!  چرا-
  
  : ترس گفتمبا
  
  !سسی ه-
  
.  بوددهی مطمئنا از همون اول صحبتمون رو شنیول!  خواستم مسعود بشنوهینم

  :دیاشک هاش چک
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تو !  ها بهونه مسعودهنیا!  کنهی به تو فکر نمگهیاون اصال د!  اون که نامزد کرده-
  . خودشیرو کرده زندون

  
  گنی مسعود نمی های نگراننی که به ادی فهمی چهارده ساله من چه میاسما

  !! کردنیزندون
  
  : و گفتمدمی اسما اون رو به آغوش کشی خالف تقالبر
  
 رونی بمیامروز بر.  ساغرت بد بگذرونی امسال و کنار آبجهی.  آروم باش دختر-
 و از روش می روشن کنشیغروب هم رو بوم آت. می کندی واسه سفره عدی خری سرهی

  .میبپر
  

.  بودومدهی وسط بحثمون به اتاق ن کردم که مسعودیخدا رو شکر م.  آروم شدیکم
.  از مسعود پنهون ندارمیزی که چنیخوشحال بودم از ا.  حس خوب داشتمهی یول
  . خوب بودنیا

  
  : اسما برق زدی هاچشم

  
  .کاش من هم اونجا بودم!  نامردی ا؟ی گی راست م-
  

  :دمیخند
  
  !یدی رقصی قشنگ تر از دختره میلی فاطمه خانوم خی رهی تو با داشیی خدای ول-
  

  : مسعود بلند شدیصدا
  
  ! حموم ساغر؟ی رفت-
  

  :دی خندزی رزی راسما
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 یی شد تو تنهای راضی خورد؟ چطوری حرص می طورنی اون موقع هم هم-
  ! تو اتاق؟یباهاشون بر

  
  : گفتمآروم

  
  . نگرفتملشیتحو.  غر زد-
  
  !دمای شن-
  

که حاال توش خنده حس  ییدوباره مسعود با صدا.  خنده من و اسما بلند شدیصدا
  : شد گفتیم
  
  . دهی دود میلباست بو.  پاشو برو حموم-
  

 هی.  ها بوددی رفتم، مسعود در حال جا به جا کردن خررونی گفتم و از اتاق بیاوف
  ! گفتن زن خونه؟یبه من هم م! دمیلحظه خجالت کش

  
  : به لب نشوندمیلبخند

  
  !زی عزی خوای کمک نم-
  
  :ندم رو جمع کردملبخ.  نگاهم کردطونیش
  
  . رم حمومی من م-
  

  : کردزی هاش و رچشم
  
  ! خائن-
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 ی مختصر برادی خرهی.  بودیامروز روز خوب.  و به سمت حموم رفتمدمیخند
 و اول با ساغر و مسعود می به پا کردیکی کوچشی بوم آتی و در آخر هم روالتیتعط

 ی مثال رسم چهارشنبه سور تامیدی ها از روش پرهی از همسایکیو بعد هم به همراه 
فکرکنم به !  و اصال چهارشنبه نبودبود هر چند که چند روز گذشته م،یاریرو به جا ب

  . از دست مسعود ناراحت نبودگهیاسما هم خوش گذشته بود و د
  

چون غروب هم در گوشم !  کرده باشهینی کردم که از موضعش عقب نشی حس نماما
کامال داشتم !  باهاش برم و مسعود بمونه خونهالتی کرد که بعد از تعطیوز وز م
  .ستی نشی حالیزی کردم که اسما چی مدایاعتقاد پ

  
 با ی زود جوش بود و طوریلی بود که بر خالف من خنی که داشت ای خوبهی البته

 هی ی طورنیا!  کردهی کرد که انگار سالها باهاشون زندگی برخورد مانشیاطراف
 راحت بود که المیحداقل خ!  شدی بهتر مدیش با سعمقدار حسم نسبت به رابطه ا

 هم دیشا.  دونمینم! ستی نما باشه از طرف اسدی از جانب سعی روز کششهیاگر 
  ! کنمیاشتباه فکر م

  
  : به در حموم خوردی اضربه

  
  ؟ی خانوم، خوب-
  
  : آب رو بستمریش
  
  .رونی بامیدارم م.  آره-
  

  : باز کردمیدر وکم.  به در حموم ضربه خورددوباره
  
  ه؟ی چ-
  

  : زدنی هاش برق مچشم
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  !دهی اسما خواب-
  

  : هام گرد شدچشم
  
  !رونی بامیدارم م!  باشهدهی خب خواب-
  

  : رو هل داد و به زور وارد شددر
  
  . خورهی بر نمیی تر به جاری دقهی حاال چند دق-
  
  : خواستم اخم کنم اما نتونستم و همراه با خنده ام اعتراض کردمیم
  
  !سعود؟ م-
  

  : گوشه لبم ضربه زدی با انگشتش روزهرا
  
  . رو باد بندازنجای ا-
  
  : گفتطنتی کار و کردم و با شنیا

  
  !هی چمن زارها چنی بوست کنه بگه اادی وقت نهی شوهرت -
  

  : و بعد گفتدی بلند خندی به بازوش زدم و زهرا با صدایمشت
  
  . شهی گه از فردا مدرسه ها باز می مامی بن-
  

  :دیپرس.  تکان دادمی رو به آرامسرم
  
   شهرتون پس؟ی بری خوای می ک-
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  :گفت.  انگشتم عدد دو رو نشون دادمبا
  
   دو هفته؟-
  

  :دیدوباره پرس.  و باال فرستادمابروهام
  
   دو ماه؟-
  
  :نخ دور گردنش رو باز کرد و گفت.  نشونه آره پلک زدمبه
  
  . تموم شد-
  

  : کردم و گفتمیتشکر
  
 یم.  رمیاحتماال از اول خرداد م.  افته خردادی ممانشیگفت مامانم زا ی اسما م-

 و بمونه، اگر هم نه، من و ادیخوام به مسعود بگم اگر بتونه که خودش هم باهام ب
  .برسونه و برگرده

  
  : دستش گلوله کرد و گفتی رو تونخ
  
   خواهرت چند سالشه؟-
  

  : نشستم و گفتمدرست
  
  . ترهکیزم کوچدو سال ا.  چهارده سالشه-
  

  : زد و گفتیلبخند
  
  . شهی نمریشوهرش باهاش پ.  و باحالهی پر انرژیلی خ-
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 مشترک ی زندگهی تصورش هم سخته که اسما بتونه یحت.  کردمیی پر صدای خنده
اما . امی خونه بر میمن با همه شرارتم حداقل از پس کارها! و تعهد رو قبول کنه

  !وره بشوانی لهی تونه ی نمیاسما حت
  

 ی تونیامی گفتن مسعود و بناهللای ی زهرا علت خنده ام رو بپرسه صدانکهی از اقبل
  . تنم مرتب کردم و همراه زهرا بلند شدمیلباسم رو تو. دیچیخونه پ

  
.  کردم سرم رو بلند نکنمی می خطر سعنی بودم صورتم قرمز شده به هممطمئن

 بر موندن قبول یو زهرا رو مبن نیامیمسعود که انگار متوجه شده بود، اصرار بن
  . رو جمع کنم و باهاش بعد از دو روز به خونه برگردملمینکرد و ازم خواست تا وسا

  
 در پارک بود، رو به ی که جلوی نوک مدادزری بلدنی با دمی کوچه که شدوارد

  :مسعود گفتم
  
   بابا داد واسه خودمون؟-
  

  : زد و گفتیلبخند
  
  . آره-
  

  : گفتممی رفتی منی ماش که به سمتی حالدر
  
  ؟یاوردی بابا نگفت پس ساغر و چرا نی اسما رو که رسوند-
  

  : رو برام باز کرد و گفتنی جلو گذاشت و در ماشی قدممسعود
  
  !؟یاوردی بپرسه چرا ساغر و نادی خودش گفته تو رو نبرمت، بعد باز ب-
  

  :شد گفتم که مسعود از سمت راننده سوار نیعد از ا.  کردم و نشستمیاخم
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  !ن؟ی کنی بزرگش نمیادی ز-
  

  :ادامه دادم.  نگاه کردبهم
  
  !ستی نی مسئله مهمگهیآخه به نظرم د! نی منظورم تو و بابا هست-
  

  : بزنه فورا گفتمی حرفنکهی تو هم رفت و قبل از اابروهاش
  
قبول کن که .  تموم شده بودزی همه چبای من و تو تقریبا عروس!  مسعودی دونی م-
  .ا شلوغش کردباب
  

  : که زدیتنها حرف. می رو روشن کرد و حرکت کردنیماش
  
  !یالی خوش خیادی ز-
  

 مسعود سکوت رو قهی دو دقیکیبعد از .  فرستادمرونی کردم و نفسم رو باخم
  :شکست

  
  رون؟ی بی و زهرا رفتنیامی رو با بنزدهی چه خبر؟ س-
  
  : خونسرد گفتمیلیخ
  
  .ومدن دنبالم با اون ها رفتم انای اتییامروز صبح دا!  نه-
  

  : گرد شده گفتی تمام ر خ به سمتم برگشت و با چشم هامسعود
  
  !!؟ی کار کردی تو چ-
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تازه همون اول !  کرده بوددی افتاد که مسعود چه قدر قبل از رفتنش تاکادمی هوی
لبم رو به دندون گرفتم و به . می نموندادی زشیی خونه دامی هم که با هم رفتدیع

  : گفتمیومآر
  
  ! از کنار زهره جون جم نخوردم-
  
  : گفتی بلندی صدابا
  
  ! کردم؟ی کی من اون همه سفارش رو برا-
  

  : کردم و گفتمیاخم
  
  ! نشدهیزی خب حاال که چ-
  

  : باال تر رفتصداش
  
  ؟!ی بشه تا تو بفهمیزی چهی دیبا!  نشدهیزی چ-
  

  : شدم و گفتمنهی به سدست
  
  ! ما رویکش حاال جلوت و نگاه کن ن-
  

  : که نگاهش و از من گرفته بود سرش رو باال گرفتی در حالمسعود
  
  رم؟ی بکوبم که در جا بمواری سرم و به کدوم دن،ی ایاز دست کارها! ای خدا-
  

  : به بازوش زدمی اضربه
  
 کنه من ی ندونه فکر میکی ؟ی کنیچرا شلوغش م!  مسعوداری در نی بازی کول-

  !ملکه ام
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  : ادامه دادمی با دلخورو
  
 دی شانیامی زهرا و بنی با خودت نگفتنا،ی زهرا اشی پی من و گذاشتی خودت رفت-

 تیی ام؟ حاال که دابهی بعد من تو جمعشون غررون؟یبا خونواده هاشون بخوان برن ب
  ؟یلطف کرده و من و با خودشون برده دعوا دار

  
 ی رو کمشیشونی اش پگهی دستش فرمان رو گرفته بود، با دست دکی که با ی حالدر

  : لب گفتریماساژ داد و ز
  
  ! کار کنم؟ی من از دست تو چ-
  

  : مقدمه گفتمی بکامال
  
  ! کنه؟ی می با االن چه فرقگهیدو ماه د.  مامانمشی خوام برم پی اصال م-
  
 فرمون جا به جا کرد و دست راستش رو آزاد کرد و به نشونه ی دستش رو روهوی

 ی و تودمی کشیفی خفغی و من از ترس جدی اش کشنهیف سزدن تو دهن من، به طر
  : فرستاد و گفترونینفسش رو با حرص ب.  فرو رفتممیصندل

  
  !دمای نکن، کار دستت می با اعصاب من بازنقدری ا-
  
.  زل زدمرونی دهنم رو بسم و با بغض به بنیبنا برا. دمی لحظه واقعا ازش ترسهی

 کرد که بعد یاصال هم درک نم.  کردیصدا م سر و یالک!  شده بود؟یحاال مگه چ
 بود و باهاش خوش گذرونده بودم حاال رفته و دلم شمیاز دو هفته که خواهرم پ

  !نازک شده
  

 آذر رو با ی هم خوش گذشته بود و کلیلیاتفاقا خ!  به در ناراحت بود؟زدهی سبابت
.  کرده بودیه هم ازم معذرت خوانیتازه رامت.  هام امروز سوزونده بودمی محلیب

 گهی بود که دنیمهم ا.  آوردمیاز دل مسعود بعدا در م.  لبم نشستی رویلبخند
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 نمونده ی و زهره جون باقیی داخونواده با ی و کدورتنهیقلبم آروم شده بود و ک
  .بود

  
  
  

 ی معده ام احساس سوزش میتو.  سجاده ام گذاشتمی رو تا کردم و توچادرم
 بود دهن دهی اتاق خوابی مسعود که تویداختم و برا به در اتاق انینگاه. کردم

 هی.  اون بود که با حرص و جوش شام و خورده بودمری کردم، همه ش تقصیکج
مگه مسعود ! دمی خندزیز ری فکرم رنیبعد به ا. نهی و ببمی که دهن کجدمیلحظه ترس

  . شدشتریشدت خنده ام ب! ست؟ی ازش پنهون نزی چچیخداست که ه
  
  ! برم سر کاردی خوندنت تموم شد المپ و خاموش کن فردا صبح زود با اگر نماز-
  

 سجاده رو لوله کردم و بلند شدم و بعد از خاوش کردن عیو سر.  رو گاز گرفتملبم
 رفتم تا سجاده ام رو توش ی که به سمت کمد میدر حال. المپ هال وارد اتاق شدم

  :بذارم گفتم
  
  !ی باشدهی کردم خوابی فکر م-
  
  :بط گفت ریب

  
  ! صد دفعه گفتم همون غروب نمازت و بخون، نذار به آخر شب-
  

. دمی رو فوت کردم و بعد از بستن در کمد به سمتش رفتم و کنارش دراز کشنفسم
 خواستم بگم به پهلو یم.  گذاشته بودشیشونی پی بود و ساعدش رو رودهیآزاد خواب

از غروب که با . م و گرفتم خودی جلوی ولی خوابمون نکنی بیبخواب که نصفه شب
به پهلو، به سمتش .  حرف نزده بودهام بامی و زهرا اومده بودنیامیهم از خونه بن

 شیی به خاطر امروز ناراحت بود که با خونواده دایعنی.  و زل زدم بهشدمیچرخ
  : و گفتماوردمی افتاده بود؟ طاقت نی تو شهرمون اتفاقای! رون؟یرفتم ب
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   مسعود؟-
  
  :واب داد مکث جبا
  
   بله؟-
  

  : صورتش قرار گرفتمی رو به روبای گاه سرم کردم و تقرهی رو تکدستم
  
  ! االن؟ی قهر-
  

  : گفتی رو برداشت و بهم نگاه کرد و با کالفگدستش
  
  !تهی هم قهر حالیلی نه که خ-
  

  : کردم و گفتماخم
  
  ! که قهرت رو درک کنمنمی بی تو کارم نمی خب من اشکال-
  

  : و با اخم گفتدی بدنش رو باال کشیر پهلوش قرار داد و کم رو کنادستش
  
 کرد و با رفتن من و تو از اون ی اشتباههیاون !  ساغرستی ننی من مشکلم با رامت-

 ی که تو اصال حرف من و گوش نمنهیمشکل من ا!  کارشیخونه تموم شد و رفت پ
  . خوادی که خودت دلت می کنی رو مییتو فقط کارها! یکن
  

  : گفتمتی تو جام نشستم و با عصبانلکام
  
من اگر حرف گوش کن نبودم االن ور دل تو !  کنم؟ی من حرف تو رو گوش نم-

  . مامانم بودمشینبودم و پ
  
  : گفتی خونسردبا
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  .ی کردی نبود گوش نمدهی اون هم اگر بابات باهام هم عق-
  

 بار پشت نیالبته ا دمی دوباره دراز کشی حرفچی هی نگاهش کردم و بعد بهی ثانچند
  : گفتمیبهش و با ناراحت

  
 پنج سال -همه ش چهار! ی مونیتو مثل بابابزرگ ها م!  مسعود؟ی دونی م-

 تو یزی و هر چی خبر دارزی که انگار از همه چی کنی وانمود می طوری ولیبزرگتر
 ی تو کارم نمی و اشتباهی ندارنی با رامتیاگر مشکل. ستمیمن بچه ن!  درستهیبگ

  .ی زنی خود از غروبه باهام حرف نمی پس بینیب
  
  : با حرص اضافه کردمو
  
  .یاری به پهلو بخواب نصفه شب صدا اگزوز خاور در نری االن هم بگ-
  

حرص من رو که در . خنده هم داشت! بله خب.  نفس هاش حالت خنده داشتیصدا
  . بوده طورنی همشهیهم.  دادی شد و به قهرش خاتمه می راحت مالشی خاوردیم
  

  : بازوم نشستی رودستش
  
  .یستی خانوم درک کن حرف گوش کن ن-
  

  : رو پس زدم و گفتمدستش
  
  . حرف گوش کن باشمندهی در آستیقرار هم ن.  باشه-
  

  : موهام کاشتی روی اش با صدا شد و بوسه اخنده
  
  !زمی عزی کنی جا می ب-
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 بازوم گذاشت و ی رو رودوباره دستش.  هام و فشار دادم که نخندم و پر رو نشهلب
  :آروم فشار داد و گفت

  
 نی ماشی رفت از توادمی.  داره بهم دادهانی کله قره قوروت بوهی مامانت -
  .ارمشیب

  
  : کامل به سمتش برگشتم و با ذوق گفتمهوی

  
  .خدا جونم عاشق مامانمم. ی وااااااا-
  

  : گفتدلخور
  
  ! فقط عاشق مامانت؟-
  

  :ذاشتم و محکم تکونش دادم شکمش گی دست هام و روجفت
  
  .پاشو. ارشی پاشو پاشو برو ب-
  

  : خورد با خنده گفتی من تکون می که تمام بدنش از تکون های در حالمسعود
  
  .ارمیصبح م!  شه خوردی وقت شب که نمنیا.  بخواب دخترری بگ-
  

  : گفتمی سره مکی همچنان امی که کوتاه بنی ابدون
  
  .پاشو. آب دهنم راه افتاد. ام خویاالن م. اری نه پاشو ب-
  

  : شدی جدی از چند بار با خنده التماس کردن کمبعد
  
  ! خوابمجِیگ. نیی برم االن پاادیزورم م.  بخوابری ساغر بگ-
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  : با اخم گفتستمی نای من کوتاه بدی دی وقتو
  
  ! گفتم نه-
  
از  بلند گفت که بهم برخورد و پشت بهش دوباره دری و با صدای اونقدر جدو

  : و با حرص گفتمدمیکش
  
  .ظالم...  شعوریب!  خورمی نمگهی هم دیاری ب-
  
 که قشنگ بغضم خفه ام کرد، با غر و غر از جاش بلند شد و به قهی بعد از چند دقو

  :خودش ناسزا گفت
  
  . موقع باز بشهی که بی بسوزه زبون-
  
 شدم داری ب خوابم برد و اگر صبح که از خوابی جدی برگرده جدنکهی قبل از او

  . زدمی عمرا به قره قوروته لب مدمی دی نمخچالی در ینامه اش رو رو
  
 کوبم به ی سرم و می نخورده باشیاگر ظهر اومدم و از ترش!  غلط کردمی خانوم-
  .وارید
  
  
  

 رو از پشت گردنم ی شرتم خشک کردم و گره روسری تنیی هام رو با پادست
 عقب ی با باز شدن در قدمیی عطایآقا. بازکردم و خودم رو به در هال رسوندم

  :رفت و گفت
  
  ن؟ی سالم خوب هست-
  

  :با دست راه پله رو نشون داد.  زدم و جواب سالمش رو دادمیلبخند
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  . تا بهتون بگمستنیبهشون گفتم وا. با شما کار دارن.  در بودی جلوی خانومهی -
  

  : کردم و گفتمیاخم
  
  ! زنگ رو نزدی اما کس-
  

  :نشونه ندونستن تکون داد و گفت رو به سرش
  
  ! دونستن کدوم زنگ رو بزننی نمدیشا!  دونمی نم-
  

از . می دونست که ما طبقه چندم هستی زد و اون هم می زهرا بود که بهم سر مفقط
  :خونه خارج شدم و رو بهش گفتم

  
  . هستنی کنمی ببنیی رم پایم. نی ممنون که خبر داد-
  

 رفتم و خودم نییاز پله ها پا.  از پله ها باال رفتیافظ هم بعد از خداحیی عطایآقا
 بود ستادهی در ای حدودا چهل ساله با چادر جلویخانوم.  در رسوندمیرو به جلو

  :دمیپرس.  شدکی نزدی کمدنمیبا د
  
  ن؟ی با من کار داشت-
  

  : سرش مرتب کرد و گفتی رو روچادرش
  
  !ی ظفری آقان؟ی ناظم هستی شما خانوم آقا-
  

 نهیسرم رو تکون دادم و دست به س.  که هست به مدرسه ربط دارهی هر چدمیفهم
  :ستادمیا

  
  شما؟.  بله-
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  :دی لب هاش لرزخانومه
  
  . از دانش آموزهامیکی من مادر -
  
  : ادامه دادهیبا گر. ابروهام باال رفت. هی گرری زد زو
  
 روزی تونه از دیبچه ام نم!  من آوردهی به سر بچه یی چه بالنی خانوم اگه بدون-

   ...یی واسه دستشویحت. دو قدم راه بره
  

 ینگاهم افتاد به خانوم اصالن.  حرفش رو بزنههی اش شدت گرفت و نتونست بقهیگر
دستم رو گذاشتم .  اومدی که داشت از سر کوچه به سمتمون منمونیی طبقه پاهیهمسا

  : کردمتشی بازوش و به داخل خونه هدایرو
  
  ! زشتههیجلو در و همسا.  تر تو رو خدا آروم-
  
 تونستم حرف زن رو یتو ذهنم نم. می و وارد خونه شدمی با هم از پله ها باال اومدو

 ی خانوم منی که ایاون هم به شدت! مسعود و کتک زدن دانش آموز؟! باور کنم
  !گفت

  
  : رو جلوش نگه داشتم و گفتمی چاوانیل... 

  
  .هی آدم آرومیلیوگرنه مسعود خ!  کردهی حتما کار بد-
  

  : کرد و با فس فس گفتی تشکریی به خاطر چاخانومه
  
 گه بر یم!  به من ندادنی مدرسه که جواب درستریخودش و مد!  بگم واالی چ-
  ... شاه هیعل
  

  : و نامفهموم گفتهی گرری زد زباز
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 حکومت غاصب که خودشون هم قبول ندارن زدن ناقص نی بچه ام و به خاطر ا-
  !کردن

  
 آروم ی برای تالشچی هگهی باز به زن نگاه کردم و تا موقع رفتنش دمهیدهن ن با

  .کردنش انجام ندادم
  
 رفتم با باز شدن ی خونه راه می قرار توی ساعت از رفتنش گذشته بود و من بکی

 کتش رو در ی زد و در حالی لبخنددنمیبا د. در هال خودم رو به مسعود رسوندم
  : آورد گفتیم
  
  .ض شد خدمت خانوم خونه سالم عر-
  

  :لبخندش محو شد.  زدم و جواب سالمش رو دادمی مصنوعیلبخند
  
   شده؟یزی چ-
  

  : هام و کج و کوله کردملب
  
  !؟ی کنی می بدنهیمسعود؟ تو بچه ها رو تنب...  اومد ی خانومهی...  امروز-
  

  : کرد و گفتیپوف
  
  ! زاده بود؟می مادر رح-
  

  : هام و باال انداختمشونه
  
  . کردی مهیخانومه مثل ابر بهار گر! دمیاسمش رو نپرس!  دونمی نم-
  

  : شست گفتی که دست هاش و می آشپزخونه شد و در حالوارد
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  ! بشنهی تنبدی مدرسه عمل کنن بانی که بر خالف قوانیی بچه ها-
  
  : دادمهی چهارچوب تکبه
  
   ..زهای جور چنیبه خاطر تظاهرات و ا!  که نتونن راه برن؟ی طورنی اون هم ا-
  
  : داد و رو بهم گفتهی تکیی ظرفشونکی آب رو بست و به سریش
  
 بمونه که ندونسته واسه خودش و خونواده ادشی بود تا ی طورنی ایکی نیا!  نه-

  .ش شر درست نکنه
  

 برداشت و در زی شد و دستش رو از کنار صورتم رد کرد و حوله رو از آوکمینزد
  : کرد گفتی که دست هاش رو خشک میحال

  
 کتک ساده هی دفعه به نیا. ی بهم شک کنی انهی زمچی تو هادی در ضمن خوشم نم-

  . شهی محکم تر مشی بعدی راه بره قدم هایرد شد و دو روز به سخت
  
  : آشپزخونه خارج شد و گفتاز
  
 نی جاست که با اولنی اومد و جالب ای سرش منی داد بد تر از ای اگر ادامه م-

  . برهیرده و زنده جد و آبادش رو نام م اسم مدهیکش
  

  : نشست گفتی که می زد و در حالیپوزخند
  
اصال !  ناظمی شم آقای نمگهی رد بشم که دی طور مسائل سر سرنی اگه بخوام از ا-

  .ناظمه و ابهتش
  

  : هام و جلو دادم و گفتملب
  
  !ی بد اخالق باشادی بهت نم-
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  : پهن شد و گفتلبخندش

  
  !خودم هم هستم نوکر خانوم -
  
  : ادامه دادتی با جدو
  
 که بابت هر یی طور بچه هانیو هم.  درسخون و مرتب خوش اخالقمی با بچه ها-

 و رنی گی قرار مری تحت تاثی که زرتیی کنن هدف دارن نه اون های که میکار
  . کننی کنن و به عواقبش فکر نمی دونن رو تکرار می که نمییزهای چیالک

  
  
  

 ی رویبرداشت و شروع کرد به پوس کندن و در همون حال به روسر یاری خزهرا
  :سرم اشاره کرد و گفت

  
  !ی شی مومن مونی خط در مهی -
  

  : زدمیلبخند
  
 یاگر تو غذا باشه لب نم!  حساسهیلیمسعود به مو خ.  کنمی سرم می موقع آشپز-

  .زنه
  

  : زد و گفتی لبخند پهنزهرا
  
  ! خوره حساس باشهی بهش نم-
  

  : کنم گفتمزی داشتم تا ری بر می که گوجه ای نشستم و در حالرشکنا
  
  . کنهی سرش می روسری موقع آشپزشهیمامانم هم. هی طورنی بابام هم هم-
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  : دادم گفتمی که انگشت هام رو نشون می از دست هام و باال آوردم و در حالیکی

  
  . دارمی کوتاه نگه مشهیهم.  بد تر از مو به ناخن هام حساسه-
  

  : و باال داد و گفتابروهاش
  
  .ستی نی جورنی اامی خدا رو شکر بن-
  

 و به هال دیزهرا چهره اش نگران شد و گردن کش.  بسته شدن در اتاق اومدیصدا
  : گفتی آرومینگاه کرد و با صدا

  
  ! رفتن تو اتاق-
  

  : کردمی کنجکاوی از رویاخم
  
   زهرا؟ی کنی فکر می به چ-
  

  :تکون داد ی رو با درموندگسرش
  
  .من نگرانم ساغر.  کننی رو دارن از ما پنهون میزی چهی -
  
  : حرکت موندی دست هاش بو
  
  !رنشی تو خونه بگزنی وقت نرهی همه ش دلهره دارم -
  
  : با ترس به چشم هام زل زدو
  
  .دمیخودم د.  دارهی مجاز نگه مری غی کتاب ها-
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  : زمزمه کردمی و با نگراندی دلم لرزته
  
