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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

 ...یینوای ب یو نوا میی]ما 

 [ییما ف  یاگر حر اهللبسم

 ۲۹/ ۹۹/۲ شروع:   خ  یتار

  

ق نشده بودم...   الی خ - ها فکر نکرده حرف  نیمشترک و ا ی  اصالً به زندگ  یعنیمن تا حاال عاشق پاش 
امام  ابون  یتو خ   ریهمرنگ  مانتوت سر به ز ی  و روسر  ی گلبه  یتو رو با اون مانتو یوقت  یبودم... ول

... هر طور  ارمی بند  دلم پاره شد... اون لحظه به خودم قول دادم که هر طور شده به دستت ب دمید
قولم   ر  ی ز چوقتیکه من ه یدونستی آغوشم داشته باشمت! م یام، کنارم و توشده تو رو تو خونه 

 زنم؟ی نم

 

 ↑↑↑   ندهی_از_آی#قسمت

 

 ★۱۳_بهار  ...رانی_اراز یش★

http://www.romankade.com/
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شده بود با جنگ و دعوا را  ختهی خانه که هر روَزش آم نیپا گذاشتن  به ا ی بود اما شکوفه نا بهار
 نداشت. 

 خروش چهار ستون  خانه را لرزاند:  یعربده  یصدا

؟  رهی خ ید  مگه دست  توئه دختره-  سر 

 خزان:   غ  یج  یپشت  بندش صدا و

که هر روز   ی...طور نیبه جهنم کن  لی رو تبد امی زندگ  ذارمی منه...من نم  ی  آره! دست  منه چون زندگ-
 یپا دیبکشن! خربزه رو اون خورده من با  کشن؟ی! به من چه که ُخلود رو ممردم ی آرزو کنم کاش م

 نم؟ی لرزش بش

 داد زد:  ُخلود

 خـ... یهو-

 به کتفش حرفش قطع شد و ناباور گفت:  ییرخورد دمپاو ب شیکه مامان به سو یایی پرتاب دمپا با

 ا ؟ مامان؟ -

  رت؟یغی ب ینمک نشناس! سر خواهرت قمار زد ی اله  یر ی نگ گری!...جز ج درمانی مامان و درد  ب-
 !یُخلود وا ی. واکنمی ...من آخر از دست تو سکته میوا ،یخواهرت؟ وا

 پر صالبتش گفت:  یبابا با آن صدا حاج

  یکه خزان زن  جسور آذر  نهیو حرف  آخرم ا زنمی حرف  آخر رو من م نجای! انیبسه! همتون ساکت ش-
 .کنهی خزان رو نشون م  ادیم یسر  کاراتون...آخر هفته آذر  نی! حاال هم همتون برشهیم
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 ۲_ پست# ��

 [ قمار] اول_فصل# ��

 

 

 

 زد: غیبا پرخاش ج  خزان

 بهش؟ هان؟  نیدیرو نم  الی ! چرا من؟ چرا خشمی من زنش نم -

 زد و گفت:   یپوزخند

 روش!   نیرو گذاشت  سانیکه از من بدبخت تره که از همون بدو تولد اسم  عل الی خ  دیآخ! ببخش -

 :دیگوی بلند م یو با صدا کندی م  یمکث

  هیاگه  رنیمی مردم م ی! پدرهانیشی خونه قائل نم  نیا یهاواسه دختر  یارزش چیخونه ه نیتو ا -
من بخاطر  اشتباه  داداش  خوش    رت  ی خوش غ یسر  دخترهاشون کم بشه اون وقت بابا یتار از مو

 !کنهیاون شارالتان  قمار باز  نزول خور م م  یتقد یَتَرم داره منو دو دست رتیغ

 اش گذاشت. گونه یکه حاج بابا به صورتش زد نطقش را بست و دستش را رو یای ل یس با

 اما که بود که گوش کند؟ زدی بخواهم روراست باشم حرف حق را م اگر

 داد زد:  تیسرخ از عصبان  یبابا با صورت  حاج
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 یبر ی سوال م ر  ی رو ز رتمیو غ یستیای پدرت م یمن؛ تو رو یکه تو رو یگستاخ شد  نقدریتو ا -
 ... یدختره 

 : آوردی و خزان باز کم نم  کندی م  سکوت

 !نی به دختر  خودتون ننگ  بزن  ستیهم ن دیبع  ن؛یاش رو نترس ادامه نیبگ ؟یچ یدختره  -

 : کندی م  یرو انهی م خاقان

 خزان ساکت باش! -

 : زند یاما حاج بابا حرف آخر را م  ردی نطقش را از سر بگ خواهدی م خزان

 سر  کاراتون!  نیبر -

 . رودیبه سمت بهار خواب م و

 :میگوی و م  رمیگیرا م شیو بازو رومی خواهرم م یو من به سو شوندی متفرق م یهمگ

 خزان؟ یفدات شه...خوب  الی خ -

 : کندی پوزخند نگاهم م با

 به نظرت؟  -

 : دیگوی و او ملتمس م کنمی م  سکوت

 ؟ یکنی بغلم م الی خ -

و هق  کندی خودش را در آغوشم پرت م   بایو او تقر کنمی باز م شی و آغوشم را برا زنمی م  یتلخ  لبخند
 : زند یم

باشم هر چقدر هم به قول حاج بابا گناه کرده باشم و صاف تو   ی...من هر چقدر هم عوضالی خ -
بشم! هست   یجسور آذر  ارویکه زن  اون  ستین نینامحرم نگاه کرده باشم مجازاتم ا یهاچشم

 ال؟ یخ
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 ۳_ پست# ��

 [ قمار] اول_فصل# ��

 

 

 

 نبود!  شکی ب

 نبود.  نیمجازات  خواهرم ا شکی ب

 :میگوی و م کشمیسرش دست  محبت م به

 . میکنی دلم؛ حلش م زیعز شهی حل م  -

 به من چشم دوخته است. دیاوست که با ام و

 

 * * * * * * * * * 
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 : د یگوی و م کشدی رنگ و َلخَتش م ییطال یبه موها   یچنگ شاهکار

 ه؟یکار چ نیتو هدفت از ا -

 : زندی م  پوزخند

 َبده؟  رم؛یزن بگ ی بعد از عمر  خوامی م -

 :دیگوی و م  ندینشی م زشی م یروبرو  ی  صندل یرو  شاهکار

فرهاد!  ی رو دختر  حاج  یکه تو چرا دست گذاشت نهی. داستان ارنیگیهمه م  ست؛یزن گرفتن بد ن -
 !انی اون دختر پرخاشگره خزان حاج یاونم ک

 : دیگوی و م کندی ل ه م یگار یس یرا در جا گارشیس یمانده ته

 !خوامی اون رو نم -

 : پرسد ی منگ م شاهکار

 داداش  من! یقمار نشست  ز  ی تو با ُخلود سر  خزان پشت  م  ؟یچ یعنی -

به حرفم گوش بده، چشماش   ،اد یکه باهام راه ب  خوامی رو م  ینظرم عوض شده! من کس یآره ول  -
 باشه...  یرنگ

 : دیگوی و م کندی م  یمکث

 باشه!   انیحاج الی خ -

  

 

 ۴_پست# ��

 [ قمار] اول_فصل# ��
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 : دیگوی متعجب م شاهکار

 بود... یسرشه! ک ی  ُدک  ارویکه اسم  اون  دوننیتو داداش  من؟ همه م یگی م یچ -

 : دیگوی و م ردیگی متفکر به خودش م یچهره 

 !انی حاج سانیهان؛ پسر عموش عل آ -

 :دیگوی م  خونسرد

 ! رتشیازم بگ تونهینم  یبشر   یبن چیرو که من بخوام ه یز یو چ  خوامشی من م  یول -

 : دیگوی کالفه م شاهکار

 سلطان؟ هیحاال دستور چ  -

 .کنهیفرار م انی! خزان حاجمیکن ی نم یما کار  بارنیا -

 :دیگوی و م زندی م  یپوزخند شاهکار

 ! یآذر  یآقا یهم که دار  بیماشاهلل هزار ماشاهلل علم غ -

 : دیگوی و م شودی چرخدار بلند م ی  صندل  یرو از

. شمی وارد  عمل نم یز ی! من بدون  برنامه ریشاهکار...و تو هنوز منو نشناخت  میق یده ساله که ما رف -
 .کنهی فرار م یبا حافظ حقوق انی خزان حاج

 : دیگوی متعجب م شاهکار

مون؟  نیحافظ؟ هم  -  حافظ خود 
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 هم پوزخند...  باز

  رمیکه من م  ی...من با حافظ صحبت کردم و درست صبح  شبخوانی! پنج ساله که هُم مقایدق -
 اونا فلنگ رو بستن!  یخواستگار 

 : دیگوی منگ م شاهکار

 ...الیوسط خ نیبعد ا -

 :دیگوی و م کندی را قطع م حرفش

 یدم  دروازه  ذارمی رو م  انی ُخلود حاج یرو بدن به من وگرنه جنازه  لایکه خ  شنی و اونا مجبور م -
 !یحاج 

 : دیگوی و م کندی م  یمکث

 معادله حل شد!  یراحت  نیبه هم -

 : دیگویگرد شده م یبا چشمان  شاهکار

 داداش! رونیب  یکشیتو مو رو از ماست م  -

 :دیگوی م شگاهینما یروبرو یخانه یو فاتح صاحب  چا شودی لحظه در  دفتر باز م همان

 من.  شی اومده پ ستین یکس دهیاومده د ی! مشتر ونیآقا کی سالم عل -

 : دیگویو م دهدی تکان م  یسر  شاهکار

 اومدم اوستا! -

 . شوندی از به همراه  فاتح از دفتر خارج م و

 رونیو عکس  دخترک را ب  کندیرا باز م زی م یو کشو ندینشی م زی رفتن  آن دو جسور دوباره پشت  م با
 : کندی زمزمه م  یلکیلب به زبان  گ  ر  یبه عکس ز رهیو خ  کشدیم

 من(  ی  کاس  چشم  من! )چشم آب -
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 ۵_پست# ��

 [ قمار] اول_فصل# ��

  

 

 _ الی_خ

 

 . دوزمیاو چشم م به

 .شودی هم قطع نم یاهیثان  یهَقش برا هق

 .شودی اما آرام نم  دیگوی م راهی بد و ب یبه ُخلود و آذر  مدام

 است.  زیعز شیچقدر برا یخاطر  حافظ حقوق دانمینداند من که م چکسیه

 بود. یآذر  یکه جزء دار و دسته یحافظ 

 : میگویو م کشمی م یسوزناک آه  

 ارم؟ی مسکن ب هیبرات  -

 : دیگویو م  دهدی تکان م  یمنف یرا به نشانه   سرش

 کمکم کن!  الی خ -

 :میگوی و م نمینشی نفره م   کیتخت   یرو کنارش

جلو دار شون   چکسی ه رنیبگ میتصم هی! یشناس یقربونت برم؟ خروش و حاج بابا رو که م یچجور  -
 ! ستین
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 :دیگوی و م کندی م ین یف نیف

 فرار کنم!  دیمن با الی خ -

را   مانیگر خروش و حاج بابا بو ببرند هر دو. فرار؟ فکر بعدش را کرده بود؟ ا لرزدی ستون  بدنم م چهار
 .کنندی با هم خفه م 

 :دیگوی م  ندیبیرا که م امده یترس نگاه  

 ... الیبهش خبر بدم خ دیبهش زنگ بزنم! با تونمی رو ازم گرفتن نم امیبا حافظ حرف بزنم! گوش دیبا -

 .خواهدیچه م دانمی م نگفته

 :میگوی و م آورم ی داَرم در مُگل راهن  یپ  ب  یرا از ج لمیموبا

 ؟ یبا حافظ فرار کن یخوای م -

 :دیگوی و م  کندی را با پشت  دست پاک م اشکانش

 ... ادیخ شمی نم یهم زن  جسور آذر  رمیمن بم  ی! ولگهی م یچ نمی بب دیبا دونم؛ی نم -

 . ردیگی حافظ است را م یشماره دانمیرا که م یاو شماره  قاپدیرا از دستم م  یگوش و

 امان نحس شده است!خانواده  یاسم برا ن ی! چقدر ایآذر  جسور

  تواندیحدس بزنم که در چه حد م توانستمیم دهیبوَدَمش اما ند دهیبار هم در عمَرم ند کی یحت
 خطرناک باشد. 

 .زنمی خزان افکارم را پس م یصدا با

 الو؟ حافظ؟  -

 : ردیگی را از سر م  هیدختر باز گر نیکه ا دیگوی حافظ چه م دانمی نم

 ازدواج کنم. یبا جسور آذر  خوامیحافظ کمکم کن من نم   ؟یدونی تو از کجا م -

 : دیگویو م  ندینشی لبخند بر لبان  خزان م بارنیکه ا دیگوی م یز یحافظ چ   باز
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 شماره زنگ بزن.  نیباشه باشه! به هم -

 :دهدی و خزان جواب م دیگوی م یگر ید ز  ی چ حافظ

 !ال  ی مال  خ -

 

 

 

 

 

 ��✍#غزل_داداش_پور  یوایقلم  ش به

 

 ۶_ پست# ��

 [ قمار] اول_فصل# ��

 

 

 

 : دیگوی و م کندی قطع م یکوتاه  ی  را بعد از خداحافظ یگوش

 من باشه؟ ش  یپ نیا الی خ -

و  زدی به من زنگ نم  یبار کس کیو هر چند صد سال   زدمی حرف نم  یمن با فرد  خاص نکهیحساب  ا با
 گفتم: گرفتمی و از خودم عکس م  کردمی و تلگرام دنبال م نستاگرامیرا در ا یاطی خ یفقط آموزش ها
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تیپ -  گفت؟  یباشه! چ  ش 

 زد و گفت:  یلبخند

بهش گفته. گفت جمعه ساعت چهار صبح    یحتما جسور آذر   یاز کجا ول دونمی ! نمدونستی م -
 منتظرمه! عصریول

 :میگوی م دهیترس

 ببرن کارت زاره ها!  ییبو نایخروش ا  ؟یخزان مطمئن -

 :دیگوی و م زندی م  یپوزخند

 بکنن!  تونن ی نم  یغلط چیه -

 متقابل  من بود. یکامال نقطه او

 را داشتم. شی که من آرزو ی ز یچ و با اراده بود! یبودم او قو   عیهر چقدر ترسو و بزدل و مط من

 خواهمی گفتم م میاما من تا به حاج بابا ردیبگ یحسابدار   سانسیتوانست به دانشگاه برود و ل او
  نیخزان نبود به او هم همچ یها یپرخاشگر  نینوش  جان کردم. اگر هم  یمحکم ی  لیکنکور بدهم س

 !دادندینم یااجازه 

با   یکرده است و در خارج درس خوانده و مطمئنا وقت لی دارم. او تحص دی! به او امسانیموضوع  عل  و
بروم.   ایها را تجربه کنم. پا به دانشگاه بگذارم. به در زی چ  یلیخ دهدی او ازدواج کنم به من اجازه م

  میبابا ! حاجامده ید کیرا از نزد  ایبار در عمرم در کی هستم اما فقط  ای... من عاشق  درای...درایدر
 !امدهیهمان دختر  آفتاب مهتاب ند قایباشد و من دق دهیآفتاب مهتاب ند دیدختر با دیگویم

 

 * * * * * * * * * * * 

 

 ُپر خطر  خزان است. م  یتصم  ی  شام هستم اما تمام  حواسم پ یحال  شستن  ظرف ها در
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 .شودی به پا م یاچه علم شنگه  ستی اگر اهل خانواده بفهمند خزان ن داندی م خدا

 :دیگوی و م دیآیتازه عروس  خانه و همسر  خاقان به سمتم م همتا

 ال؟یخ یخوای کمک نم  -

 : میگوی لبخند م با

 تو استراحت کن! زمی نه عز -

 : شنومی جانان را م یصدا

 !ادیواسمون ادا ب گهیدو روز د تا نی از االن لوسش کن گهیهه! استراحت؟ بله د  -

خدا  یشهی داشت و هم نیفرزند  پنج ساله به نام  آر کی همسر  خروش برادر  بزرگ ترم بود که  جانان
 ما باز بود. یچترش در خانه 

خط   ر  یز اشانی بود و خواهرش هاله کر و الل بود. وضع مال  ضیپدر نداشت و قلب  مادرش مر همتا
 اشان باشد. کند و کمک حال  خانواده یخاقان خواستگار  یگرفت همتا را برا  میمفقر بود و حاج بابا تص 

 زن  خروش شد.  ی! که به طور  کامال سنت سانیبود! خواهر  عل میدختر عمو جانان

 و بار!  بندی هم که مجرد بود و الت و ب ُخلود

خوانواده که   نیبود در ا یبه نام  خندان داشتم که حال حامله بود و تنها کس  گری خواهر  د کیخزان   جز
 با عالقه ازدواج کرد.

 بابا بود.حاج   یاز ُشرکا یکی همسرش، پسر   اشاری

 همتا به خودم آمدم:  یصدا با

 تو دختر؟  ییکجا ال؟ی خ -

 گفتم:  جیگ

 !جامن یآره...هم یعنیها؟ نه نه... -
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 ��✍ل_داداش_پور #غز  یوایقلم  ش به

 

 ۷_پست# ��

 [ قمار] اول_فصل# ��

 

 

 

 زد و گفت:  یپوزخند جانان

 یبهم خورده ناراحت یخزان و آذر   ی  بخاطر  عروس اتی عروس  نکهیبخاطر  ا  ای  ؟ینکنه عاشق شد -
 داداشم از دستت در بره؟  یترس یم

که! من هم خصلتم سکوت بود...  شدی شب نم  هیو کنا شیبود! روزش بدون  ن  نی خصلتش هم او
 سکوت...سکوت و سکوت!

 . خوردیخور و بدبخت هستم حالم بهم م یتو سر  نقدریا نکهیاوقات از ا یگاه

و   شی و در کنارش ن شودی جانان چند برابر م یهاه یو کنا  شین  سانیبعد از ازدواجم با عل  داندی م خدا
 . دیرخبه جان   دیجانا خواهر  جانان هم با یهاهیکنا
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 چکان گذاشتم. و در آب  دمیبشقاب را هم آب کش  نیآخر

 رو کردم به مامان و گفتم:  بعد

 من برم بخوابم؟  ست؟ی ن یکار  گهیمامان؟ د -

 تکان داد و گفت:  یسر  مامان

 !المی برو دردت به جونم! برو خ -

 زدم. رونیو از آشپزخانه ب  دمی پاش   شیبه رو یلبخند

 بود. دهیامانم را بر استرس

 وقت من قلبم به تاالپ و تولوپ افتاده است. بکند...آن خواهدی ! جالب است! فرار را خزان مهه

 به سمت  اتاقم بروم که خاقان مقابلم سبز شد و گفت:  خواستم

 ؟ یخوب  -

 زدم و گفتم:  یتصنع  لبخند  

 خوبم!  -

 که در دستش بود اشاره زدم گفتم:  یکتاب به

 واسه منه؟ -

 زد و گفت:  یکج  لبخند  

منم واست کتابش رو گرفتم.  ادیمونرو خوشت م  نیلیاز مر  یگفتی افتاد تو م ادم ی اومدمیداشتم م -
 مونرو! نیل یسرگذشت مر

 . دمیو کتاب را از دستش قاپ  دمیذوق دستم را به هم کوب با

 از استرس رو به موت بودم.  شیپ ینه انگار تا چند لحظه انگار
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 و با من مهربان بود.  کردی خانه مرا درک م  نیدر ا بود ی. تنها کسکردی مرا درک م خاقان

از سمت  حاج بابا و   یگرفته بود و کل میرا برا  اری شهر وان  ید شمیروز  تولد سال  پ یبرا دیآی م ادمی
 یاما او فقط با لبخند به ذوق کودکانه  کندی پول خرج م  یسرزنش شده بود که چرا الک  هیخروش و بق

 . ستینگریمن م

 یاز جانم برادرم را دوست داشتم و از ته دلم خوشحال بودم که همسر  شتریرا دوست داشتم. ب خاقان
 نشده بود. بشیچون همتا نص

 لبخند کتاب را ورق زدم و گفتم:  با

 ممنونم خاقان! واقعا ممنونم! یل یخ -

 : دیو ناگهان پرس هم متقابال لبخند زد  او

 خزان خوبه؟  -

 و ذوقم کور شد.  د یلبانم ماس یرو  لبخند

 آن استرس و ترس به قلبم چنگ انداخت.  باز

 کرد تا خوابش برد. هیگر نقدریبهتره! ا -

 زد و گفت:   شیبه موها یچنگ

با  متاسفانه هنوزم حاج با ی کرده بودم ول  اشمهیق  مهیاگه دست  من بود که ُخلود رو تا االن ق -
 . میشده با اون نزول خور وصلت کن یو راض   ادیپشتش در م

 گفتم:  دهیترس

 !شنوهی م یکیآروم باش خاقان! االن  -
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 ۸_پست# ��

 [ قمار] اول_فصل# ��

 

 

 

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس  

 خوب! همتا کجاست؟  یل یخ -

 آشپزخانه اشاره کردم و گفتم:  به

 تو آشپزخونه است!  -

 گفت:  رفتی که به سمت  پلکان م یحال  در

 ! ارهی آب هم با خودش ب وانیل هیباال،  ادی،بهش بگو ب -

 اش بهانه است. آب همه دانستمیکه م من

تکان دادم و به سمت  آشپزخانه رفتم. در درگاه  آشپزخانه که قرار گرفتم رو به همتا که در حال    یسر 
 گفتم:  بود یپاک کردن  سبز 
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 .یآب هم واسش ببر   وانیل هیباال  یر یم یهمتا پاشو خاقان اومده گفت بهت بگم دار  -

 تکان داد و جانان پوزخند زد.  یسر  همتا

 خزان بود درست مثل  من! ر  ی نگفت. فکرش درگ یز یهم که چ مامان

 . دیرفت تا دستش را بشو  ییبلند شد و به سمت  ظرفشو عیتکان داد و سر یسر  همتا

 کارم تمام شده است به سمت  اتاقم رفتم.  دمیهم که د من

 قرار دادم.  امیمیقد یرا در کتابخانه  دمیاتاقم شدم و کتاب  جد وارد  

خزان   ش  ی نداشتم که بتوانم کتاب را بخوانم. تمام  فکر و ذکرم پ  یاصال حواس  درست و حساب  االن
 نداشتم...اصال! ی موضوع حس  خوب نیبود. اصال نسبت به ا

 

  * * * * * * * * * 

 

خودم را غرق در درس    شیبود و بس! تا سال  پ یاط یخ ن یهم  حمیآمدم. تنها تفر رونیب  خانهاط یخ از
اجازه را به من نداد! از نظر او چه معنا   نیبابا اداشتم اما حاج  یمعلم یخواندن کرده بودم و آرزو

 !ستیمسرش شاغل است مرد نکه ه یداشت که زن جماعت شاغل باشد؟ مرد

 خروش هم پشتش است!  انیم نی! و در امیکشی حاج بابا را م یدهیجور افکار  پوس میما دار و

  ی  جسور همکالس  دمیکه من شن  نطوریو ا بردندی که همه از او حساب م یخروش! برادر  بزرگم! کس آه
.  زدندیم ر ی را با ت گریکدی یهیکه سا یی هافاب ها؛ نه! از آن قیبود. البته نه از آن رف  رستانشی دوران  دب
 فیتعر میرا خاقان برا هانیبودند. ا زیگالو گریخدا با هم د یشه یقلدر مدرسه بودند و هم شانیهر دو

  کند؛یاگر خزان فرار کند که م  ی! به راستشوندی م لی فام گری. حاال هم که مثال دارند با همدکردیم
آنها که سر  پول   گذرد؟ی از خزان م یاصالً آذر  ای آورد؟ی سر  ُخلود م  ییبال یآذر  شود؟ی بعدش چه م

 !خواستی مرد خزان را م ن قمار نزده بودند تا با پول بشود جبران کرد. آ
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 ۹_پست# ��

 [گنگستر] دوم_فصل# ��

 

 

 

 به خودم آمدم:  مینس  یصدا با

 .زنمی تو دو ساعته دارم صدات م  ییدختر؟ کجا یهو -

 که از صد پوزخند بدتر است:  زنمی م یلبخند

 !نجایهستم ا -

 پا برجاست.  هیثان  نیتا االن و هم امانی بود که دوست امییدوست  دوران  ابتدا مینس

  یدانشگاه روزانه قبول شد اما برا یپرستار  یتوانست کنکور دهد. پدرش به او اجازه داد. رشته او
 .دی آیهم م خانهاط یاوقات به خ یگاه یسرگرم

  نیبزرگ  محل بود به دخترش ا می. حاج باباشودیم امی به او حسود میبخواهم راستش را بگو اگر
 اجازه را نداد و او... 
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 موضوع فکر کنم. نیبه ا گرید خواهمی نم اصال

 کنار!   یو بگذار  یمعّلم شدن را ببوس  یآرزو دی! کنکور تمام شد و رفت. تو هم باالیاست خ بس

 شه!  یعروس  آذر  خوادی م اتی آبج دمیشن -

 :میگوی و م کشمی م یق یعم  نفس  

 !طورهن یهم -

 :دیگوی و م کندی نگاهم م نیغمگ

 گناه داره! چارهیب ی! دختره الیخ  فهی ح اتی آبج  -

 :دیگوی و م کند ی را آرام م شیصدا

بار ازش نزول خواست   هیقمار بازه؟ تازه تو کار  نزول هم هست! عمو صابَرم   یآذر  یدونی مگه نم -
!  الیازش گرفت خ ونیلیم کی و  ستیماه بعد ب هیعوضش  یبهش داد ول   یو آذر  ونیلیهشت م

. از اون بندهی به کمرش م  شهی تفنگ هم هم هی گهیخطرناکه! عمو صابر م   یلی اون خ ؟یفهم یم
 هاست!  رگنگست

به   ییو با حافظ فرار کرده است بال  ستی خزان ن  ندی. اگر ببشنومی قلبم را خوب م یتپش ها یصدا
 کن!  ری داستان را بخ نیخودت عاقبت ا  ایخدا  آورد؟ی سر ما م

 

 * * * * * * * * * * 

 

 ★کل یدانا★

 _صبح  روز  پنجشنبه_ 

 _ یروز قبل از خواستگار  کی_



 کاس 

22 
 

 

 :دیگوی و م گذاردی م  زیم  یها را رو طیبل

 !نیشی نم  یآفتاب  وران ی! تا سه چهار ماه اایپرواز تون امروز ساعت شش عصر به استرال  -

 ها را برداشت و با لبخند گفت:  طیدست دراز کرد و بل حافظ

 دستت درد نکنه داداش! -

 

 ��باشد ی_مگردی _ممنوع_و_قابل_پ ی _بردار ی#هرگونه_کپ 

 

 

 

 

 

   ۱۰_پست# ��

 [گنگستر] دوم_فصل# ��

 

 

 

 اش ادامه داد: مردانه است  ی همان س با

 خوب؟  یلیدنبال  دختره! خ  یر ی ساعت پنج م -
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 کاناپه بلند شد و گفت:  یتکان داد و از رو یسر  یجد  حافظ

 ! ونتمیمد یلیفعال داداش! خ -

 و گفت:  دیاش کشبه شانه  یدست

 !زی برو پسر زبون نر -

 خارج شد.  نی ماش شگاه  یزد و از نما یلبخند  کوچک  حافظ

 رفت شاهکار داخل شد و گفت:   رونی که او ب نیهم

تیتصم یجد  یجد یعنی -  ه؟ یجد م 

 نشست.  زیرفت و پشت  م   زشیکرد و به سمت  م سکوت

 کرد.  ری تعب دییسکوتش را تا  شاهکار

 نشسته بود نشست و گفت:  شیحافظ رو  شیپ قهیکه تا چند دق یاکاناپه  یرو

 فروغ خانم زنگ زدن!  -

  گاریاز پاکت س گاریس یکه نخ یو در حال  دیکش رونیب اشیی را همراه  فندک  طال  گارشیس پاکت  
 گفت:  دیکشی م رونیب

 خب؟  -

 خاموش بود. اتی گوش زدی بهت زنگ م   یهر چ -

 گفت:  قیعم  یرا آتش زد و بعد از ُپک  گارشیس

 شارژش تموم شده بود خاموش شده! -

ن کرد و دست آخر گفت:  یکم  شاهکار ن و م   م 

 ُافتاده بود! لچریو یجوانه از رو -
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 شد رنگ  خون!  چشمانش

  یبلند ی له  کرد و با صدا شیپا ر  ی و ز نیزم  یرا انداخت رو گاریبلند شد و س یصندل   یاز رو یعصب
 گفت: 

 مگه؟ هان؟  خورنی م یُافتاده؟ خدمتکار ها دارن چه ُگه لچریو  یاز رو یچ یعنی -

 را باال گرفت و گفت:  شیهاکف دست  شاهکار

 نشده بود قربونت برم!  اشی ز ی آروم باش داداش! من حلش کردم؛ چ -

 گفت:  رفتی م یکه به سمت  خروج  یبرداشت و در حال ز یم یرا از رو  چشی سوئ یعصب

 رو بچرخون!  نجایامروز خودت ا -

 گذاشت و گفت:  شیهاپلک یدست رو شاهکار

 چشم! یبه رو -

 

  * * * * * * * * * 

 

 : لرزاندی اش چهار ستون  عمارت را م عربده  یصدا

تونچیه خوامینم گهی! همــــه! دنیتون اخراج همه -  !!نمیخونه بب نیدو تو ا کدوم 

 دور شدند.چشمش  یاز جلو دهیها ترس خدمتکار

 به سمتش رفت و گفت:   فروغ

 ها رو آجر نکن پسر! چارهی ب نیجوانه ُسُرُمُر گنده تو اتاقشه نون ا ؟یکنی م  ینجور یمادر چرا ا -

 توجه به فروغ به سمت  اتاق  جوانه رفت. بدون  
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 برادرش در چارچوب  در خوشحال گفت:  دن  یبا د جوانه

 داداش؟ -

 به سمتش رفت، خم شد و صورتش را قاب گرفت و گفت:   جسور

 جون  داداش؟  -

 گفت:   شیهالب  یبا همان لبخند  معصوم  رو جوانه

 ؟ یار ی واسم عروس ب یخوای داداش؟ م یر یزن بگ یخوای م -

 

 ��باشد ی_مگردی _ممنوع_و_قابل_پ ی _بردار ی#هرگونه_کپ 

 

 

 

 

 

 ۱۱?? #پست_

 [گنگستر] دوم_فصل# ��

 

 

 

 لبان  جسور نشست.   یلبخند هم رو باالخره
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 دلم! ز  یآره عز -

 با ناز  خاص  خودش گفت:  جوانه

 ه؟ یاسمش چ -

 تر شد و گفت:  قیلبخندش عم یآوردن  آن دختر  چشم آب ادیبه  با

 !الی خ -

 داداش؟ ی! عکسش رو دار یچه اسم  قشنگ -

 کرد و گفت:  یاخم  تصنع جسور

 !نمی و نشو ببپرر -

 شد و گفت:  یجد بعد

 کنه؟ی که درد نم  اتیی جوانه؟ جا یخوب  -

 تکان داد و گفت:  یمنف یسرش را به نشانه جوانه

رمان خونده بودم دختره اراده کرد  هی یدونی بلند شم. آخه م لچریو یاز رو خواستمی خوبم داداش! م-
 شدم!   ریپاهاش بمونه! جوگ یبلند شد تونست رو  لچرشیو یاز رو

 و گفت:  دیکش  شیبه موها یدست

 جوانه! رمیمی! من بدون  تو مهای کنیکار ها نکن نگرانم م  نیاز ا گهیقربونت برم د -

 حرف را زد. نیا یجد کامال

 که چقدر خواهرش را دوست دارد. دانستی م خدا

 مانده بود! شیمادربزرگ برا کیخواهر و   کی نیهم  ایدار  دن از

 بحث را عوض کرد:  جوانه



 کاس 

27 
 

 داداش!  هایعکسش رو نشون نداد -

 زد و گفت:   یلبخند جسور

 باشه؟  دمی شارژ نداره؛ شب بهت نشون م امی گوش -

 تکان داد و گفت؛  یسر  جوانه

 باشه!  -

 

 * * * * * * * * * 

 

 ��باشد ی_مگردی _ممنوع_و_قابل_پ ی _بردار ی#هرگونه_کپ 
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 ( گنگستر )  دوم_فصل# ��
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 ★→الیخ★←

 

 به اطراف چشم دوختم. دهیترس

 کامال خلوت بود.   یپشت اط  یح

 کردم به خزان و گفتم: رو

 ؟ یمراقب  -

 تکان داد و گفت:   یلبخند سر  با

 نگران نباش!  زمیآره عز -

 و گفتم:  دمیآغوشش کش به

ت م  یل یخ -  خزان! شمی دلتنگ 

 و گفت:   دیبه سرم کش یدست

 که... یدونی برم؛ م  دیبا ی! ولزدلمی عز طورن ی،منم هم-

 .گذاردی را نصفه م حرفش

 من! چارهی خواهرم، ب چارهی ب

 قربونت برم!  ینذار  خبری! منو بهای زن یزنگ م  یدی،خزان، رس-

 : دیگویو م دهدی تکان م  یتند سر  تند

 ... زنمینفر به تو زنگ م نیگلم، بزار برم اول  ی  باشه آبج  -

 :دیگوی م  یو با لبخند  تلخ کندی مکث م  یکم
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 رو ندارم!  یآخه من که جز تو...کس -

 .بنددی لبم نقش م  یهم همان لبخند  تلخ رو من

 : دیگوی آرام م ستدیای حصار که م یو رو  رودی باال م وارید از

 !الی فعال خ -

 . شنومی تندش را پشت  حصار م یهاقدم یو صدا پردی از حصار م و

 رفت...  او

ن  شود؟ی بعدش چه م م 

 کند؟ی چه م یآذر 

 خروش! یحاج بابا؟ خروش؟ وا ُخلود؟

 .شودی خروش خروشان م چدی که نامش خروش است! خبر  فرار  خزان که در خانه بپ الحق

 کن.  ری خودت عاقبت  امشب را بخ ایخدا

 . رومیو به سمت  خانه م زنمیصورت  داغم م هی یدست

 :دیآی که دستپاچه به سمتم م نمیبی مامان را م رسمیکه م وانیا به

 سرمون! ختهیکار ر  یها رو بشور کل وهی برو م  ایمادر، ب  الی خ -

 : کندیزمزمه م  دیآی م نییکه از پله ها پا یدر حال و

کم بود   اتی! چمیکنی نزول خور وصلت م  هیبا  میکه دار  یکشوند ییآخ ُخلود؛ آخ! کار مون رو به جا -
 ات؟ ی ُخلودم؟ چ

 .میاشده چارهی مان بمن... همه چارهی خزان... ب چارهی مادرم! ب  چارهی ب

 .رومی و به سمت  آشپزخانه م گذرمی و از کنارش م  دهمی تکان م  یسر 
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 .اندختهی ر نکی ها را در س وهیم

و   رومی م نکیو به سمت  س زنمی را باال م میهانی و آست بندمی سرم م یرا برعکس رو  امی روسر 
 .شومی ها م وهیمشغول شستن  م

 : کندی جا مجابه  امنهیجانان قلبم را در س غ  ی ج یام که صداها را شسته وهیتمام  م بایتقر

 ... نیحس  ای-

 .زنمیم رونیاز آشپزخانه ب  عیسر

 استستاده یا منیوسط  نش ده یکه ترس  یو به جانان اندده یخودشان کش یدست از کار ها  یهمگ
 .نگرندی نگران م

 است... دهیچرا ترس دانمیکه م من

 نبود  خزان شده است! یمتوجه دانمیکه م من

 خودت به دادمان برس! ای... خداایخدا

 ! ایامان نگه دار خدارا از خشم  خروش در  ما

 : دیگوی م حوصلهی ب  خروش

 !یگی م یچ نمی مثل  آدم حرف بزن بب شده؟ی چ -

 : دیگوی و م کندیلب باز م دهیترس جانان

 ر...رفته! نامه گذاشته رفته خروش! ست،ی خ...خزان! خزان ن -
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 اول همه ساکتند. ق  یدقا

 کوچک! ن  یآر   ی  بابا، مامان، خاقان، همتا و حتحاج  اشار،یُخلود، خندان،    خروش،

 ! دهیاو هم ترس انگار

 !دهیخشم  پدرش ترس  از

 : دیگویآرامش  قبل از طوفان است م  دانمی که م یآرام اما با آرامش خروش

 نامه کو؟  -

و با   زندیکه خروش نامه را چنگ م  ردیگی وش مرا سمت  خر یو کاغذ  آوردیدستش را جلو م  جانان
 : خواندی بلند م یصدا

 !خزان.هاان یحاج  امت یما به ق دار  ی... دکنمی م  ینجور یمنم ا ن،ی کنی م یشما اونجور  -

 . کوبدیم امنهیس یوارهیخود را به د مهابای. قلبم ب کندی م  سکوت

 اشقه یشق یو رگ  سبز  رو شوندی و دستانش مشت م   شوندی رفته رفته قرمز و قرمز تر م  چشمانش
 : زند ی و ناگهان عربده م زندی م رونیب
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 کثافت کجا رفته؟ کجــــــا؟  یدختره  نیا -

 : کندی م  یرو انهی م خاقان

 خروش... -

 : زندی و بلند تر عربده م  دهدی امان نم  خروش

 ؟ یبهش کمک کرده که فلنگ رو ببنده! کــــ  یکیم بهش کمک کرده! مطمئن  یکی -

 نفهمد!  اینفهمد... خدا ای. خدادهمیلب صلوات م  ری و ز بندمی را محکم م چشمانم

 :دیگوی م ُخلود

 هست که خودش پاشه بره.  دهی خان داداش! اون اونقدر در های زنی حرف م  -

 : دیگوی تند م مامان

 تو؟  ایاونه  دهیدر ،یاله  یالل ش -

 .ندینشی مبل م یبابا روو حاج  کندی سکوت م ُخلود

 نشود.  اشی ز یچ ایخدا

 اش زرد است؟چهره  چرا

 دخترش از خانه فرار کرده خوشحال باشد و بشکن بزند؟  ال؟یاست خ سوال

 . خوردی است که حالش بهم م معلوم

 !الی خ یجرم هست  ک  یهم شر تو

 خانه! نیبهم خوردن  اوضاع  ا  ک  یشر

  یکند... خواستم خواهرم قربان دای! اما من فقط خواستم خواهرم نجات پی مقصر  ال،ی خ یمقصر 
 نشود.
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 : کندی بابا آرام م حاج

بر    نینکرد  داش یرفته! پ یکدوم گور  نینیبب   نیدنبالش بگرد نیبر  ن،یخط و نشون نکش  یالک نجایا -
 !نینگرد

 : میگویم

 ! رسنیشب  االن سر م  ک  یحاج بابا نزد -

 .کندی نم  یبه حرفم توجه کسچیه

 . روندی م اشاریخاقان، ُخلود و   خروش،

 تا بنوشد. کندی و کمکش م  کندی قند درست م بابا آب حاج  یبرا همتا

 زند ی مدام غر م جانان

 .کندی م هیگر مامان

 .کشدی در فکر است و آرام به شکم  بزرگش دست م خندان

 نکند.  یرا سر  او خال اشی دق و دل  یسکوت کند تا کس دهدی م حی هم ترج نیآر

 من... و

 !امستادهیسر پا ا هنوز

. هر چقدر که دوستش داشتم دو برابرش  کشدی خشک شده است. ترس از خروش آخر مرا م دهانم
 . بردمی و حساب م دمیترسی ازش م

 شود؟ی چه م یآذر 

 .شودی نم  شیدایخزان پ  دانمیکه م من

 شود؟یچه م شود؟یم چه

 :میآی همتا به خودم م یصدا با
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 !خورهیداره زنگ م اتی گوش الی خ -

 . کشمی م  رونیب راهنمی پ ب  ی را از ج امی و گوش دهمی تکان م  یسر 

 خزان است!  ایاست... خدا خزان

 :دهمی و جواب م  رومی سمت  اتاقم م به

 خزان؟  -

 : فهممی م شیرا از صدا نیاست، ا خوشحال

  زنمیور بهت بازم زنگ مفرودگاه! رفتم اون میریم میحافظ شدم دار   ن  یاالن سوار  ماش ال؟ی الو خ -
 ؟ یاوک

 مراقب خودت باش خزان! زم،یباشه عز -

 : دیگویم

 اوضاع چطوره؟  -

 :میگوی و م کشمی م یق یعم  نفس  

 است خزان!بابا هم حالش بهم خورده. ماتمکده. حاج گردنی ! االن مردها دارن دنبالت مشیمقاراش -

 حقشونه! -

 : دیگویکه م کنمی دهنده نامش را صدا م هشدار

 ؟ یندار  یخوب، من برم فعال کار  یل یخ -

 مراقب خودت باش.  زم،ی نه عز -
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 .شومی و از اتاق خارج م  کنمی م قطع

 :دیگوی م  باباحاج 

 بود؟  یک -

 !طی شرا  نیهم حواسش است، در بدتر هنوز

 :میگوی دروغ م  به

 بود!  مینس -

 .دیگوی نم یز یو چ دهدی تکان م  یسر 

 .گذردی م زمان
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مردها   یه یو خروش و سپس بق شودی که در  خانه با شتاب باز م  روندی هفت م شواز  یبه پ هاعقربه 
 . شوندی وارد  خارج م

 دهم:  صیاشان تشخاز چهره  بخواهم

 متٔاسف.  اشاریُخلود کالفه است، خاقان َپَکر و  د،یآی خونش در نم  یرا کارد بزن   خروش

کرده  دایکه خواهرم نجات پ کنمیاند و من خدا را شکر م نکرده  شیدایاست. معلوم است که پ معلوم
 است.

 :دیگوی م  باباحاج 

 شد؟ی چ -

 : دیگوی م خروش

 !نیزم یخانم آب شده رفته تو -

 : دیگوی مسترب م ُخلود

 م؟ یکن کاری رو چ  یآذر  -

 :دیگوی م  باباحاج 

 بهش زنگ بزن.  -

 : شودی که حاج بابا مانع م دیبگو یز یچ خواهدی م خروش

 بلندگو! یبهش زنگ بزن و بذار رو -

 .گذاردی م کریاسپ یو رو ردیگی . تماس مکندی اطاعت م ُخلود

بود. بم و خش   بایچه ز شی... صداشیصدا اندازد،یم  نیپشت  خط طن  یآذر  یاز دو بوق صدا بعد
 دار!

 هان؟ رمیُگل ت رو بگ ی  آبج  امیزودتر ب  یمشتاق  یلیبه به! ُخلود خان انگار خ -
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 .کشدیبابا اخم در هم مجو حا  کندیدندان قروچه م خروش

 : دی گوی با استراب م  ُخلود

 . ستیزان فرار کرده، نخ -

 : دیگوی و م کندی چند لحظه سکوت م یآذر 

بگو حلوا ها رو آماده کنن! قبل از مرگت توبه هم کن بذار در    زتیعز یخوب پس به خانواده  یل یخ -
 ! انیحاج  یرو وداع بگ ی کمال  آرامش دار  فان

 :دیگوی و با لکنت م شودی زرد م  ُخلود

 ست؟ین یاگهیر...راه  د -

 : دیگویو م  کندی م یمکث  یآذر 

 راه هست! هی -

 : ویگوی مشتاق م ُخلود

 .کنمی چون و چرا قبول م یهست ب  یبگو، هر چ -

 : شکند ی مرا م یکه تمام  باور ها دیگوی م یز یاو چ و

 !یفرار کرده، اوک اتی اون آبج  -

 ! انیحاج الی ! خخوامی رو م اتکه یکوچ  یکه هست! آبج اتکه ی کوچ یآبج 

 . شودیحکم فرما م یبد  سکوت  

 .دیگوی نم ی ز یخروش هم چ یحت

 کرد؟ی م یینامم خودنما ی رو سانیکه نام  عل یمرا؟ من خواهد؟یاو چه م شنوم؟ی چه م ایخدا

 : دیگویم دیگوی نم یز ی ُخلود چ ندیبی م یوقت
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رو   اتکهی کوچ یاونجا و آبج  امیم گهیساعت د هیتا  ی ! اگه قبول کنیساعت وقت دار  کیفقط  -
 و اگه نه...فردا... کنمینشون م

 .کندی و قطع م  دهدی را ادامه نم حرفش

 بود؟  ییچه بال  گرید نیا ایخدا
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 من است.  ی  زندگ  نیکه نزدم، ا ی. حرف  بدنگردیبه خون نشسته به من م یبا نگاه   باباحاج 

 : میگوی و هر چند سخت م آورمی نم کم

بابا  نزول خور بشم. ح...حاج  هیزن   خوامی با اون ازدواج کنم. ن...نم خوامی بابا من...من نمح...حاج  -
 لطفا!
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 .روم ی قدم عقب م کی ده یو من ترس شودیمبل بلند م یاز رو یعصب

  ستیکه معلوم ن یگرفت ادیاون خواهر ت  از ؟یار یحرف  من م  یکه حرف رو یگستاخ شد  نقدریتو ا -
 . تمام!الیخ  یکنی ازدواج م ی. تو با جسور آذر کنمی آره؟ من آدمت م ه؟یاالن با ک

 :میگوی و م  زمیری م اشک

. شما که  رمیگی م میخودم تصم  ی  زندگ یمنه، من برا  ی  زندگ  نی! اخوامی . من اون رو نمخوامی نم -
  ن؟یفهم یسقف سر کنم. م  کی ر  ی عمر باهاش ز کی دیمنم که با  نیا ن؛یکن یبا اون زندگ  نیخوای نم
 ...زتیبابا...تو رو جون  عزحاج خوامی عمر! نم  کی

 .افتمیم ن یزم  یو رو شودی حرفم قطع م کندیام مکه مهمان  گونه یای ل یس با

 : شنومی متعجب  خاقان را م یصدا

 بابا؟ حاج  یکنی م کاری چ -

 : زندی داد م باباحاج 

 !دهی م یو درس  زندگ ستهیایمن م یگستاخ شده که جلو نقدریدختر ا نیساکت! ا -

 .زندی به شکمم م  یلگد و

 : شنوم یشده را م ختهیمامان را که با گربه آم یو صدا چمیپی درد به خودم م  از

 . ادیآقا؛ خدا رو خوش نمنکن حاج  -

 .کندی او را ترک نم  هیگر روز ها نیمادرم...ا آه

 : دیگوی هراسان م خندان

 کرد!   یبابا قربونت برم ولش کن. بچگحاج  -

 چشمانش را خون گرفته است.  یاما جلو باباحاج 
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بار است که کتک  نیسوم ن ی. اخوانمی خودم را م یسمت  کمربندش و من فاتحه  بردی م دست
 مهربانم؟ چرا؟ چرا؟  یبابااز خروش خورده بودم و حال حاج  ری. دو بار  اخ خورمیم

 .کنمیخون را در دهانم حس م ی  شور  خوردی کمربند که به صورتم م سگک

 کنندی التماس م هیبابا را از من جدا کند و خندان و مامان و همتا با گردارند حاج  یسع اشاری و  خاقان
 .رددای بابا دست بر نم که مرا رها کند اما حاج 

 .ندیگوی نم چیو جانان ه خروش

 . ستیمهم ن شی هم که اصال برا ُخلود

 .کندی به من نگاه م سی که با چشمان  خ نمیبی را م  نیآر

 را هم ندارم. ستادنیا یکه نا خورمی کتک م  آنقدر

. خروش  شودی و از خانه خارج م رود ی و به سمت  در م کندی کمربند را همانجا رها م یعصبان  باباحاج 
 .رودی م پشت  سرش م ه

 . کندی م هیو گر کشدیو سرم را به آغوش م  دیآی به سمتم م مامان

 . خوردیام ُسر مگونه  یاز رو اشک

گناه   کی  نی! به کدام؟ینیبی مرا نم ایزن  او شوم! خدا خواهمی! نمخواهمی مگر زور است؟ نم ایخدا
 !افتد؟ینامش رعشه به جانشان م دن  یبا شن رازیبشوم که تمام  ش  یزن  کس  دیبا

 

 * * * * * * * * * * 

 

 .فشاردی در را م  زنگ

 بار است که لبخند مهمان  لبانش شده است.  نیاول  یاست و برا خوشحال
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 .نگردی داشت م شیکه حکم  برادر را برا یهم خوشحال است و شاهکار با لبخند به دوست فروغ

 .کندی را نشان م شیاهای امشب دختر  رو جسور

 با چشمان  "کاس" را! یدختر 

 .شودی باز م   ی"ـکی"ت یبا صدا در

 تا اول فروغ وارد شود. رودی دروازه کنار م یجلو از

 و به دنبالش جسور و شاهکار.  شودی م اطیوارد ح   فروغ

 !شوندی سوارت م یده  یخوش که نشان  کس یداشت رو دهی. عقخوردی را م  لبخندش

 !شناسدی که امشب سر از پا نم  دانستی خدا م اما

 .شوندی خانه م وارد  

 .کندی و تعارف م ردیگی را هم م ینیر ی . دسته گل و شدیآیبه استقابالشان م ُخلود

 که خوشحال است ُخلود است.  یتنها کس  انگار

 .نندینشی م یمبل یرو یپرساز سالم و احوال بعد

 . ندیبی اما دخترک را نم چرخاندیم چشم

 : دیگوی و م کندی لب زمزمه م ر  ی ز یاللهبسم   فروغ

 من مادر بزرگ  جسور جان هستم... -

 :دهدیو ادامه م کندی شاهکار اشاره م به

 حکم برادر رو داره براش!  رستانشه؛ی شاهکار هم دوست  دوران  دب -

 :دیگوی و م زندی پوزخند م  خروش

 خانم. حاج  میداشت رستانیبرو تو د دنشیسعادت  د -
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جداگانه  پ  ی . خروش و جسور دو اکخوانندی درس م رستانی دب ک یجسور و شاهکار در   خروش،
 یجو  کیها هم آبشان با هم در بودند. از همان موقع  زیاز گردن  هم گالو شهیداشتند که هم

 . رفتی نم

 :دیگوی م  فروغ

 اد؟ی عروسم کجاست؟ نم  -

 فروغ! یدیپرس ییکه چقدر سٔوال  به جا آخ

 :دیگوی م فرهادحاج 

 . اریرو ب یبابا جان چا ال؛ی خ -

 و حاال شد بابا جان؟ دادی جان م  شیدست و پا ر  ی داشت ز شیپ یقه یجان؟ تا چند دق  بابا

 .دیآی م رونی به دست از آشپزخانه ب ینیو س یگلبا چادر  گل  ریسر به ز الیخ  گرید یقیدقا

 .کشدیو کبودش اخمان  جسور را در هم م  یو صورت  زخم سر

 

 

 

 

 

 ��✍#غزل_داداش_پور  یوایقدم  ش به

 

 ۱۶_پست# ��

 ( گنگستر )  دوم_فصل# ��
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 .رسدی و به جسور م  رودی و دانه دانه جلو م کندی فرهاد تعارف ماز همه به حاج  اول

 .ردیگی م یرا جلو  ینیو س شودی م خم

 . دختر نبود که؛ فرشته بود فرشته!کندی جسور را نوازش م   ی  نی ب اسیگل   عطر  

 د؟یگویصورتش چه م یرو یهازخم  اما

 اند.بسته آوردهزبان نیسر  ا ییبال کی ش ی که برادرها داندیم

 . شکندیزنش شود؛ خودش قلم  دست  آنها را م بگذار

 : آورد یخود ماو را به  الیخ یصدا

 د؟یداری بر نم -

 چرا بغض داشت؟  شیصدا

 .داردی را بر م  یو چا دهدی تکان م  یسر 

 .ندینشی و کنار  مادرش م  رودی عقب م الیخ

 : دیگوی با لبخند م   فروغ

تا   میینجایا غمبریسر  اصل  مطلب! ما طبق  سنت  پ میخب حاال که عروس خانم هم هستن بهتره بر -
 . میکن یپسرمون جسور جان خواستگار  یجان رو برا الیدخترتون خ 

 :دیگوی م فرهادحاج 

 جواب در هر صورت مثبته... -
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 :دهدیو ادامه م کندی به ُخلود م ینگاهمین

 به لطف  ُخلود خان! -

 .دیآی ها اصال به او نم یینمامظلوم نی. ادیگوی نم یز ی و چ اندازدی م نییزده سرش را پاشرم  ُخلود

 دیگوی م خاقان

  یکم ی  سال اختالف  سن  زدهیس میباش   نیبواقع میگذاشته...اگه بخوا یتازه پا به نوزده سالگ الی خ -
 گم؟ی ! درست مستین

 : کندیم یدستش یکه جسور پ  دیبگو یز یچ خواهدی م  فروغ

! از رهی نم یجو هی یکم آبشون با هم تو یها با اختالف  سن  یپسرم، بعض  ستیبه سن ن  زیهمه چ -
 عدده! کیگفتن سن... فقط  میقد

 بابا زودتر گفت: که حاج  دیبگو یز ی خواست چ  خاقان

  یی! جاستی ن  ی. پس حرف نیایبا هم کنار م نیکنی عادت م اتونی سر خونه و زندگ نیخوب، بر یل یخ -
 ! نیحرف نذاشت یبرا

 کندی م یپا فشار  خاقان

 خب پس برن تو اتاق با هم حرف بزنن! سنگ هاشون رو وا کنن! -

 نشود.  یببر  زخم نیا یداشت که خواهرش طعمه  دیهم ام هنوز

 : دیگوی بابا ممخالفت که حاج  خواهدی م خروش

 کن.  ییجسور خان رو راهنما  الیخوب، خ یل یخ -

 .طورن یو جسور هم هم شودی بلند م الیخ

 و جسور هم پشت  سرش.  رودیه سمت  اتاقش مب الیخ

 و  شوندی اتاق م  وارد  
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 . ندینشیتختش م یو رو بنددیاتاق را پشت  سرش م در  

 .کندی به جسور نگاه هم نم یحت

 : پرسدی را م کندی که به ذهنش خطور م   یسٔوال نیو اول ستدیای جا م همان جسور

 شده؟ی سر و صورتت چ  -

 کتک خوردم!-

 : کشدیدر هم م اخم

 چرا؟  -

 تا به او نگاه کند. چشمانش... چشمانش... کندی م دایجرٔات پ  باالخره

 بخاطر  شما  -

 : دهدیو ادامه م  کندی م  مکث

دارم و شما    ای با شما ازدواج کنم. اسم  پسرعموم رومه، من خودم آرزو و رو خوامی جسور خان من نم -
. نیخوای و منو نم  نیمخالف نی بگ میکه رفت رونیازتون ب کنمی . خواهش من یکنی خرابش م نیدار

 ازتون! کنمی خواهش م

 :دیگوی و م شودی تر م قیعم اخمش

 خوامت؟ یدروغ بگم که نم یعنی -

! حرف از خواستن د؟یگویمرد چه م نی. ااندازدیم  نییو سرش را پا ردی گی رنگ م شیهاگونه
 ! پس خزان چه؟!زند؟یم

 :دهدی ادامه م جسور

 کاس  چشم! کشمیقلم... من ازت دست نم  هی نیبخواه؛ اال ا یخوا ی ازم م یز ی هر چ -

 . رودی هم پشت  سرش م الیکه خ شودی زودتر از او از اتاق خارج م و
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 : دیگوی رو به جمع م  رجسو

 !میکنار اومد -

 .زندی حلقه م ال یدر چشمان  خ  اشک

 :دیگوی م فرهادحاج 

 هفت روزه بخونم تا روز  عقد!  یغه یص هی نی ایخوب؛ پس ب  یل یخ -

 خواندند.  غهیص

 انداختند.  حلقه

 کردند و رفتند.  نشان

 

* * * * * * * * * * * * * 

 

 . دوزمیچشم م امییطال یحلقه  به

 است؟  یجسور آذر  یحلقه

 .کنمی و درونش را نگاه م آورمی را در م  حلقه

 نوشته شده بود "جسور".   نیالت با

 بود؟  تشیمالک  سند  

 :افتمیاش در اتاق م جمله  اد  ی

 "خوامت؟یدروغ بگم که نم  یعنی-"

 پس خزان چه؟!   خواست؟یم
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 سردرگمم! نقدریچرا ا ایخدا

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۷_پست# ��

 ( گنگستر )  دوم_فصل# ��

 

 

 

 .انیخاقان در چارچوب  در نما  کل  ی و ه شودیباز م ی"تق"ـ یبا صدا در

 مخمصه نجات نداده است! نیکه چرا مرا از ا  کندی م یکه خود خور   دانمی است. م ناراحت

 . ندینشی تخت م یو کنارم رو دیآیو به سمتم م بنددی را م در

 .افتدیام مکه در دست گرفته  یابه حلقه  چشمش

 . برمیو حلقه را درون  انگشتم فرو م  شومیم معذب

 ؟ یخوب  -
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 !یاراد ر  یکامال غ زنم؛ی م  پوزخند

 :دیگوی و م کشدی م یق یعم  نفس  

نگران  ؟ی که دست برداره اوک  کنمیم اشی . راض زنمیحرف م  یبا جسور آذر   رمی من فردا م الی خ -
 .کنمی رو حل م  زیچنباش من همه 

 : میگویو م زنمی م  یتلخ  لبخند  

عالم   هی باهاش حرف نزدم؟ اصال تو  یکنی خاقان! فکر م شهی عالم منصرف بشن اون نم یهمه -
 ! دارهی خاقان. بر نم  داره ی . دست از سرم بر نم کنهیم ریس   یاگهید

 . زندیدر چشمانم حلقه م اشک

 ! بمیچقدر غر ایخدا

 .دهمیو من از خدا خواسته تن به آغوشش م  کندیباز م  میرا برا آغوشش

 :دیگوی و م کندی را نوازش م  میموها

 . هم باعث فرار  خزان شد و هم...زدمی م خوردی رو تا م   زیچهمهی به خدا دست  من بود اون ُخلود  ب -

قمار باز و نزول   ؛یجسور آذر  یکردهمن نشان دیسخت است که بگو شی. انگار براخوردی را م حرفش
 ام! سخت است! شده  رازی خور  معروف  ش

برادر تر بود. مرهم  درد  میبرا ی. خاقان از هر برادر زندی حرف م  میو او برا مانمی در آغوشش م  آنقدر
 ام! شده  یبا رفتنش من قربان  داندی و نم ستین  گریکه د یبود. خاقان و خزان! خزان میها

 کار  نکرده!  ی  قربان 

 یخزان جرٔات داشتم االن صد هزار دفعه پا به فرار گذاشته بود اما افسوس که برا یبه اندازه  اگر
 .ترسمی اتفاقات  بعدش م

 . شودی و همتا وارد م شودی اتاق باز م  در

 :دیگویم معذب



 کاس 

49 
 

 اشون!بدرقه   نیبگم بر ما ی گفتم ب رنیآقا خاقان؛ خروش خان دارن م -

خانه معذب  نی"آقا خاقان"! هنوز هم عادت نکرده برادرم را با نام  کوچک صدا بزند. هنوز هم در ا
 است.

بلند   نشاندی م امی زخم ی  شانی پ یرو یابوسه نکهیو خاقان بعد از ا میآیم رونیآغوش  خاقان ب  از
 .شوندی و با همتا از اتاق خارج م شودیم

 .کشمی م یق یعم  نفس  

 اند.قلبم گذاشته یرو  ییلویصد ک یوزنه کی کنمیُپر است. احساس م دلم

 کار  نکرده شوم؟ چرا؟  ی  قربان دیچرا؟ چرا با ایخدا

 . زنمی را م زی پر دیو کل  شومی م بلند

 است.  زی چ نیخواب بهتر  تی وضع نیو در ا االن

 

* * * * * *  * * * * 

 

 . ردیگیرا به سمتم م چیو ساندو  ندینشی کنارم م مینس

 . خورمیُسس بزنم م  نکهیو بدون  ا کنمی را باز م چیو ساندو کنمی م یتشکر 

 :دیگوی ناراحت م مینس

 ال؟ یآره خ ؟ی ش یزن  جسور آذر  یخوایم یجد   یجد یعنی الی خ -

 :میگوی و م زنمی م  یپوزخند

  وونهی! دارم دمیآرزو داشتم نس یبشم. من کل  یکه زن  ک رنیگی م میواسم تصم  هیمگه دست  منه؟ بق -
 !وونهید شم،یم
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 عوض شود.  مانیتا حال و هوا مییا یب  رونیبود که به ب مینس  شنهاد  یپ

! اما خاقان  رون؟ی دارد دختر تنها برود ب لیدوست ندارد. چه دل ادیرا ز  زهایچ  نیبابا اچند حاج  هر
 ام را گرفت. اجازه 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۸_پست# ��

 [گنگستر] دوم_فصل# ��

 

 

 

 : زندی غر م مینس

 . نیشیبعد تو و خواهرت در به در م کنهی م یُخلود غلط اضاف فهممی آخه من نم  -

 : دهدیو ادامه م  کندی م  یمکث

 !الیخ گمی م -



 کاس 

51 
 

 :میگوی م حوصلهی ب

 هوم؟  -

 فرار کن! -

 :میگوی م متعجب

بابا باز کتکم بزنه؟؟ االن کنن؟ حاج  اممهیقمه یهام قداداش یخوای تو دختر؟ فرار؟ م یگی م یچ -
 جسور هم بهشون اضافه شده.

