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را درآورد و  شيها ييدمپا. وارد شد و آن را به لبه حوض گذاشت دشيخر ليكوكب خانم همراه با زنب. باز شد اطيح در

 :را در آب حوض فرو برد و غرغركنان با اخم گفت شيپاها

 .از آسمون بباره شيخواد آت يانگار م. كه چقدر هوا گرمه يوا -

 :صدا زد اديبا فر باًيسرش را بلند كرد و تقر بعد

 پ!ساغر، ساغر يآها -

 :در آستانه در ظاهر شد و گفت بايجوان و ز يزن

 .دييجان، بفرما زيسالم عز -

 :گفت يبا همان بدخلق كوكب

 !خوبه واهللا لنگ ظهره و عروس خونه هنوز خوابه ؟يكن يمعلوم هست چه كار م. سالم كيعل -

 :گفت يگبا دستپاچ ساغر

 .كردم يداشتم جارو پارو م. نه به خدا خانوم جون خواب نبودم -

 .يزن يحرف م نطوريكه ا ،يزد يكه شخم نم يكشاورز نيزم! يكرد يكه م يكرد يخب م -

 :آمد و گفت رونيكوكب از حوض ب. نگفت يزيانداخت و چ نييسرش را پا ساغر

 .ومدهين يرو بردار و زود ناهار رو درست كن تا آقا تق ليزنب نيا ايزود باش پاشو ب -

 يبادمجان و گوجه فرنگ. خوردن بود يو سبز ازيو پ يبادمجان و گوجه فرنگ ليداخل زنب. رفت ليبا عجله به طرف زنب ساغر

 و مشغول شستن و پوست ختير يرا داخل سبد

 .كرد سيخ يهم پاك و داخل ظرف خوردن را يكرد سبز يبادمجان ها را سرخ م نكهيضمن ا. شد كندن

البته هر سه پسر . بود يو عرق خور و الابال تيمسوئول يب يشوهرش، حجت مرد. بود يعروس سوم كوكب و آقاتق ساغر

 .طور بودند نيكوكب هم

و اكرم . و ساغر نيمياكرم و س يداوود و جواد و حجت و سه عروس به نامها يچهار فرزند داشت؛ سه پسر به نامها كوكب
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 يرا م نيشد و همه ا ياما ساغر بچه دار نم. پسر و دو دختر كي نيمياكرم سه پسر و س. سه فرزند داشتند كيهر  نيميس

 .دانستند

بچه ام دلش «: گفت يكار او، م نيا هيتوج يكرد و كوكب برا يم يهرزه خوشگذران يشبها در كاباره ها و كنار زنها حجت

به كار زنش  يكه كار هيواهللا خوب مرد. ارهي يخودش از دل خودش درم يجور هي يخب طفلك. شه يپدر نم نكهيگرفته از ا

 »نداره گرانيو د

به شماها چه؟ ! وا «: گفت ياو م» روند يكارها م نيپس چرا شوهران ما دنبال ا«: كردند كه ياعتراض م نيمياكرم و س يوقت

زن مال خونه ست . گهيد ديكن يم تونويبچه دار ديدار دينشست! چه مرگتونه؟ حرفا؟ نونتون كمه، آبتون كمه، نيزنا رو چه به ا

! شماها اي رزنيبره؟ البد من پ ديبا يك دييبوده اگه مردها نرن كاباره، خب بفرما نيهم ميو ند مياز قد! رونيو مرد مال ب

غرغر زدناتون رو  د،يشماها تازه اول راه. تونم بگم ينم يزيمن هم چ. كنه يكارا م نيهنوزم كه هنوزه از ا يآقا تق نيهم

اون وقت . رنيبگ گهيزن د هيكه برن و  دينكن يركا د،يآب روان، قدر مردهاتونو بدون يتو ديو بنداز سهيك يتو ديبذار

 »!بچه ها نيو ا ديمون يشماها م

هر سه عروس . خورد يداد و كتكش را هم از شوهرش جواد م يجواب م نيميس يگفت ول ينم يزيشد و چ يساكت م اكرم

 كيشد كه او را كمتر از  يامر باعث م نيبخصوص ساغر كه نازا بود و هم. دنديكش ياز دست شوهر و مادر شوهر عذاب م

 .عروس بدانند

مادرشوهر كوكب  ،يبياز ب ريه غب. كردند يو آزار م تيزدند و دائماً او را به خاطر نداشتن فرزند اذ يبه او زخم زبان م همه

 .صبور و دلسوز و مهربان بود يكه بر خالف عروسش زن

 ياو بودند كه سه فرزند داشتند به نامها زيدختر و داماد عز ليو آقاوك يحور. يدختر هم داشت به نام حور كي كوكب

 .و اكبر هيفرخنده و فهم

خانواده كوكب و  نيدر ب. دييپا يرا م گريد يهمسرش، زنها يجاخود كوكب هرزه و هوسباز بود و به  يمثل پسرها ليآقاوك

 .و محترم بود زيعز اريمادرزنش بس يبرا ليوك ،يآقا تق

با آنها  يليخ يو دخترش را دوست داشت ول شيعروسها و نوه ها. پسرها و دامادش بود يبود كه الگو يمرد ياما آقا تق و
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آن وقت . كس جلودارش نبود چيه گريشد د يم ياگر عصبان يبه كار كوكب خانم نداشت ول يكار اديز. گرفت يگرم نم

 .شكست يو تمام ظرفها را م ختير يخانه را به هم م

 

شد و چند  يسفر م يراه ديبگو يزيبه كوكب چ نكهيوقت ها او بدون ا يبعض. شد يشوهرش نم يپاپ اديكوكب ز نيهم يبرا

 .گشت يجورواجور برم يها يعالم سوغات كيروز بعد با 

اتاق  كي ،يب يب ياتاق برا كي ش،يو بچه ها نيميس يدو اتاق برا ش،ياكرم و بچه ها يكوكب بزرگ بود؛ دو اتاق برا خانه

 .شد يها و جشن ها در آنجا برگزار م يهمانيمهمانخانه نسبتاً بزرگ كه م كيخود كوكب و  ياتاق برا كيساغر،  يبرا

زبانش تلخ و  يبود ول يا قهيو با سل زياو زن تم. كرده بود نيرا تزئ وارشيمهمانخانه را فرش كرده و در و د نيا كوكب

 .هم در كار نبود ياعتراض چيبود و ه يكيپسرها خرجشان را با پدر و مادرشوهر  ديبا يبه دستور آقا تق. گزنده بود

بچه بود  يوقت. نداشت ياو پدر و مادر. او باشند شيدوست داشتند پ شهيدوست داشت و بچه ها هم يليبچه ها را خ ساغر

هم دچار مشكالت  ييساغر در خانه دا. او را به عهده گرفته بودند ياش سرپرست ييو زن دا ييآنها را از دست داده و دا

 .زد يرا كتك م اوو  ديكش يم يگارياز او ب ييزن دا. بود ياديز

از بخت بد به واسطه  يول. كه نتوانست اورديدرب رشيپ يپسرعمو يخواست او را به همسر يساغر بزرگ شد، هم م يوقت

حجت  يساغر بود مورد پسند كوكب واقع شد و به همسر ييخانه دا كيكوكب كه خانه برادرش نزد هيزهار خانم همسا

 .درآمد

 يمهتاب بود و اندام يديشب و پوستش به سف ياهيبه س شيچشمها. دانستند يرا م نيبود و همه اهل خانه ا بايز اريبس ساغر

 .كرد يصحبت نم ياديوقت ز چيبود و ه نيآرام و مت يزن. و متناسب داشت بايز

 يو بچه ها نيميو اكرم و س يب يب يعني ،يكس به جز عده ا چيه يها جا باز كرده بود ول يليمهربان بود كه در دل خ آنقدر

 .است يكه او خوب و دوست داشتن نديخواستند به او بگو يخانه نم

 كي يو نه حت ينه همسر و دوست ،يشينه قوم و خو ،ينه پدر و مادر. بود نيبرد و غمگ يرنج م يكس ياز ب شهيهم ساغر

 .دهد نيدلش را تسك يفرزند كه بتواند دردها
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. ديكش يم يه راحتب ينفس يو تيگذاشت و با حما يم شيشانه ها يخواست شوهرش كنارش بود و او سر رو يم دلش

آراسته كند و خانه را كانون  شيو مرتب كند، خود را برا ديرا بشو شيشوهرش غذا بپزد، لباسها يخواست برا يدلش م

خواست  يباز هم دوستش داشت و دلش م يبود، ول دهيند اديز تاز او محب نكهيبا ا. دوستش دارد ديبسازد و به او بگو يگرم

 .كند يزندگ

 ياو تمام لحظه ها. شد يم ياو مانع از ابراز عالقه اش نسبت به و هودهيو ب جايغرور ب يول. هم ساغر را دوست داشت حجت

فساد  يهرزه و كاباره ها و خانه ها يو نوش با زنها شيو ع يآنكه كنار همسرش باشد، در مست ياش را به جا يخوش زندگ

 .گذراند يم

 ياديبود به نام سوسن كه حجت پول ز يگذراند، زن يم ياوقاتش را با و شتريه داشت و بكه حجت با او رابط يياز زنها يكي

 .كرد يخرج م شيبرا

 

حجت جان، من «: گفت ديرا د يسوسن روسر يبود و وقت دهيقرمز رنگ خر ريحر يروسر كيسوسن،  يبار حجت برا كي

 »ستميسركن ن يكه روسر

 »خوام ينم نويمن ا«: خودش را لوس كرد و گفت بعد

. هم در دستش بود يروسر. ديايبه خانه ب يكاباره برنامه داشت، حجت مجبور شد ساعت كيروز عصر چون سوسن در  آن

 .به خانه آمد چون مادرش نبود، به اتاق خودش رفت يوقت

كرد  يخنده ا. زنش شد فتهيش شتريساغر را نگاه كرد ب يحجت سراپا يوقت. بود شيدر اتاق مشغول شانه زدن به موها ساغر

 :و گفت

 سالم -

 :آرام گفت يبا لحن ديد يدلخور بود و اصالً او را همسر خود نم يليهم كه از همسرش خ ساغر

 سالم -

 :و گفت ديدوباره خند حجت
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 كردن؟ يخانوم خانوما چه كار م -

 :را بال انداخت و گفت شيشانه ها يتفاوت يبا ب ساغر

 .زدم يموهام رو شونه م -

 !يبچه كار خو -

 :را به او داد و گفت ينرم شد و بعد حجت روسر يساغر كم. به طرف ساغر آمد و شروع كرد به سر به سر او گذاشتن بعد

 .دميتو خر يبرا نويا -

اش را ابراز  يو خوشحال يو آشكارا، شاد رديخودش را بگ يخوشحال شد كه نتوانست جلو يبه قدر يروسر دنيبا د ساغر

 .كرد

 .چون حجت مجبور بود به خاطر سوسن، زنش را ترك كند د،يطول نكش يليخ يشاد نيا يول

 يطانيو ش زيآن زن وسوسه انگ بنديحجت پا يبماند ول ششينگذارد و پ شيروز ساغر از حجت خواهش كرد كه تنها آن

 .تواند بماند يكه نم ديبه ساغر بگو يتوانست به راحت يشده بود و نم

وقت حجت  چيپدر و مادر همسرش هم ه. كرد يم يتنها زندگ باًياحساس، سه سال بود كه تقرو پر از  بايجوان و ز يزن ساغر

 .كردند يهمسر نم تيو مسئول يبه زن دار حتيرا نص

را دوست داشتند و بچه ها هم بهانه پدر را  شانيچون بچه داشتند و بچه ها. آمدند يم شانيزنها شيپ شتريو جواد ب داوود

 .نبود كه حجت به خاطر او در خانه بماند يدر اتاق كوچك ساغر بچه ا يگرفتند ول يم

 .از اوقاتش بود يپر كردن بعض يبرا يا لهيحجت فقط وس يساغر برا اما

**** 

 .خوردن شد ياجاق گذاشت و مشغول شستن سبز يرا رو يخوراك بادمجان و گوجه فرنگ ساغر

 :نشست و گفت وانيلب ا كوكب

 كجاست؟ يب يب -

 .ادتيرفتن خونه زهرا خانوم ع -
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اون  يدلواپسه؟ زهرا خانوم بره جلو نطوريا يب يزهرا خانوم مگه چه درد و مرگش شده كه ب ؟ينطوريچطور ا! نه بابا ؟ -

 .خواد ناخوش بشه ينم رهيدختر ولگرد و هرزشو بگ

 »!هرزه و ولگردت؟ يپسرها نيبا ا يخودت چ! گه يم يبه ك يك«: خود گفت شيآشغال ها را جارو كرد و پ ساغر

توپ را شوت كرد و توپ محكم خورد به  امكيس. كردند يم يتوپ باز اطيدر ح نيميپسر اكرم با نادر پسر س امكيس

 .پر از خون شد يصورت نادر و دهان و

 :گفت يرفت و م يكوكب مدام قربان صدقه اش م. دور او ختندير نيمينادر، كوكب و ساغر و اكرم و س اديفر يصدا با

 .بذار دهنت رو بشورم نجايا ايب. شه ياالن خوب م. ستين يزيچ. ستين يزيچ زميفدات بشم جانم، عز. ننه به قربونت يوا -

نادر  يصورت خون يرساند و وقت امكياكرم خودش را به س. كرد يم هيشست و نادر هم از درد گر يصورت نادر را م كوكب

 :وحشت كرد و گفت ديرا د

 يدرد ب يكردنه اله يچه جور باز نيآخه ا يبچه مگه مرض داشت ؟يچه كار كرد ياله يش ليذل امكيس! سرم خاك بر يوا -

 .يريدرمون بگ

 .امكيشروع كرد به كتك زدن س بعد

آرام شد و به طرف اكرم رفت و  يكه اكرم با بچه اش كرد كم يشده بود، با كار يعصبان يليخ امكيكه از دست س نيميس

 :گفت

 .نزنش گهيد. نداره بيع ايب. كردن دشمن كه نبودن يدو تا بچه بودم با هم باز. گهيخب بسه د يليخ -

 :نادر را لب حوض نشاند و گفت كوكب

 ينم يطور نيبه جون بچه م؟ زن پدر هم با بچه شوهرش ا يافتاد يطور نيكه ا يچه خبرته اكرم؟ مگه از سر راه آورد -

 !تو يعجب دل سنگ. كنه

 :ت شد و گفتناراح اكرم

 نيميهم خودش ادب بشه هم س نكهيبه خاطر ا. زدمش يطور نيشه ا يداره كباب م گرميج! دهايزن يخانم جون حرفها م -

 .بچه ش يكنه فقط و فقط برا يدلش تاپ تاپ م يواال هر مادر. نباشه من زدمش ياز دستش عصبان
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 .حاال خوبه بچه هم پدر داره هم مثالً تو رو. هيو وحش تيترب يپدر و مادر ب يبچه ب. مگه ادب نداره؟ چرا داره خوبم داره -

 :حرصش درآمد و گفت اكرم

 .كه انگار باباش سر شب خونه ست و صبح زود هم سرِ كار نيكن يمنو وارفته حساب م نيخانوم جون همچ! مثالً تو رو؟ -

 :سرش را تكان داد و گفت كوكب

هستند  يرتيغ. من مردن، زن گرفتن شوهر كه نكردن ينكرده؟ پسرا نوايسه تا كه داوود ب نيه اواس يمثالً تو چه كار كرد -

 .بشن داريالطلوع ب يبخوابن و صبح عل رنيخروس سر شب بگ نيع. ستنديكه ن ليزن ذل

اتاق  را برداشت تا به امكيكوتاه آمد و س ستيجز خرد شدن اعصابش ن يزيبحث كردن با مادرشوهرش چ ديكه د اكرم

 .از دست مادر فرار كرد و به كوچه رفت امكيس يول. ببرد

 :بالفاصله نادر صدا زد. شده بود عوض كرد ينادر را كه خون يهم لباسها نيميس

 .يباز نايمراد ا شيپ ميصبر كن با هم بر. منم اومدم سايوا سايوا ا،يس يآها -

 .رفت رونيب اطيو دوان دوان از در ح ديكنار كش نيميخودش را از دست س بعد

 :نشست و گفت وانيكوكب لب ا. آن به سكوت مبدل شد كيو بگو مگو در  جنجال

 !دست درد نكنمونه نميكه حاال ا ميفروخت يتر زميدونم واهللا ما چه ه ينم -

 .خنك درست كرد و كنار دست كوكب گذاشت دمشكيپارچ شربت ب كي ساغر

 :صدا زد نيميدختر س بنفشه

 .نيزم يرو ختيماست ها رو ر يمامان، مامان گل -

 :گفت يعصب يبا حالت نيميس

 چرا؟ آخه به كدومتون برسم؟ يوا يوا -

 .اتاقش شد يراه بعد

 :لب غرغر كنان گفت ريز كوكب

- ؟يكه حاال برس يديبهشون رس يك 
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 . از خانه زهرا خانم برگشته بود يب يب. در رفت و در را باز كرد يساغر جلو. بلند شد اطيدر ح يصدا

 يب يسالم ب -

 سالم مادر -

 .شد و ساغر طبق معمول چادر او را از سرش برداشت و تا كرد اطيداخل ح يب يب

 :باال رفت و گفت وانياز لب ا كوكب

 ؟يكجا رفته بود يب يسالم ب -

 .ادتيرفته بودم خونه زهرا خانم ع. سالم ننه -

 :تكان داد و گفت يسر كوكب

رو  ضايمر ينكنه داره ادا. نوبره گهيد شيضيگرده مر يخوره خوب م يخوب م! واهللا بهيزهرا خانوم مگه چش بود؟ عج -

 .شدم ضيبنده خدام حاال مر هيمثالً بگه من هم  اره؟يدرم

 :لب حوض نشست و گفت يب يب

 اگه دخترش فاسد و هرزه شده، به اون بنده خدا چه؟. زن؟ زهرا خانم كه گناه نكرده يكارا دار نيتو چه كار به ا -

 شه، ها؟ ينداره البد به رجب بقال مربوط م ياگه به اون ربط! دهايزن يحرفا م يب يب -

 :جلو آمد و گفت ياز جا برخاست و لنگان لنگان چند قدم يب يب

 ؟يتو چه كار به كار اون دار. نوايب رزنيپ نيا به يشده كه تو دوباره بند كرد يدونم چ ينم -

مثل . كنه يم يكنه محبت و درست يم اليده به ننه اش خ يم ارهي يپول حروم و نون حروم م. ادي يبدم م نيمن از اون شه -

دونم  يمن نم. ستيآدما رفتن درست ن نجوريخونه ا يب يب هيچ يدون ياصالً م. برف و پاهاشو هوا يكبكه سرشو كرده تو

 خونه اونا؟ دير يراه به راه م يو ه ديافت يشما چرا راه م

 :شده بود گفت يكه دوباره عصبان يب يب

دونم تو دلت از كجا چنگ و  يدوماً من كه م. به خودم مربوطه اميدست خودمه و هر جا برم و هر جا ب ارمياوالً كه من اخت -

 .ستنديدل شما ن يوص ليكه وك مردم. خوب اونم به خودت مربوطه يول. خوره يشور م
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 :هوا و گفت ديآتش پر يمثل اسپند رو كوكب

 يخودم؟ اگه سر جفتشون تو يو آقا بيواسه شوهر نج اي يابونيزنه؟ واسه اون هرزه خ يدلم چنگ م يك يبرا ،يواسه چ -

ب خرج كردنا و ناز خ. رو كردم يآقاتق يمن نجابت و خرحمال! قيهر چه ال قيآخوره باشه به جهنم به درك خال هي

اگه اون ننه شو گذاشته رفته به . بيو بدترك اهيش س افهيمثل ق نتشيو اون ط ديمن روسف! بخت اهيس نيمال شه دناشميكش

 !هم شما رو گذاشته رفته همونجا يكثافت خب آقاتق

 :بلند گفت يرگ گردنش متورم شد و با صدا تياز شدت عصبان يب يب

ها  يقشقرق باز نيها و ا يگر يكول نيا ؟يكن يسرت و هوار هوار م يرو يرو گذاشت يخونه و زندگ هيچته چه خبرته چ -

شوهرتو قرص و  ياگه تو زن بود. خودته ريشده تقص يهم هر چ يتق ،يتق يول. هست به جهنم كه هست يهر ك نيشه ه؟يچ

 .تو شيپ اديب رو،رنگ و  يو ب اهيس نيشه شيتا نره پ يديچسب يمحكم م

 .نكنه چارهيتا منو بدبخت و ب ديكرد يم تيپسرتونو ترب دياگه شما مادر بود. نشد گه،يد نه د -

سر  يآر يپسراتو نم يهست يمادر فداكار نقدريآره؟ خوبه پس چرا شما كه ا. پس اگه پسر بد شه، ننه كرده! نه بابا -

زناشونه،  ريتقص ديكه رس نجايهه؟ البد به ا. ورندسه تا عروس مثل شمع آب نشن و حسرت مرداشونو نخ نيتا ا اشونيزندگ

 نه؟

 .رن ياون هرزه نره خب توله سگاشم نم ايهرزه  نيا ياگه باباشون پ. باباشونه ريخانوم تقص رينخ -

 :زد اديفر يب يب

 پاچه پاره؟ نقدريزنم ا. يچاك و دهن يب يليتو خ -

جمع شده بودند و به  اطيو اكرم و ساغر و بچه ها هم داخل ح نيميآنها، س يبا سر و صدا. گفت پنج تا كوكب يم يب يب يكي

 .بار نبود نيآخر اي نيعروس و مادرشوهر اول نيا يالبته دعوا. كردند يهم نگاه م

 گريد قهيدانست تا چند دق يم. باز گذاشت و كف اتاق نشست يدر را كم يال. ناراحت و دلخور به اتاقش رفت يب يب

 .خواهد آمد يعذرخواه يعروسش برا

 :آرام گرفته بود رو به ساغر كرد و گفت يكه كم كوكب



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١

 دمه؟ ييچا -

 .دم افتاده گهيبله خانوم جان االن د -

 .ارميرو ب يب يكاسه آب نبات هم بذار تا من برم و ب كي زيبر يچا ينيس هي -

 وون؟يا يجا تو نيهم اي يب ياتاق ب اروميرا ب ييچا. چشم خانوم جان -

 .وونيذار تو انه بابا ب -

 .رفت يب يبه طرف اتاق ب كوكب

 .ميبا هم بخور ميخوا يم ختهير ييساغر چا ايپاشو، پاشو ب ؟ييكجا يب يب ،يب يب -

 :از داخل اتاق گفت يب يب

خوام اصالً هوا  ينم. خوردم ييرفتم، رفتم و همون جا هم چا يم ديكه نبا ييمن همون جا يزيبر ييمن چا يخواد برا ينم -

 .خورم ينم ييگرمه چا

 .بگو و پاشو يعل ايدستتو بده به من  ايتموم شد و رفت ب گهيگفتم، د يزيچ هيدلم گرفته بود حاال  يب يپاشو ب -

 :دلخور بود، گفت يليكه خ يب يب

 .امي ينم -

و  نيميس دينكش يطول. نشستند يچا ينيكنار سماور و س يآورد و سه نفر وانيرا با خودش به ا يب يبه هر حال كوكب ب يول

 .اكرم هم آمدند

 :كودكانه گفت نيريكوكب نشست و با لحن ش يپاها يرو نيميس يدختر كوچولو يگل

 .خوام يم ييمنم چا ،ييمنم چا زيعز ز،يعز -

 :و گفت ديلب و گونه گوشتالود نوه اش را بوس كوكب

 .بعداً تو بخور ميبخور يب يبذار اول من و ب. دم يخوشمزه م ييچا هيبه قربونت بره، چشم االن به تو هم  زيعز -

بچه . قندك بيو س يسيهم پر بود از ق شيزديبود با چند تا نان تازه و دستمال  يآقا تق. آمد اطيدر ح يساعت بعد صدا كي

 .دنديبه طرف او دو يبا سر و صدا و خوشحال دنديها تا پدربزرگشان را د
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 :گشاده دستمال را باز كرد و گفت ييهم با رو يتق آقا

 .ها رو بشور تا بچه ها بخورند وهيم نيا ايب ا،يزن ب يآها -

 :و گفت شيرو كرد به نوه ها بعد

 .اديب زيصبر كن عز. نشسته ست. نفشه جان نخور بابا. اديب زيعز ديصبر كن -

 :بلند گفت يبا صدا بعد

 شد زن؟ يپس چ -

 :سبد تند تند به طرف شوهرش آمد و گفت كيبا  كوكب

 .ديسالم آقا خسته نباش -

 سالم -

 .بچه ها كه طاقت ندارند نيرو بشور ا نايا ايب -

 چشم االن -

 .ها شسته شد تند تند شروع به خوردن كردند وهيها دور كوكب بودند و تا م بچه

 .سفره گذاشت تا خشك نشود ينانها را از پدرشوهرش گرفت و ال ساغر

لب حوض نشست و چند مشت آب به سر و صورتش زد و حوله را از دست ساغر گرفت و دست و صورتش را  يتق آقا

 .خشك كرد

 :نشست و گفت يب يكنار ب بعد

 چه خبر؟ گهيد نميكن بب فيجان تعر يب يخب ب -

 :و گفت ختيپسرش ر يخوشرنگ برا يچا ياستكان. از دعوا نزد يحرف شه،يمثل هم يب يب

 .ندارن ننه يخبر. شست و شور يپ ايدنبال پخت و پزن  ايزنا  چارهيب. شما مرداست شيخبرا پ. خبر پسرجان يب -

 :وگفت ديخند يتق

 آره ننه؟ ميخواب يو م ميخور يالبد ما مردا هم فقط م -
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دهنه مغازه سر كوچه  نيگفت ا يامروز م يتجان مش غالم بقال كوچه پش يتق يراست. ديش ينه ننه جان شماها هم خسته م -

 يگه، چند م يم يچ ه،يچه جور نيخب بب يبخر يخوا يننه اگه م يريبگ ييخبرا هيو  يخوبه بر. خوان بفروشن يرو م يا

 .گه

 :و گفت ديرا سر كس ياستكان چا يتق

 شد؟ ادهيپ طانيا باالخره از خر ش -

 .ننه ستيپرس و جو كردن كه بد ن هيدونم حاال  ينم -

 .به چشم ننه جان يا -

 :كرد و گفت يرو به گل يتق

 .بابا ايب نميبوس قشنگ بده بب هي ايبغل بابابزرگ ب ايجان ب يگل ايب -

 :بچه گانه گفت نيريبا لحن ش يگل

 .امي ينه نم -

 ؟ياي يچرا بابا جان چرا نم -

 .يخور يم ميو گالب بيتازه س ؟يخور يهلومو تو م اميآخه اگه ب -

 :رفت و گفت يقربان صدقه گل يخنده و تق ريزدند ز يب يو ب يتق

منو بوس  يايتازه اگه ب. خوام بابا جان يهاتو نم وهيكدوم از م چيمن ه. بابا نيبش نجايا ايبابا قربون اون قد و باالت بشه ب -