   کنن؟ی متی ضد حکومت فعالیعنی -
  

  : هاش و کج و کوله کرد و گفتلب
  
  ! هم ننشستنکاری بنی هم چیول!  کنم به اون شدت باشهی فکر نم-
  
  : گفتمی آرومی صدابا
  
.  افته خبر دارهی کشور می هر جایهر اتفاق!  راستش خودم هم شک کرده بودم-

  .دمی شندزی در مورد مردم یزی چهی ش،ی ماه پکی ی ماجرانیهم
  
  : گفتمی آروم تری با صداو
  
  !فتهی اتفاق بی که شلوغنی اصال قبل از ا-
  

دستم رو .  کردی به صورت زهرا نمونده بود و وحشت زده به دست هاش نگاه مرنگ
  : دستش گذاشتمیرو
  
  ؟ی زهرا جان خوب-
  

  : گفتی لرزونی رو باال آورد و با صدانگاهش
  
ت که هم سر خودشون و به باد بدن هم سر ما  روزاسنیهم!  پس حدسم درست بود-

  !رو
  
.  کردمی کار رو منیحتما ا!  کردم؟ی با مسعود صحبت مدیبا.  بودمدهی دلم ترسته

  .می با هم تنها شدیوقت
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  :دی آشپزخونه سرک کشی تونیامی باز شدن در اتاق اومدم و بعد بنیصدا
  
  ! خانومانی خسته نباش-
  
  : گفتمی لبخندبا
  
  ...قا بن ممنون آ-
  
  ! مگه برات مهمه؟-
  
 به ی قدمنیامیبن. دی لرزی تعجب به سمت زهرا برگشتم که از شدت خشم مبا

  :آشپزخونه گذاشت
  
  !؟؟ی زنی که مهی چه حرفنی ا-
  

  : شدکی نزدنیامی به بنی بلند شد و قدمتی با عصبانزهرا
  
 یمرموز باز چرا م؟ی بدوندی هست که ما نبایزیچه چ!  تو اتاق؟ی رفتی چی برا-

  ن؟یاریدر م
  

  : قرار گرفت و با آرامش گفتنیامی پشت سر بنمسعود
  
  . بود زهرا خانومی مسئله کار-
  

 بزنم تا زهرا آروم بشه اما زهرا از یخواستم حرف!  حرف ها نبودنی که وقت ااالن
  :کوره در رفت

  
  د؟ داره؟ من بچه ام آقا مسعوی کرای قدر مخفنی ایمسئله کار!  بود؟ی کار-
  

  : افتادهی به گرزهرا
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 تو الک دی کنیآخه چرا سرتون و نم. نی به فکر ما باشنیستی به فکر خودتون ن-

  ن؟یستی نی تون راضیمگه از زندگ. خودتون
  
  : گفتمی آرومی صدابا
  
  . زهرا جان آروم باش-
  
  : در هم گفتی با اخم هانیامیبن
  
  !ی کنی سر و صدا می خودی چرا ب-
  

  : زدغی جزهرا
  
   و نگاه کنم؟نمی جا ساکت بشهی!  در خطرهمی زندگ-
  
 ها بزنه یزدی امی از قی حرفهی ادیاالن ن!  کرد های بود رو نمی زهرا هم کولنیا

 ی شه؟ دستم رو روی راحت مالشیمن کتک بخورم خ! مسعود و بندازه به جونم
  :شونه زهرا گذاشتم و گفتم

  
  !دنی فهم ها همهیهمسا! ؟ی زنی مغی زهرا جان چرا ج-
  

  : توجه به من هق هقش اوج گرفت و نامفهوم شروع کرد به گله کردنی بزهرا
  
 کار ی من بدون تو چنامی ب؟یستی چرا قانع نرنت؟یاگه بگ! ادی سرت بیی اگه بال-

  !کنم؟
  
  : کرد و گفتی پوفنیامیبن
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 نکردم که ی کارچیمن ه! ی و بلغور کرداتی چرندنی ای نشستی شدکاری باز ب-
  !اد شر بشهبخو

  
  : مداخله کردمسعود

  
  !؟یختی که به هم ریدی دیزی زهرا خانوم شما چ-
  

  : گفتهی رو به مسعود با گرزهرا
  
 نیا!  جز ممنوع چاپ ها بودنشونی سرهی! ی ذاره تو انباری اون کتاب ها که م-

  !ی مسجدی هایدور هم
  

ابروهام و . انداخت باال ی شونه انیامی و بندی چرخنیامی با اخم به طرف بنمسعود
  : و گفتمستادمی زهرا ای و شونه به شونه دمیدر هم کش

  
  !ن؟ی کنی کار می مسعود؟ چ-
  

  : گفتی با کالفگمسعود
  
 ی بچه ها کالس های مسجد برامی ریم.  که به ضررمون باشهمی کنی نمی ما کار-

  .می ذاری میروشنگر
  

  : کردمزی هام و رچشم
  
  ؟!یاسی س-
  

  : زد و گفتی امهی و ن لبخند نصفهمسعود
  
  .ینید!  نه خانوم-
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  : رو به زهرا گفتو
  
 کرده که اون ها رو سکی رنیامیبن! قبول.  از معلم ها بودیکی اون کتاب ها امانت -

 فعال اونقدر اوضاع به یعنی.  شهی راحت، جرم محسوب نمالتونیاما خ. آورده خونه
  !ادی به چشم نمگهی اس که چهار تا کتاب دختهیهم ر

  
  : در ادامه حرف مسعود گفتنیامی بنو
  
که فکر .  باشهی شه که به صورت کلی جرم محسوب می کتاب ها در صورتنی ا-

  !ی معمولی کتاب هانی دو تا بیکیاما نه ! میکنن قصد پخش دار
  
  : به سمت زهرا برداشتی قدمو
  
  .فتهی به خطر بمونی کنم که زندگی نمیکار.  راحت باشهالتی خزمی عز-
  
 ی سرشون می به اون دو تا زل زده بودم که قلب هاشون بلوپ بلوپ باالی لبخندبا

.  مسعود نگاهم رو ازشون گرفتمی مصلحتیبا سرفه .  دادنی و عشق بروز مدیترک
با . همراهش از آشپزخونه خارج شدم. رونیمسعود با حرکت سر اشاره زد برم ب

  : آروم گفتیاخم و صدا
  
  !؟ی به پا کردشی باز آت-
  

  :چشم هاش و گرد کرد.  کردم و نگاهش کردمزی هام و رچشم
  
  !یری تقصی وسط بنی باور کنم تو ایعنی! ینکرد! ه؟ی ها؟ چ-
  

  :مسعود کالفه گفت.  نزدمی هم نگاهش کردم و حرفباز
  
  ؟ی کنی نگاهم می جورنیچته؟ چرا ا!  من و بزنای ب-
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 یازوم زد و با لحن با مزه ا به بی من قصد حرف زدن ندارم، ضربه ادی دی وقتو
  :گفت

  
  ! سفره رو پهن کنم؟-
  

.  خر خرش قطع شدیصدا.  مسعود گذاشتم و تکونش دادمی بازوی رو رودستم
  : از گلوش خارج شدی نامفهومیصدا. دوباره تکون دادم

  
   هوم؟-
  
.  پشت گردنِ عرق کرده ام نشستیندی خوشای دستم موهام رو تکون دادم و سرمابا
  : گفتمی آرومی نشستم و با صدا جامیتو
  
   مسعود؟-
  

  : کردم و با حرص زمزمه کردمیپوف.  هاش و کامل باز کرد و به سقف زل زدچشم
  
  . باز شروع شد-
  

  : نشست و با ترس گفتعی متوجه من شد و سرنگاهش
  
   شده؟ی چ-
  

  : هام و باال انداختم و گفتمشونه
  
  !؟؟ی شده نصفه شبی به نظرت چ-
  

  : گفتمیبا ناراحت. بهم زل زد هی ثانچند
  
  ! وحشتناک بودیلیخ.  دارممانی درد زادمی دی مسعود خواب م-
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 صورت و بعد دنی پلک زد و دست هاش و باال آورد و شروع کرد به مالی آرامبه

  : رو بهم گفتدی که انگار خواب از سرش پرقهی دو دقیکیگردنش و بعد از 
  
  !؟یدی ترس-
  

  :کون دادم و گفتم رو به چپ و راست تسرم
  
  . داشتمی بدیلیحس خ ... ی نه ول-
  

  : گفتی هاش و باز کرد و با لبخنددست
  
  .بهش توجه نکن. ی بغلم خانومای ب-
  

 اش گذاشتم و اون شروع کرد به نهی سی و سرم رو رودمی رو به سمتش کشخودم
  : گفتطنتیبا ش.  چشم هام بودی خوابم جلویهنوز صحنه ها. نوازش موهام

  
   کدوممون بود؟هی پسر؟ شبای حاال بچه دختر بود -
  

  : کردمبغض
  
  ! که نُه ماهم کامل باشهنینه ا.  داشتممانی االنم درد زاتی مسعود من تو وضع-
  

  : موهام متوقف شد، چشم هام پر از اشک شدی رودستش
  
  .یلیخ...  بود مسعود ی خواب بدیلی خ-
  
  : گفتیننده ا موهام کاشت و با لحن دلگرم کی رویوسه اب

  
  . خدا بخوادی هر چزی عز-
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  : با لهجه مادرش گفتو
  
  .ی دو دستمیری گی ما م،ی دستهی خدا بده -
  

  : اش فاصله دادم و گفتمنهی لبم نشست و سرم رو از سی رویلبخند
  
  ! بابامهی و نه شبی پدرتهی مسعود تو نه شبی دونی م-
  
  : ابروش و باال دادهی

  
 یاما نم.  چون همه عمر تالش کردم مثل اون نباشمستمیم ن دونی پدرم که مهی شب-

  !دونم منظور تو از چه نظره
  

  : کردم و گفتمی هام رو از هوا پر و خاللپ
  
 زن ی به رودمیمن تا به حال ند. ترسناکه! بهت بر نخوره ها...  خب بابات که -

 البته اگر . دهیبابام هم جز در مواقع خاص محبتش رو بروز نم! عمو لبخند بزنه
  . تو بود امکان داشت مثل تو برخورد کنهیاالن بابام جا

  
  : با خنده ادامه دادمو
  
  ! کنهیکی واری و ممکن هم بود من رو با د-
  

  : زد و گفتی لبخندمسعود
  
  ! قراره برام بمونه که بخوام باهات بد باشمی مگه جز تو ک-
  

  : ادامه دادید با مهربون بهش نگاه کردم تا حرفش رو ادامه بده و مسعومنتظر
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 بچه هامون ی برامی بتونی و هر کارمی داری احترام پدر و مادر هامون و نگه م-
 که به آخر ی خوام زمانیاز خدا م.  مونه همسر آدمهیاما اون کس که م! می کنیم

  .بعد از تو زنده نمونم ... میدیعمرمون رس
  

. ابت انتخاب مسعود ممنون بودمچقدر از پدرم ب.  لبم نشستی از ته دل رویلبخند
  : صورتم رو عقب آوردم گفتمی و وقتدمی و گونه اش رو بوسدمیخودم رو جلو کش

  
  ..ی قدر مهربوننیتو که ا! ی خوبنقدری تو که ا-
  

  :دی رفت و کالمم رو برنی مسعود از بلبخند
  
  ! ساغر؟-
  

  : هام و جلو دادملب
  
 خونواده ام دنی برم دی ذاریکه نم نیا!  خوبه ها مسعودزتیهمه چ!  خب چرا؟-

...  
  
  : گفتی درموندگبا
  
  !ها؟.  بگم نگرانمی من به چه زبون-
  
  : کوره در رفتماز
  
 تونه ی می کنمی خوام ببی رم میاصال فردا م! ی شورش و در آوردگهی تو د-

  !رهی من و بگیجلو
  

  : هاش و گرد کرد و گفتچشم
  
  ! بله؟-
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  : و ازش گرفتم و گفتمروم

  
  ! گمی نمیچی هیه!  نکنی هم چشم هات و اون طوریالک -
  

  : رو در آوردماداش
  
  ! نگرانم، نگرانم-
  
  : گفتمتی رو بهش با عصبانو
  
  !ننیمردم دهنشون باز مونده من و بب!  امی بهشتی نه که من حور-
  
  : گفتمی با مسخرگو
  
  !میچقدر منتظرش بود.  باالخره برگشتی زن مسعود ظفری وا-
  
  : زدم گفتمی که نفس نفس میل در حاو
  
  . باشمششی پدیمن با!  کنهی ممانی زاگهی ماه دکی مامانم کمتر از -
  

  : دندون هاش و به هم فشرد و گفتمسعود
  
اگر .  نکن قبل از رفتن به مدرسه در خونه رو قفل کنمیکار!  سر لج نندازم ساغر-
  .ی عمرا بذارم بری که گفتیی چرت و پرت هانی فکر کردن بود با ای ذره جاهی

  
 ی قسمتیدستم رو گذاشتم رو.  صورتشی رودی و پتو رو هم کشدی دراز کشعی سرو

  : دادم گفتمی که تکونش میاز پتو و در حال
  
  ! هست؟ی و االن چه فرقگهی ماه دکی نیب!  مسعود-
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از ترسم سرم رو .  آوردکمی و صورتش رو به سرعت نزددی کشنیی رو با حرص پاپتو

  : گفتتی و مسعود با عصباندمیعقب کش
  
وگرنه ! ی رو هم خودت واسه خودت مطرح کردگهی ماهه دکی بحث رفتنِ نی ا-
  .می ریبعد از امتحانام با هم م!  از رفتنت زده باشمیادحرفی نمادمی

  
 ی لرزونیبغض کردم و با صدا. دی صورتش کشی و پتو رو رودی دوباره دراز کشو

  :گفتم
  
  .دهی به تو رسنایارث بابات ع. یستی اصال هم مهربون ن-
  

 که به سمت یبالشم رو برداشتم و در حال. دمی شنی رو مشی عصبی نفس هایصدا
  : رفتم گفتمیدر م

  
  !ی گی همه اش زور م-
  

  :صداش بلند شد.  اتاق رو باز کردمدر
  
  . نکنی سر جات بخواب ساغر با اعصابم بازای پاشو ب-
  

  . هم چشم هام و بستمعی و سردمیدراز کش انداختم و نی زمی رو روبالشم
  
  !ستای حرکاتم دست خودم نامیمن ب. ای ساغر خودت ب-
  

 رو نی شدن پاش به زمدهی کوبیصدا.  شدن اشک رو پشت پلک هام حس کردمجمع
 ری اراده زدم زی دستش چشم هام و باز کردم و بی و با فشرده شدن بازوم تودمیشن
  :هیگر
  
  . ولم کن-
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 کردم تا نتونه حرکتم نی و مجبورم کرد بلند بشم اما من خودم روسنگدی و کشبازوم

 بود چون من رو تا تشک ها کشوند و دستم رو با حرص ول ی اهودهیاما تالش ب. بده
 سرم خم شد و یرو. دمی ام بازوم رو مالگهیبا دست د.  تشک افتادمیکرد و رو

  :ت صورتم گرفی جلودیانگشت اشاره اش رو به نشونه تهد
  
  !یاری در می مسخره بازی طورنی بار آخرت باشه ا-
  
  : گفتمهی گربا
  
  . نامرد-
  
 یصورتم رو تو. تو جاش نشست و مجبورم کرد دراز بکشم.  هق هقم اوج گرفتو

  :دی کردم با حرص بهم توپی مهی بلند گریبالش فرو کردم و همچنان با صدا
  
  .شم داری بدی بخواب فردا صبح زود باریبگ.  بس کن-
  

 که هنوز بازوم ی کم کردن صدام نکردم و در حالی برای تالشنی من کوچک تراما
  : گفتمدمی مالیرو م

  
  .ی دستت بشکنه که دستم و شکوندی اله-
  

  : زدیهم چنان غر م. رمی گیحرفم رو پس م!  گفتم از پدرم ممنونم؟من
  
 که یروزاز ! ی کنی و خراب مزی همه چی زنی بشم مدواری بهت امامی تا م-

. ی کردی تهران به خاطر رفتن به خونه با اعصابم بازمی و اومدمیازدواج کرد
  ! حق با منه های دونیخودت هم م

  
  : گفتمی و لج بازهی گربا
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  .ستیتو ن... حق با ...  اصال هم -
  

  : ادامه دادی تری سکوت کرد و با لحن عصبنهی ثاچند
  
  !ره؟ی گیوم م دلت آریدی من االن بدونم تو مادرت رو د-
  
   گم؟یدروغ م... دارم ...  که ؟ی فکر کردیچ... پس با خودت ... پس .  آره-
  

  : آب برگشت و کنارم نشست و گفتوانی لهی رفت و با رونی شد و از اتاق ببلند
  
  . نخوابهی پاشو آب بخور، با گر-
  
شم  رو کنار بالوانیل.  کردم و جوابش رو ندادمی کنار زانوش نگاه میی جابه

  : تشکش و گفتیگذاشت و بر گشت رو
  
االن هم !  تونم بعد از تموم شدن درسم تهران بمونمی نمی دونی خودت هم م-

  . بهم دادنی اجازه انی جام چننی همیچون دانشجو
  

  : گفتهی از چند ثانبعد
  
  !؟ی چفتهی بی و اتفاقی اگر بر-
  

  : بوددهی بردهی نفسم برهنوز
  
  .رونیبرم ب... ونه از خ ... ستین...  قرار -
  
  : حرص گفتبا
  
  .ی زنی حرف مهی شم با گری میعصبان.  آب بخور-
  



  گوهر مقصود  

  

goldjar/me.Telegram  

 

307

  :نفسش رو فوت کرد.  توجه به حرفش ساکت شدم و آب نخوردمیب
  
  . برسونمتامی برمی بگی تونم مرخصی نم-
  
  :صداش و باال برد.  و جواب ندادمدمی و باال کشمینیب

  
  . دنی نمی گم بهم مرخصی م-
  
  : گفتمهی گربا
  
  .ریشب به خ ... ستیبرام مهم ن ... گهی د-
  
 ی نزد، مطمئنا تئاتری حرفگهید. دمی آب رو از کنار بالش برداشتم و سر کشوانی لو

 گذاشته بود چون روز بعد به دشت بهشت تلگراف زد و سه ری کردم روش تاثیکه باز
  . بابا، همراه قاسم عازم شهرم بودمنیروز بعد تو ماش

  
 لبم نشست، مسعود مثل ی روی قبل از حرکتش لبخندی هاحتی نصی آورادی با

  . شدی می نمونه ایمطمئنا بابا! باباها بود
  

  : گفتی آرومی با صداقاسم
  
  رم؟ی بگنی خوری میزی چ-
  

  : بود گفتمرونی که نگاهم به بی حالدر
  
  . بخورمیزی چنی ماشی تونم توی ممنونم نم-
  

  : رو تکون داد و گفتسرش
  
  .دی تعارف نکننی خواستیزیر هر حال چ د-
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  : کردم و بعد گفتمیتشکر

  
  م؟ی رسی مگهی چند ساعت د-
  
  .گهیپنج ساعت د...  حدودا -
  

. ادی کاش مسعود هم زود تر بتونه بدم،ی رسی مگهی تر شد، پنج ساعت دقی عملبخندم
  ! ماه ازش دور باشم؟کیقرار بود 

  
 مدت نی تو ایعنی.  و ندارهمیت دور خودم جوابم رو دادم، نه، مسعود طاقو

  .مطمئنم احساسمون متقابله. شناختمش
  
  
  

آره .  دوخته بودمهی همسااطی بودم و نگاهم رو به حستادهی اتاقم ای پنجره پشت
 و شکمش ستادیمامان کنارم ا.  نبودنای اهی اونجا خونه عالگهی چون ده،یگفتم همسا

  ! قدم جلو تر از ماهی
  
  : لبم نشوندم و گفتمی رویخند شکمش لبدنی دبا
  
  ! دارهی تو فقط چند ماه اختالف سنی من با بچه ی مامان فکرش و بکن بچه -
  

  : بهم رفت و گفتی چشم غره امامان
  
! ادی بچه من از آب و گل در ب،یاری دوسال طاقت بیکی ی تونستی مرده نملی ذل-

  ! شه نقل و نبات تو دهن مردمیحاال حرف جفتمون م
  

  : زدم و گفتمیدپوزخن
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!  بگهی متلکای تو و بابا حرف ی کنه جلوی هم جرات نمیکس! ستمی ننجای من که ا-
  .ادی خودشون حرف بزنن که جونشون در بنیپس بذار اون قدر ب

  
  : لبش و به دندون گرفت و گفتمامان

  
من منظورم زن عموت ! اد؟ی جونشون در بی چیعنی!  کم مراعات کنهی دختر -

  .بود
  
  :خنده گفتم با
  
  . شدیموضوع خطر!  اوه اوه-
  
  :مامان دستش رو بلند کرد و پرده رو انداخت و گفت. میدی هر دو خندو
  
  !ی زل زداطشونی ساعته به حهی ستی س درست نبهی غردی جدی هی همسا-
  

  : گفتمیبا ناراحت.  اومد و خنده از لبم رفتادمی هی حماقت عالدوباره
  
  ... کردم ی فکرش هم نم-
  
  :دی ساکت شدم و مامان پرسو
  
  ! ازدواج کنه؟ی زودنی که فرهاد به ا-
  

  : رو به چپ و راست تکون دادم و گفتمسرم
  
  .هیهم حماقت عال!  بودبی فرهاد عجنی هم فروکش کردن عشق آتش-
  
  : تخت نشستم و گفتمی پنجره فاصله گرفتم و رواز
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  ! گرفت؟یمی تصمنی چرا چنییهویآخه !  بودی تر از اون حرکت علبی عج-
  

  : لب هاش و جلو داد و گفتمامان
  
 نی دوست نداشت از اچارهیزن ب!  کردی می تابی مادرش چقدر بی دونی نم-

  . کارش کردهی خونه رو فروخت و پولش رو سرمایاما عل. خونه بره
  

  : رو فوت کرد و گفتنفسش
  
 چند سال بود که  نبود، باالخره اون هایبی عجزی شدنش با فرهاد چندان چکی شر-

 خونه بزرگتر و نو هی بود که در عرض چند روز نی انجای ابیعج. با هم دوست بودن
  .دیسازتر خر

  
  : هاش و کج و کوله کردلب

  
  .دهی گن فرهاد براشون خریم!  اهللا و اعلم-
  

 عالقه مند هی دلم از خدا خواستم، واقعا فرهاد به عالی انداختم و تونیی رو پاسرم
 دعام واقعا ساده دمی بعد فهمیهر چند مدت.  خالف رو خط بکشهی کارهابشه و دور

  .لوحانه بود
  

 مسعود و ی شدن خواستگاریعلن!  چند ماه افتاده بودنی ای توبی اتفاقات عجچقدر
 من واسه ییهوی می خان و پسرش، تصممیبرمال شدن خالف سل!  شدن فرهادوونهید

 و رفتنشون ی شدن فرهاد و علکیال هم شر و حاهیازدواج و ظهور عشق احمقانه عال
  .نجایاز ا

  
 مدت بعد خبر ازدواج هیتا !  نبودی چندان کار سختی بعدی زدن اتفاق هاحدس

 ی کرد و من و مسعود می ها فروکش منهی و کدی رسی و فرهاد به گوشمون مهیعال
  .می کنی شهر خودمون زندگی راحت تویلی خمیتونست

  



  گوهر مقصود  

  

goldjar/me.Telegram  

 

311

  : ام حلقه کرد و گفت دستش رو دور شونهمامان
  
 چند ی نهی سر فرهاد و کختنی رگهی دی سرهی که بابات و شی پنج ماه پ- چهار-

 دهی فرهاد در آوردن واقعا دلم ترسیوقت قبل رو زنده کردن و اون بال رو سر پا
 کتک حقش بوده و تاوان گناهش نی که ادیاما خدا رو شکر انگار فرهاد هم فهم. بود

  . نداده ادامی به دشمنگهید شده که یمحسوب م
  

 اسما که ظاهرا از مدرسه برگشته بود تو خونه یصدا.  لب نشوندمی رویلبخند
  :دیچیپ

  
  ومد؟ی مامـــان؟ ساغر ن-
  

 در اتاقم ی تخت بلند شد و جلوی به روم زد و از رویزی آمطنتی لبخند شمامان
  : و در جواب اسما گفتستادیا

  
  .ادیتنها اومد و گفت مسعود نذاشته بدوما، نه؛ قاسم .  اوال سالم-
  

  : اسما فروکش کردذوق
  
  اد؟ی باز هم نذاشته ب؟ی چ-
  
  : جوش آوردهوی

  
 کرده به اومدن دواری کنه قاسم و اون همه راه کشونده و ما رو امی پس غلط م-

اما . شهی حالیلی کردم خیمن اول فکر م.  شهی مشیزی چهی پسره نیمامان ا. ساغر
   ...ی دونینم.  چقدر نامردهدمیاونجا فهم رفتم یم وقت

  
  : در رسوندم و گفتمی رو به جلوخودم

  
  !پشت شوهر من صفحه نذار! ی هو-
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  : من چشم هاش برق زد و رو به مامان گفتدنی با داسما

  
  !ی کنی متی اذی که اومده واسه چنی مامان ا-
  
 اومدم رونیباز آغوشش که . میدی رو در آغوش کشگهی و هم ددی به سمتم دوو

  :گفتم
  
  . بعد برمنمیاما گفتم اول تو رو بب.  خواستم برم خونه زن عموی م-
  

  : شده گفتزونی آوی با لب هااسما
  
  !؟ی مونی ناهار نم-
  

  : با خنده جواب دادمامان
  
  ه؟ی بغ کردنت چگهید.  باشهنجای دختر، ساغر قراره چند هفته ا-
  

  :ت لب نشوند و گفی روی مصنوعی لبخنداسما
  
  !ای پس بعد از ناهار زود برگرد-
  

  : به روش زدمیلبخند
  
  !زی چشم عز-
  
 کردم و از ی به سمت در هال رفتم و چادرم رو برداشتم و از هر دو خداحافظو

آخه تهران .  سر کردنم تنگ شده بودی چادر رنگیچقدر دلم برا. خونه خارج شدم
 ییوقت ها.  ها برمهیخونه همسا اومدم که بخوام تا ی نمرونی از خونه بییکه تنها

  . کردمیم هم چادر سرم نمی رفتی مرونیکه با مسعود ب
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 ی به در خونه گهی بار دهی قبل از رفتن به خونه زن عمو دم،ی که رساطی حیجلو

 شهی همی براهی من و عالی دوستیعنی. دمی چشم دوختم و آه کشی و علهیسابق عال
  شرکت کنم؟ شی تونم تو عروسی نمیتموم شد و حت

  
  
  

  : اسما به هوا رفتی که خارج کردم خنده راهنی پی قهی رو که از سرم
  
  . دارهدنی ات دافهی ساغر ق-
  

.  اتاقم رفتمنهی نثارش کردم و به سمت آی و با دست مرتب کردم و کوفتموهام
 گفت شکمم برجسته یمامان م! اما خب چه کنم.  زدی مامان به تنم زار مراهنیپ

  . تنگ رو بپوشمی لباس هانی استینشده و خوب 
  
اگر خونه بابا و خونه خودمون تلفن .  از ته دل زدمی شکمم زل زدم و لبخندبه

 گفتم امروز موقع اذان صبح واضح ی زدم و میداشت بدون شک به مسعود زنگ م
امروز .  بودی گرفتگای نبض یاگر قبال گهگدار.  حرکت بچه رو حس کردمنیتر

 ی بود از صبح بشده مثبت باعث ی انرژنی کرده بودم و احضورش رو کامل حس
  . بخندملیدل
  

 زی که هنوز ریاسما در حال.  خوندی که من رو فرا مدیچی زن عمو تو خونه پیصدا
  : گفتدی خندی مزیر
  
  .نهی رو ببپتی برو مادر شوهرت هم ت-
  
  : زد و گفتتی از سر رضای لبخنددنمیزن عمو با د.  اتاق خارج شدماز
  
 بچه رو خفه کرده یدی پوشی تنگ رو می بود اون شلوار هایچ.  خوبهی طورنی ا-

  !یبود
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 ی کرده بود شروع کرد به مرور همون حرف هادای که حاال جبهه موافق پمامان