 : نالمی م عاجز

. اصال...اصال  کردمی ترس و استرس! کاش منم آزاد بودم...آزاد پرواز م نیخسته شدم از ا ایخدا یوا -
  کسچیو ه بودی ! کاش پسر بودم تا حساب  رفت و آمدم فقط دست  خودم م میکاش دختر نبودم نس 

 نکنه...کاش...  یاجبار  چیبهم ه

 :دیگوی و م  کندی ترحم نگاهم م ُپر

 ! الیبرات خ   رمی بم  یاله -

 : کنمیزمزمه م و زنمی م  یتلخ  لبخند  

 ! زمی خدا نکنه عز -

 :میگوی و م  اندازمیکنارم م یگاز به او زده بودم را در سطل  زباله  کی را که فقط   چمیساندو

 .شهیم  یبابا عصبان برسم حاج  ریبرم، د گهیمن د -

 : دیگوی و م شودی هم بلند م میو نس  شومی م بلند

 نکن.  ال یفکر و خ  ادی. برو ززمی داشت. تو برو عز دیخر  یسر  هیبرم تره بازار؛ مامانم  خوامی من م -

 .میشوی از هم جدا م یکوتاه ی  و بعد از خداحافظ دهمی تکان م  یسر 

 . شومیاما ناگهان منصرف م  رمیبگ  یتاکس خواهمیم
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 قدم بزنم. خواستیم دلم

 .کشدی م دکی که نام  خانه را  یتنفس! دور از آن قفس یکم

 که هر کس سرگرم  کار  خودش است.  کنمی نگاه م یمردم به

 . رودیجدول راه م  یجهان فارغ از رو یز غوغا  یکی

 . زندیحرف م  لشیبا موبا  یکی

 .زنندی با هم و دست در دست  هم قدم م یزوج 

 ! یمشغولند... مشغول  زندگ همه

چه   نجای... او ازنمی م خی. شودی روح از تنم جدا م کنمی حس م  شنومیکه کنار  گوشم م ییصدا با
 کرد؟ یم

 ؟ یخانم آذر  -

 . گردمی م بر

 فاصله از من!  ن ی ...با کمترنمشیبیم

 : میگویو م  رومی قدم عقب م دو

 ه؟یچ  یخ...خانم آذر  ن؟یکنی م کاری چ  نجایشما ا -

 :دیگوی و م کندی م بشیدر ج  دست

 ست؟ یات چرا دستت ن! حلقه یی! که اونم توهینه و ک هیچ -

 دارد. اخم

 است.  یجد کامالً 

 . نگرمی است م یااز هر حلقه  یام که خالانگشت  حلقه  به
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 درش آوردم.  رمیوضو بگ خواستمی که م ظهر

 گذاشتمش!  ییهمانجا کنار  روشو احتماالً 

ن ن م   :میگوی و م کنمی م یم 

 جا گذاشتمش!  ییکنار  روشو  رمیگوضو ب خواستمی م...م -

 اخم دارد.  هنوز

 :میگوی م دهیترس

 !شهی َشّر م  نهیبی م  یکی نی بر نجایتو رو خدا از ا -

 .دیآی م  کمینزد گرید ی و قدم زندی م  پوزخند

 .داردیچرا دست بر نم  ایخدا

 ام،یکامالً جد  ال؛یتا گور همراهت باشه خ   دیات باخانم! حلقه  ستادهیَشّر جلوت ا شه؟ی َشّر م  -
 .دمی وگرنه َشّر رو نشونت م  ،یار یاون المصب رو از دستت در نم  یزمان  چیو تو ه چوقتیه

 : دیگویکه م دهمی سرم را تند تند تکان م دهیترس

 ! رسونمتی م  نیتو ماش نیبرو بش  ای خوبه! ب -

 : کنمی م مخالفت

 !خوامی نم -

 : پرسد یم

 چرا؟  -

 ترسناک است؟  نقدریچرا ا ا یخدا ترسم،یم

 :میگویو م دهمی قورت م یدهانم را به سخت بزاق  
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 کنم. یرو اده یپ خوامی م...م -

 : دیگویو م دهدی تکان م  یسر 

 .میکنی م یروادهی خوب؛ با هم پ یل یخ -

 .داردی و قدم از قدم بر م ردیگیُمچ  دستم را محکم م یحرکت  ناگهان  کیدر  و

 . شومی قدم ماو هم با

 . کشمی رنگ گرفته. خجالت م  میهاگونه

 :میگویم معذب

 ن؟ یدستم رو ول کن شهی م -

 :دیگوی م درنگی ب

 نه! -

 گن؟یم  یآخه زشته؛ مردم چ -

هم که بخوان بگن خب تو   یبگن! بعدش هم هر چ   یواست مهمه؟ هر چ نقدر یچرا حرف  مردم ا -
 ! یرسم گهیتا دو روز د غه،یحاال ص  ،یزنم

 .کنمی نگاه م اشافهیق به

 است.  چهارشانه
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 ۱۹_پست# ��

 ( گنگستر )  دوم_فصل# ��

 

 

 

 تنش است! پ  ی که تن کرده است ک یو شلوار  کت

 ...میعطرش بگو از

 خاک! ی...بودانمی عطر  خنک، تلخ، نم کی

 !نی کالم؛ دلنش کی در

 م یدیسر  کوچه رس به

 از دستم در رفته بود. زمان

 و گفتم:  ستادمیا جاهمان

 ممنون! یلیخ  رم؛ی رو خودم م اشه یبق -

 و گفت:  ستادیا

 خوب برو! یل یخ -
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که در آغوشش   دیدستم را کش ی حرکت  ناگهان کیبکشم که در  رونی دستم را از دستش ب خواهمیم
 .دودیم میها افتادم. خون به گونه

 جان؟  یبال   ایآتش بود  یچه بود؟ پاره  گرید نیا ایخدا

 :میگوی و م  اندازمیم  نییسرم را پا  معذب

 ن؟ یکنی م کاری چ -

 .آورد ی م ن ییرا پا  سرش

 .دیا یب  رونی را بشکند و ب وارید نیا خواهدی م یی. گوکوبدی م امنهیس یواره یبه د مهابای قلبم ب 

 :دیگوی و م  زندیم امی نی را به نوک  ب اشی نیب  نوک  

 !دمیواسه چشمات جون م -

 . رندیگی رنگ م شتریب میهاو گونه میگوی نم یز یچ

 : دهدیادامه م الیخی اما ب او

 دوست دارم. یلیرو هم خ شنی رنگ به رنگ م  یهاَتم که هگونه نیا -

 .فشاردی و مرا به خودش م شودیدور  کمرم حلقه م دستش

 ام.ُسست شده  نقدریا چرا

 نم؟یبی تو رو خاص م  یلیمن خ ای یخاص  یل یواسم جذابه، بکره، خاصه! تو خ ز تیاصال همه چ -

 . دهمیو به رنگ به رنگ شدنم ادامه م  کنمی هم سکوت م باز

ُمردم تا به دستت آوردم. فقط دو روز مونده؛ دو روز مونه که تمام و   دم،یمن واست جون م الی خ -
 !یش یکمال واسه جسور آذر 

 .گذاردی م میموها یلبانش را رو یحرکت  ناگهان کیک در   کندی خم م سر و

 چه شد؟  ایخدا
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 .امستادهیا حرکت ی اما من مسخ شده ب کاردیام م یشانیرو پ یا بوسه

 : شوم ی ازش جدا م دهی ترس یاعربده  یصدا با

 که؟ی مرت یخور ی م یچه ُگه یتو دار  -

 است!  سانی... علایاست خدا سانیعل

 ...ادیآن هم ز امده یترس

 . نگردیم سانیعل هیو با پوزخند  دهد ی م هیو به حصار تک  کندی م بشی دست در ج الیخی جسور ب اما

 ی. اونقدر ها هم بمیدی م صی حالل رو از حروم تشخ   میباش یواهلل ما هر چ   م؟یزن موَنم نبوس ه؟یچ-
 ! میستین مونیو ا نید

 سرخ شده است.  سانیعل

 زده است. رون یب  اشی شنانیپ رگ  

 سرخ است... چشمانش

 ! ایخدا ا،یخدا

 که اسم  من روشه؟! ی! دختر ؟یبوسی به زور دختر  مردم رو م ناموس؟ی ب یکنی بلغور م  یتو چ -

 . دهدی را از دست م اشی ذات ی  جسور هم آن خونسرد  بارنیا

 : دیگو ی و با پوزخند م  ردیگی م  واریرا از د اشه یتک

 اسم  تو روشه؟  -

 : دیگوی و م کندی م  یمکث

 من؟ ی  زن  رسم گهیمنه و تا دو روز  د یغهیآخه بـــــدبخت؛ اگه اسم  تو روش بود چرا االن ص-

 : زندی و عربده م کوبدیجسور م یبه گونه یو مشت آوردی به سمتش هجوم م   سانیعل بارنیا



 کاس 

58 
 

 !ناموسی مال  منه ب الی خ -

 .زنمی م  غیج

. )جسور  کوبدی م سانیو با کله به صورت  عل ردیگی را م  سانیعل یقهیو  آوردی هم کم نم  جسور

 ( ��کرگدن

 ! یکه چشمت دنبال  زن  منه!... زن  جسور آذر  ییتو ناموسی ب-

 تر.  ادیز شانیهاو عربده ها و فحش شودی م ادی و خوردشان ز زد

 .ندیآی م رونیب هاهی که تمام  همسا یطور 

 .دیآی م رونیو ُخلود ب شودی ما هم باز م ی خانه  یدروازه  باالخره

 : میگویو م  دومی سمتش م به

 رو. گهیدکن ُکشتن هم یکار  هی ایُخلود؛ ُخلود تو رو خدا ب -

 :دیگوی م سانیو رو به عل  ردیگی قرار م  نشانی و ب رودی به سمتشان م ُخلود

 ابو؟ یچته  -

 زنشه! الیخ گهی الدنگ م نیچمه؟ ا -

هم عقد  گهیتا دو روز د اشهغهیاومدن نشون گذاشتن االن هم ص شی! چند روز پ گهیخب زنشه د -
 تو رو سننه؟ کنن؛یم

 :دیگوی و م زندی م  یپوزخند سانیعل

 نکن الکردار! یباهام شوخ  -

 :دیگوی م  لکسیر ُخلود

 بابا از اون بپرس!حاج  یدارم مگه؟...اصال برو مغازه یشوخ  -

 . نمیبیباشد را م  میبه آرزوها دنیرس یبرا یکه قرار بود ُپل ییرا در چشمان  پسرعمو یدینوم  بارنیا
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 عمو قول داده بود!اما حاج  -

 :دیگوی و م زندی اش مبه شانه  ُخلود

 !ی  زن  جسور آذر  لایقولش؛ خ   ر  ی فرهاد زده زبده حاج   گهیجا د هیرو  اتیبرو داداشم؛ برو خدا روز  -

 . نمیبی متعجبشان را م یهاو نگاه   شنومیمردم را م  یپچ ها پچ

 است. یجسور آذر  دانستندی نم

 .دانندیم االن

 

 ��باشد ی_مگردی _ممنوع_و_قابل_پ ی _بردار ی#هرگونه_کپ 

 

 

 

 

 

 ۲۰_ پست# ��

 ( گنگستر )  دوم_فصل# ��

 

 

 

 . رودیو م شودی م  نشیو سوار  ماش  داردی قدم به عقب بر م دینا ُام سانیعل
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 : دیگویم هیرو به در و همسا  ُخلود

 تموم شد. شی نما ن؛ یبر -

 :دیگوی و م گرددی و ُخلود به سمت  جسود بر م روندی م هاهیهمسا

 بخور.  یز ی چ ییچا هیباال دست و صورتت رو بشور  میبر  ایداداش ب -

 دارم.  کیکار  کوچ هی ال ینه تو برو؛ من با خ  -

 .بنددی و دروازه را پشت  سرش م شودی و وارد  خانه م دهدی تکان م یسر  لودخُ 

 : دیگوی به خون نشسته م  یو با چشمان  گرددیبه سمت  من بر م  جسور

 ! یدی پسر عموت هم اصال رو نم نیندارم. به ا یاصال شوخ ال؛ی خ  یکنیات رو دستت م حلقه  -

 پسر عمومه؟ یدیاز کجا فهم  -

 : زندی م  پوزخند

 مردک هم گفت! نیاسم  پسر عموت روته؛ ا یاون شب گفت  -

 .میگوی نم یز یو چ رمیگی را به دندان م لبم

 ! تی تربی ب

 : دیگوی و م داردیبه سمتم بر م گرید یقدم

 ببوس منو!  -

 :میگوی و م  رمیگی سرم را باال م  متعجب

 ! نجایاز ا نی...برنهیبی م یکی اون لحظه هم کار تون درست نبود؛  ن؟یگی م نیدار یچ -

 :دیگوی و م اندازدی باال م  ابرو

 !مونمی م جانی هم  ینبوس یخوب نبوس؛ منم تا وقت یل یخ -
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 :میگوی و م کشمیم یاکالفه  نفس  

 آقا جسور!  -

 .دوزدی و منتظر به من چشم م دیگوی نم یز یچ

 .اندازمی م یاطراف نگاه  به

 خلوت است! کوچه

 !رودی و او م  بوسمشی م هیثان کی فقط

 !نیهم

قدش شوم اما تالشم هم بای تا تقر ستمیایم میپاها یپنجه یو رو شومی م  کیبه او نزد یقدم
 بلند تر است.  یلی است. قدش نسبت به من خ دهیفای ب

 قدم شود.تا هم آوردی م نیی سرش را پا ی اانه ی که با لبخند  موز شود ی انگار متوجه م او

 کنم؟ی من چه م ایخدا

 : کندی م زمزمه

 منتظرم!  -

 بگذارم.  شیمن پا پ خواهدی م نامرد؛

پش بکشم که  خواهمی م عی . سرگذارمی گونه اش م یو لبم را رو کشمیباال م گرید یرا کم  خودم
 کشد. ی و با شدت  مرا در آغوش م شودیدستش دور  کمرم حلقه م

 ! شومی اما منکر  لذتش نم امده یترس

 . رساندیآغوش  مرا به جنون م نیا

 م؟ یگوی چه م ایخدا

 : کندیو زمزمه م دهدی با  من فاصله م  یرا کم  خودش
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 خدا رو شکر کنه نزدم َشل و َپل ش نکردم!  دیاون الدنگ با ال؛یخ کشمی م شیرو به آت  ای بخاطرت دن -

 : م یگوی و م ندازمای م نیی خجالت سرم را پا با

 !نیری ببوسمتون م   نیگفت -

 : دیگوی و م نشاندیم امی نی ب یرو یکوتاه یبوسه

 برو! -

و بعد از باز کردن  دروازه خودم را   گردمی بر م عیو من سر شودی دستش از دور  کمرم باز م  یحلقه
 .اندازمی م اطی داخل ح

 . شنومی اش را مخنده  یصدا

 !دیپل
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  * * * * * * * * * * * 

 

 ام.تختم نشسته یاتاقم رو در

 هم کنارم نشسته است. همتا

 .میآی ُنه صبح به عقدش در م فردا

 حس  متناقص دارم. کی

 و ترس! نوبر است! لذت

 :دیگوی م همتا

 ؟ یدلم خوب  ز  ی عز -

 :دیوگیکه م میگوی نم یز یو چ دهمی تکان م  یسر 

االن که سه ماهه   یخاقان بد اخالق و بد قلقه! ول کردمی استرس نداشته باش باشه؟ منم اول فکر م -
 مهربونه! یلیواقعًا درک کردم که اون، خ کنمی م  یدارم باهاش زندگ

 :میگوی و م زنمی م  یپوزخند

قمار باز و نزول خور و اسلحه به کمر    ؛یهمتا؟ جسور آذر   یکنی م سهیخاقان رو با جسور مقا یتو دار  -
  ریدرگ سانیبا عل   یجور  هی ؛ین یبب یواسه اونه. همتا نبود رازیش یهاکه نصف  قمارخونه  رازی معروف  ش

 کنهیدرد م رش. همتا جسور از خروش هم بد تره! سکشتشیشده بودن که با خودم گفتم االن م
 واسه دعوا و عربده! 

 : نالم یو م کنمی م  یمکث
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درس بخونم، برم تو   دهی اجازه م رسم؛ی که ازدواج کنم به آرزوهام م سانیبا عل  گفتمی من با خودم م -
 ! اهامی اومد شد کابوس  رو یجسور آذر  شد؟ی اجتماع، کار کنم، شاغل باشم! اما چ

 :دیگوی و م  نگردیدلسوزانه به من م همتا

 ! الیبرات خ   رمی بم  یاله -

 .افتمی جسور م یحرف ها اد  یو  کنمی م بغض

 . دیجان کند تا به من رس گفتی م او

 . کشدی من به آتش م  یرا برا  ایدن گفتیم

 خواست؟ ی از اول مرا م مگر

 باز هم...  کردیاگر خزان فرار نم  یعنی

 .دهمیتکان م  نیرا به طرف سرم

 .کشندی افکار آخر مرا م نیا

 : دیگویو م  شودی بلند م همتا

 من نشستم ور دل تو! کننی واسه فردا دارن غذا درست م هیبرم، بق  دیمن با -

 کمک؟  امیمنم ب -

 زد و گفت:  یمهربان  لبخند  

 !هیگل  من؛ استراحت کن فردا روز  بزرگ یتو تازه عروس -

 .شودی و از اتاق خارج م  بوسدی را م امی شان یپ و

 عروس، روز  بزرگ!  تازه

 گر؟ ید یکنیچه م یدانی خودت م ایخدا
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 . آوردی مرا به خود م لمیزنگ  موبا یصدا

 . دوزمیاش چشم مصفحه به

 !خزان

 :دهمی م جواب

 زم؟ یجانم عز -

 ال؟ یخ  یخوب  -

 است، ترس!  یطور  کی شیصدا

 . زمی آره خوبم عز -

 شد؟ی چ  یجسور آذر  -

 :میگوی دروغ م  به

 برگشت!  یبه روال عاد زیدست برداشت! همه چ ؛یچ یه -

 : اشی ذات ی  ز یاز ت  شودی و قلبم تکه تکه م زندی م  پوزخند

 شده؟ی... بگو چلرزهی صدات م ال؛ی خ یست ین  یخوب  یدروغگو -

 .زنمی م یو هق  آرام افتدیام مگونه یاشک رو یقطره  نیو اول کشمی م یق یعم  نفس  

 :دیگوی و متعجب م دهیترس  خزان

 سر  ُخلود آورده؟  ییجون به لبم نکن... بال شده؟ی چ الیخ  ؟یکنی م هیگر الی خ -

 : میگوی م هیگر با

 خزان بدبخت شدم!  -

 ـــال؟ یخ شدهی چ -
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خوندن، فردا ساعت نه   غهیص یمن و جسور آذر  ن  یاومدن منو نشون کردن، ب  یاون شب که تو رفت  -
 .شمی م یجسور آذر   ی  صبح زن  رسم

 حدس بزنم که متعجب است. توانمی. مکندی م  سکوت

 :میگوی و م کنمی ام را پاک مگونه  یرو یها اشک

 خزان؟  -

 : دیگوی م یشرمندگ  با

 خوانی تو رو م دونستمیخدا اگه م ی. به خداوندشهی م  ینجور یا دونستمی من...من نم الی خ -
 ! الیخ رفتمی و نم شکستمیکنن قلم  پام رو م یقربان 
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 که از صد پوزخند بدتر است.  زنمی م یلبخند

تو   ها،شدنی ها، قربان اجبارها، سرکوب نینباش. من...من...من عادت کردم به ا زهای چ نیتو نگران ا -
 از تو چه خبر؟  ال،ی خی. منو ب یکه از ته  دلت دوستش دار  ی با کس ،ی کن  یآزادانه زندگ دیبا

 :کنمی حس م  شی را در صدا ینگران  هنوز

 ...الی خ -

 : میگویو م  پرمی حرفش م وسط  

 بزنم، باشه؟  یبهش حرف راجع  گهید خوامی خزان نم  -

 : دیگوی و به ناچار م کشدی م یق یعم  نفس  

 باشه.  -

 از اونجا چه خبر؟ -

 نشستم تو خونه!   کاریحافظ هم دنبال کارهاشه! منم ب  م،یکرد هیخونه کرا هیفعالً  ،یچ یه -

 :میگوی و م  رمیگیبه دندان م لب

 ن؟ یکنی م یخونه زندگ هیبا هم تو  -

 !ی  عاد نجایا زهایچ نیا الی خ -

 است؟ خب صد در صد بود!  یتو هم عاد یاست، برا یآنجا عاد میبگو خواستمیم

 ذوقش را کور کنم.  خواستی دلم نم یطرف از

 : میگویم

 برم! گهیخزان، من د -

 ...واقعا!الیات شدم خواقعا شرمنده زم،یباشه عز -
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 .کنمی و تماس را قطع م میگوی نم  یز یو چ زنمی م  یتلخ یلبخند

 استراحت کنم.  دیبا

 !استی قول  همتا فردا روز  بزرگ به

 

 * * * * * * * * * * * * 

 

تا شما را به  دیدهی به بنده وکالت م ایفرهاد آفرزند  حاج   انیحاج   الیپاکدامن، خ یمکرمه یزه ی دوش -
  ای آ اورم؟یمشخص شده در ب  یه یبا مهر یآذر   د  یفرزند  مرحوم جاو ،یجسور آذر  یعقد  دائم  جناب آقا

 لم؟ یبنده وک

 دستانم عرق کرده است.  کف  

 آن لباس عروس  محجبه گرمم هم شده است.  در

 یهاهمان بار  اول بله را بدهم اما خندان زودتر از آن جمله  خواهمیل هستم که مهُ  یقدر  به
 : کندیاستفاده م یاشهیکل

 ! نهیعروس رفته ُگل بچ  -

 : دیگوی و خندان باز م  پرسدی م گریبار  د عاقد

 ! ارهیعروس رفته گالب ب -

 :دیگوی بله را بدهم که خندان باز م  گرید بارنیا خواهمی و م پرسدی بار سوم م یبرا عاقد

 !خوادی م  یلفظ ری عروس ز -

من از استرس رو به موت   داندی. نم خنددی م  یکه نمک کنمی تور  لباس عروس نگاهش م ر  یاز ز کالفه
 هستم. 
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 .آوردی ُکتش در م ب  یاز ج  یکوچک یکه کنارم نشسته است جعبه  یمرد

نوشته شده است را   قیبا پالک  نام  خودش که به تستعل  ییبایو من گردنبند  ز کندی را باز م  جعبه
 . نمیبیم

 : کندی آخر زمزمه م یو لحظه  بنددی و گردنبند را دور  گردنم م شودی م خم

 !رم ی اگه بم یحت  ،یار یرو در نم نیا چوقتیه -

. جسور... جسور...  کندی و گردنبند را لمس م دیآیباال م  اریاختی. دستم بردیگی از من فاصله م و
 جسور... 

 : میآیعاقد به خودم م یصدا با

 لم؟ یبنده وک ایآ پرسم؛ی بار آخر م  یعروس خانم برا -

 : میگوی م یبلند تر  یو با صدا کنمیلب زمزمه م ری ز یاللهو بسم  کشمی م یق یعم  نفس  

 .بله!جمع.. یتر هابزرگ  یه یبابام و بقحاج  یبا اجازه  -

و بعد   دیگوی اجازه بخواهد بله را م یاز کس  نکهیو او همان بار اول بدون  ا پرسدی م  زیاز جسور ن  عاقد
 !میو حال... زن و شوهر هست میکنی را امضا م کندی که عاقد مشخص م  ییجاها
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 . شوندیم ک یبه ما نزد ایدادن  هدا یکم کم برا هامهمان 

ترس   یو طور  دادندی را ننگ م یشدن با جسور آذر  لی. فام نمیبی شان مرا در چشمان  همه یت ینارضا
 هم ازش دارند. 

:  اشی تیهمان اول نارضا سانیمادر  عل عمو،زن  را با گفتن 

دخترمه دو روز   یرو سانیاسم  عل گهیکارهاش برعکس شده! اول م یهمه گهیفرهاد هم دواهلل حاج  -
 ! یبه جسور آذر  دتشیم گهید

 داد. بروز

 جسور.   ینگفت، حت یز یهم چ چکسیه

 .دمیدی را م یروزمند ی پوزخند زد و من در چشمانش پ فقط

ها تخت زده بودند تا به مهمان  اطیسرو شام. در ح  یرفتند برا اطیرقص و طرب همه به ح  یاز کم بعد
بشقاب   کی را در  مانیو مانند  تازه عروس و داماد ها غذا میجا ماندشام دهند. من و جسور اما همان 

 . میخورد

برود و   نیی ها را پاپله  توانستیفلج بود نم  چارهی جسور، جوانه هم در آشپزخانه غذا خورد. ب خواهر  
 که شاهکار نام داشت او را باال آوردند.  گریمرد  د کیجسور و  آمدیهم داشت باال م یوقت

 . شدمی م ایاز فروغ خانم جو دیفلج بودنش را حتما با ل  یو دل  سوختی م شیبرا دلم

 .دمیدی اما خوشحال بود. در چشمانش عالقه به جسور را م  فروغ
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 جسور به خودم آمدم:  یصدا با

 .استچه کسل کننده  -

 : دم یپرس

 ؟ یچ -

 : گفت 

 !ی مشت رمیگی واست م ی عروس هی! انگار نه انگار عقد کنونه، یمهمون  -

 شوم.   دنمیام گرفت اما لبم را به دندام گرفتم تا مانع خندلحنش خنده  از

 زد و گفت:  یکه لبخند  معنادار  ستمی به او نگر  یچشم ر  یز

 کاس  چشَمَن قربان! -

 داشت؟  یایاما کاس چه معن دمیاش را فهمشدم. چشم و قربان  جمله رهی به او خ منگ

 مانعم شد.  نی آر یکه صدا اورمیسٔوالم را به زبان ب خواستم

 ؟ یعمو تو تفنگ دار  -

 کرد و گفت:  یاخم  کوچک  جسور

 بچه؟  هینه، تفنگ چ  -

 باال انداخت و گفت:  یاشانه نیآر

اسلحه همون  ،یبندی تو اسلحه به کمرت م گنیکه م دمی نش زدی بابام داشت با مامانم حرف م  یوقت -
 دوست دارم.  یلی خ یمنم باز  ه؟ی باز ؟یتو قمار باز  گفتنی آخه م ؟یچ یعن یقمار  یراست گه؟یتفنگه د

 کرد و گفت:  یاتک خنده  جسور

 به ننه بابات بگو سرشون تو ک...  -
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 را قطع کردم و گفتم:  حرفش

 عه آقا جسور!  -

 سمت  من و مسخ شده گفت:  برگشت

 جون  جسور؟ -

 متعجب گفت:  نیآر

 ! یگفت یبه عمه چ گمی عه، به بابام م  -

 تکان داد و گفت:  یسر  جسور

 .دمیات و من دزدبرو بگو! عمه  -

 جمع شد و گفت:   نیدر چشمان  آر اشک

 .کنهیم یو با من باز  مونهیما م  شیعمه پ  ری نخ -

 ابرو باال انداخت و گفت:  رحمانهی ب  جسور

 .کنهی م  یمن و با من باز  ش  ی پ ادیات معمه  -

 شدم و گفا:  رهیبه او خ  متعجب

 ن؟ یمگه؟ نگاه اشک  خوشگلش رو در آورد نیاآقا جسور بچه  -

 را پاک کردم و گفتم: شیهاگونه یو اشک  رو  دمیرا کش  نیآر دست  

 برم عمه! ست یقرار ن ییمن جا -

 باز گفت:   جسور

 من! یخونه   ادیچرا قراره ب -

 .آمدی پنج ساله خوشش آمده بود که کوتاه نم  یبچه  نیبحث و از آزار دادن  ا نیاز ا انگار
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 زد و گفت:   یهق نیآر

مهربونه بهم   یل ی... اون خیکردی ازدواج م سانیکاش با عمو عل اد،ی عمه اصال از شوهرت خوشم نم -
 !دهی آبنبات هم م

 شودی قرمز م  هیاز ثان یکسر  در چشمانش

 کند.  یرا سر  بچه خال اشی دق و دل  ترسمیم

 :میگوی م نیتند به آر تند

 بخور باشه؟ یز ی چ هی اشاریعمو   ش  یبرو پ  نیآر -

و از خانه  کندی را پاک م  شیهاکه با پشت  دست اشک  یو درحال دهدیتکان م یبا بغض سر  نیآر
 .شودی خارج م 

 : دیگوی با غضب م  جسور

 . شکوندمیحقش بود گردنش رو م -

 گفتم:   یعصب یو کم  متعجب

 ! فهمهیا وا چرا؟ بچه است نم  -

 :دیگوی اما بدون  توجه به من م او

 تحفه تر!   یکیاز   یکی هو باباش،  ن  یع -

ابا  ب. زشت است؛ حاج رومی نم دانیاما من باز به م شودی از شام باز بساط  ساز و طرب شروع م  بعد
 .دیآی خوشش نم

 و فروغ، شاهکار، جوانه و جسور! میها کم کم رفع زحمت کردند و ما ماندبود که مهمان ازدهی  ساعت

بلند کرد و رو به   لچرشیو ی بلند شد و به سمت  جوانه رفت و او را در آغوش گرفت از رو  جسور
 شاهکار گفت: 
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 . اریرو ب  لچریو -

 تکان داد و جوانه گفت:   یسر  شاهکار

 !نمتیبی خداحافظ عروس، بازم م -

 برد. رونیکردم و جسور او را ب یآرام  یزدم و خداحافظ یلبخند

 دوباره داخل آمد و گفت:  بعد

 .میپاشو لباس بپوش بر الی خ -

 گفت:  یعصب خروش

 کجا؟  -

 گفت:  لکسیر  جسور

 خونه! -

 مامان گفت:  دیبگو یز ی خروش چ نکهیاز ا قبل

 پدرزن بمونه! یخونه دی داماد با یتا عروس میور جان ما رسم دارجس -

 . بماند؟ کجا؟ در اتاق  من؟ خودیب  یهارسم نیاز ا امان

 ابرو باال انداخت و گفت:  جسور

 . ادیبا من ب دیبا  الیخ شهی نم -

 گفت:  خاقان

 .شهی ازت کم نم  یز یبمون چ نجایدو هفته رو ا نینمونده، ا شتری ب یدو هفته تا عروس  -

 تکان داد و خروش با خشم گفت:  یمردد سر  جسور

 .میمونی م جانیما هم امشب هم -
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 ۲۴_ پست# ��

 ( گنگستر )  دوم_فصل# ��

 

 

 

 به خروش نگاه کردم.   مشکوک

 . دیبگو یز یچ ن ینداشت همچ  سابقه

 بود.   نیبه اصرار  آر ماندی م  نجایا یشب اگر

 است. کاسهم ین ر  یز یاکاسه  کی مطمئنم

 . میخانم و شاهکار را بدرقه کرد  فروغ

 ...ماندی م  جسور

 ... ماندیم
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 مبل بلند شد گفت:  یاز رو مامان

 . دیبخواب   دیجاهاتون رو بذار نیپاش  ،ی عل ای -

 گفت:  خروش

 .خوابنی م منیها هم تو نشبهار خواب خانم  رنیخوب، مردها م  یل یخ -

 دار بود. . واقعًا خندهماندی جسور در اتاق  من بماند که گفت امشب م  خواستی بگو! نم پس

 لب به دندان گرفت و گفت:  مامان

هاشون، شما هم اتاق  رنیهم م هی بق  ال،ی اتاق  خ یتو رنی م الیپسر؟ جسور آقا و خ  هیچه حرف نیا -
 .اتی اتاق  قبل  نیبر

 نگفت.  یز یبه جسور انداخت و چ یناکنگاه  غضب  خروش

 گفت:  اشاری

 .میخندان جان پاشو ما بر -

 تکان داد و آنها هم رفتند.  یسر  خندان

 سمت  اتاقم رفتم و وارد  اتاق شدم.  به

 برداشتم با حوله. زی دست لباس  تم کی

 .رفتمی اول به حمام م دیبا

و در اتاق  من   نجایامشب ا یجد  یجد  یعنی. دمیآمدم جسور را تشک به دست د رونی اتاق که ب از
 ماند؟ یم

 زد که کنار بروم.  اشاره

 از کنارش گذشتم و به سمت  حمام رفتم.  عی تکان دادم و سر یسر 

 حمام را طول دادم تا بلکه بخوابد.  آنقدر
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 . میایب رونیگرفتم ب  میدر حمام ماندم و در آخر تصم می ساعت و ن کی حدود

 را تن کردم و از حمام خارج شدم و به سمت  اتاقم رفتم. میهالباس  همانجا

بود؟   دهی. نخوابرفتی َور م اشیبود و با گوش  دهیانداخته بود و خودش دراز کش نیزم  یتشک رو دو
 همه آنجا ماندم بلکه خوابش ببرد.  نیا

 من گفت:  دن  ید با

 ؟یاومد -

 نگفتم. یز یتکان دادم و چ  یسر 

 به کنارش زد و گفت:  یااشاره 

 ! یابخواب خسته ری بگ  ایب -

 .زندی به در م  یبه سمتش بروم که کس خواهمیو م دهمی تکان م یسر  ناچار

 .کنمی و باز م رومی و به سمت  در م  کشمیم یاآسوده  نفس  

 را بغل کرده است.  نی که آر نمیبی را م  جانان

 بخوابه. تو   ش  یپ خوادی تو رو گرفته م یاش، بهونه عمه  -

 زدم و گفتم:  یاذوق زده  لبخند  

 عمه جون!  ای چرا که نه؛ ب -

 :دیگوی و جانان م  کشمی را به آغوش م نیآر

 ! رهیگی بهونه م یپسر ه نیا ال،یخ  دیببخش -

 ! گهید شمونیداره؟ هست پ کاری ما رو چ زم،ی نداره عز بیع -

 .رودی و م دهدی تکان م یسر  جانان
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 .میرا فرستاده تا ما با هم تنها نباش نیخروش است. آر یهاحدس بزنم از نقشه  توانمی هم م باز

 : نگردی م نیجسور با اخم به من و آر نمیبی و م  گردمی م بر

 !رهیگی کمرت درد م نیبزارش زم -

 :دیگوی و م  آوردیدر م  شیبرا یزبان  نیآر

 .کنمی ام رو بغل ممن فقط عمه  -

 :دیگوی و م  شودی م زیخم ین  جسور

 نشونت بدم که... یاعمه هی -

 :میگوی م  نیو رو به آر کنمی را قطع م حرفش

 عمه؟ یکرد شی ج -

 اهوم! -

 ؟یمسواک زد -

 اهوم! -

 . میخب پس بخواب -

 ! نیرو بغل کن گه یدبابام گفته، وسط  شما بخوابم، نذارم هم  -

 : دیگویو آرام م گردی م نیرا از آر اشی نگاه  عصب  جسور

من و زنم    ش  یپ  یات رو بفرستبچه یتونی باز م  نمیبغلم بب  یخودم و اومد تو ی بردمش خونه  یوقت -
 !ینه! عوض ای

 .میگوی نم یز یو چ رمیگی لبم را گاز م  خجل

 .کشمی و خودم هم کنارش دراز م گذارمی را وسط م  نیو آر  رومی سمت  ُمَتکا م به
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 . میگوی نم  یز یاما چ  نمیبی را در چشمان  جسور م یت یرضا نا

 

* * * * * * * * * * * * * 

 

 مبارک باشه! -

 ممنون! -

 مبارک باشه! الی خ -

 ممنون!  یل یخ -

 است.  نیهم ی اطیاوضاع در خ امروز

 باشد، مبارک باشد. مبارک 

 ازدواجم در محله پخش شده است.  خبر  

 : دیگوی کنار گوشم م مینس

 ود؟ چطور ب شبید -

 : میگوی و م زنمیم  اشی به سادگ یلبخند

 !شمونیرو فرستاد پ  نیخروش آر -

 کرد و گفت:  یاخنده تک

 ؟ یجد -

 اهوم! -

 : پرسدی و م کندی م  یمکث
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 بد اخالقه؟ ال؛یخ گمی م -

 جسور؟  -

 آره! -

 :میگویو م کنمی م  یمکث

 واقعاً  دونمی . نمستیباهاش برخورد نداشتم؛ اما اونقدر بد اخالق ن ادیز -

 است.  ازدهی. کنمی ساعت نگاه م به

 : میگویم

 خب؟  رمیام رو بگ اجازه یاز خانم مراد رمیبرم؛ م  دیمن با مینس -

 :دیگوی م متعجب

 زود؟   نقدریچرا ا -

 :میگوی م مردد

 .شهی بهش نگفتم دو تموم م  دمیت کشخجال گهیدنبالم منم د ادی م ازدهیجسور گفت  -

 : دیگوی و م رودیبه من م یاغره چشم

 . اتی زبون ی ب نیامان از ا -

 .گفتی م راست

 من همه جا کار دستم داده بود.  ی  زبان ی ب

 .خواستمی که واقعًا نم یز یساخته بود. چ ری خور و سر به ز یتو سر  یمن دختر  از

 بابا، حاال هم جسور!دختر  مستقل بسازم اما نه...اول حاج  کی از خودم  خواستمیم

 زدم.  رونیب خانه اط یام را گرفتم و از خ اجازه  یخانم مراد از
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 . دمید نشیزده به ماش کهی را ت  جسور

 سمتش رفتم و گفتم:  به

 سالم! -

 

 ��باشد ی_مگردی _ممنوع_و_قابل_پ ی _بردار ی#هرگونه_کپ 

 

 

 

 

 

 ۲۵_ پست# ��

 [یحام ] سوم_فصل# ��

 

 

 

 :شودی م اممتوجه

 . میبزن یدور  هی رونیب  میبرو سوار شو بر ای سالم، ب -

 :میگوی م متعجب

 دور؟  -



 کاس 

82 
 

 : دیگویم شودی م نیو سوار  ماش  ردیگی م  نیرا از سپر ماش اشه یکه تک یحال  در

 آره، بده؟  -

.  یاور ی حرفش ب یحرف رو  دیاصالً نبا دیبگو یز ی شوهرت هر چ  گفتی مخالفت نداشتم. مادرم م حق
 . یشوهرت باش  ع  یکامالً مط دیبا

 شدم.  نینگفتم و سوار  ماش یز یچ

 .میساعت بود که در راه بود مین

 سکوت را شکست و گفت:  باالخره

 .دمی واست خر یز یچ هی -

 گفتم:  متعجب

 واسه من؟! -

 عوض کرد و گفت:  دنده

 م؟ یواسه زنموَنم نخر ه؟یچ -

 آورد. رونیرنگ ازش ب  یالک  آب  شهیش  کینگفتم که خم شد و در  داشبورد را باز کرد و  یز یچ

 الک؟ 

 سمتم گرفت و گفت:  به

 خودم گرفتم.  یقهیبه سل اد،ی خوشت م یاز چه رنگ دونستمی نم -

 را از دستش گرفتم و گفتم:  الک

 ممنون! -

 گفت: داشبورد را بست و صاف شد و  در  



 کاس 

83 
 

 خوشت اومد؟  -

 گفتم:  مردد

 ! ادی بابا خوشش نممن تا حاال الک نزدم! حاج  -

 زد و گفت:  یکوچک  لبخند  

 به بعد بزن! نیاز ا -

 هم مردد گفتم:  باز

 !ادی بابا خوشش نم...حاج یول -

 پاک کرد و گفت:  یارا گوشه  نیماش

 ه؟ یشوهرت ک -

 گفتم:  ربطشی از سٔوال  ب متعجب

 شما!  -

 م؟ یَ من ک -

 !گهید ییشما، شما -

 : کندی م دیتاک

 شما اسم نداره؟!  نیا -

 :میگوی م آرام

 ! یجسور آذر  -

 ؟ یبابات! اوک نه حاج  ،ی  اون جسور آذر  یجواب پس بد یخب، پس اگه قرار باشه به کس -

 گذاشتم. فمی تکان دادم و الک را دورن  ک یسر  مردد
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 شوهرم!  یهیهد نیاول

 را روشن کرد.  نیماش دوباره

 یصفحه ی نام خزان رو دن  ی. با ددمیکش  رونی ب فمیرا از درون  ک لمیبه صدا در آمد. موبا لمیموبا زنگ  
 کردم که جسور گفت:  جکتی ر دهیترس  لمیموبا

 بود؟  یک -

 گفتم: هول

 !کسچیه...ه -

 کرد و گفت:  یاخم

 ه؟ یک کسچیه -

 تا به خودم مسلط شوم.   دمیکش یق یعم  نفس  

 بود! مید...دوستم نس -

 نگفت.  یز یچ گریبه من نگاه کرد اما د  مشکوک

 .شودی موضوع م نی ا ال  یخی بودم که ب الیخمن چقدر خوش  و

 پارک کرده است.  یپاساژ  بزرگ یرا روبرو  نیماش دم یبه خودم آمدم د تا

 گفت:  کردی که کمربندش را باز م  یدرحال 

 شو!  ادهیپ -

 .شومی م ادهیو زودتر از او پ دهمی تکان م  یسر 

 مرا بدزدند.  خواهندی . انگار که مرد یگی و دستم را محکم م شودی م ادهیپ  زین او

 . دمیبار کنار  او خند نی اول یو من برا میدر دست  هم به سمت  پاساژ رفت دست
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خودش   یبرا د،یکه تا به حال ازشان استفاده نکرده بودم خر  شیمن چند دست لباس و لوازم  آرا یبرا
 یهاعکس  اسکلت و نوشته شی که رو ییها شرتی. تدیهم چند دست لباس به سبک  خودش خر

  خوردی لباس به تنش م نی. که اخواستی بود که از من نظر م  نیداشت. و جالب تر از همه ا یسیانگل
از آن نبرده بودند"محّبت به   ییمن اصال بو یخانواده یکه مردها  یز یرنگش چطور است؟ چ ایه؟ ن ای

 زن!"

 مهربان بود. خالفکار بود و قمار باز اما...مهربان بود.  او

و دست  آخر به خانه  میسرو کرد یبرد و شام را با خوش یرستوران سنت ک یمرا به  دیاز خر بعد
 .میبرگشت

باال   یاجانانه ی  لی زدن  س یبه سمتم هجوم آورد دستش برا یخروش عصب میکه وارد  خانه شد نیهم
 و دستش را در هوا گرفت و گفت:  ستادیا می رفت اما جسور زودتر دست به کار شد و جلو

 که! ستی ن دونیچاله م ،یهو -

 و گفت:  دیکش رونی دستش را از دست  جسور ب یعصب خروش

 ول بچرخه؟  رونیشش ساعت ب   دیخواهر  من چرا با ه؟کی تو مرت یگی م یچ -

 خوش باشم.  توانمی روز نم کی روز...فقط   کی. زندیچنگ م  میبه گلو بغض
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 ۲۶_ پست# ��

 [یحام ] سوم_فصل# ��

 

 

 

 ندارد.  ی. خدا رو شکر رمز دارمی را بر م لشیو موبا گردمیسمت  دراورش بر م  به

 .کنمی م ویس امی و در گوش دارمی بر م نشی جسور را از مخاطب یشماره 

 است.  دهیکه خواب نمیبیازش تشکر کنم اما م خواهمی و م گردانمی بر م ش یرا سر  جا  لشیموبا

. به  رمیگی اش را مشماره  عیو سر شومی و اول وارد  خانه و بعد وارد  اتاقم م شومی اتاقش خارج م  از
 که پاسخ دهد:  دهدی م تیرضا رسدی بوق  پنجم که م

 بله؟  -

 است.  وفتادهین ی است. انگار اصالً اتفاق یکامالً عاد شیصدا

 ! المیآقا جسور؟ خ -

 ! دونمی م -

 :میگوی و م کنمی م ی. مکث دانستی کجا م  از

 خونه؟  نی اینم -

 :میگویکه دوباره م کندی م  سکوت

 آقا جسور؟  -

 : دیگوی که به خودش آمده باشد م انگار
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 تو بخواب! ام،ی ب ریامشب د -

است؟   یگر ینکند کنارش دختر  د ای کند؟ی . کجاست؟ قمار م زندیچنگ م میبغض به گلو ناگهان
 ... ای... خداایخدا

 : دیگوی که م بردیبه حال  خرابم م  یپ انگار

 .کنمی ام دارم به دروازه نگاه منشسته نیزم  یتو کوچه رو -

 :میگوی دارم نلرزد م یکه سع ییبا صدا متعجب

 کجا؟  -

 !شمیابر یکوچه -

 ماست که! یکوچه  نام  

 ...ومدهیمردم، خواب به چشمم ن یتو؟ از نگران  نیای خب چرا نم ن؟یینجا یشما ا -

 کرده است.  تیاو به من هم سرا یوانگید م؟یگوی چه م ای. خداخورمی حرفم را م ناگهان

 : زندی لبخند م کنمی م حس

 کاس  چشم؟ ینگرانم شد -

 گفت... کاس...کاس...کاس...  باز

 . ادیسرتون ب ییبال َمال  دمیترس رونیب  نی... با اون حال از خونه زدشدی بود نگران م یخب، هر کس -

 ! رونی ب  ایب -

 : پرسمی م متعجب

 ؟ یچ -

 !شمیپ  ایب  رون،ی ب  ایب -
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 ... نه نبرده است!ای از ح یی. بوشومی بناگوش سرخ م تا

 رفتار کنم اما فکر نکنم موفق شده باشم.  یعاد کنمی م یسع

 . رونی نداره دختر بره ب ت یوقت  شب خوب   نیباال خب. ا نیای شما ب یعنیمن... من...  -

باشد. اما پسر    رونی وقت  شب ب نی ا دی. دختر نباکردمیبابا و خروش را تکرار م حاج  یحرف ها داشتم
 . آورندی که شب سر از النه در م ییگرگ ها یختر طعمه است؛ طعمه. چون دتواندیم

  تی خوب  نی. اادیو دختر نم  ندشیبب خوادی نداره؟... باشه. شوهر  دختر م  تی دختر؛ خوب رونی ب  ایب -
 دختر  خوب؟  یداره؟ که شوهرت رو پس بزن

 ام.دروغ نگفته آورمی مقابل  او کم م شهیهم میبگو اگر

 باشه.  -

تشک  نرمم دراز بکشم و به او فکر نکنم اما...  ینروم و راحت رو توانمی. مکنمی را قطع م   یگوش و
 .کشدیمرا به سمت  او م یز یچ

 .کنمی همرنگ  مانتوام را هم سرم م ی  و روسر  کنمی رنگم را تن م یاگلبه یمانتو

 .کنمی و خودم را برانداز م  دوزمیاتاقم چشم م ی  قد ینهیآ به

 . رسدیر به ذهنم م فک  ناگهان

و رژلب  قرمز  مات را که خودش انتخاب کرده بود    رومیم  میبود دهیکه امروز با هم خر یسمت  لوازم  به
 . آورمی م رونی را ب

  یرژ را رو نیا توانمی باشد. خب او هم که شوهرم است. م  رونی جز او ب یوقت  شب فکر نکنم کس نیا
 . اورمیرنگ به صورتم ب یلبانم بکشم و کم 

قشنگ  توانمی و تالش باالخره م ی . نابلد هستم و بعد از دو سه بار سعکشمیلبانم م یرا با دقت رو رژ
 لبانم بکشم.  یرژ را رو

 بهتر شد.  حاال
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 . شومی اول از اتاق و بعد از خانه خارج م نی پاورچ  نیو پاورچ  آرام

 شوم.  َژشیق یمانع صدا توانمی اما باز نم  کنمی را آرام باز م دروازه

. مرا زندی ُپک م  گارشیداده و به س واریرا به د اشهی نشسته است و تک  میروبرو  قاً ی. دقنمشیبیم
 .شومیکه معذب م زندی م ی. لبخندندیبیم

 : میگویو م ستمیای م شی رو روبرو  رومی و به سمتش م  بندمی را آرام م دروازه

 ن؟ ینشست نجایچرا ا -

 : دیگوی به سٔوالم م توجهی ب

 ! نیبش -

  یو کنارش رو زنمی مانتوام با باال م شودی م یلباسم خاک نکهیبه ا توجهی و ب کشمی م یق یعم  نفس  
 . نمینشی م نیزم

تنم چفت  تنش شود.   شودیکه باعث م کشدی ام و مرا به سمت  خودش مدور  شانه اندازدی م دست
 . فشاردی اما محکم تر مرا به خودش م  رمی او فاصله بگ از کنمی م یو سع ردیگی رنگ م میهاگونه

 :میگویم معذب

 !نهیبب  یک یآقا جسور؟ ممکنه  -

 :دیگوی م اندازدیباال م یاشانه یدیقی ب  با

 جواب پس بدم؟  یبه کس  دیواسه بغل کردن  زنم با نه؛یبب  -

حال من   نکهیاز ا یاز لحن  گفتارش و حس  ترس ینی ری. حس  شآوردی متناقص به قلبم هجوم م یحس
 زن  او هستم.

 . وندندیبپ تیبه واقع سانی... که قرار بود با عل میآرزو ها م،یاهایرو

 .زنمی به خودم تشر م ناخودآگاه



 کاس 

90 
 

به او دل هم نبسته   یکه حت یم یدفتر خاطرات  قد کی  ست؟یچ گرید سانیعل ،یتو شوهر دار  دختر
 . تمام!تیبه آرزوها دنیرس یبرا یدیدیم یالهیو او را فقط وس یبود

 .اندازدی م نی زم یرا کنار  دستش رو  گاریس  لتر  یو ف  زندیم گارش یآخر را به س ُپک

 : دیگویم

 !ستی ن یاز خواهرت خبر  -

 .زندی به دلم چنگ م  ترس

کند و   دایرا پچکار؟ او که مرا عقد کرده است! با خواهرم چکار دارد؟ نکند خزان  خواهدی را م  خواهرم
چند ساعت     یدیمگر ند ؟ییگویمعلوم هست چه م الیعالم؟ نه... نه... خ یاو را عقد کند و مرا رسوا

 شده بود؟ قهیچطور با خروش دست به  شیپ

 

 _ی _بردار ی#هرگونه_کپ 

 

 

 

 

 

 ۲۷_ پست# ��

 ( یحام )  سوم_فصل# ��

 

 



 کاس 

91 
 

 

 ا؟یدارد خدا یای سٔوالش چه معن نیا اما

 ن...نه!  -

 : دیگوی و م  زندی م یلبخند

 کاس  چشم  جسور!  یست ین  یخوب  یدروغگو -

 : آورم ی اواخر ذهنم را مشغول کرده بود را به زبان م نیکه ا یسٔوال ناگهان

 ؟ یچ یعن یکاس  -

 : دیگوی و م ردیگی م یشتر یوسعت  ب  لبخندش

 !یچشم آب -

 ؟ یچشم آب -

 کاس!   یعنی یچشم آب یلک یاوهوم! به گ -

 : پرسمی م متعجب

 ن؟ ی هست یالنیشما گ  -

 تعجب داره؟  -

 ن؟ یدر آورد رازیچطور سر از ش ینه؛ ول -

 :دیگوی و م کشدی م یق یعم  نفس  

 گفتم واست.  یزمان هی دیمفصله! شا  اشهیقض -

 :دیگوی که خودش م میگوی نم یز یو چ دهمی تکان م  یسر 

 .ادی بهت م -
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 : پرسمیم  لی دل نیبه هم  شومیمنظورش نم  یمتوجه

 ؟ یچ -

 :دزدمی من نگاه م  کندی لبخند نگاهم م با

 خوشگلت!  یلبا  یرو یکه زد یُرژ  -

 :دیگوی که م زنمی درشت شده به صورت  خندانش ُزل م یو با چشمان دودی م میهابه گونه خون

 ها!واسه اون نگاهت  هادمی جون م -

 : دیاو با لذت بگو 

 ناز کردناُت عشقه!  -

 . بردیهستم و او از معذب بودن  من لذت م  معذب

 شرور!  طان  یش

 آقا جسور...  -

 : دیگویو م کندی را قطع م حرفم

 سخته؟ نقدریام. جسور گفتن اصد ساله   رمرد  یپ هی کنمی به اسمم؟ حس م  یبندی م هیآقا چ نیا -

 ذاره.به شوهرش احترام ب دیزن با گهی نه، آخه مامانم م -

 : دیگوی و م کندی م یجذاب یخنده تک

  الم،یخ  ستی احترام تو آقا آقا گفتن ن یبه زنش احترام بذاره... ول دیدرسته، شوهر هم با نکهیخب ا -
 با من راحت باش. 

 . کندی دلم بگذارم. افسونگر است به خدا! او افسونگر است. جادو م یرا کجا تشیمالک  م  یآن م الم؟یخ

 چشم!  -
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 !بالی ب -

 واستون درست کنم.  ی ز یچ هی میکه، بر نینخورد یز یتو؟ چ  میبر -

 :دیگوی و م کندیام محواله  یبد نگاه  

 جمع هم نبند. یعنیآقا رو بردار  گمی م یوقت -

 :میگوی و م  فشارمیهم م  یرا رو چشمانم

 !دیببخش یوا -

 : دیگویو م بوسدی را م مگونه

 خنگ  دلبر!  یدرسته قورتت بدم دختره  خوادی دلم م ینیری از بس ش ست،یدست  خودم ن -

و با هم به خانه بر   شومی و بلند م  رمیگی . دستش را مکندی و دستش را به سمتم دراز م شودی م بلند
 .میگردیم

 را جادو کرد.  لهیپ لهیش  یرا بلد بود نامرد! من  ب یخوب قلق  افسونگر  چقدر

 .دیآیپشت  سرم م زی و او ن رومی سمت  آشپزخانه م  به

 :میگوی و م کنمی چهار نفره اشاره م  ی  زنهارخور یم ی  صندل  به

 .کنمی واست آماده م یز یچ هیاالن  نی ...بشیعنی...دین یبش -

 .ندینشی م  زیو پشت  م دهدی تکان م  یسر 

.  شومی و مشغول  درست کردن  املت م گذارمی ها م یاز صندل یکی  یو رو  آورمی را از تنم در م مانتوام
 املت است.  نیهم زیچ ن یوقت  شب مناسب تر نینه... اما االن و ا ایدوست دارد  دانمی نم

و کنار     زمیری م شیآب هم برا وانی ل کیو  گذارمی م شی را جلو تابهی ماه شودی که تمام م  کارم
 : پرسمیو م  گذارمیم شیغذا

 ن؟یخوای هم م ازیپ -
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 : دیگویو م زندی م  یآرام لبخند  

 توام!  نینه، بش -

که لقمه   یو در حال  کندی خودش درست م یبرا یا. لقمهنمینشی و م کشمیم رونی کنارش را ب  ی  صندل
 :دیگوی م دیجوی را م

 بخور توام!  -

 نه، من خوردم! -

 .یکنی بخور ضعف م  ال؛ی خ ینخورد یچ یه -

 ام؟نزده  یز یلب به چ دانستی کجا م  از

  تابهیماه می شوی م ری کامالً س نکهی . بعد از اشومیو من هم مشغول م دهمیتکان م یسر  زدهخجالت 
 .میگوی نم  یز ی اما چ شومینگاهش ذوب م ر  ی. زکندی و او فقط به من نگاه م میشوی را م وانیو ل

 :میگوی م شودیکارم تمام م نکهیاز ا بعد

 ؟ یکنی استراحت نم -

 : دیگویو م دهدی تکان م  یسر 

 منتظر  توام.  -

که پشت  سرم   رومیو به سمت  اتاقم م شومیو زودتر از او از آشپزخانه خارج م میگوی نم یز یچ
 .دیآیم

 :دیگوی و م کندیم یاخنده تک  نیزم  یها روتشک  دن  ید با

 م؟ یبخواب میزن موُن بغل کن میتونی م ست؟یخر نعه، امشب اون کره  -

 خر! هبه خروش... کره گرددی باز بر م  نیفحشش به آر ی. حتمیگوی نم  یز یو چ  رمیگیبه دندان م لب
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 یجانم را فرا گرفته است اما سع ی. ترس همه رومیو به سمتش م  دارمیسرم بر م یرا از رو شالم
 بروز ندهم  کنمیم

 

 

 

 

 

 

 

 ۲۸_ پست# ��

 [ی?? #فصل_سوم ]حام 

 

 

 

 .کشمیفاصله کنارش دراز م  با

 : کندی و زمزمه م شودیکه دستش دور م حلقه م کشدی نم  یطول

 ! جاستن یتا آخرش جات هم  ها،م یفاصله ماصله ندار -

 : دیگویکه م میگوی نم  یز یو چ ردیگی رنگ م میهاگونه

 کاس  چشم؟  یحرف کم  نقدریا شهیهم -
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 نلرزد:   میبه خودم مسلط باشم و صدا کنمی م یسمتش... . سع گردمی م بر

 ن...نه!  -

 : دیگوی م رودی َور م میدستش با موها یک یکه با آن یو درحال  کندی سرش م گاه  هیرا تک  دستش

 پس!.  یشی ساکت م رسهی هوم، به ما م -

 : دیگویو م کشدی آغوشم م به

 .یا خسته   زم،یبخواب عز -

 :میگوی و م  خورمی م چیآغوشش پ  در

 !ری شب بخ -

 !المی خ ری شب بخ -

 

  * * * * * * * * * * * 

 

  زانیرا م ش یو دارد موها ستادهی ا یقد ینه یآ یکه روبرو نمشیبی م کنمیکه چشمانم را باز م صبح
 . کندیم

 :میگوی و م شومی م زی خ مین  میجا سر  

 ! ری صبح بخ -

 : دیگویو م کاردیم یابوسه میموها یو رو دیآیبه سمتم م شودی م اممتوجه

 خب؟  ،یعروس  یدنبال  کارها میدنبالت بر  امی بعد از ظهر م شگاهیبرم نما دیمن با زم،یعز ری صبح بخ -

 .رودی و او م دهمی تکان م  یسر 
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 .شومی بلند م  میو از جا کشمیم یاازه یخم

که جانان   شومی ام از اتاق خارج م و حوله  ردندانی و بعد از برداشتن  مسواک، خم کنمی را جمع م ُمتکا
 :دیگوی م دنمیبا د

 داد پاشه! تی شاهزاده خانم باالخره رضا -

 

 

 

 

 

 

 

 ۲۹_ پست# ��

 ( یحام )  سوم_فصل# ��

 

 

 

 را شروع کرد.  شی ها هیهم کنا باز

 گفت:  کردی پاک م ی که داشت سبز  مامان

 ام رو؟بچه یدار  کاری چ -
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 : دیگوی و م رودی به مامان م ینا محسوس یچشم غره  جانان

هم تا لنگ  ظهر بخوابه. از َگل و گردنش  دیبا دنیبا شوهر  نزول خورش خواب شبید گه،یبله د -
 معلومه! 

 : دیگوی م  یو مامان عصب شومی بناگوش سرخ م تا

 کن دختر! ای ح -

 : دیگویکه مامان م  ورمی م ییبه سمت  دستشو عیسر

 ! یی  ُخلود تو دستشو -

. دیآیم رونیکه ُخلود ب  گذردیم قه ی. حدود  پنج دقمانمی و منتظر م  رمیگینگاهم را از مامان م معذب
 : دیگوی و م اندازدیباال م  ییابرو دنمیبا د

 ال؟یخ شدهی گردنت چ -

 دارند؟ی نم چرا دست بر  ایخدا اوف

 : شنومی جانان را م یصدا

 ! ی  کار کار  آذر  -

 : دیگویتر از قبل م یعصب  مامان

 کن دختر! ای جانان، زشته! ح -

و در را محکم پشت    شومی م ییو وارد  دستشو زنمیکنارش م یو من عصب  کندیم یاخندهتک  ُخلود
 . بندمی سرم م

 : کنمیدار زمزمه مو بغض  نمیچی. لب بر م  است؟ییچه رسوا گرید نیا ای. خداستمیای م نهیآ یروبرو

 ... ایخدا -
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 * * * * * * * * * * * 

 

 . زمیریگردنم م یرو  طرفهکیرا  میموها

  اشاری. کنمیرا هم به صورت برعکس سرم م  امی گلگل ی  و روسر  کنمی برانداز م نهیخود را در آ  تیرضا با
 بروم.  رونی ب یاند و زشت است که بدون  روسر و خندان باز آمده 

 :دیگوی و م  زندیم یلبخند دنمیکه خندان با د  شومی اتاقم خارج م از

 سالم! -

 : میگویو م زنمی لبخند م متقابالً 

 ماهت!  یسالم به رو -

 .نمینشی م شی و روبرو رومی سمتش م به

 : میگویم

 ؟ یسونوگراف یرفت -

 :دهدی لبخند جوابم را م با

 بله! فنچول  من دختره!  -

 :میگوی زده م ذوق

 مبارک باشه! ،یآخ -

 : دیگوی با خنده م اشاری

 تر!  ک یخندان با ورژن  کوچ هی گه،یبله د -

 :دیگوی و م رودی به او م یاچشم غره خندان
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 !ادی ب رت ی از خدات هم باشه دو تا خندان گ -

 :دیگوی م اشاری

 بله که هست!  -

در انتظار    م؟یری قرار بگ یتیموقع نی من و جسور هم در همچ  شودی . مدوزمیلبخند بهشان چشم م با
 شود؟ یامان؟ مکودک  شش ماهه 

 :میآی مامان به خودم م یصدا با

 انشاهلل قدمش پر برکت باشه دخترم! -

 مامان! یمرس -

سکوت را حاکم  جمع  کوچکمان    اطیش از ح خرو  یعربده یاند که صدامشغول  گپ و گفتمان همه
 . کندیم

 خارج شده!  رازی ! از شستیبابا، ن حاج  ستین -

 :دیگوی م اشاری

 خزانه! ان  ی حتمًا جر -

 . رومیم رونی و به سمت  ب شومیبلند م  میاز جا دهیترس

 

 

 

 

 

 ��✍#غزل_داداش_پور  یوایقلم  ش به
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   ۳۰_ پست# ��

 ( یحام )  سوم_فصل# ��

 

 

 

 .ندیآی هم پشت  سرم م هیکه بق رومیم رونی و به سمت  ب شومیبلند م  میاز جا دهیترس

که   فهممی. از حاالتش م کندی را متر م اطینشسته است و خروش طول و عرض  ح  وانیا یرو  باباحاج 
 خت در فکر است. که س دهدیبابا اما سکوت کرده است... نشان م است. حاج یتا چه حد عصبان 

 : دیگویو م  رودی جلو م مامان

 شده؟  یچ -

 :دیگوی ک تلخ م  زندی پوزخند م  خروش

خارج   رازی رفته! از ش ادتونی که پاک اون دختر رو  نیعقد کنون و کوفت و زهر  مار بود ر  ی درگ نقدریا -
 !هیا یاالن تو بغل  کدوم عوض  ستیشده و معلوم ن

 : زند یداد م یبابا عصب و حاج  ردیگیلب به دندان م مامان

 خروش!  ریزبون به دهن بگ  -

 : ردیگی اما زبان به دهان نم خروش

  یکیخارج شه... من مطمئنم  رازی بابا! خزان مگه چقدر نفوذ داره که بتونه از شحرف  حق تلخه حاج  -
 فرار کرده!  یک یهمراهشه... من مطمئنم با 

 .ترساندی وش مرا مخر یهوش  باال شهیهم
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 :دیگوی م اشاری

 ه؟یچ فیخب االن تکل  -

 : توپدی م اشاریبه  خروش

 !کنمی م کسانتیحرف نزن که با خاک  یک یکه تو  نهیا فیتکل  -

 : دیگوی م یشاک خندان

 رسه؟ی م  اشاریعه خان داداش؟ زورت به  -

 :دیگوی م  جانان

 ! یمنه... عروس ی  خونه جنجال نباشه اون روز عروس نیروز تو ا هی -

 :دیگوی و م ردیگی سکوت باال م  یبابا دستش را به معنابه جانان هم بتوپد که حاج خواهدی م خروش

 ! میخبر بد   سیبه پل  دیبا -

 : دیگوی م خروش

 !نیاز اول گفتم گوش نکرد -

 :میگوی م دهیترس

 چرا؟  سیپل -

 :دیگوی و م اندازدی م یمشکوک به من نگاه خروش

 گچ؟ ن  ی تو چرا رنگت شده ع -

 : دیگوی و او مشکوک تر از قبل م کشمی به صورتم م یدست

 رفته! یاکه خزان کدوم جهنم دّره ینکنه تو خبر دار  -

 : دیگویو م  زندی م یو خندان پوزخند ستدیای م قلبم
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بکنه؟ مگه آرزوش بود زن  جسور   یکار  نیهمچ دیچرا با ال ی... خهای زنیها مخان داداش توام حرف  -
 شه؟  یآذر 

 : دیگوی کالفه م باباحاج 

 باشه!   نجایا  دیخزان با گهی! تا دو روز  دسیزنگ بزن به پل  اشاریهمه ساکت...  -

 

 * * * * * * * * * * * * 

 

دارند   سیپل  پ  یخبر داد و اک  سی به پل  اشاریمشغول بود...  دی... فکرم شدزدمی م یجاروبرق  داشتم
ور   ... آنها آن کنندی نم شانیدایام! مطمئنم که پنگفته یز ی . هنوز به خزان چکنندی و رو م  ری همه جا را ز

 اند...آب

 :میآی بلند  همتا به خودم م یصدا با

 !الی خ -

 :میگوی و م  گردمیو به سمتش بر م کنمیرا خاموش م  یبرق جارو

 شده؟  یچ -

 منتظرته! رونیور اومده ب آقا جس -

 کنار  در برانداز کردم... خوب بودم!  ینه یام را در آتکان دادم و به سمت  در رفتم اما قبلش چهره  یسر 

 :زدی را ُپک م  گارشیس ری که سر به ز دمشیو کنار  حوض د ستادمیا وانیا یخانه خارج شدم و رو از

 سالم! -

 سرش را باال گرفت و گفت:  میصدا دن  یشن  با

 !میسالم... لباس بپوش بر -
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 کجا؟  -

 رفت؟   ادتی... یعروس  یدنبال  کارها می دنبالت بر امیصبح بهت گفتم بعد از ظهر م  -

 گفتم و ادامه دادم: ی"آهان"  بلند

 .شمی رفته بود... االن حاضر م  ادمی دیببخش -

 پشتم را بهش کردم و وارد  خانه شدم که مامان گفت:  عیسر

 شده؟  یچ -

 !یعروس  یدنبال  کارها میجسور اومده، گفت بر  -

 !میایمن به جانان هم بگم باهاتون ب سایعه؟ خب وا -

 خارج شد.  دمیاز پله ها باال رفت و از د عیمخالفت کنم اما سر خواستم

 فقط!  می... قرار بود من و جسور باشَاه

 به سمت  اتاقم رفتم و آماده شدم.  زانیآو یلب و لوچه با

 

 ️♨د باشی_مگردی _ممنوع_و_قابل_پ ی _بردار ی#هرگونه_کپ 

 

 

 

 

 

 ۳۲_ پست# ��
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   سوم_فصل# ��

 

 

 

 نگفت و جسور رو کرد به من و گفت:  یز یچ گرید مامان

 خودت خوشت اومده؟ -

 خجالت گفتم:  با

 بله! -

 زد که جانان گفت:  یلبخند

  ای  ادیخوشت م دنیپرس  میشدیعروس م  میداشت یمگه ما وقت اد؟یکه حتمًا خوشش ب ی  چه اصرار  -
 نه؟!

 متعجب گفت:  تایرز

 مهمه! یلی! نظر  عروس خ شه؟یوا مگه م -

 ما مهم نبود! یپوزخند زدم... نظر  عروس؟! نظر  دختر؟! نظر  زن؟! ابدًا در خانواده  ناخواسته

 گفت:  جسور

 ! می بری رو م  نی پس هم -

 

 * * * * * * * * * * * * 
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 با لبخند به لباس  عروسم که در کاور بود نگاه کرد و گفت:  همتا

 ! الیخ  ادیبهت م یلیقشنگه، مطمئنم که خ یل یخ -

 و گفت:   دیدردمندش کش یبه پا یکردم که مامان دست  یکوتاه تشکر  

 وش  آقا جسور بدهکار نبود!گ میریبا حجاب تر بگ  کم یگفتم  یمن هر چ -

 گفت:  یرو کرد به من و با تند بعد

ات تو عقل تو کله انه؟یفرهاد  حاج لباسه آخه؟ در شٔان  دختر  حاج  نمیا اد؟یخوشت م یتو چرا گفت  -
 !دیچشم و ابرو اومدم اصالً ند  یدختر؟! هر چ  ستین

 :میگوی و م  زندیچنگ م  میبه گلو بغض

 خب... خب خوشم اومد! -

 نازک کرد و گفت:  یپشت  چشم  مامان

 ! چشم و چال مون روشن!یدیبابات رو دور دچشم  خروش و حاج  -

 گفت:  شکستیکه تخمه م یدر حال خندان

 خوشش اومده بد کرده؟ یز ی چ هیاز  یخب بعد از عمر  ؟یکنی م تشیاذ  نقدریوا مامان؟ چرا ا -

 شه؟یم  یروش بفهمه چ خ  یدونی بله که بد کرده؛ م -

 شکست و گفت:  یگر ید یتخمه  خندان

 خدا! یکه شنل تنشه ا رونی! بفهمهی نم  نیشما نگ  -

 را ماساژ داد و گفت:   شیباز پا مامان

 بود که اونم خوب جوابم رو داد! الی خ  نیبه هم دمیام -

 و ناراحت گفتم: متعجب
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 عه مامان؟! -

 .کنمی بارت م ادیاز دهنم در ب یچشمام نباش که هر چ ی! برو جلوامانی -

 بزنم از آشپزخانه خارج شدم.   یحرف نکهیبلند شدم و بدون  ا نیزم یو مغموم از رو  ناراحت

 منم! خوردی اما حرف م  کندی نم  یکه کار  یکس شهمه

جسور خسته و کوفته   باز شد و یسمت  اتاقم رفتم و خواستم در  اتاقم را باز کنم که همزمان در  ورود به
 وارد شد. 