 .دم يهم بهت م گهيد يهلو هي يكن

 :و گفت ديخند يگل

 .امياالن م يآخ جون بابا تق -

 .كرد شتريشوق دلش را ب يگل يبا بوسه از ته دلش از گونه ها يخودش را در آغوش پدر بزرگ رها كرد و تق دبع

 :و شوهرش گذاشت و گفت يب يب يشسته شده را جلو وهيسبد م كياز بچه ها راحت شد،  يوقت كوكب

 .خورن ينشسته م يطور نيرو بشوره هم وهيذارن آدم م يدن نم يماشااهللا امان نم -
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 :را برداشت و گفت يخوشرنگ يهلو يتق

 بخوره؟ ينخورن ك نايبخورن نوش جونشون، ا -

 :و گفت ستاديا وانيا يپله ها كينزد ساغر

 سفره رو بندازم؟ ديخوا يخانم جان ناهار حاضره م -

 :گفت يتق

 .بخور بعد سفره رو بنداز يزيچ هيحاال  ايب ايب -

 يو همگ وستنديو اكرم هم به آنها پ نيميكه س دينكش يطول. گذاشت وهيم شيبرا كنار مادرشوهرش نشست و كوكب ساغر

 .شدند وهيو خوردن م يچا دنيكنار هم مشغول نوش

 :گفت يتق

 .ساغر سفره رو بنداز -

 :كرد و گفت شيرو به عروس ها بعد

 .نياريب نيناهار رو بردار ديبر دياكرم پاش ن،يميس -

 .اورنديشدند تا ناهار را ب نيرزميز يبا گفتن چشم راه ياعتراض چيها بدون ه عروس

و  ديسفره را چ نيميس. و نان تازه وسط سفره بود ازيپ ن،يريخوردن تازه، فلفل سبز ش يماست، سبز. را پهن كردند سفره

 يكي يكيس و بعد بچه ها سپ يبعد تق يب ياول ب. شد دهيغذا كش. آماده كرد و اكرم و ساغر خوراك بادمجان را آوردند

چون . نفر بود نيكوكب بود كه آخر نيهمه جمع بودند ا يوقت. بودطور  نيهم شهيهم. عروس ها و آخر سر خود كوكب

 .خواست يطور م نيخودش ا

 :ناهار ناصر پسر اكرم گفت سر

 .خوام يم زميعز يمن از غذا -

 :گفت اكرم

 ؟ياريچرا ادا و اصول درم گهيچه بچه جان غذا غذاس د يعني -
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 ه؟يخوام مگه چ يم زميمامان عز يخوام من از غذا ينم -

 .ييطور پررو نيهم شهيمگه كوفت؟ تو هم -

 :گفت يتق

 .خواد بهش بده يغذا رو م نيخب حاال ا. ولش كن اكرم بچه رو -

 .زنه يساز مخالف م شهيهم نيآخه آقاجون ا -

 :ناصر گذاشت و گفت يو جلو ديبشقاب بادمجان كش كيزود  كوكب

 .ش بده صلهياكرم ف گهيتو هم بخور د. بخور ايمادر ب ايب -

 .وارد شد نيميباز شد و جواد شوهر س اطيمشغول خوردن بودند كه در ح يهمگ

 :دوان دوان خودش را به پدر رساند و گفت يگل

 ؟يسالم بابا جون اومد -

 :و گفت ديرا بغل كرد و بوس يگل جواد

 .دلم خوشگلم، نازگلم زيآره بابا جون قربون شكلت برم اومدم با تو ناهار بخورم عز -

 :و گفت ستاديپدرش ا يپا يبنفشه هم جلو. باال رفت روانيا يبه همه سالم كرد و از پله ها بعد

 ؟يديسالم باباجون برام خر -

 :تكان داد و گفت يسر جواد

 يو عصر ريپول رو بگ نيا ايب اينداره ب بيع يول. رفت ادميبه جون خودت دخترم  !يحواس پرت نيآخ آخ باباجون امان از ا -

 .ايكوكب برو واسه خودت بخر و ب زيبا عز

 :گفت يب يب

 رو بخره؟ يبچه چ نيجواد جان ننه ا -

 :سر سفره نشست و گفت جواد

زحمت  يجان عصر زيعز يراست. ره يم ادمونيخواد چند وقته به من گفته ما هم كه همش  يقرمز م يروسر هيننه  يچيه -
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 .شما يبچه پا نيا

 :داد و گفت ومرثيآب را به ك وانيل كوكب

 .ستين يباشه مادر نقل -

 :و گفت ديخند يتق

 حاال چرا قرمز؟ ؟يچه كن يخوا يقرمز م يبنفشه جان روسر -

 :لقمه داخل دهانش را قورت داد و گفت بنفشه

خوشگل  يخوام همون جور يشه منم م يخوشگل م يليكنه خ يمزشو سرش مقر يآخه زن عمو ساغر هر وقت روسر -

 .بشم

 :به ساغر كرد و گفت ينگاه كوكب

 ؟يقرمز دار يقرمز؟ مگه تو روسر يروسر -

 :و با من و من گفت ديرنگش پر ساغر

 .دهيآقا حجت برام خر. خانم جان... بله  -

 :باال انداخت و گفت ييلنگه ابرو كوكب

 !ديها هم بزرگ شدنه بابا شما -

 .را دارد يروسر نيدانست ساغر ا يقبالً م نكهيبا ا. نداشت يكوكب تمام يوقت زخم زبان ها چيه انگار

 :گفت نادر

 .شه يخوشگل م يليخ يزن عمو ساغر با اون روسر دميآره منم د -

 :شده بود گفت كيكه حس حسادتش تحر نيميس

 زشت به ما چه؟ ايبچه خوشگل . غذاتو بخور! يزن يچقدر ور م -

 :گفت جواد

 ميو ما بخور يزيآب خنك بر وانيل هيكه  نيخانم عوض ا نيميس. خواد يم يبچه چ نيا ميو گفت ميكرد يغلط هيبابا ما  يا -
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 .بچه رو دعوا كن يه

 :كه ناراحت شده بود، گفت نيميس

- دعواش كردم گفتم غذاشو بخوره دعوا كردنه؟ يمن ك 

 :شد و گفت يعصبان جواد

 گل كرده؟ تيچته دوباره رگ سگ -

 .هيطور نيحرف زدنت و اومدنت هم. گهيد نهيآره ا -

كج و كوله ات  يها يياز اون پسردا. كه باالترم تياز اون شوهر خواهر عوض. كه بهترم تيعوض ياز اون داداشا ه؟يچطور -

 .ندارن كه بهترم ايدن نيتو ا ييجا چيعرض و ه چيكه ه

 :شد و لقمه را پرت كرد داخل سفره و گفت يعصبان يتق

چرا  نيميچته س. نيراه انداخت يچه الم شنگه ا نيبب. ها ميلقمه غذا زهرما كن هي مياومد. ديها تمومش كن يلعنت گهيد بسه د -

حناق همه ام  چيه يذاره؟ عذا به شوهرت كه نداد يشوهرش م يآدم ناهار جلو يجور نيا ؟يگ يدوباره پرت و پال م

 .اَه اَه. يكرد

 :بلند شد و گفت شياز جا بعد

 بشه؟ نيكه ا ؟يزناشون كه چ شيپ انيخب ب ستنيزناشون ن شيگن چرا مردا پ ياون وقت م -

 :كوكب آورد وگفت كيسرش را نزد بعد

 .ايهمه رو به هم انداخت يروسر هيخوب واسه  -

 :و گفتهوا پس است خودش را جمع و جور كرد  ديكه د كوكب

 .نداشتم يمن واهللاِ من منظو... اوا به خدا آقا من  -

 .نگفت چيبه كوكب رفت و سرش را برگرداند و ه يچشم غره ا تيبا عصبان يب يب

 :گفت يتق

 زن؟ يپس درد مرگ داشت -
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تمام گذاشت و به اتاق  مهيرا بغل كرد و ناهارش را ن يهم گل نيميس. را بغل كرد شيگذاشت و زانو نيقاشق را زم كوكب

 .خودش رفت

حمله  كيبرافروخته دوان دوان به سمت اتاق رفت و با  يخونش به جوش آمده بود با صورت يليخ نيميكار س نيكه از ا جواد

مشت و لگد  ريگفت و او را ز يم راهيبه او بد و ب. و شروع به كتك زدن همسرش كرد چانديرا دور دستش پ نيميس يموها

 .گرفته بود

شن هان؟  يم يواست قربون نكهيا اي رنيم يشه؟ همه از قهر تو م يچطور م يمثالً اگه قهر كن يكرد اليشرف خ يب كهيزن -

ها؟  ه،ييخبرا التيپدر و مادر باهات چند روز مدارا كردم به خ يشه؟ پدرسگ ب يم يچ رهيسگ زبون دراز بم هي يكرد اليخ

 ديپاشو همه ظرفها رو تو با االي.ارميتو از كاسه درم دهيورقلمب يچشا اون. كنم يمن اون زبون درازتو خودم كوتاش م

 شوره؟ يمن م زيعز فتويظرف كث يناهار نخورد يفكر كرد. يبشور

 :و گفت فتاديكه تمام صورتش غرق خون شده بود از زبان ن نيميس

 يخدا لعنتت كنه اله ؟يآورد ريكس گ يمگه ب ،يزن يدستت بشكنه آخه چرا م ياله. زتيخاك بر سرت كنن با اون عز -

 .دينينب ريكدومتون خ چيه ياله. ينينب يخوش ريخ

 .دونم چه كارت كنم يمشت و لگد كمت بود حاال م. درازه يليآهان گفتم زبونت خ -

 .را بزند نيميتا با آن س ديچيكمربندش را باز كرد و دور دستش پ بعد

كمربند را از جواد . و وارد اتا آنها شد اورديطاقت ن يب يب. زدند يكردند و مادرشان را صدا م يم هيو بنفشه مدام گر يگل

 :گفت تيگرفت و با عصبان

اومدنتون  ن؟يهست يطور نيآخه شماها چرا ا. يچه كارش كرد نيپسر بب يمگه تو رحم ندار. شيبس كن جواد آخه كشت -

 .مرد ادي يخدا رو خوش نم. بچه هات چقدر ناراحتن نيولش كن بب. گهيجور د هي ومدنتونميجوره ن هي

خر اگه . بزنمش كمه يگل كرده هر چ شيگ طهيپدر و مادر سل يب كهيزن. ده يجوابمو م يكيگم  يم يهر چ يب يآخه ب -

 .كن گاشين نويا يكتك خورده بود االن آدم شده بود ول نقدريا

 :شده بود گفت يكه ناتوان و زخم نيميس
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تو . كنم يكدومتونو حالل نم چيه. كنم يمن كه حاللت نم. زود جوابتو بده يكه خدا به زود نهيآرزو دارم اونم ا هيفقط  -

 .دارم يبته عمل اومدم؟ نه منم كس و كار رياز ز اي ميسرراه هيمنم  دهيرس التيخ

 :زد و گفت نيميس يبه پا يحمله كرد و لگد محكم جواد

 يوقت من يهستند؟ خودت االغ وقت و ب يياون كس و كارتو ببرن آخه كس و كارت چه خرا تو و افهيآخه مرده شور اون ق -

 ؟يكش ياون وقت كس و كارتو به رخ من م

 .و بنفشه را هم ساكت كرد يبرد و گل رونيجواد را از اتاق ب يب يب

 .آمد نيميبه سراغ س بعد

واسه  يينگاه كن چه شكل و رو. نگاه كن ؟يخر يبالها رو به جون م نيدختر چرا آخه ا. يبه روز خودت آورد يچ نيبب -

كه دستشو روت بلند كنه؟  يكن يم يكار شهيشه چرا هم يكه نم يجور نيننه جان قربونت برم فدات بشم ا. يخودت ساخت

 نيبب هوي يبخوره ولجواد اومده بود با تو و بچه هاش ناهار  ؟يكن يم شيشيشه چرا آت يم ياون زود عصبان يدون يتو كه م

 .شد يچ

 :كرد گفت يم هيكه گر نيميس

كارا رو  نيبه پا كرد؟ همه ا امتيمادرش چطور ق يديد. يب يب يديد. نهينب ريخ ياله. درد مرگ بخوره به جونش يياله -

 ينم. افتاده يعصر كه بشه انگار نه انگار اتفاق. منو به كتك انداخت. غذا رو زهر همه كرد. ساغر كرد يروسر هيواسه خاطر 

 يكاشك يزد يمدام كتكش م يكاشك ؟يبود يآخه شما چطور مادرشوهر. يوند ينم يب يكنم ب يم نشيچقدر نفر يدون

 .شيكشت يم يكاشك. يديكش يسخت م يازش كارا

 :سر تكان داد و گفت يب يب

. كه نمك نداره، بهتره بشكنه يگفتن دست مياز قد. كردم يكه م يبه وقت يكار رو نكردم بده هستم وا نيدختر جان ا يا -

. پاشو مادر، پاشو قربونت برم. بچه هات چقدر پژمرده شدن نيكن بب گاين. به صورتت بزن يآب هيحاال هم از جات بلند شو 

اون از  ديكش يشماها عذاب م نميب يم رميگ يم شيبه خدا من آت رميبم ياله. نزنا سوختن و ساخت شهيهم. گهيد هيزندگ

زنن، اون از ساغر كه نه شوهر داره و  يانگار منو م يخور يكتك م ياز تو كه وقت نيا ست،ياكرم كه داوود اصالً به فكرش ن
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 .كنه يم يدائم هم كلفت! نه بچه

 .اديبه سر دخترش ب يياله -

به  يليخ ليآقا وك يكن يكنه؟ ها؟ فكر م يم يزندگ يچطور يحور يكن يعاقل بشن تو فكر م يخدا نكنه اله. نه مادر نگو -

 و بچه هاشه؟ يفكر حور

 چه كار كنه؟ ديخوا يم گهيبراشون درست كرده د يزندگ دهيخونه براشون خر ؟يب يچه كار كنه ب گهيد -

مسته  شهيخونه، هم ادي يهم كه م يوقت. رسونه يتو بغل كدوم هرزه شبشو به صبح م ستيشبا معلوم ن شتريب ؟يخودش چ -

 .رهيگ يرو به باد فحش و كتك م نوايب يو حور

انگار  ادي يم ليآقا وك يوقت. زهير يم رونيگه و صد تا از دهنش ب يم ليآقا وك هي! جونشه ليكوكب خانم كه هالك آقا وك -

 .چرخه انگار چه خبره يدورش م نيامامزاده اومده همچ

زنشو  يوقت سرتاپا هي. كنهيچطور رفتار م يكنه در عوض اون با حور يمحبت م ليننه قربونت برم اون به آقا وك نيخب بب -

از همه . شينمك يشورش نه به اون ب ينه به اون شور. كنه يزنه و درب و داغونش م يوقتم م هيكنه  يم شيبا حرفاش ستا

چششاش  يخواد ساغر جلو يدلم نم نجايا ادي يم يبه خدا ننه وقت. داره يناپاك يدونه كه شوهرش چشما يم يبدتر حور

 . شه يتا بناگوش باز م ششيكنه ن يساغر رو نگاه م يها وقت يتازگ. اديب

دو تا  يكيكه درد من . جلو اديكوكب مجبوره دوباره ب يخب با دستورا يشه ول يدور م گاشين يساغر زود از جلو يطفل حاال

از  نميگم ا يهم به زور واسش م يامرزياون از شوهرم كه خدا ب. حرص و جوش داشتم تا حاال ميفقط از اون اول زندگ ستين

 !پسر و نوه هام

 :زد و گفت يلبخند كمرنگ نيميس

 .و رفت ميما كه بدبخت شد يول. جون يب يرسم روزگار شده ب نيبسوزن آخه ا يستيبا يجور هيخوب  يآدما گهيخب د -

دامنت گذاشته تصدقت بشدم،  يتو يخدا سه تا گنج خوشبخت نيبب ،يهم خوشبخت يليخ ينه ننه خدا نكنه بدبخت باش -

 .پاشو

 :را گرفت و او را بلند كرد و گفت نيميو دست س ديكش يآه يب يب
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 .هم داره ينيياسرپ هي ييداره ننه جان باالخره هر سرباال اديز يو بلند يپست ايدن -

اكر و بچه ها و . اكرم و ساغر سفره را جمع كرده بودند و همه جا به شكل اولش درآمده بود. رفته بود رونياز خانه ب جواد

 .كرد يرا آماده م ياستراحت آقاتق ليكوكب وسا ينشسته بودند ول وانيساغر در ا

كرد و  يناله م. مشغول شستن دست و صورت مجروحش شد نيميس. آب را باز كرد ريرا لب حوض آورد و ش نيميس يب يب

 .شست يم

 :گفت ياكرم به آرام. ناراحت بودند يليها خ يهر دو جار. بود ستادهيدستمال آورد و اكرم هم كنار ا شيبرا ساغر

 ؟يكتك بخور ادي يخوشت م -

 :تكان داد و گفت يسر نيميس

 .رهيبگ شيمادرشوهرم آت ادي ينه خوشم م -

 :داد و گفت نيميدستمال را به س ساغر

 يدلم نم غمبريبه پ. دادم يمن خوشش اومده اونو بهش م يدونستم بنفشه از روسر يبه خدا اگه م. ديتو رو خدا ببخش -

 .ريبم ياله. بكنه يطور نيخواست آقا جواد با تو ا

 ينشكونده خانوم جون داشت دق م شاخ غولوغ كه ده،يخر يروسر هيحاال شوهرت خودشو تكونده  ؟يدار يتو چه گناه -

 .كرد

 :جلو آمد و گفت. ديرا د نيميآمد و س رونيموقع كوكب از اتاق ب نيهم در

 ؟يبا خودت چه كار كرد نيبب -

 :كرد گفت يكه با دستمال صورتش را خشك م يطور نياز لب حوض بلند شد و هم نيميس

 !در عوض دل شما كه خنك شد -

 من بدجنسم؟ نقدريا يعنيكنه؟ آخه  يكتك خوردن تو دل منو خنك م ه؟يچه حرف نيا -

 !ديدونم واهللا من بدجنسم كه كتك خوردم شما كه خوش جنس ينم -

 :افتاده حال گفت يو بعد از چند لحظه مكث با نگاه ستاديا نيميس يجلو كوكب
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 نيميس يگفتم تو چرا زبون به دهن نگرفت يزي هيحاال خبر مرگم من . كنه يم شيبه خدا قسم كتك خوردن تو دل منو ر -

 .تو اتاقت كه خب نشد اميطور بكنه اومدم ب نيخواست جواد ا ياحد و واحد من دلم نم يجان؟ به خدا

 رو بزنه، نه؟ نيميخوره س يكه م ييدخال نكن بذار جواد تا اونجا شونيچرا نشد؟ البد آقاجون گفتن تو زندگ -

 .رفت نيرزمينگفت و به ز يچيه كوكب

كنار حوض چند مشت آب به صورتش زد و بعد با . آمد نييشد و از پله ها پا دارياز خواب ب يآقاتق. بعدازظهر بود 4 ساعت

 .آورده بود صورتش را خشك كرد شيكه ساغر برا يحوله ا

 براتون؟ زميحاضره بر ييآقاجون چا -

 .رونيب ميقبرستون بزن نيو از ا ميبخور ييچا هي زيبر -

 :را آورد و گفت يآقا تق راهنيكوكب پ. پدرشوهرش گذاشت يرا جلو يچا ينيس ساغر

 .و دكمه ش رو براتون دوختم نيآقا آست دييبفرما -

 :را صدا كرد و گفت يب يكوكب ب. شد يچا دنيكرد و مشغول نوش راهنيبه پ ينگاه ميبزند ن يحرف نكهيبدون ا يتق

 .حاضره ييچا ديايب ديپاش يب يب...  يب يب -

 .ديرا نوش يچا هيسالم كرد و بق يب يبه ب يتق. باال آمد و كنار سماور نشست وانيسالنه سالنه از پله ا يب يلحظه بعد ب چند

 :را از كوكب گرفت و گفت راهنيپ يتق

 .دهاينخورد يجان شما هم امروز ناهار درست يب يب -

خدا رو خوش . طور كنند نيپسرات با زناشون ا ستيرسمش ن نياجان  يتق يول. عادت كردم گهيننه؟ من د هيچه حرف نيا -

 .ننه ادي ينم

 :را در هم كرد و گفت شيسگرمه ها يتق

پروانه دور  هيمث  ديسه تا عروس با نيدور و بر زناشونن؟ واهللا ا نكهيسه تا پسر بدبخت من چه كار كردند جز ا نيننه ا يا -

حقشونه، جز شما  اديزنا ب نيبه سر ا يگم هر چ يمن كه م. كنن يكه چه كار م دنيمردم رو ند يمردا. شوهراشون بچرخند

 يب يول ديو هست ديخانوم بود هيداشت شما فقط  امرزميخدا ب يكه بابا يبا اخالق. ستجان، آخه حساب شما از همه جدا يب يب
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بعدم بعد از . خوان قورتت بدن يفاصله مزدن بال شيبعد از ن يمارن، اگه مواظب نباش هيدوره زمونه مث  نيا يجان زنا يب

 .رونيكنن ب يتفاله از دهنشون پرتت م هيدندون زدن مث 

 ايكرد،  يم ميزندون ايزد  يكتكم م ايكرد؟  يم يخوب يكارا امرزيخداب يمثالً اون بابا يكرد اليخ يننه جان تو چ يا -

واسه  يچيمشت خاطرات بد و تلخ ه هيدلم رو خون كرد تا مرد و جز  نقدريا. كرد يآالخون واالخونم م ايداد  يفحشم م

 خوبه؟ نيگم ولش كن، خب ا يافتم م يم تاشياذ اديبخوام  رحمتاز خدا واسه اش  اميهر وقت م. خودش نذاشت

 حاال كو جواهر؟ يول. ننه اون قدرجواهر رو ندونست يا -

 :گفت ديپوش يرا م شيكه كفش هاطور  نيهم. كارش يبلند شد كه برود پ شياز جا بعد

بچه بخره پول كه  نيباباش كه وقت نداره بره واسه ا. ها يبخر يواسه بنفشه روسر ينره بر ادتي گهيساعت د هيكوكب  -

 .خواد بخره يم يبرو ورش دار ببرش هر چ يدار

 :با طعنه گفت بعد

 .كنه يترش م ينيب يم يوقت هي. خانوم بربخوره ها نيميكه به س يهم نكن يكار -

 .رفت رونيب اطيكرد و از در ح يخداحافظ يب ياز ب بعد

دونم  ينم رهيخواد بم يمردك م. برو بابا گورتو گم كن«: خودش گفت شيو پ ديگزنده پدرشوهرش را شن يحرفها نيميس

 »!كنه يدست و اون دست م نيچرا ا

 يليخ. ديحاج مراد د يگشتند، كوكب پسر حجت را در مغازه بزاز يبرم ديكوكب و بنفشه از خر يهمان روز وقت عصر

 يبه به، چه پارچه قشنگ«: خود گفت شيپ. كرد چيو كادوپ ديرا خر بايقواره پارچه ز كيحجت  ديكوكب د. تعجب كرد

. نشون ما بدهخواد  يم رهيم يدختره م نياون وقت ا ارهيخره و م يچه رنگ و وارنگ م چارميپسر ب نيبب! شانس بده ايخدا

 »اصالً ولش كن به من چه؟... خره  يچرا داره واسش پارچه م ستيحاال معلوم ن

 .و به سمت خانه به راه افتاد ديدست نوه اش را كش بعد

 .در كه وارد شد بچه ها دورش را گرفتند و شروع كردن به سر و صدا از

 .زيبهمون بده عز ااهللايزود باش  يديبرامون خر يچ زيعز ز،يعز -
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 :جلو آمد و چادر كوكب را گرفت و گفت ساغر

 . ديبرگرد يخواد زود يبچه ها دلشون م رونيب دير يخانوم جون هر وقت شما م -

 :عروسش كرد و گفت يبه سراپا ينگاه كوكب

 !تنشون نو بشه يشن مخصوصاً كه اگه قبا يهام خوشحال م يليبچه ها خ ريغ -

 .نگفت و رد شد و رفت چيبود، ه دهينفهم يزيكه از زخم زبان مادرشوهرش چ ساغر

پس چرا . دميخودم د د؟يخر يك يپس پارچه رو برا«. تجب كرد. امديكه حجت خانه ن ديگذشت و كوكب د يساعت كي

 »نهينب يكه كس ارهيب يموقع هيخواسته  ديخونه؟ آهان شا ومدين

 .فكر آتش حسادت دوباره به جان كوكب افتاد نيا با

 .نبود ياز حجت خبر يبودند ول يجواد و آقا تق شد و داوود و شب

 .شام را بكشند ليآورد و بعد به كمك ساغر رفت تا وسا يچا ينيس كي اكرم

 يول ديخواب يم يخواست كم يدلش م. نداشت يحال خوب اديصورتش ورم كرده بود و ز. شام را حاضر كرد يظرفها نيميس

 .كار را نداشت نيجرأت ا يخواست به شوهرش نگاه كند ول ياصالً دلش نم. نبود سريم

چانه و بناگوش زنش  ريبه ز ينگاه. ساختند يبا هم نم يبود ول ييباياو زن ز. كرد يرا نگاه م نيميس يرچشميز جواب

ش، حتماً پررو زدم ياگه نم«با خود فكر كرد،  يول. زد ياو را م ديدلش سوخت نبا. معلوم بود كه ورم كرده يبه خوب. انداخت

 »شد يم

 :سامك در را باز كرد و صدا زد. ديبه گوش رس اطيدر ح يسفره پهن شد، صدا تا

 .عمو جواد، دم در كارت دارن -

 ياو را م نيميس. برگشت و در را بست و به سمت اتاقش رفت دينكش يطول. بلند شد و به طرف در رفت شيزود از جا جواد

 :ديكش اديربع بعد جواد فر كي. دييپا

 ؟يگذاشت يصاب مرده رو كدوم گور نيا نميبب ايب االي ن،يميس يآها -

را روغن زده بود و حاال دنبال  شيو موها دهيجواد لباس پوش. كند به سمت اتاقش رفت يعجله ا نكهيبدون ا نيميس
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 :گفت ديرا د نيميتا س. گشت يادوكلنش م

 كجاست اون ادوكلنم؟ -

 :از پشت قاب عكس، ادوكلن را آورد و گفت يمنيس

 ؟يكجا به سالمت -

 به تو چه؟ -

 .شتهينداره، كار هم بيع -

 !تا چشم تو درآد -

 ملق زنه بود؟ ايبود؟ دوباره س يك -

 .ييگفتم تو يم يكاشك! هيفضول ك نهيبود اومده بود بب ينه فضول باش -

 :زد و گفت يشخندين يمنيس

 نه بابا؟ -

 .يريتو بم -

 !رو دست مونده ش يِگرده واسه آبج يم ابونيكوچه خ يتو يكه دنبال مردا رهيبم قتياون رف ياله -