  : رو اشاره کردم و گفتمکیپالست. صبح
  
  ؟یدی رو خرنای زنعمو ا-
  

  : رو باال گرفت و گفتکیپالست
  
  .ه خوبنی آره دخترم بب-
  

  : روشون اخم کردمدنی ها رو در آوردم و با دست کشپارچه
  
 خشکن؟ اصال نقدری چرا انایا.  نرم واسه لباس بچهکوی گفته بودم تره؟ی چنای ا-
   زن عمو؟یدی خریاز ک! ستنی نکویتر
  
  : گفتی صورتم نگاه کرد و با ناراحتبه
  
  ! گفت بار تازه اس کهیعباسعل! ستی واقعا خوب ن-
  

  : حرفموننی بدی پراسما
  
  . که آوردمشونستی سال نکی از شتری که هنوز بنهی ای منظور عباسعل-
  

  : به اسما رفت و من در جواب زن عمو گفتمی چشم غره امامان
  
  . خشکهیلی خنیاما ا.  نرم باشهدی لباس نوزاد با-
  

  : گفتی عمو با درماندگزن
  
  .ایپس آماده شو خودت هم ب!  دوباره برم؟یعنی -
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  :مامان سرش رو تکون داد و گفت.  مامان نگاه کردمهب

  
  .نی تا قبل از ناهار برگرد-
  

 لباس چادر نی تونستم با ای به اتاق رفتم تا لباسم رو عوض کنم چون عمرا نممن
 ی خان تقومی که پسر سلنی خبر نداشت جز ایی ماجراچیزن عمو از ه. سرم کنم

 خاطر مامان و من نیبه هم.  دونستی نمیزی چنی از اشتریخواستگارم بوده و ب
باالخره هر چقدر هم که مهربون باشه، باز هم . می کنی مخالفتمی تونستینم

  !مادرشوهره
  
 تنم کردم و بعد از برداشتن چادرم از ی رو از تنم در آوردم و بلوز و شلوارراهنیپ

زن . هستادی اسما هم چادرش رو سرش کرده و کنار در هال ادمید. اتاق خارج شدم
  : گفتیعمو با لبخند

  
  .امی تو تنم نمونده که باهات بی خب پس با اسما برو که من جون-
  

  : گفتی به مامان نگاه کردم و مامان هم با کالفگدوباره
  
  . از خونهنیدور نش.  بروی فقط تا مغازه عباسعل-
  
 میداخت اننییهر دو سرمون رو پا. می که جواب زن عمو رو بشنومی من و اسما نموندو

 زدم همه یهمون طور که حدس م. می رفتی عباسعلیو تند تند به سمت پارچه فروش
.  زدن که کهنه هستنیپارچه هاش خشک و خشن بودن و به قول اسما داد م

که پارچه . می شدی مغازه حاج مرتضوی من و اسما راهی آنمی تصمکی تو نیبنابرا
  . بودی بزرگتریفروش

  
.  به جونم افتادبی عجی دلهره امی در اومدی عباسعل که از مغازهی لحظه ااز

.  کردن بار از وانت به داخل مغازه بودی مشغول خالی کارگری بلور فرشوکینزد
  .می و به سرعت از جلوش عبور کردمی انداختنییسرمون رو پا
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  !هی سالم دختر همسا-
  

 و ستادمیااما به اجبار .  خواستم توقف کنمیمن نم.  تو رگ هام منجمد شدخون
  : گفتمی سرم رو باال آوردم و در جواب علیکم
  
  ؟ی سالم خوب-
  
  : لبش نشستی روی به صورتم انداخت و لبخند کجی نگاهیعل
  
  ر؟ی به خدنیرس.  ممنون-
  

  : زدم و گفتممهی نصفه و نیلبخند.  تو دست اسما فشرده شدبازوم
  
  ! هفته اس که اومدمکی.  ممنونم-
  

  :د و باال فرستاابروهاش
  
عروس ! ی اومدی هم از خونه در نمدی شاای! می و نداشتدنتی پس ما سعادت د-

  .ی که رفتیرفت!  شدنی ات سنگهی سایشد
  

  : لب باز کرداسما
  
  !؟ی واسه چومدی منجایا.  شوهرش اونجاست-
  
  : کرد و گفتی اخم کمرنگیعل
  
  !نی رفتی میی جاایگو!  مزاحمتون نشم-
  

  : گفتمیدر جواب عل. دی دستم رو باز هم کشاسما
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  . سالم برسونهیبه مامانت و عال.  خوشحال شدم-
  

اسما با . می سرش رو تکون داد و من و اسما ازش دور شدی زد و به آرومیپوزخند
  :حرص گفت

  
  ! بودمونی همون موقع که همسایحت.  ازش متنفرم-
  

 یاق خاص اتفمی ما اومددی فهمیاالن که عل.  رو به چپ و راست تکون دادمسرم
   افته مگه نه؟ینم
  

 دونم ینم.  بودی پوزخند علشی حواسم پمی بودی که تو پارچه فروشی مدتتموم
 حق با مسعود بوده و من دی لحظه حس کردم شاهی لحظه، فقط کی ی برایول! چرا

  : اومدمرونی اسما از فکر بیاما با صدا!  گرفتمی رو راحت مزی همه چدینبا
  
  . قرارهیمن دلم ب. نه خومی برری زود تر بگ-
  

 تکون دادم و دیی سرم رو به نشونه تایجی گذرا به اسما انداختم و با گینگاه
 بار از نی و ارونی از مغازه بمی و با هم زددمی پارچه مورد نظرم رو خریسرسر

 مغازه بلور یعنی اراده به اون طرف، یب. می به سمت خونه رفتابونی خگهیسمت د
 رو باال گرفته بود و چشم هاش و شسر. فرهاد بود. دمیست ددر.  نگاه کردمیفروش
 ی خونسردهینه لبخند و نه اخم، . نیی نگاه از باال به پاهی.  به ما دوخته بودریاز ز
  .زی آمدیتهد

  
  !ابون؟ی کنه وسط خی خواد چه غلطیمثال فرهاد م.  معلقم رو به روبرو دوختمنگاه

  
 ی روی من لبخنددنی زد و با درونیما ب قاسم از در خونه میدی کوچه که رسسر

  : اومدکیلبش نشست و نزد
  
  .ششیگفت ببرمتون پ. عباس آقا داخل مغازه، منتظر شماست.  سالم-
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 بود که بابا یچه کار.  شدمی رو به دست اسما دادم و با قاسم راهدی خرکیپالست

قاسم به  نشستم و همراه نی عقب ماشی صندلیقاسم رو فرستاده بود دنبالم؟ رو
  .میخارج از شهر رفت

  
 بابا یرفقا! دی در مغازه بابا جفت ابروهام باال پری جلویمی کری حاجدنی دبا

  ! شدهی عوضیمی کری حاجایعوض شدن 
  

  : و گفتدی بشم که قاسم به سمتم چرخادهی پخواستم
  
  . چند لحظه-
  
 به هردو . اومدن و سوار شدننی و بابا به سمت ماشیحاج.  حرکت منتظر موندمیب

 رو به حرکت در آورد و نیو بابا ماش.  با متانت جوابم رو دادیسالم کردم که حاج
. لب به دندون گرفتم! شیشگی همیهمزمان شروع کرد به زمزمه کردن آهنگ ها

  . کردی نمتی امام جماعت مسجد هم رعای جلویبابا حت
  

  : لب گفتری با خنده سرش رو به چپ و راست تکون داد و زیحاج
  
  .ی خونی که مهی ها چنیا!  اما از دست تو مرد-
  

  : جواب دادیالی خی با ببابا
  
  ... نه مثل شما آخوند ها هیکیظاهر و باطنم .  مونمی منی من هم-
  
  :دمی نالیبا ناراحت.  کاره ول کرد و قهقهه زدمهی حرفش رو نو
  
   بابا؟-
  

  : مداخله کردیحاج
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  .ستیدرست بشو ن. ریگ نلشی شما دخترم؟ بابات و تحوی خوب-
  

  : گفتمی مصنوعیبا لبخند.  خوندی هم چنان آوازش رو مالی خی هم ببابا
  
  چطور بگم؟...  بودن شما کنار پدرم -
  

  : به حرف اومدبابا
  
  .ارنی من حرف در میمردم برا. ستی که نیالک! ی بله حاج-
  
  :ب پدرم گفت از گوشه چشم به من انداخت و در جوای نگاهیحاج.  باز قهقهه زدو
  
  !نجای اشی بده چرا آوردحی دخترت توضی مورد برای بی هادنی خندنی ای به جا-
  

  :دی بدون مقدمه پرسبابام
  
  ! خونه؟ی بابا جان مسعود نماز م-
  
  : شل گفتمی تعجب و صدابا
  
  ! آره-
  

  :دی بار خودش رو به من پرسنی فرستاد و ارونی بی نفسش رو با آسودگیحاج
  
  ؟یدیودت نماز خوندنش رو د دخترم تو خ-
  

  : رو تکون دادم و گفتمسرم
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 که داره دمشی نصفه شب و خارج از وقت نماز هم دیگاه.  خونهیسر وقت م.  بله-
  . کنه به نماز خوندنی مقی من رو هم تشوشهیهم.  کنهی مازیراز و ن

  
  : نگاهش رو به روبرو دوخت و خطاب به بابا گفتیحاج

  
 حضرت عباس رو از ی برایلی نفس بحر طوهید اردکان  پارسال تو مسجی وقت-

  . جوون تو بهشتهنی پدر و مادر ایحفظ خوند با خودم گفتم جا
  

 ونی لبش نشست و رفت می که پوزخند رودمی رخ بابا دمیاز ن!  نوحه بخونه؟مسعود
  :یکالم حاج

  
  . جهنمنی زمری خوام من و بفرسته زی بره بهشت من از خدا می اگه حاج عل-
  

  : لب گفت و ادامه دادری زی استغفرالهیحاج
  
 ام لهیتو مخ. هی گفت سپاهدمی که کنارم نشسته بود نام و نشونش رو پرسی از مرد-
  .گفت برادرزنشه! دی گنجینم
  

  : خطاب به من گفتبابا
  
  ! گه های شوهر الهام و م-
  

  :رو رها نکرد ادامه حرفش ی نه، اما حاجای دی دونم بابا دینم.  رو تکون دادمسرم
  
 واهمه خودش رو یب.  هستمتی هم شهربای کنار، گفتم من تقردمی خودش رو کش-

  . و داماد توستی کرد که پسر حاج علیمعرف
  

با .  کرده بودهیمسعود پارسال خودش رو داماد بابا معرف.  لبم نشستی رویلبخند
  : رفتنی لبخندم از بیادامه حرف حاج
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  !رد شه روش حساب باز کی پس م-
  

  : شدی جدی کمبابا
  
  . کنهدی دخترم و مسعود رو تهدی زندگی خوام خطری نم-
  

  : زدی لبخند آرامش بخشیحاج
  
  .حواسم بهش هست!  راحت عباس آقاالتی خ-
  
  : ادامه دادو
  
  .شهیاالن وقت نماز م.  من و برسون دم مسجد-
  

 مسجد شد و ی  شهر چرخوند و بعد وارد کوچهی اصلابونی رو به سمت خنی ماشبابا
  : گفتی رو نگه داشت و با مسخرگنیماش

  
  ! التماس دعا دربان بهشت-
  

  : شدن داشت در رو با دست نگه داشت و رو به بابا گفتادهی که قصد پیحاج
  
 پاشو ی عالم و آدم و مسخره کنی گردنت و هی که اون طناب و ببندنی ای به جا-
 ی و بزنه به کله ات به فکر زندگادی ب دو رکعت نماز بخون بلکه خدا دلش به رحمایب
  !یفتی بای و اون دنای دننیا

  
  : و گفتدی به کراواتش کشی دستبابا

  
!  و که دارمامی دننیبعدش هم من ا! ؟ی طناب حاجی چطور دلت اومد بهش بگ-

  ! جهنم منت نداره کهنی زمری زگهی هم که دایواسه اون دن
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 کرد و با خودش به داخل ادهیتا بابا رو پ ننشست و اونقدر گفت الی خی بی حاجاما
  . که متوجه شد بابا هنوز تو چهل روز نجاستشهنیمسجد برد، با ا

  
  : شدن رو به من گفتادهی قبل از پبابا

  
 برات یگفتم اگه پسند کرد.  رو نشونت بدمی خونه اهی خواستم ببرمت ی م-

  . بهمدهی مثل کنه چسبی که حاجینی بی فعال میول. بخرمش
  

  : و بابا ادامه داددی خندیحاج
  
 ی اصلابونی خونه از خی بری خوای اگر مای. می تو مسجد و صبر کن با هم برای بای -

  .ینی اون خونه رو ببمیهر وقت اومدم خونه با هم بر. برو
  

  . کردمی صبر می خونه رو بپرسم اما بهتر بود کمانی خواست جری مدلم
  

من موندم !  بودیز بابا التماس دعا داشتن منطقچقدر هم که ا.  گفتمیی دعاالتماس
 خواستم برم مسجد اما من یم!  خورهی رو می زهرمارنی اارهی مری از کجا گنیا

 نیبنا برا.  آخه تا به حال نرفته بودم و بعدش هم که تنها بودمدم،ی کشیخجالت م
  . بشم و خوم به سمت خونه حرکت کنمادهی پنی از ماشییمجبور شدم تنها

  
از کوچه مسجد .  خلوت تر شده بودنشی پی ها نسبت به ساعتابونی ظهر بود و خرس

 که نسبتا پهن تر بود وارد شدم، چادرم رو محکم شیخارج شدم و به کوچه کنار
 رونی شدم، نفسم رو با آرامش بابونیوارد خ.  داشتمیگرفته بودم و تند قدم بر م

  . از سرعتم کم کردمیفرستادم و کم
  

 کوچه هی یاز جلو. دمی فهمی به دلم افتاده بود که علتش رو نمبی عجی ادلشوره
 بازوم نشست و من رو به داخل کوچه هل داد ی روی خواستم رد بشم که دستکیبار

 فلج هی شبی محکم به گردنم برخورد کرد حسی کنم ضربه ایو تا خواستم اعتراض
  .شدن تو بدنم نشست و چشم هام بسته شد
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  .دمیفسم رو داخل کشن...  تپ تپ تپ
  
  .دوباره تپ تپ تپ.  دادی بهم می بود که حس خوبگاری سیبو
  

 و تار شکل رهی حجم تهی نگاهم از ی که تویزی چنیاول.  هام و آروم باز کردمچشم
 ی مدهی کوبنی منظم به زمی کفش واکس زده و براق بود که با فواصل زمانهیگرفت 

  تپ تپ. شد
  

 باهام یادی زیفاصله .  نشسته بودی صندلی که روی کسی رو باال آوردم، پانگاهم
 گردن و شونه هام ی تویسرم رو که تکون دادم درد وحشتناک.  دو متردینداشت شا
  :دمی اراده نالینشست و ب

  
  . آخ-
  

  : گوشم نشستی پوزخندش تویصدا
  
  ! هه-
  

با .  گردنم گذاشتم و نگاهم رو تا صورت شخص باال آوردمی روی رو به سختدستم
 دو انگشتش نی رو بیگاریس. ختی از احساس فرهاد قلبم فرو ری نگاه خالدنید

 نگاه متعجب و ترسانم نگاهش رو دنیبا د.  کردی دود میگرفته بود و با خونسرد
  : نقطه نامعلوم چشم دوختهیازم گرفت و به 

  
  . خارجت کنندونی از مفی ضعفی حرهی بده به خاطر یلی خ-
  

 دراز به ی اتاق بدون فرش که من گوشه اهی. دور اتاق چرخوندم رو دور تا نگاهم
 ی دود مگاری من نشسته بود و سیکی در نزدی صندلیدراز افتاده بودم و فرهاد رو

 یبه سخت.  رو به روواری به سقف، تو دکی نزدکی کوچیلی خی پنجره هیبا . کرد
  :اخت و ادامه داد گذرا اندی نگاهمبه! چادر هنوز دورم بود. نمی کردم بشیسع
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  !یومدی ذره هم باهام راه نهی یحت.  دوستت دارمی دونستی م-
  

  :دوباره پوزخند زد.  بودی کنارواری دی اتاق، تودرِ
  
  ! نه؟ستی واست آشنا ننجای ا-
  
  : صورتش چشم دوختم و اون با حسرت ادامه دادبه
  
  . شهی که بهت گفته بودم تا آخر سال تموم مهی همون خونه انجای ا-
  

  : شدقی صورتم دقی تویبا سرد!  دلم براش سوختدی شدم، شانیغمگ
  
  . خونه سنی زمری زنجای ا-
  

  : گفتیبا لبخند حرص در آر.  حرفش رو بزنههی کردم تا بقزی هام و رچشم
  
  !؟ی دونیم!  تختی ببرمت روی توقع که نداشت-
  
  : زد و گفتشی آتگهی دیکی پاش له کرد و ری رو زگارشیس
  
 متعلق به تو بود که دست نخورده یتخت اون اتاق زمان! نهی زمری زنی هماقتی ل-

  !یبود
  

  : هام و به هم فشار دادم و با نفرت گفتملب
  
  ! جسم منی شد توی خالصه می زدی که ازش دم می پس همه عشق-
  

  :دی بلند خندی نگاهم کرد و بعد با صداهی ثانچند
  
  !ی بچه ایلیخ!  ساغری بچه ا-
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  :ت خنده اش که کم شد گفت شداز
  
به نظرت من اگرهنوز ! ی ذهنت باورش داری که توهی عشق همونمیری فرض بگای ب-

االن با وجود شوهر داشتنت باز هم ! ی که تو دوست داریعاشق بودم اون هم عاشق
  ام؟ی قدر به نظرت احمق منیا!  کردم؟ی داشتنت تالش می برادیبا
  

  : تر شد و گفتی جدنگاهش
  
 چشم داشته باشم، با زن ی ناموس باشم که بخوام به زن کسی اگر اونقدر بی حت-

  ...فقط ..  شه یچندشم م...  ندارم یحامله کار
  

  : زدگارشی به سیقی عمپک
  
  .ی کنم بری بعد ولت مفتهی دارم تا بابات به عز و جز بی فقط تا فردا نگهت م-
  

 رو شکر کردم که به انتخاب  فشرده شد و باز هم خدای مهری همه بنی از اقلبم
 رو شی کار کردم؟ چرا نگرانیمن چ!  مسعودیانتخاب پدرم؟ وا. پدرم دل بستم

 لحظه حس هی. خودم رو جمع کردم.  شکمم بودی نگرفتم؟ نگاه فرهاد رویجد
 کنه باز هم تظاهر ی سعنکهینگاهش رو باال آورد و بدون ا. نهیکردم چشم هاش غمگ

  : کنه گفتیبه خونسرد
  
   چند وقتته؟-
  
  : اراده جواب دادمیب

  
  . تو پنج ماهم-
  

  : زدپوزخند
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خواهر من از ماه اول گرد و قلمبه ! ؟ی شرف بدی اون بلی بچه گربه قراره تحو-
  .بود

  
 متفکر ی اافهیبا ق!  شده بودوونهیغلط نکنم د.  خنده اش قطع شدهوی. دی باز خندو

  :گفت
  
 هیعال...  اما ،یتو سرکش بود.  اومدیم خوشم ی دادی که جوابم و منی از ا-

 بهم شتری چشم مادرش، بیجلو.  زنمیکتکش م.  کنمی می محلیبهش ب. زونهیآو
  . همون منقل و وافورشهرتشی هم که غیعل.  چسبهیم
  

  : زمزمه کردمیبا ناباور.  باز مونده بوددهنم
  
  !؟یمعتادش کرد.. تو !  معتادهی عل-
  

  :دمی خودم رو جلو کشیکم. ه زل زد نقطهی رو نداد و به جوابم
  
  !؟ی زنی رو مهی عالی چی برا-
  

  :دی هام لرزلب
  
  ! کارت کرده؟ی اون مگه چ-
  

  : که بهم نگاه کنه جواب دادنی ابدون
  
  . دهی تو رو می معرفتی تقاص ب-
  

  :دمی هام پر از اشک شد و نالچشم
  
  ! کارت کردم؟ی من چ-
  



  گوهر مقصود  

  

goldjar/me.Telegram  

 

327

 تو دم،ی چسبواری و به ددمیخودم رو عقب کش هوا به سمتم هجوم آورد، از ترس یب
 ی مگاری تند سی صورتم متوقف شد و نفس هاش رو که بوی متری چند سانتیفاصله 

  :داد، با خشم تو صورتم رها کرد
  
 ی خونه شما و عموی که تویاون چند روز! ی بدونی خوایم! ؟ی کارم کردی چ-
 ی شبی دونیم! اشک و ناله ی خونه ما صدای ساز و دهل بود، تویثت صدا... ید

  !دم؟ی کشی چمی من تو اتاق لعنتی بودی بغل اون عوضیکه تو تو
  

  : خش دار شدصداش
  
 نذاشتن یالتماس کردم که در اتاق رو به روم باز کردم، حت. ناله کردم.  داد زدم-

  ... و من مجبور شدم تو اتاق ییتا صبح برم دستشو
  

  . کردم نفس بکشمی جرات نمد،یفس کش و صدا دار نی رو رها کرد و عصبحرفش
  

 شد ی مشتری که هر لحظه لرزشش بیی بست و با صداهی چند ثانی هاش و براچشم
  :ادامه داد

  
 هی من گریمادرم پشت در پا به پا.  ندادتی ها و التماس هام اهمهی به گری کس-

 دی فعال بادمی که باالخره در رو باز کردن و فهمنی باز نشد تا ایکرد اما اون در لعنت
  . محبتت رو جبران نکنمنی موعدش نشده ایساکت بمونم و تا وقت

  
پوزخند . آب دهنم رو با ترس قورت دادم. سرخ بودن.  هاش و باز کردچشم

  : کنج لبش نشست و گفتیدردناک
  
 یبا خودم گفتم برم مغازه و خودم و سرگرم کنم تا تو!  شد؟ی چی دونی اما م-

 مثل مغول ها ی سرهی که کرکره رو خواستم باال بکشم نیاما هم. خونه دق نکنم
  ! خورد زدنمی سرم و تا مختنیر
  

  : شدلی نگاهش به خشم تبدرنج
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 همه ی بی حس بود، بابای حسِ بی و پاهام بدمیچی پی از درد به خودم می وقت-
اومد و خودش رو نشون داد تا .  سرم و توف انداخت رو صورتمی اومد باالزتیچ

  ! تاوان کدوم کارمهنیابدونم 
  

 عضالتم شتریاز همون لبخند ها که واسه صورتش وصله ناجور بود و من ب.  زدلبخند
  :رو سفت کردم

  
  . ذارم کناری بوسم و میبهت گفتم کار خالف و م.  خواستم خوب بشمی من م-
  

  : شدزی تنگاهش
  
چندان دور  نه ی اندهی دم در آیبهت قول م.  کنهی وضع فرق مگهی اما حاال د-

  ! خودمدی شه مری بابات هم می کرده زیداماد عز
  

  :دمی گرفتم و غردهی و نادترس
  
  !یادی غلط ز-
  

  : و مسخره ام کرددی سرش رو عقب کشی باال رفت و کمابروهاش
  
  ؟ی روش حساسی بگی االن خواست-
  
  : پوزخند زدمی ارادریغ
  
  . ازش راحتهالمیخ. ستی من نتی به حساسیاجی احت-
  

  : هاش ترسناک شدمچش
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 چقدر عاشقت ی دونستی راحته اما من که می کراواتی از اون جوجه فاکلالتی خ-
  ! ارزش نداشتمیبودم واست ذره ا

  
  : دلم رو به زبون آوردمحرف

  
  .یستی نیچی مسعود هی تو در برابر بزرگ-
  

  : لب با حرص گفتری هاش و بست و زچشم
  
  . خفه شو ساغر-
  

 حال یکی همه نزدنی زد، از ای بسته لبخند کجیکوت با چشم ها سهی از چند ثانبعد
 اگر شده بود التماس ی حتدی کردم، بای باهاش لج مدی داد، نبای بهم دست میبد
  . کردم که بذاره برمیم
  
  ؟ی دوسش دار-
  

 نیی پای باز کرد، قطره اشکیچشم هاش رو به آروم.  شد، ساکت موندمشتری بترسم
 ی وسط باشه، اما از سنگ نبودم که بی عالقه انکهینه ا. ومدقلبم به درد ا. ختیر

  !تفاوت بمونم
  

دستش رو جلو آورد و در چند .  مشتم فشردمی که دور کمرم ولو بود رو توچاردم
  : لرزون گفتی صورتم نگه داشت و با صدایسانت

  
  . کنمیحاضر بودم هر کار.  من هم دوستت داشتم-
  

  :دیابرو در هم کش. دمیکه صورتم رو عقب کش گونه ام رو نوازش کنه خواست
  
  ؟ی کشی واسه اون هم صورتت رو عقب م-
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  : هم اخم کردممن
  
  . اون شوهرمه-
  

  : زدداد
  
  . خفه شو-
  
  : کوره در رفتم و من هم داد زدماز
  
 ستم؟ی بابام وای تو روی کاره بودم؟ توقع داشتی وسط چنیمن ا...  تو خفه شو -

  !؟یوان خالفکار رهیبه خاطر 
  

  : هاش و به هم فشرد و با خشم گفتدندون
  
  .ی کنی ام موونهی دی دار-
  

 شی تهران، برم پی خواستم برم خونه، خونه خودمون تویم.  ام گرفته بودهیگر
  :صدام لحن التماس گرفت. مسعود

  
 آبرو کردن ی با ب؟یری بشه؟ از بابام انتقام بگی که چی من و نگه داری خوای م-

  !من؟
  

  :صدام و باال بردم!  رفتم خونهی مدیمن با.  شدمی رو نداد، عصبمجواب
  
  ؟ی خوای از جون من میچ. بذار برم.  با توام-
  

  : شد و گفتثی خبنگاهش
  
   خونه؟ی بری خوای م-
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  : گفتیبی و غربیبا لحن عج.  تکون دادمیدواری رو با امسرم

  
  !گهی دی بهاهی اما به یر ذارم االن بی تا فردا نگهت دارم، منکهی ای پس به جا-
  

دستش رو .  و منتظر به لبهاش چشم دوختم تا ادامه بدهدمی و در هم کشابروهام
  .دیچی شکمم پی توی بزنم درد وحشتناکیعقب برد، مشت کرد و تا بخوام حرف

  
 شکمم نشست، چشم هام گرد شد و ی حبس شد، دوباره مشتش عقب رفت و تونفسم

 ییصدا. دمی رو چسبادی شکمم فرود بی با شدت تو رفت تای که عقب میمشت سوم
  :لب زدم.  حرف زدن نمونده بودیبر
  
  . بچه ام-
  

....  
  