. االن هم که  رودی گفت که کار دارد و م میکرد دیخرده خر  یسر  کیو  میتاالر را رزرو کرد نکهیاز ا بعد
 . زندیرا داد م  یاش خستگچهره 

 سالم! -

 به صورت  ناراحت و مغمومم انداخت و گفت:  ینگاه

 شده؟ی چ -

 کردم و گفتم:  یمکث

 ارم؟ ی براتون ب دیخوری م  یز یچ ،یچ یه -

 

 

 

 

 

 ��✍#غزل_داداش_پور  یوایقلم  ش به
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 ۳۱_ پست# ��

 ( یحام )  سوم_فصل# ��

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * 

 

 . میعقب نشست ی  جلو نشسته است و من و جانان صندل  مادرم

 . ستین  یراض  تیوضع نیبفهمم که از ا توانمی جسور م یچهره  از

 :دیگوی و م  کندی پارک م یاگوشه

 .میریگی لباس عروس م میری اول م -

که مامان   یالباس  عروس تن کنم و مثل  پرنسس ها چرخ بزنم اما ذوقم با جمله  نکهیا کنم،ی م ذوق
 : شودی کور م کندیادا م

 !پوشهی وا پسرم خرج  اضافه چرا؟ لباس عروس  جانان هست همون رو م  -

 : دیگوی که جسور م شومی م دینا ام کامالً 

 خانم!که حاج  ستی واسه زنم لباس عروس بخرم... خرج  اضافه ن خوامی من م -

 :دیگوی م  جانان

 آقا جسور! ارهی نم یخوشبخت   زهایچ نیا -

 :دیگوی و م دوزدی نگاهش را به من م نهیاز آ شود،ی کالفه م جسور
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 ه؟یتو نظرت چ  -

 :دیگوی دهم مادرم م یجواب  نکهیاز ا قبل

 !یکن  یخرجتو ول  خوادیخب معلومه اونم نم  -

  دییتا دیحرف زدن هم ندادند. معلوم است چون من حق  انتخاب ندارم، فقط با  یبه من اجازه  ی  حت
 .وفتدیکنم و چشم از زبانم ن

 :دیگوی م  جسور

 ! رمیواسش بگ خوامی من م -

 .ماندی جسور دور نم  ز  ی که از نگاه  ت زنمی م یح یو من لبخند  مل  آوردی و جانان کم م مامان

 .میروی و به سمت  پاساژ  منتخب  جسور م میشو ی م ادهیپ  نیماش از

 .می که داخل شو دیگویو م ستدیای مزون  لباس  عروس م  نیاول یجلو

 .کندی م یسالم و احوالپرس  یو فروشنده با جسور به گرم میشوی داخل م یهمگ

 :دیگوی م  جسور

 .خوام ی م یهمسرم لباس  عروس  مناسب  یبرا -

 : زندی را صدا م  یبلند کس  یو با صدا دهدی تکان م یسر  مرد

 تا؟ یرز تا؟ یرز -

. مرد  فروشنده  دیآی و به سمتمان م کندی مغازه را باز م  ی  و هفت، هشت ساله در  داخل  یحدود  س  یزن
 : دیگویم

 کن لطفًا! شونیی . راهنماخوادی خاص م یل یلباس  عروس خ هیجسور خان واسه همسرشون  -

 : دیگوی و م دهدی تکان م ی سر  ییروبا خوش  زن

 عروس خانم کدوم هستن؟ -
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 :میگوی م آرام

 من! -

 :دیگوی و م کندی م  ییو مرا به سمت  همان در راهنما دیآی به سمتم م تایرز

 . یشی م ی... عالخوره ی مطمئنم به تنت م دن،یکار هامون تازه رس  نی بهتر زم،ی عز  ایب -

 

 * * * * * * * * * 

 

 .زنمی م نهیآ یروبرو  یچرخ

دامن  ُپف دارش بد به دلم  یرو  ز  یر  یدهایتنم است و مروار پ  یرنگ  دکلته ک دیُپف دار  سف  لباس  
 . ندینشیم

 : دیگویو م  کندی م ینچ  مامان

 گن؟ی م یمردم چ رون،یب  ختهی! همه جات رستیفرهاد ندر شٔان  دختر  حاج نیا -

 : کندی م دییتا جانان

 ! گهی مامان راست م -

 : دیگوی مادرم و جانان م یها رادی کالفه از ا تایرز

 بده! ینظر  هی ادیب میچطوره به آقا جسور بگ -

با جسور وارد    قهیو بعد از چند دق رودی م رونیاز جانب  ما باشد از اتاقک ب  یمنتظر  جواب نکهیقبل از ا و
 .شودی اتاقک م

 :دیگوی و م شودی چشمانش ستاره باران م دنمیبا د  جسور

 ! خودت خوشت اومده؟هیعال -
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 :دیگوی جوابش را دهم مادرم م خواهمی م تا

 گن؟ی م ینداره! مردم چ  تینه پسرم، خوب  -

 :دهدی جوابش را م  جسور

 ! نتشیبی نم ینجور یا ی! کسستی که مختلط ن  یعروس -

 :دیگوی م تایو در عوض رو به رز آوردی حرف کم م مامان

 ...یز یچ یایروسر  هیبشه گذاشت سرش؟  نی ندار یز یچ -

 : کندی جسور مخالفت م دیبگو یز یچ تایرز نکهیاز ا قبل

  رتیغی وگرنه من که ب ست،یمختلط ن یواسش گرفتم! عروس  شگاهیخانم؟ وقت  آراچرا حاج  یروسر  -
 !  گهید یهامرد  یبره جلو ینجور یبذارم زنم ا ستمین
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 شده گفت:  دیکل یهادندان  ن  یشد و ُمچ  دستم را محکم گرفت و از ب کیمن نزد به

 شده؟! جواب سر باال به من نده!  یگفتم چ -

 گفت:  یشد که متعجب و عصب ی از چشمانم جار  اشک

 ؟ یکنیم هیشده؟ چرا گر یچ -

 زدم و آرام گفتم:  یهق

 !ن؟یاون لباس عروس رو پس بد شهی... مشهی م -

 : د یو پرس دیباال پر  شیابرو یتا کی

 ومده؟ یچرا؟ خوشت ن -

 گفتم: معذب

 !ستینه؛ موضوع اون ن -

 : دیو پرس  دیدر چشمانش شعله کش آتش

 گفته؟! یز ی چ یکس -

 تند گفتم:  تند

 ! ومدهی خوششون ن نایا... خب مامانیعنینه،  -

! توام  ی! قراره تو بپوشالیها قرار لباس عروس رو بپوشن؟ نه خاون  اد؟یها خوششون بمگه قراره اون -
 که خوشت اومده...

 آقا جسور...  -
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 رو قطع کرد و گفت:  حرفم

 بخوابم.  خوامی ام مبشنوم! خسته یز یموضوع چ نیبه اراجع  خوامی نم گهید -

 تکان دادم و گفتم:  یسر  عیمط

 !نی بعد بخواب نی بخور ارمیواستون م ریش وانیل هیتو اتاق... من االن   نیشما بر -

 وارد  اتاق شود گفت:  نکهیتکان داد و قبل از ا یسر 

 آقا جسور نه و جسور... جمع هم نبند!  -

 چشم!  -

 تکان داد و گفت:  یسر 

 !وهللیا -

 وارد  اتاق شد.  و

  یر ی رفتم و پاکت  ش  خچالیسمت  آشپزخانه رفتم و بدون  توجه به مامان، خندان و همتا به سمت   به
 : دیبرداشتم که مامان پرس

 ؟ یکنی م کاری چ -

 !برمی م ری واسه جسور ش -

 : د یپرس خندان

 اومده؟ -

 آره! -

 و به اتاق برگشتم.  ختمیر یوان یرا گرم کردم و در ل  ری نگفتند. ش یز یچ گرید

 است.  دهیکه انداخته بود  دراز کش یتشک  یکه رو دمیرا د  جسور
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را به سمتش گرفتم که از دستم گرفتش و    وانیشد. ل زی خم یتشک ن  یزد و رو ی لبخند  کوتاه دنمید با
 گفت: 

 دستت طال! -

 کنسول گذاشتم.  یرا گرفتم و رو وانی را به سمتم گرفت. ل  وانیل دینفس نوش  کی و

 نشستم و گفتم:  کنارش

 د؟یاخسته -

 گفت و ادامه داد:  ی"هوم"  کشدار 

 ؟یر یگی شونه هام رو م -

 کردم که گفت:  شیتکان دادم و پشتش نشستم و شروع به ماساژ دادن  شانه ها یسر 

 ؟یای تو چ یدونی م -

 کردم و او ادامه داد: سکوت

 روز  پر دغدغه! هیبعد از   یخنک  ش  یآخ هی -

 بود.  یرارادیلبانم آمد کامالً غ یکه رو یلبخند

 !یکرد! چقدر احساس  فیقشنگ توص  چقدر

 بسه... قربون  دستت!  -

 . دیپشتش کنار رفتم و او دراز کش از

 .افتم ی که باعث شد کنارش ب دیبلند شوم که دستش را دور  کمرم حلقه کرد و مرا کش خواستم

 و خجل گفتم:  متعجب

 ؟ یکنی م کاری چ -



 کاس 

115 
 

 بود که گفته بود جمع نبندم!  ادمی

 را از سرم برداشت و گفت:   یرا ُشل کرد و روسر  امی روسر  یگره

 باشه، بده؟  شمیزنم پ  خوادیدلم م -

 

 ��باشد ی_مگردی _ممنوع_و_قابل_پ ی _بردار ی#هرگونه_کپ 

 

 

 

 

 

 ۳۴_ پست# ��

 [یحام ] سوم_فصل# ��

 

 

 

 بکند.  یآرام یخنده انداختم که باعث شد تک نییا سرم را پ معذب

 ... ایحی ب

 و با لذت گفت:  دیرا در دستانش گرفت و بو کش میاز موها یاتره 
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نس ،یکنی م یافسونگر  ،یایعشوه م یبخوا نکه یبدون  ا ؟یهست یچه افسونگر  گهیتو د -   ه؟یات چج 
 ؟ یخوب نقدریچرا ا

 دهان گشودم:  باالخره

 !نیکنی منو پر رو م ینجور یشما ا -

 : دیخند  باز

 شما؟ یزبون هم داشت -

 تر شد و چشمانش خمار تر: دستش تنگ یکه حلقه دمیلب گز معذب

 ! یالی خ  ی  زندگ هی خوام،یم  دیجد ی  زندگ   هیبا تو  -

 گفتم:  اشی به چشمان  عسل رهیبه خودم جرئت دادم و سرم را باال گرفتم... خ باالخره

 د؟ یبا تهد -

 نگاهم کرد که گفتم:  یسٔوال

 جون  ُخلود؟  د  یبا تهد -

 کرد که گفتم:  سکوت

 بپرسم؟ یز یچ هی شهی م -

 : دم یکرد که پرس دییسکوتش تأ  با

من خزان   ی اگه االن جا ؟یخوایمنو م  یخزان رفت گفت   یداداشم سر  خزان باهات قمار کرد، چرا وقت -
روز  پر   ک یخنک بعد از   ش  یآخ هی شدی ان مخز ن؟یزدی ها رو بهش م حرف   نیبغلت بود هم یتو

 دغدغه؟ 

!  خواستمی ! اما جواب مشدیباز م   یجمالت نیگستاخ شده بودم که زبانم به چن نقدریا یک دانمی نم
 شدن به من دست داده بود. چهیهنوز گمراه بودم... حس باز
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 را حفظ کرد و گفت:  لبخندش

! تو به دلم خواستمی ... من از اولش تو رو مالیرو بدون خ  نیا یبهت بگم ول تونمی نم یز یاالن چ -
 بخواب!  ری ! حاال هم بگینشست

 . دمیکردم و کنارش دراز کش سکوت

 و زمزمه کرد:  دیام را بوس یشانیدستش تنگ تر شد وپ یحلقه

 نره! ادتیرو   نیا ،یتو جون  من  -

 

 * * * * * * * * * * * 

 

 زد و گفت:  شیبه موها   یچنگ شاهکار

 اومد!  یصابر  -

 زد و گفت:  گارشیبه س یق یعم ُپک  

 خب؟  -

 ! خوادی نزول م  -

 رو پرداخت کرده؟  یقبل -

 ده تومن ش مونده! -

 خواد؟ ی چقدر م -

 تومن!  یس -

 بلند شد و گفت:  اشی صندل  یرو از
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 پس بده! دیبده بهش، تا سر  ماه هفتاد تومن با -

 لبانش را تر کرد و گفت:  شاهکار

 اش!تو خونه  ختنیکه اون داره فکر نکنم بتونه تا سر  ماه هفتاد تومن بده! طلبکار ها ر  یتیوضع -

 زد و گفت:  گارشیبه س یگر ید ُپک  

 ! ُافتهیکنم، تو بده بهش... بذار کارش راه ب  کارشی چ دونمیاگه نداد م -

وارد  دفتر شد. پسر    یانگفت که در  دفتر باز شد و پسربچه  یز ی تکان داد و چ یمشکوک سر  شاهکار
 بغل بود.  یخانه صاحب  قهوه 

 سالم! -

 با لبخند گفت:   جسور

 ؟ی سالم گل پسر! آورد -

 را به سمتش گرفت.  یتکان داد و به سمت  جسور رفت و پاکت  یسر  پسرک

 آورد و به سمت  پسرک گرفت و پاکت را گرفت. در  یکرد و تراول  پنجاه تومن بش یدست در ج جسور

 شد و گفت:   نهیدست به س پسرک

 ش، فعالً!ممنون دادا -

 از دفتر خارج شد.  و

 : د یپرس شاهکار

 ه؟یاون چ -

که قاب گرفته شده بود نگاه کرد. به پسرک سپرده بود عکس   الیپاکت را باز کرد و به عکس  خ  جسور
 .ردی را بزرگ کند و قاب بگ

 گذاشت.  زشیم یزد و عکس را رو یلبخند
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 زد و گفت:  یاانه یلبخند  موز شاهکار

 خانمه؟ الیبه به، عکس  خ  -
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 شد:  ینگفت که شاهکار جد یز ی تکان داد و چ یسر 

 جسور؟! -

 شاهکار سوق داد که شاهکار گفت:  یرا به سو نگاهش

 درسته؟  ،یدار  ادیتو دشمن ز -

ـ  جسور  کالفه گفت:



 کاس 

120 
 

 حرفت رو بزن!  چونی نپ -

 ...یینقطه ضعف واست! اگه بال هیشده  الی خ -

 حرفش را قطع کرد و گفت:   تیبا عصبان   جسور

و   کنمیقبت مهم مرا الی که از فروغ و جوانه مراقبت کردم از خ یهمونطور  اد،ی سرش نم ییبال چیه -
 بهش بزنه! یب یآس  یکس ذارمی نم

 باال انداخت و گفت:  یاشانه  شاهکار

 از ما گفتن بود! -

 

 * * * * * * * * * * * 

 

 انداخت:  نیآلودش پشت  خط طنخواب یصدا دی خزان را گرفتم. به بوق  پنجم که رس یشماره 

 ال؟ یجانم خ -

 ! ببخش مزاحم شدم!یا وا، خواب بود -

 ؟ یداشت ی! کار ه؟یچه حرف  نیا نه بابا -

 راستش آره! -

 شد:  یجد

 شده؟  یچ -

 را صاف کردم و گفتم:  میگلو

کلفته... االن همه جا رو دارن دنبال  تو و   یپارت  یشناس یبابا رو که مخبر داده، حاج سی خروش به پل -
 خزان! گردنی حافظ م
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 ا؟ ی سر  دن نیتا ا انیب خوانی م  یچجور  الی خ -

 ادیهم م ای تا استرال  کوبهی شده خروش م یدار یخر  ایبه اسم  تو تا استرال  طیبل ه یاگه بفهمن  وونهید -
 دنبالت!

 گفت:  الیخی ب

 ترسو نباش دختر! من مراقبم، حافظ هم کنارمه!   نقدریا کنن،ی نم  دایپ -

 گفت:  بارن ینگفتم که خزان ا یز یچ گرید

 نه؟ کنهی م تتی اذ یتو چه خبر؟ آذر  -

 لبانم نشست و گفتم:  یرو یلبخند شیها یآوردن  جسور و مهربان  ادیبه  با

  اشیکه ازش تو ذهنم داشتم با خود  واقع یر یاصال تصو شهی مهربونه! خزان باورت نم  یل ینه، خ -
 !کنهیتا آسمون فرق م  نیزم

 گفت:  مشکوک

 ؟ یچ یعنی -

 !کنهی سرکوبم م نا یبابا ابه حاج   کردمیبزن بهادر و بد اخالقه! فکر م کردمی من فکر م -

 !ست؟ین ینجور یمگه ا -

  دی... لباس عروس هم واسم خردیخر شی لباس و لوازم آرا یمهربونه! برام کل  یل یاصالً خزان! خ -
 ذره باز بود! هیچون  ومدیاصالً خوششون ن نایا! مامانشهی خزان! باورت نم

 گفت:  متعجب

 اد؟ ی باهات راه م نقدریا یعنی ؟یجد -

 !ذارهی نم خبرمی ... بزنهیبهم زنگ م شهیآره، هم -

 شد:  نیغمگ شی کردم که صدا حس
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 چه خوب! -

 حافظ خوبه؟  ؟یکنی م کاری تو چ -

 !رونهی... حافظ بگذرهی م یه -

 اونجا ساعت چنده؟  -

 سه صبح! -

 گفتم:  متعجب

 رونه؟یسه صبح ب  -

 باشه؟  میزنی برم، بعدًا حرف م  دیمن با الی خ -

 فعالً  زم،یباشه عز -
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شدم. چرا ناراحت بود؟ حافظ ساعت  سه صبح کجا    رهی خ ی را قطع کردم و متعجب به گوش  تماس
 و حرص و جوش بس نبود؟ حافط هم اضافه شد.  یهمه نگران نیبود؟! ا

رفتم. کتاب  داستان  من که سرگذشت    امیمیقد یی چوب ی تخت بلند شدم و به سمت  کتابخانه  یرو از
 بود.  دهیخر میبرا شیکه خاقان چند وقت  پ ی. همان کتاب دمیکش رونیمونرو بود را ب  نیلیمر

که سرکوب  یاسطوره بود! زن کیزن   نی. ادمیکش یمونرو بود را دست نیلیجلدش که عکس  مر یرو
! توانست... من چرا خواهدیشود که م یز ی و جلو رفت و توانست! توانست چ  دیشد اما پا پس نکش 

!  یتار پرس  یکه دوستشان دارم! آرزو ییها زی؟ به چبرسم میاهای به آرزوها و رو توانمی نتوانم؟ چرا نم
! به  دیرس یمونرو هم دختر بود! ول  نیلی برسم؟! چون دخترم؟ مر توانمی ... چرا نمیپرواز... آزاد یآرزو
 ...شیاهای ! به رودیرس  خواستی که دلش م  ییها زیچ

جسور   دی برسم! شا خواهمیکه م ییها زیوصلت باعث شود که من هم به چ ن یازدواج و ا نیا دیشا
 من شود. یبرا یمحکم  یپشتوانه یآذر 

  میها. گوش زدیری تمرکزم بهم م یپرس سالم و احوال یکه با صدا خوانمی ده صفحه از کتاب را م حدود  
 کنند؟ ی چه م جان ی. آنها ادهمی م صی را تشخ سان یو عل  دونیعمو فر  یو صدا کنمی م ز یرا ت

و جانان و همتا   شودی از اتاق خارج شوم که در باز م خواهمی و م شومی تخت بلند م یاز رو هراسان
 : میگویو م  نگرمی اشان مرنگ و رو رفته ی. با تعجب به چهره شوندی داخل م

 کنن؟ ی م کاری چ  نجایا نایادونیشده؟ عمو فر یچ -

 : دهدی جوابم را م  جانان

 هیهم انگار برگشته گفته من  سان ی کدورت ها رو بر طرف کنن... عل انیخروش بهشون زنگ زده ب -
 که من نداشتم!  نیدیتو اون نزول خور د یکه چ خوامی م یجواب  درست و حساب 

 :دیگوی م همتا
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  یآقا جسور االن سر کار هستن به خروش گفت بهشون زنگ بزنه... ول دونستی بابا چون محاج  -
 ببره...  ییاگه آقا جسور بو لایخ

 را ادامه نداد. حرفش

 گفت:  جانان

 خزان برگشت! دیاصالً شا ایکردن و جون  ُخلود رو نجات دادن  دایپ یراه  حل هی نشستن  دیحاال شا -

 :دیگوی م همتا

 که! کنهی و آقا جسور عقد کردن ولش نم  الی، خجانان جان  -

 : د یگوی و م کشدی به صورتش م  یدست جانان

 بود! ییچه بال ن یا ای! خداتیهو م ن  یبه خدا من نگران  داداشم هستم... شده ع -

 . شومی م رهی خ ینا معلوم یو به نقطه نمینشی تخت م یرو همانجا

 تخت.  یو همتا کنارم رو ندینشی م  رمی تحر ز  یم  ی  صندل یرو  جانان

 : میگویم

 رون؟ ی ب میری نم -

 :دیگوی م  جانان

 هاشون مردونه است.نه، حرف  -

 مامان کجاست؟  -

  نیفروشان! خروش خاقان و ُخلود هم دست به سر کرد. خاقان صد در صد مخالف ا یرفته بازار  ماه -
 . دادی خبر م  یبود و ُخلود هم صد در صد به جسور آذر  دارید

 :میگوی و م  رمیگیبه دندان م لب

 استرس دارم!  -
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 :دیگوی م همتا

 ؟ چرا دختر  -

 ندارم.  یمالقات حس  خوب نی! اصالً به اُافتهی اتفاق  بد ب هی ترسمی م -

 :دیگوی م  جانان

 !رهی بد به دلت راه نده دختر! انشاهلل که خ -
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 : کنمی م زمزمه

 انشاهلل!  -
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 .دیآیباز و بسته شدن  دروازه م  یلحظه صدا همان

 :دیگوی م  جانان

 !ه؟یک  نیهمتا بب -

 :دیگوی و م زندی اتاقم را کنار م  یپنجره یو پرده کندی پشت م همتا

 !یخود  خودشه! جسور آذر  -

 .کوبدی م امنهیس یواره یبه د مهابای ب قلبم

 : دیگویم  یبا حالت  زار   جانان

 ! میبدبخت شد یوا -

در  دون یو عمو فر سانی. حاج بابا و علشومیاز اتاق خارج م عیو سر شومی تخت بلند م یرو از
 :دیگوی بابا با اخم مکه حاج کنمی م  یاند. سالم  آرامنشسته  منینش

 رون؟یب  نیایمگه نگفتم ن -

 : میگویو م  رمیگی را باال م سرم

 جسور اومده، اومدم استقبالش!  -

 .پردی از رخسارش م  رنگ

 .دیگوی نم یز یچ دونیو عمو فر زندی پوزخند م  سانیعل

 و جسور وارد. شودی باز م   یلحظه در  ورود همان

و با پوزخند   پردی ابرواش باال م  یتا کیحضار  دن  یسالم کند اما با د خواهدیسمتش، م  گردمی م بر
 : دیگویم

 انگار بد موقع اومدم! ن؟یداده بود لیجلسه تشک  -

 :دیگوی بلند شود م نکهیبدون  ا سانیعل
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 ! ی... نزول، قمار، دزدنیشما آشنا تر میستیآشنا ن ادیز میجرمه؟ واهلل ما با جرا  -

 را حفظ کند:  اشی خونسرد کندی م یسع  جسور

واست خوب  یر ی تند م ی... دار انینه حاج گهید یدزد یمه! ولشغل  یکه گفت ییآره اون دوتا -
 !شهی نم

 من! ال  ی! خیدیرو که اسم  من روش بود رو ازم دزد یدختر  ؟یستین -

 : زندی را حفظ کند و عربده م اشیخونسرد تواندی نم  گرید بارن یا جسور

 ! کنمی م سی دهنت رو سرو یرو آورد الیاسم  خ  گهیبار د هی! یمفنگ یکهی مرت نمیالل شو بب  -

 :رودی و به سمت  جسور م  شودی بلند م سانیعل

بختک    ن  یقرار بود تابستون عقدش کنم الکردار! ع ؟ی جز خونه خراب کردن هم مگه دار  یتو کار  -
 !مونی تو زندگ یافتاد

 :دیگوی م  باباحاج 

 ! نیآروم باش -

 : دهدی نم تی اهم جسور

 !یکه قرار بود تابستون عقدش کن  -

 :دیگوی به من و م  کندی م رو

 !اری ات رو ب برو شناسنامه  -

 :میگوی م عاجز

 جسور... -

 : شودیاش قطع مبا عربده  حرفم

 ! اری ات رو ببرو شناسنامه  گمی م -
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 :دیگوی م  دهیکه جانان ترس دارمی ام را از کمدم بر مو شناسنامه گردمی به اتاقم بر م عیسر

 شده؟  یچ -

 شدن!  ریدرگ -

 . رمیگی ام را طرف  جسور مو شناسنامه  زنمی م رونی از اتاق ب عیسر

 :دیگوی و م  ردیگی م  سانیعل  یو روبرو  کندی و بازش م قاپدیرا از دستم م  شناسنامه

 نجا؟ ینوشته ا یچ -

 مسخره... نیبس کن ا -

 : کندی اش قطع مرا با عربده  حرفش

 نوشته؟! بخون برام! یتو قسمت  نام  همسر چ -

 : دیگوی م یفی ضع یبا صدا سانیعل

 ! یجسور آذر  -
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 : دیگوی م یبا لحن  آرام اما ترسناک  جسور

نگاه  ی  مال  منه! حت الی تابستون عقدش کنم، عقدش کنم! خ خواستمی آهان! پس زر  مفت نزن که م -
! به جان  خواهرم  ارمی... چشمات رو از کاسه در مانیحاج   سانیکردن بهش هم برات حرومه عل 

 ! ارمیچشمات رو از کاسه در م

 : دیگوی و م کندیبابا مو جسور رو به حاج  کندی سکوت م  سانیعل

شما... هم  یبراتون... هم برا ست ی... خوب ننیقشه نکشپشت  سر  من ن ی! ول یشناختمت حاج -
 گل پسرتون ُخلود خان! یبرا

 .شودی و از خانه خارج م  کندی پشتش را م و

 : شنوم یرا م دونیعمو فر یصدا

 !یعمرت کرد یبود که تو یکار  نی آدم بد تر نیحاج فرهاد! وصلت با ا یکرد یبد کار  -

 . شومی ر از خانه خارج مو من به دنبال  جسو کندی سکوت م  پدرم

 را بپوشد.  شیداغان کفش ها یدارد با اعصاب یپله نشسته و سع یکه رو نمشیبیم

 .شودی ام مکه متوجه نمینشی و کنارش م رومی سمتش م به

 : دیگویو م کندی را بلند م   سرش

 نجان؟ یا هان یا یچرا بهم نگفت -

 :میگوی و م اندازمی م  نییرا پا سرم
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 ! یبفهم  دیتازه اومدن... گفتن تو نبا -

 :دیگوی و م زندیم یای عصب   پوزخند  

 ؟ یکنی ها رو ازم پنهون م یچ گهی! دال؟یاز االن خ  یپنهون کار  -

 :میگوی و عاجز م  رمیگی بلند شود که بازواش را م  خواهدیم

 جسور! ستمی... من... من دروغگو نگفتمی بهت م یگشتی به خدا تازه اومده بودن... بر م -

 . آوردمیبه زبان م یو پسوند شوندی پ چیبار بود که اسمش را بدون ه  نیاول یبرا

 رفتن منصرف شد و همانجا نشست و گفت:  از

 !یکنی رو ازم پنهون م یز یبارته که چ  نی! آخرالیبارته خ  نیآخر -

 : دیگوی انگار که با خودش حرف بزند م بعد

 !نهی الشخور رنگت رو بب نیا دمی اجازه نم  گهیخونه ببرمت... د  نیبذار از ا -

 بود. سانیکه نه... مطمئنم که منظورش عل فکر

 :میگوی برود که م خواهدی و م شودی م بلند

 ! یکجا؟ تو که تازه اومد -

 ام! باد بخوره به کله رمی م -

 کجا؟!  قاً یدق -

 :دیگوی و م اندازدی باال م  ابرو

 !؟یایدوست دخترم! م ش  یپ -

 : میگوی و با بغض م کنمی . لب باز م زندیکه اشک در چشمانم حلقه م شودیچه م دانمی نم
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 یتو یاومدی نم  وقتچ یبرو... کاش ه خوادی ! برو... هر جا که دلت مشمی منو باش نگرانت م  -
 !امی زندگ

 نیاول یو برا افتمی در آغوشش م  باً یکه تقر کشدی و م رد یگی وارد  خانه شوم که بازوام را م خواهمیم
 :میگوی بار سرکشانه م

 ولم کن! -

بغضم  افتدی . نگاهم که به چشمانش مرمیسرم را باال بگ کندی و مجبورم م  زندیام مچانه  ر  یز دست
 .شودی هق هقم بلند م یو صدا شکندیم
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 :دیگوی و م ردیگیسرم را در آغوش م  آرام
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  تونمی! آخه من مگه مالمیاشک ها رو خ  نیا زیهات بشه! نر دیمروار نیا ی! جسور فدا شششیه -
 پروندم! یز یچ هیبودم   ینگاه کنم؟! عصب یاگهیجز تو به کس  د

 . دهدیو او به نوازش  سرم ادامه م شودی کمتر م امه یگر حجم  

 :میگوی و م کنمی را پاک م میو با پشت  دست اشک ها میآی م رونیآغوشش ب  از

 برم تو! خوامیام رو بده مشناسنامه -

 :دیگوی و م کندی م بشیرا در ج  امشناسنامه 

 تو!  یبر  خوامی داخله نم ابوینچ! اون  -

 بمونم؟!  جان یتا شب هم  -

 !نایافروغ  ش  ی پ میری نه، با هم م -

 :میگوی م متعجب

 لباس؟! نیبا ا -

 منتظرم.  نی برو عوضش کن تو ماش  یدوست ندار  ی... ولستیبدم ن  نی همچ -

 .شودی خارج م  اطیاز جانب  من باشد از ح یمنتظر  حرف نکهیبدون  ا و

 

* * * * * * * * * * * * * 

 

  کی هیکن هر چند ثانو برف پاک   دیباری چشم دوخته بود. باران م شهیش یکن روحرکات  برف پاک  به
 . کردی و نم  باران را پاک م زندی م  یبار حرکت

  اس،ینشست عطر  گل   یصندل یرو  کهن یسوار شد. هم  الیباز شد و خ  نینگذشت که در  ماش یز یچ
 اش با ُپر کرد. شامه یر ی وصف ناپذ ی  نیر یبهار و ش  یشکوفه ها
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 راه افتاد. دیبگو  یز یچ نکهیلبخند زد و بدون  ا  تنها

عمارت  فروغ پارک کرد.  ینگذشت که جلو  یز یو ساعت و مکان از دستش در رفته بود. چ زمان
 .گشتندی و بر م نشستندیعمارت نبرد. چند ساعت م نگ  یرا به پارک   نیماش

 باز شد.   یکی ت یشدند و او زنگ  در را فشرد و دروازه با صدا ادهیپ  نیماش از

 

 * * * * * * * * * * * * 

 

 . میعمارت شد وارد  

  متیها ق اردیل یعمارت م نیا شکی بود! مگر آنها چقدر پولدار بودند؟ ب  ریعمارت وصف ناپذ یی  بایز
 داشت. 

 میول خور و قمار باز است؟! مگر نسکه او نز یبود دهیات نشن! مگر از خانواده ال؟ی رفته است خ ادتی
 است؟! معلوم است که پولدار است! یگنگستر  واقع کیکه  گفتی نم

 قلبم نشست.  یرو   ینیغم  سنگ ناگهان

هر چقدر هم خوب باشد خالفکار است. راهش کج است. قمار باز است... نزول خور است... آن  جسور
با پول    دیکودک  من با  گرید یدو فردا ی عنی... ش بهانه است! نزول خور استهمه نی ماش شگاه  ینما

 دهد؟ یحرام بزرگ شود؟! اگر پسر باشد راه  پدرش را ادامه م

 جسور به خودم آمدم:  یصدا با

 !گهید ایچرا خشکت زده اونجا؟! ب -

 و پشت  سرش وارد  عمارت شدم.  دهمیتکان م  یسر  حواسی ب

 خانم به استقبالمان آمد.  فروغ
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  نهیتموم شده شما رو بب  انوشی! اتفاقًا جوانه تازه کالس  پنیمن! خوش اومد یزا یعز نیخوش اومد -
 .شهی خوشحال م

 لبخند گفتم:  با

 لطف داره!  -

 . فروغ خانم رو کرد به جسور و گفت: میشد  منیهم وارد  نش با

 شده؟! داشیطرف ها پ ن یآفتاب از کدوم طرف در اومده جسور آقا ا -

 گفت:  جسور

  میاشون گفتم پاشاومده بود خونه  الیخ  یابوی ی... امروز هم اون پسرعمویبابا مشغله و کار و زندگ -
 !نجایا میایب

 :دیگوی و م  ردیگیخانم لب به دندان م  فروغ

 خدا فحش نده! یبه بنده  -
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 ...  یکهی نثارش کنم مرت هانی اتفاقًا حقشه بد تر ا -

کرد   تیرا به سمت  من هدا لچرشی مان حرفش را خورد. جوانه با ذوق واضافه شدن  جوانه به جمع  با
 و گفت: 

کار   یقی موس رون،ی ب می... برنمیبرنامه بچ یکل تونستمی ! م؟یایم  یچرا نگفت ال؛ی خ یومدخوش ا -
 !یگفتی کاش بهم م میانجام بد میتونستی کار م  یشب  شعر! کل  ای میکن

 من جسور گفت:  یجا به

 شد فسقل!   ییهوی -

 جسور در آورد و گفت:   یزبانش را برا جوانه

 !زنمی با تو حرف زد؟! دارم با عروسم حرف م  یک -

 کرد و گفت:  یاتک خنده  جسور

 نبود فسقل!  یخانم هم خبر  الیبه اطالعت برسونم که اگه من نبودم از خ دیبا -

 و گفت:  دیلب برچ جوانه

 م شده ها مثالً!و دو ساله ستیآخه من کجام فسقله؟ باالخره ب -

با هم سخن   پروای . چقدر راحت و بدهدیو جسور به کل کلش با خواهرش ادامه م زنمی م یلبخند
 نداشتم! میبا برادر ها  یروابط  نی! من هرگز همچندیگویم

 بود! گرید  ز  یچ کیجسور و جوانه   ن  یب یراحت تر بودم اما رابطه هیخاقان! با او نسبت به بق  ی  حت

 :میآی فروغ خانم به خودم م یصدا با
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 که جا نمونده؟!  یز ی! چن؟یرو انجام داد یعروس  یکار ها یهمه -

 :دیگوی م  جسور

 فروغ! نگران نباش!  میانجام داد -

 : دیگویو رو به من م کشدی م یق یخانم نفس  عم  فروغ

 من شده!  یکله هی تو زن  جسور   ی  به خوب یکه دختر  کنمی خدا رو هزار مرتبه شکر م  -

 : دیگوی معترض م جسور

 !م؟یعه فروغ؟! داشت -

 : دیگوی و م خنددی م جوانه

 ! مینه پس نداشت -

 : دیگویبه من و م کندی رو م  بعد

که  قاشیرف یه ی! به شاهکار و بقچرخهی نگاه نکن مثل  پروانه دورت م ینجور یجسور رو ا نیا -
 تو هم! رهیسگرمه هاش م رسهیم

 : دیگوی که جوانه باز م میگوی نم یز ی و چ زنمی م یلبخند

 از ما؟! یکشی خجالت م  ای یتو ذاتًا کم حرف  الی خ -

 ...یعنیراستش من کم حرفم...  -

 : دیگوی و رو به جوانه م پردی حرفم م ان  ی م جسور

 !کنهیم  یش واست بلبل زبوننکن! به موقع  تشیاذ -

 :دیگوی و م  زندیم  یلبخند  معنادار  جوانه

 داداش؟ یدیهم د اشی بلبل زبون -
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 :دیگوی و م کندیم یاتک خنده  فروغ

 از دست  تو جوانه! -

 : دیگوی آمده باشد م ادشی یز ی انگار که چ بعد

 آستانه*؟ یخونه  نیری م ای  نجایا نیای م یجسور!... بعد از عروس یراست -

به اونجا   یسر  هی میری م الی رو سپردم به شاهکار... فردا با خ  نشیزاید یآستانه! کارها  یخونه  -
 ! می بد ری تغ میتونیم ومدی... خوشش ن میزنیم

 :دیگوی و م دهدیتکان م یخانم سر   فروغ

 نخورد! الیخ یقهیبه سل دیبهتره... شا ی نجور یخوب؛ ا یل یخ -

امتحانم   یبا جسور دار  دار؟ی ب  ایمن خوابم  ایمهم بود؟! خدا شانیمن برا یقهیمن؟! سل یقهیسل
 جسور... جسور...   ؟یکنیم

 

 

 راز یدر ش یا* آستانه: منطقه
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 ۴۲_پست# ��

 [یحام ] سوم_فصل# ��

 

 

 

 

 * * * * * * * * * * * 

 

است  دهیتخت دراز کش یکه رو ندیبی خاقان را م  .بنددیو آرام در را پشت  سرش م  شودی اتاق م  وارد  
 .خواندی و کتاب م

 :دیگوی و م اندازدی م ن ییرا پا  سرش

 !نیدیفکر کردم خواب  -

 :دیگوی و م گذاردی کتاب را کنار م خاقان

 باهات حرف دارم.   ن،یبش  ایب -

 ... البته با فاصله!ندینشی تخت م یو کنارش رو کندی اطاعت م  همتا

 : دیگوی و م کشدیم  یق ینفس  عم خاقان

خونه واسه خودمون  هی میکه بتون میدست و بالمون ندار ی! هنوز اونقدر تودمیرفتم چند تا خونه د -
 خب؟ نمیبا هم بب  برمتیبعد م ی... هفتهخوادی م یخدا چ  مین ی... تا ببمیکنی ... فعالً رهن م میبخر

 : دیگوی و م آوردی سرش را باال م همتا

 !میبمون   نجایا میدیخونه نخر یآقا خاقان... حاج بابا گفتن تا وقت  -
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 : دیگویو م  کندی اخم م خاقان

 ! آقا خاقان هم نه و خاقان!ی اگهیکس  د چیما فقط به خودمون مربوطه همتا... نه به ه ی  زندگ  -

 : دیگویکه خاقان کالفه م دیگوی نم  یز یو چ اندازدی م نییدوباره سرش را پا  همتا

لحظه هم  هی! یسابی و م یشور ی م  یهمتا... صبح تا شب دار  میخونه بمون   نیتو ا خوادی دلم نم -
 !شنومی و نم نمیبی به زنم زور بگه... فکر نکن نم یکس  ادی! خوشم نم میبا هم خلوت کن میتونی نم

 جانان بود!  منظورش

 :دیگوی و م  ردیگیرنگ م شیهاگونه همتا

  نجایفردا پس فردا بگن من شما رو مجبور کردم که از ا  خوامی ! من فقط نمدیل یهر طور خودتون ما -
 !میبر

  اشی شانیو پ  ردیگی . صورتش را با دستانش قاب مکشدشی و به سمت  خودش م ردیگی را م دستش
 :دیگوی و م بوسدی را م

 دلم! ز  ی... عز یباش یز یچ نگران   ستیمن هستم الزم ن یمن هستم! تا وقت -

 ...کندی و لبانش را مهر  لبان  همتا م شودی و خاقان خم م  زندی م  یلبخند  خجل همتا

 به دل  خاقان نشسته بود!  بیدختر عج نیا

 

* * * * * * * * * * * * * 

 

 : زندی غر م مامان

 صورتش!  یرو یکرد  یخال یکرم ب رم داشت ی... هر چ نیمراعات کن کمی شگریخانم  آرا -

 :دیگوی کالفه م شگریآرا
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 لطفا! ن ی ... شما دخالت نکنمی به ما سپردن عروسش رو ترگل ورگل کن یآذر  یخانم  محترم... آقا -

 کرد.  عشی . بد جور ضاکنمی م یآرام  ی. تک خندهندینشی م شی و سر  جا رودیم یاچشم غره مامان

 :دیگوی و م کشدیاش مرنگ شده  یبه موها   یدست جانان

 مامان خوب شدم؟! -

 :دیگوی نگاهش کند م نکهیبدون  ا مامان

 !کنمی ضمانتت نم گه ی! من دهایدی خودت جواب  خروش رو م -

 :دیگوی و م  چرخاندی چشمانش را در حدقه م جانان

 ! نیکوفتم کن یموهام رو رنگ کردم... شما ه  یبعد از عمر  -

 : دیگویو م زندی م یلبخند همتا

 ! زمی عز یخوشگل شد -

 : دیگوی با ذوق م  جانان

 !؟یجد -

 : میگویم

 ! ادیآره، بهت م  -

 : زندی غر م  نیآر

 ام سر رفته!! حوصلهم؟یری م یک   -

 :دیگوی و م  نشاندیم  شیپاها یو رو کندی را بغل م   نیآر مامان

 ! زمیعز شهی تموم م میبمون گهید کمی -

 .دهدیادامه م شیکالفه به غر زدن ها نیآر
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 :دیگوی و م زندی م یلبخند شگریآرا

 رو تا شب نگه داره!  یآذر  یآقا دیبا یک ی دختر...  یشد  یبفرما! کارم تموم شد! عال -

 برانداز کنم. نهیکنار رفت تا خودم را در آ میزدم و او از روبرو یخجل   لبخند  

  ح یمل ش  یدارم. لباس  عروس با آن آرا یحی مل یل یخ ش  یآرا نکردم! صورتم اصالح شده و  یچندان فرق  
 دارند.  یخاص  ییبایهم ز اندخته یکه باز دورم ر میاند و موهاداده  لیتشک ییبای ز ب  یترک

 :دیگوی م  جانان

 ! چشم حسود کور!الیخ  یشد یعال  -

 : دیگویهم م همتا

 ! الیخ  یخوشگل شد یل یخ -

 . کندینگاهم هم نم  ی  ... حتچیه دیگوی نم  یز یمامان اما چ کنم،ی م  تشکر

 ام! انجام داده  یکه چه کار  بد انگار

  زی و او ن دیآی . خاقان هم به دنبال  همتا مرودیم نایا. مامان هم با جانان زندیبه خروش زنگ م  جانان
 . رودیم

 زنگ زد و گفت که در راه است.   جسور

 . رسدی م زیکه او ن  گذردی نم یز یچ

 . شومی خارج م شگاهیو از آرا کشمی م یق یعم  نفس  

 شده است.  بایتنش چقدر جذاب و ز پ  ی ک ی  که در کت و شلوار  مشک  نمشیبیم

 . کنندی صحنه ها را ثبت م نیا یلمبردار یو گروه  ف کندیلبخند به من نگاه م با

 . شومی م کشی و نزد دارمی از قدم بر م قدم

 : کندیو کنار  گوشم زمزمه م  بوسدی را م امی شان یو پ  ردیگی را قاب م  صورتم
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 !یآذر  الیخ ی من خوش اومد ی  ... به زندگیخوش اومد -
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 . میاعروس و داماد نشسته گاه  یجا در

 .دندی رقص مشغول رقص ست  یهستند که در پ  یسرو شده و چند نفر  شام

  یه یاند. بقگردن کلفتش آمده  ی همکار ها یه یطرف  جسور فقط، فروغ خانم، جوانه، شاهکار و بق از
 ند؟ یاش کجاخانواده 
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 : زنمی کنار  گوشم افکارم را پس م شی صدا با

 ؟ یرقص بلد -

 : میگویو آرام م کنمی م نگاهش

 !شی کم و ب -

 ؟ ییچه رقص ها -

.  افتمی م کردی ازشان نم  یااما استفاده دیخری خودش م  یکه خزان برا یای آموزش یها یدیس اد  ی به
  یچه ترس دانستی . فقط خدا مکردمی م  نیبا آنها تمر یواشک یکه من  یآموزش  رقص یها یدیس

 بابا و خروش بفهمند! حاج  نکهیداشتم از ا

 گرفتم! ادی یعرب  یآموزش ی  دیاز چند تا س  -

 ؟ یست یبهش؟! آها تانگو! بلد ن گنی م یدو نفره ها... چ نیاز ا -

 :میگوی و خجالت زده م اندازمی م  نییرا پا سرم

 نه! -

 :دیگوی و م  ردیگیرا م دستم

 رو نگه دار تو خلوتمون!  ی. عربدمی م ادتیخودم  -

  روندی بودند کنار م  دنیکه مشغول  رقص یکه کسان رودیرقص م  ست  یو به سمت  پ کشدیدستم را م و
 .زنند ی و دورمان حلقه م

خلوتمان نگه دارم! خلوت؟!   یرا برا  یعرب گفت ی. مکنمی فکر م ششیپ یچند لحظه یبه جمله تازه
 است. یعاد  ز  ی! گمان کنم چام؟ده یترس نقدریمن چرا ا

 . کامالً خونسرد!اندازدی رعشه به تنم م اشی لکس یاز همه ر شتریب

 !دانمیاز تانگو نم  یز ی. من چشود ی م شتریب استرسم
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دور  گردنش حلقه  دستم رو دمیکه د ییهالمیو من با توجه به ف کندیرا دور  کمرم حلقه م دستش
 . میخوریو آرام با هم تکان م کنمیم

و همه جا همراهش است. من به او نگاه  شهیهم ری زنج  نیدور  گردنش است. ا ر  یبه زنج   رهیخ نگاهم
 .دهدی قورتم م باً ی او اما با نگاهش تقر کنمی نم

 که . بوسدیام را مگونه یو رو  شودی آرام خم م شود ی که تمام م آهنگ

 .میگوی نم یز ی و چ  رمیگی را گاز م  لبم

 

 * * * * * * * * * * * * 

 

 : دیگوی و م کشدیخانم در آغوشم م   فروغ

 بهم زنگ بزن! یداشت یباشه؟! مشکل زنمی بهت سر م امیفردا صبح  اول وقت م -

 ! ستیمنظورش از مشکل چ دانمیم

 است.  نیدستانم هم بخاطر  هم لرزش  

 :میگوی م ری و سر به ز میآی م رونیآغوشش ب  از

 چشم، ممنونم! -

 .کشدیدر آغوش م زیو او را ن  رودی و به سمت  جسور م  کندی لبخند نگاهم م با

 .بوسدی مادربزرگش را م ی  شانیپ  اشیذات ی  هم با مهربان  جسور

 . روندیو فروغ خانم م شاهکار

 اند.بابا آمدهبدرقه فقط مامان و حاج  یبرا

 اند.شان رفتهه خانهراست ب کی هیبق
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 :دیگوی و م بوسدی را م امی شان یو پ دیآی به سمتم م  باباحاج 

 دخترم! یبخت بش  دیسف -

 . میگوی نم  یز یچ گریو د کنمی م  یآرام تشکر  

 ام.نوش  جان کردم را فراموش نکرده  یکه شب  خواستگار  ییهاهم کتک هنوز

 .کندی م یخوشبخت  یآرزو  زیو او ن کشدی در آغوشم م مامان

  ی  . مامان هم با جسور خداحافظ شودی م  نشیو سوار  ماش  دهدی با جسور مردانه دست م  باباحاج 
 . رودی و م کندی م یآرام

 و او...  مانمیم من

 مشترک است!  ندیگوی خانه که م نیو ا یو جسور آذر  مانمیم من

 و او... ما! من

 : سپارم ی م و به او گوش زنمی افکارم را پس م شی صدا با

 !گهید ای! ب ؟یتا صبح اونجا بمون یخوای م -

 در را گشوده بود! یمتوجه نشده بودم که ک اصالً 

 ُافتد؟ی ب ی. استرس تمام  تنم را فرا گرفته است. امشب قرار است اتفاق میشویهم وارد  آپارتمان م  با
 !گرید ُافتدیم ُافتد؟ی نم  یاتفاق چیه ی ! شب  عروسال؟ی خ یپرس یسوال است که م
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 [یحام] چهارم_فصل# ��

 

 

 

 من و او... ی. خانه شومیم  دمیجد یخانه وارد  

بود. هال و آشپزخانه    ییبای دلباز و ز یآمده بودم. خانه نجایبه ا دمانیچ ی  نظرده یبرا  شیروز  پ چند
 باال. یو حمام و سه اتاق  خواب طبقه ییود و دستشوب  نییپا یطبقه

 بود!  قهیشاهکار هر کس که بود خوش سل نیهم خوشم آمده بود. ا دمانشیچ از

 . میروی پلکان باال م از

 :دیگوی و م کندی حمام اشاره م  به

 ! دیات ترکمنجوق ها هم باز کن کله ن یا ریدوش بگ هیبرو  -

 . شومی حمام م ی  راه میبگو  یز یچ نکهیو بدون  ا دهمی تکان م  یسر 

 

 * * * * * * * * * * 

 

 .کنمی را خشک م میو موها امستادهیا نهیآ یجلو
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 است.  دهیتخت دراز کش  یرو اشی قرمز و شلوارک  مشک ی  با رکاب او

 .کندی نگاهم م  یچشم ریز

 نگاه کنم جز سمت  او!  یبه هر سمت کنمی م یمن سع اما

 .دیآیبه صدا در م لمیموبا زنگ  

 .داردی را بر م  امی و گوش شودی م  زیخم یکنسول بردارم که او زودتر ن یرا از رو لمیموبا خواهمیم

و با   کوبدی م امنهیس یوارهیقلبم محکم خودش را به د اندازدیم امی گوش یکه به صفحه  ینگاه با
 : زندی م  رونیب امنهیقلبم از س کنمی س مح  دیگویکه م یاجمله

 ! یخانم آذر  زنهیت داره زنگ مخزان   یآبج  -
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 : کندیو او نگاهم م کنمی م  سکوت

 !؟یجواب بد یخوای ! نم ؟یکنینگاهم م یچرا اونجور  -

 خونسرد است؟! نقدریا چرا

 . رمیگی را از دستش م یو گوش  رومی . آرام به سمتش ماندازدیلرز به تنم م اشی خونسرد

 :دهمی م جواب

 الو؟ -

 : فرستدیو به هوا م کندی که از جسور داشتم را دود م  یترس اشهیگر یصدا

 شدم!  چارهی ب الی خ -

 :میگوی م دهیترس

 ! خزان حرف بزن! ؟یکنیم هی! چرا گرشده؟ی چ -

 :دیگوی هق هق م با

 کرد! رونمی حافظ ب -

 :میگوی م  یو عصب متعجب

 تو؟  ییکرد؟! کجا رونتی که ب ی چ یعنی! ؟یچ -

... هانیو ا هیکارها چ  نیبا دو تا دختر اومد خونه! منم به غرورم بر خورد گفتم ا شبی! دابونیتو خ  -
اومدم حافظ! اونم   ایسر  دن  نیمن با تو تا ا یفتم ول زدم و گ  یلینداره... بهش س   یاونم گفت به تو ربط 

! تو  امیب ا ی تا استرال خواستمیبدم؟ گفت من فقط م دیتمام گفت جواب  کار  تو رو من با   ی  رحمی با ب 
  ال؟یخ هی خبر ندارم! اون ک ی چیجور کرده و من از ه  طی بهش پول داده و بل ی کی  الی! خیبهانه بود
 ! شناسمی رو نم یکس  نجایا  ال؟ی کنم خ  کاریمن چ
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 !کنمیکن من حلش م دایرو پ یی جا هیواسه امشب  -

 باشه!  -

 .کندی تماس را قطع م دیبگو یز یچ نکهیبدون  ا و

 :میآی جسور به خودم م یصدا با

 !میبا هم حرف بزن   دیفکر کنم با -

 

 * * * * * * * * * * 

 

 .کنمی اجاق را کم م  ر  یز

 ا گرفته است.و ترس تمام  جانم را فر استرس

خونسرد برخورد کرد و گفت که به   یکردم و او در کمال  ناباور  فیجسور تعر یتمام  ماجرا را برا شبید
 .کندی خزان کمک م 

 و فرستاد! فرستدی که شاهکار را به دنبالش م گفت

. چرا؟! چرا میکنی گفت که حلش م لکسیتعجب هم نکرد. کامالً ر ی  خونسرد بود؟! حت نقدریا چرا
 بود؟ گونهنیا

 که به کامم زهر شد.  یشبی. دوفتادین نمانیب  یکه اتفاق یشبی. دکنمی فکر م  شبید به

 هم که صبح  زود رفت.  جسور

 . زندیبه آنجا سر م   دیداشت. با نی ماش شگاه  ینما

 .دیآی ظهر بود. گفت که دو م  ازدهی  ساعت
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بود را خواندم.   دهیخر میمونرو که خاقان برا نیلی. کتاب  مردمیکردم. جارو کش  یر یفاصله گرد گ نیا در
 حرف زدم. یو با فروغ خانم تلفن  دمید ونیتلوز

  ن  یب  یاتفاق چیه شبینه! خبر نداشت که د ای دارم  ازی ن یز ی کرد که به چ نمیج  میس  یکل چارهی ب زن  
 است. وفتادهیاش نمن و نّوه 

 . شنومیرا م  دیچرخش  کل یصدا

 .دهدی از آمدنش م  دینو

 . رومی و به استقبالش م شومی بلند م  میاز جا آرام

 :دیگوی و م بوسدی ام را مو نرم گونه  دیآی و به سمتم م زندی م یلبخند دنمید با

 سالم! -

 :میگویو م دهمی جوابش را م یآرام به

 ! نمیچی رو م  زیم  یو لباسات رو عوض کن یغذا آماده است. تا تو دست و صورتت رو بشور  -

 : دیگوی و م ردیگی را به سمتم م یو پاکت دهدی تکان م  یسر 

 ! ادیخوشت م  نیبب  -

 :میگوی و م  رمیگی پاکت را م متعجب

 مال  منه؟! -

 .دهدی هم فشار م یرا رو شیهاپلک 

 . ردیگی رنگ م میهاگونه نمیبی که م یز ی. با چ مکنیلبخند پاکت را باز م  با

 !یلباس  خواب  مشک  کی

 :میگوی افتاده م نییپا  یو با سر  گردانمی و لباس را درون  پاکت بر م گزمی خجالت لب م  با

 ممنون! -
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 : دیگوی و م ستدیایم میو روبرو  شودی م کمینزد

 که نشد... امشب هم شب  خداست!  شبیبرام! د یپوشی رو امشب م نیا -

 :دیگوی و م کندی که دستش را دور  کمرم حلقه م برمی فرو م امقهیدر  شتریرا ب سرم

 رنگ به رنگ شدنات فقط واسه آق جسوره؟! -

 :میگوی م عاجز

 جسور... -

 :دیگوی و م  بوسدیرا م امی ن یب یو رو کندی را خم م  سرش

! آدم از شوهرش خجالت  ستم؟ی خوشگلم؟ مگه من شوهرت ن یکشی جون  جسور؟! چرا خجالت م -
 !کشه؟یم
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 :میگوی و م  رمیگی را از دون گاز م ُلپم

 !؟ی باهام حرف نزن ینجور یا شهی م -

 :شودی م سمج

 خوشگلم؟!  یچجور  -

 .دزدمی م نگاه

 ...هان ی... خوشگلم و ای... هگهید ینجور یهم -

 : دیگوی و م کندی م یجذاب یخنده تک

 !؟یبه الالشون بذاره... تو دوست ندار  یلی ها آرزوشونه شوهرشون لزن دونمی که من م  ییتا جا -

 : دیگویم یاانهیو او با لحن  موز کنمی م  سکوت

 هنوز با آق جسور آب نشده خوشگلم! تخ  ی! یکشی خجالت م  ؛یدوست دار  -

 :کنمی عوض م  یو مجلس کیش  یل یو بحث را خ کنمی را بلند م سرم

 !ن یدستاتون رو نشست  -

 :دیگوی و کنار  گوشم م  دهدی تکان م  یسر 

 !یدر ر  یتونیاالن م -

 

  * * * * * * * * ** * * * * 
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 . رودی ها را باال مپله  یعصب خروش

 . ندیبیکه ُخلود را در حال  مصرف  مواد م کندی بود را بدون  در زدن باز م وانی ا یاتاق  ُخلود که رو در  

 : زندی و عربده م  دهدیم اشی ن یبه ب ینیچ

رفته... تو  یکدوم گور  ستیشد... خزان معلوم ن بختاهی بخاطر  تو س الینه؟! خ یشی تو آدم نم  -
 باال ابله؟!   یزنیراحت مواد م  ال  یبا خ   نجای و تو ا  میریسرمون رو باال بگ میتونی محله نم

 :دیگوی و م خنددی م الی خی ب ُخلود

... زنهیغلت م یداداش  من؟! داره تو ثروت و مال و اموال  آذر  بختهاه یکجاش س الیبه تو چه؟! خ -
  بشونینس یداداش  خوب  نیخدا رو شکر کنن همچ دیو حالش... اتفاقًا با فیک  یان هم که رفته پخز

 شده خروش خان!

 : زندی و در صورتش عربده م  ردیگی را م اشقهی. بردی به سمتش هجوم م   یعصب خروش

و مازندران و مشهد و قم و گشتم... همه جا رو   النیو تهران و گ رازی ! کل  شیالل  گنی نم یحرف نزن  -
 گشتم اون خواهر  

ازش   ی  که حت  هاتی ! به خاطر  تو و ندونم کار ؟ی! بخاطر  چ؟ی! بخاطر  ک ستیفالن شده ت ن فالن
 احمق!  یکن ی و به خودت افتخار م یستیهم ن مونیپش

 . روندیلود م(و همتا به سمت  اتاق  خُ نایاالی اش فرخنده)مادر  خعربده  یصدا با

 :دیگوی و م  ردیگیخروش را م یبازو فرخنده

 خدا!  ی! انی نش لیو قاب  لی پسرم... درد و بالت بخوره تو سرم ول کن... ول کن تو رو خدا هاب  -

 .افتدی م نیزم  یکه ُخلود رو کندی ُخلود را ول م یقه یبا شتاب  خروش

 تکان داد و گفت:  شی جلو دیتهد یانگشتش را به نشانه خروش

 !؟یدیببخشمت فهم عیسر ستمیبابا نُخلود! من حاج  رسمی به خدمتت م  -

 از کوره در رفت و عربده زد:  ُخلود
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خونه   نیا  ی! خون  دخترها؟یکنی م  فیتکل نییکه واسه من تأ  یهست ی! هان؟! تو ک؟یهست  یتو ک -
 نیبابا! نذاشتن... نه تو، نه حاج کن یزندگ خوادیکه دلشون م یطور  ی! نذاشتشهیتو ش یختی رو ر

... چون من بهشون  دهی جامعه انجام م نیتو ا یآدم عاد هیکه  ییعاشق شن... درس بخونن... کارها
بابا گفتم بذار  بابا گفتم بذار خزان بره دانشگاه... چون من به حاج ... چون من به حاج کردمی کمک م

  اشاریقبل از ازدواج  خندان و  یعاشقانه  یبلکه تو خونه نپوسه... چون من از رابطه یاط یبره خ  الیخ
  کاریچ یخوا ی ! م؟یبرس دمتمبه خ یخوای! االن من؟ی دیخبر داشتم شدم آدم بده! شما اصالً منو د

! تو ؟یمنو به کشتن بد  یر یپس بگ یرو از آذر   الیخ ایام کنن؟! جمع  انیکمپ ب ی! زنگ بزن ؟یکن
شو...   داری ... بیرسی نم ییجاچی کارها به ه نی! با اانی خروش حاج  ینیزم یآدم  رو  نی خودخواه تر
 وقته که ُمرده! یلیخ  یمردساالر 
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 وقته که مرده!  یلیخ  یشو... مرد ساال داریب

 : زندیُخلود عربده م یهااما بدون  توجه به حرف  خروش

 ی! کور خوند؟یهات ادامه بدکردن  یو به مفت خور  یخونه بمون نیتو ا  ذارمی! م ؟یفکر کرد یَپ چ -
  شعور  ی ب شهی از گور  تو بلند م میدار یبدبخت یت کنن که هر چجمع  انیکمپ ب   زنمی آق ُخلود! زنگ م

 احمق!

 . زندی و با پوزخند به او زل م الی خی ب ُخلود

 شهیهم کندی . فکر مشنودی نم ی ز یچ چی! خروش ه گر؟یبود د نیگوش  خر خواندن هم یتو نیاسی
 حق با خودش است. 

 : دیگوی م دهیترس فرخنده

 پسرم!  شهی خروش... خروش پسرم درد و بالت بخوره تو سرم نکن! خودش درست م -

 : زند یداد م مالحضهی ب  خروش

 هیعقلش قد  عقل    یگاو  نر ول ی. شده اندازه شدیاگه درست بشو بود تا االن درست م ابوی نیا -
 نبرده! ییبو چیه رتی از ناموس و غ! کنهیپنج ساله کار نم  یبچه 

 : زندیداد م یبلند یو با صدا شودیبلند م  نیزم یاز رو ُخلود

 ! یو بو نبردم؟! البد تو با ناموس یچ یچ -

 : زندی زده عربده م رونی ب  یبا رگ خروش

 بله که با ناموسم! -

دو کلوم   ی! تا حاال نشستخواد؟ی م  یاون چ ین یبی! م ؟یدی تو اصالً به حرف  ناموست گوش م  -
خوشت   های سوسول باز  نی! شده؟! نه داداش  من نشده چون تو از ا؟یحرف بزن الی برادرانه با خ

که   ودممن ب  شی چند سال  پ نی! تا همی... دختر رو چه به حرف زدن... دختر رو چه به بلند پرواز ادینم
 ... ی... ولیهواشون رو داشتم... ول ! من بودم کهدادمی و خندان گوش م الیخزان و خ  یهابه حرف 
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 : کندی با پوزخند حرفش را قطع م خروش

 ال قبا! هیقمارباز  معتاد   هی یشد  یول -

  یکرد ی! سع ست؟یراه ن نیپسر ا یبگ  یکن میی راهنما یکرد ی! سع؟ینجاتم بد یکرد یاصالً سع -
 خروش؟! 

 : زندیبه مادرش و داد م کندی م رو

تو صورتم... اصالً ازم   یدارم تف کرد ادیمن اعت ی دیکه فهم یفرخنده خانم؟! اون شب یتو چ -
 !ی... نزدری! نخ؟ی! باهام حرف زده؟یکه پسر تو دردت چ یدیپرس

 :دیگوی و م کندی غرورش را حفظ کند م کندیم  یرا به سمت  خروش که سع  شیرو  دوباره

! وگرنه  نینفس  راحت بکش هیببرن تا از دستم منو   انیکمپ که ب  یزنگ بزن یخوایاالن هم م -
 نیخرج  کمپ و قرص و ا  خوادی ! اما نگران نباش! نم ستیدرمون شدن  من براتون اصالً مهم ن

 ! نیال قبا راحت ش هیتا از دست  ُخلود   رمی ! م نجای از ا رمی! من م یها رو بدحرف 

 . زدیری م یو درون  ساک  کوچک  داردی را بر م  دیآی دستش م ر  یو هر چه ز رودی به سمت  کمدش م  و

 : دیگوی و رو به مادرش م زندی م  یپوزخند خروش

 ها!آشغال  یجمع کنه بره قاط  خوادی! ملمشهیش ف! همه؟یدید -

 : زندیو عربده م گرددی بر م ُخلود

 ها... به تو چه هان؟! به تو چه؟! آشغال  یبرم قاط  خوامی آره م -

 . زندیم  رونی و از اتاق ب داردیمساکش را بر  عیسر و

 :دیگوی م  دهیترس همتا

 رفت که! -

 : دیگوی م الیخی ب  خروش
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 دروازه!  نیهم  یجلو  ارهیغروب نشده تن لشش رو م  -

 :دیگوی نگران م فرخنده

 ! اد؟یسرش ن ییبال -

 اومده مادر  من! ادیکه ممکن بوده سرش ب ییتا االن هر بال -

 

 * * * * * * * * * * * 

 

 . نگرمی ام م دهیکه پوش یای و به لباس  خواب  مشک  ستمیای م نهیآ یجلو

 ام.را باز گذاشته  میموها

 .رسدی م شگاهشینما ی. ساعت ُنه  شب است و جسور دارد به کارهاکنمی ساعت نگاه م به

 . دیایتا خودش ب  نمینشی تخت م یرو همانجا

 و از استرس دهانم خشک شده است. امدهیچه کار کنم! ترس دیبا دانمی نم

 . رمیگی باز و بسته شدن  در سرم را باال م یصدا با
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 ۴۸_پست# ��

 [یحام ] سوم_فصل# ��

 

 

 

 شده است. رهی به من خ  یکه با لبخند  کج نمشیبیم

 .شنومی اش را مخندهتک  ی و صدا اندازمی م نییزده سرم را پا   خجالت

 .ندینشی تخت م  یو کنارم رو ردیگیرا م دستم

 : دیگوی که صادقانه م کنمی را جمع م خودم

 !الی خ یخوشگل شد -

 : میگویو م زنمی م یخجل   لبخند  

 ممنونم! -

و او  کنار    افتمی که در آغوشش م کشدی و دست  آخر دستم را محکم م کندی لحظه سکوت م چند
 : کندی گوشم زمزمه م

... الی! فقط واسه من باش خ ایکن! واسه من عشوه ب یفقط واسه من خوشگل باش! واسه من دلبر  -
 مال  من!

 : کنمی و زمزمه م رمیگی باال م یرا کم  سرم

 مال  تو! -
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 * * * * * * * * * * 

 

 :دیگوی و او نگران م کشمی سره سر م  کی  درست کرده بود را می که جسور برا یمعجون

 ! هوم؟کنه؟ی که درد نم تیی جا -

 :میگویدرد داشتم م یکم نکهیا با

 ! شهی م  رتی نه، خوبم نگران نباش... برو د -

 : دیگوی و م بوسدشی و م  ردیگیرا م دستم

 . آوردمی بهت فشار م  دی! نبازنهی م ادیت درد رو فر! چهرهالیبا من رو راست باش خ -

 :میگوی و م زنمی م یمهربان  لبخند  

 خودت رو سرزنش نکن جسور!  -

 :دیگوی و م بوسدی هم دستم را م باز

 قربون  جسور گفتنت بشم من! -

 

 ��باشد ی_مگردی _ممنوع_و_قابل_پ ی _بردار ی#هرگونه_کپ 
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 ۴۹_پست# ��

 تازه[  یدردسرها] چهارم_فصل# ��

 

 

 

 .کنمیزده نگاهش م   خجالت

 . آورمیم  ادیخزان را به  ناگهان

 شدم که به کل خزان را فراموش کردم. لعنت به من!  یغرق  خوش  نقدری! خواهرم چه شد؟! اخواهرم

 :میگوی م هراسان

 خزان...  -

 : دیگوی ام را تمام کنم و مجمله گذاردی نم

 .رسمیفظ هم م! به خدمت  اون حانایافروغ  ش  یحالش خوبه! فرستادمش پ -

 نجا؟ یا شیاوردیاونجا معذبه! چرا ن می چرا؟! آبج   نایافروغ خانم ش  یپ -

 : دیگوی و پوست کنده م رک

 با زنم خلوت کنم!  خواستمی چون م -

 : کندیو زمزمه م بوسدی و گونه ام را م شودی خم م بعد

 نشدم!  ریهنوز هم س -

 : میگویو م دزدمی را م نگاهم

 !زنمیحرف م  یمن دارم جد -
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 :دیگویم یاو با لحن  بامزه  اندازدی باال م  ابرو

 ! ؟یخوشمزه شد   نقدریعه؟! نه بابا... پس چرا ا -

 .کندینگاهم م ی که با حالت  خاص خندمی و آرام م رمیخودم را بگ یجلو توانمی نم

 :میگوی و م کنمی را جمع م امخنده

 ! نجایا ارشیلطفًا! ب  -

 :دیگوی و م کشدی اش مرا با انگشت  شصت و اشاره  امی نیب

 نداشته باش جوجه!  دنی انتظار  نه شن یکنینگاهم م  یاونطور  یوقت -

 .کنمی نگاهش م  یو با قدر دان زنمی م یلبخند

 اسطوره است. اسطوره! کیمرد  نیا

 

* * * * * * * * * * * * * * 

 

 اخم دارد.  جسور

که در اثر   زندی م ییهاو حرف  زندی و مدام هق م کنمی هم با سرزنش و دلسوزه به خزان نگاه م من
 . رسدینامفهوم به نظر م  هیگر

 :دیگوی و م  ردیگیکالفه سرش را باال م جسور

 !هیدردت چ  نمی! مثل  آدم حرف بزن بب شهی حل نم  یچیکردن ه هیدختر جون! با گر -

 :دیگوی و م کندی م  ینیفن یف خزان
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آق   دونمی! خودش آه در بساط نداشت نم ایکه بتونه بره استرال دید لهیوس هیحافظ گولم زد. من رو  -
کرد.  ریاونجا رفتاراش تغ میرفت کهن یهم یکه ساپورتمون کرد و فرستادمون اونجا! ول  هیباال سرش ک
 ! رونی ب داختردم و منو انک دادیهم دو تا دختر با خودش آورد خونه و منم داد و ب یشب  آخر 

 : میگویو م کشمی به سرش م  یدست

 ! یراز یش فهمه ی زود م  ای ریکه خروش د یدونی ! م؟یکن  کاری چ یخوایاالن م -

 : دیگوی و عاجز م دهدی را تکان م  سرش

 !زمیتو سرم بر  دیبا یچه خاک دونمی ! نمالی خ دونمی نم -

 :شودیم دهیاو کش یهر دو نگاهمان به سو زندی که جسور م  یحرف با

 دارم! یشنهادیپ هیمن  -

 : دیگوی و م دوزدیبه او چشم م دیبا ام  خزان

 !کنمیباشه قبول م  ی! هر چ؟یچ -

 :دیگوی و م  کندینگاهش م  یجد  جسور

 شاهکار شو!  یغه یص -
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 ۵۰_پست# ��

 تازه[  یدردسرها] چهارم_فصل# ��

 

 

 

 .میکنی باز نگاهش م یمن، هم خزان با دهان هم

 : دیگوی م یعصب  خزان

 محترم؟!   یآقا نیگی م نیدار یمعلوم هست که چ چیه -

  ی! وقتیبش یتونی م غهیص  یول ی ازدواج کن  یتونی پدرت که نم ت  ی نبود؛ بدون  رضا نیمن منظورم ا -
 چیه تونن ینم یاگهیکس  د  چیاون پشتته... خروش و ُخلود و خاقان و ه یار بششاهک یغه یص
 !ارنیسرت ب  ییبال

 . گفتیهم نم راهی ب

 : میگویم

 بشه زن  آقا شاهکار؟!  یعنی -

 آره! -

 !؟یتا ک  -

 دست بردارن!  هیتا خروش و بق میخونیدائم م یغه یص هیفعالً  -

 ه؟ی خود  آقا شاهکار راض -

 !کنهی من بگم گوش م یاون هر چ -

 : دیآیخزان به حرف م باالخره
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 !شنی آوار م  نیگیکه م یشاهکار  نی سر  شما و هم نایاخروش   یول -

 یگی... میشاهکار بود یمدت خونه  نیا یگی م  یشیشاهکار م یغه یبه اونش کار نداشته باش! ص -
 ها!حرف  نیاو  یشاهکار رو دوست داشت

 !؟یکنن چ  تی بعد اگه از شاهکار شکا -

 ! حله؟!ی... هجده سال هم که رد کردششیپ  یکه... تو با خواست  خودت رفت دهی! آدم ندزدکننی نم -

 :دیگوی و در آخر م  کندی لحظه سکوت م چند

 باشه!  -

 : کنمیهم سوالم را تکرار م  باز

 شاهکار...  نیمطمئن  -

 : دیگوی و مطمئن م کندیحرفم را قطع م   جسور

 ی  بره پ ن یبخون غهیص هیماشاهلل  یحاج  ش  یپ نیبر  ادیب  زنمی ! من به شاهکار زنگ مالیآره خ  -
 کارش!