 :كنار آمد و گفت نهيآ ياز جلو جواد

 هي. اديكنم كه حالت جا ب يآدمت م نيروز همچ هيباالخره . كنه يواست دردسر درست م واشي واشيدوباره زبونت داره  -

 .وقت دراز نشه چيتا ه رونيكشم ب يم حلقت يروز زبونت رو از تو

 .برو ايبرو بابا، ب ايب -

 رم؟يگ ياز تو عجوزه اجازه م يرم فكر كرد يكه م يپس چ -

 :كرد و گفت يخنده تلخ نيميس

 !حروم شدم يكه قشنگم، ول يدون يكدوم عجوزه؟ خودت خوب م -

 !يازش استفاده كن يو بر يبردار تويقشنگ يتون ينشده م ريد ؟يحروم شد! ا نه بابا -
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 !كنن بسه يكه هستن و شماها رو سرگرم م يينه، همون ها! مشت آشغال مثل تو؟ هيدست  چهيكه بشم باز -

 :را گرفت و او را هل داد و گفت نيميدست س جواد

 .د برو گمشو تا نزدم داغونت كنم -

 :وكالهش را سرش گذاشت و گفت ديرا پوش شيكفشها بعد،

 !اديعزت ز -

 .رفت رونيكرد و از خانه ب يو كوكب خداحافظ يو تق يب ياز ب جواد

 .سه عروس بدون همسرانشان تنها، بر سر سفره نشستند نيكار را كرد و دوباره ا نيكه داوود هم هم دينكش يطول

 :با اخم گفت ديجو يهمان طور كه لقمه اش را م ومرثيسفره شام ك سر

بابام  يره من اصالً از دوستا يذاره م يبابا اصالً قشنگ درست نكرد همش م. بازم تفنگم خراب شد يديمامان اكرم، د -

 .ادي يخوشم نم

 :به نوه اش كرد و گفت ينگاه يتق

تفنگ خراب شده كه . يريبگ رادياز بابات ا ديبابات باهاش كار داشتن، تو نبا يبابا؟ البد دوستا هيچه حرف نيا ومرثيك -

ها نه تو  يبزن يم نشنوم پشت سر بابات حرف گهيد. يتا خرابش نكن يمواظب باش يخواست يم ستيه تفنگ ساز ناون ك. شده

 پسر؟ يديكدومتون فهم چينه ه

 :كه جا زده بود گفت ومرثيك

 .بله بابا بزرگ -

 :دوباره رشته صحبت را به دست گرفت و گفت يتق

ننه هاتون كجان كه  ستنيباباهاتون ن. رنيعرض اندام كنن و بزرگترا خفه خون بگ كترايخونه كوچ نيا يشه تو يكه نم نيا -

 .ستين رونيزنم مال ب. ستيكنن؟ مرد كه مال خونه ن تيشماها رو ترب

 .است نيميزند و امشب همه حرفها متوجه س يم شيرا ن نيميس يخوب معلوم بود كه تق يليخ

. خرد يكتك را به جان م يماند و بعد از آن حت يساكت م يتا حد نيميدانست كه س ياو خوب م. زد يدلش شور م كوكب
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 .متوجه شد و زود حرف را عوض كرد يب يب

 ؟يديامروز مش قنبر رو ند يننه تق -

 چرا ننه چطور مگه؟ -

 .يكرد يم يحال و احوال هي يكاشك. العالجه شيضيگن مر يم. ضهيزنش بنده خدا مر يچيه -

 .دونستم ينم يدرست و حساب يبودم ول دهيشن ييزايچ هي. شتمخب ننه من كه خبر ندا -

**** 

 .پدرشوهر را برپا كرد انيو قل يگذاشت و اكرم هم بساط چا شانيسر جا نيميظرفها را شست و س ساغر

و  ديشلوارش را پوش. بلند شد شيو بعد از جا ديهم نوش يو دو استكان چا ديرا كش انشيلم داده بود قل يپشت يكه رو يتق

 .را هم عوض كرد و عزم رفتن كرد راهنشيپ

 :گفت يب يب

 ننه؟ ريآغور به خ -

 ايبكنم  يكار دشيخر يتونم برا يم نميبب. امرزيخداب ميبابت مغازه حاج رح نميرو بب يقراره كس. رونيرم ب يننه جان م -

 نه؟

 .خدا به همراهت ننه -

به  يكي يكيبزرگترها هم . دنديخواب يكي يكيبعد بچه ها  يساعت. شانيپنج زن و بچه ها يهم رفت و خانه ماند برا يتق

 .رفتند شانياتاقها

 . كرد يو آرامش م يگذاشته و احساس راحت ييايرو يشد، قدم به قصر يوارد اتاق كوچكش م يوقت ساغر

 

االن حجت كجاست؟  يعني«. چشم به سقف اتاق دوخت و به فكر فرو رفت. ولو شد نيزم يرو ياتاقش را بست و به آرام در

خدا فقط  ديشا. ستميمن مثل اون زنها، ادا و اطوار بلد ن ديچرا؟ شا يول. دونم كجاست يكنه؟ من كه م يچه كار م ه؟يك شيپ

نه  م؛ياز زندگ نميدوسر بود، ا ويد كيمثل  ييكه زن دا تيعنا ييخونه دا زاون ا! يو خدمتكار يحمال يبرا دهيمنو آفر
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 »؟يمن چ يو اكرم دلشون به بچه هاشون خوشه، ول نيميالاقل س. يچيه ،ينه بچه ا ،يشوهر

من پاك  ستم،ين ريپ ستم،يمن كه زشت ن يول«: خودش را نگاه كرد و گفت. ستاديا نهيآ يبلند شد و روبرو شياز جا بعد

 ايدونم من خوشبختم  يمره دنبال اون جور زنا؟ ن يذاره و م يمرد منو لمس كرده، پس چرا همون مرد منو م هيپاكم، فقط 

 »!اونا؟

كار  نيا. هيگر ريناخواسته زد ز. ديرختخوابش را پهن كرد و دراز كش. نداشت يا دهيخوردن و فكر كردن فا حرص

 .يكرد و روزها كلفت يم هيشبها گر. ساغر بود يشگيهم

داخل اتاقش . مست بود مهين باًيصبح كه رفته بود، حاال آمده و تقر روزياز د. حجت بود. در بلند شد يزده بود كه صدا دهيسپ

 .ديشد و شوهرش را د داريدر اتاق ب يساغر با صدا. شد

 ؟يسالم حجت، كجا بود -

 :نداشت گفت يكه حال خوش حجت

 !اري شيپ -

من نگفتم ! دروغه«: گفت يكرد و م يآمد، حاشا م يبه هوش م يوقت يول. زد يحرها را م نيمست بود، ا يوقت شهيهم حجت

 »شه؟ يگفتم، تو چرا باورت م يزيچ هيحال خودم نبودم،  يتازه ام اگه گفتم خب مست بودم، تو

**** 

 :ساغر را گرفت و گفت يزود، حجت دست ها صبح

 ...خواد واسه ات  يخوامت، دلم م يم يليخوامت خ يم -

 .بعد آنقدر خسته و مست بود كه نتوانست دو كلمه حرف با زنش بزند و زود خوابش برد و

. شود يكدام زن باز و بسته م يحجت برا يدانست لبها يحجت را دوست داشت، اما نم. شد رهيبه چهره شوهرش خ ساغر

عشق  ياش جا نهيكشد و س يمردانه اش كدام زن را در آغوش م يكند؟ دستها يكدام زن را برانداز م ييبايز شيچشمها

 آن داد؟ يشوهر رو اسمطور از ساغر جدا كرده و فقط  نياست كه او را ا يچه كس

نفر سوم آقا . از حجت نداشت ياو هم وضع بهتر. بار داوود بود نيا. در بلند شد يغرق افكارش بود كه دوباره صدا ساغر
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حتماً . نبود ياما از جواد خبر. آمده بود شيو حاال سراغ زن و زندگ دهيكش اكيتر يدر عوض حساب مست نبود، يبود ول يتق

 .بود يو عاد يعيموضوع طب نيقهر كرده كه ا

 .شد اطيبا چند قرص نان وارد ح امكيربع بعد س كي. را دم كند يرا كنار حوض شست و رفت كه چا شيدستها كوكب

 .زيسالم عز -

 .اهت قربونت برمم يسالم به رو -

 .واست گرفتم ينون خاشخاش زيعز ايب -

 .يتا بخور ارميب ريخوام واست سرش يمنم م. ينيبب ريخ. نميبب تويداماد ياله -

 .خوام زود بخورم يمن م. حاضره؟ صبحونه منو بده يچا زيعز ر،يآخ جون سرش -

 :لبش را گاز گرفت و گفت يبه آرام كوكب

 .سر سفره اديب ديبا يب يب يبدون بزرگترا؟ بابابزرگ كه خوابه، ول يعني -

 .را وسط سفره گذاشت ريكوكب سفره را پهن كرده بود و ظرف ش. آمد رونيلنگ لنگان از اتاق ب يب يبعد، ب يقيدقا

 .ريصبحتون بخ يب يسالم ب -

 .ستيكارش ن يدرد كه انگار خوب شدن توزانو نيخدا امان از ا شيآخ. ريعاقبتت بخ. ريسالم ننه صبح تو هم بخ -

 :از پله باال آمد و گفت ساغر

 .ريصبح بخ يب يسالم ب -

 .ريسالم ننه جان آخرتت بخ -

نشاط  نيا يول. خندان و پرنشاط يليخ. آمد رونياز اتاق ب يآقا تق. نان ها را تكه تكه كرد و اطراف سفره گذاشت ساغر

 .چه كار كرده است دنديفهم يهمه به جز بچه ها م ديكش يم اكيتر ياو وقت. بود مانيخانه سل اكيگرفته از تر انيجر

 :كرد و رو به زنش گفت يب يبه ب ييبلندباال سالم

 .خانم يسردماغ باش -

 :گفت ومرثيك
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 .تازه بده ريخواد به من سرش يم زيبابابزرگ امروز عز -

 ؟يد يتو به من نم يا نه بابا پس من چ -

 .زهيعز شيپ ستيآخه دست من ن -

 :را آورد و گفت ريكاسه سرش كوكب

 .ديهمتون بخور ر،يهمه سرش نيدم ا يچرا بابا، به همه م -

هم  يب يب. شد ياو ناراحت م ديكش يم اكيتر يهر وقت تق. كوكب دلخور و آزرده بود. ديخند يزد و م يمرتب حرف م يتق

 شانيكرد و پسرانش هم الگو يخواست م يكه دلش م يهر كار يتق. آمد ياز دستشان برنم يكار چيه يطور ول نيهم

 .پدرشان بود

 :گفت امكيس. نشست يب يكنار ب ساغر

 كنم؟ داريزن غمو برم عمو حجتو ب -

 :گفت ساغر

 .دهيتازه خواب يعني ده،ينه عمو خواب -

 .را گرفت و داخل دهانش گذاشت ريلقمه نام و سرش امكيس

 :گفت يتق

 ا مگه حجت خونه ست؟ -

 .دهيبله آقاجون، خواب -

 :كرد و گفت يا خنده

 اومدن؟ يآقا حجت ك! عجبه -

 :جواب داد شدارين كوكب

 .تعجب نداره ششه،يكار هم نيا. صبح اومدن آقا -

 :گفت يب يب
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 عادت بد رو ادامه بدن؟ نيخوان ا يم يدونم تا ك يواهللا من كه نم. خونه نيا يكار شده عادت مردا نيا -

 :كرد و گفت يخنده كوتاه يتق

 .گهيد هيطور نيزمونه ا. رسم زمونه ست نيجان ا يب يب -

 :گفت كوكب

 .كنن يرو عوض م زينداره آدماشن كه همه چ يزمونه كار -

 :و گفت ديرا سر كش شيرا خورد و چا ريبا اشتها نان و سرش. نگفت يزيچ يتق

 .م صحبت كردم، بابت اون مغازهبا مش غال يب يب يراست -

 شد؟ يننه، چ رهيا خب خ -

 .خبرشو بهم بده اديخرده من گفتم، حاال قراره بره با دامادش حرف بزنه بعد ب هيخرده اون گفت و  هي يچيه -

 چند گفته ننه؟ -

 .چهار هزار تومن آخرش ميگ يتومن، ما م صديگه پنج هزار و س يواهللا اون م -

واهللا  نيهم. بزرگه يقدر هي ينفهم يبفهم نيمغازه همچ هيتومن؟ چه خبره ننه مگه فروشگاه باال شهره؟  صديپنج هزار و س -

 .ارزه يچهار هزار تومن هم نم

 :كرد و گفت يخنده ا يتق

 .شه يم يچ مينيحاال بب. نه ننه چهار تومن بده خوبه -

 :ديرو به نادر كرد و پرس يتق

 جان بابا، مامانت كو؟ يتق -

 :نادر، بنفشه جواب داد و گفت يجا به

 .بخروه يچا ادي يمامانم نم -

 چرا بابا جان؟ اد؟ي ينم -

 .آخه مامانم قهره -
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 قهره؟ يبا ك -

 .كردم يمن داشتم نگاش م يول. نميب يكرد فكر كرد من نم يم هيگر شبميتازه د. با بابام قهره -

 :به بنفشه رفت و گفت يچشم غره ا نادر

 نگو، هان؟ رونيمگه مامان نگفت حرف خونه رو ب -

 :به خود گرفت و گفت يحق به جانب ةافيق يتق

رو به همه زهرمار كنه  يخواد زندگ يحاال مامانتون م. گهيخونه خودمونه د نجاميا رونه؟يب نجايچه بابا؟ مگه ا يعني رونيب -

 .جدا هياون حرف

 :گفت يب يب

تو چرا خودتو . رنيم يواسه هم م گهيد قهيدق هيحاال اگه با هم قهر باشن . هين قهر نمك زندگگفت ميجان از قد يبابا تق يا -

 ؟يكن يم يقاط

سرشون  يوقت يانگار. هيهم باق مشونيبازم حق نشناسن و دو قرت و ن يكه بكن يجان به خدا واسه زنا هر كار يب يب يا -

 .خوانت يم شتريب يبرج زهرمار باش نيو ع يداد بكش

 :گفت كوكب

 يهر چ. صبحونه رو به خودت تلخ نكن. كنن يم ياونا زن و شوهرن با هم آشت ن؟يكن يحاال شما چرا خودتونو ناراحت م -

 ...باشه 

 :حرفش را قطع كرد و گفت يتق

 ديكه نبا يشم و كار يخر م دينيب يم هوي. نيرو ندارم سر به سرم نذار يكيكردن تو  حتيمن حوصله نص ااهللايبابا  ااهللاي -

 !كنم ها يبچه ها م نيا يبكنم جلو

 .هم ساكت شدند يب يب يحت هيو بق كوكب

 .شدند يآمدند و مشغول باز نييپا وانيها بعد از خوردن صبحانه از ا بچه

 .برود رونيب ديخر يخواست برا يكوكب م. كردن و پخت و پز ناهار شدند زيو اكرم هم مشغول شست و شو و تم ساغر
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 .ديبالش گذاشت كف اتاق و خواب كيهم  يتق. هم چادر نمازش را عوض كرد تا به جلسه قرآن برود يب يب

**** 

 :كوكب صدا زد. بلند شد اطيدر ح يصدا

 ه؟يك نيبنفشه جان برو بب -

 .زيچشم عز -

 :در را باز كرد و با صدا گفت بنفشه

 .سالم باباجون... جون بابامه  زيعز -

 بابا جون؟ يچطور. و قشنگم دختر گل يسالم به رو -

 ؟يكجا بود شبيبابا جون د. خوبم بابا -

 .اميشد نتونستم ب روقتيداشتم، د يكار هي شبيد -

 ه؟يمال ك ه؟يچ گهيد نيا بابا جون ا -

 مال مامانه، كجاست؟ نيا -

 .دهياتاق خواب يتو -

 وقت روز، چرا؟ نياونم ا ده؟يخواب -

 :طرف و آن طرف كرد و گفت نيبه ا ينگاه بنفشه

 زويمن همه چ نيهم يبرا. كنم يم گاشيو دارم ن دارميدونست كه من ب ينم. كرد يم هيگر واشي واشيمامان  شبيآخه د -

 كنه؟ يم هيگر نقدريبابا، چرا مامان ا يراست. بود من نتونستم بشنوم واشي يليخ يگفت ول يهم م ييزايچ هي. دميد

 :و گفت ديكش يبود، برداشت و آه دهيهمسرش خر يارا كه بر يا هيهد جواد

 .بدونم اي نميمن كه نبودم بب. سرش دميكرده شا يدلش درد م ديشا. كنه دخترم هيگر ديمامان نبا -

 :كرد و دوباره گفت يخنده ا جواد

 ميباش و من و مامانتو تنها بذار تا بب يحاال تو دختر خوب. بگه يشد به كس يروش نم. من تنگ شده بود يدلش برا ديشا -
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 .چش شده بوده

 .خوام بفهمم يم. اميخوام ب ينه بابا منم م -

شه و دعوات  يكه ناراحت م يدون ياون وقت م يدييپا ياونو م يو دزدك يبود داريب شبيخب اگه مامانت بفهمه كه تو د -

 .كنه يم

 د؟يگ يشما بهش نم ؟يخب شما چ -

 .بكن تويربونت برم حاال برو بازق. گم ينه كه نم -

 :جواد به مادرش سالم كرد و گفت. بود وانيا يباال كوكب

 ز؟يعز يچطور -

 :را باال انداخت و گفت شيلنگه ابرو كوكب

 .ميكش يم يما هم نفس نياگه شما سه تا پسر بذار -

 .ميستيوقتها هم ن شتريتازه ب. ميندار يما كه كار زيبابا عز يا -

 ... يگ يخب پسر تو نم. هاتون يندونم كار نيها و هم يلجباز نيهم. ده يها كار دستتون م يكله شق نيهم! گهيد نيهم -

 :حرف مادرش را قطع كرد و گفت جواد

 .نكن، باشه حتينص گهيتو رو خدا د زيعز يا -

 :به كادو انداخت و بعد با طعنه گفت ينگاه كوكب

 ؟يگرفت نيميواسه س -

 :نشد و گفت منتظر جواب جواد يول

 .تو شده تيحاالم حكا. خلوت نازم بكن يسرم بزن نه تو يتو گرانيد يگفتن، نه جلو مياز قد -

 .شد شيداد و مشغول كارها يرا تكان يروفروش بعد

 .به طرف اتاقش رفت و در را باز كرد جواد

 :خشك گفت ييبا صدا. بود دهيپشت به در دراز كش نيميس
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 .باش يبنفشه مواظب گل -

 .ديدر اتاق است كه شوهرش را د يچه كس نديبرگشت تا بب دينشن يچون جواب يول

 :آمد و گفت نيميگشاده و با خنده كادو به دست به سمت س ييبا رو جواد

 !سالم به خانوم خانوما -

 :نشست و گفت كشيجواد نزد. جوابش را نداد و پشتش را به او كرد نيميس

 .جان، بگو اقالً جواب سالممو بده يمنيس گهيبگو د ؟يبگ يزيچ هي يخوا يها؟ نم ،يكتكم بزن يخوا يم اي يبخش يمنو م -

 :به جواد كرد و گفت ينگاه نيميس

 .كن و برو يزود خداحافظ يليخ يسالم داد يوقت يعني. گم سالم و مرگ يسالم منم م يگفت. دم يباشه جوابتو م -

 !گه؟يد رميبم يعني -

 .را برگرداند شينداد و رو يجواب نيميس

 :گفت جواد

تازه از . نهيش يصورتشون م يرو يپدر يشن، غم ب يسرپرست م يشن، ب يپدر م يبچه هات ب رمياون وقت اگه من بم -

 !جواد يب ،يش يشوهر م يكه تو ب نيمهم تر ا نهايهمه ا

 :با طعنه گفت نيميس

كه  ييهمون جا. كارت يپاشو برو بابا پ! مهمه نه كه حاال بچه ها پدر دارن و منم شوهر يليخ هيآخر نيا يراست راست -

 .يبود

 ؟يبابا مگه تو شوهر ندار يا -

 .سوخت يد اگه داشتم كه دلم نم -

 ه؟يشاخ شمساد نشسته ك هيكه روبروت مثل  ينيپس االن ا -

. اون آشغالها شيپ ير يم يكن يبشه مثه بچه ننه ها قهر ماون وقت اگه باز . دهنم باز بشه هيپاشو برو نذار سر صبح -

 .خونه يايكنون م هيبعدشم دوباره گر
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 ها؟ م،يچرا قهر كن ميبخند ميتون يم يوقت. ميكن يآشت اياصالً ب... جون  نيميس نيبب -

 :جواد را نگاه كرد و گفت نه،يپر از خشم و ك يبا چشمها نيميس

ره؟  يرقاصه ها و هرزه ها م شيگفته پ يك اد؟ي يره و صبح م يگفته م يك ه؟يگفته جواد آدم بد يك! ا نه بابا؟ خوبه، خوبه -

 ست؟يگفته جواد آدم ن يك

 :كرد و گفت يخنده ا جواد

 .يدون يندونه تو كه م يكس، الاقل هر ك چيه -

 !كس نه و فقط من چياونم ه. يريآره تو بم -

 ... نكهيا گهيد دميبرات كادو خر نكهيا يكي. تا خبر خوب واست دارم دو يكن يجان اگه با من آشت نيميس نيبب -

 :وار گفت طنتيش يرا در هم كرد و با لبخند شيدستها

 .بده تا بهت بگم متشويق. هيمتياون ق ست،ين يمث اول يآهان دوم -

 .برو بابا، حوصله تو ندارم -

لبخند  كي. فروشم يارزون م ه؟يچ يدون ياصالً م. ها يش يخبر چقدر ارزش داره حتماً ول كن معامله نم نيا يا اگه بدون -

 ؟يگ يم يمردونه، چ يآشت كيخوش رنگ و رو و 

 :را نگاه كرد بعد رو به جواد كرد و گفت رونيشد و از پنجره ب زيخ مين نيميس

كنه و واسته بخنده  يباهاتش آشت قتيرف يهمون آبج. دهنتو آب بكشپس برو  هيچ يدون يتو كه توبه نم. پاشو برو روباه -

 !واسه چند وقتت بسه

 .دم ينم يمنم از عبداهللا خان داداشت بهت خبر يخوا يخب حاال كه نم يليخ. هيدنيا خره خبرم شن -

 :نام برادرش از جا كنده شد و گفت دنيبا شن نيميس

 .حاال مرد تا بگه. نميجون بكن بب ااهللايشده؟  يداداش عبداهللا چ -

 :و گفت ديدراز كش جواد

 .ستيخسته ام حاال كه وقتش ن يليولش كن بابا خ -
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 :و گفت ستاديبلند شد و ا نيميس

 سر داداشم اومده؟ ييچه بال. شه يشده خبرت؟ دلم داره كنده م يچ نميد بگو بب -

 :و گفت ديخند جواد

 /هيچ يگم خبر شاد ينم يول .ستيغم و غصه ن يباشه جا يهر چ -

 :دلش آرام گرفت و گفت نيميس

 په خبر شده؟ ؟يواسه چ يشاد -

 .ا نه بابا -

 .فهمم يباالخره كه م! به درك. خب نگو به جهنم ؟يگ ينم -

 شه ها؟ يآخ آخ كه چقدر بد م. يبه خودت برس يتون ياون وقت نم. بشه ريد گهيممكنه د يول يفهم يآره م -

 :گفت نيبنابرا. كند يخواست آشت يهم نم ياز طرف. ديدلش نبود كه جواد خبر را بگو يدل تو نيميس

كه تو به  يا ياصالً شاد. مينخواست يما شاد. همون واسه خودت بذار. دسته نداره شيكي يبرو بابا تو اگه صد تا چاقو بساز -

 !پس مال خودت. از خبر مرگ هم بدتره يمن بد

 :كرد و گفتاز تن به در  يخستگ جواد

 .ميخواب يم ميريگ يباشه پس ما هم م -

 .ديخواهد بگو يم يزيخواست زودتر بداند چه شده و جواد چه چ يدلش م يليخ نيميس

عبداهللا خان حدود چهل و هفت، هشت سال . دو برادر و دو خواهر داشت نيميس. بود نيميخان برادر بزرگتر س عبداهللا

 ياوقاتش را با دوستانش م شترياو هم ب. كرد يم يست داده بود و با فرزندانش زندگچند سال قبل همسرش را از د. داشت

 .و ثروتمند بود پيخوش ت اريبس يمرد وداشت  يعبداهللا خان در بازار، فرش فروش. گذراند

 .هم تازه از فرنگ برگشته و هنوز مجرد بود نيميبرادر كوچكتر س خسرو

شب  يبودند و حاال قرار بله برون را برا يخواستگار آمده بود و هر دو طرف راض ن،يدختر عبداهللا خان، نازن يبرا يتازگ به

كند تا با  يرا راض نيميخواست هر طور شده س يجواد از ترس عبداهللا خان، م. خبر نداشت نيميس يول. جمعه گذاشته بودند
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را  نيميصورت س يورم و كبود ديتازه جواد با. و كتك خورده بود يعصبان نيميحاال س يول. خوش او را به بله برون ببرد يرو

 .بود نيميكار حتماً ملزم به كمك س نيكرد كه ا يم هيتوج

 داريكه حجت ب يو آهسته طور ديساغر از پنجره اتاق او را د. لب حوض نشست و مشغول شستن استكان ها شد نيميس

 .آمد و سالم كرد نيميس كينزد. نشود از اتاق خارج شد

 :به ساغر انداخت و گفت ينگاه نيميس

 .سالم -

 .كنه يصورتت درد م. جان بذار كمكت كنم نيميس -

. كنن يآقاجون و ننه جونش چه كار م نمياون وقت بب. دستش بشكنه و بدنش مثل صورت من ورم كنه ياله. خواد ينه نم -

 نه؟ اي رنيم يبراش م

 .حرص و جوش نخور نقدرميخودتو ناراحت نكن ا -

. زد يم ييها و زخم زبونا شيپدرشوهر چه ن نيا يدون ياز همون روز اول نم. حرفا گذشته نيحرص و جوش؟ كار من از ا -

 75رو كرد  يحور ي هيتومن اون وقت مهر 500منو كرد  هيمهر كار؟يخواد چ يو شمعدون م نهيگفت اصالً عروس آ يم

پسر  شيحجله پ يفرستاد تو ونيمنو با چشم گر يشب عروس نهمو. گذرم يكه نم عدالت بود؟ من نيخب ا. هزار تومن