  . مادراری دستت رو باال ب-
  

 یچشم ها.  جلو بازم فرو بردمراهنی پنی آستی ربات دستم رو باال آوردم و تومثل
ه بستن شروع کرد ب.  کردی ترم می عصبانش،ینی فس فس بی مامان و صداونیگر

 کلمه نی کردم گلوم متورم شده و با به زبون آوردن اولی بلوزم،حس میدکمه ها
  . کنهی میزی ترکه و خونریم
  

 بلندم ادی موهام فرو برد و با فری فرهاد دستش رو تویوقت!!  آبمسهی مثل کدیشا
  :کرد

  
  . واسه منای نلمی فی الک-
  
 که هنوز از شدت ی و با نفسمدیچیاز درد به خودم پ. نی زمری پرتم کرد وسط زو

  : شده بود گفتمدهی بردهیشوک بر
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  ...کار  ... یچ...  تو -
  

 سی پام خیال.  قصد جون بچه ام رو کرده بودیعوض.  کمرمی نشست رولگدش
  !شد

  
  :دی موهام کشی روی دستمامان

  
  . رو ببرن در خونه اششی باعث و بانی کهی تکهی تی اله-
  
دستم رو جلو .  پا به ماه بودچارهیب.  به صورتش زل زدمیحتبا نارا. هی گرری زد زو

  : صورتشی و محکم زد تودیاما دستش رو عقب کش.  دستش گذاشتمیبردم و رو
  
  . رو بکشهتی مسئولی خدا منِ ب-
  
 دستش رو یبه سخت.  به صورتش زدگهی دیلی چند تا سرمی تا بخوام جلوش و بگو

هر چند که هفت .  گفتمی جونمهی ن"آخ" دیچی پ هامهی بخی که تویگرفتم اما با درد
و .  نخورده بود؛ مامان که متوجه دردم شد دست نگه داشتشتری بهیهشت تا بخ

  :دیشونه هام رو چسب
  
   دردت گرفت؟رمی بمی اله-
  
  :هی گرری بگم زد زیزی من چنکهی قبل از او
  
 نیرت گفتم ا پدیچقدر به اون پدرِ ب! ... ستی من کور شده چرا حواسم بهت ن-

  .خبر مرگش دلش خوشه که دو تا دختر بزرگ کرده! بچه زوده که ازدواج کنه؟
  
چند .  شونه هاش افتادی دست هاش صورتش رو پوشوند و هق زد، چادرش به روبا

 وضع مامان کامل وارد اتاق دنی سرش رو داخل آورد و با ددیتقه به در خورد و سع
  :کالفه س گفت ی که معلوم بود حسابیشد و در حال
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  ! زن عموی کنی مهی گری باز که دار-
  

  : به خودش مسلط شد و گفتی تا حدیقی با نفس عممامان
  
  اد؟ی از دستم بر می چه کارهیجز گر.  جوشهی و سرکه مری دلم داره مثل س-
  

  : گفتمدی به سعرو
  
  . سوزهی گلوم م-
  

 کی ی دستم داد، حت رو پر از آب کرد و بهیوانی به سمت پارچ آب رفت و لدیسع
  . گلوم نشستی تویجرعه کامل هم نتونستم بخورم و درد وحشتناک

  
  : مامان رو اشاره کرد و رو به من گفتدیسع
  
  . کنهی مهی نفس گرهی مارستانی بمی که اومدشبی از د-
  
  : گفتمیبه سخت.  نبودمهوشی بیادیپس مدت ز! شبید
  
   بابام کو؟-
  

  : جواب دادمامان
  
 وقت هی زده نشسته کنارش که شی بدبختت هم از کار و زندگی حاج علعمو.  خونه-

  . به پا نکنهیشر
  

  : گفتدی رو به سعبعد
  
  مش؟ی شد؟ ببری چ-
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  : شد گفتی که خارج می سمت در رفت و در حالبه
  
  .می معطل نشگهی که کار تموم شد دنی شما آماده اش کن-
  
  : آب دهنم رو قورت دادم و گفتمی سختبه
  
  به شما خبر داد؟ ی ک-
  

  : گفتی لرزونی با صدامامان
  
  ... پتوهی یال. مارستانی بی انداخته بودنت جلو-
  

اون موقع هنوز بهوش .  دونستمی ها رو منیا.  مجال ادامه حرفش رو ندادهیگر
 ی اومد وقتادمی.  اومدی مادمی به وضوح زی بود که همه چنجای ایبد بخت. بودم

 دی فرهاد فهمیوقت.  با فشار از بدنم خارج شدیاد و آب مثل ادرار بهم دست دیحس
  .لگد و مشت هاش کارساز بوده

  
  : تو صداش نشستیمونی پشهی شبی تو نگاهش ترس نشست و حسیوقت

  
  ! شد ساغر؟ی چ-
  
 ی خونی بود و بوسی که خی گشاد شده زل زده بودم به لباسی من که با چشم هاو

 ریفرهاد با دو از ز. رمید از ته دل بخوام بم شی بود باعث مدهیچی پمینی بریکه ز
 خون یحدسم درست بود، بو. خودم شلوارم رو از پام در آوردم.  خارج شدنیزم

  .رو درست حس کرده بودم
  
 شهر ی تویمارستانی اتاق بی تخت، تویبه رو.  مامان به زمان حال برگشتمی صدابا

  :مجاور
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 ی فرسته برای مغامی کنه و پی مییا تو رو شناسفتشی سر شادی دختر عموت که م-
  .ما
  

بد بخت . دنیساغر همه فهم. می ناتنیدخترِ عمو.  گفتی رو منیمه.  عمومدختر
  :با التماس زل زدم به مامان!  من و خودش بودی چقدر مسعود نگران آبرو،یشد

  
  ! مسعود-
  

  :دی کشیآه
  
گفت از پله ها . د مسعوی قاسم امروز صبح رفت مخابرات مرکز زنگ زد به مدرسه -

  . و خواسته خودش و برسونهیافتاد
  
  : ترس زمزمه کردمبا
  
  شه؟ی می چ-
  

  :دی مامان لرزچونه
  
  ... بگه، طالقت هم بده ی حق داره هر چ-
  

خدا . حاال من هم چشم هام پر از اشک شد. دنی گونه اش چکی هاش باز به رواشک
 یبهش مرخص. االن تو راه بودحتما !  مهر بشهیخدانکنه مسعود نسبت بهم ب! نکنه

  ! دادن؟یم
  

  : کنار تخت نشست و انگار که با خودش حرف بزنه گفتی رو تک صندلمامان
  
فکر کرد اگه خفه ! به پدرت گفته بودم کشش نده.  حرفمون تو دهن مردم افتاد-

پاشد !  خبر نداشتیاون موقع که کس! رتی غی گن بی مردم بهش مرهیخون بگ
  . لجی زد و انداختش رو دنده رفت پسره رو کتک
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  : ترس به صورتم زل زدبا
  
 ی دشمننی اما ارهیدودمانمون به باد م. می کنی نمدای نجات پی دشمننی ما از ا-

  .فتهی وسط راه ننی ای خونهی ی شه تا وقتیتموم نم
  

  ! بود؟ مگه اون خون نداشتی من چی بچه پس
  

 هی یوقت. دمیون خوردنش رو د تکیحت.  دست و پا داشتیحت. خون داشت! داشت
 قرمز و کبود که نی جنهی شد، یکال پونصد گرم هم نم.  کردکی لرزش کوچهیپاش 

 تونست جفتش ی کرد نمی هر کار مفهی به بدنم وصل بود، و شراهی سی رشته هیاز 
  .رونیرو بکشه ب

  
  : زدی مادی سرش فری فرهاد باالو
  
  !فهی شری کنی می چه غلط-
  

  :دمینال
  
  .ام نکن کثافت نگ-
  

  :دی کشغی جفهیشر. دی صدام و نشنی جز خودم کساما
  
  ! کردم؟یمگه من چند بار قابلگ!  دنبال منی اومدی واسه چ-
  

  :دی دستش گرفت و سرش رو به عقب کشی رو توفهی شری موهافرهاد
  
  . آمار سقط کردنات و دارم،ی قابله نبود-
  

  :مامان بلند شد.  شدپی هام به هم فشرده شد و گلوم کامال کدندون
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. به فرض هم که مسعود طالقت بده. خودم پشتتم! ی کنی مهی جانم مامان؟ گر-

  .می شهر برنی کنم از ای میخودم بابات و راض
  

  مسعود طالقم بده؟! گفت؟ی می چمامان
  

  : وارد اتاق شد و گفتدی در اتاق باز شد و سعدوباره
  
  . حساب کردمهیتسو. می زن عمو بر-
  
 چشم هام یاز شدت درد اشک تو.  آوردننیی کمک مامان من رو از تخت پا بهو

 در ی بود تونسته بودن جفت رو بدون جراحی شکرش باقیباز هم جا. جمع شد
 دسته گل جهی که نتنیزی ری هاهی بخی جایول.  و شکمم رو برش نداده بودنارنیب

  . دادی خانوم بود عذابم مفهیشر
  
 که دستش یمامان در حال. میانداختم و از اتاق خارج شد دی سعی وزنم رو روشتریب

 دیسرم رو باال آوردم و به سع.  بود، جلو جلو راه افتاد و از ما دور شدلیپر از وسا
 نگاه دیسع.  رو از بابت مسعود راحت کنهالمی خیکی داشتم اجیاحت. نگاه کردم

  : بهم انداخت و گفتییگذرا
  
  ؟یکن ی نگاهم می جورنی چرا اه؟ی چ-
  

  :دمی کشی رو ازش گرفتم و آهنگاهم
  
  .یچی ه-
  

 پله ها قرار ی خم شد تا بتونه پاهام رو روی کممیدی سالن که رسی در اصلیجلو
.  گونه ام روون بودی به روی تالشچی هیاز شدت خجالت و درد اشک هام ب. بده

 با هم به  وستادی دوباره صاف امی اومدنییاز پله ها که پا.  بودنجایکاش مسعود ا
  : گفتی آرومی با صدامی برسنیماشچند قدم مونده بود به . می رفتنیسمت ماش
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  .دمی ازش ندی وقت برخورد بدچیمن ه.  از جانب مسعود راحت باشهالتی خ-
  

مامان که کنار .  آبروش وسط بودیپا.  کردی بار فرق منیاما ا.  بودمدهی هم ندمن
 ی و خودش هم رونمیاز کرد و کمکم کرد تا بش بود در جلو رو برام بستادهی انیماش

 یلیحاال نه که خ.  بلدهی هم رانندگدی دونستم سعینم.  نشستنی ماشی هایصندل
  !!فهمم رو بی مهمزی چنیمهم بود اون لحظه چن

  
 زن ن؛ی ماشی شدم و زن عمو هم اومد پاادهی پنی از ماشاطی در حی جلویوقت

  :دی پرساطی با احتدین عمو رو د مامان و زونی گری که چشم هاهیهمسا
  
   شده ساغر جان؟ی چ-
  
  : مامان به جام جواب دادو
  
  . پله ها افتاده بچه ش سقط شدهی از رو-
  

 با ترحم نگاهم هیو همه مثل زن همسا.  بدنهی دروغ رو به خورد بقنی قرار بود اپس
رفته  موضوع قرار گنی اانی آدم در جریکل! ؟ی بدن؟ اما تا کمیکنن و دلدار

 یبه سرعت باد حرف تو کل شهر م!  داشت؟تیمگر دشت بهشت چقدر جمع. بودن
  .دی ترسی ازش مود که مسعیزیهمون چ.  شدی آدم دود می و آبرودیچیپ

  
 الغرش کلی بود و عمو با اون هستادهی ای قرمز پشت عمو حاج علی با چشم هابابا

 که جلو دار بابام بود یزیالبته اون چ!  بابام بشهی خواست مانع کارهایمثال م
  . بودنشونی احترام بزهی رهیبلکه اون .  نبودی عمو حاج علکلیه
  
  : وارد شدنم به خونه و بسته شدن در هال بابام صداش و انداخت پس کله اشبا
  
 خودت و اون بچه ی که آبروی خراب شده دلت خنک شد؟ سبک شدنی ای اومد-

  !؟یرو به باد داد
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با ! اد؟یاما االن وقتش بود که بابام پشت اون در ب! م درست رو دوست داشتمسعود

  :مامان جواب داد. نییبغض سرم رو انداختم پا
  
   حالش بده؟ینی بینم!  سرش داد نزن مرد-
  

  :دی از خشم غربابام
  
 به سرش آورده که با یی چه بالستیمعلوم ن.  شدهدهی همه به کثافت کشی آبرو-

  ..اون وضع انداختنش
  

. نی زمیسرم رو باال آوردم، شونه هاش تکون خورد و افتاد رو. دیبام لرز بایصدا
چرا مرگ من و ! ا؟یخدا. ختنی گونه ام ری و اشک هام دوباره به رودیچونه ام لرز

  نم؟ی که اشک خانواده ام رو نبیهمون لحظه نرسوند
  

  :دی دستم رو کشدیسع
  
  . برو دراز بکشای ب-
  

  :ا گفتم مقاومت کردم و رو به باباما
  
  . بابا-
  

  : شد گفتمی شده ام خارج مپی کی که به زور از گلوییبا صدا.  بهم نگاه کردنهمه
  
  . کهیزیاون چ... اون ...  فقط کتکم زد -
  

  :اما گفتم.  مسعودی چشم خونواده ی تصور اون هم جلونی بود گفتن اسخت
  



  گوهر مقصود  

  

goldjar/me.Telegram  

 

340

از ... نتقامش رو از  خواست ایم.. فقط . فتادهی که تو فکرتونه اتفاق نیزی اون چ-
  .رهیشما بگ

  
  : مشکوک به بابام نگاه کردی حاج علعمو

  
  !؟ی انتقام چ-
  

  : عمو ثابت موند و گفتی بابا و عمو گردش کرد و در آخر رونی نگاهش بمامان
  
   کرده؟فی چقدر براتون تعر؟ی حاج-
  

  :عمو
  
  .نی خواهان ساغر بوده و مخالفت کردمی که پسر سلنی ا-
  

  : بابا نگه داشت و بابا با اکراه گفتیحرص نگاهش رو رو با مامان
  
  .رفتم و کتکش زدم... ی روز بعد از عروسهی -
  

  : شدقی اخمش عمی حاج علعمو
  
   خواسته؟ی دخترت رو می روزهی که نی به خاطر ا-
  

  : با غضب بهم نگاه کرد و گفتبابا
  
  . داشتهی هم قصد دست درازگهی بار دهی چون -
  

 دی سفیشونی کامل گاو پگهیخب د.  دهنش رو گرفتی گفت و جلوینی عمو هزن
  . ذارنی مسعود هم بخواد باهام بمونه خونواده اش نمی حتگهید. شدم
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  : گفتی بلندی با صدای حاج علعمو
  
   کاره ام؟ی چنجایمن ا!  رو بفهمم؟زهای چنی ادی االن من با-
  

  : خونسرد گفتیلی خدیسع
  
 خبر داشت و با زیمسعود از همه چ! بعدش هم بابا. تسی حرف ها ننی االن وقت ا-

  .چشم باز انتخاب کرد
  
 به قهر از یعمو حاج عل.  بار همراهش به اتاق رفتمنی و ادی باز هم دستم رو کشو

 پشت ی پتوم رو مرتب کرد و بالشدیسع. دیخونه خارج شد و در هال رو به هم کوب
 ی نمی حرفچیاما ه.  بوددهیچیه پ زن عمو تو کل خونی هی گریصدا. کمرم گذاشت
  . کردی مهی بدتر خودش هم باهاش گری خواست آرومش کنه ولیزد و مامان م

  
 بابا دمی وقت ندچیه. زهی ری صدا اشک می داده و بهی تکی که بابا به پشتدمی دیم

  !من چقدر نحسم.  کنههیتو جمع گر
  

 دی کرد که فقط سعیو سالم در هال باز شد و اسما وارد خونه شد قهی از چند دقبعد
 تخت نشسته بود جواب سالمش رو داد و اسما به سمت اتاق یکه کنار من بود و رو

 که نیاسما بدون ا. دی کشی کالفه پوفدیسع. هی گرری من اون هم زد زدنیبا د. اومد
  : و گفتدیوارد اتاق بشه به سمت بابا چرخ

  
 قاسم اومد و ی خونه ولمیدی و سالم رسحیمن و ساغر صح.  همه ش تقصر شماست-

  .نیگفت شما کارش دار
  

  : گفتهی باالتر رفت و با گرصداش
  
 که ساغر دستتون امانت بود روزی دنیهم. نی خونی دوازده ماهه نماز نمی سال-

  !نماز خوندنتون اومده بود؟
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 ی از رودیسع. دی کشی بلندغی و به سمت اسما حمله کرد و اسما جدی از جا پرهوی بابا
 اما دنی دوگهیخت بلند شد و با دو وارد هال شد و مامان و زن عمو هم از سمت دت

 خواستم داد بزنم و یمن هم م. تا برسن اسما سه چهار تا لگد رو نوش جون کرد
... دمیچی پی شد و از درد به خودم می خودم خفه می کنم اما صدام تویدفاع

  . کردرییود تغ که تا شب ادامه داشت و با اومدن مسعیاوضاع بد
  

 و گفت مسعود اومده و با ستادی سرم ای دونه اون لحظه که اسما باالی خدا مفقط
  . داشتمی زنن چه حالی حرف ماطی حیبابا دارن تو

  
 دستش گرفته بود ی که دستم رو محکم توی ورود مسعود به اتاق، اسما در حالبا

 متوجه اسما نشد و فقط  بودگهی دیاما مسعود که انگار حواسش جا. بهش سالم کرد
  .به صورت من زل زده بود

  
دست اسما رو .  دلم نبودیبه خاطر واکنشش دل تو.  کردمی بغض بهش نگاه مبا

  : گفتیجیمسعود با گ.  چشم هام دوخته شدیفشردم که نگاه نگرانش تو
  
  ... قاسم صبح گفت از پله ها-
  
  : گفتنهینگ سنمونی بی هوادیاسما که د.  رها کردمهی حرفش رو نو
  
  .ی شدی نگران مشتری بی آخه اونطور-
  

معلوم .  به صورت اسما زل زدی حسچی هی نگاهش رو از صورتم برداشت و بمسعود
  ! کردهفی ببراش تعریمعلوم نبود بابا چه طور.  شوکهیبود هنوز تو

  
  : رو به اسما گفتی آرامبه
  
  !رون؟ی بیری م-
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 به دست هام از اتاق یکردن فشار آروم سرش رو تکون داد و بعد از وارد اسما
 یبابا با نگران. دمی ترسی آرومم مشهیاز مسعود هم.  رفتیکاش نم. خارج شد

 رو داخل دی توجه به بابا در اتاق رو بست و کلیمسعود ب.  بودستادهیوسط هال ا
  : تخت نشست و گفتیو لبه . قفل چرخوند

  
 چه نمیبب.  کلمه رو هم جا نندازکی یحت.  کنفی و مو به مو تعرزی خودت همه چ-

  ! به سرم شدهیخاک
  

 و مرتب کردم و زی ذهنم مرتب همه چیتو. گلوم سوخت.  رو قورت دادمبغضم
 ظهر اتفاق افتاده روزی که از دیزی چی همه قایدق.  کردنفیشروع کردم به تعر

نه  بهونه از خونی بود و من به ادهی نامرغوب خری که مادرش پارچه نیاز ا. بود
 ی و اتفاقاتی و صحبت با حاجبابا شی و بعد رفتن پی با علکیسالم و عل.  رفتمرونیب

قسمت مربوط به .  فرهاد رو گفتمی حرف هایحت. که فرهاد آشغال باعثشون شد
 بودم دهی دشی که چند وقت پی خوابی کردم، حتفی تعرهی دردناکم رو با گرمانیزا

 نقطه تو هی به ی حرفچی هی مدت مسعود بنیو تمام ا.  کردمیادآوری شیرو هم برا
  . رو به رو زل زده بودوارید
  

 ی من توی هق هق خفه یصدا. البته نه سکوت مطلق.  سکوت بودنمونی بقهی دقچند
  : رو شکستمهی سکوت نصفه و ننیمسعود ا.  بوددهیچیاتاق پ

  
   االن حقته که بزنمت؟ی دونستی م-
  

  :ادامه داد.  انداختمنیی رو پاسرم
  
 همکالم یچرا با عل. اشتباه دوم. ی رفتی مرونی از خونه بدی اشتباه اول، نبا-

   خونه؟یای بی راه افتادادهی مسجد پیاشتباه سوم چرا از جلو! ؟یشد
  

 اشتباهم و نگفت، نیبزرگ تر. آره حقم بود.  نزنمی هام و به هم فشردم تا حرفلب
.  اومدن به دشت بهشتیکردم برا ی همه اصرار منی دادم و ای مری گدی که نبانیا

  :شمرده شمرده گفتم. مسعود با حرص به صورتم زل زده بود
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  ...اون نامرد .  نداشتمیری به خدا من تقصیول...  خوام یمعذرت م...  من -
  

 از کوره در رفت، هویتکون داد و ! ی دونم چی نمدیی رو چند بار به نشونه تاسرش
 شتریو من هر لحظه ب. ختیتموم اتاق رو به هم ر. دنعره ز. منفجر شد!  بودیعصبان

 ی به در اتاق میکس.  بودستادنی ایقلبم در آستانه .  شدمی خودم مچاله میتو
  . زدی وقفه نعره می و مسعود بدیکوب

  
  : اومدی بابا از پشت در میصدا

  
  مسعود؟ ساغر؟.  درونی باز کن ا-
  

  : زدمصداش
  
  ! مسعود؟-
  

 رو شکسته بود و دست از سر شکسته هاش هم بر ی قدی نهی آ. شده بودوانهی داما
 تخت بلند یو از رو.  پتو رو کنار زدمیبه سخت.  زدی داشت و هم چنان مشت مینم

  ! تونستم در اتاق رو که باز کنمی اما مرمی مسعود رو بگی تونستم جلوینم. شدم
  

 ی قدمنیبا اول. دیخ هنوز قدم اول رو برنداشته بودم که سر مسعود به سمتم چراما
 یتو.  با دو قدم بلند خودش رو به من رسونددم،ی کشیغیکه به سمتم برداشت ج

  . مچاله شدموارید
  

  : شده اش گفتدی کلی دندون های صورتم خم شد و از الیرو
  
  ؟ی اون کثافت سقط کردی جلو-
  
  : هق هق افتاده بودمبه
  



  گوهر مقصود  

  

goldjar/me.Telegram  

 

345

  . مردمی مسعود من داشتم م-
  
  :دی کنار صورتم کوبوارید کف دست محکم به با
  
   آره؟-
  
  :دمی کشغیج
  
  . مسعود آروم باش-
  

  :داد زد.  بودیدستش خون.  زدواری محکم به ددوباره
  
  م؟یمگه نگفتم باش تا با هم بر!!!  آروم باشم؟ی چطور-
  

  :دمینال
  
  .یگفت.  مسعودی گفت-
  

  . خودم جمع شدمی توشتریو من ب.  زدواری به ددوباره
  
  ها؟! ؟یش نکرد پس چرا گو-
  
  :هی گرری بلند زدم زی صدابا
  
  .به خدا غلط کردم.  غلط کردم-
  

  : گفتی شلی صورتم نگه داشت و با صدای رو جلوصورتش
  
  ! ولت کنن؟مارستانی بی پتو جلوی مسعودت مرده بود؟ که تو رو ال-
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 مسعود و ی اشک هادنیطاقت د. کدی گونه اش چی شکست و اشک هاش روبغضش
  :دمی گونه هاش کشی دست هام و باال آوردم و رواطیبا احتنداشتم، 

  
  . نکنهیگر.  نکن مسعودهی تو گر-
  

  :دمی اشک هاش و بوسیصورتم رو جلو بردم و جا. دی لرزی اش مچونه
  
 تو رو به یول.  و داغون کنزیهمه چ.  داد بزنی خوایهر چقدر م.  من و بزنای ب-

  . نکنهیخدا گر
  
  
  

  : مامانی خورد و بعدش صداییو به در دستشی اضربه
  
   شد؟ی ساغر جان؟ چ-
  

 مامان هم مثل یچشم ها.  و لباسم رو مرتب کردم و در رو باز کردمستادمی پا اسر
  :هی گرریزدم ز.  بودسی من خیچشم ها

  
  . مامان درد دارم-
  

  :دی آغوش کشی و من رو تودی و چسببازوهام
  
  . براترهی مادرت بم-
  
 کردم ی مهی که گریو در حال.  شدمکیدم و به حوض نزد اومرونی آغوشش باز

  :گفتم
  
  .یچی به هیچی خورد، اما هی مچی دلم پشبی تموم د-
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  : کردی مهی سرم گری مامان هم باالختم،ی ری شستم و اشک می هام و مدست
  
 رو یزی چی خالی که جاهیعی شکمت بود، االن طبی بچه توشی آخه تا چند روز پ-

  .یحس کن
  
 می روحطی شرام،ی جسمطی از شرانیا. رتم آب زدم تا از التهاب صورتم کم بشه صوبه

 رد ی که روی مسعود بوسه اشبی دیمخصوصا وقت. نیهم هزار برابر بد تر از ا
 نزد و ی گرفت و پسم زد و تا حاال که سر ظهره باهام حرفدیاشکش نشوندم و ند

  . شنین به هم و باز ساکت م پری مهوی گن که ی به هم می با بابا چستیمعلوم ن
  

در هال رو که باز کرد .  و با کمکش از پله ها باال رفتمدی بغلم رو چسبری زمامان
  : شددهی نسبتا بلند مسعود شنیصدا

  
  !نه نه نه...  گفتم که-
  

 یبابا و مسعود تو. می و وارد هال شدمی و مامان متعجب به هم نگاه کردمن
  : گفتیبلند تر یبابا با صدا. آشپزخونه بودن

  
 برو و دخترم و بذار ی ناراحتیلیخ. اصال ساغر دختر منه!  نهی گفتی تو غلط کرد-

  .واسه خودم
  

  :مسعود با طعنه گفت!  آخههی چه حرفنیا.  به صورت مامان زل زدمترسان
  
  . زن منهگهیاالن د!  دختر شما بود-
  
  : با خشم ادامه دادو
  
 یمن نم.  داشته و اون هم ساغرهی قربانهی فقط ی توزنهی و کی همه دشمننی ا-

  . کنهدای موضوع کش پنیخوام ا
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  : داد زدبابا
  
تو !  داشتمی و پسرش دشمنمی انگار من از شکم مادرم با سلی زنی می حرفی طور-

  .دمی دهی خونه همسای ساغر رو با سر و صورت کبود توی وقتیکجا بود
  

  :ره گفت کرد صداش باال نی می که سعی در حالمسعود
  
 اونجا هم ن،ی گی منی حاال که داری موضوع نبود ولنی االن وقت باز کردن ا-

 سر نشی و انداختنی کتک زدشیکه فرهاد رو در برابر خواستگار. دیمقصر شما بود
  .لج
  

  : از خشم منفجر شدبابا
  
 خواستم به فرهاد فرصت بدم که ساغر االن یاگر من م! تو اون مغزت... ی آخه ر-

  .و نبودزن ت
  

  : گفتمی آرومی و با صدادمی کشرونی رو از دست مامان بدستم
  
  . مامان برو نذار بحث کنن-
  

  :مسعود محکم گفت.  رو تکون داد و به سمت آشپزخونه رفتسرش
  
 ی امروز با خودم منیمن ساغر و هم.  که اول گفتمهی در هر حال من حرفم همون-

  .برم
  

  : وارد آشپزخونه شدمامان
  
  . رهیخبره؟ صداتون تا هفت تا خونه اون ور تر هم م چه -
  
  :بابا در جواب مامان گفت.  کوتاه به سمت آشپزخونه حرکت کردمی قدم هابا
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 خواد ساکت بمونه و ی بپرس که مرتی خوش غی آقانیاز ا.  از دامادت بپرس-

  . جواب بذارهیکار فرهاد رو ب
  

  :بابا رو به مسعود گفت. ستادمی در ایجلو
  
  . دستت درد نکنهمی و بگمی دست فرهاد و ببوسمی برهی نظرت چ-
  

مامان .  فشردی انداخته بود و دستش رو از شدت خشم منیی سرش رو پامسعود
  :خطاب به بابا گفت

  
  .رنی بگمیبذار خودشون تصم.  خودشونهی زندگ-
  

  : گرد شده رو به مامان گفتی با چشم هابابا
  
  !؟ی ما چی پس آبرو-
  

  :اب داد جومامان
  
 واسه ادی مدت بعد اون هم مهی خب باز نش؟ی بزن؟ی کار کنی چی بری خوای م-

  . کنهی مدای ادامه پنهی کنی و باز اونا و ایریباز تو م. جبران
  

  : مامانم تکون داد و بابا جواب دادی سرش رو برامسعود
  
  !می اقدام کنمی تونی که می قانون-
  

  : و گفتدی کشی پوفمسعود
  
 نجای تونم ای نه؟ اوال که من اونقدر نمستی شما حواستون ننکهیان مثل ا عمو ج-

  .دوما اون فقط کتک زده.  باشمهی قضنی اریگیبمونم که پ
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  : صداش باال رفتبابا