 

 * * * * * * * * * * * * 

 

که جسور در حقش   ییها ی. خوباوردی اما خم به ابرو ن کردیم دادی در چشمان  شاهکار ب  یت ینارضا
 کرده بود قابل  شمارش نبود. 

که خزان همانند  بختک افتاد   دیاش به جسور بگواش نسبت به دخترخالهاز عالقه خواستی م تازه
 .اشی زندگ یرو

 .آمدی خوشش نم  چیدختر ه نیا از
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 که با حافظ فرار کرده است.  دانستیم

 

 ��باشد ی_مگردی _ممنوع_و_قابل_پ ی _بردار ی#هرگونه_کپ 

 

 

 

 

 

 ۵۱_پست# ��

 تازه[  یدردسرها] چهارم_فصل# ��

 

 

 

 رفت.  نشیسمت  ماش به

 .د یشنی خزان را پشت  سرش م یهاقدم یصدا

 از او سوار شد.  تی شد؛ خزان هم به تبع  نیماش سوار  

 حرکت کند گفت:  نکهیاز ا قبل

 خزان خانم! رو واست روشن کنم  ییزهایچ هیبذار از االن  -

 . اوردیتر از آن بود که خم به ابرو ب چارهی فقط نگاهش کرد. ب خزان
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 ادامه داد: شاهکار

مخ    یبه ذهنت راه نده که بتون وقتچ یمن! ه یو نه تو تو کارها کنمی تو دخالت م ینه من تو کارها -
! من به ی ار یخرجت رو در م  یکنی ... خودت کار مدونمی جنس  شما رو م ستمی ... من گاو ن یمنو بزن 

بمونه!   یمسخره مخف  ان  ی جر نی کردم پس بهتره ا تغهیام نگفتم که صخانواده  یاز اعضا کدومچیه
 افتاد؟!

 . رفتی اش نمحرف  زور در کله  وقتچ یاخم کرد. ه خزان

 شد اما خزان  سرکش  سابق:  باز

  یگیکه بهم م خوامی از تو نم یز ی... من چکی نی ا یکن فیتکل  نییواسه من تا یتو حق ندار  -
 سه... نیندارم ا یتو کار  یدو... من با خانواده  نیا یار یخرجت رو خودت در م 

 گفت:  ضی کرد و با غ یمکث

 چهار! نینداره... ا یبکن به من ربط  خوادیکه دلت م  یهر غلط  -

 را برگرداند.  شی رو و

 .آمدی مردک خوشش نم  نیاز ا چیه

 زد و زمزمه کرد:   یپوزخند شاهکار

 طلبکار هم هست! -

 .دیآورد که خزان حرفش را نشن  شانس

 

* * * * * * * * * * * * * 

 

 شدم. ادهیپ  نیاز ماش آرام



 کاس 

167 
 

 شد.  ادهی هم پ جسور

ند. آنقدر به  را تمام کن  یباز  نیتر ا عیتا سر ندیای حاج بابا ب یقرار بود شاهکار و خزان به خانه  امشب
 .میی ایشد ما هم ب یجسور اصرار کردم تا او راض

 بود. دهیامانم را بر استرس

 .داندیخروش و حاج بابا چه بود خدا م العمل  عکس 

 ی. شب  جمعه همه در خانه ندینجایا هانیاامشب خروش و خندان  دانستمی در را فشردم. م زنگ  
 .شدندی جمع م  یپدر 

 کردن  خزان بود.  دایبخاطر  پ   شتریب  ریاخ یهاجمع شدن  نیا اما

 باز شد.   یکی ت یبا صدا دروازه

 جسور گفت:  میشو اط یوارد  ح  نکهیاز ا قبل

 باش!  یدختر؛ عاد یرنگ به رو ندار  -
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 تازه[  یدردسرها] چهارم_فصل# ��
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 تکان دادم و گفتم: یسر 

 باشه، باشه!  -

 . مینگفت. وارد  خانه شد یز یچ گرید

 و همتا به استقبالمان آمدند.  مامان

 .میکرد کی هم سالم و عل هیبق  با

 به سمت  هال رفت و کنار  خاقان نشست. من اما به سمت  آشپزخانه رفتم.  جسور

 نکرده سکته را رد نکند.  ییتا خدا گفتمیم اهنیابه مامان  دیبا

 ها در آشپزخانه بودند.خانم   تمام  

 . خوردی را در دست داشت و با لذت م  یبستن ی  قوط خندان

 و مامان هم در فکر بود. شکست ی و جانان تخمه م کردی پاک م یسبز  همتا

 چهارنفره نشستم.  ی  نهار خور  ز  ی م ی  صندل یرو

 گفت:  مامان

 ! ؟یای راض تی ... از زندگ الی خ -

 زدم و گفتم:  یمهربان  لبخند  

 خوبه خدا رو شکر! -

 زد و گفت:  یپوزخند جانان
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 ! ؟یبا اون شارالتان خوشبخت یگی م یعنی -

 : ستادمیا شی بار در رو  نیاول یبرا

 شوهر  من درست صحبت کن جانان!  یدرباره  -

 کرد و گفت:  یایعصب  یخندهتک  جانان

 !؟یفراموشش کرد عیشد سر ی چ رتتی بگ ادیبود داداشم ب تو که از خدات -

 جانان!  دارمیدارم احترامت رو نگه م -

 وارد  بحث شد:  خندان

 نزن تو ذوقش!  دهیرو د یجانان... تازه رنگ  خوش  گهیبس کن د -

 گفت:  یاانهیرو کرد به من و با لحن  موذ بعد

 چطور بود بال؟! یشب  عروس -

 رو به خندان گفت:  ضی انداختم که مامان با غ نییرنگ گرفت و سرم را پا میهاگونه

 ! یشد ینجور یمونده ا ات یحی ب یهااون خواهر شوهر  ش  یپ  نقدریا -

 خواست اعتراض کند که جانان گفت:  خندان

خواهر شوهر    ش  یبره پ  کنهیوقت م  یبازه ک نجایچترش ا شهیخندان که ماشاهلل هزار ماشاهلل هم -
 هاش 

 با حرص جوابش را داد:  ندانخ

 !یپالس نجایخدا ا یشهی! هم؟ی... تو چامی بابامه دوست دارم ب یخونه  -

 خواست بحث را ادامه بدهد که من زودتر به حرف آمدم و گفتم:  جانان

 رو بهتون بگم!   یز یچ هی دیبا -
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 و گفتم:  دمیکش  یقیشدند که نفس  عم  رهیدر سکوت به من خ همه

 ... نجایا ادیامشب خزان م -

 و ادامه دادم: رم ی بگ دهیمتعجبشان را ناد یهاکردم چهره  یرا باال گرفتم و سع  سرم

 با شوهرش! -

 

 ��باشد ی_مگردی _ممنوع_و_قابل_پ ی _بردار ی#هرگونه_کپ 

 

 

 

 

 

 ۵۳ _پست# ��

 تازه[  یدردسرها] چهارم_فصل# ��

 

 

 

 گفت:   یبلند یبا صدا مامان

 تو دختر؟  یگی م ی! چ؟یچ -

 سکوت باال گرفتم و ملتمس گفتم:   یرا به نشانه  دستانم
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 ! شنونیم هانیابابا تو رو خدا آروم باش مامان... حاج  -

 !یگی م یچ نمیدرست حرف بزن بب -

 و گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس  

 اومد... یکه شب  خواستگار  یشاهکار دوست  جسور بوده... همون ش  یمدت خزان پ نیتموم  ا -

 حرفم را قطع کرد و گفت:   جانان

 .شهی بلند م  یآذر  نیاز گور  ا زیهمه چ -

 توجه به او ادامه دادم: بدون  

بابا حرف  با حاج  نجایا انیرو تموم کنن... دارن م یباشک باز  میقا نیا خوانی شده... م شغه یص -
 بزنن... 

 کرد. یاناله  انمام

 سمتش رفتم و دستانش را گرفتم و گفتم:  به

نکن که بهت   مونمیتو رو خدا باهام حرف بزن پش  ؟یمامان؟! مامان جان؟! مامان قشنگم خوب -
 گفتم...

 زمزمه کرد: حالی و ب  آرام

 خوبم... خوبم... -

 گفت:  دهیترس خندان

 مارستان؟یب  مینه بررو آماده ک نیبگم ماش  اشاریکجات خوبه مامان؟! به  -

 گفت:  جانان

 ... ریزبون به دهن بگ قهیتو دو دق -

 گفت:  یرو به همتا که نگران به مامان چشم دوخته بود دستور  بعد
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 !رهی داره از حال م اری ب یز یچ یآب قند هی -

 رفت.   خچالیتکان داد و به سمت   یسر  همتا

 زمزمه کرد: حالی ب مامان

... خروش... رهیمی آقا محاج ی... وانمیمنو بکش... منو بکش بذار امشب رو نب ای... خداایخدا -
 دختر؟  یکرد  کاریخزان؟! چ یکرد کاری... چشهی م وونهیخروشم د

 گرفته بود. امهیگر

 جانان هم ناراحت بود.  ی  حت

 قند را درست کرد و به دست  جانان داد. آب  عیسر همتا

 آرام آب قند را به مامان داد.  جانان

 جا آمد خندان گفت:  یمامان که کم  حال  

 گفتم! یک نی ... ببرونی ب رهی خونه م نیجسد از ا هیامشب  -

 :میگوی م آزرده

 دختر! ری زبونت رو گاز بگ -

 گفت:  یحرص

خروش   ارویاون  ای... کشهی شاهکار رو م ارویخروش خزان و اون  ای! ر؟ی و زبونت رو گاز بگ یچ یچ -
 ...ای... کشهی رو م

 : دیگویکالفه م همتا

 خندان... -

 .دیگوی نم  یز یو چ کندی سکوت م خندان

 .دیآی لحظه زنگ  در به صدا در م همان
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 : کندی زمزمه م حالی و ب  دهیترس مامان

... دخترم... خروش  میشد چارهی... اومدن... اومدن بنیحس  ایخود  خدا...  ا یاشم... ه یقمر  بن  ای -
 ابوالفضل! ای... کشتشیم

 به همتا کردم و گفتم: رو

 مراقب  مامان باش...  -

 :دیگوی و مامان م دهدی تکان م  یسر 

 ...امیب خوامی منم م -

 :شودی خروش مانع م  یکه عربده  دیبگو یز یچ خواهدی م  جانان

! با دار و  شعور؟ ی ب یدار  یچه سر و سر  اروی نی... تو با اکشمتی ... میعوض یدختره  کشتمتی م -
 هــــان؟!  ؟یبود   یماه کدوم گورستون هی نیا ؟یدار  یچه سر و سر  یآذر  یدسته

 : شنوم یخزان را م غ  ی ج یصدا

خان داداش... خان داداش   کنمیکردم... خواهش م یولم کن... خان داداش تو رو خدا ولم کن بچگ -
 رحم کن... 

 . ندیآیجز مامان و همتا پشت  سرم م هی. بقزنمی م رونی از آشپزخانه ب دهیترس

 .زندی خزان را کتک م  یکه با شدت  جنون وار  نمیبی را م  خروش

چشمانش   یکه خروش که خون جلو کنندی م شیو از خزان جدا روندی و شاهکار به سمتش م  جسور
 : زندی و در صورتش عربده م چسپدی شاهکار را م یقهیرا گرفته بود 

ناموس  من... خروش   یرو ی... دست گذاشت ناموسی ب کنمی م تچارهی ... بکنمی م  تیازت شکا -
 !انیحاج 

 : زند یناگهان عربده م شاهکار

 زنمه! -
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 ��باشد ی_مگردی _ممنوع_و_قابل_پ ی _بردار ی#هرگونه_کپ 

 

 

 

 

 

 ۵۴_پست# ��

 تازه[  یدردسرها] چهارم_فصل# ��

 

 

 

 .شودی به سمتش حمله ور م خروش

 کنمی م تی ! ازت شکا؟یببر  یرو با خودت هر گورستون   دهیور پر نیا ذارمی م ینه بابا؟ فکر کرد -
 . ادینم ییجاچیگفتم! خزان ه یک نی ! ببنشونمتی م اهی! به خاک  سیمفنگ یکهی مرت

 :دیگوی و م  زندیخروش م  یبا کف  دستش به سر شانه شاهکار

 ... یبکن  یتونینم  یغلط چیشده! تو ه مغه یخزان زن  منه... با خواست  خودش ص -

 :دیگوی م یبه خزان و با تند کندی رو م  بعد

 ...میری پاشو م  -
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 : داردی دست بر نم خروش

 ... کهی مرت -

 :دیگوی پر صالبتش م  یو با صدا کندیحرفش را قطع م  باباحاج 

برن... من االن فقط دو تا دختر دارم... خندان و   خوادیتمومش کن خروش! بذار هرجا که دلشون م -
 ! تموم شد!الیخ

 شده بود. رحمی . چقدر ب رودی و به سمت  بهارخواب م کندی پشتش را م و

نکرد... نگذاشت... خزان را هر چند  ی... ول یجوان  یخطا ی. بگذرد... بگذارد پاببخشد.. توانست یم
 گناهکار محکوم کرد!

 . شومی م نیبابا دلچرک بار از حاج   نیدوم یبرا

  ی. گول  ظاهر  حافظ را خورد. خواست قربان سوزدی م یل یخزان خ  ی. دلم براروندی و خزان م شاهکار
 خانه و خانواده. نیباطل  ا د  یعقا ی  شد. قربان یقربان  یبه نحو   زینشود اما او ن

 . نمیبی را در چشمان  خاقان م یناراحت 

. خاقان  زندی است حتمًا به او سر م یحوال نیشهر و در هم نیخزان در ا داندی حال که م دانمیم
 برادر بود.   مانیبرا

 ! یزمان کیهم بود...  ُخلود

 . شومی ُخلود م ی  خال  یجا یمتوجه  تازه

 : پرسمی از خاقان م آرام

 ُخلود کجاست؟  -

 الشخورش پالسه!  یهاق یرف  ش  یاز خونه رفته... حتمًا پ -

 . رودیو به سمت  اتاقش م کندی م بشی دست در ج و
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 .کشدی خزان و ُخلود و شاهکار خط و نشان م یو برا کندیم ادی مدام داد و فر خروش

 ام.خفقان خسته شده یفضا نیا از

 : میگویو م کنمی جسور نگاه م به

 م؟ یبر شهی م -

 موافقم باهات! -

 . میکنیرا ترک م امیپدر  یخانه   یسرسر  ی  خداحافظ  با

 کنترل کنم. توانمی فشار آورده است را نم میکه به گلو یبغض

و زود رنج... من  الیخازک ن ال  ی... خ المیمحکم باشم... من خ  توانمی باشم... نم تفاوتی ب توانمی نم
 . شکندی ... زود مستین ی... قوستیکه محکم ن یال ی... خ المیخ

از   سیخ ابان  ی چشم از خ نکهیو بدون  ا کندی پارک م یارا گوشه نی ماش ندیبیرا که م میهااشک  جسور
 : دیگوی م ردی باران بگ

 نکن! هیگر -

 ...شودیم  شتریب امه یخودم را کنترل کنم... بدتر گر توانمی ... اصالً نمتوانمی نم

 و شکننده!  فیبود... ضع دهیآفر گونهن یمرا ا خدا

 : لرزمیاش به خودم م عربده  با

 نکن! هیگر گمی بهت م -

خودم را کنترل کنم. چشمانم اما هنوز    یتا حدود کنمی م  یو سع گذارمیدهانم م یدستم را رو کف  
 .ندس یخ

 

 ��باشد ی_مگردی _ممنوع_و_قابل_پ ی _بردار ی#هرگونه_کپ 
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 ۵۵ _پست# ��

 تازه[  یدردسرها] چهارم_فصل# ��

 

 

 

 :دیگوی و با حرص و تند تند م  کشدی به صورتش م یدست کالفه

و   ستندیایها م  ی که مقابل  سخت  یی... دخترهاادیو محکم خوشم م یقو یمن از دخترها ؟یدونی م -
  ز  یچ هیکه بخاطر   ییخودشون ارزش قائلن... دخترها یکه برا  یی... دخترهاجنگنی نفس م  نیتا آخر

 رو؟ن یا یفهم ی! مهیگر ر  ی ز زننی نم یالک

 :کشمی م غی ج  یعصب

...  فمی... ضعستمین یگیکه م  ینجور یو خودساخته... من ا یقو یخب برو سمت  همون دخترها -
  کیماه... فقط تو  کی کنم؟یم هی گر یالک  ز  ی چ یمن برا  ؟یالک ز  یبزرگ شدم! چ ینجور یکنم؟ ا کاریچ

که  یازدواج کنم... من سانیکه قرار بود با عل یو رو شد... من... من ریمن و خزان ز ی  ماه زندگ
  ی  حماقت  ُخلود؛ قربان  ی  ... قربان یاواخر لباس  عروس بود... من شدم قربان نیا می ر یدرگ نیتربزرگ 

 طمع  تو!

 : زندی م عربده  زین او



 کاس 

178 
 

... از اول هم با نقشه اومدم جلو تا توئه  مص ی آره من طمع دارم... من سر  تو حر -
... تو رو هم  دمیکه خواستم رس ی به هر چ  یلعنت یایدن نیمال  من... من تو ا یالمصب)المذهب(بش

 !دمی... واسه خودم... فقط خودم... و رسخواستمیم

 بودم. ُگنگ

 زد؟ ی. چرا دو پهلو حرف م دمیفهمی نم  یز یچ شیها... اصالً از حرف یعنی

 گفت؟ ی داستان خزان نبوده؟ مگر سر  خزان قمار نزده بود؟ بعد از خواستن  من م مگر

 . شومی م رهیخ  رونیبه ب  شهیو از ش گردانمی را بر م میرو می بگو یز ی چ نکهیا بدون  

 اشکم خشک شده بود. یچشمه

 . راندی و به سمت  خانه م کندی را روشن م نیو در سکوت ماش  ندکی سکوت م زین او

 

* * * * * * * * * * * * * 

 

 .نمینشی م شی روبرو

 :دیگوی و م گذاردی را کنار م اشی گوش

 ؟ یبگ یخوای م یز یچ -

 :گمی و م اندازمی م  نییرا پا سرم

 ! یاطیامروز کالس دارم... خ  -

 : دیگوی مکث م بدون  

 !یر ی نم -

 .کشمی و ناراحت نگاهم را باال م متعجب
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 چاله در آمدم افتادم در چاه! از

 بروم!  گذاردی هم نم  یاطی خ کالس  

 :دیگوی و م شودی مبل بلند م  یرو از

 ! نیبزن یدور   هی نیدنبالت... بر انیبعدازظهر فروغ و جوانه م   شگاه؛یمن برم نما -

 

 ��باشد ی_مگردی _ممنوع_و_قابل_پ ی _بردار ی#هرگونه_کپ 

 

 

 

 

 

 ۵۶ _پست# ��

 تازه[  یدردسرها] چهارم_فصل# ��

 

 

 

 .شودی از جانب  من باشد از خانه خارج م  یمنتظر  حرف نکهیبدون  ا و

 .کنمی حس م میبغض را در گلو  ی  نیسنگ

 گفت؟ ی سخن م گونهنیا چرا
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 شده بود.  نیبا من سرسنگ میداشت شبیکه پر  یاز بحث بعد

 .رمیگی مادرم را م یو شماره  دارمی بر م یعسل  یرا از رو امی گوش

 حالم را بهتر کند اوست... البته اگر حال  خودش خوب باشد! یکم  تواندی که م یکس تنها

 :اندازدی م  نیپشت  خط طن حالشی ب یصدا رسدی بوق  پنجم که م به

 جانم دخترم؟  -

... دیآی خوشش م یقو یاز دخترها گفتی شوم. او م میهااشک  زش  یتا مانع  ر کشمی م یق یعم  نفس  
 باش!  ی ... قوالیباش خ یقو

 ؟ی سالم مامانم... خوب -

 : دیگویو م کشدی م یآه

 و پرواز کنم... ارمیبال در ب خوادیخوبم که دلم م  نقدری... ایل یخ -

 : پرسمی م مردد

 ؟ یست یخوب ن -

 : دیگوی م آرام

 ! ستمیخوب ن -

تو گلوم نشسته که هر لحظه ممکنه بترکه و رسوام کنه...  یبغض هیمامان...  ستمیمنم خوب ن -
 نیها... از اقانون  نی... از ایزندگ نیکنم! خسته شدم... از ا کاری چ  دیبا دونمیمامان... مامان من نم 

 ام! که از بدو تولد باهامون بوده... مامان من خسته  ییهای سخت

آقا و بچه هام سر و کله سال با حاج  یدختر؟ پنجاه سالمه! س یش نوزده سالته... من چتو همه -
 سال سوختم و دم نزدم...  یزدم... س

  شده... سرباال نیدعوامون شد... باهام سرسنگ شبیبسوزم و بسازم؟ مامان پر   دیبا یگی م یعنی -
 خوش بود!  یاط ی... مامان من دلم به همون خیاطی برم خ ذارهی ... نمزنهی باهام حرف م



 کاس 

181 
 

 !خوادیگوش کن... صالحت رو م گهی شوهرت م یشوهرته دختر! هر چ  -

 . شودیم  شتریو ب  شتریب بغضم

 .کندی درکم نم گریمامان هم د انگار

 :میگوی و م کشمی را باال م امی نیب

 باشه مامان... باشه... من برم، مراقب  خودت باش!  -

 خداحافظ! -

 .کنمی مبل پرتش م یو رو کنمیرا قطع م   یگوش عیسر

 .توانمی اما نم زمیاشک بر خوامی نم

  ی  . قربان شومی م یش قربان دارم! همه یمن هم آدم هستم! من هم زندگ ای. خداردیگیهقم اوج م هق
 !گرانید یکارها

 

 * * * * * * * * * * * 

 

 هستم. کردیم  تیجوانه را هدا  لچر  یخانم که واست و هم قدم  فروغ  نییپا  سرم

خودش،   یرا برا  ییو با ذوق  قشنگش کاالها کشاندیمغازه و آن مغازه م نیذوق دارد. ما را به ا جوانه
 .داردی خانم بر ممن و فروغ 

 بود.  یو مهربان   یاجتماع دختر  

 : دهدی رار مخانم مرا مخاطب ق  فروغ

 ال؟ یشده خ یز یچ -

 : میگویو م  رمیگی را باال م سرم
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 نشده. یز ینه!... چ -

 دختر جان! یخر خودت هست دیبگو خواهدی که انگار م کندی نگاهم م یطور 

 .می بگو یز یچ خواهمی نم

 گفت.  یبه کس  دیدارند. نبا یشخص  م  یزن و شوهر حر گفتی م مامان

 : دیگوی با لبخند م  جوانه

من عمرًا ازدواج کنم که  گفتیباال م دادی سرش رو م یشاهکار هم ازدواج کرده! طور  شهی باورم نم -
سر و صدا عقد کردن؟ من عاشق   یچرا ب  یزن دار شه! ول یروز  هی کردیاصالً به ذهنم خطور نم 

 دست و پا کنه! یجشن هیحتمًا بهش بگم   دیم... باجشن

 :دیگوی خانم م   فروغ

 حتمًا خزان نخواسته دختر! -

 ال؟ ینخواد؟ مگه نه خ  یعروس یدختر  شهیمگه م -

 :میگوی و به دروغ م  اندازمیباال م یاشانه 

 !ادی خوشش نم زهای چ نیاز ا ادی خزان ز -

 بر باد  فنا رفت!   زی او ن یبود... آرزو ها زها یچ نیعاشق  ا خزان

 

 ��شد بای_مگردی _ممنوع_و_قابل_پ ی _بردار ی#هرگونه_کپ 
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 ۵۷ _پست# ��

 تازه[  یدردسرها] چهارم_فصل# ��

 

 

 

 

 متعجب گفت:  جوانه

 شه؟ی بابا! مگه م یا -

 خانم جوابش را داد:  فروغ

 دخترم! گهیاست د قهیسل -

 .دیگوی نم یز یچ گرید جوانه

 .میروی م نایامغازه و آن مغازه رفتن به عمارت  فروغ خانم  نیا یاز کل بعد

 .نمینشی مبل م یرو خسته

 :دیگوی م جوانه

 !نجایا ادیب خوادی ! داداشم شب مالیها خ  ینر  ییرو مرتب کنم... جا دمیجد یهامن برم لباس  -

 ! زمی باشه، برو عز -

 .کندی م تیرا به سمت  اتاقش هدا  لچرشیو و زندی م یلبخند

 : دیگوی و م ندینشی خانم کنارم م  فروغ
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 با جسور بحثتون شده؟ -

 .کندی م نیتع  دیی... سکوتم را تاکنمی م  سکوت

 :دیگوی و م کشدی م یق یعم  نفس  

 نه؟ زنهی باهات حرف نم  -

 .کنمی هم سکوت م باز

 دخترم! ریبود... مدلشه... سخت نگ ینجور یا یاز بچگ -

 : کنمی زبان باز م باالخره

 خوش بود. یاط یبرم! من فقط دلم به خ یاط یکالس خ ذارهی نم گهید -

 هست! یاط یآموزش  خ ی کل  نستاگرامی! تو اریبگ ادی  نترنتیخوب از ا -

ه شده تو هم ک قهیدو دق یبرا  گفتمی رو دوست داشتم... با خودم م  یاطی خ ی... من فضایول -
 کرد! آه ُخلود! شی! ُخلود راضشدی نم  یبابام اول راضاجتماعم! حاج 

 :دیگوی و م کندی نگاهم م نیغمگ

  کمی ام بعد از اون اتفاق به قول  معروف مزخرف داره! نوه ی اخالق ها یسر  هیبگم دخترم؟ جسور  یچ -
 عوض شد! 

 بپرسم کدام اتفاق که خودش  جلو تر گفت:  خواستم

... ما اون رفتنی و همسرش نورگل و جوانه داشتن به تهران م   دی... پسرم جاوشی سال  پ نیچند -
واسه  دی! جاوجانیو اله النیبه گ گردهی بر م  تمونی ... در واقع اصلمیکردی م یزندگ   جانیموقع ها اله

  یول رهب  خواستی ... جسور م میبزن یدور  هی میم بر... نورگل گفت من و جوانه هرفتی کارش م
 من موند...  ش  یمدرسه داشت! جسور پ 

 و ادامه داد:  دیکش یق یعم  نفس  
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  گهیو نورگل رو آوردن... تصادف کرده بودن! جوانه زنده موند اما... د دیجاو یبعد از چند روز جنازه  -
 نتونست راه بره! 

 بود. نیفلج شدن  جوانه ا ل  یدل پس

جوانه  تونستمی . من نممیاومد رازی به ش جانیجسور داغون شد. من موندم، جسور و جوانه! از اله -
هم که داغون بود.  شهیروح  کرد،ی ار مک خوند،ی . درس مرفتی رو ول کنم و برم سرکار... جسور م

بهم   ما... شکنمی نرفت! گفت ولتون نم  یقبول شد ول  ی دانشگاه سراسر  کیمکان یکنکور داد مهندس
  یلیجسور خ الی بزنه! خ نیماش شگاهینما هیخورد و بلند شد تا تونست  نی زم  ی. کل نیدار اجیاحت
 ! ای! ُپر از زخمه! درکش کن... باهاش راه بدهیکش یسخت

 نگفتم.  یز یزدم و چ  یناراحت لبخند  
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 من هستم!  دی ای راه ب دیکه با یآن  باز

 

 * * * * * * * * 

 

 شد و جسور آمد. شب

 .زدی م ادیرا فر   یخستگ اشچهره 

 دستش گذاشتم و گفتم:  یمبل نشست. دستم را رو یرو  کنارم

 ؟ یخوب  -

 گفت:  یارا محکم گرفت و با لبخند  خسته  دستم

 خوبم!  -

 فروغ خانم آمد:  یصدا

 غذا آماده است. نی ای... بنیایبچه ها ب -

 . میرفت یهم به سمت  سالن غذاخور  با

 موجود بود.  زیم ی اقسام  غذاها رو انواع  

 کنارم نشست.  زی نشستم. جسور ن زی م پشت  

 خانم کنار  جوانه نشست.   فروغ

 ... خالصه

 بلند شد و عزم  رفتن کرد.  عیو جسور سر میخورد شام
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 خسته بود...   یلیخ

 ... یلیخ

 ... یو روح یبدن

 ... یروح 

 ... یروح 

 

 * * * * * * * * 

 

 را کنار زدم.  پرده

 . رودی نم شگاهیکردم گفت امروز به نما  دارشیهنوز خواب بود. صبح که ب جسور

 ادامه داد.  دنش ینگفتم و او به خواب یز یچ گریهم د من

 از ُنه گذشته بود اما او همچنان خواب بود و خواب...  ساعت

 م. صورتش برد یشده رو ختهی ر یتخت نشستم و دستم را به سمت  موها یرو کنارش

 اش غرق  خواب بود.را باال فرستادم. چهره  شیموها

 . دمیاش را بوسگونه یشدم و آرام رو خم

چشمانش را باز کند   نکهیصورتم را عقب بکشم که دستش دور  کمرم حلقه شد و بدون  ا خواستم
 زمزمه کرد: 

 !الی خ -
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 چشمانش را باز کند زمزمه کرد:  نکهیا بدون  

 !الی خ -

 گفتم:  آرام

 جانم؟  -

 کرد و دستش که دور  کمرم بود شل شد. سکوت

 ... دیدی م  ای... خواب بود... رودیخواب

 بودم؟ مرا حس کرد؟ مرا؟  شیای در رو من

 که دوستم دارد!  دانمیرا م نیندانم ا یز یدارد... اگر چ دوستم
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 شدم. خسته بود... بهتر بود که مزاحمش نشوم و بگذارم قشنگ استراحت کند. بلند

 نشستم.  زی اتاق خارج شدم و به سمت  آشپزخانه رفتم و پشت  م از

 ! چه کنم؟لیهم که تعط ی اط یدرست کردن  نهار زود بود. خ یبرا هنوز

بلند شدم و به سمت  تلفن   زیاز پشت  م  دیکه به ذهنم رس یفرستادم و با فکر  رونیسم را ب نف کالفه
 ُخلود را گرفتم. یرفتم و شماره 

 انداخت:  نیخواب آلودش پشت  خط طن یصدا  دیبوق  پنجم که رس به

 هوم؟  -

 !الی ُخلود؟! منم خ -

 خواب آلودش گفت:  یسکوت کرد و دست  آخر با همان صدا یاقهیدق

بهت بگم    دیمنو ببرن کمپ با انیب  ی... اگه اون خروش  الشخور بهت گفته بهم زنگ بزن الیخ  نیبب  -
 که...

 را قطع کردم و گفتم:  حرفش

 ؟ ی! خوب رمی بهم نگفته... نگرانت شدم، گفتم ازت خبر بگ ینه، نه کس -

 : م شنویپوزخندش را م یصدا

 مهمه برات؟!  -

 :میگوی م معترض

 !یداداش؟! معلومه که مهمه، مثالً داداشم هیچه حرف نیا -

 ؟ یخزان هم زن  نوکر  حلقه به گوش  آذر  یش  یکه باعث شد تو زن  آذر  یداداش؟ داداش -

 ؟ یخوب  ؟یُخلود... تو چ می راجع به شاهکار نگو! من خوبم، خزان هم خوبه! ما خوب  ینجور یا -

 : دیگویو عاجز م  کندی م  یمکث
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 ... الیخ  ستمیخوب ن -

 م؟ یبا هم حرف بزن  نجا؟یا یایم -

 ...یآذر  خوادی نه، دلم نم -

 :میگوی و م کنمی را قطع م حرفش

 منتظرتم! ا،ی ... بستیجسور خوابه... بعدش هم جسور بد ن -

 .کنمی به او مهلت  حرف زدن بدهم قطع م نکهیبدون  ا و

 .دیآی باالخره زنگ  در به صدا در م نکهیتا ا گذردی م  یساعت کی

 .کنمی و بازش م رومیشتاب به سمت  در م با

 .کشمی در آغوش م  دهیو ند دهیرا د ُخلود

 : دیگوی و آرام م شودیدور  کمرم حلقه م دستش

 !الی شرمندتم خ -

 :میگوی و م رومی و از درگاه کنار م میآی م رونیآغوشش ب  از

 تو!  ایب -

 .شودی و وارد  خانه م اندازدی م ن ییرا پا  سرش

 . شومی م  منیو پشت  سرش وارد  نش بندمی را م در

 همچنان خواب است.  جسور

 .ندینشی مبل م  یرو

 : میگویو م نمینشی م شی روبرو

 !کشهیاالن دم م یچا -
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 !خورمی نم -

 :میگوی من م نکهیتا ا ودشی حکم فرما م   سکوت

 چند روز؟  نیا یموندی کجا م  -

 ! الدیم یخونه  -

خودت رو   یُخلود؟ دار  یادامه بد تیوضع نیبه ا یخوای م یتا ک   ؟یاونجا بمون یخوای م یتا ک  -
 ! یکنی نابود م

 : دیگویو م آوردی را باال م   سرش

 ... من...نی ... من... من باعث شدم تو و خزان نابود بشدونمی نم -

 :میگوی و م کنمی را قطع م حرفش

 !یکن ُخلود... زندگ یدرست شو ُخلود! ترک کن، برو سر کار، عاشق شو، ازدواج کن، زندگ -

  هیبه دستم دستبند بزنن برنم! خروش هم که منتظر   انی دارم... کم مونده ب یبده   یپول ندارم! کل -
 تا از دست من خالص شه! یتیموقع  نیمچه

 به خروش فکر نکن... به خودت فکر کن! -
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 به خروش فکر نکن... به خودت فکر کن! -

 گفت:  یعصب یکم

 ... آَسم و پاس! الیپول ندارم خ -

 .کنمی من بهت کمک م -

 : زندی م  پوزخند

 .رمی نم  یآذر  ن  ید  ر  ی تا عمر دارم ز گهید -

 ُخلود؟  ی زنی م ی  چه حرف نیا -

 : دیگوی و م شودیبلند م  شی از جا یعصب

 !الیمن برم خ  -

 : میگویو ملتمس م شومی م بلند

 ُخلود...  -

 .شودی از خانه خارج م و رود ی و به سمت  در م کندی را به من م پشتش

 کله شق!  یپسره 

 ! سپارمی برادرم را به تو م ایدارد... خدا ی. گفت بدهنمینشی مبل م یرو  ناراحت
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 * * * * * * * * * * * * 

 

 : دم یجسور را از اتاق خواب شن یداغان در حال  بهم زدن  مواد  کتلت بودم که صدا یاعصاب  با

 من کو؟ یحوله  نیا ال؟ی خ -

 گفتم:  یبلند یصدا با

 بغل  حموم!  -

 شد! داری . الحمداهلل باالخره بامدیازش ن  ییصدا گرید

 . رودیرو به زوال* م اشی ُخلود بود. زندگ  ش  ی تمامًا پ فکرم 

 گاز را روشن کردم و کتلت ها را دانه دانه شکل دادم و سرخ کردم. ر  یکتلت که آماده شد ز مواد  

 را پشت  سرم حس کردم.  حضورش

 بزند.  یبرخورد کرد که باعث شد لبخند  کوتاه اشی ن یبه ب امی ن یبرگشتم که ب امآر

 را گرفت و گفت:  مینگاه ازش گرفتم و خواستم از کنارش رد شوم که بازو یدلخور  با

 ! ریصبح  توام بخ  -

 گفتم:  یاوقات تلخ با

 ! ری صبح بخ -

 را ممنوع کرده بود.  امی اطینرفته بود که کالس  خ ادمیهم  هنوز

 باال انداخت و گفت:  ییابرو

 باهام؟  یاالن قهر  -
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 حوصله گفتم:  یب

 ام مگه؟جسور؟ بچه هیقهر چ  -

 و گفت:  دیدر هم کش اخم

 چه طرز  حرف زدنه؟ مثل  آدم بنال چته؟! نیا -

 ! برو کنار جسور! دهی م ادی تی داره بهم درس  ترب یک نیبب  -

 عربده زد:  ناگهان

 ته؟ چ گمی م -

 جوابش را دادم:  یبلند یصدا با

م ن - ! دلم به همون کالس  سابمیو م شورمی دارم م امیوار یچهار د نیاز صبح تا شب تو ا ست؟یچ 
  ای دارم، رو  یکه منم آدمم؟ که منم آرزو دارم، زندگ نیفهمی! میخوش بود که اونم ممنوع کرد یاط یخ

 ؟ یفهمی دارم؟ م

 .دمیرفتم و دستانم را آب کش ییه سمت  ظرفشوکرد. از کنارش رد شدم و ب سکوت

 سفره شدم و او همچنان همانجا بود.  دن  یرا بستم و مشغول  چ  ییظرفشو ر  یش

 سکوت را شکست:  باالخره

 !شهیم فی! چشمات ضع یش یم هارزن ی پ هی! شبادی! خوشم نم یاط یخ یمن دوست ندارم بر  -

 گفتم: کالفه

! رونیب یبگو دوست ندارم پات رو از خونه بذار  رزنن؟یپ ایدن یهااط یخ یداره؟ مگه همه یچه ربط -
 نکن!  نی به شغل ها توه یالک

 کنه! یاطی بره! من دوست ندارم زنم خ خوادی کردم؟ هر کس دلش م  نیتوه  یمن ک -

 چرا؟  -
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 رو آوردم!   لشیدل -

 و تو اجتماع باشم! رونی من تنها برم ب یتو دوست ندار  -

که   یرو کن  ینه که کار  یمن دوست دارم درس بخون  ام؟ی زده؟ مگه من مرد  قجر  یحرف   نیهمچ یک -
 !یبر  ذاشتمی م یعالقه داشت یاط ی! به خدا اگه به خیدوست ندار 

 گفت؟ ی. چه مشومی م ساکت

 داد:  ادامه

وگرنه    یرو بهونه کرد یاط یخ  یو دو تا آدم بر  رونیب  یاز خونه بر  نکهیفقط بخاطر  ا دونمی من م -
هات شروع  بعد کالس یکنکور ثبت  نامت کردم! از هفته یهاکالس  ی! برایدوست ندار  یاط یخ
خوب قبول شو برو   یرشته هیسال رو بخون  هی  نینداره! ا یب یع یسال عقب موند هی! شهیم
 زن  شاغل باش!  هی... کار کن... شگاهدان

 . کردمی باز نگاهش م  یهانو با د متعجب

  دار؟یب ایخوابم   ایکه من کنکور دهم؟ به دانشگاه برم؟ شاغل شوم؟ خدا گذاردیم  کرد؟ی که نم  یشوخ
 کم؟ ی نزد یاض یر  ر  یدب یای به رو  نقدریا یعنی

 :میگوی م یآرام یو با صدا  دهمی قورت م   یدهانم را به سخت آب  

 ؟یگی راست م  -

 کنم! زتیسورپرا خواستمیم ی دادی کم اجازه م هی! دروغم کجا بود دختر؟ اگه گمی نه پس کج م -

 و خودم را در آغوشش انداختم. دمیکش یبنفش  غ  ی ج یسرخوش  با

 من! یاسطوره بود! حداقل برا کیمرد  نیا ایخدا
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 . فشاردی و مرا به خودش م کندی خنده دستش را دور  کمرم حلقه م با

 : کندی و زمزمه م بوسدی ام را آرام م گونه

 باهام؟  یکرد کاریچ -

 :دیگوی و م  فشاردیکه محکم تر مرا به خود م میایب  رونی از آغوشش ب خواهمی م متعجب

شدم   اتوونه ید ارم؟ی لبات ب یتا لبخند رو  زنمی م شی باهام که خودم رو به آب و آت  یکرد کاریچ -
 ... تی... نگاهت... چشمات... همه چدناتیخند یوونهی! دیکرد اموونه ی! دالیخ

 آمدم و گفتم:  رونی لبخند از بغلش ب با

 !ادی ازت خوشم م -

 کرد و گفت:  یاخنده تک

 ...ستیاولش بدک ن  یبرا -
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 زمزمه کرد:  صانهیحر 

 کاس  چشم!  یشی عاشقم م  -

 

* * * * * * * * * * * * * 

 

 بلند گفت:   ییبا صدا کالفه

  نجایا ینجور ی نه که هم یجمع کن  دیرو با یخور ی م یخزان خانم! هر چ ستی ن یدونآشغال  نجایا -
 ! یز یبر

 گفت:  آمدیم رونی که حاضر و آماده از اتاقش ب  یدرحال خزان

 کن! زیه! دو تا رو تو تم دستت که نشکست -

 کالفه تر از قبل گفت:  شاهکار

 خودش رو داشته باشه خزان! یمحدوده یقرار شد هر ک  -

 را زد و گفت:  اشیدودنک ی ع خزان

 ... حل شد؟ کنمی م زی برگشتم تم -

 برود که شاهکار باز گفت:  رونی پشتش را به شاهکار کرد و خواست از در ب و

 کجا؟  -

 به شاهکار انداخت و گفت:  ینگاه نکیع  یو از باال برگشت

 شاهکار جان!   میهم دخالت نکن یقرار شد تو کارها طورن یو هم -

 از خانه خارج شد.  و
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 عاجز نگاهش را به سقف دوخت و گفت:  شاهکار

 تو دامن  من؟!  یانداخت هیک نیا شه؟ی تموم م  یعذاب ک نیا ایخدا -

 اش آه از نهادش بلند شد.آوردن  دخترخاله ادیبه  با

 و سرکش و حاضرجواب کجا؟ یخزان  عصب نیکجا و ا عیو مط رینازان  مظلوم و سر به ز آن

 . دیکش رونیشلوارش ب ب  یرا از ج لشیچشم از سقف گرفت و موبا لشیزنگ  موبا یبلند شدن  صدا با

 سبز رنگ را لمس کرد. کون  ی را صاف کرد و آ  شینام  "داش جسور" صدا دن  ید با

 جانم جسور؟  -

 ؟ ییکجا -

 خونه! -

 خزان چطوره؟ بهتره؟  -

 زد و گفت:   یپوزخند

 از من و تو بهتره بابا!  -

 ! نیعقد کن  ن یتونینوشته... م یکتب ینامهت ی فرهاد رضا  یخوب... حاج  یل یخ -

 گفت:  متعجب

 م؟یمگه قراره عقد کن  -

 پسر!  کنهی نم بی ع  یبهتره! کار از محکم کار   نی! عقد کنحالهیخروش حال و ب  نیا -

 و گفت:  دی به گردنش کش یدست

 بپرسم؟  یز یچ ه ی شهی جسور جان م  -

 بپرس!  -
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 ام بمونه؟دختره تو خونه  نیقراره ا یتا ک  -

! شاهکار امروز  ستهیخودش با  یپاها یدختر بتونه رو نیو ا وفتهیب ابیها از آسآب  یتا وقت  -
 بزن! یسر  هی ! با مادر و خواهرت شگاهینما یایب خوادی نم

 ؟یندار  یباشه داداش! فعالً کار  -

 !ادی عزت ز -

 مبل پرتش کرد و با خود زمزمه کرد:  یرا قطع کرد و رو  یگوش

 !ای! خداایدختره زنمه؟ خدا ن یا یجد  یجد یعنی -

 

 * * * * * * * * * * 

 

 و گفت:  دیکش یق ینفس  عم  فرهادحاج 

  یخودت دست و پا کرده باش  یبرا یاخونه هیکه  یخونه بر  نیاز ا دمی بهت اجازه م یمن گفتم زمان  -
 ! یبش نیخاقان! نه که اجاره نش 

 گفت:  ریبه ز یلبانش را تر کرد و با سر  خاقان

 ! ستمیخودم با  یپاها یرو خوامی م -

 کمی ... یار ی ... خرج خودت و زنت رو در میکنیکار م ؟یستادیخودت نا یپاها یمگه االن رو -
  یلیخ م؟ یریگی! وام هم مکنمی انداز کن خونه واسه خودت جمع و جور کن! منم بهت کمک مپس 

 خوب؟ 

 راحت ترم!  ینجور یمن هم یبابا... ول ممنونم حاج  -
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 ! یبگم پسر جان؟! موفق باش یچ -

 پله بلند شد و به سمت  دروازه رفت و از خانه خارج شد.  یاز رو بعد

 و پله ها را باال رفت.  دیکش یق ینفس  عم خاقان

 خانه شد و به سمت  آشپزخانه رفت.  وارد  

 د.بو اریکه در حال  پوست کندن  خ دیرا د همتا

 سمتش رفت و گفت:  به

 ؟ یخوب  -

 زد و گفت:  یلبخند  مهربان  همتا

 ممنونم! -

 کرد و گفت:  یمکث
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 !کنمی خوب جور م یمحله هیدنبال  خونه تو  رمیهفته م نیبا حاج بابا حرف زدم... ا -

 و گفت:  دیلب گز همتا

 مامان و جانان...  ترسمی خاقان من... من م  -

 حرفش را قطع کرد و گفت:  خاقان

 خوب؟  یل یبشنوم... خ   یباره حرف نیدر ا گهید خوامیحرف  اونا واست مهم نباشه همتا! نم  نقدریا -

 نگفت.  یز یتکان داد و چ یمردد سر  همتا

بهم خوردن  دروازه کالفه صورتش را   یهمتا را ببوسد که با صدا یآرام خم شد و خواست گونه خاقان
 . دیپس کش

 خانه وجود نداشت! نیهم آرامش در ا هقیدق دو

 .دیدر د یآشپزخانه خارج شد که خروش را در آستانه  از

 خروشان بود!  ب یکه عج یخروش

 گفت:  خاقان

 ؟یچته؟ باز رم کرد -

 بلند گفت:  ییو با صدا  یعصب خروش

 نوشته؟ ی کتب ینامهت ی بابا رضا گه؟ی م یچ یآذر  نیرم نکنم؟ ا  یانتظار دار  -

 ؟ یانامهت ی چه رضا -

 اجازه داده اون دوتا ازدواج کنن! -

 !دونهیم ی ز یچ هیخروش! حتمًا   نییپا  اریصدات رو ب -

 . ستیهم ن الشیخ ن  ی ! آبرو واسمون نمونده حاج بابا عدونه؟یم  یز یچ هیو  یچ یچ -
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 خروش...  -

راحت از   ی لی... خزان خی  اکدوم جهنم دّره ستیدوتاست؟! ُخلود معلوم ن یکیدرد و خروش! مگه  -
و عمو   سانی!... علفشهیکث یتو دستا الیامون... خخانواده یچمپاتمه زده رو ی کار در رفت... آذر  ر  یز

 رو بخورم هان؟  یمعامله رو بهم زدن... من حرص  ک

 نگفت.  یز یو چ  دیبه صورتش کش یکالفه دست خاقان

 !دیرسی نم  ییبه جا ییتندخو   نیتندخو بود... با ا یحق داشت... ول   یهم تا حدود خروش

 زد و گفت:   یپوزخند خروش

 کنم! کاریاش چو دار و دسته  یبا اون آذر  دونمی م  یول -

 تو سرته؟  یچ -

 را گرفت و گفت:   شیخواست از خانه خارج شود که خاقان جلو  خروش

 ؟ی کن کاری چ یخوایتو سرته خروش؟! م یچ -

 پر حرص گفت:  خروش

 ! یخواهرش! جوانه آذر  یرو  ذارمیو خزان رو ازمون گرفت. منم دست م  الی خ -

 درشت شده گفت:  یبا چشمان  خاقان

جسور خبر   یاون که روحش از کارها ؟یکار دار  ی! با اون طفل معصوم چ؟ یتو روان یگی م یچ -
 نداره!

ه کنم اون دختر رو تو  ُخلود خبر داشت؟ برو کنار خاقان... من اراد یروحش از کارها الیمگه خ -
 دستام دارم. 

بفهمن دمار از روزگارت در   سانیکه عمو و عل  یفکر کرد نیاصالً به ا شن؟یم  یچ نیجانان و آر -
 ارن؟ یم

 که نرفته! من خروشم!  ادتیبکنه...  تونهی نم ی غلط چیه چکسیه -
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 * * * * * * * * * * 

 

 .دوزمی چشم م یعسل ز  ی م یشده رو ختهیر  یذوق به کتاب ها با

 را آورده بود. هان یا کیپ  امروز

 !دیکشی سرم سوت م دمیدیهر کتاب را که م  مت  یق

  یتاپکتاب ها... لپ  نیکنکور... ا  یکند. کالس ها یگذار  هیمن سرما یرو نقدری نداشتم جسور ا انتظار
 نجات  من! یفرشته نجات...  یفرشته است. فرشته کیگرفته بود... جسور... جسور  میبرا یکه به تازگ

 . رومی و به سمت  در م  شومی بلند م می زنگ  در از جا یصدا با

 .نمی بیدر م ی. خزان را در آستانه کنمی را باز م در

 : میگوی لبخند م با

 تو...  ای! بی خزان؟! خوش اومد -

 .شودی و وارد  خانه م زندی م  یآرام لبخند  
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 ۶۴_ پست# ��

 تازه[  یدردسرها] چهارم_فصل# ��

 

 * * * * * * * * * * * 

 

 جوانه را جور کند.  یبعد از گذر  چند ساعت توانست شماره  باالخره

 اش را گرفت. پارک نشست و شماره ی  صندل یرو

 انداخت:  نیدخترک پشت  خط طن ینازک و پرعشوه یصدا  دیبوق  سوم که رس  به

 د؟ ییبفرما -

 شد.  رهیخ  ینامعلوم یشده به نقطه مسخ

 بود.  یدوست داشتن شیصدا چقدر

 د؟ یشنی از کجا م دیرا با شیبه او نکرد. صدا  یتوجه ادی ز الیجسور و خ  ی  عقد و عروس  در

 سراغش آمد.  دیترد یاقه یدق یبرا

 خاقان در سرش اکو شد:  یصدا

̋   یآذر  یاون روحش از کارها ؟یدار  کاریبا اون طفل معصوم چ - ˝  خبر نداره! 

 دخترک به خودش آمد:  یصدا یدوباره  دن  یشن  با

 الو؟! -

 را صاف کرد و گفت:  شیصدا
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 جوانه؟  -

 شما؟  د؟یی خودم هستم بفرما  -

 من... من خروش هستم!  -

 چند لحظه ساکت ماند و دست آخر گفت:  دخترک

 ! اوردمیبه جا ن  -

 !الی! برادر  خ انیخروش... خروش حاج -

 افتاد گفت:  اشیکه تازه دوهزار  جوانه

است! شما که  بامزه  یل یخ ادیاز پسرتون خوشم م یلیمن خ ی! وانیهست نیآر یآهـــان! شما بابا -
 !نمی جون رو بب  نیتا آر نیومدیما ن ش  یتا به حال پ

 هم عذاب وجدان.  باز

 . شدیم  کیکه نسبت به جانان داشت باز داشت به جوانه نزد یتٔاهل  با

 ن؟ یاوردی ن ری داداشم رو گ ینکنه شماره ن؟ی با داداشم کار دار د؟یچرا با من تماس گرفت  -

 ندارم! با تو کار دارم! ینه نه... با داداشت کار  -

 دخترک رنگ  تعجب گفت:  یصدا

 با من؟!  -

 !یکمکم کن یبتون  دیگفتم شا رم ی واسش بگ یز یچ هی خواستمی م کهینزد نیمن... راستش تولد  آر  -

 اتون هست... جانان خانم هم که هست! خانم تو خانواده یمن؟ اوممم راستش کل -

 ! رمیخوب بگ یکادو هی نیتو واسه آر یقه یبا سل  خوامی! میاقهیبا سل   یلیبودم خ دهیشن  الی از خ -

 ! میبا هم بر زنمی زنگ م الی خوب باشه... من به خ یل یخ -
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دنبالت با    امی ... من ممیکن یکار  هیبهتره...  مینکن  تشی... اذ ی  خونه و زندگ رهیاالن درگ الینه نه... خ -
 !میریهم م

 داداشم... یول -

 به داداشت نگو! یز یچ -

 به داداشم دروغ بگم؟ یعنی -

 دروغ چرا؟ نگو...   -
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 و گفت:  دیکش یقی نفس  عم جوانه

 . امی بار رو باهاتون م ه ی نیخوب... ا یل یخ -
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 .دادی نم  یخوب یلبان  خوش فرم  خروش نقش بست... خبر ها یکه رو  یلبخند  شرور  و

 

 * * * * * * * * * * * 

 

 ساختمان خارج شدم. از

 .کردی را به من القا م  یخوب بود. بازگشت به درس و کتاب حس  خوب  یلیخ  امروز

 .شدی لبانم پاک نم یبودم و لبخند از رو خوشحال

 .دیآی گفت که خودش دنبالم م جسور

 خرسند بودم. اریبس دادیکه به من م  یتیاهم از

 .ستادمیآموزشگاه منتظر  جسور ا یدروازه  یجلو

 نشد.  یگذشت اما خبر  قهیپنج دق حدود  

که َون   رم ی اش را بگتا شماره  اورمیدر ب فمیرا از ک  امیفرستادم و خواستم گوش  رونینفسم را ب  کالفه
 آمدند و بازوانم را گرفتند.  رونی ازش ب پوشاهی ترمز کرد چند مرد  س میپا یجلو  یبزرگ

 زدم:   غیج  دهیترس

 ... جسور... جسور...نی! ولم کنن؟یهست یشما ک ن، یولم کن -

 کردند.  نی همانجا افتاد و آنها به زور مرا سوار  ماش فمیک

 شد. ی از چشمانم جار  اشک

 بودند؟!  یچه کسان گرید هان یا ایخدا
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 * * * * * * * * * * 

 

 شد اما... ادهیپارک کرد و پ یارا گوشه  نیماش

 .دیرا آن اطراف ند  الیخ

 اه است. خود فکر کرد حتمًا درون  آموزشگ با

 .دیافتاده بود اخم در هم کش نیزم  یکه رو الیخ  ف  یک دن  یسمت  آموزشگاه رفت اما با د به

 را برداشت و وارد  آموزشگاه شد.  فیک

 رفت و بدون  در زدن وارد شد.  ریسمت  اتاق  مد به

 بلند شد و گفت:   شیجسور از جا دن  یبا د ریمد

 !یآذر  یآقا  دییبفرما -

 کجاست؟  الی خ -

 متعجب گفت:  ریمد

 دروازه منتظرتون بود! ی. فکر کنم جلورونی وقته که رفته ب یل یخ -

 : دیاش غرقفل شده  یهادندان  ن  یرا در دستش فشرد و از ب فیک

 !بیَاد -

 آمده بود. شگاهشیبه نما بیَاد یآورد. وقت  ادیرا به   شیپ یهفته کی

 

 → بک  فلش←
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 بود که در بدون  در زدن باز شد. شگاهینما یحساب و کتاب ها سرگرم  

 خود گفت حتمًا شاهکار است.  با

 .دیاخم در هم کش بیَاد دن  یرا باال گرفت اما با د  سرش

 خواست؟ ی چه م نجایمرد ا نیا

 گفت:  لکسشیبا لبخند  ر بیَاد

 آق جسور! میبهت سر بزن میای ما ب میمجبور یایواهلل شما نم  -

 بلند شد و گفت:  یصندل   یاز رو یعصب

 ؟یخوای م یچ  نجایا -

 متفکر به خود گرفت و گفت:  یچهره  بیاد

 آدمت کنم.  خوامی م دی... شادونمی نم  خوام؟ی م یچ -

 کرد و گفت:  یعصب یتک خنده  جسور

 !یر ی تند م یدار  -
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 ۶۳ _پست# ��
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 به غر زدن:  کندی همان اول شروع م از

بابا و خروش بدتره فقط ! از حاج هیایر یگ کیَ که...   یشناسی پسره شاهکار رو نم  نیا الیخ یوا -
 دست  بزن نداره!

هفتم  تو رو   دی... اگه شاهکار نبود دور از جون االن باادی نگو خزان... خدا رو خوش نم ینطور یا -
 !میگرفتیم

 سرش برداشت و گفت:  یمبل نشست و شالش را از رو یرو

 حرفش باشه.  خوامی نم رونیب ام یم قهیسقفم دو دق هی  ر  ی رو بابا... کل روز باهاش ز هان یا الیخی ب -

 : دیگویو م  دهدی سوق م میهارا سمت  کتاب  نگاهش

 !؟ یکنکور بد یخوای م -

 : میگوی لبخند م با

 ! دهی آره، جسور اجازه م -

 زد و گفت:  یمهربان  لبخند  

 ...الی ... راستش خزمی عز یچه خوب! موفق باش  -

 : دیگوی و م کندی م  یمکث

  هی یبا جسور حرف بزن شهی... مارهیخرج  خودش رو در ب  دیبا یهر ک گهی من دنبال  کارم! شاهکار م -
 واسم جفت و جور کنه؟  یکار 

 : میگویو م دهمی تکان م  یسر 
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 حتمًا... چرا که نه؟ -

 ست؟ ین یممنونم... از ُخلود خبر  -

 بود...  نجا یا روزید -

 : دیگوی زده م جانیه

 شد؟ی ... چ؟یجد -

 ! مونهی م الدیدوستش م ش  یباال آورده... پ  یبده یخزان کل  -

 :دیگوی و م کندی را با انزجار جمع م صورتش

 کارها؟!  نی... اون خرابش کرد! وگرنه ُخلود رو چه به االد  یاون م  ر  ی ش تقصهمه -

 نگرانشم! -

  ؟ی واسش دل بسوزون  خوادی تو نم ستینباش! اون نگران  خودش ن -

 زد و ادامه داد:  یپوزخند

آخرش هم ولم کرد... االن هم   ایرفتم تا اون سر  دن  یشد؟ با اون عوض یچ یاسه من دل سوزوند و -
 !ننیبی م یآشغال دوزار  هی که همه منو به چشم 

 :میگوی و م کنمی نگاهش م رنجور

 نگو! ینجور یا -

 :دیگوی و م اندازدی م ن ییرا پا  سرش

ازدواج  سانی . تو با علشدی قشنگ تر م زی همه چ کردمیو با جسور ازدواج م موندمی اگه من م دیشا -
... زود ست ین یجسور مرد  بد  دمیکه من د نطوری! امیکردی م  یو من و جسور با هم زندگ یکردیم

 !میقضاوتش کرد
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است که دارد مرا  یچه حس نیا  ت؟ی عصبان  ایحسادت؟  ت؟ یاست؟ حساس  یچه حس نیا دانمی نم
 از جانم را بکشم؟!  زتر یخواهر  عز یبلند شوم و موها کندی وادار م

که   ینگاه کند. جسور مال  من است. سهم  من است. تنها کس یگر یحق ندارد به جسور به چشم  د او
 من هستم. ردی بگ یحق دارد در آغوشش جا

و دستانم  شوندیم دهییهم سا  یرو میو دندان ها زندی م  یکه حال صورتم از خشم به قرمز  دانمیم
 . شوندی خود به خود مشت م 

 : دیگوی و م کندیم یاتک خنده  خزان

 ! اد؟ی... تو... تو از جسور خوشت منمیبب  ستای! احتماالت رو گفتم! وازمی نشو عز یعصبان -

 درنگ گفتم:  یالحظه  بدون  

 شوهرمه! -

 !یشوهر  اجبار  -

 ... جسور شوهر  منه!اریاخت ایاجبار  -

 ! الیخ  ینزول خور ببند  هیکه دل به  ستین یاقانع کننده  ل  یدل نیا -

 گفتم:  تی عصان  با

 شد نزول خور؟  ادیبود... تا گفتم ازش خوشم م  یکه جسور مرد  خوب شیپ  قهیتا دو دق -

  وقتچیرو ه  نی! االینزول خور  قمار باز  اسلحه به دسته خ هیهر چقدر هم خوب و شرافتمند باشه  -
 ش از راه  نزول و قماره! همه کنهی که برات فراهم م  ینره که امکانات ادتی

 .شودی من از خانه خارج م  یمات برده یافه یپشت  بند  حرفش بدون  توجه به ق و

 .کنمی حس م  اشک را در چشمانم جوشش

 نکن...  ه ی... گرالینکن خ هیگر
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 .دیآی از زنان  قدرتمند و با اراده خوشش م  جسور

 ؟ یکنی جسور توجه م  ق  یبه عال شهیهم چرا

 ! یاو شوهرم است! شوهر  اجبار  خب

 شوهرت است. یار یاخت ای ی... اجبار یکنی حرف  خزان را تکرار م  یدار  الیخ

 یمن به حرف  که گوش دهم؟ با حرف  چه کس ایآدم کش... خدا نزول خور... چه قمار باز... چه چه
 جلو بروم؟ 

که پزشک بود...   یسانی... علیبود  سانیتو االن همسر  عل کردی ... اگر فرار نمگفتی راست م خزان
 شغل  شرافتمندانه داشت.  کیکه  یسان یعل

 فرق دارد. هیبا بق  می... جسور... جسور براجسور

 فرق دارد...  سان ی... با علسانی عل با

 دوستم دارد و من... من... من هم دوستش دارم؟  جسور

 !ایخدا دانمی... نمدانمی ... نمال؟یخ یدار  دوستش
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 تازه[  یدردسرها] چهارم_فصل# ��

 

 ابرو باال انداخت و گفت:  بیاد

 ؟ یرفتی تند نم  یتو مخ  داداشم داشت یگلوله زد هی ینه بابا... تو وقت رم؟ی دارم تند م  -

 فرستاد.  رونی نفسش را ب کالفه

 !یمی هم آن موضوع  قد باز

 دوباره گفت:  بیاد

 ! زنت خوشگله! مراقبش باش! یازدواج کرد دمیشن -

 را گرفت و داد زد:  اشقه یحمله ور شد و  بیبه جوش آمد. به سمت  اد  خونش

 !که؟ی مرت  یخورد یچه گه -

 دستان  جسور گذاشت و گفت:  یکرد و دستانش را رو یاتک خنده  بیاد

 هم من! اشی کی... شهر پر از گرگه، یهشدار دادم... مراقب  زنت باش جسور آذر  -

 ستان  جسور را پس زد و از اتاق خارج شد. د و

 زد:   ادیفر ی عصب جسور

 ؟ یرو؟ من؟ جسور آذر   یک که؟ی مرت یکنیم  دیرو تهد ینمک به حروم... ک  کشمتی م -

 و زمزمه کرد:  دیکش یقی نفس  عم یعصب

 ...کشمتی ... مکشمتی م -

 

 → حال←
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 زد.  رونیآموزشگاه ب  از

 مرغ  سر کنده شده بود. همانند  

 بود؟! ییچه بال  نیا گرید ایخدا

 شاهکار گرفت.  یشد و شماره  نشی ماش سوار  

 انداخت:  نی شاهکار پشت  خط طن یصدا  دیبوق  دوم که رس به

 جانم داداش؟  -

 شاهکار...  یگردی رو م رازی... وجب به وجب  شیکنیها رو جمع مآدم یهمه -

 شده جسور؟  یچ -

 و گفت:  دیکش اشی شان یبه پ یدست

 !دهیرو دزد الیخ  یعوض ب  یَاد -

 بلند گفت:  ییمتعجب و با صدا شاهکار

 ؟ یچــــــ -

 گفت:  کالفه

 تا شب خونه است. الیوقت تلف نکن شاهکار... خ  -

پشت  خط   ب یاد لکس  یر یصدا دی را گرفت. به بوق  پنجم که رس بیاد یتماس را قطع کرد و شماره  و
 انداخت:  نیطن

 ؟ یما رو گرفت یگرفته شماره شی ات آتبه به جسور خان؟ خونه -

 داد زد:  یعصب
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ّّ دست بزن  یجرئت کرد  یکجاست الشخور؟ چجور  الی خ - ّن ّّ  آشغـــال؟  یبه زن  ّم

 و گفت:  دیخند بیاد

 حالش خوبه...  الیگرفته؟ خ  شیات آت پس خونه -

 گفت:  یکرد و با لحن  ترسناک یمکث

 البته... فعالً! -

 عربده زد:  جسور

 ! کشمتی... م یعوض کنمی ... زنده زنده خاکت مکشمتی... مکنمی م  داتیپ -

 فعالً که دست و بالت بسته است. -

 . انداختی م نیپشت  خط طن بیاد ز  ینفرت انگ یصدا یبوق  ممتد بود که به جا نیا و

 فرمان فرود آورد و عربده زد:  یپرت کرد و مشتش را رو  یصندل یرا رو یگوش

 !الی خ -

 

  * * * * * * * * * * * 

 

وجود   یآخر  خط است و خط  بعد  گرید نجایا دیکه با خود فکر کن  دیاقرار گرفته   یت یبه حال در وضع تا
 تان؟ی آخر  دفتر است؟ دفتر  زندگ نجایکه ا دیندارد! فکر کن

 ام.قرار گرفته تیدر همان وضع قاً یاالن دق من

 سرم روشن بود.  یکه باال یبا المپ  زرد رنگ  کیاتاقک  تار کی

 دهانم زده شده بود. یکه رو یکه با طناب  کلفت بسته شده بودند و چسپ یو دستان   یچوب ی  صندل
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که  حدس بزنم  توانمی برو برگشت م  یهستم اما ب یآدم ها چه کسان نیکجاست و ا نجایا دانمی نم
 به جسور دارند.  یربط کی

 دشمن ها نداشت.  نی حاج بابا که از ا وگرنه

 به جسور نداشته باشند و قاچاق  انسان کنند.  یربط  دیشا ای

 بفرستند؟ ینکند مرا به ُدب   ای بندم را قاچاق کنند  یمرا بکشند و اعضا  نکند

 هم فشردم.  یرا محکم رو چشمانم

 ال؟ یخ  یکنی است که م یی چه فکر ها نیا

 ...دیآی باش... جسور به دنبالت م آرام

 ...کندی م  تیدایپ  جسور

 ... جسور

 ... جسور

 ؟ ییکجا
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 * * * * * * * * 

 

 را گرفت و حق به جانب گفت:   شیبزند که خزان جلو  رونیعجله خواست از خانه ب با

 وقت  ظهر؟!   نیکجا ا -

 گفت:  کالفه

 به تو چه بچه؟ برو کنار! -

افتاده؟ درست حرف بزن   الیواسه خ یگفت؟ اتفاق یجسور چ ده؟یرنگت چرا پر ؟یر ی م یکجا دار  -
 !نمی بب

 و گفت:  دیکش  یق ینفس  عم کالفه

 ! دنیرو دزد الی خ -

 باز گفت:  یبا دهان خزان

 ؟ یچ -

 برو کنار بذار برم به کارم برسم.  یدیحاال فهم -

 خود خزان را پس زد و از خانه خارج شد.  و

 نشست.  نی زم  یهمانجا رو خزان

 بحثش شده بود.  الی بار با خ  نیآخر

 .کردی م  تشیو همه جا حما شهیکه هم یال یخ

 شد.  یچشمش جار  یاز گوشه  اشک
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 بودش؟  دهیدزد یکجا بود؟ چه کس الیخ

  جسور هستند. بود که از بدخواهان   مطمئن

 خاقان را گرفت. یبلند شد و شماره  نیزم  یاز رو یعصب

خطرناک   یل ی. جسور خطرناگ است... خکندی شود. خودش او را از جسور دور م   دایپ الیبگذار خ  فقط
 است...