 يتق نياگه ا ه؟يچ يدون يم يول. يخاك تو سرتر شد يمرد نكبت هي ريگ ياومد! يمنيخاك بر سرت س يا. شيو نازناز زيعز

 نه؟ ايشوهرت اومده  يتو چ يراست. دلش خواست بكنه كور خونده يكول من سوار بشه و هر كار يرو يتون يفكر كرده م

 :و گفت ديكش يآه ساغر

 .خواب و خسته يصبح بود كه اومده، ول دهيسپ. آره اومد -

كنه  يم يچه فرق. سگ زرد برادر شغاله. اند گهيهمشون لنگه همد. ما دادن ليكنن سپهساالر تحو يفكر م نايا. گهيد نيهم -

 .رنيگ يتا خون آدمو نخورن آروم نم. گهيكفتار هر دو مث همد ايشغال بشه  بيآدم نص

 :كرد و گفت نيميهم به آنها ملحق شد و كنار حوض نشست و رو به س اكرم

 يچه گناه اياون طفل. كم به فكر بچه هات باش هيها؟ آخه . يجواد له كن يدستا ريتن و بدنتو ز يخوا يم يتا ك چارهيب -
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 .ايه هم تو كوتاه بخرد هي نن؟يو درد مادرشونو بب هيگر ديكردن كه با

خوان  يم يگارياز هر سه ما ب نايبه سرتون زدن كه به من ندادن؟ ا يچه گل نيمثالً تو و ساغر كه كوتاه اومد ام؟يكوتاه ب -

 .ميو درست كن ميو بپز ميبراشون بشور ديفقط با

 :گفت اكرم

 .كنم يبه خاطر بچه ها صبر م يول يتو درست بگ ديشا -

 دايهو شيبود از صدا شيكه در گلو يفيبغض ضع. نشست وانيپله ا يتكان داد و از كنار حوض بلند شد و رو يسر نيميس

 :آرام گفت. شد

همه خفت كه جواد  نياز ا رهيگ يم شيدلم آت. تونم ينم رم،ياز خودم بگ يبيع هيكنم كه  يم گايخودمو ن نهيآ يتو يهر چ -

كار خودم  يتو نقدرياوقات ا يگاه. سر و تنم شد يبال يباشه، ول تگرميهم بشه، حماگا هيده مثالً شوهر كردم كه تك يبهم م

 .مونم كه حد نداره يم

 :را گرفت و گفت نيميس يدستها ساغر

نه مادر و  ،ينه همدم ،يبگم؟ نه بچه ا يمن چ يمونن ول يبازم تو و اكرم دلتون به بچه هاتون خوشه كه مث دسته گل م -

 .گهيد استيشه كرد دن يخب چه م. شما دو فر يو بچه ها يب يب نيدلم خوشه به ا. يچيه يچيه ،يو خونواده ا يپدر

 :كوكب گفت. ستادنديكوكب هر سه نفر سرپا ا يصدا با

 نه؟ اي يساغر برنج رو پاك كرد -

 .بله خانوم جون نمك هم زدم -

 كنه؟ ياكرم، داوود چه كار م د؟يچرا معركه گرفت هيچ -

 .وم جونخان دهيخواب -

 ن؟يميس يجواد چ -

 .دهياونم مثل داوود و حجت خواب -

 ده؟ياون كه االن اومده بود، خوب شنگول منگول بود چطور خواب ده؟يخواب -
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 :كرد و گفت يخنده كمرنگ نيميس

موندن  داريرمق ب گهيكنه د يو دو تا رقاصه م يآدم عالف مثل جواد كه شب تا صبح خرج چهار تا عوض هيخب خانوم جون،  -

 .نداره

 :آمد وگفت نييپله پا كي كوكب

كه پسرام  نيمن از ا نيكن يم اليشماها هر سه تانون خ. چيبه پر و پاش نپ نقدرينكن، ا لهيبه مردت پ نقدريدخترجان ا نيبب -

گفتم نذار پسرات مث  يتق نيكار كنم؟ از همون اول به ا يچ ينه واهللا، نه به خدا، ول م؟يراض اني يرن و صبح م يشب م

 يخورد ول ياونم حرص و جوش م يب يب چارهيب. رونيخون از دماغ و دهنم زد ب هدهنم ك يزد تو نيهمچ انيخودت بار ب

وقتم  چيخدا كنه ه. ديديشماها ند هاشويحاال كه خوب شده بد. نبود يتق فيكس حر چيتونست بكنه؟ ه يكار م يخب چ

 .دينينب

 :گفت نيميس

 كنه؟ يخواد بارمون م يدلش م يكه آقابزرگ هرچ ديخوا يبدتر م نياز ا گهيد -

 :زد و گفت يلبخند كمرنگ كوكب

 .بود و بس نايهم هاشيبد ينه دختر جان كاشك -

 .بكند يناهار فكر يرفت تا برا نيرزميآمد و به ز نييو از پله ها پا ديكش يآه بعد

 :داوود بلند شد يصدا

 ها؟ ،يهست ياكرم، اكرم كدوم قبرستون -

 .دوان دوان به سراغ شوهرش رفت يصحبت چيبلند شد و بدون ه شيبالفاصله از جا اكرم

 .سالم داوود خان -

 ؟يعالف يپ ير يتو هم م نيزم ميذار يتا ما سرمونو م ييكجا. سالم -

 .بودم هيو بق زيعز شيداوود خان پ -

 .تا بخورم اريب يزيچ ،يزهرمار هيپاشو . يتا دهن منو ببند ارياسم اونو ن. نكن زيعز زيعز خوديب -
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 .او گذاشت يصبحانه داوود را به اتاق آورد و جلو ينيس قهياز اتاق خارج شد و پس از چند دق اكرم

 .كرد يوقت با همسرش خوش و بش نم چيبود و ه يروح و بددهن يمرد سرد، ب داوود

 يو اگر دستور آقاجون نبود هرگز با اون ازدواج نم ادي ينمبه مادرش گفته بود كه اصالً از اكرم خوشم  شيدو سال پ يحت

 .كردم

 ييبايكدبانو، پاك و خانواده دوست بود و از ز ياو زن. اورديشوهرش ن يوقت به رو چيه يبود ول دهيموضوع را فهم نيا اكرم

 .هم برخوردار بود ينسب

 :و گفت ديرا سر كش شيداوود چا. نه ايدهد  يم يشوهرش باز هم دستور ايآ نديبود بب ستادهيمنتظر ا اكرم

 كنه؟ يزق زق م يچ نميرو روشن كن بب وياون راد -

 .خواند يم يخواننده داشت ترانه شاد و كوچه بازار كي. را روشن كرد ويراد اكرم

 :و گفت ديكش يآه داوود

شب بود  شهيخواست هم يلم مآخ كه چقدر د. ارزه به روز يگوشه ابروش م هيشبه كه  يقربون هر چ. قربون صدات يآخ -

 .ميو ما تو حال خودمون بود

 :را كنار زد و گفت ينيبا نوك پا س بعد

 .پاشو جمعش كن -

 :مشغول جمع كردن بود كه ناصر وارد شد و گفت اكرم

 .بابا سالم -

 .سالم بابا -

 ه؟يچ -

 .تومن بده هيبابا  -

 چه كار؟ يخوا يتومن م هيچه خبره ! تومن؟ هي -

 .تومن هيحاال شده  يا بابا پنج روزه كه بهم پول نداد -
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 :گفت يبا شوخ داوود

 ؟يذار يسر منو كاله م گهيبرو پدرسرگ، حاال د -

 .نه بابا، تو رو خدا بده زود باش -

 ؟يبر يخوا يم ،كجايواسه چ -

 .رن ها يزود باش بابا االن اونا م. ميهم بخور يزيچ هي يباز ميبر نايا يبا عل ميخوا يم -

 .كتش درآورد و به ناصر داد بيتومان از ج كي داوود

 .رفت يب يآمد و به طرف اتاق ب اطيداوود به ح. رفت ناصر

 بابا؟ ييجان سالم، كجا يب يجان، ب يب يب -

 .ننه نجاميتو، ا ايسالم ننه ب -

 .وونيا يتو ميبا هم بر دييايشما ب يب ينه ب -

 :آمد و گفت رونياز در اتاق ب يب يب

 !ميديبه به چه عجب ما جمال آقا داوود رو هم د -

 ؟يزن يم هيكنا گهياز گل بهترم حاال د يب يب -

 .قتهيحق ه؟يچ هينه ننه كنا -

 .آورد نيياتاق پا يجلو يرا گرفت و او را از تك پله  يب يدست ب داوود

 .مونو داره يب يب يهم دلمون حال و هوا شهيو هم مييمحبت و لطف شما هيسا ريز ميجان ما هر كجا باش يب يب -

 :گفت يگل د،يبگو يزيو قبل از آنكه چ ديكش يآه يب يب

 .يب يسالم ب -

 :و گفت ديخند يب يب

روز  هياگه . داوود؟ بند بند وجود من از شماهاست ينيب يم. يكن يو سالم م يخند يم ينيب يقربون تو برم كه تا منو م -

 يخدا م د،يش يسفره جمع م هيهم كه همه سر  يوقت. جون من وصل شده به شماها. شم يمرغ سركنده م نيع نميشماها رو نب
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 .شن يم يزناتون و بچه هاتون چه حال نيببكه منم،  نيحاال ا. كنم يدونه چقدر ذوق م

 يب يمونه ب يم. ميكن يحل و فصلش م يجور هيبچه ها رو هم . انداخت يكه عرب ن ييفرستاد جا ديزنا رو كه با ،يب يب يا -

 .ميو مخلصشونم هست ميهست نجايو آقاجون كه فقط به خاطر اونا ا زيو عز

 :به داوود كرد و گفت يو نگاه ستاديا يب يب

 .از كردتون پر بكشند هيكنه كه بق يم يكنه و كار يفكراتونه كه كارا رو خراب م نيهم گه،يد نهيا -

 :وگفت ديكش شيها ليبه سب يو دست ديخند داوود

قربون . ميو بخور ميريبگ زياز عز دمشكيشربت ب هيعوض حرص و جوش  ميبر ايجون حرص نخور قربونت برم، ب يب يب -

 .اش با من هيتو فقط ناراحت نشو بق. بشم دتيسف ياون موها

 :و گفت ديكش يداد و آه هيتك يبه پشت. باال رفت وانياز پله ا انيگو يعل ايتكان داد و  يسر يب يب

 .نفس ندارم گهيخدا د شيآخ -

 :داوود گفت. برود رونيب ديخر يخواست برا يكوكب م. خودش را ولو كرد و

 كجا؟ زيسالم، عز -

 .اميكنم و ب ديخرده خر هيرم  يدارم م. سالم -

 .گهيبرن بخرن د ومرثيك اي امكيبده س يخوا يم يهر چ ؟يبخر يخوا يم يچ -

 .اميبخرن من االن م يدونن چ ينه ننه اونا كه نم -

 .را تنها گذاشت يب يرفت و داوود و ب رونياز در ب كوكب

 :نكره اش صدا زد يبا همان صدا داوود

 .اكرم، اكرم -

 .بله داوود خان -

 ؟يكن يچه كار م -

 .كنم يگوشتا رو خرد م نيدارم ا -
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 .ميما بخور اريپارچ شربت درست كن ب هي االي -

 .چشم -

 نيياز پا. از در اتاق خارج شد يبلند ةازيو با خم ديآشفته اش كش يبه موها يدست. شد داريوود، حجت از خواب بدا يصدا با

 :به او انداخت و گفت ينگاه يب يب. و داوود كرد يب يبه ب يسالم بلند وانيا

 .لنگ ظهره ؟يخواب يم چقدر. دميننه؟ من كه دو روزه تو رو ند ييكجا! سالم حجت خان، پارسال دوست، امسال آشنا -

 .باال آمد نيرزميز ياز پله ها دمشكيشربت ب ينيس كيبا  اكرم

 .سالم آقا حجت -

 !سالم زن داداش، به چه به موقع -

 :شربت برداشت و گفت وانيل كي حجت

 چشم انتظار بذارم؟ نموينازن يب يباشم كه ب يخرده سرم شلوغ بود، وگرنه من سگ ك هي. جان گرفتار بودم يب يب -

 :گذاشت و رو به داوود كرد و گفت نيزم يرا رو ينيس اكرم

 د؟يخوا ينم يا گهيد زيچ -

 :هم با اخم جواب داد داوود

 .نه -

 .مشغول صحبت و خوش و بش شدند وانيا يو حجت هم تو يب يرفت و ب اكرم

 .م جوابش را دادسالم كرد و حجت ه. ديباال آمد و حجت را د نيرزميز ياز پله ها ساغر

 د؟يشد دارياز خواب ب يآقا حجت ك -

 .االن نيهم -

 ارم؟يب ديخور يم يزيچ -

 .خوردن داره زيعز يناهارها. خوان ناهار بخورم ينه م -

 :گفت يب يب
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 .اني يو خونه نم ديشماها سرگرم يواهللا مادرتون دست و پنجه داره خب شامهاشم خوردن داره ول -

 !با شماست يب يداوود جان ب -

 .شنوه ينم يمنتها كس. با همه تونم هم تو هم برادرات، هم اون باباتون رمينخ -

 :شده بود، جواد هم از اتاقش خارج شد و گفت شانيبچه ها كه دعوا يسر و صدا با

 .نيد آخه اگه گذاشت. ميهم ما بخواب قهيدق هي نيبابا بذار -

 :گفت ن،يميس دنيبعد، با د يكم. ها ملحق شدسالم كرد و به آن نيجلو آمد و به حاضر بعد

 .خانوم نيميسالم س -

 :ديجواد پرس. سالم كرد وانيدر ا نيبدون آنكه به او نگاه كند، به حاضر نيميس

 ه؟يناهار چ نيميس -

 :نازك كرد و گفت يپشت چشم نيميس

 .مهيآقاجون فرمودن ق -

 !آقاجون قهيبه به قربون سل -

 :رو به برادرانش كرد و گفت بعد

 .پدر، قربونش برم نيبنازم به ا. بگه و چه كار بكنه يچ شهيحال شهيمرد هم نيآخ كه ا -

 :لبش را كجا كرد و گفت نيميس

 .خب برو -

 :به جواد انداخت و گفت يداوود نگاه. رفت نييپا نيرزميز ياز پله ها بعد

 ؟يكش يبعد ناز م يزن يم ش؟يزن يپس چرا م يزنتو ندار تيتو كه عرضه ترب -

 :و گفت ديخند جواد

 .گهيد ميعادت كرد يجور نيكنم بابا ما هم ا كارشيچ -

 :گفت بعد
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خب فعالً كه قهره و صورتشم  يرو هم با خودم ببرم ول نيميس يستيشب جمعه بله برون دختر عبداهللا خانه، با يب يب يراست -

 كنم ها؟ كاريچ ديگ يحاال م. ورم كرده

 :سرش را تكان داد و گفت يب يب

فردا شب بله برونه؟ چرا حاال  يعني. حواست كجا بود ك حاال چشات باز شده يزد يكه م ياون وقت ؟يپرس ياز من م -

 گفتن؟

 .ميبعدشم اونا زودتر گفتن ما با هم قهر بود. ده يجواب سالمم نم يبلوز براش كادو گرفتم ول هي ؟يب يب هيچ يدون يم -

 .بله برون باشه يتو ديه؟ باالخره عمه عروسه بابگم نن يچ -

 ن؟يكن يجان شما باهاش صحبت م يب يب -

 .كنم يآره ننه صحبت م -

 :صدا زد حجت

 يزندگ نيكس به فكر ا چيخونه نباشه ه يتو زيبه خدا اگه عز. بابا نميدم كن بب يدرست و حساب ييچا هي ايساغر، ساغر ب -

 .ستين

حجت . ولو شد نيزم يو پارچ رو ديدستش لرز زد،يسماور بر ياما تا خواست پارچ آب را تو. به سراغ سمار رفت ساغر

 :شد و گفت يعصبان

 !خواد؟ اَه يم يهم بلد ختنيسماور ر يپارچ آب تو هي گهيد. كار كردنت نياون سرت كنن با ا يبابا خاك تو -

 :گفت يب يب

 .ختهيتو نر يخب ننه چته؟ حاال خوبه آب رو -

كرد و  نيدر دلش حجت را نفر. و آبها را خشك كرد زيدر گلو تند تند دور سماور را تم يساغر با بغض. ساكت شد حجت

 .نگفت چيه

 :باال آمد و گفت نيرزمياز ز نيميس

 آره؟ نه،يخب آقا جواد پس بله برون نازن -
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 :تعجب كرد و گفت جواد

 ؟يديتو از كجا فهم -

 .نيرزميز ياز پله ها -

 :گفت يب يب

 .جان، مبارك باشه نيميمباركه س -

 ؟يخب حرف بزن ببنم ك... ممنونم . يب يقربونت برم ب -

 شب جمعه -

 به تو خبر داد؟ يك -

 سهراب -

 .شاد و خوشحال شد و گل از گلش شكفت نيميس

 .پر داخل شد ليباز شد و كوكب با زنب اطيح در

 .به او كمك كرد نيميساغر چادر كوكب را برداشت و تا كرد و همراه س. كرد يرا خالآن  اتيرا گرفت و محتو ليزنب نيميس

اما در دل ساغر گرفته  وان،يشسته شده وسط ا وهيقل قل سماور و سبد م يصدا. را پر كرده بود اطيهمه ح مهيخوش ق يبو

 .بود

. گذره يخونواده اش حتماً بهش خوش م شيره بله برون اونم پ يشب جمعه م ن،يميخوش به حال س«خود فكر كرد  شيپ

 »هيشب خوب نيميس يفردا شب برا

 .وانيا ياو هم جواب سالم همه را داد و رفت نشست تو. بلند شدند شيآمد و همه جلو پا يساعت بعد تق مين

 :گفت يتق. كرد ييراياز پدرشوهرش پذ يچا ينيبا س اكرم

 .ميكوكب فردا شب مهمون دار -

 ؟يآقا تق هيك -

 .نجايا انيو بچه هاش م ليآقاوك -
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 :زد و گفت يلبخند كوكب

 !چه عجب دمشيوقته ند يليخ. برم يقربون بچه ام حور -

 .ادي يهم غروب م ليو آقا وك انيم يو بچه ها عصر يحور -

 :گفت جواد

 .ميآقاجون ما فردا شب خونه عبداله خان -

 :كرد و گفت ياخم يتق

 چه خبره؟ -

 .بله برون دخترشه مارم گفته يچيه -

 :بق كرد و گفت يتق

 .نينر نيخوا يم نيبر نيخوا يبه ما چه؟ م -

**** 

و  يشب تق يها مهين. رفتند ياشيو مغموم ترك كردند و به دنبال ع نيخانه، همسرانشان را غمگ يشب دوباره مردها آن

 .نبود ياز داوود و حجت خبر يجواد به خانه برگشتند، ول

حجت . فروخت يم يدست عيو صنا ميكرد و جواد با سفارش عبداهللا خان، در بازار گل يكار م لياتومب شگاهينما كيدر  داوود

 .كرد يداوود كار م شيبود پ يهم مدت

 يليخ نيميس. دينوش يم يجواد هم كنار بچه ها نشسته و چا. صبح شده و همه مشغول خوردن صبحانه بودند دوباره

 .خانه شدند يعروسها مشغول كارها. خواست زودتر غروب شود تا بتواند برود يخوشحال بود و دلش م

با  يآسمان يبلوز آب كي. جواد افتاد و آن را باز كرد يةكرد چشمش به هد يم يداشت اتاقش را جمع آور يوقت نيميس

 .بود يهم از دست او عصبانهنوز . نگفت يزيبه جواد چ ياز بلوز خوشش آمد ول. ييبزرگ حنا يگلها

 يمرد برا نيا. ديايب ليامشب قرار بود آقاوك. ديد يو تدارك شب را م هيناهار آبگوشت پخته بود و داشت ته يبرا كوكب

 .داشت يكوكب مقام و منزلت
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بود  دهيكه جواد خر يبلوز. كرد شيو خودش را آرا ستاديا نهيآ يرا مرتب و آماده كرد، بعد جلو شيبچه ها نيميس عصر،

دلش غنج . خودش را برانداز كرد. ديآورده بود پوش شيرا كه خسرو از فرنگ برا يرنگ يآن، بلوز صورت يو به جا ديرا نپوش

 .خانواده اش برود شيزد كه زودتر پ يم

 :صدا زد ومرثيبلند شد و ك اطيدر ح يصدا

 .اومده يعمه حور ايب زيعز ز،يعز -

و قربان صدقه رفن  يرا در آغوش گرفت و هر دو شروع به سالم و احوالپرس يآمد و حور نييپا نوايبا شتاب از ا كوكب

 .ديدر آغوش گرفت و بوس يكي يكيو اكبر را  مهيكوكب، فرخنده و فه. كردند

و  ديبوس يرا م نيمياكرم و س يكرد و تك تك بچه ها يهم سالم و احوالپرس شيو زن برادرها يب يو ب يبا تق يحور

 .كرد ينوازششان م

 :گفت كوكب

 .داخل مهمونخونه ميبر -

 :گفت يحور يول

 .مينيش يجا م نيهم ز،ينه عز ست؟يهمه گل ن نيو ا وانيا نيا فيح -

 شيو بچه ها يو جواد هم آمدند و با حور نيميكه س دينكش يطول. نشستند وانيانجام شد و همه در همان ا يحور خواسته

 :گفت يحور. دكردن يسالم و احوالپرس

 ؟يبر يخوا يم ييجا نيميس -

 :گفت يبدهد، تق يو قبل از آنكه جواب ديخند نيميس

 .يخوان برن مهمون يخانوم م نيميآره س -

 :گفت يحور ينگفت، ول يزيلبش خشك شد و چ يخنده رو نيميس

 كجا؟ يمهمون -

 :جواب داد يتق باز
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 .دستش مونده حاال امشب بله برونه يچند ساله دخترش رو. خونه عبداهللا. خونه داداشش -

 :شده بود گفت يكه عصبان نيميس

 .سالشه 16چند سالشه آقاجون؟ اون فقط  نيمگه نازن -

 :گفت يتق

 .به دو با تو رو ندارم يكيمن حوصله . خواد باشه يكه م يبه ما چه؟ هر چ -

 :و گفت ديجواد خند. نگفت يزياخم كرد و چ نيميس

 نه؟ ايخواد بره  يم. ياكبر چه كار كرد يبازبا سر يحور يخب راست -

 :و گفت ديكش يآه يحور

 .اديماه ب يد ديشه نره؟ گفتن با يمگه م -

 :گفت يب يب

در خونه رو زد و گفت مامان من  يديد هويكه اكبر رفته  ينيبب يايتا ب. گرده يهم برم يره و زود يخب ننه پسرت م -

 .اومدم

زن و فرزندانش را جمع كرد و  ش،ياز خواهر و بچه ها يمشغول صحبت بودند كه جواد بلند شد و ضمن عذرخواه همه

 .رفتند

 :گفت نيميدر س رونيب

 !ادهايسگ من در م ياون رو هويجواد  رم؟يذاره من آروم بگ يخواد دست از سر من برداره، ها؟ چرا نم يم يبابات ك نيا -

 :كرد، گفت يرا باز م نيدر ماش گريه بود و با دست درا بغل كرد يكه گل جواد

 .و زهرمارمون نكن، الاقل امشبو ايكوتاه ب نيميتو رو خدا س -

 بابات؟ ايمن زهرمارت كردم  -

 .گهيپس ولش كن د يدون يتو كه اخالق اونو م -

 .دونستم چه كار كنم يخوام برم اونجا واال م يكه م فيح ف،يح -
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 .دنديفهم يمادر را نم يخوشحال بودند كه اصالً دلخور يو بنفشه به قدر نادر

 :جواد تعجب كرد و گفت. دنديرا د ليآقاوك دنديسر كوچه كه رس به

 زود اومده؟ نقدريا ليچطور آقا وك -

 :آمد گفت يخوشش نم چيه ليكه از وك نيميس

 .تر فقط و فقط خودشه يموذ ليوك نياز ا -

 :و گفت ديخند جواد

 .بگو زيعز يجلو ياگه جرأت دار -

 :زد و گفت يشخنديهم ن نيميس

 .گم يهم باالخره به همه م يكه جرأتشو دارم و به زود يدون يآره خوب م -

 .وق وق كردناتو بذار واسه خودت ؟يبزن يخواست يمگه شهر هرته كه هر زِر. يكن يتو غلط م -

 :به جواد كرد و گفت ينگاه مين نيميس

 .بابا، كاسه داغ تر از آش نشو نيبش ريبگ -

 :گفت يحوصلگ يبا ب جواد

 .ميايو آسته ب ميجون مادرت بذار آسته بر -

. ديخانواده اش را د نيميس دند،يبه خانه عبداهللا خان رس يوقت. مشغول تماشا كردن شد ليساكت شد و از پنجره اتومب نيميس

 نيميس يبا خوشحال. روبرو شد نيميآمد و با س رونيب ياز اتاق پشت بايمعصوم و ز يبا صورت نينازن ،يبعد از سالم و احوالپرس

 :را بغل كرد و گفت

 عمه؟ ييآخه تو كجا! نمتيب يكه چقدر خوشحالم م يوا نيميسالم عمه س -

 :و گفت دياو را بوس نيميس

 .قشنگت بشم يقربون اون شكلت برم عمه، قربون اون چشا -

 .فداتون بشم من هر جا كه باشم به فكر شماهام يجون، اله عمه
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 :را هم كنار خودش نشاسند و گفت نيمينشست و س نيميكنار فاطمه، خواهر س نينازن

 د؟يشه شماها تند تند به ما سر بزن يم يچ. خوبه يليروز خ هيبه خدا امروز  -

 :گفت فاطمه

و دم  يبشنو يفقط و فقط امر و نه ديبا يشوهر كن يوقت ،يدار يو راحت يخوش يخونه بابات يتو يبابا عمه جان تا وقت يا -

 .ياريبرن

 :گفت نيميس

 .بوده نيباالخره تا بوده هم. نكن يجان، دل بچه مونو خال يول كن بابا فاط -

كه  نيخندند و سر به سر نازن يگفتند و م يكردند و م يم يجوانها شوخ. دور هم نشسته بودند و مشغول صحبت بودند همه

 .گذاشتند يعروس شود، م يقرار بود به زود

بلند شدند و با  شيپا يباز جلو يكرده بودند ول يسالم و احوالپرس يهر چند قبالً همگ. عبداهللا خان وارد اتاق شد باالخره

 .اتاق نشاندند ياحترام او را باال

 :گفت نيميس. كارها هيرفتند سراغ بق نيو نازن فاطمه

 كجاست؟ دم،يمحمد رو ند يخان داداش راست -

 .واهللا محمد حجره ست -

 ست؟ين ليوقت روز؟ اونم االن؟ مگه تعط نيا -

داماد امشب واستند  رضا،يكه گفتم محمد با داداش عل نهيا. نهيفرش رو بب هي ادينفر ب هيقراره  يول لهيكه تعط شيليچرا تعط -