  
  م؟ی کنی کارهی کشتش تا ما ی مدی با-
  

 ای سر من بود یاالن نگران.  کردمی کرده بودم و به بحثشون گوش مبغض
  :شمرده شمرده گفتآبروشون؟ مسعود 

  
 هر اقدام ای تی شکاهیکاف.  شناسنی هاشون من و نمیلی شهر، هنوز خنی مردم ا-
 گفتم نی گفتی سن هر چنیتا ا.  خوام عموی آروم می زندگهیمن !  کنمی اگهید

  ن؟ی به حرفم گوش کننی خوای که نمنهی خواسته ام سنگنی قدر انیا. چشم
  

  :گفت دندون هاش و به هم فشرد و بابا
  
 ی بخنده و بگه بشمونیکه هر هر به ری تا اون مرتمی دست رو دست بذاریعنی -
  م؟یرتیغ
  

  : گفتینی با لحن غمگمسعود
  
  . شم عموی سبک نمی طورنیمن ا. می ذاریدست رو دست نم.  نه-
  

  : و منتظر به مسعود چشم دوخت و مسعود ادامه داددی ابروهاش و تو هم کشبابا
  
 و می ادامه بدی دشمننیاگر به ا.  کنمریو خانواده ها رو درگ خوام خودم ی نم-
 کشن اما خودمون هم عذاب ی درسته که اون ها هم عذاب ممی کنی تالفمی بخویه
 بخوابه و ی دشمننی شر اشهی همی که برافتهی بی خوام اتفاقیم.. من . می کشیم

  . حذف بشهمیفرهاد از زندگ
  

  :داد رو به صورتم دوخت و ادامه نگاهش
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  . کل خانواده اش رو با هم ببرمی خوام آبروی م-
  

  : گفتی شلیبابا با صدا. دی لحن ترسناک مسعود لرزنی از ادلم
  
   سرته مسعود؟ی توی چ-
  

  : مکث رو به بابا گفتهی نگاهش رو از من گرفت و بعد از چند ثانمسعود
  
  . دم دلتون خنک بشهیقول م. نی بهم چند وقت فرصت بد-
  

  : بابا برق زدی هاچشم
  
   ...نی نذار ایول.  کنم مسعودی بهت اعتماد م-
  

  : سرش رو تکون داد و گفتمسعود
  
  .نمی شی نمالی خی چشم عمو ب-
  

  : گفتی با نگرانمامان
  
  .می ما هم بفهمنی حرف بزنی جورهی شما؟ نی گی می چ-
  

  : رو به مامان گفتمسعود
  
 دو روز رو نیا.  ندارمی که مرخصمیتفیبا اجازه من و ساغر راه ب.  زن عمویچی ه-

  . نگرفتمیوگرنه مرخص.  کردمی پستم رو خالری مدیهم با هماهنگ
  

  : گفتی با ناراحتمامان
  
  . تونه قدم از قدم بردارهی نمنی ان؟یفتی راه بی چیعنی -
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  : گفتی و با لحن سردستادی ام انهی به سنهی سمسعود

  
  . خودم حواسم بهش هست-
  

 ی مهی هنوز به نیاز شش ساعت گذشته بود ول! م؟یحرکت کرده بود ساعت بود چند
  . کردنی تر حرکت معی ها از ما سرادهیپ. می بوددهیراه هم نرس

  
 هی ی حتمی که سوار شدیپس چرا از موقع!  کرد؟ی مراعات منقدری بود که انگرانم

به صورتم  لحظه هی یبرا. دمی کشیناخودآگاه آه! نگاه کوتاه هم بهم ننداخته بود؟
  : گفتینگاه کرد و دوباره به جاده چشم دوخت و با لحن خشک

  
  ؟ی درد دار-
  
 رفت و ی عقب میکاش زمان مدت.  زل زدمرونی و به ب"نه" گفتمی آرومی صدابا

  : من هم بگمادی گفت صبر کنم تا خودش هم بتونه باهام بی مسعود میوقت
  
  . چشم-
  
 مسجد تا با هم ی بابا بهم گفت صبر کنم توی گشت و وقتی برمشی اصال به دو روز پای

  : من بگممیبرگرد
  
  . چشم-
  

واقعا . چشم هام و بستم. دی گونه ام چکی وقفه به روی هام پر از اشک شد و بچشم
 که هم ینی جنی خالی شکمم گذاشتم و جایفقط من؟ دستم رو رو! مقصر من بودم؟

 بسته هم یبا چشم ها. کردم انداخت رو نوازش هیبا حضورش و رفتنش من و به گر
  . کردمی نگاه مسعود رو حس مینیسنگ
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بهش بگو االن به محبتش ! نی هستکی دونم چقدر تو و مسعود به هم نزدی ما،یخدا
 نگاهش رو ازم یول. اصال حرف هم نزنه.  نگاهم کنهشهی از همشتریبگو ب.  دارمازین

  .رهینگ
  
  ؟ی کنی تو اون خونه رو از پدرت قبول م-
  

 دستم بود که در ینگاهش رو.  هام و باز کردم و سرم رو به سمتش چرخوندممچش
 ی اهینگاهش رو باال آورد و بعد از ثان. دستم رو مشت کردم. حال نوازش شکمم بود

آب دهنم رو قورت دادم تا بغضم .  صورتم زل زدن دوباره به روبرو چشم دوختیتو
  .معلوم نشه

  
  ... آره خب -
  

  :ابروهاش تو هم رفت! ردن بغضم موفق بودم کی تو مخفوچقدر
  
  ! چرا؟-
  

  :دمی کشیقی عمنفش
  
  ... مال اسما رو فعال به نام یهم اسما ول.  من بخرهی خواد برای چون هم م-
  
  ! اون و نگفتم-
  

  . شدمساکت
  
  ؟ی کنی مهی گم چرا گری م-
  
  : گفتمی لرزونی تار شد و همه تالشم دود شد و رفت هوا و با صدادمید
  
  ! نکنم؟هی گر-
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  : گفتیبا لحن سرد.  شدسی صورتم خدوباره

  
  .می دارگهی شناخت هم دی برایشتری فرصت بی طورنیا!  بد هم نشدنی همچ-
  
  :با دست هام اشک هام و پاک کردم و با تعجب گفتم.  رفتموا
  
  ؟ی چ-
  

 بغلش و روبرو چرخوند و ی شهی شنی تر شد و نگاهش رو سرگردون بقی عماخمش
  :گفت

  
 یراحت تر م...  اگه نباشه یول. می باشی زندگنی ابندی شه پای وجود بچه باعث م-

  .شه فکر کرد
  
  : گفتمزی التماس آمیبا لحن.  حرف هاش و باور کنمی موجود توامی خواستم پینم
  
  ..ازم...  ازم ی خوایم! ؟ی فکر کنی به چ-
  

  : گرفت و گفتیقی عمدم.  خواستم که ادامه بدمی نمیعنی.  ادامه بدمنتونستم
  
  ! ساغری فهمیم...  تونم تا آخر عمرم سرگرم بزرگ کردن تو باشم ی من نم-
  

! ی خانوم نبودم و شده بودم ساغر خالگهی دیوقت.  بودمدهیخوب فهم. آره
  ! کنهی اعتراف درد آورنی نبود چنیاجیاحت

  
اد و نگاهم رو  تکون ددنی رو به هم فشار دادم، سرم رو چند بار به نشونه فهملبم

بزرگ !  کنم؟ی فرصت تلقهی رو نی اایخدا.  دادمهی تکشهیازش گرفتم و سرم رو به ش
  !!!بشم
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 مسعود ایخدا.  و خراب نکنمزی همه چنی از اشتری هام و به هم فشردم تا بدندون
  .... هم سن و سال من یمگه من چند سالم بود؟ دخترها!  رحم شدی بنقدری ایک
  

 هم، هم سن من هیعال!  حق با مسعود بودیبیبه طرز عج.  نشست لبمی رویپوزخند
 ی هاش و به جون می اون عاشق شدن رو تجربه کرده و حاال داره سختیبود؛ ول

  .خره
  

رفتم تا ماه . زی همه آرامش رو تحمل نکردم و لگد زدم به همه چنی منِ احمق ااما
 که با یعمو حاج عل! م؟ کار کردیاما چ.  آرامشش باشمهی مادرم مایآخر باردار
 یآرامش رو هم از خونه !  راه مونده بودننی که بدیزن عمو و سع. بابا قهر کرد

  . عمویخودمون گرفتم و هم خونه 
  

  ! کردمی کار می چدیمن با ... ی حق با مسعود بود ولآره؛
  
 ری شدن مسی رد و بدل نشد و با وجود طوالننمونی بی به تهران حرفدنی تا رسگهید

.  نداشتیری نکنم اما تاثهیچند بار بهم تذکر داد گر. ومدی خواب به چشمم نیه اذر
  ! نداشتکی کردن که بزرگ و کوچهی گرگهید
  

 رو خاموش کرد نی ساختمون ماشیجلو.  شب بودمهی نبای تقرمیدی به خونه رسیوقت
  :گفت و دی رو دور زد و در سمت من رو باز کرد و بازوم رو چسبنی شد و ماشادهیو پ
  
  .نیی پاای وزنت رو بنداز رو من و ب-
  

 ی شدم و بعد از قفل کردن درهاادهی پنی به حرفش گوش کردم و از ماشعانهیمط
  .می با هم از پله ها باال رفتنیماش

  
 باز اتاق نگاه کردم، مهیبه در ن.  اومدی ذکر گفتنش می از دو ساعت هنوز صدابعد

 دو لقمه غذا من اومده بودم تو اتاق یکیدن  بعد از خورم،ی بوددهی که رسیاز وقت
 ای کنه وونهی خواست خودش رو دیم.  هال مشغول دعا و نماز شده بودیو اون تو

  !منو؟
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 یتو. خم شدم و در رو کامل باز کردم.  جام نشستمی رو پس زدم و توی منفافکار

  : صداش زدمیبه آروم.  گفتیسجاده اش نشسته بود و ذکر م
  
   مسعود؟-
  

 کردم و به دای پیشتریجرات ب.  بود ثابت موندحی که در حال گردوندن تسبتشدس
 ی آرومی کامل بلند شدم و به سمتش رفتم و پشت سرش نشستم و با صدایسخت
  :گفتم

  
  .ی نشستنجای اتاق تو ای رفتم توی از وقت-
  

  : فرستاد و گفترونی رو به صورت آه بنفسش
  
  . کنمی دارم خدا رو شکر م-
  

انگار که !  اتفاق شکر کردن داشت؟نیا!  کرد؟ی باال رفت، خدا رو شکر ممابروها
  : باشه، جواب داددهیسوال من و فهم

  
  .فتادی بدتر اتفاق ننی شکر که از ا-
  

  : گفتهی و با گردی هاش لرزشونه
  
رحمت خدا رو فراموش کرده بودم که .  گنده ش کرده بودمیادی خودم زی برا-

 می از زندگیی خواستم خودم به تنهایم.  دارهیار سنگ نگه م رو کنشهیاگه بخواد ش
  .حقم بود... حقم بود . محافظت کنم

  
 کردم و ی مهی گریپشت سرش به آروم.  سر دادهی بلند گری سجده رفت و با صدابه
 هی وضع گرنی به همقهی ده دقدیشا.  دادمی آروم کردنش انجام نمی برای تالشچیه
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 که شی قدمهیبه .  آب پر کردمیوانی بلند شدم و براش ل آروم تر شد،یکرد و وقت
  : رو به سمتم دراز کرد و گفتدستش دی کشی و باال مشینی که بی در حالدمیرس

  
  . برو استراحت کن؟ی چرا بلند شد-
  

 کردم شروع به تا ی که به آب خوردنش نگاه می سجاده اش نشستم و در حالیجلو
  :کردن جانمازش کردم و گفتم

  
  ... اما منی هشدار داده بود،یتو بهم گفته بود.  منم که حقم بودنی ا-
  

 کردنم رو هی گری کردم جلوی و سعنیی ادامه بدم و سرم رو انداختم پانتونستم
 دستش رو جلو آورد و چونه ام رو گرفت و سرم و باال آورد هیبعد از چند ثان. رمیبگ

 بود، ی شکستن بغضم کافیکت برا حرنیانگار هم. دی به صورتم پاشیو لبخند مهربون
  . باز شدی بلندی با صدابغضم بغلش و راه یخودم رو پرت کردم تو

  
  : گفتدی خندی که می در حالمسعود

  
  !ی مهرم اومدی دختر رو-
  
 ی پام برداشت و نچ نچری کرد جانمازش رو از زی که موهام و نوازش می در حالو

 اما د،یا نوازش کردن مسعود طول کش صدی کردنم و بهی گرقهی چند دقدیشا. کرد
 ازش می رخت خواب قرار گرفتی که هر دو تویاونقدر شجاعم کرد که تا لحظه ا

  .جدا نشدم
  

  . آروم شدنی برامی داشتازی اقرار ننی هر دو به اانگار
  
 قرار داشت، شیشونی پینگاه مسعود به سقف بود و ساعدش رو. دمی پهلو چرخبه

  :آروم اسمش رو صدا زدم
  
   مسعود؟-
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  :دی به سمتم چرخسرش

  
   جانم؟-
  
 من ی برایول.  مسعود فقط از شب قبل تا االن بودیسخت.  اراده بغض کردمیب

  . سال گذشته بودکیانگار 
  
  ؟ی بگیزی چی خوای نم-
  
  : بغض آلود گفتمی نگاه کردم و با صدادی سوال رو پرسنی مسعود که ابه
  
  . کردمهیمرم گر عی همه ی چند روز به اندازه نی ا-
  

من .  اش اشاره کردنهی برداشت و کامل باز کرد و به سشیشونی پی رو از رودستش
  : موهام فرو برد و گفتیدستش رو تو.  اش گذاشتمنهی سیهم سرم رو رو

  
  .شترهی تو از همه بری تقصیول. همه مقصرن.  کنمی نگاه مهی از هر طرف که به قض-
  

  : انگشت هاش گرفتنیم رو ب گوشیالله .  شدزونی هام آولب
  
 تی بچگیمن تو رو با همه .  کنمهتی خواد که تنبی دلم نمیعنی...  تونم ی اما نم-

  .دوست دارم
  

 نیاز لذت نوازش هاش چشم هام داشت سنگ.  موهام فرو رفتی دستش تودوباره
  . شدیم
  
 آروم مونی تا زندگمیقول بده که به هم کمک کن. ی قول بده ساغر که کنارم باش-

  .باشه
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 ی روی آوردم و بوسه ارونی موهام بی رو باال آوردم و دستش رو از تودستم
  :انگشت هاش نشوندم و آروم گفتم

  
  .ی خوای که تو می دم بشم همونی قول م-
  

  : موهام نشوند و گفتی پر مهر روی جا به جا شد و بوسه ایکم
  
  . محافظه کار تری خودت باش ساغر اما کم-
  
  :دمیشستم و به صورتش نگاه کردم و با ترس پرس جام نیتو
  
   ...ی که در موردش به بابام گفتی مسعود؟ پس انتقام-
  

  : گفتی کمرنگ شد و با لحن سردلبخندش
  
  . فرهاد و امثال فرهادهی قلدری دوره ی آخراگهی د-
  

  : نشست و گفتی لبش لبخندیدوباره رو.  تعجب کردمی از رویاخم
  
  ؟یدی شنینی به نام خمی در مورد مردیزی چ-
  

  : فرستاد و گفترونینفسش رو ب.  نه به چپ و راست تکون دادمی رو به معنسرم
  
  . سلطنت طاغوتهی آخراگهی گه دی م،ی حاج آقا طاهر-
  

  : گفتمی آرومیلی خی صدامون و بشنوه با صدای که کسانگار
  
   ...امهی آریعنی! ؟ی چیعنی -
  
  : خنده حرفم و قطع کرد و گفتبا
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  . کنی کردن تو هم زندگی زندگهیهر جور بق.  بخوابریبگ.  ساغرالی خی ب-
  
  : گفتمی دلخوربا
  
آدم از . گهی کامل بگو دی گی میخب دار! یری گی من و دست کم منقدری چرا ا-

  !رهی گیحرف هات دلهره م
  

  : زد و گفتی مهربونلبخند
  
  . نشهری خوام ذهنت درگیم.  من تو رو دست کم نگرفتم-
  

 خاطر ساکت نی که به دلم نشسته بود رو کم کنه به همی نتونست ترسلبخندش
  :نموندم و گفتم

  
  نه؟ ضد دولت و حکومت؟. نی کنی میی کارهاهی نی دارنیامی تو و بن-
  

  : و گفتدی کشیقی عمنفس
  
 ی توی آزاد مذهبیکالس ها. ی حاج آقا طاهرشنهادیما به پ.  بار بهت گفتمهی -

  .هیاسی ستیه به دور از هر گونه فعال کمی ذاریمسجد م
  
  : گفتمی اخمبا
  
  ه؟ی گفت چی اون کتاب ها که زهرا مانی پس جر-
  
  : تاسف سرش رو تکون داد و گفتبا
  
  . کنمی نمیمن خودم رو قاط.  دونهی منیامی هست خود بنی هر چ-
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  : با آرامش به صورتم زل زد و گفتبعد
  
 ی رسالتهی انجام یاما هر کس برا. یکن حرفم و باور ندی ساغر؟ شای دونی م-

  ... هم یکی رسالت بزرگتر و هی واسه یکیحاال .  شهی مدهیآفر
  

حق . اما باز هم دلم آروم نگرفته بود.  رها کردمهی و جمع کرد و حرفش رو نلبهاش
 رفت تا به ی که می کرد و زندگدای ماه بعد ترسم نمود پکیمخصوصا که . هم داشتم

  . شدیباره پر از دغدغه و نگرانآرامش برسه دو
  

 شده بود و در لی مدرسه و دانشگاه تموم شده بود و مسعود فارغ التحصی هاامتحان
 روز کی و ختی به هم رزی همه چهویاما .  به استان مازندران بودی گرفتن انتقالریگ

 گرده من ی کار داره و تا بر مرونی بیی وارد خونه شد و گفت جامهیمسعود سراس
  .ستی موندن به صالحمون نگهی رو جمع کنم چون دی ضرورلی وساهم

  
 ها بر نتی از کابیزیاز اتاق به آشپزخونه رفت و چ.  کردمی دهن باز نگاهش مبا
 رفتم و ی ره، دنبالش می که دنبال مادرش می داشت و من هم مثل جوجه ایم

  :دمی پرسیمدام م
  
   شده؟ی چ-
  
-....   
  
  م؟ی برمی خوای کجا م-
  
 دی من بهش برسم به سرعت دونکهی به حالت دو وارد اتاق شد و قبل از ای وقتیتح
  :مانع افتادنم شد و با هول گفت. می محکم به هم خوردرونیب

  
  دردت اومد؟. دی آخ ببخش-
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کم مونده بود .  خوردمی منی گرفتم به زمی کمک نمواری من و رها کرد و اگر از دو
  : لرزان گفتمی و با صداهی گرری بزنم زشی سردرگمنیاز ا

  
  !شه؟ی همی برامی برمی خوای م-
  

  : در هال به سمتم برگشت و گفتیجلو
  
  . گردمی بر مگهی ساعت دمیتا ن.  سفر کوتاههی. زی نه عز-
  
مغزم .  بودمدهی ندختهی طور به هم رنی وقت مسعود رو اچیه.  از خونه خارج شدو

 الزمه و ییزهای چهی سفر یسلما برام.  بردارمدی باییزهای داد که چه چیقد نم
  . کردم فکرم رو متمرکز کنم که دسته گل به آب ندمیسع! گهی دیزهای فرار چیبرا

  
چند دست .  کردمشی مسعود بود رفتم و کامل خالی سمت چمدون بزرگ که برابه

 گنجه در آوردم ی هر کدوم برداشتم و شناسنامه و سند ازدواج رو از تویلباس برا
  . چمدونیم توو گذاشت

  
 مقدارش رو هی رو برداشتم و می کرده بودمی پول تو گوشه و کنار خونه قای چهر

 فی کهی ی اش رو هم توهی چمدون و بقی مقدار توهی و ی دستفی کیگذاشتم تو
 ری کردم و فرستادم ززونی قرار دادم و بندش رو از گردنم آوی پارچه اکیکوچ

  .لباسم
  
و بعد وسط .  آب رو سفت کردمی هاریو قطع کردم و ش آشپزخونه رفتم و گاز ربه

 ی ممی داری چی دونستم برای نمیحت!  کردمی کار می چدی باگهید. ستادمیهال ا
 به سمت ی اقهی و بعد از دقهی گرری و استرس بهم فشار آورد و زدم زی خبری بم؟یر

اضر شدم  اومدم و حرونی بیی حموم و دستشوچهی رفتم و بعد از بستن درییدستشو
 ی رو هم توی عروسلمیآلبوم عکس و نوارِ ف.  برداشتمی مقدار هم خوراکهیو 

  .چمدون گذاشتم و پشت در هال منتظر مسعود موندم
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 به دلم ای حس بد تو دنی هر چی ساعت و وقتکی که مسعود گفته بود شد ی ساعتمین
 دنشینقدر از د شد و اودای شدم، سر و کله اش پدیچنگ انداخت و از اومدنش نا ام

  ! خوردمی ساعت اضافه چه خون دلمی ننی ای رفت توادمیخوشحال شدم که 
  

با . در هال رو قفل کرد. می رو از دستم گرفت و با هم از خونه خارج شدچمدون
  :دمی پرسی آرومیصدا

  
  ! شده مسعود؟ من که مردمی چی بگی خوای نم-
  

  : نداشت و گفتری تاثی زد که ذره ای مثال دلگرم کننده ایلبخند
  
  . کنمیدارم عالج واقعه قبل از وقوع م. فتادهی نی من اتفاقی برا-
  
  : کنار گوشم گفتی آروم تری و مسعود با صدامی شدری هم از پله ها سرازبا
  
  . رو گرفتننیامی بن-
  

 پله یمسعود نگاه ترسانش رو رو. دمی از سر ترس کشینی پله توقف کردم و هیرو
  : گردوند و بعد رو به من گفتنیی پا طبقه باال ویها
  
  !چه خبرته؟. سی ه-
  

  :دی هام لرزلب
  
  شه؟ی میپس زهرا چ! ؟ی چیعنی -
  

  : رو به چپ و راست تکون داد و آهسته گفتسرش
  
 برده و نذاشته نی رو از بنیامی بوده و مدرک جرم بنانی خدا رو شکر زهرا در جر-
  . تونن نگهش دارنی شه نمیزاد مامروز و فردا آ. فتهی ها بی دست دولتیزیچ
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 کت و یبا باز کردن در، مرد. می اومدنییبا هم از پله ها پا.  دلم آروم گرفتیکم

 بود به سمت ما ستادهی کوچه ای که پشت در توکلی و درشت هی و کراواتیشلوار
  : ابروش و باال داد و رو به مسعود گفتهیبرگشت و 

  
  .نیای با ما بدی با،ی ظفری آقا-
  

 مشابه به یپی دورتر با تی دوختم که کمی نگاه ترسانم رو از مرد گرفتم و به مردمن
 لیحدس زدن دل.  کتش بودی داخلبی جی دستش هم توکی داده بود و هی تکنیماش

  . نبودی ژست چندان کار سختنیا
  

 پشت فرمون نی هم داخل ماشیو مرد.  مرد دوم دست به اسلحه و آماده بودمطمئنا
 داد و یفی بازوم گذاشت و فشار خفیمسعود دستش رو رو. ود، بغض کردمنششسته ب

  : گفتیبا خونسرد
  
  .می ریمن برگردم بعد م.  تو برو باالزمی عز-
  

.  گرفتنی کردن به سمت ماشتی عقب رفت و دستش رو به نشونه هدای قدممرد
  فرستاد و چمدون رو داخل، پشت در گذاشت و دررونی بقیمسعود نفسش رو عم

  : گفتعی آروم و سریلی خیهمون حال با صدا
  
  . کنفی خونه خواهرم و براشون تعرزدی برو -
  
.  عقب جا گرفتندی های و به سمت مرد رفت و با هم رو صندلدی سرش رو عقب کشو

  . حرکت کردنی هم جلو کنار راننده نشست و ماشگهیو مرد د
  
 در ی جلوی ها با کنجکاوهیا دو تا از همسیکی.  به دور و برم نگاه کردمیجی گبا
 یبیبه طرز عج. دستم رو به سمت چمدون بردم.  کردنی بودن و نگاهم مستادهیا

  . به دسته چمدون بندش کردمعیسر. دی لرزیدستم م
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 خواست یفقط دلم م.  نداشتی قدرتچیمغزم ه.  بار آب دهنم رو قورت دادمچند
  . هاش بشمتیمن مانع فعالزمان به عقب برگرده و مسعود هنوز کنارم باشه و 

  
 گفت کارش چندان مهم نباشه یاگر واقعا همونطور که خودش م! ؟یتی چه فعالاصال

دو تا پاسبون سر کوچه .  شدمابونیدر خونه رو بستم و وارد خ!  افتادی نمیکه اتفاق
سرم رو .  مشکوک نگاهم کردندنی نگاه ترسان من و دی بودن و وقتستادهیا

 ری دل سهی.  فشارم افت کردهردم کیحس م. از جلوشون رد شدم و نییانداختم پا
.  بود که با نفوذش بهم کمک کنهنجای مثل بابا ایکیکاش .  هوس کرده بودهیگر

 ادی! سرم رو به چپ و راست تکون دادم اما فکرم آزاد نشد.  مسعودییِ مثل دایکی
  . فرق دارهشای گفت بابات با دور وبرنیحرف خود مسعود افتادم که به رامت

  
 تونست کمک کنه؟ باز سرم رو به چپ و راست تکون دادم و به خودم ی االن میعنی

  :تشر زدم
  
  . کنهیاون اشتباه نم. ی به حرف مسعود گوش کندی با-
  

 گفتم؟ من که تا به ی مدی بایچ.  نگه داشتی اهی کرانیماش. ستادمی اابونی خکنار
  ستم؟ی بلد نیشت هم که آدرس شهر درندنیتو ا!  نرفتمییحال تنها جا

  
  : لرزون رو به راننده گفتمی رو خم کردم و با لب ها و صداسرم

  
   سوار بشم؟نی ماشدیکجا با. زدی خوام برم ی م-
  

  : متفکرانه نگاهم کرد و گفتی بود کمی که مرد جا افتاده اراننده
  
  ! هانی رسونمت تا ماشی میری اگه دربست بگ-
  

 رو باز کردم و سوار شدم و چمدون نیدم و در عقب ماش همراه با بغض زیلبخند
  . گذاشتمی صندلیرو هم کنارم رو
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  : سمتم برگشت و گفتبه
  
   بذارم صندوق؟ی خوای می آبج-
  
 تونم حرف ی نمدی گفتم و اون هم که فهمی نامفهوم"نه".  به چمدون اشاره کردو

  . رو به حرکت در آوردنیبزنم ماش
  
نفسم رو حبس .  به کوچه انداختمی نگاه حسرت بارنیاش به حرکت در اومدن مبا

 خواستم و دلم یمن مسعودم و م.  صدا شکستیبغضم ب..  نداشتی اجهیکردم، نت
  . تاب بودی ببیعج

  
  
  

 هی بودن و من اونقدر گردهی بوس به نصف رسینی می بود و مسافرهاکی تارهوا
.  بودمومدهیخونه الهام ن شتری بار بهی. کرده بودم که چشمه اشکم خشک شده بود

 ی ولادی بادمی نمی خونه اش رو ببدیاالن شا. اون هم دو سال پش با بابا و مامان بود
  . ازش نداشتمی آدرسچیه
  