 انداخت:  نیخاقان پشت  خط طن یصدا

 خزان؟  -

 گفت:  دیسالم بگو نکهیا بدون  

 ! دنیرو دزد الی خ -
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 فرهاد متعجب گفت:  حاج

 ؟ یزنیشده زن؟ چرا داد م یچ -

 خاقان سوق داد و متعجب تر گفت:  یده یرنگ پر یرا به چهره  نگاهش

 ! گهید نیشده؟ د  حرف بزن  یچ -

 گفت:   هینشست و با گر نیزم یجا روهمان  فرخنده

 ...المی... خالمی خ -

 گفت:  دهیترس همتا

 شده؟ی چ الی خ -

 گفت:  خاقان

 ! دنیرو دزد الی خ -

 پله نشست.  یفرهاد شکه رو حاج

 به سمتش رفت و گفت:  همتا

 ؟ یحاج بابا؟ حاج بابا خوب -

 بزاق  دهانش را قورت داد و گفت:  یفرهاد به سخت حاج

 خوبم!  -

 رو به خاقان گفت:  بعد

 ده؟ یدزد یک -

 گفت:  یعصب خاقان
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بهش... من چقدر گفتم   نیرو ند الیدامادته! من چقدر گفتم خ یمطمئنم از دشمن ها یول دونمی نم -
بشه خودم   دایپ الی خ نیکو گوش  شنوا! بذار ی... ولنی کار رو نکن نیچقدر گفتم ا ! منفهیح  الیخ

 اون حروم لقمه بمونه! ش  یپ گهید قهیدو دق ذارمی ... نمرمیگی طالقش رو م 

 گفت:  هیبا گر فرخنده

 ...المی کجاست؟ خ المی ... خالمیحرفاست پسر؟ خ  نیاالن وقت  ا -

 فرخنده همتا هم به هق هق افتاد. یآه و ناله با

 در چشمان  خاقان حلقه زد. اشک

 شد. ره ی خ ینا معلوم یفرهاد مغموم به نقطه  حاج

 بود؟ ییچه بال گرید نیا

 

 * * * * * * * * * 

 

 : دیکش  ادیچرخدار زد و فر ی  به صندل  یلگد یعصب

  الیمگه چند تا سوراخ سنبه داره؟ هان؟ کجاست؟ خ  رازیش  نیا ؟یچ یعنی ست؟ یکه ن  یچ یعنی -
 کجاست؟ 

 به سمتش رفت و گفت:  شاهکار

 !میکنی م  داشیرو حفظ کن! پ اتی آروم باش داداش... خونسرد کمی -

 عربده زد:  باز

 رو حفظ کن؟ اتی خونسرد  یگی کجاست! اون وقت تو بهم م الیخ دونمی دوازده ساعته که نم -
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وارد  دفتر شد و به سمت    یکه در  دفتر با شتاب باز شد و خروش عصب دیبگو ی ز ی خواست چ  شاهکار
 و در صورتش عربده زد:  دیچسپ  ای اشقهیبرد و   ورشیجسور 

 کجاست؟  الی خ -

 تر هلش داد و داد زد: ی عصب جسور

 ! یکم بود یکی فقط تو  -

 عربده زد:  خروش

 آشغال! نشونمتی م اهی به خاک  س ادی ب الی سر  خ ییاگه بال -

 مثالً؟! یهواش رو داشت یل یبود خ الیتا خ ؟یکشی که واسه من خط و نشون م یهست  یتو ک -

 !ستمیخروش ن   رمیکنم طالقش رو ازت نگ  داشیپ نیبه جان  مادرم، به جان  آر -

 گفت:  یبلند یزد و با صدا زی به م یلگد جسور

 ! رهیرو ازم بگ  الیخ  تونهی نم یاالغ چیه -

 فعالً که ازت گرفتن با عقل! -

 کالفه گفت:  شاهکار

طالقش رو از   یتونی نه تو م شهی م دایپ الینه خ  ادی! با داد و فرنیریزبون به دهن بگ قهیَاه! دو دق -
  ی... بعدش هر کار میکن  داشیپ دی! باگهی... بسه دیشاخ و شونه بکش  یتونیو نه تو م  یر یجسور بگ

 !نیانجام بد نیکه دوست دار

 داد. هیتک  واریها نشست و جسور به د یاز صندل یک ی یو کالفه رو  یعصب خروش

 موافقتشان را اعالم کردند.  شانیکار هر دو نیا با

 و گفت:  دیکش ی نفس  راحت شاهکار

 ... میرو اونجا ببره رو گشت الیخ  بیکه احتمال داشت َاد ییخوب... ما مکان ها یل یخ -
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 حرفش را قطع کرد و گفت:   خروش

 ه؟ یکدوم خر بیاد -

 جوابش را داد:   شاهکار

 جسور.  یاز دشمن ها  یکی... دهیرو دزد  الیخ بیاد -

 نگفت.  یز ی چ خروش

 .دیکشی آتش از چشمانش فواره م اما
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 ادامه داد: شاهکار

 بیاز اد ینشد! نه خبر  ی... باز خبر یرو بگردن ول  رازیکه وجب به وجب  ش  میبه بچه ها سپرد -
 اش! هست و نه دار و دسته 
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 گفت:  جسور

 بهم زنگ زد! بیاد -

 گفت:  شاهکار

 خب؟  -

 ! دیتهد  ؟یخب چ -

 گفت:  خروش

 ن؟ یدیخبر نم  سی چرا به پل -

 زد و گفت:  یو جسور سکوت کردند و خروش پوزخند شاهکار

که  نیخوای نم خواد؟ی م یچ  بیاد م؟یدنبالش بگرد دیکجا با ه؟یچ فی! خب؟ االن تکلدمیفهم -
 نابود شه؟ هان؟  یدست یخواهرم دست

 گرفت و از دفتر خارج شد.  واریرا از د اشه یزد و تک یپوزخند جسور

 را گرفت اما خاموش بود.  بیاد یهمان حال شماره رد

 .دییهم سا یدندان رو یعصب

 ؟ ییکجا الی... خ الیخ

شد و به سمت    شگاهیدر دستش وارد  نما یابا جعبه  ییروبرو یباز شد و پسر  قهوه خانه  شگاهینما در  
 جسور رفت و گفت: 

 سالم جسور خان! -

 گفت:  حالی و ب  دیبه سرش کش  یدست جسور

 سالم! -

 جعبه را به سمت  جسور گرفت و گفت:   پسرک
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 رو داد گفت بدمش به شما!  نیقهوه خونه ا یاومد جلو ییآقا هی -

 کرد و گفت:  یاخم جسور

 ه؟ ینگفت ک -

 نه! -

 بود؟  یچه شکل  -

 !دمیکاله کاسکت داشت درست ند -

 را گرفت و گفت:  جعبه

 خوب... برو دستت طال! یل یخ -

 داد و آنجا را ترک کرد.  تکان  یسر  پسرک

 روح از تنش جدا شد.  الیخ یچند تار از موها دن  یجعبه را باز کرد. با د  جسور

 بودند. الی برو برگشت مال  خ یها ب نیرنگ... ا نیموها... به ا نیا

 نیبده مگه نه؟ ا  یلیخ  زانینوشته شده بود: »ترس از دست دادن  عز شیکنار  موها بود که رو یکاغذ
 « یترس رو تجربه کن جسور آذر 

 نعره زد:  یعصب

 ! یعوض -
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 آمدند.  رونی که جسور زد شاهکار و خروش از دفتر ب یانعره با

 : د یپرس شاهکار

 شده؟  یچ -

 جعبه را در دستش تکان داد و نعره زد:  ی عصب جسور

! یدست به موها - ّّ ّن ّّ  زن  من زده! زن  ّم

هم از  ینادر شاه است... البته دست  کم  کندی کرد که هر کس نداند فکر م  دی »من« تاک  یرو یطور 
 د!نادر شاه ندار

 را خواند.  ادداشتی بلند  یجعبه را ازش گرفت و با صدا  شاهکار

 رو به جسور داد زد:   یعصب خروش

 عرضه!   یتوئه ب  ر  یتقص هانیا یهمه -

 بدتر داد زد:   جسور

 زر  مفت نزن! یک یتو  -

 رفت که شاهکار گفت:   نشی به سمت  ماش و
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 کجا؟  -

 سر  قبرم!  -

 شد و با سرعت  نور از آنجا دور شد. نیسوار  ماش  و

 زد و گفت:  شگاهینما یها نیاز ماش یکیبه  یلگد یعصب خروش

 یتار  موهاش بندازن جلو یخواهرم رو به جا یکه جنازه   یتا وقت م؟یدست رو دست بذار دیبا یتا ک  -
 در؟

 گفت:  شاهکار

 رو حفظ کن! اتیخونسرد -

 !کهی مرتالل شو که با توام کار دارم  یک یتو  -

 چه طرز  حرف زدنه؟  -

 شگاهیوارد  نما اشاریبابا و باز شد و خاقان، حاج  شگاهیخواست باز به شاهکار بتوپد که در  نما  خروش
 شدند.

 لب زمزمه کرد:  ر  ی آرام ز شاهکار

 کنه! ری تنها گذاشت! خدا خودش عاقبتم رو بخ هان یخودش پا شد رفت... من رو با ا -

 رو به خروش گفت:  ردی شاهکار را در نظر بگ کهن یفرهاد بدون  ا حاج

 شد؟  یچ -

 گفت:  یشاک  خروش

 بخوره! تونهی نم  یُگه چی ه کهی بشه حاج بابا؟ مرت یخواستی م یچ -

 گفت:  یمعترض و عصب  شاهکار

 لندهور! یکنی م نیتو ملکش بهش توه یدار  -
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 داد زد:  خروش

 و سالم!  حی! صح خوامی ملک  حرومش رو بذاره در کوزه آبش رو بخوره! من خواهرم رو م -

 ! میگردی دنبالش م میدار -

 کو؟ کجاست؟  -

 وارد  بحث شد:  خاقان

 ن؟ یخبر داد سی به پل -

 زد و جوابش را داد:   یپوزخند خروش

 !رهی رو بگ هان یا ادیب دی اول با سی پل  س؟یپل -

 گفت:  اشاری

مثل  سگ و گربه   میکرد داشی... پمیکن  دایرو پ الیخ می تا بتون  میبهتره همه متحد بش خروش االن -
 به جون  هم!  نیوفتیب

 گفت:  خروش

 ! این  یزر اضاف یک یتو  -

 فرهاد گفت:  حاج

 آدم بمونه! نیا ش  یهم پ قهیدو دق دمی اجازه نم  میکرد دایرو که پ  الی... خگهی راست م اشاری -

 زد و در دل گفت:   یپوزخند شاهکار

 جسور هم گذاشت! -

 

 * * * * * * * * * * 
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 باز شد. یژ یق یبا صدا در

 دوختم. میروبرو  ینگاهم را به مرد  بلند باال دهیترس

 !دیباری که ازش آتش  نفرت م یدار و چشمان  هیزاو یبور با فک یمرد

 گفت:  یام زد و سرم را باال آورد و با لحن  چندش آور چانه  ر  یز دست

 پرنسسش رو نجات بده؟ تونهی ... سوپرمن دست و بالش بسته است؟ نمیاله -

 ام را عقب بکشم که محکم تر چانه هم را گرفت. کردم چانه یسع

 بودم.   دهیند نجای مرد را ا نیبه حال ا تا

 . دیرا بر میچند تار از موها یچ ی آمد و با ق گریمرد  د  کی  شیساعت  پ چند

 !افتنیمهم بود و نجات  افتنیمهم نبود... فقط نجات  میاصالً برا میموها

 مرد به خودم آمدم:  یصدا با

اون آدم ازدواج کرده باشه؟ اون  شهیبا خودم گفتم مگه م دمیخبر  ازدواج کردن  جسور رو که شن -
 ...کردی دور و برش نم  یترهادخ ینگاه هم حواله مین هی ی  حت

 شود. ریچشمم سراز یاز گوشه ی اشک یکه باعث شد قطره دیام کشبه گونه  یکرد و دست یمکث

 داد:  ادامه

 !یجواهر  آب هیکرده!  دایجواهر پ هینگو  -

 به چشمانم بود؟  یاز جواهر  آب منظور

 لعنتش کند!  خدا

 دهانم زده شده بود خفه شد. یکه رو یکه در اثر  چسپ  دمیکش  یغیج
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 کرد و گفت:  یاخنده  تک

 !یجسور آذر  ی  جواهر  آب  یمنم دست گذاشتم رو  -

 خفه شد.  غمیو باز ج  دمیکش یگر ید غ  ی که ج دیام را بوسشد و آرام گونه  خم

 لعنتت کند! خدا

 : دیگوی م ردیگیکه ازم فاصله م یو در حال  کندیم یاخنده  تک

... سوزهیرفع بشه... دلم واسه تو م اتی باهاش حرف بزن... دلتنگ کمی... زنمیاالن به جسور زنگ م  -
 ! طانیش هیتو چنگال   یافتاد
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 رد؛یگی جسور است را م یشماره  دانمیکه م یاشماره  نکهیو بعد از ا آوردی در م  بشیرا از ج  اشی گوش
 .کندی دهانم را باز م یچسپ  رو
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 .گذاردیم  کریاسپ  یرا رو  تماس

 : لرزاندیجسور پشت  خط چهارستون  بدنم را م یکه نعره شودی اول تمام نم  بوق  

 ناموس؟ ی ب یزن  من دست زد یبه موها یالشخور! با چه جرئت اندازمتی به ُگه خوردن م -

 دارش کنند! حهیجسور فرستاده بودند تا جر یرا برا میموها پس

 :دیگوی و م کندیم یاتک خنده مرد

 !کنهی باهات صحبت م الی ... خمیزنی حرف نم  زهایچ نیا یفعالً درباره  -

 : کندی دار زمزمه مآرام و خش  یبا صدا  جسور

 ال؟ ی خـ... خ -

 :میگوی هق هق م با

 جسور تو رو خدا!  نجام؟یمن چرا ا ه؟ یک نیجسور تو رو خدا نجاتم بده! جسور ا -

 : دیگوی دستپاچه م جسور

 !زمینکن عز هی... گرالیخ یانکن شب نشده خونه هی نکن... گر هی... باشه تو گرزمیباشه باشه عز -

 :دیگوی و م دهدیسر م یبلند یخنده  مرد

 ال؟یتو تخت  من باشه! مگه نه خ الیامشب خ د یمطمئن حرف نزن جسور خان... شا نقدریا -

 گوشم پاره شده است.  یپرده کنمی حس م زندی که جسور م یانعره با

 ... نعره... نعره... نعره زندی ... فقط نعره مدیگوی نم یز یچ

 : دیگوی در آخر با نعره م  و

 ؟یخوای م  یالشخور؟ چ یخوای م ی! چدیزی آخرتت   کنمی رو م اتی بخوره زندگ الیدستت به خ  -

 . ردیگی و حرصم م خنددی م  الیخی ب مرد



 کاس 

232 
 

 برود گم شود!  کرد؟یما چه م  ی  بود؟ وسط  زندگ یچه کس گرید نیا

واست   یجواهر  آب  نیا یدیکه تو نشون م نطوریازت بخوام! ا تونمی م زهایچ  یلیخ  خوام؟ی م یچ -
 ارزشمنده! یلیخ

 : زندی باز هم عربده م مالحظهی ب  جسور

 ! یخودت رو نشون بده عوض ای ب  یمرد ؟ییالشخور؟ کجا یینشونت بدم که... کجا یجواهر  کیَ  -

 : دیگوی و م رودی به فکر فرو م  یشینما مرد

رو    الیکه خ جان یهم قاً ی... دقمیبا هم قرار بذار می تونی ... میآذر  یآقا می کن یکار  هی میتونی م -
 !ی جسور آذر  کنمی آوردم... به مبارزه دعوتت م

 آدرس را گفت و قطع کرد. و

 زد و گفت:  یکه لبخند  زشت کردمی چشمان  نم زده نگاهش م با

 رو نداره! اقتتی... جسور لیخوشگل  یلی ! تو خیه   -

 قفل شده گفتم:  یفک  با

 ؟ یهست یتو ک ؟ی دار  کاری با جسور چ  -

 زد و گفت:   یپوزخند

 ؟ یبدون یخوای م -

 کرد و او ادامه داد: سکوت

 که جسور کشتش! امی ... من برادر  کسام؟ی من ک -

 .شودی از بدنم جدا م  روح

آدم کش هم  نکهیبودم... ا  دهیجسور شن یدرباره  ییزهایام چاز خانواده   شهیمن هم د؟یدانیم
 عنوان! چیبه ه بهی غر کیاست... اما از 
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 نبود!  دادیکه نشان م یاجسور آن فرشته دیشا

 بود!  نیزم  یآدم  رو نی جسور پست تر دیشا

 جسور بود! نیجسور خون خوار تر دیشا

جسور را دوست داشتم... چه آدم ُکش...   نیجسور خوشم آمده بود... ا نیجسور بود... و من از ا اما
 چه قمار باز... چه نزول خور! 

جا به جا شده  یجسور آذر  یحساب ها نکهیفقط بخاطر  ا ؟یرد... واسه چمُ  یبرادر  من تو اوج  جوون -
 کشت!  گناهی کشت! ب یچی رو سر  ه ای کار  داداش  منه! برد  کردی بود و اون فکر م
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دشمنت هم دل   یکه برا الی. خاک برسرت خ آوردیحلقه زده در چشمانش دلم را به درد م  اشک  
 ! یسوزانیم

 دیگوی م یرحم   یشود و با ب شیاشک ها زش  یکه مانع  ر کشدی م یق یعم  نفس  
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  ی  زندگ ی... ول یبش وهیب از االن فه ی دختر جون! برات ح  ینیبی که شوهرت رو م  ی  شب   نیامشب آخر -
 .رهیگی بهتر سر  راهت قرار م  یکی... گهید

 : دمیکش  غیج  دهیترس

 نداشته باش!  یبا جسور کار  -

 زد و گفت:   یپوزخند

 ! تی... ممنونم از همراهیمهره بود هیبا اونه خانم کوچولو... تو   امی اتفاقًا کار  اصل  -

 چسپ را به دهانم زد و از اتاقک خارج شد. و

 . زدمی و در دل خدا را صدا م ختمیری م اشک

 ...دیای سر  جسور ن یی... بالایخدا

 !کنمیبه تو توکل م اینشود... خدا اشی ز یچ  جسورم

 

 * * * * * * 

 

 در هوا زد و گفت:  یبشکن  شاهکار

 کردم!  دایپ -

 فرهاد گفت:  حاج

 رو؟  الیخ  یجا -

و   میریرو پس بگ الی و خ میبه اونجا حمله کن  روی با ن میتون ی کردن... م دایشهره... بچه ها پ خارج از -
 ! میبد بیهم به اد یحال هی

 گفت:  خروش



 کاس 

235 
 

 ! گهید میبر ش؟ی گاوم یهست  یخب پس منتظر  چ  -

 باال انداخت و گفت:  ییابرو شاهکار

 به جسور خبر بدم!  دیاول با -

 کالفه گفت:  خروش

 شاخ و شونه بکشه!  ی... نه که الککردی اون اگه عرضه داشت از زنش محافظت م -

 خروش کرد و خاقان گفت:  یحواله ینگاه  بد شاهکار

 !میرو نجات بد  الیخ م یخوب بذار زنگ بزنه... فقط زودتر بر یل یخ -

 کرد:  دییحرف  خاقان را تأ  اشاری

 حق با خاقانه! -

 گفت:  یبا کج دهن خروش

 ! ازی و نه ته  پ ازهیزر نزن... نه سر  پ یک یتو  -

 سکوت کرد.  شهیمثل  هم  اشاری و

 جسور را گرفت. یشماره  شاهکار

 انداخت:  نیجسور پشت  خط طن ی  عصب یصدا  دیبوق  ششم که رس به

 ه؟یچ -

 م؟ یکن کاری! چمیکرد دایجاش رو پ -

 ! رمیکار... من تنها م چیه -

 جاش رو مگه؟ یدونی م -

 تنها برم!  خوادیاالن زنگ زد... م بیاد -
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 کالفه گفت:  شاهکار

 احمق! یخودت رو به کشتن ند -

 عربده زد:  ی عصب جسور

ّّ بخوره! نهیبهتر از ا  رمی بم - ّن ّّ  که دست  اون الشخور به تن و بدن  زن  ّم

 به شاهکار مهلت  حرف زدن بدهد قطع کرد.  نکهیبدون  ا و

 که خاقان گفت:  دیکش شیبه موها یگ چن یعصب شاهکار

 شد؟  یچ -

 !رمی خودم تنها م  گهی م -

 گفت:  یعصب خروش

ش بر ب -  بره!   نیاز ب یدست یخواهرم دست  ذارمی بابا من نم میبر ن یجمع کن اد؟ی مگه هرکول  که از پس 

 تا بر خودش مسلط شود.  دیکش یق ینفس  عم شاهکار

 شاهکار! یبود برا  ی چه بدبخت هر

 ! میری خوب... پشت  سرش م  یل یخ -

 و گفت:  اشار یرو کرد به   خروش

 حاج بابا بمون!  ش  ی پ نجایتو ا -

 تکان داد که حاج فرهاد گفت:  یسر  اشاری

 ام؟ یمن ن -

 گفت:  خاقان

 باشه؟ میاریرو م الیخ میر ی حالت بد شد! م یدی د هوینه حاج بابا...  -
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 فت. نگ یر یتکان داد و چ یفرهاد سر  حاج

 

  * * * * * * * * 

 

 بود. ستادهیا میروبرو مرد

 دهانم برداشته بود.  یرا از رو چسپ

 . انیباز شد و جسور در چارچوب  در نما یبد یبا صدا در

 نم دار گفتم:  یچشمان  با

 جسور! -

 را گرفت.   شیکه مرد جلو د یایبه سمتم ب  خواست

 !کمی سال عل -

 و در صورتش عربده زد:   دیمرد را چسپ یقه یکنترل نشده  ییو با رفتارها ی عصب جسور

... به چه ی زنی م الیخ یدست به موها یهان؟ به چه جرئت  ؟یکنی م یبا من باز  یتو با چه جرئت -
 ! هان؟!؟یایم  یواسم زر  اضاف یجرئت 
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 زد و گفت:  یلبخند مرد

جواهر    نیکردن  نقطه ضعفت توسط  دشمنت! ا دایپ ه؟یچ  یدونی م زیچ نیآخ جسور... آخ! بدتر  -
 نقطه ضعفه توئه! یآب

افتاد و خون از  نیزم  ی( که مرد رو��با کله به صورت  مرد ضربه زد )و باز جسور کردگدن  جسور
 شد.  یجار  اشی نیب

 افتاد.  نیزم یو جسور رو دیجسور را کش یکه مرد پا  دیایخواست به سمت  من ب   جسور

 از سر گرفته شد. یر یدرگ

 و کتک! زندی عربده م  جسور

 !کردی م  یمرد هم حرصش را خال آن

 همراهم نبود!  یتمامش کنند و گوش   خواستمی من بودم که با التماس ازشان م  و

 !شتریآش و الش شدند و آن مرد ب  شانیچقدر گذشت که هر دو دانمی نم

 آرام آرام به سمتم آمد. جسور

 .کردی چکه م شی از سر و رو خون

 گفتم:  هیو با گر دهیترس

 !؟ یجسور؟ جسور خوب -
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 نداد. آرام طناب را باز کرد.  یجواب

بار بود که درد  نیاول  یآخش بلند شد اما برا یکه باز شد خودم را در آغوشش انداختم که صدا طناب
 او مهم نبود.  دن  یکش

 هست... مراقبم است! نکهیمهم بود... ا وجودش

 و با هق هق گفتم:  دمیرا بوس گردنش

 جسور! -

 گفت:  یدار خش  یو با صدا دیبه کمرم کش یدست

 !یاتموم شد! گفتم که شب نشده خونه زم؟یجانم؟ جانم عز -

آوردم که با آن مرد روبرو شدم. آن مرد اسلحه به سمت جسور گرفت و من   رونی را از گردنش ب سرم
 بزنم:   غینود ج یقه یفقط توانستم در دق

 جسور! -

 جسور بود. یکه برا یگلوله و خون ک  ی شل یصدا و

 کرد.  جادی ا ید و خراشاز گردنش رد ش گلوله

 آمدم و گفتم:  رونیاز آغوشش ب  دهیترس

 شد؟ جسور حرف بزن!  اتیز ی جسور؟ جسور چ -

 گفت:  آرام

 ! کهیخراش  کوچ  هی... ستی ن یز یچ -

 وارد  اتاقک شدند.   گریلحظه در باز شد و خروش و خاقان و شاهکار و چند آدم  د همان

 به سمتم آمد و گفت:  خاقان

 ؟ یخوب  -
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 .دیتکان دادم و او به آغوشم کش یسر 

  نیبداند خوب هستم با نه... از بغل و آغوش و ا خواهدی فقط م دانستمی. مامد ی اما سمتم ن خروش
 نبود! ی. احساسات آورد ی ها سر در نم  زیچ

ا از اتاقک خارج کردند و  آن ر گریبه سمت  آن مرد  آش و الش شده رفت و به کمک  چند مرد  د شاهکار
 کجا بردند.  دانمی نم

 حالش خوب نبود.  جسور

بردند و من هم پشت  سرشان رفتم. خروش مدام غر    رونیو خاقان بلندش کردند و به سمت  ب  خروش
 : زدیم

 عقلت کنن! یشده؟ خاک! خاک بر سر  ب یچجور  نینچ نچ نچ نچ نچ! مرد  گنده رو بب -

 .گفتمی نم یز یاما چ  گفتی به جسور م گونهن یکه خروش ا آمدی خوشم نم اصالً 

 .میبرد مارستانیب نی تر  کیرا به نزد  جسور

 شود.  یبستر  دیرا شست و شو و پانسمان کرد و گفت که امشب با  شیزخم ها دکتر

 به خانه بازگشت... خاقان اما ماند.  خروش

 . رونی در اتاق  جسور ماندم و خاقان ب من

 نداشت.  یفیباشم چون  حال  خودم تعر   یهمراه  خوب توانستمی چند اصالً نم  هر

 تخت گذاشتم.  یرا گرفتم و سرم را رو  دهیکنار  تخت نشستم و دست  جسور  خواب ی  فلز  ی  صندل یرو
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 #غزل_داداش_پور   اثر  

 

 ۷۳_پست# ��

 تازه[  یدردسرها] چهارم_فصل# ��

 

 جسور چشمانم را گشودم:  یصدا با

 !ال؟ی خ -

 و به او چشم دوختم. دمیتخت برداشتم و چشمانم را مال  یرا از رو سرم

 جسور؟ دکتر خبر کنم؟  یجانم؟ خوب  -

 را محکم گرفت و گفت:  دستم

 خونه؟  یمگه نرفت ؟ی  اافهیچه ق  نیا ؟یخوبم! تو خوب -

 تکان دادم و گفتم:  ی نف  یرا به نشانه سرم

 نه؛ تو حالت خوب نبود... خواستم کنار  تو باشم! -

 ام کرد و گفت: حواله  یبد نگاه  

 نگرفتم!  یرو جد  دشیاالن حال  تو مهمه... اشتباه از من بود، تهد الی خ -

 .کنمی م  سکوت

 نه!  ایسوال را بپرسم  نیکه ا مرددم

 : میگوی و در آخر م کنمی پا و آن پا م  نیا یکم



 کاس 

242 
 

 جسور؟  -

 : دیگوی و آرام م کند ی را نوازش م دستم

 جان؟  -

 :میگویو م کنمی را تر م   لبانم

 ؟ یتو... تو واقعًا داداش  اون مرده رو ُکشت -

 . دادمی نم  صیتشخ  یز ی نگاهش چ از

 ! یخنث

 در با شتاب باز شد و خروش و خاقان وارد  اتاق شدند.  دیبگو یز ی دهان باز کرد که چ تا

 مگر به خانه نرفته بود؟ خروش

 سمتم آمد و گفت:  به

 ! میپاشو بر -

 من جسور با اخم گفت:  یجا به

 کجا؟!  -

 زد و گفت:   یپوزخند خروش

 توئه شارالتان بمونه؟ ش  یکه بذارم خواهرم پ  یانتظار ندار  -

 بلند شوم.  یصندل یرا گرفت و وادارم کرد که از رو میبازو بعد

 شد و گفت:  زی خمیتخت ن  یرو یبه سخت  جسور

 !آدی نم جاچیه الی خ -

 : دیگوی م  یعصب خروش
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 ؟ یکنی م  نیتو تع -

 شوهرشم!  -

 بود به کشتنش بده!  کینزد شیپ یقهی که تا دو دق یشوهر  -

 :میگوی ُافتاده م نییپا یو با سر  کشمی م رونیدست  قدرتمندش ب ان  یرا از م  میبازو یسخت به

 خان داداش! آمی من نم -

 . ترسمی از او م ی. هنوز هم مثل  چآورمی اما سرم را باال نم شنومیپوزخندش را م یصدا

 .کشدی و م رد یگی دستم را م جسور

 :دیگوی و م زندی م شیبه موها  یکالفه چنگ خاقان

خواهشًا   یبه نظرت احترام گذاشتم ول شهیتا به حال تو کارات دخالت نکردم... هم نی ... ببالی خ -
 دختر! یمردی م  یداشت شیپ یقه یتا چند دق ؟یکن  یزندگ یتونی آدم م نی فکر کن... تو با ا کمی

 : دیگوی و م ردیگی محکم تر دستم را م جسور

ن بعدش هم نکن جوجه ُفُکل  ینکرد یکنه... تا االن تو کاراش فضول  یزندگ تونهی م -  !یم 

 : دیگویو م کشدی و م  ردیگیرا دوباره م  میبازو خروش

 بمونه!  یتوئه الوبال  ش  ی پ الی خ دمیاون دخالت نکرده... من که کردم... اجازه نم  -

 :دیگوی و م کشدی دستم را م جسور

 .آدی نم  جاچیه  الیزر مفت نزن... خ  -

 : کشدیرا م میباز خروش بازو و

 ! آدی م -

 .کشدیباز جسور دستم را م و
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 ! نذار ُخلود رو به کشتن بدم!آدی نم -

 :دیگویم یدیقی با ب  خروش

 بده... دستت هم طال! -

 به مرگ  برادرش بود؟  یراض  گفت؟یم گونهنی. چرا اکنمی نگاهش م متعجب

 : دیگوی کالفه م خاقان

بار  آخر ازت   ی... براالی ... خوب فکر کن خرهیگی م میخودش تصم  ستی... بچه که نگهیَاه... بسه د -
 ؟ یکن  یآدم زندگ نی با ا  یتونی م پرسمیم

 ... دیترد یدرنگ... کم یمکث... کم  یکم

 یکه لحظه لحظه یشده است؟ آدم یز یآمرنگ  اهیبا رنگ  س اشی که سراسر  زندگ  ی! آدمتوانم؟یم
 !توانم؟ی ! م؟یپر است از خطر  جان اشی گزند 

 بتوانم!  دی... پس باردیمی نتوانم ُخلود م اگر

 : میگوی و م اندازمی م  نییو سرم را پا فشارمی جسور را م دست  

 !تونمی م -

 :دیگوی و م زندی م  یپوزخند خروش

 خنگ... یدختره  -

 : دیگوی و م کندیحرفش را قطع م خاقان

 ! میبسه خروش... بر -

 بمونه! ابوی نی ا ش  ی پ الیخ  ذارمی من نم م؟یو بر یچ یچ -

 : دیگویم کندیام محواله  ینگاهمی ن  نکهیو خاقان بعد از ا زندی پوزخند م جسور

 !می! برآدی خودش سر عقل م -
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 .شودی به دنبال  خاقان از اتاق خارج م  کندی ام محواله ینگاه  بد نکهیبعد از ا خروش

 مارستانیب  د  یسف یها کیو نگاهم را به سرام نمینشی م یفلز  ی  صندل یدوباره رو روندی که م آنها
 . دوزمیم

 ؟ یکنی چرا نگام نم -

 :میگوی حق به جانبش م  یبه چهره  رهی و خ آورمی سرم را باال م کالفه

 االن مشکل نگاه نکردن  منه؟ -
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 ۷۴_پست# ��

 تازه[  یدردسرها] چهارم_فصل# ��

 

 !الیخ  راینگ افهی! واسه من قنهیمشکل هم قاً یدق -

 : میگوی و بدون  فکر م شومی م رحمی ب

 !رفتمی اتفاق حتمًا م  نیاگه بحث  جون  ُخلود وسط نبود بعد از ا -
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 . ردیگی تمام  وجودم را فرا م یمان یکه حس  پش گذردی از ادا کردن  سخنم نم یالحظه 

  یجز شرمندگ یز یو من در نگاهم چ نگردی دوز به من م نهیدلخور، ک  ،یدرمانده، عصب ی با نگاه او
 ندارم!

 :دیگوی و م هددیتکان م  یرا عصب   سرش

 ! رونی برو ب -

 :دیگوی و م کشدی دستش را پس م عیاما سر رمی که دستش را بگ کنمی را دراز م دستم

  یاتاق بر  نیکه سالم از ا کنمی نم  نیتضم  یبمون نجایا گهید قهی... اگه تا دو دقرونی برو ب الی خ -
 !رونیب

 : میگویو م  رمیگی و به زور دستش را م شومی م سمج

 !دیببخش -

 : کشدی را پس م دستش

زنم   وقتچی نبود ه اتی ... آره اگه بحث  جون  اون داداش  الوبالدمیحرفت رو شن  د؟یو ببخش  یچ -
 حروم خورم!  هیچون من  یشدی نم

 ... گفتی باره سخن م  نیبار بود که خودش در ا  نیاول یبرا

 : میگوی و م کنمینگاهش م   یدرماندگ با

تو رو خدا درکم  گمی م  ی... من... من اصالً حواسم نبود که دارم چستیجسور... من حالم خوب ن -
 کن!

 : زندی توجه به مکان عربده م بدون  

صد سال  کنمی کنارتم حس م   ی... جونم بسته به جونته! وقتدمی من عاشقتم... جونمم واست م -
جلو    یرحمی! تو با ب ؟یتو چ  ی... ولنیری .. شحس خوب. هی... کنمی م یجوون ترم... احساس  سرزندگ

  یُدک ز]منظور ااست؟ی اون ُدک ش  ی ! من کمم برات؟! آره؟! دلت پ یزنی حرف از رفتن م یستادیروم وا
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 خوادی شوهر  متشخص م هیام؟! من نزول خورم؟! من قمار بازم؟! دلت است.[ من حروم لقمه  سانیعل
 آره؟!شغل  شرافتمندانه داشته باشه؟!  هیکه 

 :میگوی و م شومی بلند م  یصندل یاز رو دلخور

 جسور!  یزنیفقط حرف  خودت رو م -

 .دهمی م دنیبار یاجازه  م یو به اشک ها شومیاز اتاق خارج م  عیسر و

 است؟ یای چه زندگ گرید نیا

 

 ـــــــــــــــــــــ                  

 

 هفته بعد...‹  کی›

 

 . کندیم  تیهدا یرا به سمت  مرد  چشم آب  لچرشیو

 :دیگوی و م زندی نظاره گرش بوده م  یکه کمتر کس ی لبخند دنشیبا د مرد

 سالم! -

 .کندی دستش را به سمت  جوانه دراز م و

 :دیگوی و م دهدیمحترمانه دست م جوانه

 سالم! -

 : دیگویو در آخر م  کندی پا و آن پا م نیا یکم  خروش

 !یخوشگل شد -
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 'دیگوی و م  زندیم  یلبخند  معذب جوانه

 ممنونم! -

 خوشش آمده بود.  فشی تعر از

 :دیگوی و م کندی م یمصلحت یسرفه

 خوب باشه! میری بگ  یست  لباس و کتاب پازل هی نیواسه آر کنمی فکر م -

 تکان داد و گفت:   یسر  خروش

 !هیفکر خوب -

 م؟ یاونجا... بر می ری م شهیفروغ هم یاطراف هست... من و مام  نیپاساژ هم هی -

 جوانه را گرفت که جوانه معذب گفت:   لچر  یو یهاتکان داد و دسته  یسر  خروش

 !آمی خودم م -

 نکرد و گفت:  ییاعتنا خروش

 جوانه جان!  دمی من انجامش م -

 نه!  ایبار هم جانان را "جان" خطاب کرده بود  کی دیآی نم  ادشی ی  حت

 با جانان نداشت...  یچندان خوب یرابطه 

 !یسنت ازدواج  

 باز کند.  یبا دخترک خوب برخورد کرد که در دلش جا  نی هم فقط بخاطر  ا االن

 کارها؟!  نیخروش را چه به ا وگرنه

 سمت  پاساژ رفتند.  به

 . از جلد  خانم  محترم در آمده بود. آوردیم در  یباز  نی ریجوانه مدام ش دیخر  ن  یح در
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... لبخندش  دیپاشی کوچک م  ی  آذر  نیا یها داشت لبخند به رو یکه از آذر  یانهی با تمام  ک خروش
 ! ؟یواقع ای بود  یتصنع

 و اعلم! اهلل

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ                    

 

 روز از استراحت  مطلقش بود.  نیکامل استراحت  مطلق بود و امروز آخر یهفته کی جسور

 . رفتی م شگاهیبه نما فردا

 .دانستندی شدن  من و مجروح شدن  جسور نم  دهیاز دزد یز یفروغ خانم و جوانه چ به

 !کنندی شلوغش م  یگفت بهتر است که نداند... وگرنه الک  جسور

 شده بود.  نیرسنگهفته باز با من  بخت برگشته س کی نیا

راننده که سهراب نام داشت همراهم   نیا دیبا رفتمیکه م ییگرفته بود و هرجا  میبرا یشخص یراننده 
 .آمدیم

 بود. یچشم پاک یو سه ساله   ستیب  پسر  

 حساب باز کرده بود.   شیرو  جسور

 سوپ را کم کردم که زنگ  در به صدا در آمد. ر  یز

 سمت  در رفتم و گشودمش. به

 در هم رفت.  می خزان اخم ها دن  ید با

 بودم.  نیبود که... در واقع من با او سرسنگ دهیبار زنگ زده بود و حالم را پرس کی هفته فقط  کی نیا
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 #غزل_داداش_پور   اثر  

 

 ۷۵_پست# ��

 [ یلیاسرائی بن یهابهانه] پنجم_ فصل# ��

 

 خانه شد و خود را در آغوشم انداخت و گفت:  وارد  

 ازت نبود!  یخبر  ی داشتم وقت یچه حس  یدونی ... نم الینگرانت شده بودم خ یل یخ -

 که متعجب گفت:  دمیکش رونی زور خودم را از آغوشش ب به

 !ل؟ای خ -

 را بستم و گفتم:  در

 توام بشقاب بذارم؟  ی... برادمیچی تازه داشتم سفره م -

 زد و گفت:  ی که تنها لبخند  مهربان  روم ی حرف زدن در م ر  یکه دارم از ز  دیفهم  انگار

 !زمیبذار عز -

 تکان دادم و به آشپزخانه پناه بردم.  یسر 

 پشت سرم آمد.  زی نگذشت که او ن یز یچ
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 که گفت:  دمیچی م زیم ی ها را رو وانیل داشتم

 اتت؟ دهیبود که دزد یک  ارویاون  یدینفهم -

 تکان دادم و گفتم:  ی نف  یرا به نشانه سرم

 داشتن!  یمی! با جسور خصومت  قددونمی نم -

 نشست.  شی و رو دیکش رونی ها را ب یاز صندل  یکی

 گفت:  زدیشده ناخنک م زیر یو گوجه ار یکه به خ  یدرحال 

 با جسور... یزندگ  -

 را با عجز بستم و حرفش را قطع کردم:  چشمانم

باهام رفتار   یحرفا! خاقان و خروش طور  نیباره نگو... گوشم ُپره از ا نیدر ا  یز یخزان خواهشًا چ -
و دوختن و کردن تن  من!  دنیبا جسور ازدواج کنم... خودشون بر  خواستیکردن که انگار من دلم م

 !رادرمهکنم؟! جسور رو ول کنم و بذارم ُخلود رو بکشه؟! آره؟! ُخلود ب کاری چ یگیاالن م

 نگاهم کرد و گفت:  یجد خزان

 دختر! ی... بهش وابسته شدیتو جسور رو دوست دار  -

خوشش   فیضع یبار هزارم با خود تکرار کردم: »جسور از دخترها یرا قورت دادم و برا بغضم
 !«دیآی نم

به الالم  یلی ل  نمش،یبیهر روز م کنم،ی م  یسقف باهاش زندگ هی ری ماهه دارم ز کیاز  شتریب -
 وابسته نشم؟ یوقت انتظار دار ... اون ذارهیم

 : میگویو م دهمیبزند دستم را در هوا تکان م یحرف نکهیاز ا قبل

برامون قائل نبوده  یارزش  چ یما ه یخانوادهکمبوده! کمبود  محبت!  نایا ی... همهدونمی آره م -
وقت بدون   چند بار آرزو کردم کاش منم پسر بودم اون یدونی!! ممیخزان... چرا؟! چون مونث بود

  یچ ی! ولامهدختر موردعالق ی  ... عاشق بشم... برم خواستگار رونی جواب پس بدم برم ب  یبه کس نکهیا
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حرف زدن با نامحرم براش ممنوع بود! دختر بلند   ی  که حت  زبونی دختر  بدبخت  ب هیشد؟! شدم 
بسابه... دختر   دیبشوره، دختر با دیدختر با کنه،ی تر پاهاش رو دراز نمبزرگ   یدختر جلو خنده،ی نم
 !رهی ! واسه مذکر بمرهیبم  دیبا

و کمکم   خت یر میآب برا یوانیل  که خزان نگران بلند شد و کردمی را با حرص ادا م میجمله ها آنقدر
 کرد بنوشم.

همون خونه بزرگ شدم... منم  یمنم تو دونم،ی رو م  نای ا یهمه دونم،ی... مالی قربونت برم خ یاله -
 !انمیفرهاد  حاج دختر  حاج 

 کردم.  یو بابت  آب ازش تشکر  کوتاه  دمیکش یق یعم  نفس  

 : دمیجسور را از پشت  سرم شن یصدا

 شده؟  یچ -

 به حال  خرابم نبرد.   یکردم نگاهم را بدزدم تا پ یو سع برگشتم

 برات غذا بکشم! نیبش  ایب م،یکردی درد و دل م می... خزان اومده بهم سر بزنه داشتیچ یه -

 .ندیبنش یصندل  یکه رو دهدی م  تی رضا کندیمن و خزان م یحواله  ینگاه  مشکوک نکهیاز ا بعد
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 ۷۶_پست# ��

 [ یلیاسرائی بن یهابهانه] پنجم_ فصل# ��

 

 .رودی و م  ندینشی م گرید یو خزان بعد از نهار کم شودی در سکوت سرو م  نهار

  یتا کم دارمی تست را بر م  یو کتاب ها  رومی به سمت  اتاقمان م میشویظرف ها را م نکهیاز ا بعد
 تست بزنم. 

 . زمیری م یعسل  زیم یو کتاب ها را رو  رومی و به سمت  هال م زنمی م رونیاتاق ب  از

 .دیدی م ونیمبل نشسته بود و تلوز یرو  جسور

 را خاموش کرد.  ونیتلوز دیرا که د میها کتاب

 ست زدن کردم. توجه به او شروع به ت بدون  

 مثبت در کنکور بود. یجنبه کی نی بود و ا  یحیبهتر از تشر امی تست زن مهارت  

 . رومی و با سواالت کلنجار م زنمی وقفه تست م  یساعت ب دو

 .کندی همچنان آنجا نشسته و مرا نگاه م جسور

 .دهمی به بدنم م یو کش و قوس آورمی سرم را از کتاب در م ردیگیکه بدنم را فرا م یخستگ

اما   زمی خودم بر یبرا  یرنگخوش  یبه آشپزخانه بروم تا چا خواهمی و م کنمیها را همانجا رها م کتاب
 . چه عجب... کندیجسور متوقفم م  یصدا

 ! نجایا ایب -

 . نیبش  نجایا ای ب یعنی. کندی که به کنارش اشاره م رومیگرد به سمتش م  عقب

 .نمینشی وکنارش م کنمی نم  یمخالفت 

 : دیگوی و م کندیرا دور  کمرم حلقه م دستش



 کاس 

254 
 

 دلم تنگته! -

 :میگوی و م زنمی م  یپوزخند

 !یکردی م یخواست  خودت بود جسور خان... خودت ازم دور  -

 :دیگوی و م دهدی به کمرم م یفشار 

 !های زبون در آورد -

 : آورد ی م و با عجز نامم را به زبان کندی م یکه مکث میگوی نم یز یچ

 !ال؟ی خ -

 : میگویو م دزدمی را م نگاهم

 هوم؟! -

 توله؟! یزنی حرف م  نیبا من سرسنگ -

 : دیگویکه م کنمی گرد شده نگاهش م یچشمان  با

 نکنا! یچشمات رو واسه من اونجور  -

 :میگوی و کالفه م گردمی بر م یحالت  عاد به

 نشستم!  نجایساعته ا هی! ؟یآورد رمیجسور گ -

 تشانیو به پشت  گوشم هدا بردی صورتم افتاده بود م  یکه رو ییرا به سمت  چند تار  مو دستش
 . کندیم

 :دیگوی م یجد ی همان حال با نگاه  در

 !دمیفقط ُخلود نه... کل  دودمانت رو به باد م  یاگه باز حرف از رفتن بزن  -

 شده است؟! رحمی ب  نقدری. چرا اکنمی نگاهش م  دهیترس
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 ! ؟یدیفهم -

 شده است را سرکوب کنم. رمیگ بانیکه گر یای بغض  لعنت  کنمی م یو سع دهمیتند سرم را تکان م  تند

 !شناسمی مرد را نم نیمن ا ایخدا
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 : میگوی م تیفرار از آن موقع یو برا شومی بلند م شی پا یرو از

 !؟یخور ی م یچا -

 : دیگویتوجه به سٔوالم م  بدون  

 !یکنی ازم فرار م یباز دار  -

 هم فشردم و گفتم: یچشمانم را محکم رو کالفه

 ! ! خسته شدم جسور؟یبحث رو تموم کن نیا شهی م -
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 سکوت نگاهم کرد.  در

هم که شده  یاقه یدق یصرفه نظر کرده و به سمت  اتاقم رفتم تا برا یرا به او کردم و از چا پشتم
 فکر نکنم!  زیچ چیچشمانم را ببندم و به ه

 

 ــــــــــــــــــــــــ                     

 

 بود.  یمشغول  کار  یو هر کس  گذشتندی از پس  هم م روزها

 اند.خود اجاره کرده   یبرا یابودم که همتا و خاقان از خانه رفتند و خانه دهیمامان شن  از

و آخر پسرم را   ردیگی که مامان چقدر پشت  سر همتا حرف زد و گفت که او به پسرم سخت م بماند
 .کندی ورشکست م

 ود. ب الدیم قشیشف ق  یآن رف ش  یهنوز پ ادینداشتم... به احتمال  ز یُخلود خبر  از

خبر نداشتم... اما صد در صد به آنها    شیکارها یه ی. از بقرفتی م شگاهیسرپا شده بود و به نما جسور
 : قمار و نزول!اشی اصل  ی... کار هاکردی م یدگ یرس  زین

 اما انگار با من قهر بود. خاقان

 است که قبول کردم که با جسور بمانم است.   نیبخاطر  ا دانستمیم

! گذاشتم؟یدلم م یجسور را کجا د  یجد د  ی! تهدرد؟یبم تمیخاصی برادر  ب  گذاشتمی ! مکردم؟یچه م اما
 کل  دودمانم را به باد خواهد داد؟! نکهیا

از او   اندگردی بر م یجسور شده بودم که اگر شب ها ازم رو یوابسته  نقدریاواخر ا نیچند خودم ا هر
 که سمت  من بخوابد!  خواستمیم

هر دو  کردی م فینداشتم... اما آنطور که خزان تعر  یخزان و شاهکار خبر  چندان  ن  یب یرابطه از
 .زدندی م  ریرا با ت گریکدی یهاهیسا
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 با خزان خوب شده بود... امرابطه 

 !میدرد ها یکه گوش بود برا یچه که بود، خواهرم بود... خواهر  هر

  نیا دی... شادمیکشی ام را در آغوش مزود خواهرزاده ی  آخرش بود... به زود یهاماه گریهم د خندان
 اواخر بود. نیتنها خبر  قشنگ  ا

 خاتمه دادم. شمیو به آرا دمیلبانم کش ی رنگ را رو  یکالباس ُرژ  

 خوب شده بود! شمیبه آرا دست

 دم: ز جیزدم و در همان حال به جسور مس رونیاتاق ب  از

 .« یگفتم خبر داشته باش رون،ی ب  رمی با خزان م »دارم

 که جواب داد: گذشتی نم اممیهم از ارسال  پ قهیدق کی

 از هشت خونه باش!« »قبل

 زدم. رونیارسال کردم و از خانه ب شیبرا یاباشه 

 .دمیخانه د یشاهکار روبرو ن  یرا با ماش  خزان

 از کردم و نشستم.به سمتش رفتم و درب  سمت  شاگرد را ب متعجب

 سالم کنم گفتم:  نکهیاز ا قبل

 شاهکاره؟!  ن  یماش -

 تکان داد و گفت:  یسر 

 استفاده کردم برداشتمش!  تیرو نبرده بود... منم از موقع نی امروز ماش -
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 غار حرا باز شد.  یاندازه دهانم

 شاهکار بفهمه...  -

 را قطع کرد و گفت:  حرفم

ه... ترسو بودن رو بذار کنار خ  - کنه مثالً؟!   کاریچ خوادی شجاع باش! درست مثل  من! بفهمه م ال،یا ه 
 ده کنم!استفا لشیحق رو دارم که از اتومب  نیبه عنوان زنش ا

 .زدی او باز حرف  خودش را م گفتمیدادم. هر چه که به خزان م  حی را ترج  سکوت

 را به حرکت در آورد و گفت:   نیماش

 ُخلود بهم زنگ زد!  -

 باال رفته گفتم:   ییابرو با

 گفت؟!  یچ -

 زد.   پوزخند
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 نابکار!! خواستی پول م -

 ؟یداد -

  دیخودت با گهی ساپورتم کنه! م  ستیل شوهر تو نپول از سر  راه آوردم دختر جون؟! شوهر من مث -
نرفته سرم قمار زده... واقعًا با   ادمیبرم سرکار؟... بعدشم هنوز  دی! وگرنه من چرا بایار ی خرجت رو در ب

 ! ال؟یخ خوادی بهم زنگ زده و پول م ییچه رو

 سکوت کردم که با خنده گفت:  باز

تو کمتر از   م؟یبش  ریدرگ نقدریا میکردی اصالً فکرش رو م  آد؟ی م ادتیرو   شی... چند ماه پالیخ یوا -
از شوهرامون حرف   نشستنیکه تو کوچه م ییهازن ن  یو ع  میچند ماه هردومون شوهر دار شد

 ! میزنیم

 خنده!  ری و آرام زدم ز  رمی ام را بگخنده  ینتوانستم جلو گریهم د من

 تلخ! یاخنده

 ! م؟یشو یمن و خزان جار  کردی فکرش را م یچه کس یراست به

 شود گفت:  ادهی پ نکهیپارک کرد و قبل از ا یک یرستوران  ش  یجلو خزان

 حساب  امروز با تو... هنوز حقوقم رو نگرفتم!  -

 :میگوی و م کنمی اش مبامزه  ی به چهره  یاخنده  تک

 ! میبر -

 . میرویو به سمت  رستوران م میشو ی م ادهیپ  نیماش از

 ! می بزن یدور  کیو  مییایخزان بود که ب   شنهاد  یپ

 بود. یمنش مانیشرکت  صادرات  س کیسر کار بود. در  کیکه از هفت صبح تا ساعت  خودش

 .میدهی و سفارشات  مربوطه را به گارسون م مین ینشی م یدنج یگوشه
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در   فشی را از ک اشی خزان گوش  میشروع کن  نکهیو قبل از ا  آوردی م مانیربع سفارشات را برا  کیاز  کمتر
 :دیگوی و م  آوردیم

 !میری بگ یسلف  ایب -

که   یو با هشتگ  خواهرانه و تگ کردن  شاهکار و متن  کوچک ردیگی م  یو عکس دهمی تکان م  یسر 
 .گذاردی اشتراک م «بهیعباس یتو آقا ن  ی :»با ماشسدینوی شاهکار م یبرا

 .زنمی م شیها  طنتی به ش یلبخند

 اند! رنگ نشدهکم یاذره شیها طنتی ز آن همه اتفاق شبعد ا هنوز

 .میشویم مشغول
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 . میشویو با هم از رستوران خارج م کندی خزان حساب م میخوریرا که م غذا

 : دیگوی و م زندی م یلبخند  پت و پهن  خزان

 !رونیب میاومد یاسترس چیبدون  ه شهی... باورم نم الیخ یوا -

 :میگوی م رومی م  نیکه به سمت  ماش همانطور
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 تا قبل از هشت خونه باشم!  دیمن با یول -

 :دیگوی و م  کندیسمت  راننده را باز م  در  

 است! تهیواسه من فرمال یول هی هوم، ازدواج  تو واقع -

بم و آشنا از پشت  سرم متوقفم   ییشوم که صدا ن یسوار ماش  خواهمیو م کنمیم یاخنده  تک
 : کندیم

 ال؟ی خ -

 .آوردی م رونی ب  نیسرش را از ماش دهیترس  خزان

 . رومیدو قدم عقب م سانیعل  دن  یو با د گردمی م بر

 .شودی م ادهیپ   نیکامالً از ماش خزان

 : دیگوی خزان با نفرت م دن  یبا د سانیعل

 االغ!  یطر  فرار  توئه دختره ش بخاهمه -

 :دیگوی و م کشدی اخم در هم م خزان

 *؟! یچه طرز  حرف زدنه دکتر جون؟! فرار کردم؟! دلم خواست! به تو چه باقال نیا -

 .دهدی تکان م میتا بس کند اما او حق به جانب سرش را برا دوزمیبه خزان چشم م ملتمس

 :دیگوی دوباره رو به من م سانیعل

و به اجبار   یدوستش ندار  دونمی... من... من میجدا ش  کهیاز اون مرت  کنمیمن بهت کمک م الی خ -
 ! ما... منو تو قرار بود ا زد... یباهاش 

 :میگوی و محکم م  کنمی را قطع م حرفش

 ... ! قرارها تو گذشته موندن، من االن شوهر دارمنیلطفًا بس کن سانیآقا عل  -

 خالص را زدم:  ر  ی اش تبهت زده  یکردم و بدون  توجه به چهره  یمکث
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 دوست دارم!  یلی و شوهرم رو خ -

 شدم.   نیاش نگاه کنم سوار  ماشبه چهره  گرید نکهیبدون  ا و

 هم سوار شد و به راه افتاد. خزان

 گفت:  یبلند  یزد و با صدا یلبخند

 خواهر  من! نهی! ایبا خاک ماالمالش کرد  ی بهت دختر! زد ولیا -

 نگفتم.  یز یکردم و چ  یاخنده  تک

بعد از   ی  حت شد،ی خسته نم وقتچیه داد،یادامه م شی ها طنتی ها و ش یباز به مسخره باز  خزان
 خورد! یکه از حافظ حقوق یخنجر 

 ام نگه داشت. خانه  یجلو

را به خانه برگرداند   نیماش  دیتر با  عیگفت هر چه سر اما او قبول نکرد و دیایاو تعارف کردم که باال ب به
 دارد!  شیبا شاهکار هم در پ  یحساب یدعوا کیو 

 خانه شدم.  وارد  

 بود. دهیاز هفت گذشته اما به هشت نرس  ساعت

 گذاشتم تا بپزد! یو تخم مرغ  ی نیزمب یرا عوض کردم و س میهالباس  عیسر

 هم رفتم سراغ درس و تست! بعد

 .دمی را شن دیچرخش  کل  یُنه بود که صدا  ساعت

 .دمیجسور را د یخسته یهم چهره  بعد

 لبخند به سمتش رفتم و ُکتش را ازش گرفتم و گفتم:  با

 !یخوش اومد -

 و گفت:   دیرا بوس امی شانیلبخند خم شد و پ  با
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 ! یمرس -

 به سمت  هال رفتم.   کردم و زانیکنار  در آو  ز  یآو یرا رو ُکتش

 مبل نشسته بود. یرو خسته

 سمتش رفتم و با فاصله کنارش نشستم و گفتم:  به

 جسور؟! -

 اش را به من دوخت و گفت: خسته نگاه  

 جونم؟  -

 را از شوهرم پنهان کنم. یز یچ خواستمی دهانم را قورت دادم و ترسم را کنار گذاشتم، نم بزاق  

 !دمیرو د سانیامروز عل -

 در هم رفت و گفت:  شیهااخم  هیاز ثان یر کس در

 به با سهراب برو! نگفتم؟! یر ی گفتم هر جا م -

 دستانم را شکستم و گفتم:  قلنج

 ...یول  ،یآره گفت  -

 گفتم:  شیرا ادامه ندادم و به جا حرفم

 اصالً بهش محل ندادم جون  جسور! خزان شاهده! -

 گفت بهت؟! یز یچ -

 !یاز جسور جدا ش  کنمیگفت من بهت کمک م -

 بسته گفتم: یمنقبض شد و خواست عربده بزند که تند تند و با چشمان  فکش

 دوست دارم! یل یمن گفتم من شوهرم رو خ یول -
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 سکوت همه جا را فرا گرفت.  یالحظه 

به من چشم   دیرقصی که تعجب در ش م یبا چشمان   دمیچشمانم را باز کردم که د اطی و با احت آرام
 دوخته است. 