 .راحت باشه الميهم محمد تنها نباشه هم من خ. در حجره

 خان داداش داماد چه كاره اس؟ ياستر -

 .باباش همكار خودمه يول. كبختيتو گاراژ ن كهيكانيداماد كه م -

 ست؟يباباش ن شيا پس چرا پ -

 .گه بكنه يكه عرضه اش بهش م ينكردم تا هر كار يداشته، منم اصرار يكيعالقه به مكان ياز بچگ رضايگفت عل يباباش م -
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 .كه خوشبخت بشن ياله -

 .نيآم ياله -

 :زد اديعبداهللا خان فر بعد

 ناصر؟ شيجواد رفت پ يچه خبر؟ راست نيميخب س...  نميبب اريمنو چاق كن ب ونياون قل يمرتض يآها -

 .ره ينم يدست و حساب يجا چيمن ه لياز خونه فام ريخاك بر سرش كنن كه به غ -

 .گهيبره د ديبا قشه،يخوب رف ه؟يچه حرف نيبابا ا يا -

 .گل ريبرن ز يجور نيا يقايدوست و رف نيداداش صد تا از ا يا -

 دم؟يد ويبخرم بگو ك وهيكه رفته بودم م روزيد يراست. بابا اديم گهيساعت د هيتا  يخواد حرص بخور يحاال نم -

 د؟يديد ويدونم واهللا، ك ينم -

 .ارميوقت به روش نم چيه يول دونم همش حقه اس، يمن كه م. كرد يچقدر چاپلوس يدون ينم. دميرو د ليوك -

 .تر خودشه يمرد موذ نياز ا -

 ومده؟ياون طرفا ن -

 .امشب شام خونه پدرشوهرمه نيچرا هم -

 ليبه خصوص وك. با هم رقابت داشتند يمشغول بود، اما به نوع وهيم دانيدر م ليو عبداهللا هرچند همكار نبودند و وك ليوك

را  زشيتوانست مج يتا م شيرو يجلو د،يد يهر وقت عبداهللا را م. كرد يبه او حسادت م يليعبداهللا، خ يبه خاطر وضع مال

 .زد يم رياش را با ت هيپشت سر سا يگفت، ول يم

 .عبداهللا خان گذاشت يرا آورد و جلو انيقل يمرتض

 :مردانه اش گفت يبا صدا عبداهللا

 .كمكش كن ارهيكه قراره ب ييهم ظرفا اريهم عمه ات رو ب. اليبچه برو خونه عمه سه يآ -

 .چشم آقاجون -

**** 
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نشود جلو رفت و از دامادش  يعصبان يكه تق يطور اط،يبا احت يول ييكوكب با خوشرو. شد اطيگفت و وارد ح» اهللا اي« ليوك

 .استقبال كرد

 .حاج خانوم كميسالم عل -

 .كرد يم زتريرا عز ليدو كلمه آقا وك نيبرد و هم ياز كلمه حاج خانوم لذت م شهيهم كوكب

 !ليآقا وك نيچه عجب خونه ما رو قابل دونست. نيمرحمت كرد ن،يصفا آورد ن،يماهتان خوش آمد يسالم به رو -

 .و بره اديتوك پا ب هيشاگرد ما دم دره  نيا نياگه اجازه بد ه؟يچه حرف نيبابا ا يا -

 .دييبفرما د،ييبفرما ه؟يحرفا چ نيخدا مرگم بده، ا يوا يا -

 :صدا زد ليكو

 .تو ايحسن ب يآها -

 .رفت ليگذاشت و با اجازه وك نيزم يرا رو السيساله بود دو جعبه زردآلو و گ ستيب يجوان ليوك شاگرد

را به  ليبا احترام آقا وك. و تشكر كرد دياز او تمج ينشد و كل ريكند غافلگ يرا م يكار نيدانست دامادش چن يكه م كوكب

 .كرد ييرايمهمانخانه برد و شروع به پذ

 .كند زانيتا آو يكرد و كتش را داد به حور يسالم و احوالپرس هيو بق يب يو ب يبا تق ليوك

 :صدا زد كوكب

 .كَمه نجايا اريساغر ساغر دو تا بشقاب ب -

را  يزن به آنجا آمده بود، جواب سالم و نيهم كه فقط محض وجود ا ليوك. ساغر از در وارد شد و سالم كرد دينكش يطول

 .رديرا بگ زشيه يچشمها يجلو ينتوانست به راحت گريداد و د

با . را هم نداشت يتيشكا ايحرف  چيه انيتوانست بكند و جرأت ب ينم يكار چيه يبود ول دهيرا خوب فهم نيا ساغر

آمد ساغر در  يبه آن خانه م ليهر وقت وك. مرد دور شود نيچشم ا يتوانست از جلو يكوكب هم نم يدر پ يپ يدستورها

 .او را كور كرده بود يابود كه چشمه زيمادرزنش عز يبرا ليآنقدر وك. عذاب بود

 .بشقاب ها را به كوكب داد و منتظر دستور شد ساغر
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 .هم بچرخون وهيبذار م ليآقا وك يساغر بشقاب جلو ايب -

 .را بداشت وهيو ظرف م ديبه هر حال بشقابها را چ. ناراحت بود يليبرود خ ليوك يجلو ديبا نكهيا از

 .لياول آقا وك -

 ييتا بناگوش باز شد و با چشمها ششيباشد ن دهيد ييبايو ز ديكه بره سف يمانند گرگ لياو قرار گرفت وك يروبرو يوقت

 :او را نگاه كرد و گفت دهيورقلمب

 !قربون دستاتون -

 .گرفت يبرداشت ساغر ظرف را طرف بعد ليكه وك يا وهيم نياول با

 :برداشته، ناراحت شد و گفت اريخ كيدامادش فقط  ديد يكوكب وقت اما

 .ليتو رو خدا آقا وك ديببخش گا،ين گايگذاشتنه؟ ن وهيچه طرز م نيكم؟ ساغر ا نقدريخدا منو بكشه چرا ا! وا -

 .كرد وهيرا پر از م ليبشقاب وك بعد

ما خودمون از . نيخودتونو به زحمت ننداز. مث خونه خودمونه نجاميا. ميخانوم ما كه تعارف نداربابا حاج  ديزحمت نكش -

 .ديشما راحت باش ميكن يم ييرايخودمون پذ

 ه؟يحرفا چ نينه بابا ا -

 :به ساغر كرد و گفت ينگاه كوكب

 حتماً بگم؟ ديبا ار،يب يچا ينيس هيپاشو  -

 .خوش رنگ و رو داخل شد يچا ينيس كيبعد با  قهيرفت و چند دق رونياز اتاق ب عيسر ساغر

 :نشود به ساغر گفت يكه كس يطور ،يبه آرام ليوك. گرفت ليآقا وك يرا طبق دستور اول جلو ينيس

 !خودتون خوشگله نيتون ع ييچا -

 :برداشتند، رو به كوكب كرد و گفت يهمه چا يوقت. نگفت چيسرخ شد و ه ساغر

 .من برم سراغ كارام نياگه اجازه بدخانوم جون  -

 .با سر اشاره كرد كه برود كوكب
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دو بار به كوكب گوشزد  يكيمرد و شرم آن زن،  نيا ييايح يدر مورد ب. نظر داشت ريو ساغر را ز ليحركات وك يب يب

قدر  ياز خودم كس ريو ناراحت شده بود و گفته بود غ يهم عصبان يلينه تنها كوكب گوش نداده بود بلكه خ يكرده بود ول

 .داند يمرد آقا را نم نيا

 نديصبر كند بب نكهينداشت جر ا يپس چاره ا. شد يغوغا و سر و صدا به پا م ديحجت بگو اي يخواست به تق ياگر م يب يب

 .ديبگو يزيهم چ رزنيپ نيبه ا يكرد حت يساغر جرأت نم يدانست ول يم يب يب نكهيبا ا. شود يچه م

سر و  يتا هر ب ستيكه شوهر دارد، پس مرد او كجاست؟ چرا كنارش ن بايزن جوان و ز نيا«كرد  يخود فكر م شيپ يب يب

مرد  نيكه شوهرش هم مانند هم ستيزن چ نينشود؟ گناه ا شيچشمع طمع به او ندوزد و باعث رنجش و ناراحت ييپا

 »است؟

 :كوكب صدا زد. بزند يرفت كنار حوض تا دست و صورتش را دوباره آب ليشد و آقا وك دهيشام چ بساط

 .ليساغر اون حوله رو ببر واسه آقا وك -

 :مانع شد و گفت يب يب يول. نديدلش نبود تا ساغر را كنار خود بب يدل تو ليوك

 .حوله رو بده به بابات يا ايفرخنده جان ننه ب -

حوله را گرفت و صورت پهن و . نگفت يزيدلخور شد و چ. جا خورده بود ليوك. پدرش برد شيحوله را گرفت و پ فرخنده

 .زمختش را خشك كرد

 :را داده باشد رفت كنار كوكب و گفت يب يجواب ب نكهيا يبرا بعد

 !حوله خدمت شما -

 :گفت كوكب

 ره؟يمگه ساغر نبود از دستتون بگ ن؟يچرا شما حوله رو آورد! خدا مرگم بده -

 :با طعنه گفت ليوك

 .كنه فرخنده آورد ينم يبابا فرق يا -

 :سرش را تكان داد و گفت كوكب
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 .نه فرخنده ارهيمن گفتم ساغر ب يول نيتو رو خدا ببخش -

 :زد و گفت يلبخند ليوك

 .خانوم گفتن ساغر خانوم كار دارن يب يب -

 م؟يكن ييرايما از شما پذ نكهيباالتر از ا يچه كار دارن؟ چه كار يعني -

 :تمامش كند گفت نكهيا يبرا ليوك

 .ها ميحرفا داشته باش نيبابا حاج خانوم قرار نبود از ا يا -

 .ديبزرگوار نقدريمن قربون اون اخالق خوب و مردانه شما بشم كه ا ياله -

همه سر سفره  شام حاضر بود و. زود ساكت شد و به سراغ سفره رفت. كرده يرو ادهيكه ز مديكوكب فه ،يچشم غره تق با

. كرد يو خواهرش سالم و احوالپرس ليداوود با وك. نبود ياز حجت خبر يول. داوود وارد شد اط،يدر ح يبا صدا. نشستند

 :گفت ليوك

 .يكه ندار فيخب ح يول ،يديمادرزنت دوستت داره كه سر شام رس ميگفت ياالن م يآقا داوود اگه مادرزن داشت -

 :دارش گفت شيبا همان لحن گزنده و ن داوود

 ه؟يمادرزن چ. ميهمون بهتر كه ندار -

 !طرف هيمادرزن ما هم ... طرف  هيالبته همه مادرزنا . نگو كه قبول ندارم نوياصالً ا -

 :حرف غنج زد، سرش را تكان داد و گفت نيكه دلش از ا كوكب

 .همه تونم كيمن كوچ -

دانست به  يرا م يخوب اخالق تق يليخ ليالبته ك. زديسفره را به هم بر يتق ديترس چون ديبگو شتريجرأت نكرد ب يول

 :گفت ليوك. خاطر او هم مراقب بود نيهم

 ان؟ي ينم اي انيساغر خانوم آقاحجت ما امشب م -

 :خواست با او هم صحبت شود، ناچار گفت يكه اصالً دلش نم ساغر

 .ادين دميشا اديب ديدونم شا ينم -
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 :گفت داوود

 .ادي يكار داره نم يياون امشب جا -

 .كه نشد ميكن ارتشونيز ميخواست يچه بد شد م -

 يتمام حواسش به ساغر بود و او را نگاه م ليكنار حوض مشغول شستن ظرفها بودند، وك مهيساغر و فه ياز شام، وقت بعد

خواست هرچه زودتر كارش تمام شود تا از  يكرد و دلش م يساغر كه متوجه شده بود، مرتب خودش را جمع و جور م. كرد

 .دور شود فيمرد كث نيا دهيو در زيه يچشم ها يجلو

 .برخاست شياز جا ليتمام شد و وك ظرفها

 :گفت كوكب

 ل؟يكجا آقا وك -

 .ديشما راحت باش. رم تا شب راحت تر بخوابم يراه م يكم هيمن بعد از شام  -

 .ديهمون كار رو بكن ديهر جور كه راحت -

 .دييمن راحتم، شما بفرما. دست شما درد نكنه -

 :ساغر رفت و آهسته گفت كيراحت شد و نزد الشيسر همه گرم صحبت كردن است، خ ديد ليوك

 .ساغر خانوم ديخسته نباش -

 :با من و من گفت ساغر

 .نكردم يكنم كار يخواهش م -

 ... ديشما با د؟يكن يكار مهمه  نيكه ا ستيشما ن فيح ن،يديزحمت كش يليخ ن؟ينكرد يكار -

 :و گفت دياز ترس رنگش پرس ساغر

 .ديحرفا رو نزن نيتو رو خدا ا -

 زم؟يچرا عز -

 :با ترس گفت ساغر
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 .نيگرفت يخانوم عوض يشما منو با حور. ستميشما ن زيمن عز -

 .ارزه به صدتا مثل اون يتو م يمو هي -

 :صدا زد يب يموقع ب نيهم در

 .خرده بمال هيمنو  يپا نيا ايساغر ننه ب -

باز هم . شد رزنيپ يپاها دنيو مشغول مال يب يب شيرد شد و نشست پ ليكه انگار خدا مرادش را داده بود از كنار وك ساغر

 .كم آورد ليوك

منو  يشده، چه كار كنم؟ ك ايح يگستاخ و ب يليحاال خ يپررو نبود، ول نقدريقبالً ا كهيمرت نيا«كرد  يخود فكر م شيپ ساغر

من شوهر دارم؟  ايشوهرم كجاسن؟ اصالً آ سته؟يا يشرم م يب يمرد پولدار از خودراض نيا يجلو يكنه و چه كس يم تيحما

سوختن از  يول. سوخت و ساخت ديپس به قول اكرم با. كس رو ندارم چيه منگاهم باشه؟ نه،  هيهست كه تك يمرد ايآ

 »خوام كمكم كنه يدونم فقط از خدا م ينم! دردناكه يليخ ل،يدست وك

 :آرام گفت يب يغرق در افكارش بود كه ب ساغر

 .بسه ننه خوبه -

**** 

شدند، به  ينفر م ستيكه جمعاً حدود ب لياز فام يعده ا نيپدر داماد به همراه همسر و خانواده اش و همچن ،يميرح يآقا

 !رفتند سر اصل مطلب ،يش معمولو خوش و ب ييرايخانه عبداهللا خان آمدند و بعد از پذ

 يو حمام و اصالح ابرو دياز جمله خر زهايچ هيو شمعدان و كالم خدا و بق نهيصد و پنجاه هزار تومن به همراه آ هيمهر سر

 .عروس

 يستيبا يهم دارم م گريپسر د كيگفت من  يرا كمتر كند و م هيخواست مهر يدلخور بود و م يمادر داماد كم هايمهر سر

 .احمد هم بكنم يكنم برا يم يعل يبرا يهر كار

دختر عبداهللا خان بود و  نيخب نازن. ماند يمانع شد و همان صد و پنجاه هزار تومان به قوت خودش باق يميرح يآقا يول

 .آنها خوب بود يهر دو يباال در بازار، برا هيانعكاس خبر مهر نيبنابرا. همكار بودند يميرح يعبداهللا خان و آقا
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برداشت و به  نيزم يرا از رو ينيريش نيميس. دنديبا فرستادن صلوات و گفتن مبارك باد، كف زدند و هلهله كش نيحاضر

 .نديكنار آنها بنش يو كم ديايبعد مادر داماد از عبداهللا خان اجازه گرفت تا عروس ب. همه تعارف كرد

شده به سر داشت،  يدوز يعروس كه چادر گلدار زر. فرستاد نيرا به دنبال نازن نيميبا اجازه خواهر بزرگترش، س عبداهللا

خواست ساعتها چشم به او  يدلش م يليداماد خ. سرخ شده از شرم، وارد شد و سالم كرد و كنار پدرش نشست يبا گونه ها

حبت بودند كه همه مشغول ص يفقط گهگاه. انداخته بود نييد و سرش را پايكش ياو هم خجالت م يبدوزد و نگاهش كند، ول

 .كرد يم نيچشم به نازن رياز ز ينگاه ميو حواسشان نبود، ن

 .كردند و خانه عبداهللا خان را ترك كردند يبعد مهمانان خداحافظ يساعت

نبود و  يچاره ا يول. شد يآمد و دلتنگ م يلحظه بدش م نياز ا نيمياز خانواده اش بود و چقدر س نيميس يخداحافظ موقع

 گريبود به همد نيكه مراسم عقدكنان نازن گريماه د كي يو برا ديو خواهرانش را بوس نينازن. داد ينجام مكار را ا نيا ديبا

 .دادند دهايوعده و وع

 .كردند و رفتند يخداحافظ. شدند نيسوار ماش شيهمراه شوهر و بچه ها بعد

 يخانواده داماد را دست م. اش گرفته بود يسرحال بود و شوخ. زد يحرف م يو از هر در ديخند يجواد م ن،يماش داخل

 :شده بود، گفت يعصبان يكه حساب نيميس. گذاشت يم يبيتك تك آنها ع يانداخت و رو

 !ارهيدرم يو چشات باباغور يخور يجا م ينيب يم يآدم حساب هي يكه وقت يديكج و كوله د نقدريا -

 :را باال انداخت و گفت شيابرو جواد

 ما كجان؟ يهاكج و كوله  ديببخش -

 .اما جواد ول كن نبود. را برگرداند شينگفت و رو يزيچ نيميس

 هستن، ها؟ ايمن ك يبا تو بودم، گفتم كج و كوله ها -

 :ديكش اديجواد فر. نگفت يزيباز هم چ نيميس

 ؟يمگه كَر -

 :به جواد كرد و گفت ينگاه نيميس
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 .ميفتيبه جون هم ب هيسر جات نذار آخر شب نيبش -

 .جواب منو بده االيزر نزن  -

 !نذار امشبمون خراب بشه ايجواد جان ب -

 شه؟ يم يخب اگه خراب بشه چ -

 :شده بود، گفت يكه عصبان نيميس

 .شه يخب درد مرگ م -

نادر و بنفشه . زد رونيب نيميخون از دماغ و دهان س. ديكوب نيمياز كوره در رفت و با پشت دست محكم به دهان س جواد

 :جواد داد زد. دنديكش يم اديكردند و فر يم هيگر

 .كشم يننه تونو م نيمن ا د،يزهرمار، خفه ش -

 :گفت هيبا گر نيميس

 .يبخت تر بش اهيجواد روز به روز س ياله. نميو فالكتتو بب يرياس ياله. نميرده تو بب خيجنازه  ياله -

كنه، ها؟ هر چند اگه واسه بچه ها باشه آق جونم  يم گايتو و اون توله سگاتو ن يو بدبخت بشم ك رياگه من اس. خفه شود -

كه حاال واسه  يهمه كردم چه كار كرد نيمن واست ا. كه خرجت كنن فهيهم ح اهيپول س هيواسه تو  يهواشونو داره ول

 .واهللا، اون تو رو شناخت و من نشناختم هبنده خدا آقاجونم حرفاش هم حرف ؟يبكن يگريد

 :گفت هيبا گر نيميس

 يم ياون خودش هزار كثافتكار. شماهاست يآقا جونت هم الگو گهيآره د. مرده شور خودتو ببرن و همه اهل خونه تونو -

 !ديقبولش داشته باش نقدريكه ا دميبا. گه ينم يچيكنه، به شماها هم ه

 :زنش را فشار داد و گفت يگلو جواد

 خفه ت كنم آره خفه ت كنم؟ يآخه مردن -

 .او را رها كردو به راهش ادامه داد يو داد بچه ها، گلو غيبا ج اما

حاال كه  يبود ول نيميبرادرش از ترس عبداهللا خان دور و بر س يهمانيكه چطور جواد قبل از م ديشيخودش اند شيپ نيميس
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 .تمام شده او دوباره رفتارش را از سر گرفته زيهمه چ

 :را نگه داشت و گفت ليجواد اتومب دنديكوچه كه رس سر

 .خراب شده ات ةو برو خون ريدست كره خراتو بگ االي! يهر -

 :بنفشه گفت. آورد نييپا نيدست بچه ها را گرفت و از ماش. و لبش ورم كرده بود ديچيپ ياز درد به خود م نيميس

 ؟ياي يبابا تو نم -

 :گفت اورديدرب شتريرا ب يمنيحرص س نكهيا يبرا جواد

 .خوشگل تر و خوش زبون تره يليكه از مامانت خ گهيد يكي شيرم پ ينه بابا جون من امشب م -

 :هم گفت نيميس

 گهيالشخور د هيبو تا . گوشت مرده بود گرفته كرم گذاشته منتظرته هياالن هم  ،يالشخور هيتو . كه تعج بنداره نيا -

 !نخوردتش

 :گفتلبش را گاز گرفت و  جواد

 !نيكشمت حاال بب يباالخره م -

 :زدو گفت يشخندين نيميس

 !نه نجس رميخواد پاك بم يدلم م. تو به من نخوره فيكث يدستا يمن حاضرم خودم خودمو بكشم ول -

 .دونستم باهات چه كار كنم يكه كار دارم وگرنه م فيح -

 .پدال گاز فشرد و رفت يرا رو شيپا بعد

در زد . كرد نيكرد و در دل شوهرش را نفر هيتا به در خانه برسد گر. انيمجروح بود و سه بچه گر نيميكوچه، س يكيتار در

 :بلند شد و گفت شياز جا يتق. ديو به داخل دو ديكش يغيج نيميس دنيبا د. در را باز كرد ومرثيكه ك دينكش يو طول

 چته؟ ومرثيبابا؟ ك هيچ -

و كوكب رها  ينادر و بنفشه خودشان را در آغوش تق. گلوله آتش بود كيمانند  نيميس. و بچه ها از در وارد شدند نيميس

 .كردند فيپدر و مادربزرگشان تعر يبرا هيكردند و ماجرا را تند تند با گر
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 :به صورتش زد و گفت يب يب. و خانواده اش ساكت شدند ليهمه از جمله وك ن،يميس دنيد با

 .جلو ننه جان ايببنمت ب نجايا ايب ؟يشد نيو مال نيجواد كو، چرا خون. شده يجان چ نيميس! ننه، خدا مرگم بده يوا يا -

 :كرد و گفت يبه تق ينگاه تند نيميس

 .اديجواد، رفته تا خبرش ب -

 :گفت يتق

 آره؟ ،يخوا يبند بشه كه خبر مرگ شوهرتو م گهيآخور د هينكنه قراره سرت به  -

 :با پوزخند گفت نيميس

 .ستين بد ييجورا هي -

 !ه؟يباق متيحاال دو قرت و ن يو نوشت رو كرد شيع يرفت -

حاال كه . اميصد و پنجاه هزار تومن، شوهر بدم و ب هيآره رفته بودم تا بچه برادرم رو كه مونده بود رو دستشون، با مهر -

 !روبروتونم

 :ديغر يتق

 !ينباش اهيخوام هفتاد سال س يم -

 :گفت كوكب

 .نجاستيا ليآقا وك م؟يما مهمون دار ينيب يآخه مگه نم ريزبون به دهن بگ نيميس. ديتو رو خدا بس كن -

 :گفت نيميس

 .كنگر خورده و لنگر انداخته. نجاستيتا حاال ا يكه از عصر ليچه كار كنم؟ آقا وك ديگ يم -

 :گفت يتق

 تو رو خورده؟ يعوض يبه تو چه مگه مال اون داداشا -

 .گرفت ير مدعوا داشت باال و باالت آتش

 :گفت نيميس
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 من كجا و شماها كجا؟ يداداشا -

 :گفت نيميبه س يكه بهش برخورده بود با دلخور ليوك

 .شناسمشون يم يكيشما رو نشناسه، من  يداداشا يهر ك گهيد -

 :دستش را به كمر زد و گفت نيميس

دونم واسه  يشناسمت و م يشناسن، من خوب م ينشسته ان، تو رو نم نجايكه ا ييناياگه همه ا! حرف نزن يكيتو ! نيبب -

 گرگ و بره ست، مگه نه؟ هيقض هيقض نجا،يا يايهر راه به راه م يچ

 ريرا كنار حوض برد و ش نيميس ه،يدادن به قض صلهيف يبرا يب يب. كه تا بناگوش سرخ شده و به تته پته افتاد ليوك صورت

 .صورتش گرفت يآب را رو

 :صدا زد بعد

 .زود باش اريدستمال خشك ب هي ساغر ننه، -

 :كرد و گفت يرو به حور يهم با دلخور ليرفت و آقا وك نيميبا دستمال خشك به سراغ س ساغر

 .ميزود باش بچه ها رو جمع و جور كن بر الّاي -

 :كرد و گفت ليبود منفجر شود، رو به وك كينزد تيو عصبان يكه از شدت ناراحت كوكب

 ميتازه داشت ن؟يبر نيخوا يكجا م دينيتو رو خدا حاال بش. رسه ينم تونياون جوونه عقلش به شما و به بزرگ ليآقا وك -

 .ميكرد يخوش و بش م

 :كالهش را صاف كرد و گفت ليوك

 !خانوم نيمياونم با اومدن س. حاج خانوم يچه خوش و بش -

 .نيخودتون، حاال نر ياصالً به خاطر بزرگوار ،يقبه خاطر من، به خاطر ت. خوام من شرمنده شمام يمن معذرت م -

 :گفت ليوك

 .ميبخواب يو كم ميبهتره زودتر بر. اديب وهينه حاج خانوم، قراره صبح زود برام م -

 :گفت يتق
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 .رفتم يعقرب م نيبودم به خاطر زبون ا ليآقا وك يمنم اگه جا. بذار هر جور كه راحتن همون كارو بكنن. زن مزاحم نشو -

 .فگت ينم يزيو چ ديشن يم نيميس

 .همراه خانواده اش آنجا را ترك كردند و رفتند ليكه وك دينكش يطول

 :رو به كوكب كرد و گفت داوود

 .درآورد يباز يجلو آقاجون واستاد و كول يچه جور نيبب. كه نتونه زنشو آدم كنه و زبونشو چفت كنه يخاك بر سر مرد -

 :ديكش اديبلند فر يبا صدا بعد

داره، اون وقت شماها  يپزه و برم يشوره و م يبدبخت از صبح تا حاال داره م زيعز ؟يكن يم يچه غلط ياكرم دار يآها -