 ی کناری تکی صندلی که روی رو به زننجا؟ی اامی مسعود با کدوم عقل گفت باصال
  :نشسته بود گفتم

  
  برم؟ کجا دی بانی دونی خوام برم اردکان، نمی م-
  

  : بلند گفتی جواب من رو بده با صدانکهی ای به جازن
  
  .برسونش.  خواد بره اردکانی دختر ما منی راننده ای آقا-
  

  : گفتیی هم با خوشروراننده
  
  . چشمی برو-
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  : آروم گفتی به زن زدم و اون با صدای قدردانلبخند

  
  .هیی راننده خودش همون جا-
  

آخه آدم !  شناختی شوهر الهام رو هم مدیاش.  فرستادمرونی رو راحت بنفسم
  .شوهر الهام گاراژ داره.  باز شدشمی از ذوقم نهوی.  بودیسرشناس

  
  : شدن و راننده خطاب به من گفتادهی ها همه پمسافر

  
  .نی جلو بشای بی آبج-
  
 نگاهم کرد و نهی آیاز تو.  راننده نشستمی رو بغل کردم و پشت صندلمی دستفیک

  :گفت
  
  !یستی نییانجی ا-
  
  : گفتمی آرومی صدابا
  
  . از آشناهایکی خوام برم خونه ی م-
  

  : گفتمری و با تاخدمی کشیقی ساکت شد، نفس عممرد
  
  ن؟ی شناسی رو می مصطفولی اسماعدی س-
  

  : بهم انداخت و گفتی نگاهمرد
  
  ... که ی همون-
  
  . گاراژ داره-
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  : زد و گفتیلبخند

  
   خونه اش؟ی بری خوای م! اسمال ونشناسهدی که سهی ک-
  

  : رو تکون دادم و گفتمسرم
  
  . آره-
  
  : لب گفتریز
  
  . رسونمتیخودم م.  هم خلوتهابونایخ.  شبهمهی ن-
  

  . لب تشکر کردمری زدم و زیلبخند
  

راننده هم . دمی کشینفس آسوده ا.  نگه داشتلی اسماعدی خونه سی بعد جلویکم
 و نی ماشی باالدیمرد خودش پر. و فشردم شد، به سمت در خونه رفتم و زنگ رادهیپ

  .چمدونم رو آورد
  

با تعجب .  در اومدی دربون بود جلوای داری که حتما سرای خونه باز شد و مرددر
  :سالم کردم و گفتم.  به من انداختینگاه

  
  . هستم_لی اسماعدیخانوم س_ من زن داداشِ الهام -
  

  : اش از هم باز شدافهی قمرد
  
   زن مسعود؟-
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چمدونم رو از راننده گرفتم و .  در کنار رفتیمرد از جلو.  رو تکون دادمرمس
 بهم خوش یی کرد با خوشروی میسع. و به همراه مرد وارد خونه شدم. تشکر کردم

  .نمیآمد بگه اما من منتظر بودم هر چه زود تر الهام و بب
  
 دیتاق باز شد و سپنجره ا. میستادیبه همراه مرد ا.  از اتاق ها المپش روشن شدیکی

  : شد و گفتداری پنجره پدی گشادش جلوری با عرق گلیاسماع
  
   بود شعبان؟ی ک-
  
  : گفتی من اول متعجب و بعد با لبخنددنی با دو
  
  .بفرما بفرما! نو عروسمونه!  اومدهی کنیبب!  به به-
  
اهر  در خونه ظی جلودهی رنگ پرافهی و قدهی ژولی الهام با موهادهی نکشقهی به دقو

  :دیشد، معلوم بود که از کامال خواب بوده؛ و من رو در آغوش کش
  
  ؟ی کنی کار می چنجای شده ساغر؟ ای چ-
  
  : و گفتدی الهام و عقب کشلی اسماعدیس
  
  .بعد سواالتت رو شروع کن.  داخلادی بذار ب-
  

  : آروم گفتی که هنوز تو بهت بود با صداالهام
  
  ! وقت شب؟نی آخه ا-
  
از شعبان تشکر .  گذاشت و الهام رو دعوت به سکوت کردشینی بی رو دستش رودیس

 ی که همچنان مدیبه محض بسته شدن در خونه س. می وارد خونه شدییکرد و سه تا
  :خواست لبخندش رو حفظ کنه گفت
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   پس مسعود کجاست؟-
  
 هی دونست چه خبره هم همراه من گریالهام که هنوز نم. هی گرری زدم زاری اختیب
  :کرد یم
  
  !ی شده ساغر؟ جون به لبم کردی چ-
  
  : هم دست پاچه شده بوددیس
  
   شده؟ی افتاده؟ چی اتفاق-
  
  : گفتمدهی بردهی و برهی گربا
  
  .نجای اامیخودش گفت ب.  در خونه گرفتنشی اومدن جلو-
  
 ی پارچدیس. می به الهام اشاره کرد و الهام کمکم کرد و با هم به سالن خونه رفتدیس

 حالم بهتر شد و هر یبعد از خوردن آب کم. ختی هر دومون ری و براآب آورد
 داد ی متفکرانه به حرف هام گوش مدی کردم و تمام مدت سفی دونستم تعری میچ

 ی گرفت تشر می مشگونی رو نخودش من رو به الهام که ی حرف های البه الیو ه
  :زد
  
  !یخودت و کبود کرد! ...  نکن اونجور-
  

  : مبل بلند شد و رو به الهام گفتیدن حرفم از رو از تموم شبعد
  
  . برهرونی راه از تنش بی رو آماده کن تا خستگی زن برادرت اتاقی برا-
  
  : بعد رو به من گفتو
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 ان ادیمسعود هم زود م. نجای ای که اومدی کردیکار خوب. ستی نی نگرانی جا-
  .شاءهللا

  
.  گوش دادملی اسماعدیده س خنی از بالش فاصله دادم و به صدای رو کمسرم

  : لب با حرص گفتمری زده بود که خوابم برد، زدهیسپ
  
  ! گرفتهشونی کله سحر مست باز-
  
با .  دوسه روزنی ای هی کرد که ربطش دادم به گریگلوم درد م.  جام نشستمیتو

 اومدم رونی و از رخت خواب بدمی به لباسم کشیدست موهام و مرتب کردم و دست
 کله سحر نیهمچ.  کامل باال اومده بوددیخورش. ت پنجره رو کنار زدم پشیو پرده 
  !هم نبود

  
 داشت که مسعود یلیبه طرف در اتاق رفتم، حتما دل!  خونه بود؟دی چرا هنوز سپس

  ! اومدی بر مدی از دست سی کاردی کنم، شافیگفت براشون تعر
  

 ی با صحنه ناجوردمیرس که به هال نی اتاق رو باز کردم و از راهرو گذشتم و همدر
 نی و ادیناخودآگاه گونه هام داغ شد، س.  به راهرو برگشتمعیمواجه شدم و سر

 ی مصلحتیسرفه ا.  گذشت تا به خودم مسلط بشمی اقهیاونم وسط هال؟ دق!! کارها
  .کردم و با تعارف الهام وارد هال شدم

  
  :لبخند زد و گفت خونسرد یلی من خدنی با ددیس.  الهام هم قرمز بودی هاگونه

  
  ! شه؟ی می ما چی خوش خبر-
  

  : الهام تا بناگوش باز شد و گفتشین.  کردمی سوالیاخم
  
  . تلفن کرده، آزاد شدهلی مسعود صبح به آقا اسماع-
  

  : هام پر از اشک شد از ته دل گفتمچشم
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  . خدا رو شکر-
  
  : گفتمدی رو به سو
  
   شد که آزادش کردن؟ی چ-
  
  :زد و گفت با آرامش پلک دیس
  
 فقط به ستم،ی نانی در جرادیواال من هم ز! رنشی نکرده بود که بخوان بگی کار-
  .ستی و راحت کرد که زندون در کار نالمی از آشناها زنگ زدم و خیکی

  
 همون دیس. تکون دادم و باز هم تشکر کردم! ی دونم چی نمدیی تای رو به معنسرم

  : رفت گفتیطور که به طرف در هال م
  
  . برم سر کار، فقط واسه گفتن خبر اومده بودمگهی خب من د-
  
  : در رو باز کرد و بعد به سمت من برگشت و گفتو
  
  .نی من فکر کنینیری به شنی تا ظهر فرصت دار-
  
 ی که نمی و در رو هم بست و با لبخندرونی الهام با خنده انداختش از خونه بو

  :تونست جمعش کنه گفت
  
  ! از من که گرفت-
  
  : زدم و گفتمی من هم متقابال لبخندو
  
  .دمی بله، د-
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  : الهام گرد شدی هاچشم
  
  ! واقعا؟-
  

  : و به چپ و راست تکون دادمسرم
  
  !گهی خاطر سرفه کردم دنی به هم-
  
  .میدی بلند خندی هر دو با صداو
  

 دشت می و ازش بخوام برادیدوست داشتم مسعود ب.  رو باز نکرده بودملمیوسا
 دفعه نیا.  بودمشدهی اومده بود و من هنوز ندایادرم ده روز بود که به دنبهشت، بر

 کرده مانی زای مجهز ترمارستانی بی بابا برده بودش شهر مجاور و تومانی زایبرا
 تلگراف داده شیچند روز پ.  کرده بوداصل حنانیبود و دکتر هم از سالمت بچه اطم

  .بودن
  

 باهام ی کردم و دختر دوساله اش هم حساب کنار الهام کمکی روز با انرژتموم
 گرفته بود بهم بگه زن ادی شده بود و اونقدر باهاش کار کردم که تا شب یمیصم
  !ییدا
  

 که ی و گفتم در عوض خبر خوشیی اومد زدم به در پررولی اسماعدی هم که سیوقت
  .مینیبله ما ا!  دادمادی به دخترت دی کلمه جدهی یداد

  
 هستن ی زد لبخندهاش مصنوعی ناراحتش که داد می افهی ق مسعود ودنی رسبا

  ! داد رد نشدهی که نشون می به سادگزیمتوجه شدم که همه چ
  

 و من مسعود و یی هم رفت دستشودی شام رو آماده کنه و سزی الهام رفت میوقت
  : کرد گفتمی می رو به مسعود که داشت با الناز بازمیالناز، دختر الهام تنها شد

  
  عود؟ مس-
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 بچه رو ی گرفت و صدای مزی ری خواهر زاده اش رو گاز های که لپ های حالدر

  : آورد گفتیدر م
  
   جانم؟-
  

  : و جلوش خم کردم و گفتمصورتم
  
   چه خبر؟نیامی از بن-
  

  : حرکت موند و گفتی بی اهی ثانیبرا
  
  . خبرمی ازش ب-
  

  : و باال دادمابروهام
  
  !؟ی چیعنی -
  

 یمسعود به پشت.  طرف آشپزخونهدی و الناز هم با سرعت دونی رو گذاشت زمبچه
  : داد و گفتهیمبل تک

  
  .زهرا هم رفته خونه مادرش.  ندارمی واقعا ازش خبر-
  
  : لرزون گفتمی به دست هام نگاه کردم و با صدای ناراحتبا
  
   شه؟ی می حاال چ-
  

  : فرستاد و گفترونی رو به صورت آه بنفسش
  
  ! ازش ندارنی مدرک-
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  : که گفترمی باعث شد سرم و باال بگدی سیصدا

  
 یانی از اونچه که تو در جرشتریمطمئن باش ب! رونی کشن بی مو رو از ماست م-

 یچ! ی گدار به آب بزنی که بی نبودیمسعود خان تو آدم...  دونن یاون ها م
  !شد؟

  
  : رو خاروند و گفتشیشونی پمسعود

  
  ! نبودمنیامی بنی کارهاانی در جرادی راستش ز-
  
  : مبل کنار مسعود نشست و با پوزخند گفتی رودیس
  
  !؟ی خودت چی کارهاانی در جر-
  

  : لب هاش و کج کرد و گفتمسعود
  
  ... قرآنیکالس آموزش!  نکردم کهی من کار-
  
  :دی حرفش رو بردیس
  
  ! اون که ظاهر امره-
  

اما . دی کشی من خجالت می جلوی از گفتن حرفدیشا.  به من انداختی نگاهمسعود
  : هم ادامه داددیو س.  از جام تکون نخوردمییمن با پررو

  
!  قانع نبودنزی ری به کارهای دونی که خودت می رفت و آمد داشتی اوال با کسان-
  ! آخرش هم واست شاخ شدیبعدش هم سرهنگ کامران.  مسجدخی نمونه اش شهی
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اخم کردم و .  زدیلبخندمسعود به سمتم برگشت و !  اسم برام آشنا بودنی اچقدر
  : شدمنهیدست به س

  
   البرزت؟یی دای از دوستاه؟ی کی کامران-
  

  : رو تکون داد و گفتسرش
  
  ! اومده بودنی دوست آذر، شب مهمونی بابا-
  

.  دو جناب تکون نخوردنی ای چونه ریمسعود خان تموم شب از ز.  اومدادمی کامل
  :ادامه داد.  کنهیتی شخص که انگار کامل قصد داشت مسعود رو تروردیس
  
  . هات آخر کار دستت دادی جاسوس-
  
  : گفتمی جدیلیخ
  
  !؟یاری و بی تا خبر ببری کردی البرز استفاده میی از دا-
  

  : فرستاد و گفترونی کالفه نفسش رو بمسعود
  
  ! باشهری گیی دای نکردم که پای کار-
  
  : حرص گفتمبا
  
  !رهی اون هم گینا خواسته پا! ی اما تو خواهر زاده ش-
  

  : و باال بردصداش
  
  ! نشدهیزی فعال که چ-
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  : با اخم گفتدیس
  
از کار !  بشهی خواستی می چگهیدوما د!  اوال صدات و ننداز واسه زنت پس سرت-

  !ه؟یزیاخراج شدن کم چ
  
.  نگاه کردم و بعد چشم هام و به مسعود دوختمدی باز به سمهی تعجب و دهن نبا

  : فرستاد و رو به شوهر خواهرش گفترونیرص بمسعود نفسش رو با ح
  
  !؟ی شی مالی خی بعد بی ندازی اول مارو به دعوا مای دی سی کنی بس م-
  
  : و گفتستادی مسعود ای مبل بلند شد و رو به روی از رولی اسماعدیس
  
اما بهت همون .  آشنات کردمی خودم با حاج،ی کمک بری خودم بهت گفتم برا-

  .ستی ننانی قابل اطمیهر کس. ده بودمموقع هم هشدار دا
  

  : هم بلند شد و گفتمسعود
  
  . بوده و هستزیو حواسم هم به همه چ.  من به هشدارت آگاه بودم-
  
  : صداش و باال برددیس
  
   بوده؟ی به چقایحواست دق!  شد؟ی پس چ-
  

  :مسعود هم صداش باال رفت. ستادمی ای هم به آراممن
  
  .منتظرش بودم. افته ی اتفاق منی دونستم ای م-
  

 صورتش قرمز دیس.  بودستادهی در آشپزخونه ای الهام هم بچه به بغل جلوگهی دحاال
  :شد
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  !ی فکر نبودی بنقدریتو که ا!  مسعود؟ی بودی منتظر چ-
  

  : زمزمه کردالهام
  
  ل؟ی آقا اسماع-
  

  : توجه ادامه دادی بدی ساما
  
من !  زدمیمن حدس م! دونستم یمن م!  شازدهی دارنانی به خودت اطمیادی ز-

  ....من ! باور داشتم
  
  : گفتتی و با عصباندی خشم به خودش لرزاز
  
  ؟! شهی متیی خدای نکنه ادعا-
  

تو چشم هاش .  دادی اما ساکت بود و دندون هاش و از حرص به هم فشار ممسعود
 کیالهام نزد.  گرفتی خودش رو میاما انگار داشت جلو. پر از حرف نگفته بود

  :اومد و گفت
  
  ! بس کنلیآقا اسماع.  شام آماده س-
  

  : رو به من گفتمسعود
  
  .می جمع کن بر-
  

  : رو به من گفتدیس.  از جام تکون نخوردممن
  
  !یری جا نمچی تو ه-
  
  : گفتدیمسعود رو به س. ستادمی حرکت ای من باز هم بو
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  .ادیهر جا من برم با من م!  زن منه-
  
  : هم خونسردانه گفتدیس
  
  !؟ی بریی مگه تو قراره جا-
  
  : کردی دستشی پدی که مسعود دهنش رو باز کرد سنی همو
  
  . اش رو بسپار به منهیبق!  بسهی کردی هر چه خام-
  

  : کرد و گفتی اخممسعود
  
.  نموندهی کارگهیاالن هم د.  حرف نزنی دونی نمیزیچ! دی نکردم سی خامچی ه-
 به سر اومدن انتظارم یزیچ.  کنمیرم م مدت خودم و با شغل آزاد سرگهی رم یم

  .نمونده
  
  : فرستادرونی هم نفسش رو بدیس
  
  !حداقل حواسم بهت هست!  سرگرم شونجایهم!  خبیلی خ-
  

  : ترس رو به مسعود گفتی از روی با لبخندالهام
  
  .نی شام بخورنیایحاال هم ب.  جا بموننیهم.  آره داداش-
  
  : گفتی ترمین مال فرستاد و با لحرونی نفسش رو بدیس
  
مگه من خودم تو رو با .  خوامیمن که بدت رو نم.  مسعود جان تو هم مثل برادرم-
 و به تی زندگدینبا!  به اعتدالیزی گم هر چیمن فقط م!  مسائل آشنا نکردمنیا

  .یخطر بنداز
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 جو آروم تر دی زد، الهام که دی دست مسعود رو گرفت و مسعود هم لبخند خسته او

  : به من با لبخند گفتشده رو
  
 داماد و برادرزن امشب قصد نی که فکر کنم ازی من و تو سر ممی برای ساغر جان ب-

  .ندارن شام بخورن
  

  : گفتمی با سردی لبخندچی هی من باما
  
  . ندارملی م-
  
  . نکردمی به سمت اتاق رفتم و به صدا زدن الهام هم توجهو
  

  : سرش رو آورد داخل و گفت بعد در اتاق باز شد و مسعودقهی دقچند
  
   شام خانوم؟یای نم-
  

 داده بودم و زانوهام رو بغل کرده بودم روم و سمت هی تکواری که به دی حالدر
 بسته شدن در اتاق اومد و مسعود کنارم یصدا.  کردم و جوابش رو ندادمی اگهید

  : صورتم آوردمیجا گرفت و صورتش رو جلو
  
   خانومم باهام قهره؟-
  

  : بازوم نشستیدستش رو.  زانوهامیم و بستم و سرم رو گذاشتم رو هاچشم
  
  ! کردم؟ی من کار-
  
  : بسته گفتمی چشم هابا
  
  . نه-
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  : بچگانه شدلحنش

  
  . ناراحتت کرده، بگو خودم حسابش و برسمی پس ک-
  

  : گفتمی رو برداشتم و با نگاه سردسرم
  
  . خوام بخوابمیخسته ام م.  برو شامت و بخور-
  
 ستاد،یبلند شد و رو بروم ا.  جام بلند شدم و به سمت رخت خواب ها رفتم ازو

  : گفتطونیابروهاش و باال برد و ش
  
  . خانومم تنگ شدهی دلم براروزیاز د!  ذارمی مگه من م؟ی بخواب-
  

  : زدمپوزخند
  
  .بگو بغل خواب!  نگو خانوم-
  

  :دی رفت و با خشم توپنی از بلبخندش
  
  !؟ی گی مهی چاتی چرندنیا! منی درست حرف بزن بب-
  
  : طعنه گفتمبا
  
  ! کارهات خبر دارن جز منیهمه کس از همه ! نه؟ی از اری مگه غ-
  

  : هاش و به هم فشار داد و گفتلب
  
  ! نبود که بگمی مهمزی چ-
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  : کردمی تک خنده ای درموندگبا
  
  !؟ی چیعنی مهم زیچ!  هه-
  

  : و گفتمدمی بار تند نفس کشچند
  
 فتهی باز هم اتفاق نستی کردن و معلوم نرتیدستگ! خراجت کردن مسعود از کار ا-

  ! نشهی خبرنیامی بار از تو هم مثل بننیو ا
  

  : خواست آرومم کنهمسعود
  
  . بدمحی برات توضستای ساغر واستی نی نگرانی جا-
  

  : رو به چپ و راست تکون دادم و گفتمسرم
  
تو .  گهی راست ملی اسماعدیس.  خوام به حرف هات گوش کنمینم! گهی بسه د-

  !یی خدای کنیفکر م
  

  : و باال بردمصدام
  
 ی فکر کرد؟ی رسالت اومدیبرا. مخلص و فداکار! ذهن خون!  گوبی غی آقا-

  !جات تو بهشته؟
  

  : باالتر رفتصدام
  
 ی بزرگ باشم اما خودت من و بچه فرض میتوقع دار.  مسعودستمی نی ازت راض-
 بهت ی و هر بار باعث شدی از اول فقط اشکم و در آورد کهستمی نیازت راض. یکن

  ! کنه براتی کار می خدا چنمی ببستایبرو رو به قبله وا! زیالتماس کنم واسه هر چ
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به در اتاق ضربه .  زدمی حرف مزی رهی کرد و من ی هاج و واج بهم نگاه ممسعود
  : الهام بلند شدیخورد صدا

  
   تو؟امی ساغر جان؟ ب-
  

  :هش و از من گرفت و رو به در بسته گفت نگامسعود
  
  .میای االن می نه آبج-
  
  : زدم گفتی رو به من که حاال از خشم نفس نفس مو
  
   حرف هات تموم شد؟-
  
  :دیاخم هاش و تو هم کش.  خواد بگهی می چنمی لحظه نفسم رو نگه داشتم تا ببهی

  
  .می شام بخورمی بری نداری حرفگهی اگه د-
  

  : فشار دادم و گفتم هام و به هملب
  
  . باز هم حرف دارم-
  

  : و گفتستادی انهی به سدست
  
  . شنومی بگو م-
  
چشم هاش بسته شد و .  صورتش فرود آوردمی خشم دستم و باال بردم و محکم توبا

 شدم و هر لحظه مونی حرکتم پشنیدر جا از ا.  سمت حرکت کردکیصورتش به 
  . کنهی بودم که مسعود تالفنیمنتظر ا

  
  : زد و گفتینی مسعود با مکث چشم هاش و باز کرد و لبخند غمگاما
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  . بازم بزنی شی اگه آروم م-
  

  :هی گرری و زدم زدی هام لرزلب
  
  .تو آرومم کن.  شمی نه آروم نم-
  

  : زدی مهربونلبخند
  
  . نوکر خانومم هم هستم-
  

  : گفتمهی بغلم کنه که عقب رفتم و با گرخواست
  
  ؟ی مرهمم باشی تونی می چه طوری منیودت علت نا آروم خیوقت. ی تونی نم-
  

  : الهام بلند شدی صدادوباره
  
   داداش؟-
  

  : با تحکم گفتمسعود
  
  .میایما بعد م. نی شما بخور-
  
  :مسعود به سمتم اومد.  چشم گفتعانهی الهام مطو
  
  .نیهم!  خواستم تو رو نگران کنمی من فقط نم-
  
  : پشت سرم خوردمواری دبه
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 یاما حاال چ.  شدمی دلگرم کننده ات آروم می دروغ گفتن؟ من با دروغ ها با-
  . همه اش ترس از نبودنت داشته باشمدیبا! شد؟

  
 دست هاش رو به صورتم رسوند از بغل گوشم داخل موهام رسوند و سرم رو مسعود

  :نگه داشت و گفت
  
   بزنم؟یرف تونم در موردش حی وقت نمچی هست که هییزهای چهی گفتم ادتهی -
  

 چسبوند و زمزمه میشونی رو به پشیشونیسرش رو خم کرد و پ.  نگاهش کردمیسوال
  :کرد

  
  .هنوز وقتش نشده.  اگر قرار باشه به تو بگمی حت-
  
  : گفتمی و ناراحتهی گربا
  
  !؟ی کنی مونده که ازم پنهون می چگهی د-
  

  :دی رو کوتاه بوسلبم
  
  . شهی متیغمبری و پیی خدای ادعای گیم و ی کنی اگه بگم باز هم مسخره ام م-
  

  : سرش رو عقب بردم و با اخم گفتمی رو به صورتش رسوندم و کمدستم
  
  ؟ی بگی خوای می چ-
  

  : زد و گفتی کجلبخند
  
  . اون و ولش کن-
  
  : لب هام نگاه کرد و گفتبه
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  نه؟. گهی خورن دی اون ها دارن شام م-
  

  : رو نگرفتممنظورش
  
  !ی گی میچ گم تو ی می من چ-
  
  : صورتش رو دور کردم و گفتمی مکث لب هام رو به هم دوخت، به سختیب

  
  ؟یاری در می چرا مسخره باز-
  

 گفتم، دوباره صورتش رو جلو آورد و یآخ.  دستش محکم تر کردی و توموهام
  :گفت

  
  !؟یری جلوم و بگی خوای مه؟ی مسخره باز-
  

 من هم واقعا یمسخره اس ول. زنم بی و نذاشت حرفدی لب هام و محکم بوسدوباره
 توجه، من رو ی بی کردم عقب بزنمش ولی و سعفتادمیاز تکاپو ن.  خواستیدلم م

  ... حبس کرد و دستش به سمت لباسم رفتواری خودش و دنیب
  

 کمر و شکمم نوازش گونه ی کمرم نشوند و دستش رو روی گودی رویبوسه ا.... 
 پهلوم نگه داشت و ی دست هاش رو رو.ختمی ریآروم آروم اشک م. حرکت داد

 و بعد دی بالش گذاشت و سرشونه ام رو بوسی و سرش رو رودیخودش رو باال کش
  :صورتش رو به صورتم چسبوند و زمزمه کرد

  
  ؟ی شدتی اذ-
  

  : هامو بستمچشم
  
  .ادی نه ز-
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. دستم رو باال آوردم و اشک هام و پاک کردم.  لبهاش گرفتنی گوشم رو بی الله

 شهینسبت به هم.  بود که ذهن من رو منحرف کنه کامال موفق بودنیر هدفش ااگ
  . لبم نشستی رویلبخند کمرنگ. متفاوت بود

  
 سرم خم شد و گوشه چشمم ی و رودی خودش رو باال کشی رو رها کرد و کمگوشم

  .دیرو بوس
  
  گه؟ی دی جاای مشهد؟ می برای می اردکان بمونی دوست دار-
  

موهام رو با دست هاش به عقب .  اومدادمی زی و دوباره همه چدی خوبم پر کشحس
  : که دوباره به نوازش کمر و پهلوم مشغول شده بود گفتیروند و در حال

  
 ام رو برنامه ندهیمن حداقل تا چند سال آ.  کشهی طول نمادی دم زی بهت قول م-
  . کردمیزیر
  
  : خنده اضافه کردبا
  
  . رو به راههازهی چهی بقادی نشی اگر مرگم پ-
  
  : گفتدیخم شد و گره ابروهام و بوس.  اخم نگاهش کردمبا
  
  .ی خواد کله مو بکنی قربون اخمت که معلومه دلت م-
  

  :دی تر پرسی کمرنگ شد و جدلبخندش
  
  م؟ی کجا بریدوست دار! ی خب نگفت-
  

  : پوزخند زدمناخودآگاه
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  . دلت خواست انجام بدهیبعد هر کار!  فکرمو بخون-
  

  : کرد و گفتماخ
  
  ؟ی ندازی متلک م-
  

  : و ازش گرفتم و گفتمنگاهم
  
 بگو من هم طبق ی داشتیبعد هر برنامه ا. برو شامت و بخور.  پاشو لباست و بپوش-

  . کنمیمعمول موافقت م
  
  : گفتی جاش نشست و با ناراحتیتو
  
  ! ساغرگهی ازم دلخور نباش د-
  
  : مقدمه به سمتش برگشتم و گفتمیب

  
  . شرطهی به -
  

 به یمشت.  بودم گردونددهی بدنم که حاال به سمتش چرخی رو روطونشی شنگاه
  :قهقهه زد. بازوش زدم و خودم رو با ملحفه پوشوندم