 زدم؟! یبد حرف  

 تکان دادم و گفتم:  شیرا روبرو دستم

 جسور؟  ؟یزدم؟ ناراحت شد یحرف  بد ؟ یجسور؟ جسور خوب -

  یابوسه  امیشان یپ یکه در آغوش  گرمش افتادم و او رو د یدستم را گرفت و کش   یحرکت  ناگهان کی در
 زد و گفت: 

 کردم که خدا تو رو سر  راهم قرار داد؟! یک یچه کار  ن  -
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 . رمی کش آمدن  لبم را بگ یجلو نتوانستم

 !دیدی بود او لبخند  از سر  ذوقم را نم نییچون سرم پا  اما

 دستم را دورش حلقه کردم و گفتم:  ناخواسته

 جسور؟! -

 گفت:  کردی را نوازش م میکه موها یدرحال 

 واسه جسور گفتنات!   رمی من بم -

 کرد و سرم را بلند کردم.  یآرام یخنده

 رنگش گفتم:  ی به چشمان  عسل  رهیخ

 دوست دارم! یلی رم رو خدروغ نگفتم! من... شوه سانیبه عل -

 زد و گفت:  یبخشلذت  لبخند  

 جون بدم برات؟!  -

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ               

 

 و گفتم:  دمیکش ی از سر  خوشحال یغیج

 زود؟  نقدریاومد؟ چرا ا ای! به دن؟یجد -

 : دم یهمتا را پشت  خط شن  یخنده

 مثل  مامانش کم طاقته!  -

 ن؟ یمارستان یب -
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 !هیآره، بچه تو دستگاهه، خندان هم بستر -

 گذاشتن؟ یاسمش رو چ -

 !سایآتر -

 ! آمی... خاله فداش شه! من االن میاله -

 !میباشه منتظر -

 را عوض کردم.  میهالباس عی کردم و سر قطع

 دادم: ام ی از خانه خارج شوم به جسود پ نکهیاز ا قبل

 !«مارستانیب رمی اومده دارم م  ایخندان به دن ی»بچه 

 ام گذاشتم! هم کنار  جمله  یچشم قلب  ی  موجیا

 آمد:  امشینگذشت که پ  یاقهیدق

 ! مبارکه!... با سهراب برو!« ؟ی»جد

 فرستادم و از خانه خارج شدم. شیبرا یاباشه 

 باز کرد:  میرفت و در  عقب را برا نیماش به سمت    دنمیبا د سهراب

 خانم!   دییبفرما -

 کردم و سوار شدم. یتشکر 

 ام کرد و گفت: گذرا حواله  ینگاه نهیسوار شد و از آ زین او

 !ن؟ی بری م فیکجا تشر -

 )...(  مارستان  یب -

 



 کاس 

267 
 

 ��باشد ی_مگردی _ممنوع_و_قابل_پ ی _بردار ی#هرگونه_کپ 

 

 �🢙�#کاس 

 

 #غزل_داداش_پور   اثر  

 

 ۸۱_پست# ��

 [ یلیاسرائی بن یهابهانه] پنجم_ فصل# ��

 

 نگه داشت.  مارستانیب یجلو

 منتظرم بماند. جانیکردم و گفتم که هم یتشکر 

 رفتم. مارستانیب  ی  شدم و به سمت  ورود ادهیپ  نیماش از

 بخش  زنان شدم.  وارد  

 بود. ستادهیکه کنارش ا ییهمتا رنگ نشسته بود و  یآب  ی  صندل  یکه رو دمیرا د مادرم

 نبود! هیاز جانان و بق یخبر 

 سمتشان رفتم. به

 و گفت:  دی بلند شد و مرا به آغوش کش دنمیبا د مادرم

شدنت رو   دهیخبر  دزد  یوقت یدونی که تو رو بهم برگردوند مادر! نم  کنمی هزاربار خدا رو شکر م یروز  -
 شدم!   یچه حال دمیشن
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 را دورش حلقه کردم و گفتم:  دستم

 ! رمی بم -

 خدا نکنه همه َکَسم!... فدات بشم مادر!  -

 .دم یاش را بوسرا پاک کردم و گونه شیهاآمدم و با انگشتان  شصتم اشک  رونیآغوشش ب  از

 با ارزش بود! میچقدر برا شیرهایکه مادرم با تمام  گ دانستی م خدا

 گفت:  همتا

 خندان تنهاست!   نیایب ...هانیکرد اشیهند لمیف -

 گفت:  هیبه همتا رفت و با کنا یبد یچشم غره مامان

ت! امچاره ی ! پسر  بیکنی م یباز   لمیف یفعالً که تو دار  -  هم نوکر  حلقه به گوش 

 وارد  اتاق  خندان شد. اندازدی همتا ب ن  یغمگ یبه چهره  ینگاه نکهیبدون  ا و

 سمت  همتا رفتم و گفتم:  به

 ؟ یخوب  -

 زد و گفت:   ینیغمگ  لبخند  

... البته به تو  کننی نم  دایکوتاه تر از من پ واریاش دخانواده میمن به خاقان گفتم خونه رو عوض نکن -
 !ریبه دل نگ ها،گمی نم

 و گفتم:  دمیاش کشبه شانه  یدست

 حقته همتا جان! نی خونه با شوهرت کوچکتر هیداشتن   -

 کردم بغض کرد.  حس

تو اون خونه بودم فقط   یمن وقت یناراحت نشو ول  الی! خشهی م مالیپا شهی حق  منه که هم نیا -
 ... کردمی داشتم کار م
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 را باال گرفت و ادامه داد:  دستانش

 !الیست شده! منم آدمم خو دامستوس استفاده کردم دستام پوست پو تکسیوا  نقدری... انیبب  -

 

 ��باشد ی_مگردی _ممنوع_و_قابل_پ ی _بردار ی#هرگونه_کپ 
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 #غزل_داداش_پور   اثر  

 

 ۸۲ _پست# ��

 [ یلیاسرائی بن یهابهانه] پنجم_ فصل# ��

 

 سوخت.  شیبرا دلم

 و گفتم:  دمیبرچ  لب

 ! یخودت یخانم  خونه گهیتموم شد... د -

 زد و گفت:   یپوزخند

 منه! به خدا خاقان خودش گفت!  ر  ی انگار تقص گه؟ی م ی! نگاه مامان چال؟یخ  یچه خانم  -

 را ماساژ دادم و گفتم:  اششانه 

 !شهی حل م  زیتو... همه چ میبر م،ینمون نجای!... اشناسمی ! من داداشم رو مزمیعز دونمی م -
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 ! دوارمیُام -

 .میهم وارد  اتاق  خندان شد با

 زد و گفت:  یلبخند  دنمیبا د خندان

 ! کهیکوچ  یآبج شدمی م  مونیداشتم از اومدنت پش گهید -

 زدم و به سمتش رفتم. یلبخند

 را گرفتم و گفتم: دستش

 مبارکت باشه! قدمش خوب و پر برکت باشه! -

 دخترم رو؟!  یدی! دیمرس -

 تکان دادم و گفتم:  ی نف  یرا به نشانه سرم

 نه هنوز! -

 شد و گفت:   نیغمگ لبخندش

 ! تو دستگاه است!دمیمنم ند -

 نشستم و با لبخند گفتم:  یفلز  ی  صندل یرو

 ! گهید آرنشیغم بغل گرفته! م یاووو، چه زانو -

 . ختیچشمش ر یاز گوشه یکرد که اشک یاخنده تک

 را پاک کرد و گفت:   اشکش

 گرفتم دختر! مانیبعد از زا یفکر کنم افسردگ -

 رد و گفت: ک یای اخم  مصنوع مامان

 ! ری خدا نکنه! زبونت رو گاز بگ -
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 به مامان گفتم:  رو

 کجان؟  هیو بق اشاری -

 همتا کرد و گفت:  یحواله یبد نگاه  م ین مامان

... آدیمامانشه فردا م یکجاست... جانان خونه  دونمی خاقانم که در به در دنبال کارهاشه! خروش نم -
 ضعف کرد! چارهی بخوره، ب یز یچ هیهم رفته بوفه  اشاری! هاستنی بابات هم سر  زم حاج 

 تکان دادم که خندان گفت:  یسر 

 اد؟یب نیگی به ُخلود نم  -

 من و مامان رد و بدل شد که خندان معترض گفت:  نی ب ینگاه

 !گهید نیزنگ بهش بزن  هیداداشمه ها!  -

 گفت:  دهیترس مامان

 خروش بفهمه...  -

 حرفش را قطع کرد:  خندان

 بفهمه مامان؟! خوادی از کجا م -

 رو کرد به من و گفت:  بعد

 زنگ بزن! -

 ُخلود را گرفتم.  یدر آوردم و شماره  فمیرا از ک  امیتکان دادم و گوش  یسر 

 انداخت:  نیپشت  خط طن بهیغر یمرد یصدا  دیبوق  پنجم که رس به

 ! دییبفرما -

 را صاف کردم و گفتم:  میصدا
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 با ُخلود کار داشتم! -

 اومدن بردنشون دخترم!  شبید -

 گفتم:  متعجب

 !ن؟ی هست یبرد؟! کجا برد؟! شما ک یک -

 اومدن به دست  هردوتاشون دستبند زدن بردن! شبیدختر جون! د الدمیمن پدر  م -

 بلند شدم و با تته پته گفتم:  میاز جا دهیترس

 آخه؟! ی! به جرم  چ؟یچ یعنی...ی -

 دختر! هی تیآزار و اذ -

 از بدنم جدا شد!  روح

 !گفت؟یمرد چه م نیا

 کار را کند.  نیآن هم برادر  من؟ برادر  من هر چقدر پست باشد عمرًا اگر ا ؟ی! به چه کست؟ی و اذ آزار

 ام.سرد نشسته ک  یسرام یاز دستم افتاده و خودم رو یگوش میآی خودم که م به

 افتاده است! یکه چه اتفاق پرسندی و مدام مهستند   میو همتا روبرو مامان

  غ  ی ج یصدا  شنومی که م یز یچ نی و آخر شوندی صحنه ها تار م  شود،ی در گوشم پژواک م شانیصداها
 مطلق! ی  اهیو بعد... س زدی مامان بود که پرستار را صدا م

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ                   

 

 . شنومی اطرافم را م یاند اما صداهابسته چشمانم
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 : دیگوی م تیجسور است که آرام اما با عصبان  یصدا نیا

بار زنم رو تنها   هی! فقط دارهیبر نم  زنمی زنگ م یبهش گفت؟! چرا هر چ ی چ یاون ُخلود  عوض  -
 شد!  یچ نینی شما بب ش  ی فرستادم پ

 خروش:  یبعد صدا و

 جناب!   یوفتیبه تکاپو ب خوادی تو نم  -

 باز جسور:  و

 !شناسمی رو نم کسچ یبپرونم ه وزیدور بر ندار! من ف  گمیبه تو نم   یچی ه نیبب  -

 !شهی م ی چ نمیبپرون بب وزیعه؟! نه بابا... ف  -

 : شودیبابا مانعشان محاج  یصدا

 به جون هم فقط! نی وفتیب  ریکارد و پن نی! ع نیریزبون به دهن بگ قهیدو دق -

 مامان: یناله  و

  یبتیچه مص گهید نیا ایشون از دست رفتن! خدا... ُخلودم... خاقانم... خزانم... همهالمیدخترم... خ -
 !یر یُخلود! نم  یاله یر یبود؟! نم
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 ۸۳ _پست# ��

 [ یلیاسرائی بن یهابهانه] پنجم_ فصل# ��

 

 نبود!  نی هم نفر شیهان ی نفر

 چشمانم را باز کردم. آرام

 سرم بود. یالمپ  باال یی  روشنا دمیکه د یز ی چ نیاول

 چشمانم به نور عادت کرد. نکهیرا تنگ کردم و دوباره باز کردم تا ا چشمانم

 زمزمه کردم:  آرام

 مامان؟! -

 را پاک کرد و گفت:  شیهاکنار تخت بلند شد و اشک ی  صندل یاز رو امیار ی هوش دن  یبا د مامان

 پرستار رو خبر کنه! یکی شکرت!  ایخدا -

 رفت تا پرستار را خبر کند.  رونیب  خروش

 وارد  اتاق شد.  یبعد با پرستار  قهیدق دو

 کرد و گفت:  یای سرسر  ینهیبه سمتم آمد و معا  رپرستا

ت تموم شه م اتی ز یبود! خدا رو شکر که چ  یُشک عصب - ُرم   !زمیعز یبر   یتونینشد! س 

 کردم و او رفت.  یتشکر  آرام

 شدم که جسور به سمتم آمد و دستم را گرفت و گفت:  ز یخم یتخت ن یرو آرام

 !؟یخوب  -

 تکان دادم و گفتم: یسر 
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 خوبم!  -

 ؟ ی ختیبهم ر نقدریبهت گفت ا  یُخلود چ -

 گفت:  یشد که جسور نگران تر و عصب ری اشک از چشمانم سراز  سیآوردن  موضوع  ُخلود و پل  ادیبه  با

 بلغور کرده؟!   یچ ی... اون عوضالیحرف بزن خ  -

 فرستاد و گفت:   رونی زدم و که خروش کالفه نفسش را ب یهق

 !الیحرف بزن خ  -

 و هق هق گفتم:  هیگر با

  سیبا ُخلود حرف بزنن گفت که پ...پل خوامیبرداشت... گ...گفتم م الدیزنگ زدم... پ...پدر  م  -
 !الدیگرفتنش ب...با م 

بابا  که حاج   دیبگو یز ی ست چدرشت شده خوا ینشست و جانان با چشمان یصندل  یشکه رو مامان
 زودتر گفت: 

 ؟ یب...به چه جرم -

 زدم و گفتم:  یگر ید هق  

 دختر! هی تیآزار و اذ -

 و جانان لب به دهان گرفت.  دی کش  یبلند ن  یه مامان

 گفتم:  دهیدستش را به سمت  قلبش برد که ترس باباحاج 

 بابا؟!حاج  -

 به سمتش رفت که دستش را باال گرفت و گفت:  خروش

 !ستین امی ز ی خ...خوبم، چ...چ -

 گفت:  یعصب خروش
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 نکرده بود نفله!  یفقط ناموس دزد -

 گفتم:  هیگر با

 ! واسش پاپوش درست کردن!کنهی نم یکار   نینگو! ُخلود همچ ینجور یا -

 زد و گفت:  یپوزخند جانان

 !گه یاضافه شد د اهشیس  ست  یهم به ل نیدختر؟! ا استمدارهیس ای یت یپاپوش؟! مگه سلبر -

 و آرام کنار  گوشم زمزمه کرد:  دیبه سرم کش  یدست جسور

 ها! خورهی آروم باش... باز حالت بهم م -

 را باال گرفتم و گفتم: سرم

 جسور؟! -

 نگاهش "جانم" گفت و گفتم:  با

 ! توروخدا! نیش  ریگی ... پکنهیکار رو نم  نیتوروخدا کمکش کن... داداشم ا -

 و گفت:   دیبه صورتش کش یو او کالفه دست ختمی چه خواهش و التماس بود در چشمانم ر هر

 هات رو پاک کن! خوب، تو اشک  یل یخ -

 هام رو پاک کردم که گفت: تند اشک  تند

ُرمت تموم شد م -  چه خبره!  م ینیبب  سیپل یاداره میر ی س 
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 #غزل_داداش_پور   اثر  

 

 ۸۴ _پست# ��

 [ یلیاسرائی بن یهابهانه] پنجم_ فصل# ��

 

 : دیقفل شده غر ی َلختش زد و با فک یبه موها یچنگ  یعصب خروش

 !کنمیش مدستام خفه  نی! با همرمیبگ نویمن ا یاَ  -

 ناله وار گفت:  مامان

 ... ای... خداایبچه خسته شدم... خدا نیمرگم رو بده! خسته شدم... از دست  ا  ایخدا -

 خاص  خودش گفت:  است  ی و با س دیبه صورتش کش  یدست باباحاج 

 ! سیپل یاداره میبر نی! پاششهی درست نم یز یغم بغل گرفتن چ یبسه! با زانو -

 گفت:  جسور

ُرم  خ -  تموم شه بعد! الیاول س 

 بابا آورده بود!حرف  حاج  یرو حرف

 جسور کرد و زودتر از اتاق خارج شد.  یحواله ینگاه  بد باباحاج 

 باال انداخت و گفت:  یاشانه  الی خیبه دندان گرفتم و به جسور نگاه کردم که ب  لب

 ! الی برام مهم تره خ عرضهی تو از اون ب  ی  سالمت -

 گفت:  هیزدم که جانان با کنا  یلبخند مچهین
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ـ   -  ! نیریگیدل و قلوه م نیدار نجایوقت شما اتو بازداشته اون چارهی ! ُخلود ب یهــــ

 درنگ گفتم:  یالحظه  بدون  

 شد؟ی چ اهشیس  ست  ی! ل؟ینگران  ُخلود یل یتو االن خ -

 جوابم را بدهد که مامان با ناله گفت:  خواست

 ... پسرم... پسرم از دست رفت... پسرم... ستیها نحرف  نیاالن وقت  ا -

ُرمم  . میرفت سیپل یو به سمت  اداره  میخارج شد  مارستانی که تمام شد از ب س 

 !نمی ام را ببنتوانستم خواهرزاده ی  حت

 خواهرش جانا برود. ش  ی پ خواهدی خندان ماندند، جانان هم گفت که م ش  یو همتا پ  مامان

 نبود!او حال و روز  ُخلود مهم  یبرا

 خاقان هم...  از

 نبود!  یخبر 

 رفتم.  یشدم و به سمت  ورود ادهیپ نی از ماش عیمن سر میدیکه رس  سیپل یاداره به

 هم پشت  سرم آمد. جسور

 بابا هم پشت  سر جسور آمدند.و حاج  خروش

 : د یرفت و پرس یبه سمت  سرباز   جسور

 ! می اومد انیُخلود حاج یپرونده  ی  ر یگی پ  یبرا -

 گفت:  سرباز

 هست! اتاق  سرگرد آخر  راهرو دست  راست! یاش دست  سرگرد فتوحپرونده -

 تکان داد و راه افتاد. یسر  جسور
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 .میهم پشت  سرش رفت  ما

 جسور گفت:  میدیکه رس  یاتاق  سرگرد فتوح به

 !رمی من م نیسیوا  نجایشما ا -

 اتاق شد.خواست مخالفت کند اما جسور بدون  توجه به او وارد    خروش

 زد و گفت:  واریبه د ی مشت  محکم خروش

 االن واسه ما شاخ شده! نیا -

 بابا با اخم گفت: به دندان گرفتم و حاج  لب

 خودت رو کنترل کن خروش!  -

 .د یکش قیتند تند سرش را تکان داد و پشت  سر  هم نفس  عم  خروش

 آمد. رون یساعت جسور از اتاق ب  میاز حدود  ن  بعد

 سمتش رفتم و گفتم:  به

 شد؟  یچ -

بهش زنگ  یک یو ماهواره بوده  ور یُخلود نصاب  رس ق  یمست بودن، بعد رف قشیانگار ُخلود و اون رف  -
  یمن کار  گه ی م  الدیسرش! م زنیری زن  مطلقه بوده... م هی ارویاونجا،  رنیبره واسه نصب! م زنهیم

 هیمن د گهی! اون زنه هم مآدی نم  ادشی یز یچ گهینکردم همه کارا رو ُخلود کرده... ُخلود هم م
 ! خوامیم

 :دیگوی م یبلند یبا صدا  یعصب خروش

 بدبخت! ره یگی رو م اتقهیجا  هیرو ترک کن  یزهرمار  نیچقدر بهش گفتم ا -

 کنار راهرو نشست و زمزمه کرد: ی  صندل  یلرزان رو ییبا پاها  باباحاج 

 آخ ُخلود... آخ! -
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 تته پته گفتم:  با

 بوده! تیثابت کنن آزار و اذ خوانی م ی! چجور ستین یمدرک  چیه ی... ولیول -

 داره!  یکبود یو جا ی  ل یها شهادت دادن! تن و بدن  زنه هم زخم و ز هیهمسا -

 گفت:  یدهانم گرفتم که خروش با همان حالت  عصبان یرا جلو دستم

 ! ه؟یچ فیاالن تکل -

 و گفت:  دیکش ششیبه ر  یدست ورجس

 !میبا اون زنه حرف بزن دیو با میریخوب واسه ُخلود بگ ل  یوک  هی دیاول با -

 را تکان داد و متفکر زمزمه کرد:   سرش

 حرف بزنم!  -
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 ـــــــــــــــــــــــــ                 

 

 خزان در آمد:  یوارد  خانه شد و در را محکم پشت  سرش بست که صدا  یعصب

 ؟یچه خبرته؟! سر آورد  -

کانتر    یرا کنار گذاشت و رو اش ی رفت که خزان متعجب گوش  خچالیتوجه به او به سمت   بدون  
 شست: ن

 شده؟!  یچ -

 را بست و عربده زد:  خچالی بردارد محکم در   خچالیاز  یز ی چ نکهیبدون  ا شاهکار

 پرنسس! میکنی شما رو جمع م یگند  خانواده  میبشه؟! هر روز  خدا دار یخواستی م یچ -

 گفت:  یآمد و جد نیی کانتر پا  یاز رو خزان

 شده شاهکار؟! یزر نزن... مثل  آدم بگو چ -

 و نشست.   دیکش  رونی را ب ینهارخور   ز  یم  ی  صندل  شاهکار

 ! تی ُخلود رو گرفتن، به جرم آزار و اذ -

 زد و گفت:  یپوزخند خزان

 اضافه شد؟! نمیا -

 متعجب نگاهش کرد و گفت:  شاهکار

 ! ؟یستیاصالً واسه داداشت نگران ن -

 : دیقفل شده غر یبا فک  خزان

  وونیح هی! االن هم که مثل  زنهیسر  خواهرش قمار م  ی! کدوم برادر ستیاون الکردار داداش  من ن -
 !گناهی دختر ب هیافتاده به جون  
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 زد و گفت:   یپوزخند شاهکار

 ! گناههی ! به احتمال نود و ُنه درصد... ُخلود بستین گناهی دختره اونقدر ها هم ب -

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                

 

 . کردی فکر م شی به چند ساعت  پ ینامعلوم یبه نقطه   رهیخ

 

 [ شی]چهار ساعت  پ 

 

 !دهیدر یهامتروکه با آدم یمحله کی

 مشکل دار!  گرشیمعتاد، نصف  د  نصفش

 هم قدمش شد و گفت:  شاهکار

 م؟ یدار کاری چ  نجایداداش جون  من بگو ما ا -

 شاهکار! میگنده تر هاش هم در افتاد نیبا از ا -

 تو دردسر داداش؟! میخودمون رو ننداز یالک  یبرامون داشت... االن الک یسود هی یول  میآره در افتاد -

 زد و گفت:  یپوزخند جسور

 نوشته؟! یچ امی شونیرو پ  -

 نگاهش کرد که جسور خودش جواب  سٔوالش را داد:   یسٔوال شاهکار

 دردسر!  -
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 دوباره گفت:  یاز مکث پس

 باهامه! قدم به قدم! پس زر  مفت نزن شاهکار!  هیهر جا که من باشم دردسر مثل سا -

 تکان داد و گفت:   یسر  شاهکار

 چشم!  -

 و گفت:  ستادیا یارنگ و رو رفته ی  آب یرا تکان داد و مقابل  دروازه   سرش

 خودشه! -

 در زد.  شاهکار

دروازه به   یاز آن سو  نیزم  یرو ییشدن  دمپا دهیخش خش  کش یگذشت تا باالخره صدا قهیدق چند
 . دیگوش رس

  رونیب  یبه کل عمل  یپروتز شده و صورت یو لبان   یطانیش  یبا ابروها یبعد دروازه باز شد و زن  یاهیثان
 گفت:  یآمد و با لحن  بد

 !ش؟ی فرما -

 شاهکار و جسور رد و بدل شد.  ن  ی ب ینگاه

 و گفت:  دیرا باال کش اشی ن یب  جسور

 !؟ی شناسی ُخلود م -

 ! شناسمی سرم؟! آره م ختی ر  یچ ن  یهمون که ع -

 : د یتکان داد و پرس یسر  جسور

 بود؟!   تیآزار و اذ -

 گفت:  یبا بددهن  زن
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به جونت اونم مست   فتهیبه زور ب  یک ی ی! ولمون کن تو رو خدا... وقت ؟یحاج  ی سٔوال ستیبابا! ب  یاَ  -
! شهیم یچ لی و پات  ؟! د  بگو د 

 عربده زد:  جسور

آق باال سرت   ؟یکنی کار م یدار  ی ! با ک کهی زن کنمی م چتی پ لهیتیف  رمیگیصدا واس من نبر باال که م -
 الشخور؟!  هیک

 ستبر  جسور زد که انگار آب از آب تکان نخورد.  ینه یبه س یمشت زن

 ! نی! گم شنی! آبرو واسم نذاشتنجایگمشو برو از ا -

 جسور زد که جسور و شاهکار با هم برگشتند. یشانه یرو  یلحظه مرد همان

 با اخم گفت:  مرد

 داداشم! دو تا چهار من نوبت گرفتم! ی کن تیصف رو رعا دیبا  یهست یاگه مشتر  -

 : د یپرس شاهکار

 ! ؟یچه نوبت -

 دستپاچه گفت:  زن

 !نجایاز ا نیبر نیگم ش -

 زد و رو به زن گفت:  یپوزخند جسور

 ! کهی مثل  آدم حرف بزن زن ه؟یچ یحرفا چ  نیا ،یاکاره  نیآره؟! تو که ا یشد  تیزار و اذکه  آ -

 گفت:  بهیغر مرد  

 نجا؟ یچه خبره ا -

 گفت:  زن

 ! ایتو فعالً برو شب ب یموس -
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 رفت.  نشیکالفه عقب گرد به سمت  ماش  مرد

 گفت:  زن

  یای هر عوض ستیام قرار نکاره   نیاگه ا یجات رو تخم چشمام! ول یهست یام، مشتر کاره  نیآره ا -
هم بگه کار    یکی کار رو نکردم اون  نیدو هزار هم نذاره تو دستم و فرداش بگه نه من ا هی  ادی پاشه ب

 داداش؟! ی! آندرستند شدنهیا

 و داد زد:  دیدروازه کوب یرا رو مشتش

 !ه؟ی! آق باال سرت ک یای است که موغور نم گهید  زی چ هیالشخور! درد  تو  ستی درد  تو پول ن -

 کالفه داد زد: زن

کرده، من فقط از   تیبه زور و کتک منو اذ یعربده! اون ُخلود عوض یداد، ه  ی! هگهیا ااااه! بسه د -
 !؟یکاره بود! اوک چیپس گرفتم چون اون ه الدیرو از م تمی! شکاامی اون شاک



 کاس 

286 
 

 متقابالً داد زد: زین  جسور

  رمیگی ها شهادت م هیبه از همسا نجایا امیم سی فردا با پل نیو دادگاهه من هم تی اگه بحث  شکا -
 ( ی!)دوهزار یبدبخت  دوزار  کننی سارت متا دو روز نشده سنگ 

 در چشمان  زن النه کرد. ترس

 وارد  بحث شد:  شاهکار

...   دینیبب  -  خانم 

 . دیشد تا زن نامش را بگو منتظر

 با چشم غره گفت:  زن

 فتانه! -

  یکه عصب ی نکن یتا ما رو عصب  ای! پس خواهشًا با ما راه ب ستمیفتانه خانم! ما دنبال دردسر ن دینیبب  -
 !ی... َدَدم وایکرد

 زد و گفت:  یپوزخند زن

 گرمه؟! یشما دو تا پشتتون به ک -

 با پوزخند گفت:   جسور

 !؟یشناسی م  یجسور آذر  -

 لرزان گفت:  یی و با صدا دهیترس زن

 ! نینکن هی قض نیاون رو وارد  ا -

 با پوزخند و غرور گفت:   جسور

 فتانه خانم! ستادهیجلوت وا -

 دو قدم عقب رفت و گفت:  دهیترس زن
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 !؟یهست یتو جسور آذر  -

 کردند.  دییتأ  شانیهاو شاهکار هر دو با نگاه   جسور

 عاجز گفت:  زن

 بهم نگفت! کهی ! اون مرتنیُخلود هست یشما از آشناها دونستمی به خدا من نم  -

 : دیپرس  یجد  جسور

 !که؟ی کدوم مرت -

 ! یمحمد بی... ادبیاد -

 باز شده از تعجب گفت:   یبا دهان شاهکار

 !نمیکن بب  فی! درست تعرب؟یاد -

 اشک  تمساحش را پاک کرد و گفت:  زن

نبال   منم در به در د اد،یم رمیگ ی... بهم گفت که پول  خوب نایو ا میمعامله کن هی بهم زنگ زد... گفت  -
رو به   هوش ی مرد  ب هی الدیبه اسم م یفرد هیبود که اون شنبه شب  نیپول، قبول کردم! قرارمون ا

 تمیُخلود ازار و اذ انگارجلوه بدم که  یکنم و طور  یل یو من بدنم رو زخم و ز  نجایا ارهیاسم  ُخلود ب
 کرده! اون شب

هم   الدیم  یر یو یر یه نیزنگ زده بود بهشون و گزارش داده بود. تو ا بی ... ادختنیها ر سیپل
 بی... َادنایو ا گناههی ب الدیگفتم م سیپل یرو هم... رفتم اداره ختنی بردن! فکر کردن هر دو تاشون ر

اون  وبحثمون شد  نیسر ا کمی... خواستمیم هیمن د یدرخواست قصاص بدم! ول دیبهم گفت با
 یفقط بگم قصاص! فردا قرار بود برم بگم قصاص... که سر و کله  دهی رو بهم م هید گفت که دو برابر

 شد!  دایشما پ

 : د یقفل شده غر  یو با فک  ی عصب جسور

 ! کشتمشیم دیبا دیرو دزد  الی... همون شب که خکردمی بهش رحم م  دینبا -
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 گفت:  شاهکار

 آروم باش جسور!  -

! کنه؟یداره؟! چرا داره از ُخلود استفاده م کاری ! با ُخلود چ؟ی! هان؟! چه آروم شدن؟یچه آروم شدن -
 اون مشکلش منم!
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 گفت:  شاهکار

 ! میکنیجسور... بعدًا راجع بهش صحبت م  ستیها نحرف  نیاالن وقت ا -

 رفت.  نشیبه دروازه زد و برگشت و به سمت  ماش  یلگد ی عصب جسور

 خواست پشت  سرش برود که فتانه گفت:   شاهکار
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... من... من دنبال  درمون  درد  خودم بودم، اصالً  نینداشته باش یآقا تو رو خدا با من کار  -
 !ی  طرف حسابم جسور آذر  دونستمی نم

 تکان داد و گفت:  یکالفه سر  شاهکار

گم و   یسوراخ موش هیتو  یر یم یکنی جمع م   نجایُجل و پالست رو از ا ،یر یگی رو پس م  تتیشکا -
 !یشی گور م

 دروازه را بست.  عیتکان داد و سر یتند تند سر  زن

 رفت.   نیهم به سمت  ماش شاهکار

 دست بردار نبود!  بیاد

 

 ]حال[

 

 با لبخند وارد  اتاق شد:  الی نگاهش را دور تا دور  اتاق چرخاند که در باز شد و خ کالفه

 جسور؟! -

 زد و گفت:  یلبخند  اشی حوصلگیسوق داد و با تمام  ب  الی را به سمت  خ  نگاهش

 جانم؟!  -

 نشست و گفت:  زشیم یرو  الیخ

 رو از ُخلود پس گرفته! ُخلود آزاد شد!   تشیاون خانمه شکا -

 تکان داد و گفت:  یسر 

 شده؟!  یز یچ -

 نه! -
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 گفت:  یکرد و جد یمکث

  یلیبا سهراب برو! خ یرفت رونی به خودم بگو... اگه ب یالزم داشت یز ینرو! چ رونی ب  ادیمدت ز هی -
 خوب؟!

 گفت:  دهیترس الیخ

 افتاده؟  یجسور اتفاق -

 تکان داد و گفت:  ینف یسرش را به نشانه جسور

 فعالً نه! -

 . دینپرس یز یچ  گریالنه کرده بود اما د  الیدر چشمان  خ  ترس

 جسور نشست که جسور با لبخند گفت:   یپاها یبلند شد و رو زیم  یاز رو شیجا به

 دختر؟!  یرو اغوا کن جنبه ی من  ب یخوای م -

 کرد و گفت:  یامستانه یخنده الیخ

! من... من رهی رو پس بگ تشی که اون خانم شکا یکرد یتو کار  دونمیجسور... م یخوب   یلیتو خ  -
 داشتم! ازت ممنونم جسور! مانی! من اکنهی نم  یکار  نیداداشم همچ دونستمیم

 کاشت و زمزمه کرد:  یابوسه  الیخ یموها یزد و رو   یلبخند جسور

 دردت به جونم! -

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

 

 بغل  حوض زد و داد زد:  یه یچهارپا ی  به صندل یلگد یعصب خروش
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پسر   ی! وگرنه االن جنازهناموسی رو ازت پس گرفت ب تش یبرو خدا رو شکر کن اون بنده خدا شکا -
 !های لیعبرت بود واسه خ فرهاد درس حاج  یکه یکوچ

 کالفه گفت:  ُخلود

 ! مست بودم! آدی نم  ادمی ی چینکردم... من ه یمن کار  -

 ُخلود! ارین یل یاسرائی بن یهابهونه  -

 وارد  بحث شد:  خاقان

 بره کمپ! دیخروش! ُخلود با  شهی درست نم یز یبسه! با داد و عربده چ -

 بلند گفت:  یبا صدا ُخلود

 ! رمی من کمپ نم -

 گفت:  خروش

 !؟یها رو ببر  ان یحاج  یآبرو یخوای! باز م ؟یر ی کمپ نم -

 گفت:  یبا دهن کج ُخلود

 !میاز نوادگان  کوروش  بزرگ کنهی ندونه فکر م  یها هر ک  انیحاج  یگی م یجور  هی -

 و داد زد:  د یکوب نیزم یرا رو شی محکم عصا باباحاج 

 خودش!  ت  یکمپ! با رضا رهی بسه! ُخلود م -

 عترض گفت: م ُخلود

 ! کشمی وار م   حیحاج بابا من پاک  پاکم! تفر -

 داد.  یخال یگلدان  کنارش را برداشت و محکم به سمت  ُخلود پرت کرد که ُخلود جا خروش

 عربده زد:  خروش
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 ! مصرف؟ی ب  میات کنو بازداشتگاه جمع  سیپل یاز تو اداره  دیکه با یکشی م وارح یتفر -

 

 ��باشد ی_مگردی _ممنوع_و_قابل_پ ی _بردار ی#هرگونه_کپ 

 

 �🢙�#کاس 

 

 #غزل_داداش_پور   اثر  

 

 ۸۸_پست# ��

 [ یلیاسرائی بن یهابهانه] سوم_فصل# ��

 

  ل  یآمد و به سمت  پدرش رفت و موبا نیی تند تند از پلکان پا نیکه آر دیبگو یز یخواست چ ُخلود
 گرفت و گفت:  شی پدرش را جلو

 !زنهیداره زنگ م اتی بابا گوش  -

 خارج شد.  اطیرا گرفت و از ح  یگوش دیبه پسرک بگو یز ی چ نکهیبدون  ا خروش

 انداخت.  یگوش یبه صفحه  ینگاه

 .شدی خاموش و روشن م  نیجوانه به الت  نام  

 سبز رنگ را لمس کرد.  کون  یو آ  دیکش یق یعم  نفس  

 الو؟! -
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 انداخت:  نیشاد  جوانه پشت  خط طن یصدا

 اخمو؟! یآقا یخوب  -

 : دیزد و پرس یکمرنگ  لبخند  

 اخمو؟!  -

رو بهم نشون بده  اتونی به جانان بگم عکس  عروس  دی ! حتمًا با؟یست ین یبگ یخوای م یعنیهوم!  -
 نه! ای یلبخند زد اتیروز  زندگ  نیبهتر نمی بب

 شروع به قدم زدن در کوچه کرد و گفت:  آرام

 من نبوده! ی  روز  زندگ  نیاون روز بهتر -

 : دیب پرسمتعج جوانه

 خروش؟!  یهم لبخند نزد اتی ... تو روز  عروسیعن ی! ؟یچ یعنی -

 به دلش نشست؟!   نقدرینامش از زبان  جوانه ا دن  یشن چرا

 زده باشد!  شیصدا گونهن یمشترک ا ی  چند سال زندگ نیجانان در ا  ی  ندارد حت ادی به

 گرفتن!  میتر ها تصمجانان بود! بزرگ  یاسمم رو یبود! از بچگ یازدواج  من... سنت -

 کوچک باز کرده بود؟! ی  آذر  یدلش را برا یخروش  بزن بهادر سفره  آن

 !شود؟ی م مگر

که از ته  دلش دوستش   یکنه، با کس یعاشق شه، عاشق  دیبده که... به نظر  من آدم با  یلی! خیآخ -
 معروف!  یهالمیف  ی  هم تئاتر و اکران  مردم دیشا ایپارک، کنسرت  نما،یداره بره س

 زد و گفت:  اشی به پرحرف  یلبخند

 !؟یعاشق شد -

 کرد و گفت:  یصدا دار  یخنده  جوانه
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 خروش؟!  یشد  یر یمهران مد -

 اش را جمع کرد و گفت: با همان لبخند  کمرنگ سکوت کرد که جوانه خنده  خروش

دوست دارم بشم! راستش... با خودم   ی! نه تا حاال عاشق نشدم ولشمی م یخوب جد  یلیاممم... خ -
 ...کنمی م دایام رو پگمشده یمه یوارد  دانشکده که بشم ن کردمی فکر م 

 شد:   نیغمگ شیصدا

 اما... بخاطر  پاهام...  -

 گفت:  شی را ادامه نداد و به جا اشجمله

 ... خروش؟! الیخی ب -

 : دی ناخواسته چرخ  زبانش

 جانم؟!  -

دچار    خوامی ! نم میبگم... منو شما با هم ارتباط دار یچجور  یعنیکه...  دونهی... جانان خانم مگمی م -
 هم شما و هم... جانان خانم!  ن،یسوءتفاهم بش 

 !دونهی نم -

 معذب گفت:  جوانه

 ...ینجور یآخه... ا -

 فرستاد و گفت:  رونیکالفه نفسش را ب خروش

رو   زیهمه چ یشوهر  عاد هیجوانه! من مثل   میست یبا هم راحت ن نی زوج یهیمنو جانان برخالف  بق  -
 ! گمی بهش نم

 آخه چرا؟!  -

 !؟یکنی ! درکم ملیتحم هیاجباره...  هیچون اون  -
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 سکوت کرد که خروش ادامه داد: جوانه

 ...یکنی ... توام فکر بد راجع به من م دونستمی م -

 حرفش را قطع کرد و گفت:  عیسر جوانه

 !دمی خروش... لطفا بد برداشت نکن! من... فقط ترس کنمی نه، نه... من فکر بد راجع به تو نم -

 ! یبترس یز یاز چ ستین  ازیمن هستم ن ینترس! تا وقت -

به قول  معروف دوست     ای یدوست  معمول کیگفت اما جوانه به عنوان   یگر یرا با منظور  د  نیا خروش
 برداشت کرد! ی اجتماع

 ممنونم! -

 حرف زدند و قرار  دوم را گذاشتند.   گرید یکم

 ! دادی ساده زود دل به دل  خروش  انتقام جو م  یجوانه  رفت،ی م شیپ گونهن یا اگر

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ                    

 

 شدم.  رهی خ زیخوش رنگ و لعابم گذاشتم و با لبخند به م یهاکتلت  یرو  یحانیر  برگ  

 شده بود!  یعال

 بلند گفتم:  یصدا با

 تا سرد نشده!  نی ایشام آماده است، ب  -

 گرفتند.  یجا  زیپشت  مو خزان، فروغ و جوانه... و جسور وارد  آشپزخانه شدند و  شاهکار

 گرفته بودم که دعوتشان کنم! میخودم تصم امشب
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 کردن کرد:  فینشست شروع به تعر  زیکه پشت  م نیخانم هم   فروغ

 جون!  الیخ  بارهی هنر م هیبه به... چه کرده عروسم! ماشاهلل هزار ماشاهلل از هر انگشتت  -

 زدم و گفتم:   شیبه رو یلبخند

 ! دیلطف دار -

 رو به خزان گفت:  خوردی که با ولع م  یخودش برداشت و درحال  یکتلت برا چند  شاهکار

 !ری بگ ادی -

 اش کرد و گفت: حواله یاچشم غره خزان

رو که  یز ی نگرفتم حاال با حرف  تو برم چ ادیهنرهاش رو  نیکردم از ا ینوزده ساله باهاش زندگ -
 !... عمرًا! رم؟ی بگ ادی خوامی نم

 زد و گفت:   یخانم لبخند  فروغ

 هوس  کتلت کرد... گناه داره! یدیوقت د هی... گهیخب شوهرته د -

 خودش لقمه گرفت و گفت:  یبرا خزان

پخت ها... زنگ بزنه سفارش بده! دستش که دست  نی همه رستوران با بهتر نیفروغ جون؟! ا -
 نشکسته!

 اش را قورت داد و گفت: لقمه شاهکار

 کنه!  ینخواستم! فقط بلده بلبل زبون  خوب خزان... یل یخ -

 در آورد که جوانه با خنده گفت:  شی برا  یزبان خزان

 !نیشدی زوج  سال م ن یبهتر نیبود  یتی! به خدا اگه سلبرنیآیم گهیبه هم د یل یشما خ -

 همچنان باال بود.  بحث

 فقط جسور بود که سکوت کرده بود. انیم نیا در
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 مشت شده بود گذاشتم و آرام گفتم: زیم یدستش که رو یرا رو دستم

 ؟ یجسور خوب  -

 است گفت:  یمصنوع دانستمی که م یرا باال گرفت و با لبخند  سرش

 خوبم!  -

 

 ��باشد ی_مگردی _ممنوع_و_قابل_پ ی _بردار ی#هرگونه_کپ 

 

 �🢙�#کاس 

 

 #غزل_داداش_پور   اثر  

 

 ۸۹_پست# ��

 [ یلیاسرائی بن یهابهانه] سوم_فصل# ��

 

 دستش برداشتم و گفتم:  یرا از رو دستم

 ! یکن بهم دروغ نگ یسع یخوب... ول  یل یخ -

 . کردمی نگاهم را ازش گرفتم و تا آخر  شب مدام ازش فرار م عیهم سر بعد

 بود که خودش هم کالفه شده بود. دهیفهم  انگار

 بس بود! گرید اما
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 ! ؟یتا ک یکار  پنهان

 وارد  آشپزخانه شد.  لچرشیکه جوانه با و  ختمیریم یچا داشتم

 لبخند گفت:  با

 !؟یخوای کمک نم  -

 تکان دادم و گفتم:  ی نف  یرا به نشانه سرم

 !دمی ... خودم انجامش مزمی نه عز -

 نگفت.  یز ی تکان داد و چ یسر 

 . دیبگو خواهدیم یز ی حس کردم چ اما

 پا و آن پا کرد و در آخر گفت:  نیا یکم

 ال؟ی خ -

 جانم؟  -

 داداشت... خروش! به زور با جانان ازدواج کرد؟  نی... اگمی م -

 گفتم:  ربطشی و ب  ییهویاز سٔوال   متعجب

 چطور؟! -

 را جمع کرد و گفت:   خودش

مثل  تو و  ... یعنی! ستنین  یم یبا هم صم  ادیچون... چون حس کردم ز دمیپرس  ینطور ی... همیچ یه -
 ! ستنیجسور ن 

 از چه، اما راحت شد! دانمیراحت شد... نم   المیخ
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ما عالقه  یمن بود! راستش خانواده یرو سانیجانان بود، همونطور که اسم  عل ی اسمش رو یاز بچگ -
داد همتا رو واسه  حیبابا هم ترج وسط خندان عاشق شد، حاج  نیا یوصلت کنن ول لی داشتن با فام

 ! کننیرو مشخص م زیهمه چ  یکنه! وگرنه از همون بچگ یخاقان خواستگار 

 بده! یل یکه خ نیا -

 زدم و گفتم:  یتلخ  لبخند  

 !... خروش هم... نطورهیهم -

 و ادامه دادم:   دمیکش یق یعم  نفس  

...  یدونی ! ماوردیبابا خم به ابرو نشت اما بخاطر  حاج ! دوستش نداستیدلش با جانان نبود و ن -
 گذاشته! ری روش تٔاث یاگهیامون به طور  دخانواده یخوبه اما... اجبار ها یلیداداشم خ

از تو   یبد  ز  ی من که چ یبد گذاشته؟ ول  یها ریبوده که روتون تٔاث  ریاتون انقدر سخت گ خانواده  یعنی -
 !دمیند

 همان لبخند  تلخ گفتم: با

 بده! یل یخ هان ی... ترسوام! اامی ! استرسنهییپا  یلیمن اعتماد  به نفسم خ -

 نگاهم کرد ا گفت:  نیغمگ

 ! اما مشکل  خروش... شهی که حل م  هیزیچ نیمتٔاسفم... اما... ا -

 تکان دادم و گفتم:  ی نف  یرا به نشانه سرم

 که مشکلش حل بشه...  خوادی اون نم -

 را برداشتم و از آشپزخانه خارج شدم.  ینیس بعد

 هم پشت  سرم آمد. جوانه

 دانه به همه تعارف کردم و در آخر خودم کنار  فروغ خانم نشستم. دانه
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 خانم گفت:   فروغ

 ما! ش  ی پ نی ایروز حتمًا ب هی -

 صحبتش به شاهکار و خزان بود.  یرو

 با لبخند گفت:  خزان

 حتمًا.  -

 ساز  مخالف زد:  شاهکار

 شلوغه فروغ جون!  یلیمدت سرم خ  نیا -

 خزان گفت:  دیبگو یز یفروغ خانم چ نکهیاز ا قبل

 بهتر!  امی لی ... خای! ن؟یذار ی کالس م یوا! االن مثالً دار  -

 غره نگاه ازش گرفت. کالفه نگاهش کرد و خزان با چشم  شاهکار

 

 ��باشد ی_مگردی _ممنوع_و_قابل_پ ی _بردار ی#هرگونه_کپ 
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 . دندیدر آورد و فروغ خانم و جوانه خند شیبرا ییادا شاهکار

 عزم  رفتن کردند.  یگ ده بود که هم ساعت

مبل نشسته بود به سمت  آشپزخانه رفتم و  یها را که بدرقه کردم بدون  توجه به جسور که رو مهمان
 مشغول  شستن  ظرف ها شدم. 

پشت  سرم   قاً یآب را بستم و برگشتم تا از آشپزخانه خارج شوم که جسور را دق ر  ی که تمام شد ش کارم
 .دمید

 گذاشتم و گفتم:  قلبم یدستم را رو دهیترس

 جسور!   میترسوند -

 ترسناکم؟!  -

 ! گهید دمی... خب... ترسدمتید ینجور یا هوینه...  -

 را گرفت و گفت:  دستم

 ؟ ین یباهام سرسنگ -

! منو  یکنیپنهون م  یتو دار  ی... ولمیرو از هم پنهون نکن یز یچ  یبهم گفت امونی نه، تو قبل از عروس -
 جسور! یدونی محرم  رازهات نم 

 و گفت:  دیکش  یق ینفس  عم کالفه

 ! یحلش کن یکه بتون  ستی ن یز یچ -

 شده جسور؟  یبشنوم! چ تونمی اما م -

 و گفت:  دی به گردنش کش یدست

 ُخلود... به من ربط داشت!  یهیقض -



 کاس 

302 
 

 گفتم:  متعجب

 ؟ یچ یعنی -

کرده  ر یاون زنه رو اج  بیست کرده بودن، ادنکرده بود... واسش پاپوش در  یُخلود اون شب کار  -
 بود!

 و گفتم: دمیکش رونی دستم را از دستش ب دهیترس

 بود؟ دهیهمون... همون که منو دزد -

 کرد. دیی نگاهش حرفم را تأ  با

 را پشت  گوشم فرستادم و گفتم:  میموها کالفه

... یتو برادرش رو کشت گفتی بود م دهیجسور؟! اون روز که منو دزد هیمرد چ نیتو مشکلت با ا -
 !... مگه نه؟گفتی دروغ م 

 کرد.  سکوت

 مرا ترساند!  سکوتش

 : دمیاش گذاشتم و سمج پرسشانه  یرا رو دستم

 !یُکشی تو... تو آدم نم ؟ی... چرا ساکتگهید گفتی جسور... جسور بگو دروغ م  -

 هم سکوت!  باز

 کردم و آرام گفتم:  کیاش گذاشتم و خودم را بهش نزدهگون یرا رو دستم

 جسور؟! -

 گفت:  آمدی که انگار از ته  چاه م  ییو با صدا دیرا دردمند بست و صورتش را عقب کش  چشمانش

 !الی نکن خ -

 .زمی کردم اشک نر یو سع دمیرا پس کش دستم
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 مرد... نیکردم به خودم بقوبوالنم که ا یکردم محکم باشم. سع یسع

 مرد چه؟ نیا که

 کشد؟ی م آدم

 گفت:  دی مات  مرا که د یچهره 

 کار  منه!  نی... االی خ -

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 ؟ یکارته جسور؟ آدم کش ؟یآدم کش -

 ! یخبر ندار   یچی تو از ه -

 بلند گفتم:  ییصدا با

که   یقاتل! با قاتل هیآدم کش ازدواج کردم! با  هیخبر دارم که با   نیخبر نداشته باشم از ا یچ یاز ه -
 ! شناسمی ! من تو رو نم کنهی م  فشی کث یکارها ی  منو قاط  یداره خانواده

 .دمیدی و ترس م  ینگاهش فقط ناباور  در

 زدم:  غی ج کی ستریو ه دمی که دستم را پس کش رد ی دستم را بگ خواست

 به من دست نزن! -

 ساکت ننشست.  گریاو د بارنیا

 زد:  عربده

 به من گوش بده! -

 ؟یجسور آذر   یهست یتو ک ؟یداداش  اون بنده خدا رو کشت یچجور  نکهیبه ا  ؟یگوش بدم؟! به چ -
 کنم؟ی م  کاریتو چ ش  یپ  نجا،یمن ا

 دستم را گرفت و با عربده گفت:  محکم
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گوشت   یزهیآو نوی! اکنمی ! ولت نم الیباشم شوهرتم خ  یمن قاتل باشم، نزول خور باشم... هر چ  -
 کن!

 دستم را پس بکشم اما زور  او کجا و زور  من کجا؟  خواستم

 و هق هق گفتم:  هیگر با

 ! خورهی حالم داره بهم م -

 به خون نشسته داد زد: یچشمان  با

 از من؟! از شوهرت؟  -

 زدم:   غیج

 ! کردمی و با تو ازدواج نم مردمی نکوبون تو سرم! کاش م نویا نقدریا -

 در چشمانش النه کرد.  شتریب  بارن یا یاباور ن

 بودم؟ مانیکه زدم پش  یحرف  از

 ! دانمی نم

 مرد  خالفکار بسته بودم! نیکه من... دل به ا دانمی را م نیا فقط

 

 ��باشد ی_مگردی _ممنوع_و_قابل_پ ی _بردار ی#هرگونه_کپ 

 

 �🢙�#کاس 

 

 #غزل_داداش_پور   اثر  



 کاس 

305 
 

 

 ۹۱_پست# ��

 [ یلیاسرائی بن یهابهانه] پنجم_ فصل# ��

 

 .کردی نگاهم م فقط

 .کردی را هم رها نم دستم

 نا کرده سکته کرده است.  یی کردم خدا حس

 اش گذاشتم و گفتم: گونه  یدستم را رو آرام

 جسور با من حرف بزن!  ؟ یجسور؟ جسور خوب -

 زد.  پلک

 زد و گفت:  پلک

 من عاشقت شدم! -

 فقط نگاهش کردم که ادامه داد: اشی اگهانن یجمله نیاز ا متعجب

من قد  ی فازها نبودم! بعد تو جلو نیکه اصالً تو ا ی! عاشق شدم! منیمن... جسور آذر  ؟یفهمی م -
 شدم؟ ی زنت نم یول  مردمی که کاش م یگی م یعلم کرد

 شد.  ساکت

 نشستم و زمزمه کردم:  نیزم  یرو درمانده

 خسته شدم!  -

 نگفت.  یز یچ
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 داد.  هیتک   نتی نشست و به کاب  نیزم یرو میروبرو

 را شکست:  یاشه یسکوت  ش نیو دست آخر او ا  میهر دو سکوت کرد یقیدقا

. من بودم، شاهکار بود و  کردیبام)باهام(کار م شگاهی! تو نما بیاد اروی... برادر  اون یمحمد ایبرد -
 یر یشده! تو اون ه ادیز  یلیخنزول ها بهم خورده! ضررهام  یهاحساب کتاب  دمید هوی ! بعد ایبرد
محموله اسم  یده موادها لو رفته بود و رانن یو منو گرفتن! محموله  شگاهیتو نما  ختی ر سی پل یر یو

که کردم   یکار  نیو اول  رونیب دم یکش سیپل یدنگ و فنگ خودم رو از اداره  یمنو آورده بود. با کل 
 بود. بعدش هم رفتم سراغ  حساب کتاب ها... یعوض یکشتن  اون راننده

 به چشمانم گفت:   رهیخ

که   دمی! اما... فهمگفتمی بهش نم  یچ یه داشتی ها بر م ... اگه از حساب میاز حساب کتاب ها بگذر -
 اون!  ی... مرگ برا یعنی نیاون محموله رو لو داده و ا

 نگاهش کردم.  دهیترس

 شده بود. خیس شیتنم از حرف ها  یموها

 !یمواد، نزول، آدم کش یمحموله 

 .کنمیچه م نجایمن ا ایخدا

 گفتم: یاشک یچشمان  با

 ! یخطرناک  یلیتو خ  -

  ،ی... من... من تو رو دوست دارم! من... من حاضرم جونمم برات بدم! تو جون  منالیتو نه خ یبرا -
 ! یزمیهمه چ

 را تند تند به چپ و راست تکان دادم و با هق هق گفتم:  سرم

! تو یهم با تو بمونم! تو خطرناک  هیثان هی ی  حت خوامی جون  تو باشم... نم خوامی ... نم خوامی نم -
 ! یخطرناک
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سد  راهم   عیرا جمع کنم اما سر میهالند شدم و خواستم به سمت  اتاق بروم تا لباس ب میاز جا عیسر
 گفت:  دواریشد و تهد

 !یمونی من م  ش  ی! تو پالینکن کل  دودمانت رو به باد بدم خ  یکار  -

 

 ��باشد ی_مگردی _ممنوع_و_قابل_پ ی _بردار ی#هرگونه_کپ 
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 زدم:   غیج  هیگر با

منو به زور   یخوای م ؟یکشته هات اضافه کن ست  یمنو هم به ل یخانواده ؟یبکن  یخوای کار م یچ -
 خونه و کنار  تو بمونم! نیتو ا گهید هیثان هیاحمق باشم که  دیبا ؟ینگه دار 

 را جمع کنم. لمیه سمت  اتاقمان رفتم تا وساکنارش زدم و ب یعصب  و

 لباس شدم.  کهی مشغول جمع کردن چند ت اعتنای اما ب دمی اش را شنعربده  یصدا

 ! الی! سگم نکن خیر ی نم  یگورستون چیتو ه الی خ -

پله زدم که سر  راه رونی را که جمع کردم تند تند لباسم را عوض کردم و با ساک  دستم از اتاق ب لمیوسا
 !دمشید
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به سمتم آمد و محکم    بارنی کنم که ا ییاعتنای چشمم را پاک کردم و خواستم باز ب یگوشه اشک  
 را گرفت و داد زد:  میبازو

 ! یر ی جا نم چیه ؟یشال و کاله کرد یواسه ک -

 زدم:   غیج

 نداره!  یبه تو ربط  -

 من شوهرتم!  -

 شوهر  قاتل!  -

 !رونی ب  ینصفه شب بر  کیکه ساعت   دمینم یااجازه نی... من شوهرتم و بهت همچ یهر چ -

 زدم:   غیو ج  دمیکش رون ی حصار دستش ب ان  ی را از م میضرب بازو با

اون کار رو نکن   ال،یرو بکن خ  کار نی... ایهمه امر و نه   نیزن  تنهام؟ خسته شدم از ا هیچرا؟ چون  -
 ! ری! بم الیخ  ری! بمالیساکت باش خ  ال،ینگو خ ال،ینخند خ  ال،یباش خ ینجور ی... االیخ

 .زدمی نفس نفس م غی شدت  ج از

 . کردیاشکم خشک شده بود و جسور فقط نگاهم م یچشمه

 !امدیچشمانش کنار رفتم و به سمت  در رفتم و او... دنبالم ن یاز جلو عیسر

 زدم.  رونیخانه ب  از

 راه رفتم و فکر کردم.  ابانیخ چند

 ... یها، ُخلود، به زندگ تیبابا، خروش، محدودجسور... به حاج  به

 خندان را گرفتم. یشماره 

 گران کنم.ها را نبابا بروم و آن حاج یساعت از شب به خانه نیا خواستمی نم

 انداخت:  نیپچ پچ مانند  خندان پشت  خط طن  یکه صدا دیبوق  دوم رس به
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 ! یکن  داریرو ب سای بود آتر کیبگم دختر؟ نزد یمن به تو چ یاَ  -

 را به دندان گرفتم و گفتم:  لبم

 ... من.. من مزاحمت نشم!دیببخش -

 گفت:  عیقطع کنم که سر خواستم

 ال؟ یشده خ ی ز یچ ؟یکرد هیتو گر -

 کردم و او حرص دار ادامه داد:  سکوت

 شده؟  یچ الی خ -

 گفتم:  درمانده

 م؟ی... دعوا کردرونی از خونه اومدم ب -

 دعوا؟ با جسور؟  -

 ام؟ هیبا سا ؟یبا ک  -

بابا  حاج  ش  ی پ رون؟یب زنهی م هالم یف نیمثل ا یکنیآخه احمق جون آدم دعوا م یخوب... ول  یل یخ -
 ن!م  ش  ی پ ای! بهای نر  نایا

 بهت زنگ زدم! نیواسه هم -

 دنبالت! ادیب گمی م اشاریبه  قا؟یدق ییکجا -

 .دیآیبه دنبالم م اشاری قهیرا به او گفتم و او گفت که کمتر از پنج دق آدرس

 ترمز زد.  میپا یجلو اشار ی  ن  یبعد ماش یکم

 شدم و معذب گفتم:  نیماش سوار  

 و آرومتون کردم! خوابیتو رو خدا، ب  دیببخش -
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 زد و گفت:  یمهربان  لبخند  

 !گهیروزاست د  نیمال  هم یخواهر برادر   ه؟یچه حرف نیا -

 نگفتم.  یز یچ گرید

 را خاموش کنم.  امی مجبور شدم که گوش نیهم ی... برازدی مدام زنگ م جسور

 شان ترمز زد.خانه  یجلو

 . کندیرا پارک م  نیشدم و او گفت که اول ماش ادهیپ

 باز شد.  یک یت  یدر را فشردم و در با صدا زنگ

 رفتم. نایامجتمع شدم و به سمت  واحد  خندان  وارد  

  انیدر نما  یدر آستانه  یوزوز  یتو پر  خندان با آن موها  کل  ی به در زدم که در باز شد و ه یاتقه  آرام
 شد.

 خودم را در آغوشش انداختم و آرام هق زدم.  دمیرا که د خندان

 و گفت:   دیکش به سرم یدست

 ال؟ ی شده خ یبرات، چ  رهیخندان بم  -
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 زدم و گفتم:  هق

 ...دمی رو بکشم؟ خسته شدم، بر گرونید یجور  کارها دیش من باخسته شدم خندان! چرا همه -

 گفت:  کرد و تمیآغوشش خارجم کرد و به سمت  هال هدا از

 ! یرنگ به رو ندار  ،یبرات آماده کنم بخور  یز یچ هیمن   نیبش  نجایا ای... بایب -

 تکان دادم و گفتم:  یمنف  یرا به نشانه سرم

 ! خب؟ نجامیمن ا نی... خندان، فقط به جسور نگخورمی نه نه نم -

 دار گفت:  حرص

 نه؟ ایشده  یچ یبگ یخوای م -

 دادم.  حیتوض شیمبل نشستم و ماجرا را مختصر برا یرو

 اش زد و گفت: گونه یرو محکم

دختر! فردا برو درخواست   رونیب یاز خونه زد یکرد یها! اصالً خوب کار  ی  عه عه عه عه، عجب آدم -
 کارش!  ی  حل بشه بره پ   زیطالق بده همه چ

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 ! حتماً ؟یراحت  نیبه هم -

 فرستاد و گفت:   رونی را بنفسش   کالفه

 ؟یادامه بد یآدم  نیبا همچ یخوای تو واقعًا م -

 کرد! دم یتهد یاومدن گمیبکنم؟ م تونمی م کاری چ -

 دختر؟  رونیب یچرا از خونه زد یادامه بد  یخواستی خب اگه م -

 و کالفه گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس  
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 !دونمی نم -

 .دادی م اشاریاز آمدن   دیباز و بسته شدن  در نو یصدا

 اش دهم گفتم: جلوه  یداشتم واقع یکه سع یچشمم پاک کردم و با لبخند یاشک را از گوشه  نم  

 ! نمشیخوابه؟ اصالً نشد بب سایآتر -

 زد و گفت:  یمهربان  لبخند  

 نشونت بدم! میبر  ای... بایب -

 شدم. اشاریاتاق  مشترکش با  ی  سرش راه پشت  

 بود. دهیتختشان خواب یآرام رو  سایآتر

 بود. دهی به ُخلود کش اشچهره 

 ! دمشییزدم و کنارش نشستم و سرم را خم کردم و آرام بو یلبخند

 !یخوش  یبو ، یزندگ ینوزاد، بو یبو

 خورد.   یکه تکان  آرام دمیاش را بوسگونه یرو آرام

 لب زمزمه کردم:  ر  یز

 فدات شم!  -

 شده است.  امره یخ  یخندان با لبخند  ناراحت دمیرا بلند کردم که د سرم

 ! قدرش رو بدون...نهیری ش یل یخ -

 نگاه کردم و گفتم:  سایحسرت به آتر با

 !ومدین  رمی گ وقتچ یه دیشا -

 ؟ یچ -
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 کردم و گفتم:  نگاهش

 بچه! کوچولو، ناز، خوشگل!  هی -

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس  

 ! نکن! الیارالتان نابود نکن خ خودت رو کنار  اون ش -
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 زدم و گفتم:  یتلخ  لبخند  

 جور نگو که انگار من خواستم باهاش ازدواج کنم! هی -

 نشست و گفت:   کنارم

 !ی بهش دل بست  ال؟یخ  یبعد از ازدواج چ یول  یباهاش ازدواج کن یآره درسته، تو نخواست -

 ازش گرفتم و گفتم: نگاه

 نبستم! -

 نه؟  یعاشقش شد ال؟ی خودت رو خ ایمنو؟   ؟یزنی رو گول م یک -

 تکان دادم و گفتم:  یمنف  یرا به نشانه سرم

 نشدم! -
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 و گفت:  دیام کشبه شانه  یدست

 !یاستراحت کن  کمی برات جا پهن کنم، بهتره  رمی م -

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ               

 

 .ختمی رنگ رخوش  یفنجان چا کیخودم  یرا برداشتم و برا یقور 

 صبح زود به محل کار رفته بود.   اشاریبود و   سایمشغول آتر خندان

 از جسور نداشتم. یرا روشن نکرده بودم و در واقع خبر   لمیموبا هنوز

 .زدمی م رونی از خانه ب عی آنقدر سر دیکه نبا دمی رس جهی نت نیکه با خودم فکر کردم به ا یکم

 !یبروم... دور بشوم... از آذر  خواستمیفقط م دم،یفهمی نم  زیچ چ یچند آن لحظه ه هر

 مبل نشستم. یو رو دم یرا نوش   یاز چا یکم

 را گرفته بود. بانمی گر دیدرد  شد سر

 ! شبی... بعد از آن جنجال  دگرفتمی هم سر درد م دیبا

خندان رفتم و  یچکان گذاشتم و به سمت  تلفن  خانه آب یفنجان را شستم و رو دمیرا که نوش میچا
 خزان را گرفتم. یشماره 

 انداخت:  نیو حق به جانب  خزان پشت  خط طن یعصب  یاول کامل نخورده بود که صدا بوق  

کرده دنبال تو بگردن! بچه  جیهاش رو بس آدم یه یشاهکار و بق شبیر از ددختر؟ جسو ییتو کجا -
 ؟یشد

 فرستادم و گفتم:  رونینفسم را ب  کالفه

 آره بچه شدم!  -
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 کردم و مردد گفتم: یمکث

 جسور... خوبه؟  -

 منقبض شده است.  تی که االن چشمانش گشاد شده و فکش از عصبان دانستمیم

 ... دادمی بار حق را به او م  نیا

 شوم.  ای از احوال  جسور جو خواهمیکولم و رفتم حاال م یدمم را گذاشتم رو خودم

 ها؟ان یحاج ای جسور  یجبهه  ؟یا! تو کدوم جبهه؟یگی م یمعلوم هست چ  چیه -

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 !یاور ی یجبهه کدومچیه -

 را گفتم. اشاری ی  لیفام

 دنبالت!  ادیب گمی ... االن به جسور مالیخ گهیزودتر بگو د یا  ؟ینخندا یتو خونه  -

 گفتم:  هراسان

 !کنمی نگو! خواهش م یچینه نه... ه -

 گفت:  کالفه

 شد؟  یچ ؟ی گفت یگفت؟ چ   یچ ال؟ی شد خ یچ می ما رفت یوقت شبید -

 !یچ یه -

 داد زد:  بایتقر

 ؟ یرفت یپا شد   یچی بخاطر  ه -

 گفتم: کالفه

 کشم؟ ی م  یمن چ یدونی داد نزن خزان! م -
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 ات باز بشه!بدونم اگه اون دهن  وا مونده خوامی م -

که واسه ُخلود درست   یبود رو کشته! دردسر  دهیکه منو دزد یمحمد بیجسور داداش  اون مرده اد -
 مربوط به جسوره!  هانیا یهمه یعن یبود...  یمحمد بیسر اد ر  یشده بود هم ز

 . دمیازش نشن ییصدا هیثان چند

 گفتم:  مردد

 ؟ ییخزان؟ اونجا -

 : د یکش غی ج ناگهان

!  اقتهیلی از دست  توئه ب میکشی م یکه هر چ  ارنیات رو واسم بُخلود! جنازه   یر یانشاهلل بم  یا -
نکنه شاهکار هم آدم  ال؟یخ گمی باز کرد... م امونی جسور رو به زندگ یُخلوده! اون پا ری ش تقصهمه

 ابوالفضل! ایصف شب نزنه منو خفه َبفه نکنه؟ کش باشه؟ ن
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 خزان بخندم. یجمله  نی به ا دیو دار حس کردم که واقعًا با  ریآن گ در

 گفت:  یو او جد دمیخند آرام

آب از   کننی خاک م  کشنی ردوتامون رو م... هی! من جونم تو خطره! توام بهتره بر نگردنمی نخند بب -
 !رتیام خوش غهامونداداش خوره،ی آب تکون نم 
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 آخرش را با حرص ادا کرد. یجمله

 فرستادم و گفتم:  رونیرا ب  نفسم

 ! میزنینگو! خزان من فعالً برم، بعدًا حرف م ینجور یا -

بزنه شاهکار رو   ترسمیم شهی م یجسور داره روان  ؟یگردی بر م یک  یخوب باشه... دور از شوخ یل یخ -
 بکشه!

 : دم یپرس مردد

 ؟یتو... نگران  شاهکار  -

 لکنت گفت:  با

بگو  ؟یکار دار  یکارها چ  نیاصالً تو به ا یییدلم... دلم واسش سوخت... اَ  زیم...من؟ نه بابا... چ...چ -
 ؟یگردی بر م یک

 !دونمی نم -

 نذار! خبرمی... بکنمی خوب، قطع م  یلیاوف! خ  -

 باشه، فعالً  -

 را قطع کردم.   یگوش و

 : دمیخندان را از پشت  سرم شن یصدا

 خزان بود؟  -

 را بغل گرفته بود گفتم: سای گشتم به او که آتر بر

 اهوم! -

 گرفت:   یرنگ  ناراحت نگاهش
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چه   گهی ! حتمًا االن با خودش مدمشیطردش کرد ند یبابا اونجور ... از اون شب که حاج یاله -
 دارم!  ییوفای خواهر  ب 

 زدم و گفتم:   ینیغمگ  لبخند  

 ... طرف حسابش فقط ُخلوده! زنهی حرف نم  زهایچ نیبه ااون اصالً راجع  -

 ُخلود...   -

 گفت:  یکرد و با لبخند  کمرنگ یمکث

 ته کمپ!... رفشهی خوب م -

 گفتم:  متعجب

 رفته کمپ؟  ؟یچ -

 باشه! یبابام راضبابا فرستادتش! خدا از حاج آره، حاج  -

 تکان دادم و آشتفه گفتم:  یسر 

 بخورم! ییهوا هی... رونیب  رمی خندان... من م -

 تکان داد و گفت:  یسر 

 برو برو... به سالمت!  -

 زدم. رونی نه بمانتو و شالم از خا دنیکنارش رد شدم و بعد از پوش از

 نظرم را جلب کرد:   ییروبرو وار  ید یرو یاکه دروازه را پشت  سرم بستم نوشته  نیهم

 عاشق  چشماتم« »من

 عالم بر دلم نشست. غم  

 عاشق  چشمانم بود. جسور
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 کاس! گفتی ... مگفتیم

 ...یآب چشم

 !یلعنت

جسور درست بغل دستم از ترس    دن  یگرفتم و خواستم راهم را بکشم و بروم اما با د واریاز د نگاه
 و دو قدم عقب رفتم.   دمیکش ینیه

 اشاره کرد و گفت:  ییروبرو وار  ید یجمله  به

 ؟یمن افتاد اد  ی -

 زد و گفت:   یکردم که لبخند  تلخ سکوت

 فقط منم که عاشق  چشماتم... کاس  چشم! یدونی پس م -
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 !شکنمی سکوتم را نم یو روزه  رمیگینگاهم را ازش م  معذب

 . رمی که سرم را باال بگ کند ی و وادارم م زندیام مچانه  ر  یو دستش را ز دیآی قدم جلو م چند

آدم ُکش... اما من به توئه المصب دل بستم... دلم رفته برات! برا نگاهات،   ی  عوض هی! نمیمن ا الی خ -
 ! یاگه نباش رمیمی! موونتمیمن د الی! خهاتی هات، دلبر خنده

 . دهدیادامه م دنی به تپ یشتر یاش با سرعت باز ابراز  عالقه  قلبم
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 نه... اما

 خام شوم... گول بخورم... رسوا شوم.   دینبا

 :میگوی و م  رمیگی گاه ازش مو ن شومیم سنگدل

 ازت بکنم جسور؟  تونمی م یخواهش هی -

 : دیگویدرنگ م یالحظه  بدون  

 تو جون بخواه! -

 : زنمی خالص را م  ر  ی و ت زنمیبه چشمانش زل م میو مستق  رمیگی را باال م سرم

 دست از سرم بردار... طالقم بده! -

 .کندی نم  یحرکت چیو ه گذردیم یالحظه 

 .شودی و دستش مشت م پردی م نیی باال پا یعصب   پلکش

 ! ادی... آن هم زامده یترس

  یکوتاه  غ  ی ج شودی که باعث م  ردیگی و بازوم را محکم در دستش م دیآیبه سمتم م یحالت  عصب  با
 بکشم. 

 وجب با صورتم فاصله دارد. کی فقط  صورتش

 : غردی اش مشده دیکل یهادندان  ن  یب از

 تو؟  یزد یچه زر  -

 گفت؟ ی با من سخن م  گونهنیجسور بود که ا نی. اشودی گرد م چشمانم

 ام.الل شده انگار

 بلند تر داد زد:   بارنیا
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 !ال؟یخ  یزد یگفتم چه زر  -

 :میگوی و با لکنت م دهیترس

 !خوامیط...ط...طالق م -

  جان یهم ای . مرا کتک بزند اوردیسرم ب یی بال خواهدیکه م کنمی و حس م  کندی نگاهم م هیثان چند
 وسط  شهر چال کند! 