 .جمع و جور كن تا نزدم همه رو داغون كنم ايب. نيو بچرخ نيخبر مرگتون فقط بخور

 .و استكان ها شد وهيم يبالفاصله و تند تند مشغول جمع و جور و شستن ظرفها اكرم

 .داوود، ساغر هم حساب كار خودش را كرد و با اكرم همراه شد اديفر با

 :برد و گفت يب يبعد سرش را كنار گوش ب. نگفت چيداوود را برانداز كرد و ه يبه داوود انداخت و سرتا پا ينگاه نيميس

 !رهيجونش پخته و شسته، خودش بم زيچقدر عز -

مشت و لگد  ريرا ز نيميكه قدرت دارد س ييتوانست تا آنجا يخواست م يدلش م. ده بودگلوله آتش ش كيمثل  كوكب

 يفرصت مناسب او را به سزا كيدر  ديپس بهتر د. به پا خواهد شد امتيحرف بزند، ق يدانست كه اگر كالم يم يول رديبگ

 .كارش برساند

 :بلند گفت يوود با صدادا. باشد هيچشم بق يرا به اتاقش برد تا كمتر جلو نيميس ،يب يب

 لقد بزنم تو شكمت؟ هي اي ينداز يرختخواب صاب مرده منو م نياكرم، اكرم ا -

 :صدا زد يب يب. به اتاق رفت تا رختخواب شوهرش را آماده كند عيبرده مط كيمانند  اكرم

 .نجايا اريرو ب يساغر ننه اون دواگل -

 نيناراحت و خشمگ يكوكب كه خودش حساب. را در هم كرد شيشد و اخم ها زيخ ميتشكش ن يو ناراحت رو يعصبان يتق

 :كرد يلب غرغر م ريبود و ز يعصبان ن،يميس يمداوا يبرا يب يتالش ب دنيبود، حاال با د
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بر سرش  نايبه خدا كه حقشه جواد بدتر از ا. زخمشونو مرحم گذاشت ديكردن، حاال با يخانوم خوب كار نيميس نكهينه ا -

 .بهم و رفت ختيمنو ر يدختره چطور زحمتا نيا ا ا بب. رهايب

 :كوكب و گفت يآمد كنار پا بنفشه

 .ترسم يمن م زيعز -

 :دلش سوخت و گفت دينوه اش را د هيباد كرده از گر يكه چشمها كوكب

 چرا دخترم؟ -

 .دوباره مامانمو بزنه اديترسم بابام ب يم زيعز -

 .بهم زنير يها رو كه آرامش همه رو م يخدا مرگ بده زبون بعض يآخ كه اله -

 :بنفشه را آرام كرد و گفت بعد

واسه بچه ام كه چه  رميبم. هيبابات از خونه فرار چارهيب. ادي يبابات امشب نم. برو قربونت برم امشب راحت بخواب -

 .شد بشينص يسرنوشت

بعد به . ختير يم يدواگل شيزخم ها يرا نشانده بود و رو نيميس يب يب. در اتاق برد و خودش برگشت يرا تا جلو بنفشه

 :ساغر گفت

 .دختر بخوره نيدرست كن بده ا ييچا الهيپ هيجا  نيهم -

 :با ناله گفت نيميس

 .كنه يدرد م يليها سرم خ يتازگ ،يب يب -

 :تكان داد وگفت يسر يب يب

الاقل به بدنت  ،يكن يبچه ها رحم نم نيصد دفعه بهت گفتم به ا. گهيد يخور يكتكاس كه م نيمال هم ه؟يخب ننه مال چ -

 .يد يتو گوش نم يول. نهيصدمه بب نقدرينذار ا. رحم كن

 :داد و گفت نيميتازه دم را به دست س ياستكان چا كيبعد ساغر  قهيدق چند

 .يريبخور جون بگ -
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 :استكان را از ساغر گرفت و گفت نيميس

 .يديند يريتو هم از حجت خ. يديهم به من رس يرو خوابوند يهم گل. دمزحمت دا يليبه تو هم خ -

 "دوخت و گفت يب ينگاهش را به ب بعد

 يب يب -

 .جانم ننه بگو -

 !بدبختم يليمن خ... من ... من  يب يب -

خوابش برده بود و نادر هم  هيبنفشه از شدت گر. انداخت هيرا هم به گر يب يكه ساغر و ب يطور. هيگر ريزد ز يها يها و

 :گفت شيها هيگر يدر البه ال نيميس. بود دهيخواب

دلم شور  نميب يجواد رو م يوقت ره؟يگ ينم شيدلم آت نميب يبچه هامو م ياشك چشمها يوقت ديكن يم اليشما خ يب يب -

كنه و از  يجواد رو ادب م ياگه به داداشم بگم، حساب يب يزنه كه هر لحظه با هم دعوامون بشه و كتك بخورم؟ به خدا ب ينم

 .دم ينداره، خودم جوابشو م بيگم ع يم اد،ي ينمدلم  يبه جون گل يكنه ول يم زارشيب يمرد

. ناراحت شده كه نگو نقدريو جواد ا نيشده، منم به دروغ گفتم خوردم زم يصورتت چ دنديپرس يامشب همشون م نيهم

تمام كار و . رهيگ يره از من اجازه م يدوستاش م شيزدم كه انگار جواد هر وقت پ ي حرف مداداش عبداهللا يجلو يطور

كه پدر و  نياون وقت عوض ا. خونه اديداشته باشه تا چند روز ن يبهانه ا هيخواست  يامشب جواد، نقشه بود و م يدعواها

 .كنن يم تيمنو اذ يافتن به جون من و ه يكنن م حتشيمادرش نص

چاكرم  نيداداش عبداهللا من همچ يجلو يموذ ليوك نيهم. ميكرد يچه كار م ديبا هيدونم اگه وجود شما نبود من و بق ينم

كنم صبر كن،  كارشيدونم چ يحاال م. شناسم يگه من داداشاتو م يم يعوض كهياون وقت مرت ن،يو بب ايكنه كه ب يمخلصم م

 ...سوزه  يكه نم ابونيب گسوزه، واسه گر يم ياگه دلم واسه جواد پاپت

دونم  يمن كه م. كنه يچه كارا م يدون يخدا م يغافل بش. هفت خطه يليخ ليوك نيمواظب خودت باش، ا يليساغر خ يراست

 .اديذارم تا حالش جا ب يو به جاش دو تا پشكل گوسفند م ارمي يتو باشم چشاشو درم يمن جا ياون چشمش دنبال توئه، ول

 :انداخت و گفت نييسرش را پا ساغر
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خب . زنم يحرف نم يشم ول يشمع آب م هينه به خدا من دارم مث  ؟يفقط خودت درد و غم دار يكن يفكر م نيميس -

 .ترسم يم ليدارم از وك واشي واشيكنم، كجا رو دارم كه برم؟ از اون طرفم  كاريچ

 :گفت يب يب

. گهيد ييكشوندم جا يتو رو م تياومد سراغ تو زود يا مت نيحواسم جمعش بود واسه هم دم،يرو د ليمن خودم امشب وك -

 .شده يعوض نيمظلوم كه قسمت ا ياون حور فيبذار بشه، ح! به درك يشده ول يدونم از من حرص يخوب م

 :گفت نيميس

 .شل اومده يحور ،يب يب -

 :گفت يب يب

 نينداره ا ياديز يبكنه؟ جواد پول و پله  يواسه سفت بودن حور ليكرد كه وك كارتيجواد چ يومدينه ننه تو كه شل ن -

 .كرد يمادر م يو بچه هاشو ب رونيب نداختيرو م يزد و حور يكه م ليبه وك يوا ه،يجور

 :گفت ساغر

 ... يب يب -

 :ديپرس يب يب. حرفش را خورد و ادامه نداد يول

 .دلت يتو زيننه؟ حرفتو بزن، بگو نر هيچ -

 :و گفت ديساغر پرس ياز رو رنگ

 ترسم يم... آخه ... آخه  -

 ؟يترس يم ياز چ نميبگو بب ؟ياز ك ؟ياز چ يترس يم -

 :را آهسته تر كرد و گفت شيساغر صدا بعد

 .بمونه يخودمون سه نفر شيتو رو خدا پ يب يب -

 :گفتند يب يو ب نيميس

 .آره خب معلومه -



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٩

 .زد يبهم م ييحرفا يه ليجان امشب وك يب يب -

 گفت؟ يم يزد؟ چ يحرف م -

 .حرفا نياز ا... و  يارزه به صد تا مثل حور يتو م يمو هي ،يزميگفت تو عز يم -

 :گفت نيميبه فكر فرو رفت و س يب يب

 .كنه چه خبره يم اليخ كهيروش وا شده، مرت! اهللا كيبار! به به -

 :و گفت ديرا در هم كش شيابروها يب يب

 .ارهيبگم تا حالشو جا ب يكيوقتشه كه به  گهيد -

 :هر دو با هم گفتند نيميو س ساغر

 ؟يبگ يبه ك -

 .به داوود -

 :با ترس و لرز گفت ساغر

 .كار رو نكن نيا يدوست دار يتو رو هر ك ز،يمنو نر ينه، آبرو غمبريتو رو خدا نه، تو رو به پ ،يب ينه ب -

 .آبروت رفته يراه براش حلوا بش ياه و باگه اون نامرد دستش به تو بخوره آبروت رفته، اگه ر ؟يترس يم يچرا ننه؟ از چ -

 .كنه حجت در به درم كنه، تو رو خدا نه يم يكنه، كار يخونه خرابم م زيعز ،يب ينه ب -

 :كوكب از پشت در بلند شد و گفت يموقع صدا نيهم در

 .خانوم اجازه ندادن نيميالبد س ؟يبر بخواب يخوا يساغر، ساغر نصف شبه نم -

 :گفت تيبا عصبان بعد

 .ها ياومد! خواد يخرده خون كه چهل تا دكتر نم هي م،يعالم كار دار هيصبح  نميپاشو، پاشو بب -

 :جواب داد ساغر

 .رم ياالن م نيچشم خانوم جون هم -

 :لرزد، گفت يزن جوان از ترس م ديد يبه ساغر انداخت و وقت ينگاه نيميس
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خودمو  ديمن با! منه يبرو كه از فردا نوبت قصه و باز. شد يوارش بلند مبود ه دهياگه شن. ديما رو نشن ينترس، اون حرفا -

 .آماده كنم واسه فردا

 :كرد و گفت يب يبه ب ينگاه ساغر

 !تو رو خدا يب يب -

 :وگفت ديكش يآه يب يب

 بخوابم؟ شتيپ يخوا يجان ننه م نيميس. رم بخوابم يمنم دارم م. زنم ينم يبرو دختر جان برو راحت بخواب حرف -

 :زد و گفت يلبخند نيميس

راحت  نيشما هم بر. عادت كردم گهيد. ستيبار هم ن نيحتماً آخر. ستيكه بار اولم ن نينه، ا. خوب برم يب يقربون تو ب -

 .نيخودتون ببخش يبه خوب گهيد. كردم تياذ يليامشب شما و ساغر رو خ. نيبخواب

 .گرفته و مغموم به بستر رفتند تا صبح يهر سه نفر با دل. ديدراز كش ير گلتشكش كنا يهم رو نيميرفتند و س يب يو ب ساغر

 .بغل نان تازه برگشت كيرفت و با  ييهم به نانوا امكيمعمول ساغر صبحانه را همراه كوكب حاضر كرد و س طبق

 .كدام را نداد چياو جواب ه يآمد و همه سالم كردند ول رونياز اتاق ب يتق

 »شه يمن فردا شروع م يباز«افتاد كه گفته بود  نيميحرف س ادي ساغر

 .را آورد تا صبحانه بخورند يب يرفت و ب كوكب

 .يب يسالم ب -

 .سالم ننه -

 .بلند شد و سالم كرد شيپا يآمد جلو يب يفرش نشسته بود، تا ب يكه عبوس و اخمو رو يتق

 .ريجان صبحت بخ يسالم تق -

 :انداخت و گفت يبه تق ينگاه يب يب

 ؟يستيچته ننه چرا سردماغ ن -

 :كم پشتش را صاف كرد و گفت يها ليتكان داد و سب يسر يتق
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 .يب يب ستين يزيچ -

 ؟يعبوس شد يپس واسه چ -

 :و گفت ديكش يكوتاه آه

چشم و رو راست راست  يدختره نمك نشناس ب نيا شبيد. ميباز يقاپمونو م ييجورا هي ميما دار ،يب يب هيچ يدون يم -

 .ذارم يمن نم يول د،يكرد و خودش رفت راحت خبر مرگش كپ رونيمن واستاد و مهمون خونه ام رو ب يجلو

 نيا ،يكن كاريچ يخوا يم ؟يخب كه چ. جان، اگه به برد و باخته، اون بدبخت از اولش بازنده بود، چه برسه به حاال يتق -

 ؟يزن يكه م هيحرفا چ

 زه؛يجواد طالقش بده واسه خاطره دو چ مياگه تا حاال نذاشت. ميدون يا خودمونم مم نويا ستين ياون زن زندگ يب يب نيبب -

خدا شاهده اگه  يول. مادر بشن يبچه ها ب نيا ميخوا ينم. بچه داره نكهيست، دوم ا نهيك يكه قلبمون صاف و ب نيا يكي

 .و نفهمه از كجا خورده اديدم كه حالش جا ب ينشونش م رو يچنان باز ارهيدرب يبخواد دوباره باز

 نداره؟ يريتقص چياز اونه و جواد ه رهايهمه تقص يكن يتو فكر م ه؟يحرفا چ نيا -

 يجور نيكرد كه ا يزنشو آدم م نياگه جواد مرد بود، همچ! كنم، اتفاقاً مقصر جواده و بس يفكر نم يطور نينه اصالً ا -

 .اديدرن

كنه، تا سرحد مرگ هم كه  يخواد م يدلش م يگه، هر كار يخواد م يدلش م يهر چ ؟يچه جور گهيكرد؟ د يآدم م -

 يپاپ نقدريكه ا نيخداش هست، اول ا يول ستين نجاياون دختره ا يتق نيخواد بكنه؟ بب يم يچ گهيزنه، د يكتكش م

طور بشه دودش به چشم هر دو  نيكه اگه ا. پاهاتون وا شه شيداداشاش پ ينذار پا نكهينداره، دوم ا تيخوب دينش گهيهمد

 .خرده هم با پسرت حرف بزن هيسوزونه، آخه  يم يره و چشاتونو حساب يطرف م

 يده واسه ش كادو م يبره، فحشش م يم يگه منو ببر مهمون يكنه؟ م كارشيچ هياوالً جواد خوبه، دگ ؟يب يب يگ يم يچ -

 كنه؟ كارشيچ گهيبرتش بله برون، د يسته م يروش وام يخره، تو

 ريتقص ه،ياز دست ك نيميو ورم كرده س يرن؟ بعدشم سر و صورت خون يم رونياز خونه ب يسه تا عروس بدبخت ك نيا -

 ه؟يك
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اگه من بودم . زده يليس هيمرد رو بلند كرده، حاال  نيكرده كه دست ا كاريچ نيبب. يب يخودشه ب دهيزبون مارگز ريتقص -

 .آورد يشد تا حالشو جا م يزن داوود م ديبا نيميس نيا يب يب يدون يم. دميبر يكه سرشو م

اكرم  دهيرس التيكنه؟ خ يپاهاش له م رياكرم رو ز يطور نيكنه كه ا يم يخوبه و خوب كار يليداوود خ يكن يفكر م -

 .كنه يم يكنه؟ نه واهللا داره بردگ يم يزندگ

حاال اون . گهيحجت هم بده د نيباره بگ هي. سه تا عروس خوبن نيو فقط ا ميهمه ما بد ديگ يشما كه م يب يبابا ب يا -

 .ستيبدبخت كه اصالً خونه ن

 :اش را سفت كرد و گفت يگره روسر يب يب

 رونيخواست شب تا صبح، صبح تا شب ب يهمه با هم خوب باشن و بعدشم حجت كه م ديمن نگفتم همه بدن، گفتم با -

اصالً  يبارش كن شين يو ه يچيدختر بپ نيبه ا يبه خدا قسم اگه بخوا يتق نيبب. خونه باشه پس غلط كرد كه زن گرفت

 .هم به كارتون ندارم يزنم، كار يباهات حرف نم

 :كرد وگفت يخاطر شده خنده كوتاه دهيدلخور و رنج يب يب ديكه د يتق

لقمه  هي اينون تازه تره، ب نيا ايچشم حاال ب. شمام يشما واستم؟ من خاك پا يباشم كه بخوام جلو يمن ك ،يب يبابا ب يا -

 .جونم يب يب يايب فيبخور سر ك

 .و آزار برساند تياذ نيميكوكب حساب كار دستش آمد كه او هم حق ندارد به س ،يو تق يب يب يصحبت ها با

**** 

 يليبود و هوا خاواخر مرداد . گذشت يجواد م بتيهفته از غ كي. بودكه بود يهمان نشيو ساكن يگذشت و خانه تق يم روزها

 .باشد اطيدر ح يداد كس يهوا اجازه نم يگرم. ناهار را خورده بودند و هر كس در اتاق مشغول استراحت بود. گرم بود

 .دينادر در را باز كرد و حجت را پشت در د اطيدر ح يصدا با

 .سالم عمو -

 .سالم عمو جون -

 :او گفت دنيكوكب با د. ستادياتاق مادرش ا يوارد شد و جلو حجت
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 .باال حجت جان ايب -

 .سالم كرد و آرام گوشه اتاق نشست. وارد اتاق شد شانيپر ياز پله ها باال رفت و با حال حجت

 :ديانداخت و بعد پرس يبه تق ينگاه كوكب

 ؟يشونيشده ننه؟ چرا پر يچ -

 :اش را كنار زد و گفت يشانيپ يرو يموها حچت

 !ز؟يبگم عز يچ -

 :گفت يتق

 .تو هم جواب بده ديازت پرس زتينداره، عزبگم  يچ -

 :و گفت ديآب خنك نوش وانيل كي حجت

 .دونم چه كار كنم يحاالم موندم وامونده نم. دردسر افتادم يمن تو... من ... آقا جون من  ز،يعز نيبب -

 :روشن كرد و گفت يگاريس يتق

 شده؟ يخب چ -

 :جلوتر نشست و گفت كوكب

 .بگو ؟يبگ يبه ك يبه ما نگ. بگو قربونت برم ز،يبگو عز -

 :دست كوكب را كنار زد و گفت يتق

 .گهيخب تو هم قد صاف كن و بگو د. شده يمرد بگه چ هينكن بذار مث  شيش مامان يت يت نقدريا ا -

 .خب نشد كه بشه يدونن ول يشما و آقاجون و همه هم م دم،يوقت به آرزوم نرس چيه يآرزو داشتم ول هي شهيمن هم زيعز -

 .بچه بود كه خب زنت نازا دراومد هيداشتن  يدونم آرزو يجان م زيآره عز -

 :گفت يتق

 .يعرضه بود يخب خودت ب -

 :به پدرش كرد و گفت ينگاه حجت
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 من، چرا من؟ -

 يحاال بچه ت بابا بابا م يگرفت يم گهيزن د هياگه . اون نازاست يستيتو كه نازا ن. گهيد يكيزن نشد  نيا يخوا يبچه م -

 .كرد

 :انداخت و گفت نييحجت سرش را پا. گفت ينم يزيساكت بود و چ كوكب

 ..من ... آخه ... خب من  -

 :حرفش را قطع كرد و گفت يتق

 ؟يحرف بزن يريم يم ؟يتو چ نميبابا، جون بكن بب يا -

 :گفت حجت

 .من زن گرفتم حاالم اون چهار ماهه حامله س -

 :گفت يتق يبعد از لحظه ا. حرف، با تعجب به او نگاه كردند نيا دنيبا شن يو تق كوكب

 .يكرد يتر م شيدو سال پ ديكار رو با نيخب ا -

 :بود گفت امدهيهم كه از كار حجت بدش ن كوكب

بودم كه  بهيمن غر. كردم يم دايدختر خوب واست پ هي يگفت يخب به خودم م يريزن بگ يخواست يحجت جان تو كه م -

 هست؟ ييان؟ كجا يك الشيهست؟ باباش چه كاره اس؟ فام يحاال ك ؟يكار رو كرد نيخودت سرخود ا يرفت

 :گفت يتق

 .پرسه يتا شب م يننه تو ولش كن نياگه ا -

 :خوشحال شده بود گفت يكه از برخورد پدر و مادرش كل حجت

 .خودشم تركه مال مردنده. كنن يم يمرند زندگ يتو ستن،ين نجايا الشميبابا كه نداره، فام -

 دختر كمه؟ نجايا التيخ ،يگرفت يتهرون م نيخب از هم -

فك و  دميمن هم د. كنن يم يجا زندگ نيتهرون و هم ادي يم شييسه سالش بوده با مادرش و دا يوقت ايجان، ثر زينه عز -

 .دور و برش خلوت تر باشه بهتره يگفتم هر چ. هم هست ينداره دختر سرزبون دار و خوب اديز ليفام
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 ن؟يخب كجا با هم آشنا شد -

 هيبرو تا بق گهيد. گفت، همونجا بند دلم پاره شد و خاطخواش شدم ريخواستم برم كافه دست بلند كرد و مس يشب كه م هي -

 .اش

 ه؟ياسمش چ -

 .اسياسمش ثر -

 چرا تا حاال شوهر نكرده؟ -

 .شوهر نكرده، حاالم كه زن منهخواستگار داشته و  يليخ ز،يعز يا -

 قبول كرده؟ يتو كه زن داشت يپس چطور -

 نن،يخوام بچه مو بابام و ننه م بب يباالخره من م ،يآخرش كه چ دميدونست كه من زن دارم، منم د ينم شبياون تا پر -

 .مشكل مونده هيباالخره قبول كرد، حاال فقط  يكرد ول هيناراحت شد و گر يليخالصه واسش گفتم و خ

 :زمخت گفت يبا صدا يتق

 البد اونم زنت ساغره آره؟ -

 :سرش را به طرف پنجره چرخاند و گفت حجت

 .كه شده هيكار ياز طرف يناراحتش كنم ول ادي يدلم نم ه،ياون زن خوب -

 :را به طرف مادرش كرد و گفت شيرو عيسر بعد

 ؟يبكن يكار هي يتون يتو م زيعز -

 :را جمع كرد و گفت شيلبها كوكب

 من؟ چه كار؟ -

بهش بگو كه باالخره منم دلم  يجور هي. نيفهم يرو بهتر م گهيحرف همد. گهيخب ساغر هم زنه د ،يزن هيشما  زيعز نيبب -

 ...خواسته، آخه منم  يبچه م

 :حرفش را قطع كرد و گفت يتق



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٧٦

 .زنه يره و با ساغر حرف م يم زتيحاال عز نينداره، هم بميآخه آخه و ننه من غر گهيكه د نيخب بابا ا يليخ -

 .هم هست گهيد زيچ هيآخه  -

 :گفت يتق

 ؟يچ -

 ياون اتاق تك ن،ياجازه بد زجونيكه اگه شما و عز نكهيا. روزا برم سر كار ديتنهاست، منم كه با ايآقاجون، ثر يدون يم -

 هيدارم نه پولشو كه  ييواهللا نه جا. جا نيهم ارميرو هم ب ايكنم و ثر زشيمن اونو تم ه،يهست بغل اتاق داوود كه حاال انبار

 .نيو دستور بد نيشما بگ يچحاالم هر . رو اجاره كنم ييجا

**** 

حجت، گرم كرده  راهنيخبر از همه جا، سرش را با دوختن درز پ ياطالع از حضور شوهرش در اتاق مادرشوهر و ب يب ساغر

 .ديمادرشوهرش را نشن يپا يمبهمش، مغزش غوطه ور بودكه صدا ةنديگذشته و آ او آنقدر در افكار خود و خاطرات. بود

 دار؟يب اي يساغر، خواب -

 .بالفاصله ازجا بلند شد و در اتاق را گشود و به كوكب سالم كرد ساغر

 ؟يكرد يم كاريسالم ساغر جان چ -

حاال چه شده او . مادرشوهرش او را ساغر جان صداكنند ايتا حاال نشده بود كه پدر . بود بيساغر عج يواقعاً برا! ساغرجان؟

 شمرده اند؟ زيرا عز

 .دوختم يحجت رو م رهنيداشتم پ. دارمينه خانوم جون ب -

 .خب حاال بذارش كنار، اومدم باهات دو سه كلمه حرف بزنم -

 :گفت رتيبا ح ساغر

 خانوم جون؟ ديبا من حرف بزن -

 .نيآره دخترم بش -

كرد  يكوكب خنده ا. كوكب نشست و ساكت ماند يروبرو. شد يزد، ساغر متعجب تر م يحرف م شتريكوكب ب هرچه
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 :وگفت

 نكهيا گهيشو پر كنه د ييتنها يكه شبها نيا يكي ره؛يگ يمرد به دو علت زن م هيكه  يدون يساغر تو خودت خوب م نيبب -

اگه  يول. خونه اشت يتو اديشه مرد ب ياعث مبچه ب نيخب حجت من هم كه از بچه محروم شده، خود هم. بچه دار بشه

شوهرشو دوست  يزن بچه دار نشه ول هياگه . يياونم معلومه چه جور كارا. كارش يره پ يمرد هم م گهينباشه، معلومه د

 يول. يتاحاال همون كار رو كرده بود يدونست يچون اگه م يدون يكنه؟ نه معلومه كه نم يچه كار م يدون يداشته باشه تو م

 .تا حاال مقصر من بودم كه راه بچه دار شدن رو بهتون نشون ندادم دميمن اومدم بهت بگم شا

 

. انداخت نيينشست و از خجالت سرش را پا شيلبها يرو ينيآنقدر خوشحال شد كه خنده نمك. دلش آب شد يقند تو ساغر

 اي. رديبگ شيبرا يسركتاب ايخودش، دعا  يميبه روش قد ايخواهد اور ا به نزد دكتر ببرد،  يكرد مادرشوهرش م ياو فكر م

 .عروسش بخوارند تا هرچه زودتر بچه دار شود بهخواهد آن را  يكرده و  دايجوشانده پ كيحداقل 

داد، اما  يمادرشوهرش گوش م يبا جان و دل به حرفها ن،يهم يبرا. خواست كوكب را بغل كند و او را ببوسد يم دلش

 .او از قبل آماده شده است يبرا يا سهيروحش هم خبر نداشت چه دس

 :ادامه داد كوكب

كه حجت به  ستيظلم ن نيو سالمه، خب به نظر تو ا حيحجت هم كه صح. يو نازا موند يساغر، تو كه بچه دار نشد نيبب -

كه اسمشو زنده  يكينه؟  ايخواد  يوارث م هيباالخره . دل داره و قلب داره گه،يمرده د هياونم  اره؟يتو بسوزه و دم برن يپا

 !كه اونو بابا صدا كنه و دلشو غنج بزنه يبچه ا هي. نگه دره

 مياز قد. رو بزرگ كنه يا گهيخواست بچه كس د يبعدشم حجت اصالً دلش نم. واسش نكردم يكار چيمرگم منم كه ه خبر