  
  !یری گی رو می از ک-
  
  : از شدت خنده اش کم کرد و گفتهی بعد از چند ثانو
  
  . امرمی شرط و بگو خانوم که منتظر اجرا-
  
  : گفتمی جدیلیخ
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  .ی من باشه بهم بگی اگر احتمال ناراحتی حتدمی پرسیزی به بعد هر چنیاز ا که -
  
  : انگشت اشاره ام رو باال آوردم و گفتمو
  
  ! کنمی وگرنه من هم مقابله به مثل م-
  

  : و باال فرستاد گفتابروهاش
  
  !زمی عزی کنی مجای بیلی شما خ-
  

و سرش رو خم کرد  چشمش گذاشت یبا خنده دستش رو رو.  هامو گرد کردمچشم
  :و گفت

  
  . کنمی رو پنهون نمیزی چگهید.  چشمی به روی ول-
  
  : طرف لبم به لبخند باال رفتهی

  
  ! اعتماد کنم؟-
  

  : گفتیثی تکون داد و با نگاه خبی رو مثال به نشونه سوالسرش
  
  !م؟ی جلب اعتماد اجرا کنی براگهی مراسم دهی ی خوای م-
  

  .دمیمن هم خند.  بلند بخندهی شد با صدا رفتم که باعثی چشم غره ابهش
  

  : که اثرات خنده هنوز رو لبهامون بود گفتمی در حالمی که آروم شدبعد
  
 خوام به بابا بگم خونه رو فعال به نام خودش بخره و اجاره بده و اجاره ش رو ی م-

  .بعدا سر فرصت بزنه به نامم.  مایبفرسته برا
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  : خنده اش رو جمع کرد و گفتمسعود
  
  م؟ی کار و نکننی شه ای م-
  

  :من و من کرد.  نگاهش کردمیسوال
  
  ... و لیخرج تحص.  لطف کردهیلی آخه بابات در حق من خ-
  

  : رو قطع کردمحرفش
  
 لیاوال بابا با کمال م! ی کنی متی خودت و اذنقدری که تو استی گردنت نی منت-
.  کنهی فعال به نامش نمیتهمن.  خرهیدوما داره واسه اسما هم م.  کار و کردهنیا

  م؟یخب چرا تعارف کن! میما هم که الزم دار
  
  : با خنده اضافه کردمو
  
   ...ی دستهی ده ی به قول خودت، خدا م-
  

  . زدمتی از سر رضایمن هم لبخند.  و سرش رو به چپ و راست تکون داددیخند
  

 پنجره  رو از پشت گرنم باز کردم ومیگره روسر.  بلند شداطی زنگ حیصدا
  : بلند گفتمیآشپزخونه رو باز کردم و با صدا

  
  ه؟ی ک-
  
  ؟ی خوای مهمون نم-
  

 و بعد دمیذوق زده به سمت در آشپزخونه دو!  مامان بودی صدادم؟ی شنی مدرست
 کردم و خودم رو به در یکی در رو با هم ی جلویاز هال خارج شدم و دو سه تا پله 

 عقب تر در ین و اسما پشت در و بابا قدمماما.  رسوندم و در رو باز کردماطیح



  گوهر مقصود  

  

goldjar/me.Telegram  

 

391

 همه رو یکی یکی و دمی کشغیبا ذوق ج.  بودندستادهی بغلش بود، انی که امیحال
  .می از بغل بابا همه وارد خونه شدنیبغل کردم و بعد از گرفتن ام

  
  . سمت تلفن رفتم و به مغازه مسعود زنگ زدم و خبر اومدن مامان و بابا رو دادمبه
  

  : که بابا نشنوه گفتی جورزی بر انگنیا نگاه تحس بمامان
  
  ! پوستت رفته هاری آب ز-
  

  : از ته دل زدم و گفتمیلبخند
  
  .دمی رو فهمی زندگی معنم،ی سه ماه که اردکاننی تو اشیی خدا-
  

  : زد و گفتتی رضای از روی لبخندمامان
  
  . خدا رو شکر-
  

 ی اومد، من و ساغر نمیامان م به منی و محکم بوس کردم، اونقدر که امنی املپ
  :محکم فشارش دادم و گفتم. میاومد

  
   همه لپ و از کجا آورده؟نی ایگر آجی ج-
  

  : جواب داداسما
  
  . بد بخت کندهی از صورت اسما-
  
  : خنده بهش نگاه کردمبا
  
  .ی شی هم الغر مشتری سپاه دانش تازه بی حاال از امسال که بر-
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  : با خنده گفتبابا
  
  ! چراغ برقری تی شی مقیدق گهی د-
  

  : و گفتمدمی خندسرخوشانه
  
  !ی هم داردنی ماشاله معلومه استعداد قد کش-
  

  : لب هاش و جلو داد و گفتاسما
  
  ! شم ساغر قبل از ازدواجی تازه م-
  
  : گفتی آرومی با صداو
  
  !ی شدکلی چاق و خوش هیلی نه که االن خ-
  

 کنم و ییرایتا من از اون ها پذ. دیخند بلند ی چشم غره رفتم و خودش با صدابهش
  .دی رو جا به جا کنن مسعود هم رسلشونیوسا

  
 سر و مونی که به زندگمی گرفتمی خونه الهام تصمی با مسعود توی وقتشی ماه پسه

 هی ساشهیاما خدا مثل هم!  برهشی پی به آرومزی کردم همه چی فکر نممیسامون بد
  .مون کرد لطفش رو از سر ما برنداشت و کمکی
  

 خودشون اجاره کی رو نزدی خونه الی اسماعدی و ضمانت سی روز بعد با معرفچند
ستم کش ( سال رو داد دست قاسم کی ی بعد اجاره ی دو هفته یکی و بابا هم میکرد

 ی و مغازه اهی اولهیو مسعود هم همون پول رو کرد سرما. و فرستاد)  مایخونواده 
  . رو راه انداختی و بقالختیتوش ر یرو اجاره کرد و مواد خوراک
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مثل .  شد ناخواسته قلبم آشوب باشهی باعث مزهای چی بعضیول.  خوب بودزی چهمه
 که وری هفدهم شهریعنی شی هفته پکی فاجعه ی هی قضنی همای! نیامی شدن بندیناپد

  . تنشون بوداهی لباس سیاکثر مردم دور و برم، من جمله مسعود تو جمع عموم
  
  : لبم نشستی روی مسعود به دور کمرم لبخندی شدن دست ها حلقهبا
  
  . خودم خسته نباشهی خانوم-
  

 به گونه اش زدم و ی و بوسه ادمی لبم نشوندم و سرم رو عقب کشی رویلبخند
  :گفتم

  
  .زی عزی تو هم خسته نباش-
  
 موهام نشوند و دست هاش و باز کرد و زم فاصله گرفت و به ی روی کوتاهیوسه ب

  : داد و گفتهی تکنتیکاب
  
  !ی خوشحال-
  

  : و باال دادم و گفتمابروهام
  
 ی خوایم!  نه ماه گذشت از ازدواجم مامان و بابام اومده خونه امبای بعد از تقر-

  خوشحال نباشم؟
  

  : گفتی رفت و با ناراحتنی از بلبخندش
  
   گفت؟ی می مامانت چیدی شن-
  

  : و گفتلب هاش و به هم فشار داد.  کردمی سوالیاخم
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 بابام نه خودش اومده نه گذاشته مامان یول. ادی مامان من هم دوست داشته ب-
  .ادیب

  
  : و گفتمدمی کشیقینفسم عم. دلم براش سوخت.  فوت کردی رو با کالفگنفسش

  
 شد و با بابام یاگر رفع کدورت نم! ستای بابات هم حسابش با خودش معلوم ن-

  ! وسطهی که دلخورنی ذاشتم به حساب ای کرد می نمیآشت
  

  : رو به چپ و راست تکون داد و گفتسرش
  
 و به پسرت سر رونی بیای بگه حاال دو روز از اون شهر بستی نیکی!  دونمی چه م-

   شه؟ی می چیبزن
  

  : جواب دادبابا
  
  .زهی ترسه چند روز از مغازه اش جدا باشه حساب کتاب هاش به هم بری م-
  

 داده بود هیبابا که به در تک. می به سمت در چرخوند و مسعود همزمان سرمون رومن
  : داد گفتی که با تاسف سرش رو تکون میوارد آشپزخونه شد و در حال

  
 به دهی کفتار چسبنی خورده که عی تخم سگ چنی ما سر ای ننه نی استی معلوم ن-

  !ایمال دن
  
 بود که هدیمسعود لب هاش و به داخل دهنش کش.  خجالت به مسعود نگاه کردمبا

  . من عادت داشتی دهنِ لق بابانی نبود و به ابهیحاال خوبه مسعود غر. نخنده
  

بابا نطقش باز شده بود و حاال داشت در مورد .  نشون دادمی رو مشغول آشپزخودم
 کرد که اونقدر حرف ی اظهار نظر مادی عمو که نذاشته بود زن عمو بی جای برتیغ

 که بهتره برم دمی و از من گرفت و من فهمریهاش صحنه دار شد که مسعود کفگ
  .رونیب
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 دمی ترسی شده بود و می حرکت عمو عصباننی از ای بابا معلوم بود حسابآخه
  ! کنهی رو هم سر من خالی از عمو حاج علشی وقت دق دلهی بزنم که نکنه یحرف

  
 کردم، مسعود خودش بهتر بلد بود پدر من و آروم کنه؛ ی رو خالدونی مپس
  . بابام بودزیخره مسعود عزباال

  
 اومد ی هر بار که شاد و سرحال مشی ذاتیبا خونسرد!  دل بابازی مسعود عزنیهم

 شد که باز ی و رو مری ذوق کنم دلم زگهی دی مثل خانوم هانکهی ایخونه، من به جا
 کارکنان ای!  هایمثل اعتصاب مطبوعات!  افتاده که مسعود ذوق دارهیکجا، چه اتفاق

  !نفتصنعت 
  

 و پنجم آبان حکم اخراج دی اردکان، کمتر از پنج ماه طول کشی موندنمون توعمر
 به تهران رفت متوجه شد که ی اقدام به انتقالی دوباره برایمسعود لغو شد و وقت

  . بوده و سوم آبان هم آزاد شده بودهی مدت زنداننی انیامیبن
  
ن مازندران دوباره کوله  به استای انتقالی قبول شدن درخواست مسعود برابا

 خانواده هامون، فقط با دو ساعت کی نزدیعنی. می و به گرگان رفتمیبارمون رو بست
  .فاصله

  
 رو کنار گذاشت و با شیرکیرزی زی هاتی فعالگهی اومدنمون به گرگان مسعود دبا

  . دادی به کارهاش ادامه میشتریشجاعت ب
  

 کنن وتوسط شاه دوست ها با سر حتشی که چند بار با ضرب و زور خواستن نصبماند
  ! کدوم باعث ساکت شدنش نبودچی هیول! و صورت ورم کرده اومد خونه

  
که حاال اون هم به گرگان اومده ) امام جماعت مسجد دشت بهشت (یمی آقا کرحاج

 یادی زری که تاثیمرد محترم و خوش صحبت.  داشتیبود با ما رفت و آمد خانوادگ
 کرد دوارمی و اونقدر امارمی قبل از انقالب به حجاب رو بروم گذاشت و موجب شد
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 خط هی و ی حضورریهر چند به صورت غ. که دوباره درس خوندن رو شروع کردم
  . کردمی کالس هاش و شرکت مونیدر م

  
 ماه بود که به یهفته اول د.  دشت بهشت هم در تماس بودم و رفت و آمد داشتمبا

  . بابا خونه جنجال به پا کرده بودخاطر خواستگار سمج اسما خانوم
  
 بودن دوباره دهی من نفس راحت نکشاناتی قول مامان، هنوز به خاطر جربه

 خودش من و لی بار مسعود به منی اولیبرا!  شدشهیخونشون به خاطر اسما تو ش
 حد زن خوب و حرف نی تا ایعنی. فرستاد شهرم تا اوضاع خونه رو سر و سامون بدم

  !!بودم شده یگوش کن
  
 ی عروسیمثل ماجرا!  کردنی می ها رو از من مخفزی چی سرهی خب هنوز هم یول

 بابا و من رو هم ی خانواده یکه آذر ماه به راه شده بود و حت! هیفرهاد و عال
  !به قول بابا مردم چقدر رو دارن. دعوت کرده بودن

  
 یپس اون انتقام بده که حیازش خواستم بهم توض.  نکرده بودی هم مسعود کارهنوز

هر چند آخرش هم نتونست با دست ! زهیگفت سوپرا.  شدیکه ازش حرف زده بود چ
  ! کنهی و عملزشیخودش سوپرا

  
 جلو اومد و عی منتظرم بود، سردیسع.  شدمادهی پی کوچه از تاکسی جلویوقت
  : رو ازم گرفتلمیوسا

  
  اد؟ی مسعود نم؟یخوب. ی سالم آبج-
  

 بار بچه دلش هیحاال .  خودم و گرفتمی جلویندم ول بخی لفظ آبجی براخواستم
  : جواب دادمیبا لبخند!  زدم تو پرشی مدیخواسته با من مودب باشه نبا

  
  .اما امروز نه. ادی م-
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.  زدی اش با آدم حرف مافهی قرار بود، اصال قی بدیسع. می هم وارد کوچه شدبا
  : گفتمیسیبدون رودربا

  
  ؟ی دونیا رو م خونه می چقدر از اتفاق ها-
  

  : گفتیبا لبخند کج. میستادی در خونه ایجلو.  نگاهم کردیجی با گهی ثانچند
  
  . کنهی مفی خب اسما همه رو برام تعر-
  
  : ابروم باال رفتهی

  
   چرا؟-
  

  : از ته دل زدیلبخند
  
  . خب داداششم-
  

  : زدمیپوزخند
  
   داره؟ی سود کردن چهفی تو تعری که برانهیمنظورم ا! ی و گفته بودنی ا-
  

  : فرستادرونی رو به صورت آه بنفسش
  
  ! سنگ صبورش که هستم-
  

 بهداشتش مشغول به کار شده بود، پسر پلمی بود تو درمانگاه به خاطر دی مدتدیسع
 یدو به شک بودم که حرف.  حرفم رو تو دهنم مزه مزه کردمیکم.  هم نبودیبد

  :گفتم.  ما ضربه بزنهاطیدستش به سمت در رفت تا به در ح.  نهایبزنم 
  
  . لحظه نزنهی دی سع-
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  : گرفتم و گفتمینفس.  اخم و تعجب نگاهم کردبا
  
  د؟ی سعهی حست به اسما چ-
  
  : گفتری تاخهی چند ثانبا
  
  ! دونمی نم-
  
  : گفتملی رو به تحلیبا صدا. ختی جوابش فرو رنی قلبم با ای دونم چرا ولینم
  
  ؟یدوستش دار ... یعنی -
  

  : چپ و راست تکون داد و گفت رو بهسرش
  
 تونم یاصال نم.  ازدواج بهش فکر نکردمی وقت براچی اسما واقعا برام مهمه، اما ه-

 و ادی روز بهیاگه .  بکنم و واقعا از ته دلم دوست دارم خوش بخت بشهی فکرنیچن
  . ذارم تا به عشقش برسهیمطمئن باش از جون م.  رو دوست دارهیبهم بگه کس

  
نفسم رو فوت ! اوردمی از حرف هاش سر در نیزیمن که چ. نگاهش کردم تعجب با

  :کردم و گفتم
  
  . حالت خوب شهدی برو خونتون چند ساعت بخوام شا-
  
  : گفتیبا دلخور.  به در ضربه زدمو
  
  ؟ی کنی مسخره ام م-
  

  : گرفتم و گفتمیقی عمدم
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 دوارمیقط امف.  رو تجربه نکردمی حسنی تونم درک کنم چون چنی نمی نه ول-
  .نی بشریجفتتون عاقبت به خ

  
 هم دی و سعمی و باز کرد و با هم وارد خونه شداطی بعد مامان در حیلحظات

  .تعارفمون رو رد کرد و به خونه خودشون رفت
  
 هم نبود، در واقع الشی خنی سرم اومده بودم جو خونه رو آروم کنم، اسما که عریخ
 خواست من و بزنه و یبماند که بابا م.  کردمی م مامان و بابا رو آرومنی جو بدیبا
  !ی بچه رو باز کردنی گفت تو چشم و گوش ایم
  

 مدرسه به دفتر ی بود که مسعود به دشت بهشت اومد و گفت، بچه هاازدهمی غروب
 ی نداره و نمی ازشون حرف شنویچکیگفت ه! حمله کردن و عکس شاه و کندن

  . کرده بودنلیا خواسته تعطتونستن مدرسه رو اداره کنن و از خد
  

اونقدر با ترس و دلهره . می پدرش موندیشب خونه .  باز هم مسعود نا آرام بوداما
 ی دی سرمایتو.  معده اش رو برگردونداتی محتویغذا خورد که بعد از شام همه 

 اومد ی اما نمدی لرزیاز سرما به خودش م.  حوض نشسته بودی هیماه کنار پاشو
  : و اسمش رو صدا زدمستادمیت سرش اپش.  خونهیتو
  
   مسعود؟-
  

با بهت کنارش !  خونیچشم هاش شده بودن دو کاسه .  رو به سمتم برگردوندسرش
  :نشستم

  
  !؟ی کردهی تو گر-
  

  : لرزون گفتی رو تکون داد و با صداسرش
  
  . جوشهی و سرکه مریدلم مثل س!  دونم چمهی نم-
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 شد من واقعا ی مینطوری ای دونم چرا وقتینم.  دادهی سرش رو به شونه ام تکو
 ی وقت نمچی مسعود رو هی قراری بنیا!  شدمی مفی آروم کردنش ضعیبرا

  .تونستم آروم کنم
  

اما مثل .  اومد منحرف کردن ذهنش با حرف زدن بودی که از دستم بر می کاریتنها
 نی از ا بعدشهیباور کرده بودم که هم.  کردتی حس بدش به من هم سرانی اشهیهم

 ی دوازدهم دیعنی اون شب، یمثل فردا.  افتهی می اتفاق فوق العاده بدهیحالش 
 که ی بوسینی می کناری هاهر از شیکی ی ها تویکه جاده بسته شد و دولت

  . ها بودن رو به رگبار بستنیمسافرهاش از همشهر
  
 ی تابلو.ختنی رابونیمردم به خ.  شدامتی خبر به شهر، دشت بهشت قنی ادنی رسبا
 اتفاق رو زدن، و چهلم نی ای از شهدایکی رو کندن و به جاش اسم نای ابن سابونیخ
  .انقالب....  زد رخ دادی ازش حرف مشهی که مسعود همی شهدا اتفاقنیا

  
  
  

 کرده بود و اخبار ادی رو هم زونیزی تلوی بود و صدادهی هال دراز کشی تومسعود
  . دادیگوش م

  
 تخت ی توالت بلند شدم و لباسم رو از روزی میبود، از جلو تموم شده شمی آراکار

 رو ببندم، مسعود پمی که زدی رسیدستم به پشتم نم.  تنم کردمیبرداشتم و به سخت
  :رو صدا زدم

  
  . لباسم و ببندپی زای مسعود جان؟ ب-
  
  : مکث جواب دادبا
  
  .امی بذار اخبار تموم بشه م-
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 شده بودم و مثل نی سنگی رفتم، حسابرونیب کردم و به همون وضع از اتاق یپوف
  : رفتم؛ غر زدمیپنگوئن راه م

  
 و پیزحمت بکش فقط بلند شو ز. رونیمن اومدم ب! ی خودت و با اخبار خفه کرد-

  .بکش باال
  

 بود بلند شد و دستش رو به سمت پشت لباسم برد، ونیزی که نگاهش به تلوی حالدر
  : شددهی مقدار لباسم به عقب کشهی

  
- ا ساغر؟!!  ا  
  

  : به عقب بردمی رو کمسرم
  
   شد؟ی چ-
  

  : کرد نخنده گفتی می دستش بود و سعپی که سر زی حالدر
  
  . لباست خراب شدپی ز-
  
  : به دستش نگاه کردمی ناباوربا
  
  !! مسعود؟-
  

  :دی صورتم و بوسعی انفجارم، سری در آستانه دی فهمخودش
  
  .می کنی مشی کارهیاالن .  غلط کرد خانوم-
  

  :هی گرری مونده بود بزنم زکم
  
  ! بپوشم؟ی مسعود من خواهر عروسم، االن چ-
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  : رفت گفتی که به سمت اتاق می و خاموش کرد و در حالونیزی تلودیپر
  
  . کنم براتی مدای پگهی لباس دهی االن -
  

  :هی گرری ززدم
  
 اخبار قهیو دقد! خدا لعنتت کنه مسعود!  ندارم کهی وضعم لباس مجلسنی من با ا-

  !د؟ی رسی به آخر مای دنی کردینگاه نم
  
  : نگاهم کردی ناراحتبا
  
  ! خانومگهی نکن دهی گر-
  

  : هال نشستموسط
  
  . رم خودت جواب اسما رو بعدا بدهی اصال نم-
  

  : شد و روبروم نشستکمینزد
  
 گهی لباس دهی میبلند شو بر.  خانومگهی ددیببخش!  کار و نکردمنی از قصد که ا-

  .میبخر
  
  : گفتمهی گربا
  
 دشت می هم دو ساعت راهه تا برسشی طورنیهم!  شه کهی االن فرصت نمگهی د-

 یبعدش هم ساعت سه بعد از ظهر کدوم فروشگاه بازه که لباس حاملگ! بهشت
  ! هم داشته باشهیمجلس

  
  : چشم هاش برق زدهوی
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  .دمی فهم-
  
  :شت و به سمت اتاق رفت و با نخ و سوزن برگدیی دوو
  
  . دوزمی پشتش رو به هم مای ب-
  

  :دی و بوسمیشونیپ.  بهش نگاه کردمی هام و پاک کردم و با ناراحتاشک
  
  . کنمیاالن درستش م.  نکنهی خوشگلت بشم، گری چشم های فدا-
  

 و ستادمی و بلندم کرد، پشت بهش وادیبازوم و چسب.  نفسم رو فوت کردمکالفه
  . لباسمپی زیمسعود شروع کرد به کوک زدن جا

  
  : صدام زدی دوختن بود، به آروممشغول

  
   خانوم؟-
  

  : ام بند اومده بودهیگر
  
   هوم؟-
  

  : پاره شدن نخ اومد، رو بروم قرار گرفت و گفتیصدا
  
  . دارمندی خوشای نگرانهی!  دونم چمهی نم-
  

  : هام و درشت کردم و گفتمچشم
  
  !فتهی بی به حالت مسعود اگر امروز اتفاقی وا-
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  : و باال فرستادبروهاشا
  
  ! گفتم؟ی مگه من چ-
  

  : برداشتم و گفتمی جا لباسی و از رومانتوم
  
 سرمون داماد دوست توئه و ریخ! می کردری دیبه اندازه کاف.  برو لباست و بپوش-

  .می مهمون باشنی اولدیما با! عروس خواهر من
  

  : به سمت اتاق رفت و در همون حال گفتمسعود
  
 ومدنی پس تا اون ها نمیفتی قراره با خونواده داماد از گرگان راه ب اوال که ما-

 ینذاشت!  هاندهی خوشامی دوما ساغر من گفتم نگرانستی ما نی برای در عجله ایجلو
  !حرفم و بزنم

  
  : و گفتمستادمی بغلم گرفته بودم ای که مانتوم رو توی در اتاق در حالیجلو

  
  ! افتهی و بد هم اتفاق میگی بد مشهیهم! گهی نفوس بد نزن د-
  
 کرد ی رو تنش مدشی سفراهنی که پی شرتش رو از تنش خارج کرد و در حالیت

  :گفت
  
 کلمه نیبرداشتت از ا! ندی گم خوشای من م؟ی کنی اصال به حرف من گوش م-
  !ه؟یچ
  

  : کردماخم
  
 تا نیاما برداشت من با مال تو زم! هی چشی فهمم معنیم.  خودت و مسخره کن-

 ی و باز داری خبر داریزی چهی زنه از ی ت داد مافهیاصال ق.  کنهیمون فرق مآس
  .ی کنی می بازلمیف
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  : نگاهم کرد و گفتثیخب
  
  . به هوش و ذکاوت خانوممکالی بار-
  

 راهنشی پی قهی خم شده بود و نهی آی که جلوی رو هم عوض کرد و در حالشلوارش
  : کرد گفتیرو درست م

  
  ... گه آقا دوماد امروز یم م بهی حسهی راستش -
  

  : اومد، با حرص گفتماطی زنگ حیصدا
  
  .بدو کتت رو بپوش.  که اومدنی در آوردی و شل بازی اونقدر حرف زد-
  
 کردم به سمت پنجره رفتم، سرم رو ی که مانتوم رو تنم می خودم هم در حالو
 هی بود و بقدهستای در ای جلودی بهتره بگم داماد جدای و ز،یکامب.  بردمرونیب

 بلند یبا صدا.  با فاصله منتظر بودننی دو سه تا ماشی هم تولشیخانواده و فام
  :گفتم

  
  .زی سالم آقا کامب-
  

  : گفتی رو باال آورد و با لبخند محجوبسرش
  
  ن؟یاینم.  سالم ساغر خانوم-
  

  : رو تکون دادمسرم
  
  .نیی پامیای چرا، االن م-
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 در اتاق خواب حاضر و یرو بستم، مسعود جلو سرم رو داخل آوردم و پنجره و
  : من هم دستش بودفی بود و کستادهیآماده ا

  
  ؟ی رو برداشتهی خانوم هد-
  

 و بعد از سالم و می از خونه خارج شدیی رو تکون دادم و به سمتش رفتم و دوتاسرم
  بابای هی هدزری همون بلیعنی خودمون نی سوار ماشزی با خانواده کامبیاحوال پرس

که .  اسما بودیامروز مراسم نامزد. می و به سمت دشت بهشت حرکت کردمیشد
البته .  هم بخوننیتی محرمغهی صهی تا ه کنی قول داده بود بتونه بابا رو راضدیسع

  ! بدهتی خورد بابا رضایمن که چشمم آب نم
  
 رفت و مطمئنا کفر ی آروم میلی من که پا به ماه بودم مسعود ختی خاطر وضعبه
کت و .  سر کوچه منتظر بوددی سعمیدی رسیوقت. ونواده داماد رو در آورده بودخ

 زد موفق ی غم زده اش از دور داد می افهی تنش بود، اما قیشلوار خوش دوخت
  ! کنهینشده بابا رو راض

  
  :مسعود با طعنه گفت. میدی و مسعود زود تر بهش رسمن

  
  .ی کنی عمو رو راضی تونی دونستم نمی م-
  

  : گفتینی بده با لحن غمگیریی صورتش تغی تونکهی بدون ادیسع
  
  . کردمشی راض-
  

 زیخونواده کامب. می و مسعود همزمان ابروهامون باال رفت و به هم نگاه کردمن
 ومدی ندیالبته سع. می بابا رفتی و به خونه می و همه با هم همراه شددنیبهمون رس

. می برگشتاطی از نشستن مهمان ها به ح و من و مسعود بعدستادی ااطی حیداخل و تو
  : گفتمی آرومی با صدامی برسدی به سعنکهیقبل از ا

  
  ست؟ی مشکوک ندی مسعود به نظرت سع-
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  : و گفتدی خندمسعود

  
  !ندهی خوشامی گفتم که نگران-
  

 که مسعود دهنش نی هممیدی رسدی زد، به سعیضیلبخند عر.  چپ نگاهش کردمچپ
  : گفتدیه سعرو باز کرد که حرف بزن