:  فکش  منقبض شده است و من منتظر هر گونه بال هستم... اما او با گفتن 

 سگ مصبت رو! یخدا لعنت کنه اون چشا -

 . وفتمیب نی زم یبا باسن رو شودی که باعث م کندی م میضرب رها با

و دستش را   دیآی و به سمتم م کشدی م به صورتش  یو او کالفه دست زندیدر چشمانم حلقه م اشک
 .کندی سمتم دراز م

از کنارش رد   خواهمی و م شومیبلند م نیزم  یاش خودم از رواما بدون  توجه به دست  دراز شده  من
 :دیگوی و م شودی شوم که سد  راهم م

 . رمیگیم دهیرو نشن شتی... حرف  چند لحظه پالی خ نیبرو بتمرگ تو ماش   ایب -

 . شومیهم بد م من

 ... یآذر  یآقا یر ی بگ دهی! نگفتم که نشن؟یر یگی م دهینشن -

 :میگوی م  یبلند تر  یصدا با

 جسور!  دمی هم با تو ادامه نم هیثان هی...  خوامی من طالق م -

 :دیگوی و م زندی م  یپوزخند

 بود؟ آره؟  نیمن شوهرم رو دوست دارم... دوست داشتنت هم ؟یگفته بود یچ سانیبه عل -

 من کورکورانه بهت دل بسته بودم...  ؟یهست یتو ک دونستمیمن چه م -
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 !الی من قمار باز و نزول خورم خ  یدونستی تو م -

جسور... کاش   یشدی نم  کیامون نزدبه خانواده وقتچی ! کاش هیکشیآدم هم م دونستمی اما نم -
اسطوره واسه خودم   هیکورکورانه ازت  جنبهی که من  ب یکردی ... کاش بهم محبت نمشدمی زنت نم

 کاس  چشم  تو نبودم! وقتچیبسازم... کاش ه 

 . دادی اما بهت و ترس هم در نگاهش جوالن م کردیم دادیدر نگاهش ب  تیعصبان 

 ام!شده  رحمی ب نقدریا یاز ک دانمی بود و من نم دهیمن ترس  مرد  
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 : میگوی و م شمارمی م متیرا غن  سکوتش

 احترام بذار و طالقم بده! ممیبه تصم یسر سوزن برام ارزش قائل  هی ی  اگه حت -

 : دیگویم دیآی که انگار از ته چاه در م ییصدا با

 ؟ یالدنگت بش یزن  اون پسرعمو  یطالقت بدم که بر  -

 :میگوی و م شومی م  یعصب

 فقط طالقم بده! کنمی ازدواج نم  کسچیطالقم بده جسور... با ه -

 تکان داد و گفت:  ینف  یرا به نشانه   سرش

 ! دمی ! طالقت نمیعمر من ،یمال  من  ،ینچ... زن  من -
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و زمزمه   دوزم ی و عاجز نگاهم را به آسمان م فرستمینت ملع رودی که مدام قنج م یدل  لعنت نیا به
 : کنمیم

 نجاتم بده!  ایخدا -

 !میبر اهللیت فرو کن... رو تو کله نی... االیخ  رهی تو رو ازم بگ تونهی خدا هم نم -

 . رمیگی از آسمان م نگاه

 .امی نم جاچ یمن با تو ه -

 ! الینکن خ یلجباز  -

 !امی ... نمکنمی نم یلجباز  -

 !الی خ -

 :میگویم کالفه

 ! یکنیجسور تو منو درک نم  -

 آرام تر شده است.  کنمی . حس مدیآی م جلو

و زمزمه  بوسدی را م امی شانیپ  یو آرام رو  آوردیو سرش را جلو م ردیگیرا با دستانش م میبازوها
 : کندیم

حرف از طالق نزن!...  گهی... دیبر  یذار ی نم  یاونجور  وقتچ یبهم گذشت ه یچ  شبید یاگه بدون -
 !دمی طالقت نم رممی که بم یدونیچون م

 :میگوی و آرام م کنمی پنهان م اشنه یرا در س سرم

نوزده سال  نیکل ا یام جسور... به اندازه! خستهخوادی م  یطوالن یلیخواب  خ هیدلم... دلم  -
 ام جسور! خسته

 ... پا پس نکش؛ با من باش! میکار  نکرده دار یخسته نباش... کل  -
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 کنم. میها هیتا عطرش را مهمان  ر دمیکش یق یدستم را دور  کمرش حلقه کردم و نفس  عم ناخواسته

 ! نستونیو گاریس یشده با بو ختهی خاک آم ی عطر  خاص، مانند  بو کی... میعطرش بگو از

 جسور!  یبو

 خواهم؟ی گفتم طالق م چگونه

 کردم؟ یپا فشار  چگونه

 مردم؟ ی مرد  هرچند قاتل م نیبدون  ا من

 که جسور هم متوجه شد. یطور  دم؛یبو کش شتریب

 ! قیعم  یها نفس

 کنم. میهاهیرا دوست داشتم... فقط دوست داشتم عطرش را مهمان  ر  عطرش

 بماند.  امی نی ب  ر  یز شهیهم یکنم که عطرش برا یکار  اصال

 را کنار  گوشم دوست دارم:  اشزمزمه

 ... پس دست بردار از آزار دادن  هر دوتامون! الی خ  یشقم عا یمثل چ -

 ...گفتیهم نم راهی ب
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 ...گفتیهم نم راهی ب

  نکهیآمدم و بدون  ا رونیبرداشتم و از آغوشش ب  اشنهی س یدل کندم و سرم را از رو یآن عطر  لعنت  از
 جلو تر پارک شده بود رفتم...   یکه کم  نشیبزنم به سمت  ماش یحرف 

 شد! دانیم نیا یاو برنده  باز

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 

 : زدی و مدام غر م شکستی تخمه م  خزان

 ؟ یکنی مرا رو زا به راه م یچرا الک ستی دست بردار ن نیا یدونی آخه دختر تو که م -

 : میگویو م کشمی م یق ینفس  عم کالفه

 ! خوبه؟ دیببخش -

رفت با   دی نازت رو نخر گهید یدی د هوی قهر و ناز نکن...   ی... عقل داشته باش، هستیخوب ن ری نخ -
 ! از من گفتن بود!ختا ی رو هم ر گهید یکی

ببوسد، ناز کند، دوست داشته باشد مو به تنم  رد،یرا در آغوش بگ یگر یجسور کس  د نکهیتصور ا از
 شد.  خیس

 : میگویو م کنمی را به سمت  خزان پرت م  یکوسن یعصب

 ! گهی خدا نکنه هم نم  هی -

 :دیگوی و م  خنددیم

 ؟ یمونی نم یر ی م یذار ی چرا م  رهی دلت گ نقدریآخ آخ آخ، تو که ا -

 :میگوی و م کنمی م بغض
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 خطرناکه خزان! یل یاون خ -

 : دیگوی و م  شکندیباز تخمه م الیخی ب  خزان

 !مییبه لطف  ُخلود خان االن درست وسط  گنگسترها -

 .دیگویهم نم راهی اما ب شودی صبحتش به ُخلود باز م  یرو  باز

  یحافظ حقوق  یبود که قمار کرد و خزان مجبور به فرار شد و من مجبور به ازدواج و خزان از سو ُخلود
 بابا طرد! حاج  یطرد شد و مجبور به ازدواج با شاهکار شد و از سو

 رخ نداد.  مانیکه برا ییهاکمتر از پنج ماه چه اتفاق  در

 . آوردی زنگ  در مرا به خودم م یصدا

 : پرسمی م متعجب

 ه؟ یک نیا -

 : دیگویم  کندی شالش را سرش م  شودی بلند م  شی که از جا  یدرحال خزان

 سفارش داده بودم! تزایپ -

 .کندی و حساب م ردیگی ها را م تزای و پ رودی و او به سمت  در م دهمی تکان م دنیفهم  یبه معنا یسر 

 : دیگویو م گذاردی مبل م یو رو داردی سرش بر م یو شالش را از رو گذاردیم  یعسل  یها را رو تزایپ

  دهی سفارش م  یرانیا یش غذاهاشاهکار همه  نی! ایحساب  یتزایپ هیاوف! دلم لک زده بود واسه  -
 که! میفست فود بخور ذارهی نم

 ؟ ینگرفت  ادی یآشپز  -

 :دیگوی و م  کندیرا باز م  یاول  یتزایپ در  

 کنم! یکه از ته  دل عاشقشم کدبانو گر  یکه بخوام واسه کس رمیگی م  ادی یوقت -

 ؟ی ستیعاشق  شاهکار ن -
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 :دیگوی و م کندیام محواله  یبد نگاه  

 بشم؟  یر یکب ی اون ا هی! من عاشق  چالیها خ  یاز ی کتک ن -

 :میگویم یاانه ی لبخند  موذ با

 !اشی انوس یاق یچشما -

 : دیگویو م کندی نگاهم م یعصب

 کن!  شیکه دارم... چشمات رو درو رتی خب غ یدرسته دوستش ندارم ها، ول  نیبب  -

 . زندیو او فقط لبخند م  دهمی سر م  یبلند یخنده

ام را تمام  بند و بساط  معده دیبا کنمی و حس م خوردیم  چیکه دلم پ ردیگیسمتم م ییتزایپ یکه یت
 . اورمی باال ب

نگران  خزان را پشت    یکه صدا  رومی م ییو به حالت  دو به سمت  دستشو شومی مبل بلند م  یرو از
 : شنوم ی سرم م

 شد؟  یچ الی خ -
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 . آورمیباال م یی ام بود و نبود را در روشوچه در معده هر

 : شنومی خزان را پشت  در م یصدا
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 دکتر؟  م یزنگ بزنم شاهکار؟ بر ؟یخوب  لای خ ال؟ی خ -

 گفتم:  یآرام یصدا با

 نه!... خوبم! -

 !نمیکجات خوبه آخه؟ در رو باز کن بب  -

 را باز کردم که گفت:  در

 بشورم؟  ای یشور ی چه زرد شده! دست و صورتت رو م  نی نچ نچ نچ نچ نچ! بب  -

 که خزان! ستمیفلج ن -

 خارج شدم که خزان گفت:  ییکردم و از دستشو  زیرا تم  خودم

 ! ینگرفته باش یز یچ یای مار ی! بزنه ی دلم شور م الی خ -

 ! خورهیم چیام پدل و روده  یمدت ه هی نینه بابا... ا -

 دکتر! میخب بر -

 :میگویم کالفه

 !ستی ن امی ز یخزان، خوبم چ گهی... ول کن دیییاَ  -

 شد. شیتزاینکرد و مشغول پ یپافشار  یگر ید

 جسور شب بخورد.  دی گذاشت و گفت که شا خچالیمن گرفته بود را در  یکه برا ییتزایپ

 نداشتم.  یآشپز  ینگفتم... اتفاقًا اصالً حوصله  یز یهم چ من

 که برود.  شدی داشت آماده م خزان

 گفتم:  مردد

 نکرده؟  ریخزان به نظرت جسور د -
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 گفت:  متعجب

 اد؟ ی هفت هشت نم شه یچرا؟ مگه هم رید -

 میگویم  زانیآو یلب و لوچه با

 اهوم! -

  یطب سنت هیمامان  شیبرو پ  یر ی شده! دکتر نم  اتیز ی چ هیتو امروز  الی! خگهید ادیخب پس م -
 !یز یچ

 نه... خوبم خزان نگران نباش!  یوا -

 شد بهم زنگ بزن! یخوب، خبر  یل یخ -

 باشه خدا به همراهت! -

 .رودی و م  کندیم  یکوتاه ی  ظ خداحاف

 . زنمیم  یو لبخند  پهن  شنومیرا م  دیچرخش کل  یباالخره صدا نکهیتا ا گذردی ساعت م  کی حدود

 آمد! باالخره

 شده بودم؟  نیچن نیچرا ا من

 ... خواستی دلم جسور را م فقط

 !ت ی ابد یجسور برا کی

را    راهنشیو باز با ولع پ  اندازمیو خودم را در آغوشش م کنمی به سمتش پرواز م شودیخانه که م وارد  
 . کشمی بو م

 : دیگوی و م کندیرا دور  کمرم حلقه م دستش

 ال؟ یشده خ یز یچ -

 . میبگو یز یدوست نداشتم چ اصالً 
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 حاصل کنم.  نانیدوست داشتم بو بکشم و از بودن  جسور اطم فقط
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 : گفتینگرانش که م یصدا اما

 چت شده؟  ال؟ی خ -

 :می ایکرد به حرف ب  وادارم

 دلم برات تنگ شده بود! یل یخ -

 . شنومی ازش نم ییصدا هیثان چند

 شده است.   رهیبا لبخند به من خ  نمیبیکه م کنمی را بلند م سرم

 دلت تنگم شده؟بود گذاشت رفت؟! االن  یک -

 . دیام از بغض لرزچرا اما... چانه دانمی نم

حس  بد کل  وجودم را فرا گرفت که باعث شد اشک از     کیاما  کندی م یکه دارد شوخ دانستمیم
 شود.  یچشمانم جار 

 گفت:  دهیترس جسور

 ؟ یکن ی م هیچرا گر ال؟ی خ -
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 نگفتم. یز یزدم و چ  یهق

 و گفت:   دیام را بوسرا پاک کرد و آرام گونه  میانگشتان  شصتش اشک ها با

 اشکات!  کننیم اموونه ی! دالینکن خ هینکن... گر هی! گرخوامی ... ازت معذرت مدی... ببخشدیببخش -

 را کنترل کنم. میتا اشک ها  دمیکش یق یعم  نفس  

 آمدم و گفتم:  رونیآغوشش ب  از

 م! مقصر منم! آره مقصر منم!باشه... باشه... من متٔاسف -

 پشتم را به او کردم و به سمت  اتاقمان رفتم. و

 افتاده بود؟ میبرا یحالت ها چه بود؟ چه اتفاق نیا

 . دمییبو  قیو عم دمیکش رونیجسور را ب  یها راهنی از پ یکی سمت  کمد رفتم و  به

 ! دمیرا نفهم میاشک ها لی و دل ختمیو ناخواسته اشک ر دمییبو

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

 

 زنگ خورد. اشیبود که گوش  یطرح دن  یبود و درحال  کش  نییپا سرش

 برداشت. رشیتحر ز  ی م یرا از رو یگوش

 پاسخ داد:  عی ناخواسته لبخند زد و سر یگوش یصفحه  ینام  خروش رو  دن  ید با

 سالم خروش! -

 : دیبمش را پشت  خط شن  یصدا

 با خودم گفتم بهت زنگ بزنم صدات رو بشنوم! کردم؛ی داشتم بهت فکر م -
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 کرد و گفت:  یخجل  یخنده

 ؟ یامم، چه فکر  -

 : دیکش یق ینفس  عم خروش

 !دادیتو تو ذهنم جوالن م  ی... چهره دونمیچه م -

 سراسر  وجودش را گرفت.  یبد حس  

 کرد؟ی چه م داشت

 گرفت؟ یو قلوه م دادیمرد  متٔاهل  بچه دار دل م کی با

 خودش را جمع کرد و گفت:  عیسر

 من تو ذهنتون جوالن بده! ینداره که چهره  یلیدل -

 محکم!  یلیخ ل  یدل هیچرا... داره!  -

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس  

 !یشی از خط قرمزها رد م  یدار  کنمی حس م ؟ یتمومش کن  شهی م -

خاطر  تو رو   یل یاز خط قرمز رد شدنه؟ باشه... من از خط قرمز رد شدم چون خدوست داشتن  تو  -
 ! خوامیم
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 ... ستادیزمان ا ییگو

 بردند...  ادیراه رفتن را از  یوار یساعت د یهاعقربه 

 لبانش حس کرد.  یاشک را رو ی  به خود آمد شور  تا

 دوست داشتن؟   گفت؟یمرد چه م نیا

 ؟ یخواه خاطر 

 گفت:  یپر بغض یرا پاک کرد و با صدا شیهااشک  عیسر

و نه من  یزد   ینه تو حرف رم،یگیم  دهیحرفت رو نشن نی! ایکنی م  انتی به زنت خ یتو... تو... تو دار  -
 !دمیشن  یحرف 

 شد:   یعصب خروش

 جوانه! من دوستت دارم! یبه َکر   یحرف زدم که بشنوم نه خودت رو بزن -

 پوستت رو بکنه! گمیاحد و واحد به داداشم م یبس کن... بس کن... به خدا -

 پوزخند زد:  خروش

 حالم رو؟   یفهمی جوانه! م خوامی ! تو رو با دل و جونم م ترسمی نم  یچ یاز ه -

 ...بفهمد خواستی ... نمدیفهمی ... نمنه

 را از سر گرفت.  هیرا قطع کرد و گر  یگوش یعصب

 بود؟  یچه سرنوشت  گرید نیا

  دیبود و عدل همان آدم با رفتهیفلجش او را پذ  یاز او خوشش آمده بود و با پاها یاز سالها کس  بعد
 پدر باشد!  کیمرد  متٔاهل و  کی

 . کردیو همه کس گله م زیو از همه چ  ختیری م اشک

 رفت... یاشکش رو به خشک  یگذشت و چشمه یساعت
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  شیرو یجلو  یخروش با آن چشمان  آب  یبود و چهره ره ی خ ینامعلوم یچشمان  سرخش به نقطه  با
 . بستی نقش م

 خروش...  بستیم چشم

 خروش... کردی باز م چشم

 باز شدن  در  اتاقش سرش را بلند کرد و به فروغ چشم دوخت.  یصدا با

 تش آمد و گفت: به سم  دهیترس  فروغ

 دخترکم؟ ی کنی م هیشده؟ چرا... چرا گر  یز یجوانه؟ چ -

 و گفت:   دیبه سرش کش  یدست

 ... فقط... دلم گرفته بود!ستی ن یز یچ -

 زکم؟ی عز یمطمئن  -

 سرش را تکان داد و گفت:  حالی ب

 نگران نباش فروغ جون!... من حالم خوبه فقط دلتنگ  مادر و پدرم بودم. -

 زد و گفت:  ین یلبخند  غمگ  فروغ

 ! رمیگی ها رو نماون یجا وقتچیدخترکم... من ه ی هم دلتنگ باش دیبا -

 . دیدست  فروغ را گرفت و بوس جوانه

 !ی زم یمامان فروغ؟ تو همه چ هیچه حرف نیا -

 شود.  شیاشک ها ختن  ی تا مانع از ر دیکش  یقینفس  عم   فروغ

آمده باشد   ادشی یز ی و عقب گرد خواست از اتاق خارج شود اما انگار که چ دیبه سر  جوانه کش  یدست
 برگشت و گفت: 
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!  ششیبرم پ خوامی م  ستیخوب ن  ادیز الی ! اومدم بهت بگم حال  خیو حواس پرت  یر یخدا... پ یا -
 ؟ یایتوام م

 افتاده؟ یاتفاق  ؟یچ یعنی ست؟ یحالش خوب ن  -

هم شده...  ینازک نارنج اره،یباال م نهیبی رو م ی و قرمه سبز  تزایجسور زنگ زد گفت رنگ پ -
 ! کنهی بغل م کشهی بو م دارهی جسور رو بر م یهاراهن یپ

 زد و گفت:   یلبخند  آرام جوانه

 شده؟  نیچرا همچ  -

 زد و گفت:  یچشمک  فروغ

 بده!  شیآزما میکنم بر  اشی حامله است! حاال برم راض گمی من م -

 شد.  رهی با همان لبخند به فروغ خ جوانه

را   زیچ چیه یحوصله  تیوضع نیاما االن... و در ا دیکشی م غی ج  یبود از خوشحال یگر یزمان  د هر
 که امکان  وجود داشتنش نود و ُنه درصد بود. یابرادرزاده  ی  نداشت، حت

 گفت:  فروغ

 ؟ یایم -

 تکان داد و گفت:  ینف  یرا به نشانه   سرش

 بخوابم!  خوامی ام، منه... خسته -

 واست درست کنه، گرسنه نمون!  یز یچ هیبگو  دهیات شد به فرباشه... گرسنه  -

 هم فشرد و گفت:  یرو پلک

 چشم!  -
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دستانش   یتخت گذاشت و وزنش را رو یکه رفت به سمت  تختش رفت و دستانش را رو فروغ
 تخت جا به جا کرد. یرا رو شی و با دستانش پاها دیتخت کش   یو بندش را رو ختیر

 سفر کند.  یخوابی کرد افکارش را پس بزند و به عالم  ب یرا بست و سع  چشمانش

 

 ــــــــــــــــ                      

 

 خروش گره خورد.  ی  انوسیچشمانش را آرام گشود که نگاهش با نگاه  اق یاحساس حضور کس  با

 . ندیبیکه دارد خواب م دانستیم

 خروش گذاشت و زمزمه کرد:  یگونه یرا باال برد و رو  دستش

 خروش!  -

 جانم؟  -

  یو رو دی که خروش به سوالش داد انگار که تازه به خودش آمده باشد دستش را پس کش یجواب  با
 گفت:  یو عصب دهیتخت نشست و ترس 

... دتیدی م یکیاتاق  من؟ اگه... اگه  یتو یاومد یتو... تو چجور  ؟یکن ی م کاری چ نجایتو ا -
 افتاد؟یم  یاقچه اتف یدونیم
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 گفت:  الیخی ب  خروش

 ! دادنی ... فقط به اون داداش  لندهورت گزارش میچ یه -

 گفت:  تند

 در مورد  برادر  من درست صحبت کن!  -

 نه؟ یاز ا ریغ -

 گفت:  یسرخ یو با چهره   یعصب

 تو تو؟  یاومد ی... چجور رونیبرو ب  نجایاز ا -

تو   دم یپر یپشت  واریعمارت بودم، فروغ رفت منم از د یروبرو زنمی حرف م   یداشتم باهات تلفن یوقت -
 و از پنجره اومدم تو، حله؟

 از گرفت و گفت:  نگاه

 برو!  نجایاز ا -

 چند بار بگم؟ عاشقت شدم! -

 را با عذاب بست و گفت:   چشمانش

 برو و نذار حرمت ها شکسته شه!  نجایلطفًا... از ا -

 ته؟ یحال خوامت یم گمی حرمت... م  یگور پدر  هر چ -

 زد و گفت:  اشنه یبه س  یمشت یعصب

 برس! اتی ! برو به زن و زندگ فهممی ! نفهمم، نمستین امی حال ری نخ -

 ؟ یفهمی م ام،یجوانه! من حاضرم با تو تا ته  جهنم هم ب یبه نفهم یخودت رو زد -

خب پس دست از سرم بردار بذار    ؟ی! منو دوست دار امیب  ستمیاما من حاضر ن یایب  یتو حاضر  -
 مرد  متٔاهل! هی رو بکنم عاقالنه عاشق شم نه عاشق   امی زندگ
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 دخترک را گرفت و گفت:  یبازوها  شیهادست  با

 !یجوانه... انکار نکن... دوستم دار  یدوستم دار  -

 بغض گفت:  با

 ندارم!  -

 !یخوای توام منو م  خوامتیجوانه! همونقدر که من م یدار  -

 ز چشمانش را بست و گفت: عج با

 ! ی... تو... تو زن دار ستیکار درست ن  نیا -

 !دمی طالقش م -

 ! ایاز مادرش جدا شه؟ خروش به خودت ب یخوای م سوزه؟یدلت واسه پسرت نم  -

 !دمی جوانه! از دستت نم دمی نه... نه... تو رو از دست نم  -

 خروش...  -

 سرش کاشت.  یرو یوانه گذاشت و آرام بوسه اج یموها یبه سمتش خم شد و لبانش را رو خروش

 . ختیمسخ شده  اشک ر جوانه

 کردند.  سیصورتش را خ  شیهااشک

سرش بردارد  یلبانش را از رو نکهیجوانه گذاشت و بدون  ا یهاگونه یدستانش را رو  خروش
 را پاک کرد.  شیهااشک

 هم جدا شدند اما فاصله نگرفتند.  از

 زد و گفت:  یهق جوانه

 !کنمی خروش خواهش م -
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 جوانه التماس نکن! کشمی ! ازت دست نمکشمی ازت دست نم  -

 گونه اش کاشت و آرام دم  گوشش گفت:  یرو  یاخم شد و بوسه و

 !زنمی بهت زنگ م -

 تخت بلند شد و به سمت  پنجره رفت.  یاز رو و

 . دیپر نییجوانه کرد و از پنجره پا  یحواله یارهی شت و نگاه  خآخر برگ یلحظه 

 و زمزمه کرد:  دیبه صورتش کش  یدست

 ! یاگهید  ز  ی ... نه چچهیباز هیو جوانه  ی  باز  هیفقط  نیپسر... ا ای به خودت ب -
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 زده گفتم:  بهت

 ؟ یچ یعنی -

 خانم با خنده گفت:   فروغ

 ! کنهی کوچولو تو وجودت داره رشد م هی یعنی -

 !شدی نم  باورم

 !بچه؟
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 ش نوزده سال داشتم! ... من همهمن

 بچه... نیو حال ا میش سه ماه بود که ازدواج کرده بودهمه ما

 ...ایخدا

 را برداشت و گفت:  اشی خانم گوش   فروغ

 !دمی من به جسور خبر م  -

 گفتم:  تند

 شده باشه! یاشتباه  هی دی... شادیبهش، شا نینگ یز ی نه نه... تو رو خدا چ -

مادر   ی! بهت رو بذار کنار! تو دار یار یبال در ب  یاز خوشحال دی! االن بایادخترم؟ حامله  یچه اشتباه -
 جسور! یمادر  بچه  ؛یشیم

 رفتم و با بغض گفتم: به دندان گ لب

 مادر شدن رو ندارم فروغ خانم! ی  من هنوز آمادگ -

نعمت    ؟یمادر شدن رو ندار  ی  آمادگ یچ یعنی نکهی! دوم هم اکی نیفروغ خانم نه و مامان فروغ، ا -
 که گذاشته تو دامنت! یرو دار  اشی که آمادگ دونستهیخداست! حتمًا خدا م 

 گفتم:  عاجز

 ...تیوضع  نیآخه تو ا -

 ؟ یتیچه وضع -

 نداشت! یخبر   یکنون ت  یفروغ از وضع  مامان

 نرمال است! زیهمه چ کردی م  فکر

 زدم و گفتم:  یمسترب  لبخند  

 ام! ُشکه   کمی... من... یچ یه -
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خودت بهش بگو... بذار از زبون  خودت   گمی نم  یز ی! منم به جسور چیبرو دراز بکش رو به راه ش -
 بشنوه! 

 کرد و گفت:  یمکث

 برم! گهیمنم د -

 نکردم از بس که ُشکه بودم!  ییراینه تو رو خدا من ازتون پذ یوا -

 زد و گفت:  یمهربان  لبخند  

 !گهیوقت د هی جوانه هم تنهاست! انشاهلل  رم،ی زحمت نکش... من م زدلمی نه عز -

 و به سمت در رفت.  دیمانتو و شالش را پوش و

 اش کردم.هم بدرقه من

هم که شده چشمانم را ببندم و آرامش   یاقهیدق یاز رفتن  مامان فروغ به سمت  اتاقم رفتم تا برا بعد
 را مهمان  دلم کنم! 

 

 ــــــــــــــــــــ                    

 

  ی  پلکم را باز کردم که با چشمان  عسل یرتم آرام الصو یروز تک تک  اجزا ی حس  حرکت  انگشت با
 جسور روبرو شدم. 

 زد و گفت:  یلبخند

 خوبه حالت؟  -

 که در اثر  خواب ُخمار شده بود گفتم:  ییو با صدا دمی اش گذاشتم و آرام بو کش نهیس یرا رو سرم

 مرد؟ یدار  یتو چ -
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 کردم لبخند زد.  حس

 ؟ یعاشقم  یبگ یخوای م -

 و گفتم:  دمیا بوسگونه اش ر آرام

 مرد  خطرناک شدم!  هی بگم عاشق   خوامی م -

 و گفت:  دیکش میبه موها یدست

 که اون مرد  خطرناک چقدر دوست داره! درسته؟ یدونی و حتمًا م -

 کردم و گفتم:  یآرام یخنده

 ؟ یکنی استفاده م یتو از ادکلن  خاص -

 نه، چطور؟  -

 ؟ یزنی اصالً ادکلن نم  یعنی -

 ندارم!   یخوب یونه ینه... باهاش م -

 و گفتم:  دمیبو کش  آرام

 ه؟یخوب مال  چ  یبو نیپس ا -

 جسوره! یبو -

 و آرام گفتم:  دمیبو کش  باز

 جسور...  یبو -

 اضافه کردم:  یاز مکث  کوتاه بعد

 جسوره! یبو  ارمی پس و -
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 : د یمتعجب و منگ پرس جسور

 ار؟ یو -

 ازش گرفتم و گفتم: نگاه

 ... من باردارم!یعنی... زیمن... چ -

 نشان نداد.  یالعملنکرد و عکس  یجسور حرکت یاقه یدق یبرا

 گفت:  ی بلند یتخت نشست و با صدا یرو ناگهان

 ؟یاحامله  -

 شدم و گفت:  زی خم ین دهیترس

 ! یشیم  یعصب  دونستمی نم -

 کرد و گفت:  یاتک خنده  منگ

 دختر  خوب؟ من... ُشکه شدم!  هیچ یعصب  -

 انداختم و گفتم:  نییسرم را پا ناراحت

 کنکور بدم!  خواستمیو من... من م میش سه ماهه که ازدواج کردآخه... االن وقتش نبود... ما همه -

 زد و دستانم را در دست گرفت و گفت:   یلبخند  آرام جسور
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 ... یتونیآره، درسته... اما تو م  -

 اش را کامل کرد: شکمم گذاشت و جمله یرا رو دستش

 ؟ی کوچولو بگذر  نیاز ا -

 دادم.  زشیر یاجازه   میهادستش گذاشتم و به اشک  یرا رو دستم

 بگذرم! تونمی ... نمتونمی نه... نم -

 ت: و گف دیهمان لبخند  مهربان در آغوشم گرفت و آرام سرم را بوس با

 !یز ی اشک بر ستین یاز ی من هستم اصالً ن یتا وقت  -

 دستم سمت  گردنبندم رفت...  ناخواسته

 داده بود.  هیعقد به من هد یکه سر  سفره  یگردنبند همان

 اسمش!  گردبند  

 را بستم و او گفت:  چشمانم

! ؟یتو کنکور ند ذارمیبا من! من مگه م زهایچ یه یتو فقط مراقب  خودت و کوچولومون باش، بق -
 سال  بعد بده، باشه؟

 درس بخونم! تونمی آخه، من که با بچه نم -

 ؟ ی... من هستم، خودم مراقبشم... اوکیتونی م -

 به صورتش گفتم:  رهیرا بلند کردم و خ  سرم

 !یدیم تیممن اه یهابه خواسته نقدریکه ا یهست یمرد نی... اولدی! شایخوب   یلیتو... تو خ  -

 که چشمانم را بستم. دیرا بوس امی شانیشد و آرام پ خم

 ! یزمیچون تو همه چ -
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 کرد و من گفتم:  سکوت

 پسر؟  ایبه نظرت دختره  -

 دوست دارم دختر باشه! ی... ولدونمی اون رو نم -

 زدم و گفتم:  یلبخند

! واقعًا خوش به  یورز یبهش عشق م ،یکنی محدودش نم  ،یی... چون پدرش تونطوریمنم هم -
 حالشه!

 و او لبخند زد.  دمیخند

 ...ایخدا

 ؟ یخوب باش  یتوانی چقدر م تو

 !یمرد را سر  راهم قرار داد نیا یاوج  بدبخت در

 من خوب است! یکه با تمام  بد بودنش برا یمرد

 ... بودنت رو شکر!ایخدا
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 اش شد. قهوه دن  یلبانش مشغول  نوش یلبخند  شرور  رو با

 . دیایشاهکار در ب  یاالن هاست که صدا دانستیم

 بود.  یراض  یلیکارش خ  از

 انه را لرزاند: شاهکار چهارستون  خ یگذشت که عربده یاقهیدق

 ! کشمتی خزان م -

 زد و فنجان  قهوه را کنار گذاشت.  یلبخند

 لب زمزمه کرد:  ریز

 ! میکه داشته باش میری خب... م -

 شد و داد زد:  رهیبه خزان خ  یبرزخ  یبعد شاهکار به آشپزخانه آمد و با چهره یاهیثان

 ؟ یرو حذف کرد  الیناز یهاو عکس  یمن دست زد ی  به گوش  یتو با چه حق -

و به   داشتی اش را بر مکه فنجان قهوه  ی بلند شد و درحال اشی صندل  یاز رو ی لکس یبا لبخند  ر خزان
 گفت:  رفتی م ییسمت  ظرفشو

 کنم که من زنتم!  یادآور ی بهت  دیرفته با ادتی! اگه یحقوق  همسر  -

 داد زد:  شاهکار

 درسته؟ یبگ یخواستی م نویشده! ا  امی که به زور وارد زندگ  یزن  اجبار  هی -

 گذاشت و به سمت  شاهکار برگشت و گفت:  نکیرا در س  فنجان

 باشه زنتم!  یهر چ -

 زد و گفت:   یپوزخند شاهکار
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 فرار کرد و...  یعوض  ی  و پست بود که با اون حافظ حقوق  ری حق نقدریکه ا  یزن -

 که خزان به صورتش زد حرفش قطع شد.  یای ل یس با

 با نفرت لب زد:  خزان

 ! یپست یل یخ -

 تکان داد و گفت:  یکرد. سر  یمکث

 هیمن برات  یکنی اگه هم االن فکر م ،یتو پاک  ،یمنم... تو خوب ایباشه... تنها انسان خطاکار  دن  -
...  رمیمن م وفتهیب  ابیکه آب ها از آس گهی! سه ماه درمی ... من میمزاحمم و نذاشتم به عشقت برس

 ! ی... شاهکار عباسوفتهی تا چشمت بهت ن شمی گم و گور م رمیم

 از آشپزخانه خارج شد.  عیحرف زدن به شاهکار بدهد سر یاجازه نکهیبعد بدون  ا و

 فرود آورد و زمزمه کرد:  زی م یمشتش را رو یعصب شاهکار

 لعنت بهت!  -

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

 

 چشم دوخته بود.  لشی موبا ی  به گوش  دهیترس

 .زدیبه استرسش دامن م لیموبا یصفحه  یخروش رو نام  

 .دییجوی را م  شی ها ناخن

 بود... نگران

 نگذشت که دوباره شروع به زنگ زدن کرد و... همان نام!  یاقهیقطع شد اما دق زنگ

 تا خودش را کنترل کند.  دیکش یق یعم  نفس  
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 برداشت و جواب داد:  زشی م یرا از رو اشی گوش

 بله؟  -
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 انداخت:  نیخروش پشت  خط طن ی  عصب یصدا

 ؟یدی جواب نم زنمی زنگ م یچرا هر چ  -

 ه داد. ادام شی ناخن ها دن  ییسکوت به جو  در

 بهم!  زم یرو بر زیام تا همه چاشاره هیجوانه سگم نکن که منتظر   -

 و کالفه گفت:  دیکش شیناخن ها دن  ییاز جو  دست

... داداشم بفهمه ستیدرست ن  نی! به خدا امیدی انجام م میرو دار ایکار  دن  نی خروش! ما اشتباه تر -
ات  ... اگه... اگه زنت بفهمه... بچهای بعد منو بعد خودشو! تو رو خدا به خودت ب کشهی اول تو رو م

 سوزه؟ی نم نی بفهمه... دلت واسه آر

 پشت  خط عربده زد:  خروش

 ... حل نشد؟ دمی جوانه! من بهت گفتم جانان رو طالق م یدی م  لمیتحو یتکرار  یهاحرف  یباز دار  -

 بر دار!   ییدست از زورگو ؟یفهمی ! مبا تو باشم خوامی نه حل نشد! من نم  -
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  ربرمتیبغلم م  ری ز زنمتی اونجا م امیم شمی خدا پا م ی  نکن... به خداوند موونهیجوانه... جوانه د -
 نا کجا آبادا! فقط من... فقط تو!

 و سکوت کرد.  دیکش  یق ینفس  عم کالفه

 نبود.  اشیحال   زیچ چیمرد ه نیا

 دوباره گفت:  خروش

 ؟ ییجوانه؟ اونجا -

! پس حداقل بذار هضم کنم... یزن ی بگم تو باز حرف  خودت رو م  یرابطه هر چ نیاز ممنوعه بودن  ا -
 !رمیگیخودم باهات تماس م

 سکوت کرد و گفت:  یالحظه  خروش

 خوب... منتظرم! یل یخ -

 قطع کرد.  و

 .کرد تی اش هدا انوی را سمت  پ لچرشیرا کنار گذاشت و و  یگوش جوانه

 گذاشت و ناخودآگاه آهنگ  معشوق  گوگوش را نواخت...  انویپ یها دیکل  یرا رو شیها انگشت

 و خواند:   نواخت

 ی تو نه بارون  -

 شن باد...  نه

 ی نه مرهم تو

 !ادیفر نه

 ...یانه خسته تو

 همپا! نه
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 نه از ما!  یر ینه از غ تو

 : ختیو اشک ر خواند

 رون ی تو نه ب -

 ... یدرون نه

 نه ارزون  تو

 ... یگرون نه

 ی نه خاک تو

 گنج؛  پوشش  

 مهره هی نه

 شطرنج!  یرو

 خواند:   یبلند تر  یصدا با

 !یکه باش یتو فقط هست -
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 در را باز کند. یدر را فشردم و قدم عقب رفتم و منتظر ماندم تا کس زنگ
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 آگاه شوم.   نجایبزنم و از اوضاع و احوال ا یسر  امیپدر  یخواستم به خانه   امروز

 شد.  یکردم که جسور راض یاما من آنقدر پافشار  یبرو  دیکرد که نبا دیچند جسور تاک هر

 .آمدی م زی نبود او ن شگاهینما یکارها اگر

 . شودیباز م  یکی ت یبا صدا در

"بله"  دیگوی نم چوقتیه داردی که مامان در را باز کرده است چون هر وقت اف اف را بر م فهممیم
و بعد باز کند    ستیبله و بفهمد که پشت در ک  دیکرده بود که حتما بگو دیخاقان هزارباربه مامان تاک

 . انداختی وش م پشت  گ شه یاما مامان مثل هم

 ... خاقان

 خاقان...  آه

  دهیرا از پشت  تلفن شن شیصدا  ی  بودمش و نه حت  دهیمرخص شده بودم نه د مارستانیاز ب  یوقت از
 بودم.

 . بندمیو دروازه را پشت  سرم م شومی م اطی و وارد  ح زنمی را پس م افکارم

 بودم...  نجای. چقدر دلتنگ  ادوزمیمان چشم مخانه  به

 ...میخوب هم داشت یروزها میبد داشت  یچقدر روزها هر

 ...میکردی و ما کمکش م پخت ی مامان آش م شهیقبل که هم یسال ها یمحرم ها مانند

 خندان... ی  عقد و عروس  ای

 ...نی آمدن  آر ایدن به

 ... اطیحوض  وسط ح  نیکنار  هم قاً یخزان دق یها یباز  مسخره

و تا   میدیکشی . من و خزان کنار  هم دراز م میدیخواب یدر بهارخواب م  یتابستان که همگ یها شب
 ...میکردی خود  صبح صحبت م
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 ...میتر بخواب عیکه سر زدیهم بهمان تشر م مامان

 خوش!  ادشی

 قشنگ و خوب! یزود گذشت... آن همه روزها چقدر

 در راه است!  یکه بعد از آن تابستان چه زمستان میدانستیم چه

دوم  یپله یو گوشه  آورمیرا در م  میو کفش ها رومی و به سمت  پلکان م کشمی م یق یعم  نفس  
 . رومی و باال م گذارمیم

 . شومی و وارد  خانه م کنمی آرام در را باز م  رسم،ی که م یدر  ورود به

 .خواندی به چشم قرآن م نکیداده و ع هیتک   ینگقرمز ر ی  که به پشت نمیبی را م مامان

 :میگوی م آرام

 سالم مامان! -

 : دیگوی و م داردیرا بر م   نکشیو ع زندیم  یمن لبخند دن  یبا د رد،یگی را باال م   سرش

 !نجایا نیبش  ای... ب ای!... بالمیماهت خ یسالم دخترم... سالم به رو -

 .نمینشی و کنارش م رومی سمتش م به

 .گذاردی و کنار م بوسدی و م بنددی را م قرآن

 :دیگوی و م  ردیگیرا م دستم

 ؟ ی زنی دخترم؟ چرا بهمون سر نم یشد  وفای ب یچرا رفت  -

 :میگوی و م  اندازمیم نیی سرم را پا خجل

 ام!مامان... شرمنده دیببخش -

 شوهرت خوبه؟  ؟ی... خوبالمیدشمنت شرمنده باشه خ -
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 د؟ یخدا رو شکر... شما چطور میخوب  -

 : دیگویو م کشدی م یآه

داره... جانان به خروش   یبده یکمپ افتاده... خاقانم کل  یمامان جان؟! ُخلودم گوشه  میچطور باش -
... قلبش  ادی تا شب م رهی ندارم... چطور باشم؟ حاج بابات هم صبح م  یشک کرده... از خزانم خبر 

 ...ترسمی که م ارهیبه خودش فشار م درنقیکه! اما ا یدونی... مضهیمر

 . دهدی امانش نم  هیگر

 : میگویو م  کنمی اش حلقه مدستم را دور  شانه نیغمگ

 !شهی درست م ز ینکن... همه چ هیمامان جونم تو رو خدا گر -

 : دیگوی و م زندی م یهق

 شده جهنم!  نجایا یخونه رفت  نیتو از ا یاز وقت ؟یچه درست شدن  -

 : دیگوی و با بغض م کندیرا پاک م   شیها اشک

 نه؟  ستیشوهرش سالمه؟ معتاد که ن  اد؟یخزان خوبه؟ شوهرش باهاش راه م -
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 :میگوی م نانیاطم با

 ! هیخوبه مامان... مرد  درست -
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 :دیگوی و نگران م  ردیگیبه دندان م لب

 دخترم؟  یطمئن م -

 باال آورده؟  یآره مامان جان، مطمئنم... خاقان چرا بده  -

 : دیگوی م یو با حرص  آشکار  ردیگی را باال م   سرش

همتاست! خاقان خونه گرفته... قسط خونه و قسط وام داره...  تهیعفر یاون دختره  ر  ی ش تقصهمه -
 ! پسرم پر پر شده!ینجار  رهی صبح تا شب م

 یاهر خونه شدن؟ی م نیاجاره نش دیخوبه خونه گرفته... تا آخر عمرشون با  یلیکه خ  نیخب ا -
 رو نشور!  زبونی مامان جان... گناه  اون دختر  ب گهیداره د یقسط

 ! گهید کنهی کارهاش رو م یرک یز ری... ززبونهی زبون؟! آره ب   یب -

 بحث را عوض کنم گفتم:  نکهیا یبرا

 ه؟ یداستان  جانان و خروش چ -

 حوصله گفت:  یب

پسرم...   ی  شونیزده رو پ انتی خروش مشکونه... برچسپ  خ  یرفتارها گهی... جانان مدونمیچه م -
 !دونهیخدا م  ه،یزن  ُخلود بشه ک  ادیب  دیکه با یبدتر... اون  یکی از  یکیدخترم من عروس نگرفتم، 

 ام را لو ندهم.تا خنده  رمیگیبه دندان م لب

 :میگوی و من مردد م گذردیم یاقهیدق

 مامان؟  -

 جانم؟  -

 بهت بگم! خوامی م یز یچ هی -

 : دیگوی م دهیترس
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 فقط خبر بد نباشه که تحمل ندارم!  -

 گفتم:  تند

 !ستینه، نه... خبر  بد ن  -

 ! شنومی خب، م -

ن کردم و در آخر گفتم:  یکم ن و م   م 

 ام مامان!من حامله  -

 نگاهم کرد و گفت:  متعجب

 ؟ یچ -

 تکرار کردم:  دوباره

 ام!من حامله  -

 گفت:  یعصب یو با حالت متعجب

 ؟یمصرف نکرد  یر یشگیمشترک؟ مگه قرص پ ی  حامله؟ االن؟ بعد از سه ماه زندگ -

 گفتم:  ناراحت

 ؟ی... خوشحال نشددونستمی نم -

هواتون رو نگه  کمی گن؟ی م یآخه دختر مردم چ یامه، دوستش دارم ول خوشحال که... نوه -
 مادر! گهید نیداشتیم

 لب به دندان گرفتم و گفتم:   خجل

 مامان! -

 چند وقتشه؟ ؟یخوب... دکتر رفت یل یخ -
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 ... سه هفته است.میبا جسور رفت  روزید -

 زد و گفت:  یح یمل  لبخند  

 مبارکت باشه دخترم!  -
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 زدم و گفتم:  یپرذوق لبخند  

 مامان! یمرس -

 لحظه زنگ  در به صدا در آمد.  همان

 خواست بلند شود که مانعش شدم و گفتم:  مامان

 ! کنمی مامان... من باز م  نیتو بش -

 بلند شدم و به سمت  اف اف رفتم. نیزم  یاز رو و

 را برداشتم و گفتم: یگوش

 بله؟  -

 : دمیخاقان را از آن طرف شن یصدا

 باز کن، منم! -
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 اف اف را زدم و به کنار  مادرم برگشتم.  یرا گذاشتم و دکمه یگوش

 گفت:  مامان

 بود؟  یک -

 خاقان!  -

خدا  یشهی شه، هم داشیورا پ نیظهر ا وقت  بعد از نی ... پسرم اومده؟ اصالً سابقه نداشت ایاله -
 بود! ینجار 

 باز شد و خاقان آمد. در

 . میو به استقبالش رفت م یو مامان بلند شد من

 . دیو چند بار سرش را بوس دشیبه آغوش کش مامان

 اما فقط با او دست دادم. من

 که هنوز ازم دلخور است!  دانستمیم

 . مینشست نیزم  یو رو میمخالفت کرد مانیاما هر دو مینیمبل بنش  ی اشاره زد که رو مامان

 ذوق زده گفت:  مامان

 خاقانم؟  یورا؟ راه ُگم کرد نیچه خبر از ا -

 و گفت:  دیبه گردنش کش یشرمنده دست خاقان

 مامان! کنمی اصالً وقت نم  -

 هم فشرد و گفت:  یرا محکم رو  شیلب ها مامان

 اون دختره...  ی  معلومه... از صدقه سر  -

 نگذاشت حرفش را کامل کند:  انخاق
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 !کنمیمامان... خواهش م  -

 نگفت.   یز ی با چشم غره نگاه ازش گرفت و چ مامان

 را صاف کردم و گفتم:  میصدا

 مبارکه! ن،یدیخونه خر -

 را تکان داد و گفت:   سرش

 ممنون! -

 گفت:  مامان

 خاقانم خسته است.  زیبر  ییچا هیدخترم برو  -

 بلند شدم و به سمت  آشپزخانه رفتم. نیزم یتکان دادم و از رو  یسر 

 .دمی شنی را م شانیصداها

 آرام گفت:  یل یخ مامان

 بگو گناه داره دخترم!  کیحامله است! بهش تبر الی خ -

 متعجب در جواب  مامان گفت:  خاقان

 زود؟   نقدریحامله است؟! ا -

بچه   یهم برا یبد  ت  یخب... شوهرش پولداره موقع یرو گفتم ول نی! منم همشنوهی آروم تر مادر، م -
 ! ستیآوردنشون ن

 : شنوم یپوزخند  خاقان را م یصدا

 ! رمیبگ  ارویرو از اون   الیافتاد طالق  خ ابیآب ها که از آس خواستمی پول  حروم... مامان من م -

 ... دلم... دلم...اما... دلم دهدی انجام م ینادرست یجسور کارها دانستمی... خودم هم مدیلرز قلبم
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 : شنومی مامان را م یصدا

 مطلقه شه؟  المیخ  یخوای شوهرشه... م -

 که زن  اون شارالتان باشه مامان... اصالً هم برام مهم که ُخلود رو بکشه! نهیمطلقه شه بهتر از ا -

 ! شهیمادر؟ ُخلود برادرته، االن هم داره درمان م یگی م ینجور یچرا ا -

  نقدری! چرا تو اکنهی باز شروع م   نهیرو بب اشقه یعت یرفقا رونیب  ادیمادر  من؟ از کمپ ب  یچه درمان -
 مامان؟ یاساده

 نگو خاقان... تو رو خدا من قلبم طاقت نداره! ینجور یا -

 . امدیاز خاقان ن ییصدا گرید

 کردم و با قندان  کنارشان از آشپزخانه خارج شدم و به سمت  آنها رفتم.  آماده یفنجان چا سه

 گذاشتم که مامان گفت:  شانیها را جلو یچا

 دستت درد نکنه دخترم! -

 بود.   حیلبخند  مل کیمن تنها  جواب  

 بلند شدم و استکان ها را جمع کردم و به آشپزخانه بردم و شستم. یچا دن  یاز نوش  بعد

 هم عزم رفتن کردم. بعد

 ...ماندی گفت م  خاقان

 آرام گفت:  شدم ی خارج م  اطیآخر که داشتم از ح یلحظه 

 کنه!  ری خدا بخ یی ... کدوم دارهی م اشیی حالل زاده به دا -

 . گفتی م کی ام تبرکودک  تازه  یداشت برا یزبان  یرا به لبم آورد. با زبان  ب   لبخند

 زدم.  یشکمم گذاشتم و لبخند  آرام یرا رو دستم
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 ! رفت؟ی تا آسمان فرق داشتند، م نیکه هر کدام با هم زم شیها  ییاز دا کیکدام  به

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

 

 .زندندی زنگ م  کیتبر یمن شدند و برا  ی  باردار  یکم همه متوجه کم

  ،یکوچک  صورت  یبار کفش ها کی... دیخری کوچک م زیچ کی آمدی هر وقت که به خانه م جسور
و از کوچک   دیخری ... آنقدر میو آب   یبار هم جوراب  صورت کی ،یآب  ی  بار هم لباس  سرهم کی

 . کردی م تیکه ذوقش به من هم سرا کردی بودنشان ذوق م 
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و همانند  خروش   شودی که پسر م گفتیمن مطلع شده بود مدام م ی  که از باردار  یهم از وقت خزان
 . روندی هم به خروش م شیهاکه چشم بندمی شرط م   گفتی م  ی  کله خراب... حت

 . گفتیم  نایامن و مامان فروغ  یها را فقط جلو نیا

 ... کردیور جرئت نم جس یجلو

 شود.  بشیمن و جوانه نص ب  یبا ترک یدوست دارد دختر  گفتی جسور م چون

 شده بود... یاما... منزو جوانه
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  ز  یچ ش یعشق برا نیگفت که عاشق شده است و ا دمیبودنش را ازش پرس  یمنزو ل  یدل یوقت
 . ستین  یندیخوشا

 ... یشناسی گفت که تو نم یشد یچه گفتم عاشق  چه کس هر

 نشدم.  چشی پاپ گریهم د من

 . شدمی پر پر شدنش م یروز به روز و لحظه به لحظه متوجه اما

 نزد.  یشده است اما جوانه الم تا کام به او حرف  اشی ز یچ کیبود که جوانه  دهیفهم ی  حت  جسور

 .کندی شبانه روز خودش را در اتاقش حبس م   گفتی فروغ م مامان

 بودم.  نگرانش

 .دانستمی نم یز یخزان و شاهکار چ یرابطه از

 بود.   شانیسر  جا شانیاما کلکل ها دادندی آنقدر بروز نم یعنی

 . دمیخط کش   وریشهر ام  یس  یقرمز رو ک  یرفتم و با ماژ ممی سمت  تقو به

 . شدیمشخص م  ستش یجن  گریگذاشته بودم و دو ماه  د یبه دو ماهگ پا

 زنگ  در به خودم آمدم و به سمت  در رفتم و در را گشودم.  یصدا با

 بود. ستادهی زرد در چارچوب  در ا یبود که با چهره خزان

 گفتم:  دهیترس

 چت شده تو؟  -

 نپرس! یچیه الی به جسور زنگ بزن... به جسور زنگ بزن خ -

 گفت:  یاقهیو بعد از دق دیرا از دستم قاپ  یجسور را گرفتم که گوش یشماره  دهیترس
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  خواست،ی مون ازم پول مکن... حافظ... حافظ اومده بود در  خونه یکار  هیالو؟ جسور؟ تو رو خدا  -
کنم  کاریچ دونستمی ... من نمیشد شروع کرد به کتک کار  وونهید دیشاهکار هم بود، حافظ رو که د

 ! یکن... باشه... باشه... مرس یکار  هی... تو رو خدا الی خ  ش  یاومدم پ

 قطع کرد.  و

 است. دهیدو کوچه را دو نیدو کوچه با خانمان فاصله داشت و معلوم بود ا اشانخانه 

 گفتم: کالفه

 ؟ یدیدو نقدریچرا ا ،یزدی خب زنگ م -

 اصالً تو حال  خودم نبودم... -

 تر ادامه داد: عاجز

 شد؟! دایاش از کجا پ حافظ سر و کله نینشه... آخه ا شی ز یشاهکار چ  -

 و گفتم:  ندیمبل بنش یکردم رو  کمکش

 !یشی پر پر م یآماده کنم، دار  یز یچ یآب قند ه ی... من نجایا نیبش -
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 پشت  بند  حرفم به سمت  آشپزخانه رفتم و مشغول  سر و هم کردن  آب قند شدم.  و

 گفتم:  یبلند یهمان حال با صدا در
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 همه مدت چرا برگشته؟  نیحافظ بعد از ا -

 شهی من... باورت نم ش  ی الشخور پولش تموم شده... جرئت نکرده بره سراغ  جسور اومده پ ی  عوض -
که  نی... هم ارمی کرد... گفت دمار از روزگارت در م دمیبرگشت تهد نهیشاهکار رو بب  نکهیقبل از ا الیخ
 !دمیترس  یلی... منم خزدشی آخر! در حد  مرگ داشت م  م  یگفت شاهکار زد به س نویا

از آشپزخانه خارج شدم و به سمت    زدمی بهمش م یکه با قاشق  بلند ید را آماده کردم و در حال قن آب
 ولو بود رفتم و گفتم:  شی که خزان رو یمبل

 بخاطر  حافظ؟  ؟یدیترس -

 گفت:  یعصب

 گردن  شاهکار! وفتهیبکشتش خونش ب  دمینگران باشم؟ ترس یاون عوض یبرا دیمن چرا با -

 .دینفس نوش  کیه سمتش گرفتم که آرام ازم گرفت و آب قند را ب وان  یل

 ! یپس نگران  شاهکار  -

 گفت:  کالفه

راه   یسٔوال ستیاونجا چه خبره بعد تو ب دونمی نم لرزه،ی من هنوز دست و پام داره م الی خ ،ییاَ  -
 ؟ یانداخت

باز شد در با ضرب باز شد و   یز ی گفتن  چ یهمان لحظه که دهانم برا قاً یاما دق میبگو یز یچ خواستم
 افتاده وارد  خانه شدند.  نییپا یبا سر  نی و پشت  بندش شاهکار  خون  یاول جسور  عصب

 مبل بلند شد و به سمتش رفت و گفت:  یاز رو دهیشاهکار ترس دن  یبا د خزان

 ؟ یکنیکارا رو م  نیشده؟ چرا سر خود ا ینجور یسر و صورتت چرا ا یوا ؟یشاهکار؟ شاهکار خوب  -

 چشم دوخته بودم. اشی به نگران  یلبخند  محو با

 است.  دهیشاهکار لرز یقلبش برا دانمی که م یک یانکار کند؛ من  خواهدیچه م هر

 گفت:   حوصلهی اما ب  شاهکار
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 نگو!  یچ یه یک ی اعصاب ندارم تو  یکاف یخزان به اندازه  -

 گفت:  یبلند یبرگشت و با صدا ی عصب جسور

تا   ی! از کمیآوردی در م  یحافظ رو از تو اون مجتمع  کوفت یجنازه  دیاالن با دمیرسی احمق اگه من نم  -
 تو؟  یمالحضه شد یخود سر و ب   نقدریحاال ا

 گفت:  یآرام اما کامالً عصب  یبا صدا شاهکار

 هوم؟  ؟یکردی م کاری چ یتو بود کرد،ی م دیچشم  من داشت زنم رو تهد یجلو -

 . دیاش چشمانش را مالبا انگشت  شصت و اشاره  کالفه جسور

 آخر!  م  یبه س زدی نبود که جسور هم م نیدر ا ی شک

 دوباره زبان باز کرد: خزان

 ن؟ی کار کرد یبا حافظ چ  -

 اش کرد و گفت: حواله ینگاه  بد شاهکار

 نذاشت!  نی! اکشتمشی م دیبا -

 گفت:  ی عصب جسور

 یهاهیهمسا شیکشتی... میافتادی احمق... اگه من نبودم تو دردسر م یافتادی تو دردسر م  -
 ... بفهم نفهم!دادنی گزارش م تیکوفت

 نگفت.  یز ی چ شاهکار

 .دادمیهم حق را به جسور م باز

 افتاده گفت:  نیی پا یبا سر  خزان

  ابیا از آسخب... حاال که آب ه  یول  ستیمن ن  ریبخاطر  من شد... هر چند باز تقص هانیا یهمه -
 ! میجدا ش میتونی باهام ندارن... م یام کار افتاده و خانواده
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 سکوت کرد.  جسور

 با خزان موافق بود. انگار

 جبهه گرفت:  عیاما سر شاهکار

 ن؟ یزود جدا شد نقدریچرا ا گنی ات نمطالق! خانواده یگی م خورهی م  یبه توق  یتق یه -

... از کمک هات هم ممنونم! کنمی م ی زندگ کنم،ی ... خودم واسه خودم خونه جور مگمی به اونا نم -
 حله؟! ،یتموم شد! توام راحت شد

 ابرو باال انداخت:  شاهکار

 سراغت احمق!  ادی باز م ی! ولت کنم اون عوضشهی نم -

 و داد زد: شد   یعصب  خزان

 ... به تو چه؟ادیب -

 عربده زد:  شاهکار

 من شوهرتم!  -

 !یستین گهیاون موقع د -
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 تو؟ کنه؟ی م نی تع  نویا ینه بابا... ک -

 آره... مگه چمه؟ -

 خزان!  -

 خزان و کوفت... دست از سرم بردار!  -

 پوزخند زد:  شاهکار

 م؟ ی خودش رو انداخت تو زندگ یدست از سرت بردارم؟ ک -

 !میدانستیرا م نیمان اهمه زد؛یدو پهلو حرف م شاهکار

 کرد و گفت:  یعصب یخنده  خزان

 از جونم؟ هان؟  یخوای م یچ  رم،یاما االن دارم م اتی تو چه مرگته؟ آره درسته... من اومدم تو زندگ -

 خزان سگم نکن!  -

 ! رهی نشونه است تا گاز بگ هیسگ  هار که منتظر    هیجلومه؟  یاالن ک -

 ام گرفته بود و هم غصه به دلم نشسته بود.خنده هم

  یاست. برا دهیرا فهم نیکه جسور هم ا زدمی دل بسته بودند و حدس م  گریکدیبه  شانیدو هر
 از خانه خارج شد. دیبگو یز یچ نکهیبدون  ا نیهم

 را تنها گذاشتم. دادندیادامه مسرش رفتم و آنها که به کلکلشان  پشت  
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 .رودی م  نییکه دارد از پلکان پا دمیرا د  جسور

 زدم:  شیصدا

 جسور؟  -

 شد و سمتم برگشت و گفت:  متوقف

 ... نجایا ارنی دعواهاشون رو م ادیخوشم نم  چیه -

 .دیگوی من م ی  بخاطر  حاملگ دانستمیم

 به سمتش رفتم و دستانش را گرفتم و گفتم:  یلبخند  آرام با

 ! خوانی م یچ دوننی ذره گمراهن! نم هی... اون ها... ستین  یمشکل -

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس  

 ... تو فقط استراحت کن!کنمی مشغول نکن، من حلش م زای چ نجوریفکرت رو با ا -

 لبخند گفتم:  با

 که؟!  یانی ... در جریکنی لوسم م یدار  -

 زد و گفت:  یلبخند مچهین  زین او

 رو؟  هیدختر  همسا م؟یرو لوس کن یک  میزنمون رو لوس نکن -

 کردم و گفتم: یتصنع اخم  

 ؟ یجرئتش رو دار  -

 کرد گفت:  یاتک خنده  نکهیرا دور  کمرم حلقه کرد و بعد از ا دستش



 کاس 

368 
 

 دارم! یخوشگل نیجرئتش رو که دارم؛ دلش رو ندارم... خودم زن به ا -

 و گفتم:  دمیبلند شدم و چانه اش را بوس میپاها یپنجه یرو

 شگاه؟ینما یر ی م یدار  -

 کرد و گفت:  یاخم

 دارم! گهیکار  د یسر  هینه!  -

 بودم...  یکه من ازشان فرار  یی... همان کارهاستیچ گرشی د یکارها دانستنیم

 و گفتم:   دمیرا عقب کش خودم

 !ای برو به سالمت... شب زود ب -

فرستاد و بعد از  رونیکوچک  من شد اما فقط نفسش را کالفه ب ی  دلخور  یکنم که متوجه فکر
 گذاشت و رفت! یآرام  ی  خداحافظ 

 شوم. می اشک ها زش  یتا مانع  ر  دمیکش یق یعم  نفس  

 روبرو شدم.  یز ی تعجب برانگ یکه رو به راه شد عقب گرد به خانه برگشتم و با صحنه  حالم

 و شاهکار...درآغوش هم! خزان

 کردم که از هم جدا شدند و دستپاچه مرا نگاه کردند. یمصلحت یسرفه

 باال انداختم و گفتم:  یاشانه 

 ! دمیند یچ یمن ه -

 و گفت:  دیبه گردنش کش یمعذب دست شاهکار

 ... کار... کار دارم! فعالً.رمی ممن  -

 رفت. و
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 که رفت؛ من حق به جانب به خزان چشم دوختم و گفتم:  او

 کامالً درسته!  اد؛یتو اصالً از شاهکار خوشت نم -

 اون خودش منو بغل کرد! -

 ... طفره نرو خزان!یخواستیپس خودتم م رفتی اش نم حرف  زور تو کله شناختمی که من م یخزان  -

 گفت:  عاجز

 تو رو خدا تمومش کن! -
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 باال انداختم و گفتم:  ییابرو

 همو؟ نی شد که بغل کرد یچ -

 بلند گفت:   ییبا صدا کالفه

 ! اری ن ادمی -

 زدم و گفتم:  یلبخند

 هوم؟ ومده،یاونقدرا هم بدت ن -

 .دمیدر پنهان کردنش داشت را د یرا که سع لبخندش
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 باشد شروع به حرف زدن کرد:  یگر ید یایرا پشت  گوشش زد و انگار که در دن  شیموها

منو بغل کرد!   هوی شد... اومد جلو و  یچ دونمی نم  هوی! بعد شهیمثل هم م،یکرد ی بحث م میداشت -
 ! دونمی چرا... واقعًا نم دونمی نم

 عالقه اش رو نشون بده! خواستی چون م دیشا -

 ساکتم کنه تا زر نزنم! خواست ی هم م دیشا -

دهنت، نه که بغلت کنه! خزان،   یدستش رو بذاره رو تونست ی اگه هدفش ساکت کردن  تو بود م -
 شاهکار خزان زده شده!

 : د یپرس منگ

 خزان زده؟  -

 تکان دادم و گفتم: یسر 

 زان زده!مجنون، خ وانه،یها... عاشق، د هیما نیتو هم -

 نازک کرد و گفت:  یچشم پشت  

 که منم شاهکار زده شدم، هوم؟  یبگ یخوای پس م -

 و گفتم:  دمیخند

 ها! هیما نیتو هم -

 ... دیخند  زین او

 که شاهکار زده شده است. زدیداد م اشچهره 

 مان را قطع کرد.زنگ  در خنده  یصدا

 گفت:  شیبا تشو خزان

 ؟ یعن یشاهکاره  -
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:  با  گفتن 

 !دونمی نم -

 . دمیرا پشت  در د انیگر یسمت  در رفتم و در را گشودم که جوانه به

 و نگران گفتم:  متعجب

 شده؟  یجوانه؟ جوانه چ -

 زد و گفت:  یهق

 تو؟  امیب شهی م -

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

 

 گفت:  یعصب  خزان

...  یباهاش ادامه داد باز به رابطه  یبچه دار  هیو  تهیزن  عفر هیروش خ  یدونستی م نکهیتو با ا یعنی -
 درسته؟

 بود.  رهیخ  یقال یدر سکوت به گل ها جوانه

 داشته باشند. یکه خروش و جوانه با هم سر و سر  کردمی درصد هم فکرش را نم  کی اصالً 

که به خروش دل بسته  دادمیاصالً احتمالش را نم  دی خروش پرس یکه از من درباره یآن شب ی  حت
 باشد... 

 گفتم: می سرزنشش کنم اما نتوانستم ساکت بمانم و مال خواستمی نم نکهیا با

! اون از همون کنه؟یبه پا م یچه قشقرق  یدونی درصد اگه جسور بفهمه م هیجوانه جان!  -
 ؟یدار  یانده یبا خروش آ  یکنیواقعًا فکر م  به کنار، نایبا خروش مشکل داشته... اصالً ا اشی نوجوون 
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 گفت:  یگرفت و با لبخند  تلخ یقال ی نگاه از گل ها باالخره

 !مونمیو... پش کنمیم هیکه گر نهی هم یندارم برا یاندهیآ دونمی م -

 حق به جانب گفت:  خزان

 پس ولش کن!  -

 عاجز گفت:  جوانه

 ولش کنم! تونمی بهش وابسته شدم، نم  یلیدوستش دارم... خ یلی... من... من ختونمی نم -

 نگفت.  یز ی و چ دیکش یق یکالفه نفس  عم  خزان

 اما گفتم:  من

 جوانه؟  -

 را به من دوخت که مردد گفتم: گناهشی ب نگاه  

 که خروش دوستت داره؟  یمطمئن  -

 گفت:  منگ

 ه؟ یمنظورت چ -

بخواد   دی... شایعن یمشکل داره... من با جسور ازدواج کردم  یلی ... خب... خروش با جسور خیعنی -
 انتقام...

 را قطع کرد و گفت:  حرفم

بود همون اول  ی... خروش اگه ناراضیخودت با جسور ازدواج کرد ت  یتو با رضا   ؟یانتقام  چ -
 . کردی مخالفت م

 گفت:  خزان

 نبود جوانه! ی معمولازدواج   هی ال یازدواج  جسور و خ -



 کاس 

373 
 

 

 ��#کاس 

 #غزل_داداش_پور  

 #فصل_هفتم ]خزان زده[  ۱۱۵#پست_

 ️⛔ _ممنوعی#کپ 

 

 گفتم:  دمیکه کش یق یمن و خزان چرخاند که من بعد از نفس  عم ن  یپرسشگر نگاهش را ب  جوانه

خزان اون موقع ها با حافظ    یُخلود سر  قمار به جسور باخته بود، سر  خزان شرط بسته بود! ول  -
. من به خزان کمک کردم که فرار کنه... خزان فرار کرد و  خواستی اون رو م  ییجورا  هیدوست بود و 

من   یانوادهخ  شتر  یب  نیهم ی... براکشهی و اگه منو بهش ندن ُخلود رو م  خوادی جسور گفت که منو م
 با جسور مشکل دارن!

 گفت:  دیباری تعجب از نگاهش م نکهیا با

 ... اون عاشقمه! کنهی نم  یبا من باز   وقتچیخروش ه  -

 کالفه گفت:  خزان

دوستت داره و   یگی! مگه نمه؟یچ یبرا اتهیگر گهیتوئه... د یخوب، اون عاشق و دلخجسته  یل یخ -
 ؟یدوستش دار 

 کرد و گفت:  یعصب یم دوخت که خزان خندهبا غم به خزان چش جوانه

 هم وجود داره! یمنطق هیو  ستین  یبه عشق و عاشق زیهمه چ ی دونی پس خودتم م -

 را از هم باز کرد و ادامه داد: دستانش

واسه   یبودم ول یبودم... اصوالً من دختر بد  یکه پنج سال با اون حافظ  عوض ی منم... من نی! انیبب  -
  هیشد؟  یآخرش چ یمنم! ول نی که ا کردمی اوقات شک م یخوب که گاه نقدریحافظ خوب بودم... ا
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 یدا تو خونه ن و ص یتو تا دختر  فرنگ دمید ایتو استرال  یسگ یشب که برگشتم تو اون خونه
  یکردم ول   من با شاهکار فرار کننی من فکر م ی... خانواده رهی اش تا هفت تا کوچه اون ور تر م خنده

که تو بعد از خروش   ستیجوانه... معلوم ن موندی نم یباق  یز ینبود... اگه شاهکار نبود از من چ  نطوریا
  اجینجات احت یفرشته هتا ب ی نه... پس بهتره خودت رو داغون نکن ا ی ینجات داشته باش یفرشته

 ! یکن دایپ

 ...زدی حرف م قشنگ

 بود!   دیبع ییحرف ها نی خزان  پرخاشگر چن  از

 که خروش مثل  حافظه؟  یبگ یخوای م -

 : م یبا هم گفت یو خزان کامالً تصادف من

 بد تر از اون! -

 و گفت:  دیکش یقی نفس  عم جوانه

 ال؟ی خ -

 سمتش رفتم و گفتم:  به

 جانم؟  -

 استراحت کنم! قهیچند دق خوامی م -

 چشمات رو ببند...  کمیاتاق مهمان ته  راهروئه! برو  -

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

 

 . کردی سرش چشم دوخته بود و فکر م یباال د  یبود و به سقف  سف   دهیتخت دراز کش یرو
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 برسد که خروش بد است.  جهینت نیبه ا توانست ی نم کردی چقدر دو دو تا چهار تا م هر

 سرخ  حّوا!  ب  یاما ممنوعه... همانند  س یمهربان و دوست داشتن دیدیم یارا فرشته   خروش

اش  کنسول برداشت و به صفحه  یرا از رو   لشیچشم از سقف گرفت و موبا لشیزنگ  موبا یصدا با
 چشم دوخت. 