كدوم ماها  چيخب بچه ام حجت مزاحم ه. ندارد يا دهيفا ختنير يكه آب از خود درآرد كه آب دست يگفتن خوش آن چاه

 .هياز من و بق هن يريبگ گهيزن د هي شيهم نشد، نه از تو خواست كه برا

 يواه اليخ كيهمه و همه ... دكتر، جوشانده، دعا و  د؟يخواهد بگو يزن چه م نيا ايخدا«. ختيدر دل ساغر فرو ر يزيچ

 »خوان بكنن؟ يكرده اند و چه كار م يچه فكر اينه، نه، خدا! بود
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 :گفت كوكب

 ...خودش  گه،يكه مرده د يدون يخب م... باالخره ... خب باالخره  -

 :ادامه داد يرحم يكوكب با ب. كرد يباز او را نگاه م يكرد و ساغر با چشمان يمن و من م كوكب

 .خب خودش زن گرفته و االنم زنش چهار ماهه اس -

كوكب  يانگار كلمه كلمه حرفا. ديچرخ يتاالر بزرگ شده بود و دور سرش م كيانگار اتاق كوچكش . دكر يباور نم ساغر

 يناز و اداها يكرده و روزها پ يپس معلوم شد كه حجت شبها را كجا سرد م«. آمد يبود كه محكم بر سرش فرود م يچكش

عشقم  د،ياون منو ند. اصالً براش وجود نداشتم دميشا ايهرگز نبوده  وده،از مهر من در قلبش نب ياصالً ذره ا. بوده يچه كس

 نيا! حجت حجت. نداشتم، نازا هم بودم يكس و كار نكهيچون عالوه بر ا. ديرو ند ميجوون يو محبتم رو، وجودم رو و حت

 »من به كدام گناه مجازات شدم؟. ست بهياسم چقدر برام غر

 .شد يم يقلبش ناش يكه از شكستگ يدردناك و درد يبغض. ربغض گره خورده خفقان آو كيبغض كرده بود،  ساغر

 :برود گفت رونيخواست از در ب يوقت كوكب

. خوب و حرف شنوئه يرسم زنا نيا. گهيد يكن يفداكار ديبا ياگه شوهرت رو دوست دار يول يدونم ناراحت شد يم -

تو . اديب ايتا بچه ش سالم به دن ميبهش برس ديخب آخه اون حامله ست، با. خونه نيهم يتو ارهيقراره حجت زنشو ب يراست

 .و با خنده اون بخند كنشوهرت فكر  يبه خنده و شاد. هم خودتو ناراحت نكن

 يوقت. كوب رفت. بودند ختهيزبانش چسب ر يانگار رو. را به هم دوخته بودند شيتوانست حرف بزند، انگار لبها ينم ساغر

 .كه خوبا نبوده ديدر اتاق بسته شد، ساغر تازه به خودش آمد و فهم

 هيزيهمون چ نيشه؛ ا يحجت بچه دار م«. و هق هق افتاد كه سابقه نداشت هيبعد چنان به گر يول خت،يآرام آرام اشك ر اول

داره ازش  ارياگه و. كنه يحجت اونو ناز و نوازش م. شه يم زيو عز ارهيخب زنش واسه ش بچه م. خواسته يكه اون م

 يم يبچه اش لباس و اسباب باز يبردش بازار و برا يم. كنه يم همدلش بخواد واسش فرا يزياگه چ. كنه يم يپرستار

دوستش داره و با خنده هاش . زنه يقشنگ بهش م يحرفها يو ه نهيش يكنارش م. خره يتازه واسه خودشم لباس م. خره

 يتنها و ب ؟يمن چ يول. شه و همه فكرش همونه ياتاق اونه، همه كسش اون م يش توهمه وقت. كنه يعشقشو بهش ابراز م
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 »اتاق نيهم يكس تو

 نقدريخواد بتركه؟ چرا قلبم ا يچرا دلم م يوا يا. گفت يحرف قشنگ بهم م گهيبار د كيكاش «. كرد يم هيفقط گر ساغر

 »ره؟ يم جيچرا حال تهوع و استفراغ دارم؟ چرا سرم گ ايكالفه و سردرگمم؟ خدا يچ يزنه؟ برا يتند م

حجت او را بلند . هيگر ريحجت كه كنارش نشسته بود، دوباره زد ز دنيبه هوش آمد، با د يوقت. دينفهم يزيچ گريد ساغر

 :گفت يكرد و كنار تاق نشاند و با ناراحت

 .گهياَه بابا خب شد د...  يول...  يولبشه  يطور نيخواستم ا يمن نم... من ... ساغر من  هيچ يدون يم -

 :بافته اش را نوازش كرد و گفت يموها. او سوخت و كنارش نشست يحجت دلش برا. ختير يساكت بود و اشك م ساغر

خب  يول. بودم يدونه ش هم راض هيبه خدا به هنون  يول... نه دو تا  يكينه  ؛ياريخواست تو واسه م بچه ب يدلم م شهيهم -

زبون وا  يدم وقت يم اديبهش  ه؟يچ يدون ياصالً م. اما من كه خالف شرع نكردم. تو هم نبود ريتقص. خدا نخواست. گهينشد د

و اونو  نيا يمن خسته شدم بس كه بچه ها. دهنش يزنم تو يزنه م يخواست حرف مادرشكرد به تو بگه مامان، خوبه؟ اكرم 

 تونه از نو بسازه چرا دست دست كنه، ها؟ يدم مآ يخب وقت. كارم شده بود حسرت خوردم. بودم دهيد

. ختير ينداشت و فقط اشك م يقدرت چيه يخواست او را تكه تكه كند ول يم. كرد يخواست حجت را خفه م يدلش م ساغر

 :شد و گفت يباالخره عصبان. حجت هر چه كرد زنش را آرام كند نتوانست

خب بابا . نميچ يم يو كبر يصغر يكن يم اليزنم تو خ ينشستم دارم واست حرف م يچه كارش كنم؟ ه يگ يخب م -

گفتن بابا حجت  يخب مردم نم. بابا بود جز من يديد يم ويهر ك گه؟يداد، ها؟ بگو د يم يدل صاب مرده منو ك نيجواب ا

داره؟ حاال ما هم  يبيچه ع يد سومش ينم نميتازه اگه ا يدوم غنشد برو سرا يچرا؟ خب اول گهيبه گوشه جمالت، تو د يگل

 يازم بكن يقدردان هي نكهيحاالم عوض ا. ميو از گل باالتر بهت نگفت ميهشت سال كه صبر كرد. واهللا ميبود يكه خوب مرد

 موندم؟ ينازا م هيكردم؟ تا آخر عمر كنار  يچه كار م يگ يم. يريگ يو آبغوره م ينشست

اما قبل از . زده، ساكت شد و به طرف در اتاق رفت يبد حرف ديحجت كه فهم. شد رهيجمله، ساغر به حجت خ نيگفتن ا با

 :آنكه خارج شود، گفت

 .استياسمش ثر -
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 .بعد در را بست و رفت و

 .كرد و غصه خورد كه همان جا وسط اتاق خوابش برد هيجوان آنقدر گر زن

. كردند يم اهويبودند و ه يمشغول باز اطيها در ح عصر كه هوا خنك تر شده بود، بچه. بود دهيشد كه خواب يم يساعت كي

 .ديرا شن يب يب يشده بود كه صدا داريتازه ب

 ننه، كوكب ساغر كجاست؟ -

 تو اتاقشه؟ -

 تو اتاقش؟ چرا؟ -

هم  ضيمر ياو حت. باشد كاريآخر شب ساغر جلو چشم نباشد و ب ايصبح زود  ايسابقه نداشت عصر . تعجب كرده بود يب يب

 .كوكب در امان نبود يكردن ها يشد از امر و نه يكه م

 :ادامه داد يب يب

 چرا، نكنه حال نداره؟ ينگفت -

 .البد حوصله نداره. ستمياتاق اون ن يمن كه تو. دونم ينم -

 شده؟ يخب آخه چ. حوصله نداره يواسه چ -

 :در زد و گفت. بلند شد و به طرف اتاق ساغرر رفت شيدهد، از جا ينم يكوكب جواب درست و حساب ديكه د يب يب

 ؟يينجايساغر جان ننه ا -

 :جلو آمد و گفت يب يب. هيگر ريو سالم كرد و زد ز ديرا د يب يساغر تا ب. را باز كرد و خودش وارد شد در

 ؟يزن يشده؟ چرا حرف نم يچ ست؟يشده؟ حالت بده؟ احوالت خوش ن يخدا مرگم بده ننه، چ -

 يدلشان م. جرأت رفتن به اتاق او را نداشتند يتعجب كرده بودند، ول يليساغر در اتاقش مانده خ نكهياكرم هم از ا و نيميس

رفتن از خانه را  رونيب اليكوكب خ يدادند، ول يآب م يتا آنها سر و گوش رونيرفت ب يم ديخر يخواست كوكب برا

 .نداشت

 :گفت شيها هيگر ياما باالخره البال. كرد يم هياو فقط گر ديپرس يهرچه از ساغر م يب يب
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 ؟يديباالخره واسه حجت زن گرفتن، د. باالخره كار خودشونو كردن يديد يب يب -

 :گفت رتيبا تعجب و ح يب يب

 ه؟يرفته واسه حجت زن گرفته؟ د حرف بزن دختر؟ زن چ يك ؟يزن گرفتن؟ واسه حجت؟ ك -

 .آمد و به سراغ عروسش رفت رونيبلند شد و از اتاق ب شياز جا يب يب .كرد هينتوانست حرف بزند و دوباره گر ساغر

 دنديخاطر دست از كار كش نيبه هم ست؟يچ هيشدند بدانند قض كيتحر شتريب دند،يرا د يب يب تيو اكرم كه عصبان نيميس

 .آنها را بهتر بشنوند يتا صدا

 :صدا زد يب يب

 .نميباال بب ايكوكب، كوكب ب -

 :باال آمد و گفت نيرزميز يسالنه سالنه از پله ها كوكب

 .نييبفرما يب يبله ب -

 :گفت يبا ناراحت يب يب

 گه؟ يم يدختر ساغر چ نيا -

 گه؟ يم يچ -

 گه حجت سرش هوو آورده، آره؟ يدختره م. گم ينه؟ خب من م يدون ينم -

 .اوردميمن كه ن. جان اگه آورده حجت آورده يب يدونم ب يمن چه م -

 :برافروخته شد و گفت يب يب

 .كرده و حاال از پس كتمون درش آورده ييپس حجت غلطا! هييآهان پس خبرا -

 .خواد يدلش بچه م. خالف شرع كه نكرده ؟يب يب هيغلط چ -

 .سرش بزنه يخواد تو يزنشو نتونسته نگه داره، حاال بچه م. خواد يكه بچه م دهيبه گور باباش خند -

 كرده كه نكرده؟ يواسه زنش م ديبا كاريچ گهيد يب يب -

بچه  >زده ياومده و كتكش م يراه م يراه و ب نكهيا ايبهش داده؟  يو گشنگ يكرده؟ تشنگ رونشيكرده؟ از خونه ب تشياذ



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٢

 .ختهيدلش ر يتو يو ه ومدهيام هشت ساله كه صداش در ن

بلوز براش  هيبهش محبت كرد؟ كدوم دفعه  يك. آورد يريبرده اس هيخونش  يساغر رو آورد تو يمنت به اون كه وقت -

 .ديند يبدبخت به خودش شوهر نيبود و كنارش بود؟ خوبه ا ششيپ يمتر پارچه؟ ك هياقالً  اي ديخر

مهربان تر از مادر اون  هيدا اي ديشما مادربزرگ حجت. نيبه حجت ندار يمحبت چيكنه شما ه يم اليندونه خ يهر ك يب يب -

 دختره؟

 يحجت دلش بچه م. حجت كار خالف شرع نكرده درسته. نكن هيخون به دل بق نقدريزن؟ از خدا بترس و ا هيحرفا چ نيا -

كار حجت عوض  نيا ميكرده كه حاال ما بگ يآخه كجا حجت واسه ساغر شوهر! يآخه تو خودتم زن يخواسته درسته، ول

 !هان؟ بنده خدا چشماتو واكن. هاشيتموم خوب

. نميتونم غصه خوردن پسرمو بب يمادرم نم هيمنم . شه آخه يداره واسه بچه م كباب م گرميبابا ج. وازه من چشمام واز -

 .كنه يجا زندگ نيهم ارشيهم گفته ب يتق. اون زن گرفته، زنش هم حامله ست. كار از كار گذشته گهيبعدشم د

زن جوون تا اونو هر روز، هر ساعت دقش بده؟ بابا  نيچشم ا يجلو اديخبر مرگش حامله ست؟ بعدشم ب ؟يگفت يچ ؟يچ -

 !شما زن و شوهر نيدار ييعجب دال

 .تازه ثوابم داره ستيخالف و گناه كه ن. ميشناس يو خدا رو نم ميكه انگار ما كافر نيزن يحرف م نيهمچ يب يب -

 :بعد با آتش دل گفت. خواست او را خفه كند يكرد كه انگار دلش م يچنان غضبناك به كوكب نگاه م يب يب

 .يناراحت بش يتو هم حق ندار! كنن نه گناه يدارن ثواب م اهيس نيو شه يخب پس تق يليپس ثوابه آره؟ خ -

 :حرف كوكب آتش گرفت و خودش را تكان داد و گفت نيگفتن ا با

شتم؟ توله سگاشو واسش كم گذا يچ يمن واسه تق. يكن يم يكيرو با من  يياون هرجا. كنه يم جايكنه، ب يغلط م نيشه -

فقط واسه خاطر دل خودش  يتق. بودم كه نبودم افهيو چاق و بدق اهيس. تر و خشكش نكردم كه كردم. كه آوردم اوردمين

 .آقا كهيت هي ؟يبچه من چ يول. ره و بس يجاها م نجوريا

 :زد اديرا به طرف ساغر كرد و فر شيرو بعد

بسم اهللا، وگرنه  ياريبچه ب يتون يم ؟يكن يدق م يدار هيچته چ! ياريدرم بميتو اتاق و ننه من غر يساغر كه نشست يآها -
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 .ميعالم كار دار هيكه  ايدهنتو بكش و پاشو ب پيز

 :داد و گفت هيتك وانيدستش را به نرده ا يب يب

پس . شه يبد م يليواسه تو خ اديدر ب بچه م بچه م نكن كه اگه اون روم نقدرميا. گنده گنده حرف نزن نقدريمن ا يجلو -

حاال ! خب به درك، به جهنم.جا نيهم ارهي يحجت زن گرفته زنشم م. يزن يحرف م يدار يك يو جلو يحواست باشه با ك

 نينه؟ پس بش نه،يب يخدا نم دهيرس التيخ! يخانوم باج يدمار از روزگارت درآد كه به گربه بگ نيبهت گفتم همچ يك نيبب

 !و تماشا كن

 .رفت نييپا نيرزميز ينداد و از پله ها يجواب كوكب

 يب. سوخت يساغر م يتعجب كرده بودند و هم دلشان برا يلياز چه قرار است، هم خ هيبودند قض دهيو اكرم كه فهم نيميس

بود و  زيو عز يب يب نيحجت از پشت پنجره تماشاگر دعوا ب. گفت ينم چينشسته بود و ه وانيو ناراحت لب ا نياندوهگ يب

 .و شرمنده شده بود مانيپش يدناراحت كرده تا ح نقدريرا ا يب يب نكهياز ا

 يو شروع به عذرخواه فتديب رزنيپ يپاها يخواست برود و رو يدلش م د،يرا د يب يبغض كرده ب افهياز پشت پرده ق يوقت

 .نه جرأتش را داشت و نه حاال وقتش بود ياز او كند، ول

 :را گرفت و با بغض گفت رزنيپ يجلو رفت و دستها. ديپله د يرو نيرا غمگ يب يآمد و ب رونيدر اتاق باز  ساغر

 .نيو غصه دار بش نيكه شما واسه من دعوا كن ستمين يآخه من كس. جان واسه من خودتو ناراحت نكن يب يب -

 :ساغر را بغل كرد و گفت نيميس. گفتن نداشت يبرا يزيچ گريچهره پاك و معصوم ساغر را نگاه كرد و د يب يب

از ما  نكهيمثل ا يول ميبدبخت يليخ ميكرد يما فكر م. ها يسرت غصه نخور يفدا. نباشه التميخ نيع. رميبرات بم ياله -

 .بدبخت تر هم هست

 :و گفت ديساغر را بوس اكرم

 .توكل به خدا كن يگه ول يراست م نيميس -

گذاشت و از  ينيس يساغر استكان ها را رو. شدند شانيها از هم فاصله گرفتند و مشغول كارها باال آمدن كوكب، عروس با

 :كوكب گفت. پله باال رفت
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 .حاضره ييچا يب يب -

 :گفت ندازديبه عروسش ب ينگاه نكهيبدون ا يب يب

 .رونيتا برم ب اريب. زونهيننه چادر من پشت در اتاقم آو نيميس -

 :پكر و دلخور است، جلو آمد و گفت يليخ يب يكند و ب يدفعه با دفعات قبل فرق م نيبود ا دهيكه فهم كوكب

 ...نداشتم فقط  يجان من كه منظور يب يب -

 .رفت و در را بست رونيب اطيگرفت و سرش كرد و بعد سالنه سالنه از در ح نيمياعتنا به كوكب چادر را از س يب يب يب

 .هم ساكت بود يگل يحت. همه ناراحت و گرفته بودند .خانه سوت و كور شد ،يب يرفتن ب با

 يقشقرق به پا م هيبدم؟ البد  يرو چ يجواب تق اديزودتر ن يب ياگه ب«خود فكر كرد  شينشست و پ وانيپله ا يرو كوكب

 »به هم زهير يكنه و خونه رو م

 .ديرا شن اطيدر ح يافكار غوطه ور بود كه صدا نيا در

 ؟ييكوكب خانوم، كوكب خانم كجا -

كرد و مرتب به  يها م هيبود كه سر در كار همه همسا ياختر، زن فضول. ديكش رونياختر خانم، كوكب را از افكارش ب يصدا

 .و در محل پخش كند اورديبه دست ب يزد تا خبر تازه ا يو آن سر م نيخانه ا

 .و سالم كرد ديكوكب، خند دنيوارد شد و با د اختر

 ست؟يخونه ن يمگه آقاتق. گرفت يرو م يمش غالم سراغ آقاتق د؟ييبابا شماها كجا -

 :جواب داد يحوصلگ يآمد، با ب ياز اختر خانم خوشش نم اديكه ز كوكب

 .نرفته ييهست جا يچرا تق. دييبفرما. نيخوش اومد -

 .گفتم البد رفته مسافرت. ستين يخبر يگفت از آقا تق يوا، مش غالم م -

 .جاست نيهم رينخ -

غروب و شبم  چ،يه ادي يكه نم 5/6 يدم مغازه، ول امي يم 5/6گه ساعت  يم يگفت سه شبه كه آقا تق يم يآخه مش تق -

 ن؟يستين ؟يب يب ؟يب يكو؟ ب يب يب يراست! ادي ينم
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 .رونيرفته ب. ستشينه ن -

 يچه خبره، چ نمياومد، اومدم بب يخونه تون مخرده سر و صدا از  هي ينفهم يبفهم نيهمچن دميراستش كوكب جان، د -

 شده؟

 :كه حرصش گرفته بود گفت كوكب

 كدومه؟ ثيحد ه؟يحرف چ! ها يزن يبابا اختر خانوم حرفا م يا -

 .دمياوا به خدا خودم شن -

 :كرد و گفت نيميرا به طرف س شيرو بعد

 .نميبده بب ييچا هيدختر جان  -

را  ياستكان چا. برد يزن سوهان اعصاب مادرشوهرش شده بود لذت م نيا نكهيدر دل خنده اش گرفته بود و از ا نيميس

 .شد يگل ياخترخانوم گذاشت و مشغول شستن لباسها يجلو

 .زد يحرف م زيكري اخترخانم

حوصله است،  ياراحت و بكوكب ن ديد يكرد و وقت فيمحله را بدون كم و كاست تعر يساعت تمام اتفاق ها ميعرض ن در

 :گفت

 .امي يم گهيروز د هيرم و  يكم كار دارم، م هيكوكب جان من  -

 :بلند شد و گفت شياز جا بعد

 ساغر جان چرا چشات باد كرده؟! وا -

 .اختر خانم سرما خوردم ستين يزيچ -

 :و گفت ديخند اختر

با  ايشده، با حجت دعوات شده  ينه، جون من بگو چ. ها يستين يماهر يتابستون؟ دروغگو ياونم تو يسرما خورد -

 .مادرشوهرت

 :شده بود گفت يعصبان يليكه خ كوكب
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 .من حال و حوصله ندارم. تو رو خدا بس كن ؟يدار كاريچ نيبابا اختر خانوم شما به ا يا -

 :بغلش جمع كرد و گفت ريچادرش را ز اختر

 ؟يكن يم يدعوات شده سر من خال يب يبا ب! هللاخوبه وا ه؟يچه رسم مهمون دار نيا يوا يا -

 :زد و گفت شيپا يبا دست رو كوكب

 !داديب يداد ا يا -

 :كرد و گفت اطيدوباره سرش را داخل ح يول. رفت رونيناراحت شد و از خانه ب اختر

 .ها يكاره؟ بهش بگ يبدبخت رو م نيسرش گرمه چرا ا گهيد ييجا. به شوهرت بگو مش غالم چشم انتظارشه -

 .حرفها را گفت و رفت نيا

**** 

 .نبود يخبر يب ياز ب يول ديپر يدر، از جا م يبا هر صدا. زد يدل كوكب شور م. امدين يب يب يشد ول غروب

و  ديچيرا دور دستش پ شيزديكتش را مرتب كرد و دستمال  قهي. آمد رونيشده بود كه حجت از اتاق ب كيكامالً تار هوا

 :گفت

 ؟يكه ندار يكار. ميرفتما  زجونيعز -

 .نه ننه برو خدا به همرات -

 :گوش پسرش گفت ريآمد جلو و ز بعد

 .خونه ايزنه زودتر ب يبگو ما دلمون داره شور م يديرو د يب يب ابونيخ ايكوچه  ياگه تو -

 .ميما رفت اد،يباشه ننه، عزت ز -

 .هم نكرد يبا ساغر خداحافظ يحت حجت

 .نبود يب يفعالً كه ب يول. چلو درست كرده بود ،يو محض آشت يب يبه خاطر ب كوكب

تعجب كرد و  يليداودد خ. ديشن يب يبا ب شيدر رابطه با حجت و دعوا ييرا گرفت، جوابها يب يسراغ ب يداوود آمد و وقت اول

 :گفت
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 هست؟ چه كاره اس؟ يزنه ك نيگفت؟ حاال ا يآقاجونم ايبه شما  دينبا يعنيسر و صدا؟  يحجت زن گرفته اونم ب -

 .تازه امروز اومد و گفت و جنجال به پا شد و رفت. دونم واهللا ينم -

 .شه يم امتيشده كه ق يو بفهمه چ اديرو بگو، اگه آقاجون ب يب يكجاست؟ از همه مهم تر ب يب يب ،يچيحاال اون ه -

همش . به دو كردم يكيكردم باهاش  يعجب غلط. جوشه يو سركه م ريس نيدلم داره ع. دونم به خدا چه كار كنم ينم -

 .ها ميكرد يم مونويزندگ ميواهللا داشت. كرد يرو جر يب يكرد و ب هيطور زر زر گر نيدختره ست كه ا نيا ريتقص

 :و سرش را تكان داد و گفت ديكش يآه بلند داوود

و آقاجون اول صحبت  يب يبا ب يايب نكهيآخه بگو پسره خر نفهم تو عوض ا. ميامشب رو دار گهيآره د...  ادين يب ياگه ب -

مرده . حاال خونه رو كرده ماتمكده و رفته! گهيد نهيگن هم يكه م تيخب خر! يخبر داد يبعد اومد يكاراتو كرد يرفت يكن

 .رو ببرن بابا يزندگ نيشور ا

اش حبس  نهيبند دل كوكب پاره شد و نفس در س. دنديرا در آستانه در د يهمه به طرف در برگشتند و تق اطيدر ح يصدا با

 :صدا زد يتق. قدرت جلو رفتن نداشت. شد

 جلو سالمتون كنم، ها؟ اميب يخوا يم. ستين داتيزن؟ پ ييكجا -

 :به سرعت جلو رفت و گفت كوكب

 .يسالم آقا تق -

 :جواب نداد و گفت يتق

 .وضح يهندونه رو بذار تو نيا ريبگ -

خاك شلوارش را تكاند و  يتق. دورن حوض انداخت تا خنك شود يهندوانه را گرفت و به دستور تق يبا دستپاچگ كوكب

 :گفت

 .كشه يطول نم يليخ. گردم يمش غالم و االنه برم شيرم پ يبگو من م يب يبه ب -

 .گم يچشم آقا م -

 ديبا. توانست صبر كند ينم گريد. رفت يطرف به آن طرف م نياز ا ش،يرفت و كوكب نگران تر از پ رونيب اطياز در ح يتق
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در زد و  يب يبه دنبال ب اه،يس نيخانه زهرا خانم مادر شه يآمد جلو. چادرش را سر كرد و از خانه خارج شد. كرد يم يكار

 .ديرا شن يزن يصدا

 ؟يچه خبره مگه سر آورد ه؟يك -

 :در را باز كرد دهيكوتاه قد و ژول يزن

 ؟شيفرما -

 ستن؟يسالم خانوم، زهرا خانوم ن -

 .ازشون گرفت يوقت قبل ديبا ايتازگ. كجان ميدون يما هم نم. ستنيزهرا خانوم كه ن -

 :كرد و گفت يخنده چندش آور بعد

 .نيزحمتو كم كن نيندار يحاال اگه كار. مهمون داره. اون باالست يبخوا نوياگه شه -

 .نگفت و رفت يزيخورد چ يزن بهم م نيكه داشت حالش از ا كوكب

 .به سر كوچه برگشت ينبود و دست خال يخبر يخانه مه لقا خانم، اعظم خان و اقدس خانم همه پسر و جو كرد، ول از

 يتق يصدا. زد يحرف م يكه با زن ديرا شن يمرد يصدا. نخورد نيرفت تا زم يراه م واريبود و كوكب از كنار د كيتار كوچه

 .بود

ننه  يراست. خودتم زود برگرد خونه. و خالص ميقولنومه رو نوشت. رهيسراغ منو نگ گهيمش غالم بگو د نيا به ير يم يدار -

 گرده؟ يبرم يت ك

 :گفت يبا عشوه چندش آور زن

به  يداشت يكار. ادي يننم مم پس فردا م. به خودم مربوطه گهياون د ر،يد ايدوماً زود برگردم . گم ياوالً كه به مش غالم م -