  
  . شدممونی پش-
  

  : بازش رو با تعجب بست و من به جاش گفتممهی دهن نمسعود
  
  !؟ی شدمونی رو پشی چ-
  

  : واضح آب دهنش رو قورت داد و گفتدیسع
  
  . قرارمی ب-
  

  :دیچی انگشت دو دستش رو به هم پدیسع.  طرف لبش باال رفتهی مسعود
  
  . فرق داشتشهی زدم با همی نگاه اسما امروز صبح که با عمو حرف م-
  

  : با پوزخند گفتمسعود
  
  !؟ی شدمونی پشنی واسه ا-
  

  : پر از اشک شددی سعی هاچشم
  
  .ستهیقلبم داره وام!  کن مسعودی کارهی -
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  :با بهت گفتم! ادی مونده بود فکم از شدت تعجب از جا در بکم
  
  ! چتهی دونیمراسم و به هم بزنه؟ تو خودت م!  کار کنه؟ی چ-
  
  : لب گفتری لبش بود زی که هنوز لبخند روی در حالسعودم
  
  .دی تو روحت سع-
  
 و نگاهش رو به خونه دوخت، انگار تو فکر رفته دی دو انگشتش رو کنار لبش کشو

  : نگاه کردمدی به سعیبا ناراحت. بود
  
  !ه؟ی حست به اسما چدمی جونِ اسما چند بار پرس-
  

  :و جلوش بردمصورتم ر. نیی سرش رو انداخت پادیسع
  
  ! نه؟ای دمی پرس-
  

  : رو به نشونه آره تکون داد و گفتسرش
  
  . کنهی زود بخواد عروسنقدری کردم ای فکر نم-
  

  : رو فوت کردم و گفتمنفسم
  
 موضوع رو وسط نی اشی وقت پیلیمن از خ! اسما شونزده سالشه!  کجاش زوده؟-

نکنه باورتون شده ! یرادر خواهر و بی رو کلمه نی کرده بودریجفتتون گ. دمیکش
  !بود؟

  
  : گفتی لرزونیبا صدا.  سرش رو باال آورد، چشم هاش پر از اشک بوددیسع
  
  .دوستش دارم...  من -
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  : برگشت و گفتدی با اخم به سمت سعمسعود

  
  . تو دهنتی بعد بذاریچونی لقمه رو بپی که عادت کردیری بمی ا-
  
  :صداش زدم.  به سمت خونه حرکت کردو
  
  مسعود؟ -
  

  :دمی پله به سمتم برگشت و نگاهم کرد، با استرس پرسنی اولیرو
  
  ؟ی کار کنی چی خوای م-
  

  : رو فوت کرد و گفتنفسش
  
  . برم با بابات صحبت کنمنهی با اسما حرف بزنم، اگر اون هم حرفش هم-
  
  : برگشتم و گفتمدیبه سمت سع.  رفت و وارد خونه شددی به سعی چشم غره او
  
  . بهترهی نباشنجایو خونه، ا تو بر-
  

  : نشستدی لب سعی روی محولبخند
  
  . کنمی نمی وقت پشت اسما کوچولوم و خالچی من ه-
  
 بودم و دلم ستادهی ااطیمن هاج و واج وسط ح!  بلند رفت داخل خونهی با قدم هاو
 ی بود که هنوز اول راه بودن و عقد و نشونی شکرش باقیباز هم جا.  قرار بودیب

 خونه رو ترک کردن و ی بعد با ناراحتیقی بود هر چند مهمان ها دقافتادهیق ناتفا
  . خجالت اسما در اومدز و بابا ادی از خجالت سعیعمو حاج عل
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 جفتشون با جون و دل کتک ها رو خوردن و ما هم با خباثت تمام به کمکشون اما
 معلوم یول. میدی نکشیمن و مسعود کم سخت! ستی که نی الکیعشق و عاشق. مینرفت

همون شب عروس و داماد با .  انی وصلت راضنی از ایبود هم بابا هم عمو حاج عل
  . گذاشته شدی عروسوچشم و چال کبود به هم محرم شدن و قرار عقد 

  
 بالش مسعود گذاشتم ازش ی سرم رو روی عمو حاج علی تو خونه ی وقتشب
  :دمیپرس

  
  !؟ نهی اتفاق خبر داشتنی مسعود تو از ا-
  
  : مسعود با آرامش جواب دادو
  
 تنگنا ی دونستم تا توی اما مه،ی به اسما چدی حس سعدمی فهمشی من مدت ها پ-

  . کشه اعتراف کنهی شعورش نمرهیقرار نگ
  
  :دمی سمتش چرخبه
  
 که نای امی دردسر داشتنقدری امی داری ما که چهار سال و چند ماه با هم اختالف سن-

  ...دو سال 
  

  : کالممنوی ماومد
  
  . شنیکنار هم بزرگ م!  داره؟ی چه اشکال-
  

  : زدملبخند
  
  ! برادرت مثل تو تحمل داشته باشه؟ی کنی فکر م-
  

  : و گفتدی هم به سمتم چرخمسعود
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ما که بخش اعظم عالقه مون .  به هم عالقه داشته باشنهیکاف!  خواد؟ی تحمل نم-
 هم فتهی از االن شگهی اون ها که دمیبعد از ادواج بود اونقدر زود با هم کنار اومد

  ! انگهید
  

  :دمیخند
  
  . زود بهت دل ببندمنقدری کردم ایمن فکرش رو هم نم. ی گی راست م-
  

  :دی و بوسمیشونی از ته دل زد و پی لبخندمسعود
  
  . خودمی نوکر خانوم-
  

  :دی شکمم کشی رو رودستش
  
  ! نه؟کهی نزد-
  

  : رو تکون دادمسرم
  
  .ادی مای هفته به دننیا دکترم گفته تو -
  

  . شکمم گذاشتی و با محبت لب هاش رو رودی کشیقی عمنفس
  

  :مسعود سرش رو فاصله داد و گفت.  شددهی از دور شندادی داد و بیصدا
  
  !ابونهی از خ-
  
  : توجه گفتمی زود سر و صداها خاموش شد، بیلیخ
  
  . حتما دعوا شده بوده-
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  :گفت و دیدراز کش.  اخم کرده بودمسعود
  
  !فعال که ساکت شدن!  بودی هر چ-
  
 هی. اما صبح روز بعد علت سر و صدا معلوم شد. میدی هر دو خوابای فارغ از دنو

  . ساکتش کرده بودننی هم مامورعیکه سر!  اون هم نصفه شبک،یتظاهرات کوچ
  
 نی شب مامورمهین!  مونهی پنهون نمیزی مثل دشت بهشت چیکی شهر کوچی تویول

 مواد گرفته ی رو با کلگهی دی سرهی و ی بودن و خودش و علختهیفرهاد ربه خونه 
  .بودن

  
  ! محکم تر؟نی از ایری دستگی برامدرک

  
  
  

 ری زیمسعود خونسرد بود و به چمن ها. دمی جوی هام و از زور استرس مناخن
 ری ام تنهیس.  رفتنی از سر و کول هم باال مجانیمردم هم با ه.  کردیپامون نگاه م

 که پنج ماهه بود رو گذاشته رهیدخترم من.  حتما بچه ام گشنه اش بودد،ی کشیم
 یم.  از دردم نزدمیحرف. نجای مامان و با مسعود اومده بودم ایبودم خونه 

 ی هم با کلشی طورنی فرسته خونه، همیدونستم اگه بگم مسعود به زور من و م
  :نار بلند شده بودزمزمه ها از گوشه و ک. خواهش و التماس اومده بودم

  
  ارنش؟ی پس چرا نم-
  
  .مهیاالن ساعت هشت و ن!  گفته بودن ساعت هشت صبح-
  
  ! حتما عفو خورده-
  
  . مواد گرفتنشونونی کامهیبا !  نه بابا-
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چادرم رو محکم کردم تا نم لباسم . به سمتش برگشتم.  زدی پوزخند صدا دارمسعود
  :فتمبا تعجب گ.  پس زده بودری که شنهیرو نب

  
  ه؟ی چ-
  

  : بود، گفتدونی وسط بود می که نگاهش به سکوی کرد و در حالکمی رو نزدسرش
  
  عفو؟! النی مردم چه خوش خ-
  
  : ادامه دادی با لحن خشکو
  
 پنج ماه نی بوده که همی که ازش جمع کرده بودن کافیی اونقدر سند و مدرک ها-

  . بودهادشی هم زریتاخ
  

 ی مدی با سعتشی و محرمزی اسما و کامبیاسم نامزد ماه از به هم خوردن مرپنج
 ی خبری تموم نشه از مراسم عروسشی سربازدیبابا شرط گذاشته بود تا سع. گذشت

 گشاده اومد تو ی شدم بابا با چهره داری صبح از خواب بی وقتشیپنج ماه پ. ستین
  : و به مسعود گفتی عمو حاج علاطیح
  
  . گرفتشی آت ظلمشی مژده بده مسعود که خانه -
  
  : لب گفتی روی مسعود که مشکوک به بابام نگاه کرد و بابا با لبخندو
  
معلوم نبود از کجا خبر !  خونه اشی توختنی مامورا رشبید.  فرهاد و گرفتن-

  ! خونه اش بودهی بزرگ توی محموله هی شبیداشتن که د
  
 تیمسعود و جمع من رو اونجا کنار یاما حس. ناراحت بودم.  زمان حال برگشتمبه

اون هم . رهی صورت بگی بار بود که قرار بود در مال عام اعدامنیاول.  داشتینگه م
 شد ی که حکم اعدام پسرش قطعشی که چند روز پی خانمی خان، سلمیپسر سل! یک

 انی پانی اقی مثل فرهاد الیکس. هاد فرینه برا. بغض کرده بودم! دق کرد و مرد
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 ی که جلوینی سرنوشت جنی برادیشا. غض کرده بودماما ب!  دونم چراینم. بود
  . رفتنی رحمش از بی بیچشم ها

  
 نرمش نشون دادن بهتر بشه و ی تونست با کمی سرنوشت خودش که می برادیشا

 ی دردناکه عاشق کسیلیخ!  دردناکهه؟یعال! هی عالی برادی نکشه، شانجایکارش به ا
  ! کنهرتیتحق.  کتکت بزنه،ی بذارهیهمه جوره براش ما. یمثل فرهاد بش

  
 رو به فنا بده تونیبرادرت رو معتاد کنه و زندگ.  باشهتیمی دنبال دوست صمچشمش

 هی که یزمان.  شکمتی تویو در آخر اونقدر عرصه بهت تنگ بشه که با وجود بچه 
 کنن با پلس ی می و بلور جا سازشهی خونه ات تو بار شیمحموله بزرگ رو دارن تو

  . و ببرنشنن چشمت دستبند بزی جلوانی ب ویهماهنگ کن
  

 دونستم یم. دی چرخی دهن به دهن مردم مهی لو دادن فرهاد توسط عالی قصه
 هی و بقی علیبرا.  کردنهی خان خون به دل عالمی سلی خونواده ی مونده یباق

  . بودن و فرهاد هم که اوضاعش معلوم بوددهی بری طوالنتیمحکوم
  

 شتری ام بنهی سیلشوره به جونم افتاد و جهش رگ هاد.  جا جمع شدنهی تیجمع
 چمن ها نشسته بود و خونسرد به منظره مقابلش نگاه یمسعود اما همچنان رو. شد

 یخواهر ها.  رد شدنتی جمعی کنان از ال به الهی چادر به سر و گریجمع.  کردیم
 شک ی بغل هاش و گرفته بودن بری شکسته هم که زی زنریپ. فرهاد رو شناختم

 یو از البال.  دور کردنگاهی صف بستن و مردم رو از جانیمامور.  بودیخانوم تقو
  . سکو بردنی فرهاد رو عبور دادن و باالتیجمع

  
 و می شهر بودی خارجدونی ماه سال پنجاه و نه بود، مریت.  بوددهی رسمهی به نآفتاب

نگاه . ستادمی ا اراده سرپایب.  وجود داشته باشهی اهی درخت هم نبود که ساکی
 هم ی ادهیزن خم.  و نوحه اش بلند شدهی گری و صدادی به سمتم چرخیخانوم تقو

 جهت نگاهش رو دنبال کرد و به من یتقو نوحه خانوم ی سکو بود که با صداکینزد
 که به دمی فرهاد رو دی خواهر هانی خشمگی افهیق.  صورتش پر از زخم بوددیرس

  !!!! بود؟هیعال ....  زننیا.  کردنی زن نگاه منیا
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 کنار یمرد. ستادیمسعود هم بلند شد و کنارم ا. ختی گونه ام ری هام به رواشک
. دنی باری اراده میاشک هام ب.  کردی و شروع به قرائت متنستادیچوبه دار ا

  . کردی درکم مشهیازش ممنون بودم که مثل هم.  کردی نگاهم منیمسعود غمگ
  

 باز کرد و ی و چشمانش رو بست و به آرامستادی ایچک کوی هی چهار پای روفرهاد
 به من ی من عبور کرد و دوباره با ناباوری چرخوند و از روتی جمعنینگاهش رو ب

 یسرم رو به نشونه تاسف تکون داد و دستم رو از رو. چشم تو چشم هم.  شدرهیخ
  :با نگاهم بهش گفتم. چادر به شکمم رسوندم

  
  
  !؟ی با من چه کردادتهی -
  

 غی جیصدا.  آره تکون دادی به معنای هاش و آروم بست و سرش رو به آرومچشم
فرهاد .  رو هم در آورده بودگهی دی سرهی فرهاد اشک ی و خواهر هایخانوم تقو

 هی.  زدینی به مادرش انداخت و دوباره به من چشم دوخت و لبخند غمگینگاه
  ! چهره اش نبودناجور ی  اومد و وصلهی به صورتش مبی بار عجنیلبخند که ا

  
 عقب برد و من هی ضربه به چهارپاتی بود پاش رو به ندهی که چهره اش پوشیمرد

.  اش پنهون کردمنهی سی و سرم رو تودمیچشم هام و بستم و به سمت مسعود چرخ
  : گفتی لرزانیمسعود آرام نوازشم کرد و بعد از چند لحظه با صدا

  
 با می تونی مگهید. کابوس تموم شد. ش نشدم کنم که من باعثی خدا رو شکر م-
  .می کنی تو شهرمون زندگمیای راحت بالیخ
  

  :مسعود با هول به من گفت.  بلند شدگهی چند زن از سمت دغی جیصدا
  
  . حمله کردنهی فرهاد به عالیخواهرها.  تو برو عقب-
  
 شدم  دورتی به حرف مسعود گوش کردم و از جمععانهی اونکه برگردم مطی من بو

  .ستادمی وانی رفتم و کنار ماشمی رو پارک کرده بودنی که ماشییبه سمت جا
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لب . ستادی امی تو چند قدمهیعال.  با هم به سمتم اومدنهی بعد مسعود و عالیقیدقا

  :دیهام لرز
  
  م؟یقی هنوز رف-
  

ورم .  برداشت، دست هام و براش باز کردم و به آغوش پناه آوردی قدم بلندهیعال
مسعود عقب .  اش بلند شدهیهق هق گر.  آخرش بودیحتما ماه ها.  بودادیزشکمش 

  .ختی ری بود و آرام اشک مستادهیتر ا
  
  
  

. می و از جده به جفه در حرکت بودمی بود که سوار اتوبوس ها شده بودیلحظات
 گفت که بعد از استحمام در جفه لباس احرام ی بود و محی در حال توضی عالمیآقا

 شد و به شوهرانمون نا ی می خواهر و برادرنمونی بتیاز همونجا محرم و میبپوش
 مهر بود، ستمیب.  نا آرام بودقلبم. می رفتیبعد به سمت مکه م. می شدیمحرم م

 ی سیثمره ها.  بچه هامشی ها اون طرف تر پلومتری بود و حواسم کرونینگاهم به ب
 چشم هام رد ی از جلولمی فهی مثل یتموم زندگ.  در کنار مسعودیو شش سال زندگ

 مسعود باالخره نوبتمون شده بود یشد و حاال بعد از هفت سال گذشت از بازنشستگ
  .میدی رسی به آرزومون ممیشتو دا

  
چقدر .  بهم وابسته بودنیلیهر سه تا دخترم خ.  لبم نشستی روی خسته البخند

م به اون ها تذکر پسرم حسام هم وابسته بود اما مدا.  کردنهی گریموقع خداحافظ
 عی نوه ام بود سرنی و فعال کوچکترنی که سومکشیبا فکر حسام و پسر کوچ.  دادیم

 - حسامیپسر شش ماهه – یعکس مهد.  مقنعه ام در آوردمری رو از زتمیکارت هو
  .دمی روکشش بوسیاز رو. رو پشت کارت جا داده بودم

  
  ه؟ی عکس مهد-
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 چشم ی کارت به گردنم بود عکس رو جلو که بندی رو تکون دادم و در حالسرم
  .دی رو بوسی مهدریصورتش رو جلو آورد و تصو. هاش گرفتم

  
 یی جلوی که شوهرش و خودش از همکاران مسعود بودن از صندلی جاللخانوم

  :سرش رو عقب آورد و رو به مسعود گفت
  
  . باباشهی خدا حفظش کنه پسر آقا حسامو، چهره اش کپ-
  

 یخانوم جالل. ستی ننجای زد، معلوم بود اصال حواسش ای لبخندمسعود.  کردمتشکر
  . زد و به حالت اول برگشتیبیمسعود رو به من اشاره کرد و لبخند عج

  
 یبا صدا.  قرار داده بودری همه رو تحت تاثشی ملکوتی کاروان با صدایروحان
  : به مسعود گفتمیآروم

  
  ؟ی خوب-
  

است حرف بزنه اما معلوم بود بغض داره خو.  رو چرخوند و به صورتم زل زدسرش
 یقلبش مثل بچه ا.  اشنهی سی پام بود رو برداشت و گذاشت رویدست چپم که رو

 دی از گوشه چشمش چکیقطره اشک. دمیدستم رو کش. دی طپی باشه تند مدهییکه دو
  : گفتیو با لحن بامزه ا

  
  . حاج خانومی شی مگهی د-
  

  :دیبغض لبخند زدم، چونه اش لرزهمراه با .  رو تار کرددمی داشک
  .نهی روز رو ببنی مادرم آرزوش بود ا-
  

  : لرزون گفتمی هام و به هم فشار دادم و با صدالب
  . مادر و پدر من هم-
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همسفر ها به سمتمون . هی گرری صورتش و زد زی تا دستش رو گذاشت رودو
 سفر حجمون، همون نیاول.  بار اولمون بودهی هشت نفر، بق- از هفتریبه غ. برگشتن

  . صدا اشک هاشون روون شدی هم آروم و بهی مسعود بقی هیبا گر. حج تمتع بود
  

 و می استحمام کردیی صحرای حموم های توم،یدی از سه چهار ساعت به جفه رسبعد
 و میو زن ها از مردها جدا شد. میدی و لباس احرام پوشمیبدن هامون و غسل داد

.  بود، انگار خواب بودمیحالم وصف نشدن. میقرار گرفت جداگانه ی اتوبوس هایتو
   بود؟دهی واقعا خدا طلبیعنی

  
 همسفرم مدام نگران یخانوم ها.  شدی چشم هاش باز نمهی که از شدت گرمسعود

  : گفتنیبودن و م
  
   وقت حال شوهرت بد نشه؟هی -
  
مربوط  دیحالش خوب بود و شا.  بهترهشهی دونستم مسعود حالش از همی من میول

  ! شدیبه رسالتش م
  

 خالصه ی کالس مذهبهی ی زد توی ازش حرف مشی که مسعود مدت ها پیرسالت
 ی و روشنگرهیرسالتش بزرگ تر از چند جلسه کالس قرآن و چاپ اعالم!  شدینم
نصف .  سال خدمتش به مردمی بزرگ تر از سیحت.  تو زمان انقالب بودیاسیس

  .شد ی مدرسه می بضاعت توی بیحقوقش سال ها صرف ثبت نام بچه ها
  

 بزرگتر از فرزند صالح بودنش بود، بزرگتر از همسر وفادار بودنش، رسالتش
 ی بود که خدا در وجودش گذاشته بود و من سالها ازش بیرسالتش حفظ موهبت

  . کعبه متوجهش شدمراتیخبر بودم و چند ساعت بعد ، بعد از ز
  

 و می هتل داشتی توقف کوتاه جلوهیستادم،  فری خوندم و صلوات می راه دعا متموم
 که یعی شفی آقایبا صدا. می و دوباره به راه افتادمی جا به جا کردعی رو سرلیوسا

  : گفتهی سر داده بود سرم رو باال آوردم، با گرکی لبیتمام مدت ندا
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  .دهی که لحظه وصل رسدییای ب-
  

 ای دادم محکم هستن ی نمصی که تشخییبا پاها.  شدندی می امان جاری هام باشک
   ؟یرفتی واقعا منو پذایسست قدم برداشتم، خدا

  
 که چونه ام به ییسرم رو تا جا.  به کعبه برسونمهی داشتم خودمو زودتر از بقیسع
  .نیی کرد انداخته بودم پای ام برخورد منهیس
 خواست ی خواستم چشم هام و تشنه نگه دارم، دلم نمی که داشتم می کششی همه با

 که ی اما ذوقکردی متی پامون اذری داغ زیلی خیسنگ ها. فتهی نظر نگاهم بهی یحت
  .شدی سوزش منیداشتم مانع از درک ا

  
 طپش ی آماده مون کرد، صدای مسجد الحرام نشوند و کمی آقا ما رو جلوحاج

  . بودی بلند و ترسناکی صدایلیخ. دمی شنیقلبم رو به وضوح م
  

 تا به در می صفا و مروه عبور کردنی بیز داخل سالن سعا.  بودی نسبتا طوالنریمس
 بازِ حرم خدا که سقف داشت و از کنار ی بعد مسجد اطراف محوطه م؛ی برسیورود

 میدی رسمیرفتی منیی پای که با سرهانطوری و هممی آب عبور کردیفرش ها و منبع ها
  .می رفت خدا و از پله ها باالی ه مسجد الحرام و خانی ورودیبه پله ها

  
  : از درونم گفتییصدا

  
  .نینی و دل ببدهی و خدا رو با چشم دری حاال سرت رو باال بگ-
  

 دفعه باز کردم و با دو زانو کی هام و بستم و سرمو آوردم باال؛ چشم هام رو چشم
 ونی تلوزی عمر توهی که هی که روبرومه همونیزی چنی اشدیباورم نم... نیخوردم زم

 از اطرافم خبر نداشنم با تموم وجودم داد می دی رو نمچکسیهاصال ... دمشی دیم
 ختی ری خودم می بدون ارداه نطوریهماشک هام ... زدم و خدا رو صدا کردم

 ی گله نبود فقط شکر بود که به زبونم جاری براییجا. شروع کردم صحبت کردن
  ... شدیم
  



  گوهر مقصود  

  

goldjar/me.Telegram  

 

420

......  
  

حرصم گرفته . دی خندی مزی رزی ریخانوم جالل.  رفتمی لنگان دنبال مسعود ملنگان
  : و گفتمرمی خنده ام رو بگیبود اما نتونستم جلو

  
   خنده داره؟هی قضنی ای کجا-
  

 رو به خانومش ی جاللیآقا. و مسعود هم کنارش توقف کردستادی ای جاللیآقا
  :گفت

  
  .ننی بشنجای داخل، آقا مسعود و خانومش هممی من و شما بر-
  
  : گفتیخانوم جالل.  از مغاره ها نشستمیکی ی پله ی خدا خواسته جلواز
  
   شماره پات چنده؟-
  
  : جواب دادمی حالی ببا
  
  . و هفتی س-
  

  : و گفتستادی سرم ایمسعود باال.  ها از ما دور شدناون
  
  ؟ی خوب-
  

  : هاش رو از پام در آوردم و گفتمکفش
  
  . درد گرفتپات. ی برهنه اومدی با پانجایاز کعبه تا ا.  خودت پات کنری بگ-
  

  : کرد گفتی که کفش ها رو پاش می حالدر
  . حاج خانومفمهی وظ-
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  : بود رو از پام در آوردم و گفتم شدهی که خونجورابم

  . شدینجوری امی که در اومدی موقعهی شکرش باقی باز جا-
  
  : خنده گفتبا
  
  ؟ی کنی پات و نگاه نمی مگه جلو-
  : چشم غره گفتمبا
  
پام زخم شده .  پام رد شدی بود از روکلی هیکه زنِ عرب قو گفتم ،ی بار گفتهی -

  .بود که با لگد اون زخمش سر باز کرد
  

 ی دوخت که خانوم و آقای نگفت و نگاهش رو به در پاساژیزی و چدی خندمسعود
 دلم خطاب به ی گرفتم و تویقینفس عم.  رفته بودن داخلشی پقهی چند دقیجالل

  :مسعود گفتم
  
  ! مکهیتو! نجای ما ا شه؟ی باورت م-

  : و گفتدی کشیقی عمنفس
  
  .باورش واقعا سخته!  نه-

مسعود سرش رو به .  گرد شده نگاهش کردمی با چشم هاهوی.  رو تکون دادمسرم
 ام که فقط دو تا شاخ از تعجب کم داشت دهنش افهی قدنیسمتم برگردوند و با د

  : باز موند و گفتمهین
  
   شده؟یزی چ-
  

  : رو باال آوردم و گفتم اشاره امانگشت
  
  ؟ی گفتیتو چ....  تو -
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 یخانوم و آقا.  لبش نشستی روی با تعجب نگاهم کرد و بعد لبخند محوهی ثانچند
  : پام گذاشت و با لبخند گفتی کفش ها رو جلویخانوم جالل. دنی به ما رسیجالل

  
  . بپوش حاج خانوم-
  

 بهم زل زده ی و نگاه پر حرفقی من هنوز نگاهم به مسعود بود که با لبخند عماما
  .بود

  
   ساغر خانوم؟-
  
 کردم به خودم یسع. کفش ها رو اشاره کرد.  زل زدمی به خانوم جاللجی و وجیگ

  ! دونمینم!  اندازه بود؟دم،ی کفش ها رو پوشیبه آروم. مسلط باشم
  

من مطمئنم که . به مسعود نگاه کردم. می دستم رو گرفت و بلند شدی جاللخانوم
از کعبه تا . می رفتادهیاون مسافت کوتاه رو تا هتل پ!  دلم زدمین حرف رو تواو

  . نبودیریهتل مس
  

 هم به سمت ی جاللیآقا.  خواستم بره داخلی در اتاق از خانوم جاللیجلو
 باهاش کار دارم به سمتم دیمسعود که فهم. آسانسور رفت و منتظر مسعود موند

 نگه داشت و شینی بیانگشت اشاره اش رو جلو بزنم ی که خواستم حرفنیهم. اومد
  .دعوت به سکوتم کرد

  
  : چشم هاش پر از اشک شد و گفتد،ی کشیقی عمنفس

  
حتما خواسته .  کردنش از داشتنش هم سخت ترهمیقا.  سختهیلی خ؟ی دونی م-

  !خدا بود که حاال جلوت لو برم
  

  : زدی بغض آلودلبخند
  
  . وقتچی باشه؟ هاری به روم ن-
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 سال ها و نی شد تمام ایاما مگر م. اوردمیبه روش نم. هم با بغض لبخند زدم من

  !ان؟ی چشم هام نی دلم بهش زده بودم جلوی که توییحرف ها
  
  : با لحن شوخ گفتمی آرومیلی خی صدابا
  
  ؟ی حاجی چطور تحمل کرد-
  

  :ختی گونه اش ری به رواشکش
  
  . عشق بود-
  
 و با ستادی در آسانسور ای رفت، جلویل جالی و به سمت آقادی پشت بهم چرخو

  : گفتی صاف و آرامش بخشیصدا
  

 چه موج خون ای درنی گفتم که بردم گوهر مقصود ندانستم که اشدمی عاشق مچو
  فشان دارد

  
    )انیپا(  
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