 خروش بود.  گرفتی با او تماس م  هیو هر ثان قهیکه هر دق یاواخر تنها کس نیا

 است و به دنبال  انتقام؟!  یکه او آدم  بد کردی باور م  چگونه

 سبز رنگ را لمس کرد.  کون  یآ

 الو؟! -

 انداخت:  نیبم  خروش پشت  خط طن یصدا

 من؟  یی  ای در ی  پر  -

 آن خروش  بزن بهادر ناز کردن را هم بلد باشد.  کردی فکرش را م یکس چه

 را به کل فراموش کرد.  الیخزان و خ   یلبش آمد و حرف ها یلبخند رو ناخواسته

 و پرواز کنم! ارمیدوست دارم بال در ب ییایدر ی  پر  یگی بهم م یتوق -

 !یآسمون ی  پر  یشی اون موقع  م -

 !یز ی چ  نیهمچ هی... یه -

 .د یخروش را شن  ق  ینفس  عم یصدا

 ؟ ییکجا -

 ! نایاداداشم یخونه  -

 اونجا چرا؟  -
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 !نجاستیحرف بزنم... خزان هم ا کمی  الیخوب نبود... اومدم با خ  ادی حالم ز -

 . دیشنی پوزخند  خروش را م  یصدا حاال
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 ؟ ی زنی چرا پوزخند م -

 ! خورهیبهم م کهی حالم از اون زن -

 گفت:  متفجب

 که؟یزن  یگی به خزان م -

 شد:  یعصب   شیصدا ُتن  

 هم بکنم؟ قشیتشو یرو هم... انتظار دار  ختهی ر کهی مرترفته با اون  -

 اون خواهرته!  -

 !ستی! اون  خواهر  من نستین -

 شد:  یعصب   زین جوانه

 که چون با اون آدم دوست بوده و فرار کرده! نهیا لتیتنها دل -

 ؟ یدونی از کجا م   نوی... تو انمیبب سایوا -
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  گهیاز کجا معلوم دو روز د  یگیم ینطور یمهمه که تو به خواهر  خودت ا نشی... استیاونش مهم ن -
 ! یرا نچسپون  یننگ  نیبه من همچ

 خروش عربده زد: ناگهان

 زر مفت نزن جوانه! -

 با طال نوشت!  دیتو رو با یمن زر  مفته، حرفا یآره حرفا -

 !یکنیم امی عصب  یدار  -

 !کنمی ... قطع م؟ی ست ین یعصب   یتو ک -

 !یجرئت دار  -

 بگم چشم!  ،یبگ  یکه هر چ ستمی ن زبونی من مثل  خواهرات و زنت ب -

 لب تند تند زمزمه کرد:   ری قطع کرد و چشمانش را بست و ز عیسر و

 ...شهیدرست م زی... همه چشهی درست م زیهمه چ -

 !شد؟ی م درست
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 که خزان رفته بود.  شدی م  یساعت کی

 .رسندی م یقشنگ ی به جاها  کردمی م ینیب ش یاما پ  رسندی با شاهکار به کجا م دانمی نم

 در حمام بود.  جسور

به سر  یخبر ی ب یایبود و جوانه... در دن دهیرس یگر یاما باز مثل  هر زمان  د دیآی م  ریبود شب د تهگف
 . بردیم

دور  کمرم   یکه دست اورمیکانتر در ب ر  یز  نت  یرا روشن کردم و خواستم استکان ها را از کاب یکتر  ر  یز
 . دیام رسبود به شامه   ارمیعطر  خوشش که و امدهیکه ن ییاوست... او دانستمی م دهیحلقه شد و ند

 و گفت:  دیدستانش که دور  شکمم حلقه شده بود گذاشتم که گونه ام را بوس یرا رو دستم

 !یش  تیاذ ترسمی م نه،یی پا یحاملگ  ی... سنت برااریبه خودت فشار ن  ادیز -

را به من    ی خوب حسش حس   نی و ا  دیترسیشدن  من م تی نداشت از اذ یباک زی چ چیکه از ه ییاو
 القا کرد. 

 زدم و گفتم:  یلبخند

 !امهیروزمرگ  یکارها نی... اارم یبه خودم فشار نم  -

 گونه ام کاشت و زمزمه وار گفت:  یرو یگر ید یبوسه

 خانم  خونه؟! یخونی درس م  -

 کردم و گفتم: یاخنده  تک

 !یمن دار  ی  به صادق یزن  یبه خودت افتخار کن  دیبا گم،ینه... دارم راستش رو م -

برگشتم و دستانم را دور  گردنش حلقه کردم   میایب  رونی از بغلش ب  نکهیو من بدون  ا دیخند ییگلو تو
 . ختیصورتم ر یرو شیآورد و نم  موها نییو او سرش را پا
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 و گفتم:  دمیبگذارد که سرم را پس کش میموها یلبش را رو خواست

 ! جوانه هست -

 و گفت:  دیباال پر شی ابروها

 کجا؟  -

 ! ستی! حالش مساعد ندهیتو اتاق... خواب -

 و گفت:  دیدر هم کش اخم

 نه! نیگی شما م یز یچ  یروانشناس  ش  یببرمش پ نیهست بذار اشیز یچ هی گمی من م -

 عوض کردن  بحث گفتم:  یبرا

  مشیاگه خوب نشد ببر  شه؛ی تو حال  خودش باشه جسور... گناه داره! خودش خوب م کمی بذار  -
 دکتر... باشه؟ 

رفت و پشتش نشست که همان لحظه جوانه با   زیتکان داد و به سمت  م یدو دل بود سر  نکهیا با
 آمد.  رونیگرفته از اتاق ب  یاچهره 

 به جوانه انداخت و گفت:  یبا اخم نگاه   جسور

 ؟ یخوب  -

 کرد.  تیرا به سمت  جسور هدا  لچرشیتکان داد و و یفقط سر  نهجوا

 شدم.  ختنیر یرا خاموش کردم و مشغول  چا یکتر  ر  یز

 .دادمی گوش م شانی همان حال به صدا در

 گفت:  جسور

 عوض شده؟  یامروز چ  ،یبود یفرار  ی... از خواب  بعد از ظهر یرنگ به رو ندار  -

 کالفه گفت:  جوانه
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 نده! ریداداش تو رو خدا گ یوا -

 شد:  یجسور عصب  یصدا

 ؟ یزنی ! چت شده؟ بام حرف نم دمی م  ریگ -

 داداش خوبم!  -

 داد زد:  جسور

...  ادیاز دستم بر نم یکار  چیو ه نمیبی روز به روز آب شدنت رو دارم با چشمام م   ؟یچه خوب بودن -
 کنم! سیبم بگو برم دهنش رو سرو کنه؟ی م  تتیاذ یکس

 گفتم: میگذاشتم و مال زیم یرا رو یچا ی  نیو س برگشتم

 !شهی حل نم یز یجسور آروم تر! با داد زدن  چ -

 حل شده؟  یز ی تا االن داد نزدم چ -
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 شدم.  ساکت

 داشت.  نی در آست یجواب شهیهم

 جا گرفتم. شی و رو  دمیجسور را عقب کش یروبرو  ی  صندل
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 بود. رهیخ  ینامعلوم یبا بغض به نقطه  جوانه

در   دیدختر که شا نیبا احساسات  ا  یباز  یبار بود که در دل به خروش لعنت فرستادم برا  نیاول یبرا
 گناه تر بود.  یاز من هم ب ی  ماجرا حت نیا

 .ادی ب زنمی م زنگ مبمون! به مامان فروغ ه نجایجوانه جان... امشب ا -

 کرد.  دییبا نگاهش حرفم را تأ  فقط

 ! اتیبه تو خروش... لعنت به تو و قلب  سنگ  لعنت

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

 

 .زدی م قیعم یُپک ها  گارشیو به س کردی رو م   ر  یرا ز اشییای در ی  پر  یها عکس

 . دیشنی م نیجانان را بر سر  آر اد  ی و فر غی ج یصدا

که با   دید یاز اتاق خارج شد که جانان را در حال  یخاموش کرد و کالفه و عصب  یگار یس ری را در ز گاریس
 . زدیری فقط اشک م نیو آر زندی را کتک م نی پشت  دستش آر

 و داد زد:  دیجانان را کش یبه سمتشان رفت و بازو  یعصب

 ؟ یکنی من بلند م یدست رو بچه که  دهی رس  ییتو کارت به جا -

 گفت:   یبلند یبا صدا  جانان

 کنم! پس تو کار  من دخالت نکن! تشیترب  یی تنها دیمن با ستیتو که حواست بهش ن -

 واسم!  یچند روزه حواسم بهت نبود دم در آورد -

دم در آوردم   دمید اتی الشخور رو تو گوش ی  اون دختره، خواهر  اون جسور آذر  یعکس ها یاز وقت -
 آقا!
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 !دی تعجب کرد؛ نترس فقط

 ؟یمن دست زد ی  به گوش یتو با چه جرئت -

دو  ی... عکس ها ت؟یبه گوش زنمیدست م  یرو هم حاال من به چه جرئت   یخت یبا اون دختره ر -
رو    یجسور آذر  یعرضه است... اگه اون پا یاون ُخلود  ب  ر  یش تقص... همهمیکرد ارتیاتون هم زنفره 

 ...کردی باز نم امونی به زندگ 

 داد زد:  خروش

... من که یبود اتیی آره؟ تو که خاطر خواه  پسر دا م؟ی داشت یمنو تو زندگ یقبل از اون جسور آذر  -
 عقل؟ ی ب میداشت  یفازا نبودم... بعد از ازدواج زندگ نیاصالً تو ا

 جانان چنگ زد. یبه گلو بغض

 بود.  دهیرا بر سرش کوب  پرداختی م  ایعشقش را که حال با همسرش به سفر به دور  دن باز

 !یلعنت  یرسوم ها نیو ا  یزندگ   نیبه ا لعنت

 را پاک کرد و به سمت  اتاقش رفت و در را محکم پشت  سرش بست.  شیپشت  دست اشک ها با

 و گفت:  دیرا بوس اشی شانیپ  را در آغوش گرفت و انیگر ن  یبرگشت و آر خروش

 نکن مرد  گنده! هیگر -

 زد و گفت:   یهق نیآر

 عمه! ش  ی برم پ خوامی م -

 : دیدر هم کش اخم

 کدوم عمه؟ -

 !الی عمه خ -

 باال انداخت و گفت:  ییابرو
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 !شهی نم -

 !زنهی کتکم م یتو رو خدا... بازم مامان -

 غلط کرده!  -

 کرد و ادامه داد: یمکث

 !میو لباس بپوش برخوب؛ بر  یل یخ -
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 در را فشرد و گفت:  زنگ  

 ؟ یخاقان منو آورد؛ اوک  ییدا یگی تو م یر ی م -

 چشم درشت کرد:  نیآر

 دروغ بگم؟ یعنی -

 تکان داد و گفت:  یسر 

 ... بدو!کیدروغ  کوچ  هی -

 : دی جوانه را از زنگ شن یخواست برود که صدا و

 ه؟ یک -
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 گفت:  نیآر

 !المیعمه خ  ش  یخاقان جونم منو آورده پ یی... دانمیآر -

 . زمیتو عز  ایب -

 باز شد.  یکی ت یدر با صدا و

 وارد  خانه شده است.  نیعقب رفت و مطمئن شد که آر یکم

 پشتش را کرد و از کوچه خارج شد.  بعد

 جوانش شد.  یعمه یاش وارد  خانه ذوق  کودکانه  با نیآن سو آر از

 و گفت:  دیاش را بوسو گونه  دیرفت و در آغوشش کش شی با لبخند به سو الیخ

 !زدلمیآخ عمه فدات شه... دلم تنگ شده بود برات عز -

 و خود بغلش کرد و گفت:  دیکش  رونی را از آغوشش ب نیبه سمتش رفت و آر ی عصب جسور

 ... مراعات کن عه!یاحامله  الی خ -

 و گفت:  دیلب برچ  الیخ

 !دیببخش -

 گذاشت و با اخم گفت:  نی زم  یرا رو  نیآر جسور

 ! ی... اون وقت با من طرفایکنی نم  تی رو اذ الی خ -

 . دیرا چسپ  ش یو محکم پاها دیدو الیدر آورد و به سمت  خ  شیبرا یزبان  نیآر

 گفت:  یدر آغوش گرفت و با اخم  ناراحت سرش را الیخ

 آخه تو؟ هیچ نیمشکلت با آر ؟یاجسور مگه بچه  -

 اون خروش  است.  یبچه  -
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 گفت:  ینسبتًا بلند یبا صدا الیخ

 بچه درست حرف بزن جسور! یجلو -

 چسپاند.  الیخودش را به خ شتریب  نیآر

 . کردیامروز داشت دعوا نگاه م کل

 کرد:  یرو انهیم جوانه

 جسور آروم باش!  -

 شمرده شمرده گفت:   جسور

شه! به مرگش هم  داشیام پمشکل دارم... اصالً خوش ندارم دور و بر  خونه  ارویمن اصالً با اون  -
 .امی راض

 . زدی لب به دندان گرفت تا اشکش نر جوانه

 نفرت  برادرش به عشقش وهم داشت.  از

 !دیآی با خروش کنار نم  وقتچ یکه ه دانستیم

 از خانه خارج شد. جسور

 با بغض گفت:  جوانه

 منو! کشهی داداشم بفهمه م  -

 تکان داد و گفت:  یسر  الیخ

 ... هوم؟ یر ی پس بهتره از خروش فاصله بگ -
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اش رو به جوانه زبان باز کرد و با لحن  کودکانه  نینگفت که آر یز یو چ دیکش یقی نفس  عم جوانه
 گفت: 

 !ادی ازت بدم م -

 درشت شده گفت:  یبا چشمان  الیخ

 زشته!  نیعه؟ آر -

 نگاهش را به سمت  من سوق داد و بغض دار گفت:  نیآر

... فکر  نیباهاش بد شده... االن هم شما گفت یمامانم به بابام گفت بخاطر  جوانه آذر  دمیخودم شن -
 ام!...من بچه  نیکنیم

 زد: داد

  یول رونیو آرسام دوست دارم آخر  هفته ها با مامان و بابام برم ب  امی! منم مثل  تستمیمن بچه ن  -
 ! امسال تولدم رو خانم معلم تو مهد کودک برام گرفت... تونمی نم

 زد:  یکوچکش به سرخ  د  یکه صورت  سف یرا باال تر برد، طور  شیصدا

 ! رمی با مامان و بابام تولدم رو جشن بگ خوامی من م  یول -

 ... اما حق داشت... کردی گله م کودکانه

 جوانه شکست.  بغض  
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کودک  پنج ساله را به درد  نیکردن نداشت... پا به ممنوعه ها گذاشته بود و دل  ا هینظر  من حق  گر از
 آورده بود. 

 ام را فراموش کردم. تولد  برادرزاده یآسان  نیبودم که به ا یاز همه از خودم شاک شتریب

 را پاک کردم و گفتم:  نیآر یخم شدم و اشک ها  میزانو ها یرو

 ... باشه؟رمیسال  بعد برات تولد بگ  دمی ! من بهت قول مزدلمینکن عز ه یفدات شه، گر الی خ -

 گرفتم و با لبخند گفتم:  شیکوچکم را روبرو انگشت  

 قول  مردونه! -

 کرد و گفت:  ینیف ن یرا پس زد و ف دستم

 دختره است!  نیا ر  ی اش تقصهمه -

 جوانه اشاره کرد. ی  خال   یبه جا و

 فرستادم و گفتم:  رونیرا کالفه ب  نفسم

 !دمی باشه؟ بهت قول م شهی درست م  زی! همه چستیجونم... اونم مقصر ن  نیآر -

 هم فشردم و گفتم:  یرا رو میپلک ها نانینگاهم کرد که با اطم مردد

 قولش بزنه؟  ر  یز  الیعمه خ  یدید یک -

 تکان داد. یرا با پشت  دست پاک کرد و سرش را به آرام   شیها اشک

 تخت گذاشتم. یرا رو  نیلبخند بغلش کردم و به سمت  اتاق  مشترکم با جسور رفتم و آر با

  رونیب میکتاب ها یرا از قفسه خواندمی م  نیآر یبرا یکه در دوران  مجرد  یاقصه یاز کتاب ها یکی
 و کنارش نشستم و مشغول  خواندن شدم. دمیکش

 چشمانش گرم شد و آرام به خواب رفت.  دمیبودم که د دهی سوم نرس  یصفحه به

 و از اتاق خارج شدم.  دمیمرتب کردم و سرش را بوس شی را کنار گذاشتم، پتو را رو کتاب
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 بود!  نیتر گناهی ب  نیآر

 .خواستی که پدر و مادرش را م یابچه  نیتر گناهی ب

 . کندی نبل جا به جا م یخودش را رو  یجوانه به سخت دمیسمت  هال رفتم که د به

 . سوختی جوانه هم م یبرا دلم

 . ندی مبل بنش یسمتش رفتم و کمکش کردم که راحت رو  به

 گفت:  آمدیکه انگار از ته  چاه م ییصدا با

 ممنون! -

 .کنمی خواهش م -

 نشستم که گفت:  شی روبرو

 بود! ومدهیاز خودم بدم ن  نقدریتا حاال تو عمرم ا -

 و گفت:  ختیکردم که اشک ر  سکوت

  ایآدم  دن  نیبچه بدتر هی یکه حاال برا بستمیبهش دل م  دی... نباکردمی م یازش دور  دیاز اولش با -
هاش که ازشون کارتون  یزشت تر از آدم بدها  ی  ! حت نهیبی زشت م  یلیواقع بشم... اون منو خ 

 !ترسهیم
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 گفتم:  یطوالن یو بعد از مکث دمیکش یآه

اما اگه جسور بفهمه، مامان فروغ بفهمه،   دونم؛ی م ستی... واسه خروش مهم ن دهیاالن جانان فهم -
!  ایجوانه! به خودت ب  شنیداغون م اشونهیاما بق  شهیم وونهیجسور دحاج بابام، مامانم، بفهمن... 

 ولش کن! 

  ان  یهمانند  تمام  اطراف زیاو ن دانستمی . مکردی ترس در چشمانش النه م گفتمیجسور که م   دن  یفهم از
 !بردی جسور از او حساب م

 زنگ  تلفنش بلند شد.  یکه صدا  دیبگو یز ی چ خواست

 رداشت و گفت: را از بغلش ب  اشی گوش

 ناشناسه! -

 جواب بده! -

 و چشمانم را با درد بستم.   دمیجانان را شن غ  ی ج  یلب باز کند صدا نکه یداد. قبل از ا جواب

که خودت رو   یر ی چقدر تو پست و حق ؟یکرد زی... دندون واسه شوهر  من تیعوض  یر ی بم  یاله -
که خروش    ستی! منو نگاه! برام مهم ن یمرد  متٔاهل و بچه دار رل بزن هیکه با  یکرد  کیکوچ نقدریا

 خواهرش رو جمع کنه!  گمی ... به جسور مگمیبه جسور م کنه؛یبفهمه منو با خاک ماالمال م

 بزند که تماس قطع شد.  یخواست حرف   دهیترس جوانه

اگر جسور بفهمد   دانستی ماز او نداشتم... فقط خدا  ی... من هم دست  کمدیلرزی م شی و پاها دست
 !شودی به پا م یچه قش قرق

 بلند شدم و گفتم:   میاز جا مسترب

  کاری چ ای خدا یجوانه! وا کنهیم اتمه یق مهی! جسور بفهمه قیکرد کاریجوانه چ یجوانه... وا یوا -
 بزرگ!  یخدا یرومون بذار... ا یجلو یراه هی خودت  ای... خدامیکن

 سرخ گفت:  یبا چشمان جوانه
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 نگه! دیشا -

 پوزخند زدم:  ناخواسته

  چارهی! ب دهی جسور م  لیتحو  کنهیم ادیداغش هم ز  ازیپ گه،ی ... مشناسهینگه؟! تو جانان رو نم  -
 جوانه! میشد

بشه... اون   چارهی ب  یموضوع مربوط به منه... اگه قرار باشه کس نی! االی تو خودت رو ننداز وسط خ -
 عاشق شدنم! نیمن  بدبختم! لعنت به خودم و ا

 به حالش سوخت.  دلم

و از خودش و   زدیسمتش رفتم. کنارش نشستم و سرش را در آغوش گرفتم و او در آغوشم هق م به
 !«شهی درست م زی : »همه چگفتمیو من تنها م کردیو زمان گله م  نیخروش و زم

 گمان نکنم! شد؟ی م درست

 !ی اوج  بدبخت یعنیکه جسور که بفهمد...  میدانستی خوب م مانهمه

 از آن مرد نداشت!  یمرد  متٔاهل که از قضا دل  خوش کیخواهرش و  ی  پنهان  یرابطه 

 به صدا در آمد. جواب ندادم. لمیموبا زنگ  

 زنگ خورد و جواب ندادم.  دوباره

 بلند شد.  امکمی پ یآخر  صدا در

 زده:  جیمس میخندان برا دمیرفتم که د لمیکنار  جوانه بلند شدم و به سمت  موبا از ناچار

حاج بابا   یُخلود از کمپ فرار کرده، دست از پا دراز تر برگشته خونه... خونه  ؟یدی جواب نم  »چرا
 !... جواب بده دختر!«رهی اش تا هفت کوچه اون ور تر معربده  نجاستی! خروش هم اشهیقاراش م 

 جواب گذاشتم.  یرا ب  امشیپ

 ُخلود کم بود!  کی اوصاف فقط  نیا در
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 رد  تماس زد.   یجسور را گرفتم که در کمال  ناباور  یشماره  مسترب

 تماس گرفتم که باز رد  تماس زد.  دوباره

 ...ایاست خدا دهیفهم حتماً 

 کردم:  پیتا ش یلرزان برا  یدستان با

 ؟« یرفت  یجسور؟ نگرانتم! کجا گذاشت یدی جواب نم  »چرا

که با خواندنش روح از تنم جدا    یگذشت که باالخره جوابم را داد... جواب اممیاز ارسال  پ  قهیدق پنج
 شد.

 !« امینره، دارم م یگورستون چی اون دختره بگو ه به»
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 آخر  خط! یعن ی کردی خواهرش را "دختره" خطاب م یوقت

 جسور...  ی  وانگید یعنی

 جنون  جسور...  یعنی

 کردم.   یرا عمل  دیکه به ذهنم خوب رس یکار  نیاول

 خزان! یشماره  گرفتن  
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 اش را گرفتم و منتظر ماندم پاسخ دهد.شماره  عیسر

 انداخت:  نی پشت  خط طن شیباالخره صدا  دیبوق  ششم که رس به

 ال؟ یجونم خ  -

 ! دهیشدم! جسور فهم چارهی خزان ب  -

 شد:  یجد

 رو؟   یچ یچ  ده؟یفهم -

 جوانه و خروش رو!  یرابطه -

 گفت:  یبلند یصدا با

 امام هشتم! کجاست االن؟ ای -

 ... خزان تو رو خدا کمکم کن! ادیداد که داره م امی ... پرونهی ب -

 ت: و دار دست از غر زدن بر نداش   ریآن گ در

!... میاحمق؟... شاهکار پاشو جسور رم کرده! پاشو بر یحرص بخور   دیغلط رو اونا کردن بعد تو با -
 !میایاالن م

 قطع کرد.  و

 در قلبم روشن شد.  دیام یسو کور

 ... البته احتمالش فقط ده درصد بود! ردی خروشان شدن  جسور را بگ  یجلو توانستی شاهکار م دیشا

 .دندیشاهکار و خزان رس گرید یقه یاز ده دق کمتر

 ...زدی غر م  خزان

 اوضاع را درست کند... کردی م  یسع شاهکار
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 ...ختیری اشک م جوانه

 من... و

 بودم! دهیترس من

 !شودیما م ی  تمام ر  ی گ بانیگر دانستمی که م  یخشم از

 خشم  جسور...  از

 قورت دادم... یو آب  دهانم را به سخت  دمیرا شن  دیخش  کلچر یصدا

 ...آمد

 نداشت اما خشم  جسور... یبه من ربط  موضوع

توجه   یوارد  خانه شد و ب ختهیبهم ر  یسرخ و سر و وضع  یباز شد و جسور با چشمان یبد یبا صدا در
 و گفت:  ستادیا شی به سمت  جوانه رفت که شاهکار جلو میمستق هیبه بق

 ! می حرف بزن سایوا قهیداداش جون  من دو دق -

 . رساندی را نم یخوب یخبر ها پوزخندش

دق و  یکرده!... گمشو کنار تا همه  یخواهرم چه غلط   دمیکه فهم امی آدم نی به به... پس من آخر -
 نکردم شاهکار...  یرو سر  تو خال  امیدل

  یعسل  یرو  شیاز کنار  او رد شد و به سمت  جوانه رفت و جلو یاکنار نرفت و جسور با تنه  کارشاه
 نشست. 

 گفتم:  ملتمس

 گوش کن...  قهیجسور دو دق -

 را قطع کرد و عربده زد:  حرفم

 انتظار نداشتم!   یک ی بهم نگه از تو  کسچ ی... از تو بد شکارم، هالینگو خ  یچ یه -
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 گفت:  یای آرام اما عصبان  یلرزان با صدا یبه جوانه نگاه ازم گرفت و رو  بعد

 ؟ یکار رو کرد نیچرا ا -

 با هق هق گفت:  جوانه

 د...داداش... -

 مبل فرود آورد و داد زد:   یمشتش را رو جسور

 رو هم؟ حرف بزن! یختیر کهی زهر  مار  داداش! بنال چرا با اون مرت -

 هم بلند شد. نیآر یهیگر یعربده زد که صدا یطور 

 به سمت  اتاق بروم که خزان دستش را باال گرفت و آرام گفت:  خواستم

 !رمی تو بمون من م  -

 رفت... و

 جمع بد تر بود. نیبچه ها را ندارد؛ اما حضور در ا یحوصله  دانستمیم

 و گفت:   ختی اشک ر جوانه

 ستم داره!من... من عاشقش شدم... خ...خودش اومد سمتم... بهم... بهم گفت دو -

 زد و گفت:  یای پوزخند  عصب  جسور

رحم و مروت    ؟ینیبی احساس م ؟ین یبیکه دوستت داره آره؟ آخه احمق تو نگاه  اون عشق م -
 ؟ ین یبیم

 بلند شد و رو به من و شاهکار عربده زد:   شیجا از

 هان؟ ن؟یچرا جلوش رو نگرفت  نیدونستی ... شما که مکنهی اعتماد م فهمهی نم  نیاحمقه، ا نیا -

 گفت:  شاهکار
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 !دمیداداش به خدا من تازه فهم -

 گفت:  ینسبتًا بلند یرو به با صدا  جسور

 ؟ یهان؟ تو چ ال؟یخ  یتو چ -

 و هشدار دهنده گفت:   دیدست  جسور را گرفت که جسور دستش را پس کش جوانه

 بمونه!   یمونیدست روت بلند کنم که بعد واسم پش خوامی جوانه نم  -

 

 ��#کاس 

 #غزل_داداش_پور  

 [ییایدر ی  #فصل_هشتم ]پر   ۱۲۳#پست_

 ️⛔ _ممنوعی#کپ 

 

 مرد بود! جسور

 خواهرش بلند کند.   یدست رو دادیهم به خودش اجازه نم   تی در اوج  عصبان ی  حت

 رو کرد به من:   دوباره

 !الیحرف بزن خ  -

 تم: لرزان گف ییصدا با

 ج...جسور...  -

 حرفم را قطع کرد و گفت:  جوانه
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  یکرد... ول امیی بچه! راهنما هی  یاهایگفت نشم کابوس  رو رم،ی اون بهم گفت از خروش فاصله بگ -
 داداش!  یبد ریرو تغ  نیا یتونی چون عاشق  خروشم... تو نم فهمم؛ی و نم   دمیمن نفهم

 باز از کوره در رفت:   جسور

دارم   نی... بب وقتچ یجواب  زحماتم؟ ه نهیجوانه؟ ا یشناخت  یبدم؟! تو منو چجور  ری تغ تونمی نم -
فقط دارم   کوبمی االنم نم دم،یرو تو سرت نکوب  دمیکه برات کش یزحمات  وقتچی... هکنمی م دیتأک
سگ دو  یچ  ثل  جوانه! من تو سن  کم مرفته  ادتیرو که   ییزایچ کنمی م یادآور ی... کنمی م یادآور ی
! مدام با خودم  یاحساس نکن  یکه تو و فروغ حالتون خوب باشه! که تو... تو جوانه؛ کمبود  زدمیم

 دارم، در برابر  خواهرم، مادربزرگم! تیکه من مسئول کردمی تکرار م

 ادامه داد: یبلند تر  یصدا با

! بخاطر  شما! بخاطر  خرج و مخارج!  ؟ی ! بخاطر  ک؟یکنکور دادم؛ قبول شدم نرفتم جوانه... بخاطر  چ -
نداشتم؟ بعد تو    ییآرزو چیمن ه یکنی دختر؟ هوم؟ فکر م ستمیپا گذاشتم رو آرزوهام! من مگه آدم ن

مرد  متٔاهل،   هی! با یدبودم رو به باد دا دهیکه برات کش  ی شب تمام  زحمات  هیروز و  هی ؟یکار کرد یچ
 دادنت رو داره... یکثافت که فقط قصد  باز  ان  ی رو هم! با اون خروش حاج   یختیبا دشمنم ر

 را قطع کرد...  حرفش

 سخت بود...  شیدادن برا ادامه

 او نبود! یجا  چکسیه کرد؛ی درکش نم چکسیه

 گفت:  یطول و عرض  هال را متر کرد و رو به من با لحن  تند یعصب

 اون الشخور کجاست؟! -

 شک منظورش خروش بود.  یب

 !گفتمی حاج بابا بود... اما نم یخانه 

 انداختم و گفتم:  نییرا پا سرم

 !دونمی نم -
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 در دستش گرفت و در صورتم داد زد: میام را نا مالسمتم آمد و چانه  با

 ! الیبنال خ -

 بغض گفتم:  با

 !یای تو عصبان -

 !الی! بگو کجاست؟! بگو خ ستمین  یعصبان -

 نشسته در کالمش را پنهان کند. ت  ی و عصبان یکالفگ  توانستی آرام حرف بزند اما نم کردی م یسع

 حاج بابام!  یخونه  -

  یبزرگ یبه سمت  آشپزخانه برود و با چاقو رد،یازم فاصله بگ عیبود که سر  یجمله کاف کی نیهم
 از خانه خارج شود.  عی و سر دیای ب رونیب

 افتادم.  نیزم  یو رو  دمیاز ترس کش یغیج

 کالفه پشت  سرش رفت و داد زد:  شاهکار

 نکن!  یاخدا! کار  احمقانه یداداش! ا سایوا -

 گفت:  دهیترس جوانه

خروش رو   زنهی م رهی ... میر یجلوش رو بگ   یتونیپاشو... پاشو برو، تو رو خدا... تو فقط م الی خ -
 تو رو خدا! پاشو... پاشو... الی... خکشهیم

آن هم  ،ییبلند شدم و بعد از تن کردن  شال و مانتو نی زم  یاز رو شانیپر یو حال مینامال یحرکات  با
 تر به دنبال  شاهکار و جسور رفتم.  شانیبه صورت  پر

 باش!  کنمی ... خواهش مایخدا
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 از خانه خارج شوم جسور گازش را گرفته و رفته بود. تا

بود رفتم و زودتر از او سوار   نشیو دستپاچه به سمت  شاهکار که درحال  سوار شدن در ماش  عیسر
 شدم.

 نگفت و راه افتاد. چیهم ه او

 آخر!  م  یجسور زده بود به س ی سرعتش مهم نبود... مهم نبود وقت نیآخر با

 شمیابر یشد که شاهکار در کوچه  قهیچند دق دانمی نم قی... دققهیدق ستی... ب قهیده دق دانم؛ی نم
 . ردی که هر آن ممکن بود درش قتل صورت بگ یاپر خاطره ی... کوچهدیچ یپ

 .کردی ام را در هم مفکر کردن به مرگ  خروش، برادرم آن هم توسط  جسور، شوهرم چهره  ی  حت

 ...میو به سمت  خانه رفت میشد  ادهیپ  نیاز ماش  عیسر

 باز بود. مهی پارک شده بود و دروازه ن  یدروازه با حالت  بد یجسور جلو  ن  یماش

 ناقوس  مرگ شد:  میر براوحشتناک  جسو  یشدم که عربده  اطیاز شاهکار وارد  ح  زودتر

 ! یالشخور  عوض رونیب  ای! ب رونیب  ای! ب انیخروش حاج -

 گفتم:  هیبه سمتش رفتم و با گر دهیترس

 ! یام دادجسور تو رو خدا آروم باش... اون چاقو رو بذار کنار سکته  -

 دستش برجسته شد. یکه رگ ها ینگاهم کند چاقو را محکم تر از قبل گرفت؛ طور  ی  حت  نکهیا بدون  

 آمد.  رونی من اخم ب کیباز شد و خروش با  یورود در  
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 !گریبودند د  دهیرا ند  یبا ُخلود دارند... جنجال  اصل یخودشان جنجال  دانستمیم

 آمدند. رونیهم تک به تک ب  هیآمد بق رونیکه ب  خروش

 ز جانان!بودند... ج همه

 گفت:  لکسیر  یلیکرد و خ  ب یدست در ج  خروش

 ؟ یعلف  ابویرو سرت  ی ات رو انداختنکره  یوقت  شب صدا نیا یخوای م یچ -

 ! د؟یدی سرخ  جسور را نم چشمان  

 !د؟یدی لرزانش را نم فک  

 !د؟یدیدر دستش را نم  یچاقو

 !گرفتی م دهیو ناد دیدیم

 !د یترسی نم  کسچی... خروش از هشهیهم مثل  

 جسور در آن حالت و آن چاقو گفت:  دن  یبابا با د حاج

 وقت  شب...  نی! ا؟یچت شده تو مرد  حساب -

 در دست  جسور اشاره کرد و گفت:  یچاقو به

 چاقو؟  نیا -

 کند گفت:  یو کوچک تر  یبه بزرگ تر  یتوجه  نکهیچاک  دهانش را باز کرد و بدون  ا جسور

  رتتیغ یپسر  ب  نیمنو خام  خودش کرده! از ا ر  ی خواهر  سر به ز شاه پسرت بپرس که چطور نیاز ا -
 بپرس که دست گذاشته رو خواهر  من... ناموس  من!

 نشست.  نیزم  یکه گفت رو یی"اخدایبا " مامان

 حاج بابا!   ی  ... حتدمیدیتک تکشان م یرا در چهره   یو بهت زدگ تعجب
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 بابا باز به حرف آمد:  حاج

 تو رو باور کنم؟ یی  سرا اوهی یتو پسر؟! انتظار دار  یگی م یچ -

 با پوزخند گفت:  خروش

باور کن حاج بابا... باور کن... دست گذاشت رو خواهرم، دست گذاشتم رو خواهرش! به اون خواهر    -
که من بشم؟! آبرو تو محل   شهیدست و پا م  یدختر  فلج  ب هیعاشق    یعرضه بگو آخه کدوم احمق یب

 از اون بدر!  نی! ایآذر  یبرامون نذاشت

خواست به سمت  دروازه برود که جسور با عربده به سمتش رفت و خواست چاقو را در شکمش فرو   و
 کند که...
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 نداخت و چاقو در شکم  ُخلود فرو رفت!ُخلود خود را وسط  آن دو ا که

 ...شدندی آهسته م میبهت ماندم... صحنه ها برا در

حاج بابا   دن  ی مامان، همتا و خندان! دو غ  ی جسور، ج ی  خروش... کالفگ یُخلود... نگاه  بهت زده  افتادن  
 ر و ُخلود...... بردن  جسوسی آمبوالنس و پل  دن  یخاقان به جسور... رس ی  سمت... کتک کار  نیبه ا

 اتفاق افتاد! قهیکمتر از پنج دق دیو همه شا همه

  یرا سر  من  بخت برگشته خال اشی و مامان که تمام  دق و دل ختمیریمن بودم که اشک م حال
 : کردیم
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اش ما همه ی  بدبخت نیا ال؟یبگم خ یشوهرت! من به تو چ ش  ی هان؟ برو... برو پ ؟یی نجایتو چرا ا -
 بخاطر  توئه! تو! 

 !کردی طرفه قضاوت م کی

 که انگار من از اول به جسور دل بسته بودم! گفتی م یطور 

 ُخلود بود... اما سر  من خراب شد! ر  یتقص اشهمه

 : دیکش غ یبا اشک و آه سرش را باال گرفت و ج مامان

 ...رهی بم دی! بارهیبم  دیاونم با یبچه ادیام ب سر  بچه ییاگه بال -

 دستانم دور  شکمم حلقه شد.  ناخواسته

 اش بود؟!مرگ  نوه  خواهان  

 نداشت! یف یتعر  شانیکنترلش کنند؛ اما حال  هر دو کردندیم  یو خندان سع همتا

 ام سرم را باال گرفتم و به شاهکار چشم دوختم.شانه   یرو  ینشستن  دست با

 کنم... یدگی جسور رس  یبرم به کارها دی... بامیپاشو بر -

 ! امیمنم م -

 خونه!  رسونمتی ! مستیات هم خوب ن! واسه بچه شینیبب  ذارنی ... نمشهی نم -

 نزدم...  یحرف 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

 

 به ظهر بود.  ک  ینزد
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 را برداشت و رفت.  نیآر یجانان آمد و بدون  گفتن  حرف  صبح

کردم. او خودش را مقصر  حال  بد  ُخلود   فیجوانه تعر یرا با اشک و آه برا  شبیاز اتفاقات  د یاخالصه 
 بود. امدهین  رونی و از صبح از اتاق ب دانستی و به بازداشتگاه رفتن  جسور م 

 من... و

 نگران  جسور بودم... دل

 ... کندیحلش م گفتی م شاهکار

 کرده بود!  ینگران  ُخلود هم بودم، با تمام  کل انداختنش با خروش باز هم فداکار   ی  طرف از

 !شدی داشت فدا م  اشی از اول  زندگ ُخلود

 کردم؛ حس کردم دخترک ُمرد! فی جوانه تعر یخروش را برا یحرف ها یوقت

 خروش بدم آمده بود!  از

 بود.  امدهی ن رونی بازگو کرده بودم به اتاق رفته بود و ب شی خروش را برا یحرف ها یوقت از
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 : کردی م پیش تاخرو یبود و با اشک برا  دهیتخت دراز کش یرو

! انگار فقط جسمت  ینه! فکر نکنم تو خروش  من بوده باش  ایبگم خروشم  تونمی م دونمی ! نم»خروشم
  کنمیمثل  انتقام از داداشم! سرزنشت نم  ییجا هی... کردیم ریس یاگهید یبود و روحت جا  شمیپ
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 یر ! حق دایکه سرزنشت کنم چون تو حق دار  دمی رو نم  یحق نیبه خودم همچ  وقتچ یخروش... ه
دل   دیخروش! من نبا یو فلج شد! حق دار  یدختر  احمق و دست و پا چلفت هیعاشق    شهی نم یکه بگ

تجربه   امی که تو زندگ یبود یعشق  نیو آخر نیخروش... تو اول َکَنمیکه بستم! دل هم نم بستمیم
ممنونم! بودن  تاون دعوا ها از یهمه یبرا ،یم رقم زدکه برا  یاون لحظات  خوب یهمه یکردم... برا

تموم شه اما انگار تموم شده! دوست   وقتچیبود که دوست نداشتم ه یقشنگ یبا تو برام تجربه 
  یلیاوقات خ  یگاه ی  بزنم، غذا درست کنم... حت  انویکار کنم! دوست داشتم برات پ یداشتم برات کل 
 نکهیخروش... ا کنهیام مات... عذاب وجدان داره خفه م  خونه که شدم خان کردم ی احمقانه تصور م

تو بازداشتگاه...  وفتهیپسرت شدم و باعث شدم ُخلود چاقو بخوره و داداشم ب یاهای کابوس  رو
 هیخوب نقش   یل یبگم تو خ نم یا یبرم خروش... برم تا همه از دستم راحت شن... راست خوامیم

مرد  بد   شهیهم  یخروش... برا ! خداحافظ  اتمیی ایدر ی  واقعًا پر  کردمی حس م ؛یکرد ی م یعاشق رو باز 
 !« ییای در ی  اخالق  پر 

ند را زد و گوش یدکمه  و  را خاموش کرد. اشی س 

رگش بکشد زمزمه  یرو نکهیکنسول برداشت و قبل از ا یکه از حمام  اتاق برداشته بود را از رو یغیت
 کرد: 

 کردم! دتیکه نا ام دیداداش... ببخش دیببخش -

 !دیکش ق یرا محکم و عم   غیت و

 واقعًا تمام شده بود انگار

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ              

 

 و چند بار خواند. نیرا چند امی زده متن  پ بهت

 بار ترس در قلبش نشسته بود. نیاول  ی. برادندیلرزی م شی و پاها دست

 !اشیی ایدر ی  از دست دادن  پر  ترس  
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 را گرفت.  الیخ یشماره  دستپاچه

 جواب نداد.  یدور  کامل بوق خورد و کس کی

پشت  خط   الیخ  ی  عصب یصدا دیبر نداشت... دوباره شماره را گرفت که به بوق  دوم که رس  دست
 انداخت:  نیطن

 ؟یخوای م یچ -

اما مهم نبود... مهم جوانه بود که داشت  گفتی گستاخ با او سخن م نیچن نیا  الیکه خبار بود  نیاول
 . رفتی از دستش در م

 جوانه... جوانه اونجاست؟  -

 آره! -

 کجا؟  قاً یدق -

 ! دهیتو اتاق خواب -

 و گفت:  دیبه صورتش کش یدست کالفه

 .رسونمی ... من االن خودم رو م الی زنگ بزن به آمبوالنس خ عیسر -

 شده؟  یچ -

 نپرس!   یچی... هالی نپرس خ یچ یه -
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 رفت.  نشیرا قطع کرد و به سمت  ماش   تماس

 : کردی لب با خود زمزمه م ر  یز مدام

 !یاز دستم در بر  یتونی احمق نشو جوانه... احمق نشو المصب نم  -

نشسته بود و  یاکه در گوشه  یالیخ  دن  یپارک کرد. با د الیخ یخانه  یرا جلو ن ی ربع ماش  کیاز  کمتر
 روح از بدنش جدا شد. آمبوالنس کجا بود؟  زدیهق هق م

کرده بود... تازه عشق را  شیدای... تازه پ دادیاز دستش م دی... نبادیلرزی همچنان م شی و پاها دست
 تجربه کرده بود! 

 ! اصالً دادی از دستش نم یراحت نیهم به

 رفت.  الی شد و به سمت  خ ادهیپ  نیماش از

 : دیکش غ یج  دنشیبا د الیخ

 !یلعنت یتوئه... دختره رو به کشتن داد ر  ی اش تقصهمه -

 در چشمانش حلقه زد... اشک

 ... حق نداشت برود...رفتی نم  ییجا چیه جوانه

 گفت:  یخش دار  یصدا با

 کجاست؟  -

! خدا لعنتت کنه دیکشی الکردار... بخاطر  تو نفس نم دیکشی آمبوالنس اومد بردش! نفس نم -
 خروش! 

 گفت:  الیخ یها  نیتوجه به نفر بدون  

 مارستان؟ یکدوم ب  -
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 زد و گفت:   یپوزخند الیخ

 کنه؟ یبه حال  تو م  یچه فرق -

 داد زد:  یعصب

 بردنش؟  مارستانیبنال بگو کدوم ب الی خ -

 گفت:  یخش دار  یانداخت و با صدا ن ییسرش را پا الیخ

 )...(  مارستان  یب -

 برگشت و به دنبال    نشیبزند به سمت  ماش ی حرف نکهیا بدون  

 ناالن را همانجا تک و تنها رها کرد.  ال  ی و خ 

 شد و وارد  بخش شد.   ادهیپ  نیاز ماش  عیسر  دیکه رس  مارستانیب به

 از کارکنان گفت:  یکی به  رو

 کجاست؟  یجوانه... جوانه آذر  -

 گفت:  یتو دماغ یزد و با صدا نییرا باال و پا  وترشیکامپ یکم زن

 هستش! یاش دست  دکتر علو ته  راهرو، دست  راست اتاق  صد و دو! پرونده -

 بزند به سمت  اتاق  صد و دو پا تند کرد.  ی حرف نکهیا بدون  

 ها خواب باشد... نیا یهمه کردی دعا دعا م  فقط

 و جواب دهد و ساعت ها با او حرف بزند. ندیبب  اشی گوش  یشود و تماس  جوانه را رو داریب

 آمد. رون یدکتر از اتاق ب دیاتاق  صد و دو که رس به

 دار زمزمه کرد:  خش

 شد؟ جوانه... جوانه حالش خوبه؟  یچ -
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 تٔاسف تکان داد و گفت:  یسرش را به نشانه  دکتر

  دیاگر هست  د؟یهستمنتقلش کردن تموم کرده بود! شما از بستگانش  یمحترم... وقت یمتٔاسفم آقا -
و دو   ازدهی  سمینوی! ساعت  فوت هم مدنی م  لیتا فردا جنازه رو تحو نیکن یر یگی کارهاش رو پ دیبر
 !قهیدق

 پشتش را به خروش  بهت زده کرد و از راهرو خارج شد.  و

 افتاد.  نیزم یُشل شدند و رو شیپاها

 صد و دو بود!  یبه در  اتاق  شماره   رهیخ

 در آن اتاق بود؟  اشیی ایدر ی  پر  یجنازه 

 ... نه... نه

 !شدی نم باورش

 و به سمت  اتاق رفت.  ستادیا شی پاها یرو یسخت به

 . دیتخت د یجوانه را رو یدهیمات و رنگ پر یرا گشود که چهره  در

جوانه را در   یزده  خیکنار  تخت نشست و دست   ی  فلز  ی  صندل  یوارد  اتاق شد و رو شانیپر یحال با
 . دی قدرتمندش گرفت و بوسدستان  

 و گفت:  دیبوس

! از دست دادن  تو ادایخوشم نم  چیه یخرک یهای من از شوخ یدونی خودت م  نیشو... بب  داریب -
زبون  من حرف   ر  ی که از ز یرو راه انداخت یباز  نیهم مسخره و ترسناکه! آها... حتمًا ا اشی شوخ ی  حت
 درسته؟ یبکش

 ! دیرا بوس اشییایدر ی  پر  یزده  خیکرد و دوباره دست   یمکث
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جوانه... من خرابتم، عاشقتم، سگتم! خوبه؟  گمی من م دنهیزبون  من حرف کش ر  ی اگه هدفت از ز -
تا   نکهیباشه نه ا زی سحر خ دیمن زن  خوابالو دوست ندارما! زن با نیبب   ؟یشیم  داریشد؟ حاال ب  یاوک

 بخوابه! قهیو دو دق ازدهی ساعت 

 

 ��#کاس 

 #غزل_داداش_پور  

 [ییایدر ی  #فصل_هشتم ]پر   ۱۲۸#پست_

 ️⛔ _ممنوعی#کپ 

 

 جوانه فقط و فقط سکوت بود و سکوت! جواب  

 را مهار کند.  شی اشک ها زشیتا ر دیکش یق یعم  نفس  

  نیدلت رو بشکنم! فقط منتظرم ا خوامیآرومم چون نم امی لی ! خستمین ی! االن اصالً عصباننیبب  -
 زده بودم!  یخروش، خودم رو به موش مردگ یرو دست خورد  یبغلم و بگ  یو بپر  یرو تموم کن   یشوخ

 و گفت:  ختیر اشک

 رو دست بخورم جوانه! خوادی واقعًا دلم م تی وضع نیاالن و تو ا -

 اتاق را ُپر کرد: یاش فضاهق هق  مردانه یصدا

بهش نشون بدم که حمله   خواستمی! فقط م یداداشت رو بسوزونم لعنت  ستمخوای فقط م شبیمن د -
سبز  سگ مصبت   یعاشقت شده بودم! هر شب و هر روز چشما  مروتی ! جوانه من  بکنمی کنه حمله م

 جلو چشمام بود!

 زد: داد
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  شنومیکه صدات رو م    ی شب  نی آخر دمیشن فونیکه صدات رو پشت  آ  یاون شب دونستمی من نم -
! بلند شو سگم نکن جوانه... من سگ بشم ی! بلند شو لعنترفتمی و نم  شکستمی گرنه قلم  پام رو م و 
تنفر   یداختکه راه ان یامسخره  ی  باز  نی... من از اشکنمی ... اصالً دلت رو مشهی هر دومون بد م  یبرا

 دارم!

 زد:  عربده

 شو!  داریب -

کردند او را کنترل کنند اما او از هر زمان     یکه زن چند تا از پرستار ها وارد  اتاق شدند و سع یاعربده  با
 تر شده بود. وانهید یگر ید

 انداختند.  رونیب مارستانیرا به زور از ب  او

 !دیو شاهکار  بغض دار را د یخزان  عصبان  ان،یگر ال  ی فروغ  ناالن، خ دیکه رس مارستانیب  اط  یح به

 : دیکش غی به سمتش حمله ور شد و ج دنشیا دب  فروغ

  یشد اشی کرده بود که باعث  خودکش یای! دختر  من به تو چه بدناموسی ب یکه یمرت  یر ی بم  یاله -
 ! مروتی هان؟ هان؟ د  حرف بزن ب

 . زدینم  یو حرف دیدزدیفقط نگاهش را م خروش

 بود! دهیفروغ هم فهم  پس

 کردند. تیهدا مارستانیو خزان به زور فروغ را از خروش جدا کردند و او را به سمت  ب شاهکار

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ             

 

 هفته گذشته بود! کی

 شکل  ممکن گذشت.  نیکه به بدتر یاهفته کی
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 از جسور ندارد.  یت یبه هوش آمده بود و گفته بود که شکا ُخلود

  یکه چه اتفاق  دیپرسیجوانه و حال  زار  ما مدام م ی  خال  یجا  دن  یآزاد شده بود و با د روزی د جسور
 کرده است. آن هم بخاطر  خروش! ی افتاده است و دست  آخر شاهکار به او گفت که جوانه خودکش

 کنم.  فشی توص توانستمی بود که من  بنده نم  یجسور طور  حال  

 ... شانیپر یداغان... حال یخراب... حال   یحال

 ! یکرده بود و هم پدر  یهم برادر  شیبود و جگر گوشه! برا  خواهرش

 خروار ها خاک بود!  ر  یجان  جوانه ز  گریجانش به جان  جوانه بسته بود اما حال د دانستمیم

 

 ��#کاس 

 #غزل_داداش_پور  

 [شوندی #فصل_آخر ]کارکترها فراموش نم   یانی #پست_پا

 ️⛔ _ممنوعی#کپ 

 

 . دادیادامه م اشیی ایدر  ی  پر  ال  یو خ ییدر تنها یخروش به زندگ و

 .زدی به ما م یخودش شده بود و هر هفته سر  یبرا یحال مرد نیآر

 طوفان است گفتم:  نکهیا ال  یباز و بسته شدن  در با خ  یصدا با

 ها رو بذار رو ُاپن. دیخر -

 ر دور  تنم حلقه شد.بعد دستان  قدرتمند  جسو  یاهیو ثان امدی ازش ن ییصدا

 برگشتم و دستانم را دور  گردنش حلقه کردم و گفتم:  شیکردم و به سو یاخنده  تک
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 سالم مرد  خونه! -

 با لبخند جوابم را داد:  زین او

 ماهت خانم  خونه! طوفان کجاست؟  یسالم به رو -

 گفتم:  زدیم یدیکه به سف  اشقهیکنار  شق یبه موها  رهیخ

 بخره! وهیرفت م -

 کرد و گفت:  یاخنده تک

 فروش رو نزنه! وهیمخ  دختر  م  -

 و گفتم:  دمیخند

 ! ستی ن دیازش بع -

 طوفان مانع شد. یگونه ام بگذارد که صدا ی... خم شد تا لبانش را رومیسکوت کرد یاقهیدق

 کن جسور خان!  ای کاراست؟ شما ح ن یا یعه عه عه! خانم معلم تو آشپزخونه جا -

 به او رفت و گفت:  یاره چشم غ جسور

 ببند طوفان! -

 از رو نرفت:  طوفان

 به چشم!  یا -

 مامان فروغ مانع شد:   یسرم و به جانش غر بزنم که صدا یرا بگذارم رو میصدا خواستم

 ! گهید گهی راست م  ن؟ی دار کاری ام چبه بچه  -

 مامان فروغ  حلقه کرد و گفت:  یدستش را دور  شانه  طوفان

 ننه فروغ!  یجون، فدا -
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 هانیانگفت که زنگ  در به صدا در آمد و حدس زدم که خزان یز ی کرد و چ یافروغ تک خنده  مامان
 باشند. 

 به سمت  در رفت و در را گشود. عیهم که انگار حدس  مرا زده بود سر طوفان

 سنا گفت:  دن  ید با

 !یر یکب یا یاهت دختره م یجوون... سالم به رو  -

 : لرزاندیسنا بود که چهار ستون  خانه را م غ  ی ج یصدا نیا و

 ! کشمتی طوفان م -

 رفت.  یطوفان رو به سرخ  یطوفان زد که چهره  یبه پا یلگد و

 .میدیمان خندکه سنا زد همه یحرکت با

 !دانستی خدا م شدیدو چه م نیا یندهیآ

 

 ۱۳۹۹/۵/۹/ پنجشنبه ۰۲:۳۰ [ انی]پا

 

 . دیرس  انیرمان هم به پا نیا

که تو  گهی عشق  طوفان و سنا م   یمارک دار" که از قصه  یرمان جلد  دوم داره به اسم  "آقا نیها ا بچه
 .شهی م یپارت گذار   qazal_dadashpourچنل با آدرس  @ نیهم

 ��نیکه تا االن همراهم بود یمرس

 

 ��#کاس 

 #غزل_داداش_پور  
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 [شوندی #فصل_آخر ]کارکترها فراموش نم ۱۳۰#پست_

 ️⛔ _ممنوعی#کپ 

 

 را نوازش کرد.  میهاگوش  یکودک ن  یدلنش یهیچشمانم را گشودم که گر آرام

 .کندی و با عشق نگاهش م  دهیکه کودک را در آغوش کش دمیرا د  جسور

و لبخند  تلخش به جسور و کودک چشم دوخته است و   اهشیس شهیهم یهافروغ با لباس  مامان
که خاقان و همتا، مامان و حاج بابا،   چرخانمی اند. نگاهم را دور  اتاق م خزان و شاهکار کنار  هم نشسته

 .نمیبی ُخلود را م ی  و حت  سایو آتر  اشاریخندان و 

 : دیگوی و م دیآیبا لبخند به سمتم م ندیبی که چشمان  باز  مرا م جسور

 !یبهوش اومد -

 دراز کردم و گفتم:  یرا به سخت دستم

 ام!بچه  -

 آرام کودک را در بغلم قرار داد. جسور

 . دمیبرابر  اصل  خروش را د  یاش که نگاه کردم کپچهره  به

خروش   هی که کودک چقدر شب  آوردندی خودشان نم یبه رو کدامشانچیسرم را باال آوردم. ه متعجب
 است.

خروش است.  یکودک ورژن  کوچک شده نیآوردم که ا مانیا شتریآرام باز کرد ب را که  چشمانش
 !یو طوفان  یآب یچشمان

 زد و گفت:   یلبخند شاهکار

 ! م؟یصدا بزن یشاه پسر رو چ  نیبه بعد ا  نیخب، از ا -
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 به چشمانش ناخواسته زمزمه کردم:   رهیخ

 طوفان! -

 سکوت کردند که خزان گفت:  یهمگ یقیدقا

 ! یطوفان آذر  ی . خوش اومد..هیعال -

 با لبخند به من و پسرش نگاه کرد و گفت:   جسور

 طوفان! قشنگه!  -

 فروغ گفت:  مامان

 پسرکم رو! نمشیباال باال بب -

من و طوفان   ش  یپ تواندی نفر م  کیوارد  اتاق شد و گفت که وقت  مالقات تمام شده و فقط   پرستار
 بماند. 

 زن کنارم بماند. کیاما من به او گفتم که بهتر است  ماندی اصرار داشت که خودش م جسور

اتفاق    نیاول  نیو ا شودی بابا با خزان همکالم مقبول کرد. موقع  رفتنشان متوجه شدم که حاج  زین او
 همه مدت بود.  نیقشنگ بعد از ا

 را بهم آموخت.  یو کودک دار   یردهیماند و اصول  ش شمیپ مامان

اش چشم دوخته ... اما حال با عشق به نوه ردی طوفانم بم  یاله  گفتی آن شبش افتادم که م ن  ینفر اد  ی
 .رفتیاش مبود و قربان صدقه 

 به خروش است.  هیشب یل یبود که اعتراف کرد طوفان خ یو تنها کس   نیاول مامان

 : دمیپرس ناخواسته

 خروش کجاست؟!  -

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس  
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هم داده به   نیآر کنه،ی م  یجانان طالقش رو گرفت... خروش هم جمع کرد رفت شمال! اونجا زندگ -
 ! ندشیبیجانان... فقط آخر  هفته ها م

 و گفتم:  دمیکش یآه

 !شدی عشق  خروش و جوانه با انتقام شروع نم یکاش قصه  -

 با حسرت گفت:  مامان

 کاش!  -

 . میپسرکم را آرام کن میکرد یو سع میبه خودمان آمد  مانیطوفان هر دو یهی گر یبلند شدن  صدا با

 

 ��#کاس 

 #غزل_داداش_پور  

 [شوندی #فصل_آخر ]کارکترها فراموش نم  ۱۲۹#پست_

 

و همانند  آن   شودیم وانهیکرده است؛ فکر کردم که د یکه جوانه بخاطر  خروش خودکش  دیفهم  یوقت
 کار را نکرد. نیقت  خروش! اما اسر  و رودیو م داردی شب چاقو بر م

 .کردی جوانه را نگاه م یو عکس ها ختیری سکوت اشک م  در

 ! دیزود فرا رس  یلیو چهلم  جوانه خ گذشتندیها از پس  هم م  هفته

اما  اندازدی که جسور داد و هوار راه م کردمی من جز خروش به چهلم آمده بودند. فکر م  یخانواده 
 سکوت کرد. 

  یتیبه جمع  یاشک یکرده بود و با چشمان هیتک یکه خروش با فاصله به درخت  دمیروز فقط من د آن
 .کردی جوانه حلقه زده بودند نگاه م یکه دور  قبر  تازه ساخته 
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 او هم دل باخته بود. انگار

 دانستمی بود. م صی را تتو کرده بود که از دور هم قابل  تشخ ییایدر ی  پر  ک یعکس    شیبازو سر  
که آن تتو به  زدمی اما حدس م  ستیها فرار زیچ نجور ی و از تتو و ا ستیکار ها ن نجوریخروش اهل ا

 جوانه ربط داشته باشد.

 کودکم به دکتر نرفتم. ت  ی جنس  ص  یتشخ یبرا ی  غم در خانه نشسته بود که حت نقدریا

 .شدی تر م  نیو سنگ  نیو وزنم سنگ گذاشتمیبه ماه  هشتم م پا

کرد و اشاره کرد که  تیهدا یسوم  ماه  هشتمم بود که جسور دستم را گرفت و به سمت  مبل یهفته
 . نمیبنش

 و گفت:  دیام را به آغوش کش چاق شده کل  ی نشستم و او کنارم نشست و ه من

ق نشده بودم...   الی خ - فکر نکرده ها حرف  نیمشترک و ا ی  اصالً به زندگ  یعنیمن تا حاال عاشق پاش 
امام  ابون  یتو خ   ریهمرنگ  مانتوت سر به ز ی  و روسر  ی گلبه  یتو رو با اون مانتو یوقت  یبودم... ول

... هر طور  ارمی بند  دلم پاره شد... اون لحظه به خودم قول دادم که هر طور شده به دستت ب دمید
قولم   ر  ی ز چوقتیمن ه که یدونستی آغوشم داشته باشمت! م یام، کنارم و توشده تو رو تو خونه 

 زنم؟ی نم

 ادامه داد:   نیگرفت و غمگ ینفس

 اما... شمیغرق م یدارم تو خوشبخت گهید کردمی تو رو به دست آوردم... فکر م  -

 از چشمانش روانه شد:  اشک

که بفهمم دارم   دادمی رو از دست م یک ی دیاما با از دست  دادن  جوانه به خودم اومدم. انگار واقعًا با -
 گرفتم! یمیتصم هی!... کنمی م کاریچ

 و گفت:  د یرا باال کش اشی نینگاهش کردم که ب منتظر
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  رازیبا فروغ از ش  خوامی ! منشستی که به دل  تو نم ییاون کارها رو کنار بذارم، کارها یهمه خوامی م -
اونجا از اول   میری م فروشتمیو خونه رو م شگاهی... نماکنمی خونه دست و پا م   هی! تو اصفحان میبر

 قشنگ! ی  زندگ هی... میکنی شروع م

 زدم و گفتم:  یناراحت لبخند  

 ممنونم جسور!  -

 و گفت:  دیرا بوس امگونه

 از جوانه تشکر کن... اون منو به خودم آورد!  -

 .کنمی خودمان حس م  ینگاه  جوانه را رو  ی  نیبود... اما حس کردم که سنگ یچه حس دانمی نم

 !گناهی ب  دخترک  

 و گفتم: دمیکش یبنفش  غ  یج  دیچی دلم پ ر  یکه ز یی که با درد  طاقت فرسا میبگو یز یچ خواستم

 ام!جسور... بچه  -

 بلند شد و گفت:  شی ُهل زده از جا جسور

نفس    ست،ین  یز یآروم باش... چ المی ... خزنمیآروم... آروم باش باشه؟ االن به آمبوالنس زنگ م -
 بکش!  قیعم

و   دمیکشی م غی بود که فقط ج ادی. دردم آنقدر زدمیفهمی را نم  شی اما حرف ها دمیشنی را م  شیصدا
 .خواستمی کمک م

 

 ��#کاس 

 #غزل_داداش_پور  

 [شوندی #فصل_آخر ]کارکترها فراموش نم ۱۳۱#پست_
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 ️⛔ _ممنوعی#کپ 

 

 سال بعد*  ستی*ب

 

 و گفتم: دمیاش خط کشحل شده یمعادله یبا خودکار  قرمز رو  کالفه

 نکن!  یها رو قاط یجان صد بار گفتم مثبت منف هیهد -

 بود گفت:  رفتی ور م  اشی نشسته و با گوش شیروبود که طوفان  یکه نگاهش سمت  مبل  هیهد

 چشم!  -

 انداخت.  نییتکان دادم که نگاهش را از طوفان گرفت و سرش را پا شیرا جلو دستم

 کردم و گفتم:  یام گرفته بود اخمخنده   نکهیا با

  یفردا ساعت پنج  عصر جبران  میکنی ... کالس  امروز رو کنسل م ستیامروز اصالً حواست به درس ن -
 ... خوبه؟ میذاریم

 گفت:  رایهم انگار موافق بود ز خودش

 !شمی ! فردا مزاحم مانی چشم خانم  حاج -

 را باال انداختم و گفتم:  سرم

 باشه!  ادتی شه،ی فردا کالست تو مدرسه برگزار م -

 خانه را ترک کرد.   یکوتاه ی  نگفت و بعد از خداحافظ یز یشد اما چ زانی آو شیها لب

چرخم  یبودم اما طوفان داشت چوب ال دهیبودنم رس  یاضی معلم  ر یوقت بود که به آرزو  یلیخ
 . کردیم

 بلند شدم و رو به طوفان گفتم:  میاز جا یعصب
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 هی یدوستات هست ش  ی... تو که صبح تا شب پرونیبا دخترها کالس دارم برو ب یصد بار گفتم وقت -
 شه؟یم یچ ششونی پ  یچند ساعت باز بر 

 گفت:  یاانه ی باال انداخت و با لبخند  موذ یاشانه 

 دافن خانم معلم! یلیآموزات خ دانش  -

 گفتم:  یعصب

 طوفان! -

 بلند شد.  شیسر داد و از جا  یاخنده

که  شیهاجز اخالق  شدی به خروش م هیشب شتریو ب  شتریاز من بلند تر بود. روز به روز ب یلی خ قدش
 !افتادی و دنبال  دختر ها به راه م دیخندیمدام م

 و گفت:   دیام را بوسهمان لبخندش خم شد و گونه  با

 خانم معلم؟   یامشب مهمون دار  -

 . خواندیبزند مرا خانم معلم م میمادر صدا نکهیا یبه جا شهی ... همگریبود د نیهم

 !انیم نایاخاله خزانت  -

 بود.   از مامان بزرگ به فروغ منظورم

 نام  خزان چشمانش ستاره باران شد و گفت:  دن  یشن  با

 اد؟ یسنا هم م -

 کردم و گفتم:  یاخم

 ! ادیبا مامان باباش م  رهی که، با مامان باباش م   ستیمثل  تو ن  -

 اون بچه است!  -

 تره طوفان! کیاش دو سال از تو کوچهمه -
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 زد و گفت:  یلذت بخش لبخند  

 ! رهیگی دخترخاله رو نم یجابرام   یدختر  چیه ییخدا  یول -

 دعوت کردم. ایزدم و او را به ح  شیبه بازو یمشت

 طوفان و سنا شده بودم.  یو اشاره  مایاواخر متوجه ا نیخودم ا اما

 سمت  آشپزخانه رفتم و گفتم:  به

 بخر واسه امشب! وهیم  لویطوفان برو چند ک  -

 ! ؟یفروش وهیبرم م خورهی م امی الکچر  پ  یت نیبه ا -

 برو طوفان کم رو مخ  من رژه برو!  -

 جوون خانم معلم! -

 .ندمی ازش نش ییصدا گرید

 رفته بود.  انگار

 امشب شدم.  یدرست کردن  شام برا مشغول  

 خودش را گرفته بود.  ی  روال  عاد یگذشته بود و زندگ هاسال

 ه بودند. آورد ایآمدن  طوفان سنا را به دن  ای و شاهکار درست دو سال بعد از به دن خزان

 آنها هم جمع کردند و به دنبالمان آمدند. میما به اصفحان آمد نکهیاز ا بعد

 . کردی م یما زندگ ش  ی فروغ پ مامان

 را وداع گفته بود. یکه دار  فان  شدیم  یشش سال   باباحاج 

موضوع کنار آمده بود  نی. خاقان اما با اکردی او م هیعل  شتریمامان را ب  نیو ا شدی بچه دار نم همتا
 . رفتیهمتا م یچون جانش برا
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را   ینرمال   ی  درس خواندن فرستاده بودند و خودشان زندگ  یدخترشان را به کانادا برا اشاریو  خندان
 . گذراندندیم

 همچنان مجرد ماند  ُخلود

 

 

 ژانر  ۱

 

 پایان  

 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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