 .گه يبگو بهم م نهيسك

 :گفت يزن با خنده جلف. نندياز خانه ها برگرداند تا آنها هنگام رد شدن صورتش را نب يكيرا به طرف  شيرو كوكب

 يدونم مادرت از من خوشش نم يخوب م! و بس يهست يفقط و فقط تق. يستيحرفا ن نيتو واسه من آقا و خان و ا يتق نيبب -

آخه تا . يهر چه زودتر عقدم كن يعني يبكن يكار هي ديو تو با ستين ميحرفا حال نيا يول. كنه يو همش كوكب كوكب م ادي
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 .گهيبگو د ؟يكن يعقدم م يبگو ك االيكردم؟  يمن چه گناه خهتونم، آ ينم گهيبمونم؟ من د غهيص ديبا يك

 :گفت يتق

 .بود و بس غهيما قرارمون فقط ص. شه يم يچ نمينكن تا بب يخب حاال ناز خرك -

 :گفت نيشه. و گنگ شده بود جيگ كوكب

 .ميتا سر كوچه بر ايالاقل ب كهيكوچه تار -

 :گفت يتق

 .كه كار دارم فتيخب بابا، راه ب يليخ -

 .از كنار او گذشتند و رفتند نيو شه يبود تق ستادهيهمچنان پشت به كوچه ا كوكب

نشست و به فكر فرو  اطيح ياز سكوها يكي يرو. داخل شد اطيرفتن آنها، كوكب با عجله خود را به خانه رساند و از در ح با

 .رفت

آشپز و كلفت  ،يو تو همبستر و همدلش بود يبراش بچه آورد ،يكه تو تر و خشكش كرد يچطور با اون بود؟ مرد يديد«

اصالً ! شيعالم دستور و خرده فرما كيحاكم بود با  كياون فقط  يول ،يبود شيجا برا كيو خانوم و پرستارش همه را تو 

هر ! هم خودم نياز شوهرم و ا نياز عروسام، ا نياون از پسرام، ا نم؟يعذاب بب ديكنم؟ چقدر با يكه من م هيچه زندگ نيا

 ايپسرام . دهن به دهن بذارم يبا ك ديكنه و امروز با يدعوا م يبا ك يامروز ك نكهيتنم بلرزه از ا ديشه با يوقت صبح م

 يم ياون از جواد كه كتك كار ه،اون از داوود كه اخالق ندار. شن يهم هستند با زناشون مث سگ و گربه م يوقت اي ستندين

. تههم كه گذاشته و رف يب يحاال تازه ب! دردسر تازه اومده ايدن كيحاالم كه اومده با . ستيوقت ن چياز حجت كه ه نميكنه و ا

 »!شروع بشه گهيالم شنگه د هيتا  نميبش ديبا

 :مادربزرگش گذاشت و گفت يپا يدستش را رو ومرثيك

 .اومده ها يب يب زيعز -

 :وگفت دياز جا پر كوكب

 ومرث؟يك يگ يم يراست -
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 .تو اتاقشه زيبله عز -

- اومد؟ يك 

 .خرده بعدش هي نيشما رفت يوقت -

 :و گفت ديخوشحال شد و صورت نوه اش را بوس كوكب

 .جون دستت درد نكنه برو قربونت برم زيقربونت برم عز ياله -

 :را برداشت و گفت چادرش

 دمه؟ شام حاضره؟ ييساغر چا -

 :گرفته گفت ييبا صدا ساغر

 .بله خانوم -

 :و گفت ستاديدر ا يرفت و جلو يب يطرف اتاق ب به

تا  يب يتو رو خدا ب. ميبا هم بخور يياستكان چا هي دييايب. رونيب ديايب ديشام حاضره پاش. حاضره ييخانوم چا يب يب. يب يب -

 .ندازه ها يكه الم شنگه راه م ديدون يبفهمه خودتون خوب م يزيو چ ادياگه اون ب. رونهيب دييايب ومدهين يتق

 .نشد يخبر يب ياز ب يول

 :كنار او نشست و گفت. بود دهيكنار اتاقش دراز كش يپتو يرو يب يب. در اتاق را هل داد و داخل شد كوكب

دلم  يبابا من خودم هزار تا درد تو. كردم يغلط هيزدم اصالً  يحرف هيكردم  يكار هيحاال من  نيببخش. جان سالم يب يب -

اوقات  يگاه يب يبه خدا ب. واستادم يزندگ نيا يدونم كجا يكنم و خودمم نم يم اليصد تا فكر و خ. دارم كه درمون نداره

دارم اهل خونه  ياستيبا چه س يدون يندونه شما كه م يهر ك گهيد. آرم يدم بر نم وكنم  يخفه ش م يخواد بتركه ول يدلم م

 .چرخونم يرو م

 :به كوكب كرد و گفت ينگاه يب يب

رو  يتو كه غم كس. يدل اهل خونه خبر ندارتو كه از درد . يندازيتو كه همه رو به جون هم م است؟يكدوم س است؟يس -

كه  هياستيچه س نيا نميبب است؛يس يگ ياون وقت م. ادي يم شيپ يگذره و چ يم يخونه چ نيا يتو يدون يچه م. يخور ينم
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 اصالً حل مشكالت نداره؟

كجاست جوادت؟ حدود دو هفته . يبلكه اونا رو از هم تاروند يخونه و اهل خونه رو نگه دار يتو نه تنها نتونست. خانوم نه

خدا ! خور ياون اكرم زبون بسته توسر اي. كنه و صبحشو شب يتك و تنها با سه تا بچه داره شبشو صبح م چارهيب نيميست س

 كلفت و خاك تو سر؟ اينه؟ خانوم خونه شه  اي ارهزن نفهمه كه شوهر د نيا ادي يرو خوش م

كه  يدون يم. مونه يساغر مث قرص ماه م يدون يخودت خوب م. خوشگل، ساغر دختر جوون و نياز همه بدتر ا گهيد حاال

 .اديذره ذره آب بشه و صداشم درن ديبا اومدن اون زن با نميو بعد از ا دهيعذاب كش يليكه خ يدون يمهربونه، م

به زن و  ستيفهمه عشق و محبت ن يكه الحق و االنصاف نه اخالق داره نه م ياگه داوود رو بگ! از عروسات، حاال پسرات نيا

رفته و چه كار  يديخودت د گهيحجت هم كه د. و خوش گذرونه تيمسئول يتعهد و ب يكامالً ب ياگه جواد رو بگ. هيچ يزندگ

ازش  يكه سن نيمونه شوهرت كه اونم با ا يم. ستينره غول در امان ن لياون وك زكه ا ياونم از حور. از پسرات نيا. كرده

 .هاشه يو خطاكار يوزم دنبال هوس بازگذشته هن

 گهيره، د يدونستم كه اونم باالخره راه باباشو م يچون م. دمييرو زا يفقط تق دميزنده بود و اخالقش رو د يتق يبابا يوقت من

اونقدر  ؟يتو چ يزنه، ول يحرف من حرف نم يرو شيكردم كه اگه بكش تيبچه ام رو ترب يجور هيحاال باز من . دميينزا

 .زنم هم حامله ست. گه زن گرفتم يم ييو با پررو شتياومده پ تكه پسر يخودتو به بچه هات نشونه نداد

از دل اونم  يجور هي ديبفهمه كه زن داره و با ديچرا نبا ره؟ياز بزرگتراش اجازه بگ ديچرا نبا ؟يقبلش تو بدون دينبا چرا

باباشون كه سرش به كار . نداره يزندگ يتو ياصالً هدف. نداره يدرست تيترب. كه سرخود بزرگ شده نيا يبرا اره؟يدرب

بچه هات  يرفت چرا گذاشت ياگه باباشون خطا م ؟يرو واسه بچه هات نذاشت تچرا وقت يتو كه مادر بود. خودش گرم بود

مث خودش به جامعه  يكيكنه؟  كاريخواد چ يم! گرده يكه حجت دنبالش م يبچه، همون نميا ايهم همون راه رو برن؟ خب ب

 .اون ايبود  نيا ريتقص نيبعدشم شماها بگ. بده ليتحو

 يلباسش بازتر باشه و كالهشم دور مخمل قهي. نفر كه وضعش خوب باشه هيبدنش به  ديبا يقيتحق چيدختر باشه بدون ه اگه

. ارهيكنه و كتك بخوره و دم برن ايزد تو سر دختره، دختر سرشو بلند نكنه و ح يداشته باشه و اگه هم ه يخانواده بزرگ. باشه

 .ستيو بچه بزرگ كردن ن يرسم بچه دار نيا. خواست بكنه يهر غلط واگرم پسر شد كه از هفت دولت آزاده 
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بعدشم . رگشون كردشه برخالف بابا و عموهاشون بز يم كنيو اكرم هنوز كوچ نيميس يبچه ها ياز من و تو گذشت ول حاال

 .ره ها يدودش اول تو چش خودت م. خونه واشه نيزن كه حجت گرفته به ا نيا يگم نذار پا يكوكب دارم بهت م نيبب

 :و گفت ديكش يآه كوكب

 .هم قبول كرد يواهللا حجت گفت و تق -

 :سرش را تكان داد و گفت يب يب

 .دونم يحاال چرا، نم. ينبود ليم يتو خودتم ب -

 .سالم كرد يبود در را باز كرد و به تق اطيبلند شد و داوود كه در ح اطيدر ح يصدا

 :گفت كوكب

 .رونيب ايپاشو ب يب ياومد، پاشو ب يآخ آقا تق -

 .بود دهيد يانتياز شوهرش خ شيپ قهيانگار نه انگار كه چند دق. سالم داد يآمد و به تق رونياز اتاق ب كوكب

بعد رفت . حوض نشست و چند مشت آب به سر و صورتش زد و حوله را از اكرم گرفتسالمش را پاسخ گفت و لب  يتق

 :نشست و صدا زد وانيا يتو

 .حاضره ييچا ايجان ب يب يب. هيشما خال يخونه ب نمت،يب ينم ؟ييجون كجا يب يب ،يب يب -

 :رفت بچه ها دورش را گرفتند يم وانيطور كه به طرف ا نيآمد و هم رونيبه كمك داوود از اتاقش ب يب يب

 يب يسالم ب -

 يب يسالم ب -

 يب يسالم ب -

 .و به آنها آب نبات داد ديحلقه بست و تك تكشان را بوس شياشك در چشمها ديبچه ها و محبتشان را د يوقت يب يب

 !ياي يما نم زيسر م گهيد. يريگ ينم ليما رو تحو گهيد. جون يب يسالم ب -

 :باال رفت و گفت وانياز پله اهمراه داوود  يب يب

 .سالم ننه -
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 :زد و گفت هينشست و به مخده تك يب يب

 .رو ندارم ياز شماها كس ريمن كه به غ! بارم نكن يكافه ا يها كهيتعارف و ت نياز ا -

 :صدا زد كوكب

 اريقندون رو پر كن و ب نيا ايساغر ب -

 :ساغر از پله ها باال آمد و گفت. كرد يو دل شكسته و قلب خسته اش را حس م ديساغر را د يرنگ و رو يچهره ب يب يب

 سالم -

گذاشت و  يب يو ب يتق يرا جلو يچا ينيس يوقت. كه كوكب موضوع را به او گفته است ديبه ساغر انداخت و فهم ينگاه يتق

 :گفت يرا ترك كند، تق روانيخواست ا

 .ساغر -

 بله آقاجون -

 .كارت دارم نيبش ايب -

 :نشست و گفت يتق يروبرو ساغر

 .دييبفرما -

 .ميبخور تا بعد با هم حرف بزن ييچا هياول  -

 .بخورم يتونم چا ياالن گرممه نم. دست شما درد نكنه آقاجون -

 :كرد و گفت يب يرو به ب يتق

 .نيبگم، البته اگه شما رخصت بد يزيچ هيخوام  يجان اول و آخر با اجازه شما م يب يب -

 :را مرتب كرد و گفت دشيو چارقد سف ديفرق سرش كس يرو يدست يب يب

 .بگو -

 :گفت يتق

گم كه راحت باشم هم شما راحت  يم يجورك نيهم يول. دونم يو لفظ قلمم نم ستميبلد ن هيماش هيواهللا راستش من حاش -
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كرده كه هم شما و هم زنش خبردار  ييكارا هيحجت  يب يب يدون يم. گفته ييزايچ هيهرچند كه انگار كوكب . نيبفهم

 ،ييساغر، خانوم اول حجت تو نيبب. ميكن يم يجا و با هم زندگ نيمه اديخب م. اون زن گرفته و زنش هم حامله ست. نيشد

تا بوده هوو بوده و . هم نداره يناراحت. بزرگترا يالبته بعد از حرفا. شه و بعد حرف اون ياول حرف تو خونده م. هياون دوم

اصالً سه تا زن داشته باشه، عرضه شو داره،  ايمرد خوشش اومد خواست دو تا  هي ديشا. واسه خاطر بچه باشه ديحاال نبا. هست

 .چياگه هم نداره كه ه رهيبره بگ

 يول. بود يتق يخط و نشان هاكوكب متوجه . كرد يخودش هموار م يزد و جاده را برا يم نهيسنگ خودش را به س يتق البته

 .خورد يكرد و حرص م يطور پسرش را نگاه م نيهم يب يب. را نداشت يتيشكا نيكوچكتر انيجرأت ب

گفت و اون  نيا. فتهيراه ب يثيحرف و حد ايخونه، بگومگو  نيا يتو ادي ياون زن حجت م يخواد وقت يساغر، دلم نم نيبب -

 يگم، منظورم به همه ست، حت يتنها به تو نم. ميخونه ندار نيا يحرفا رو تو نيبره و ا ديباشه و اون نبا ديبا نيگفت و ا

 .نيدغدغه باشه، هم يخوام ب يشه م يكه پهن م يخالصه ش كنم سفره ا. اديخود اون زنه كه قراره ب يحت. كوكب

 :كرد و گفت يب يرا به ب شيرو بعد

 ن؟يگ يم يجان همه جا با اجازه شما، شما چ يب يب -

 :را باال انداخت و گفت شيلنگه ابرو يب يب

اون اگه عقل . كنه فيماها رو سرشكسته و خف يكس گهيالزم نكرده د. خونه بسه نيغلط رو كرد واسه ا نيحجت ا نيهم -

 نيبعدشم بب. جدا هيخب حاال خودش واسه خودش كدخدا شده امر يول. كرد يگرفت و مشورت م ياجازه م ديداشت اول با

 .غلطه ايدرسته  نينيبب نيتا چهار تا كن دو نينيبش نجايا نيارياون زنه رو ب نيخوا ياگه م يتق

الاقل . اونم مفلسه يول نجايا اردشيذاشتم ب ينم رهيرو بگ ييجا هيداشت كه  يتونست و پول يجان اگه حجت م يب يب -

 .شه يمچطور  مينيتا بعد بب اديب يمدت هيحاال . دونه يخوب م نويداوود كه ا

 :رو به ساغر كرد و گفت يتق

 ؟يديمنو شن يخب دختر، حرفا -

 :دهانش گرفت و گفت يبا بغض چادرش را جلو ساغر
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 .بله -

 .گشنمونه يليكه خ دياريشامو ب ديبر ديپاش ديپاش. ريماتم زده به خودت نگ افهيق نقدريحاالم ا -

و  يفقط داوود و تق. طور بود نيهم هم يب يب. رفت ينم نييكرده بود و پا ريساغر گ يوسط گلو يسنگ يمانند گلوله ا غذا

 .توانستند بكنند ينم يسوخت، اما كار يساغر م يبه خوردن نداشتند و دلشان برا يليم هيخوردند و بق يبچه ها با اشتها غذا م

 .بعد از شام هم صرف شد يرا جمع كردند و ظرفها شسته شد و چا سفره

الاقل . هم ناراحت نبود يليبود، خ امدهيجواد چند روز به خانه ن نكهياز ا نيميس. د و هر كس به اتاقش رفتخواب بو وقت

شده  يعاد باًيآنها هم تقر يبرا يگرفتند ول يگهگاه سراغ پدر را م شيبچه ها. تياعصابش راحت بود و تن و بدنش در امن

 .بود

و منم  ننيشوهر منم نقشه بچ يچه راحت با زن گرفتن حجت برخورد كردند؛ نكند برا نهايا« ديشيخود اند شيپ نيميس

اصالً جواد كجا  يول زم؟يسرم بر يتو يبكنن من با سه تا بچه چه كار كنم؟ چه خاك يكار نيهمچ يوقت هياگه ! بدبخت كنند؟

سرش اومده  يينكنه بال. رو يخصوصاً گلاون بچه هاشو دوست داره م ،يچيحاال ما ه. خونه ومدهيروزه كه ن زدهيهست؟ س

 »!نكنه مرده باشه؟... خدا نكنه كه . خدا نكنه يهم كه بد باشه ول ينه، نه حاال هر چ... نكنه ... باشه؟ نكنه 

 .كرد يدفعه فرق م نيا يجواد بارها و بارها آن را تنها گذاشته و رفته بود ول. كرد خي نيميفكر تن س نيا با

ما عذاب  يآخه بابا تا ك. بخت كنه اهيهم به من س ينظر هيو از خدا بخواه  تيب! اهيآسمون س يا«و گفت  ديكش يآه نيميس

 »سرمون؟ آخه چرا؟ يبزنن تو يو ه ميبكش

 .ديخواب يباز گذاشت و كنار گل مهياتاق را ن در

دل  يشده بود تو ختهيباره ر كيعالم  يانگار تمام غصه ها. برد يروح و زجرآورش خوابش نم يدر اتاق كوچك و ب ساغر

خواهد  يچه حال اورد،ياگر حجت زنش را به آن خانه ب نكهيفكر ا. بود دهيدلشوره ودلهره امانش را بر. كوچك و كم طاقتش

 .افتاد شيهوو ادي. به شدت نگران بود ندهياز تصور آ. كرد ياش م وانهيخواهد افتاد، د يشد و چه اتفاقات

 يو گفتار زيدل انگ اريبس يبا اندام بايز نياو را زن. كرد يو شكلش را مجسم م كليخود ه شيپ يولبود  ديآنكه او را ند با

نگرفته بود عشوه  اديتوانست و  يساغر اگرچه نم. و كشنده بود ميعظ يقلب مجروحش درد يها برا نيو هم ديد يم نيريش
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 .دانستند يرا خوب م نيبرخوردار بود و همه ا رتيصورت و س ييباياز نعمت ز يباشد ول زيگر و وسوسه انگ

و او را  ديبود كه او توانسته بود دل حجت را بربا نيمهم ا. نداشت تياهم يليخ نيا يول. سه سال از ساغر بزرگتر بود ايثر

 .عشق و هوس زنانه خود گرداند رياس

 .صدا خوابش برد يب يها هيافكار درهم و آشفته و با گر نيبا ا ساغر

از  يكي. و انگور است بيس يزند كه پر از درختها يقدم م يدر باغ ديدر خواب د. ديد ييبايشب خواب قشنگ و ز آن

دور درخت  نيبا تحس. كرد ياز همه درختان جلب توجه م شتريداشت ب يدرختان كه تنه كوتاه و شاخ و برگ انبوه و فراوان

آن  راهنشيو با دامن پ ديچ بيدانه س كي. ستياست نگر يشتبه يها بيس ييكه گو دشيسرخ و سف يها وهيگشت و به م

 . آور و لذت بخش بود رتيپر آب و عطر آن، ح ينيريش. را پاك كرد و گاز زد

بود  يچه خواب نيا ايخدا«. و به فكر فرو رفت ديو ناگهان از خواب پر» !بايخوب و ز ونديپ كي جهياست نت نيا«خود گفت  به

است چرا در خواب من؟ پس چرا دلم  نياما اگر چن است؟ياز آنِ شوهرم با ثر بايخوب ز ونديپ يعني ؟يچ يعني دم؟يد

دانم  يرا م زيچ كيمن فقط  يخودخواهم؟ ول ديشا ايكنم و  يم يد حسوديمبارك است؟ شا ونديپ نيدهد كه ا ينم يگواه

 »كس را ندارم چيه يب يجز خدا و ب

. همه به جز كوكب خواب بودند. را جمع كرد و بعد از نماز، از اتاق خارج شدرختخوابش . برخاست شيزود ساغر از جا صبح

 .و به او سالم كرد ستاديكوكب ا دنيبا د

 :جوابش را داد و گفت كوكب

 .آقا رو مرتب كنم يرو دم كن من برم لباسا يسماور جوش اومد، چا يوقت -

 .چشم خانوم جون -

به هم  نيميس دنيبا د. شد اطيو مشغول شستن ح ديآمد و سطل آب را برداشت و از حوض آب كش نيياز پله ها پا ساغر

 دارياهل خانه هم ب هيكارشان تمام شد، بق يوقت. شدند اطياكرم هم آمد و هر سه مشغول شستن ح. گفتند ريسالم و صبح به خ

 .بال او رفتساغر به دن. نبود يبرخ يب يدور سفره نشستند اما از ب يشدند و همگ

 .منم ساغر ن؟يداريجان ب يب يب -
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 .تو ننه ايب -

 .شد و سالم كرد وارد

 .سالم كيعل -

 ان؟ي يجون صبحونه حاضره چرا نم يب يب -

 :كرد و گفت يتك سرفه ا يب يب

 .ندارم تيتو هم برو ننه كار. دراز بكشم يخواد كم ينقداً دلم م. واسه نشستن يخوردن دارم نه حال يبرا يليننه نه م -

 :كه ناراحت شده بود گفت ساغر

 .مزه بده هيتا به بق نيايحاال ب. بدون شما اصالً صفا نداره يب يب -

 .استراحت كنم بهتره. تونم ينه ننه نم -

 :برگشت و گفت ساغر

 .اميتونم ب ينم. دراز بكشم بهتره ستيكم حالش خوش ن هيگفتن  يب يب -

 :برخاست و گفت شيزود از جا يتق

 شده؟ يا ا ا چرا؟ چ -

 :گفت يتق. روان شدند يداوود و كوكب هم به دنبال تق. به اتاق او رفت بعد

 شده؟ يجان چ يب يب -

 .بخوابم شتريخرده ب هيخوام  يننه، گفتم كه م يچيه -

 :گفت داوود

 .كه ديستيآخه شما اصالً اهل خواب ن -

 .خورده بخوابم هيخوام  يآروم شده م يكم هي نيبودم حاال همچ داريكرد تا صبح ب يدرد م يليپاهام خ شبيد. آره ننه -

 :گفت يتق

 .دكتر ميرو ببر يب يرو روشن كن ب نيبرو زودتر ماش ااهللايداوود  ااهللاي -
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 :گفت يب يب

 .امي ياصالً حرف دكتر رو نزن كه نم. نيخرده خسته ام هم هينه ننه من فقط  ه؟يدكتر؟ دكترم واسه چ -

 .او را تنها گذاشتند و رفتند يب يآنها هم به خواهش ب. نشد يراض يب يو داوود و كوكب هر چه اصرار كردند ب يتق

 .به زنش كرد و از در خانه خارج شد يب يبعد از خوردن صبحانه، سفارشات الزم را در مورد ب يتق

شده و حاال حالش بهتر شده بود، بلند شد  داريه بهم ك يب يب. رفت يب يبه اتاق ب وهيظرف م كيمردها رفتند، ساغر با  يوقت

 .و نشست

 :گفت ساغر

 ن؟يجان حالتون خوبه؟ بهتر شد يب يب -

 :زردآلود در دهان گذاشت و گفت كي يب يب

 .آره الحمدهللا، شكر خدا بهترم -

 .دميد يخواب شبيمن د يب يب -

 .نميكن بب فيتعر. شااهللايا رهيبه به خ -

 .به فكر فرو رفت يب يكرد و ب فيخواب را تعر ساغر

 .جون يب يب نيناراحتتون كردم؟ تو رو خدا ببخش! خدا مرگم بده يوا يا -

 :چانه اش گذاشت و گفت يكف دستش را رو يب يب

هم كه  وهيم ،يباغ كه بود يتو. هيخواب خونه و زندگ يباغ هم تو. بهشتن يوهايو انگور م بيس. رهيخوابت هم خوبه هم خ -

 يواست اتفاق م يول يك ستيخبر خوب و خوشه كه معلوم ن هيهم  روزيخوب و پ وندياون پ. همه اش خوبه. يوردو خ يديد

 .افته

 .آمدن كوكب، هر دو ساكت شدند با

 حالتون بهتره؟ يب يسالم ب -

 .سالم كيآره ننه عل -



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٩

خرده آش گذاشتم،  هي يب يواسه ب. آش گرفتم، اونم پاك كن يكم هم سبز كي. رو پاك كن اهايساغر پاشو برو اون لوب -

 .پاشو

 .با اجازه يب يچشم خانوم جون، ب -

 .برو ننه برو -

 .كه به او محول شده بود رفت ييو مادرشوهرش را تنها گذاشت و به سراغ كارها يب يب ساغر،

 :بلند گفتند يلينه خ ييو با صدا ستادنديا يب يدر اتاق ب يو اكرم جلو نيميس

 حالت چطوره؟ يب يسالم ب -

 :صدا زد يب يب

 .دييايتو ننه، ب دييايب -

 .كردند يسالم و احوالپرس يب يداخل شدند و با ب نيميو س اكرم

 :گفت اكرم

 اط؟يتو ح دييخورده با هيحاال  نيخوا ينم رن،يگ يبچه ها هم بهونه م نينه تنها ما بلكه ا نيستين اطيح يشما تو يوقت يب يب -

 .امي يم. امي يچرا ننه م -

 :گفت نيميس

 .متونيببر ميما كمك كن ديپس پاش -

درخت  بانيكنار گلدانها كه اغلب اوقات به خاطر سا راندازيز يرو يب يب. آورد اطيرا گرفت و او را به ح يب يدست ب كوكب

 .مو، خنك بود نشست

 :كوكب گفت. بلند شد اطيدر ح يكه صدا دينكش يطول

 .در رو باز كن ن،يميس يآها -

 .ديرا در آستانه در د يرا باز كرد و مرد بلندقد اطيدر ح نيميس

 سالم خانوم، منزل جواد آقا؟ -
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 :و گفت ديچادرش را جلو كش نيميس

 .نييبله بفرما -

 خانومشون خونه هستند؟ -

 .بله من زنشم -

 :مودب گفت يليخ مرد

 .ستين يناراحت يالبته جا. رو بدم يخبر هيبه شما  ديبا. شم يخانوم مزاحمتون م نيببخش -

 :كوكب بلند شد يموقع صدا نيهم در

 ن؟يميس هيك -

 .خواد بده يخبر م هيگه  ياومده م ييآقا هي -

 .در رساند يبه سرعت چادر به سر كرد و خودش را جلو كوكب

 نه؟ ايخونه جواد آقا هست  نجايا نيببخش -

 .جاس نيآره هم -

 .بهتون خبر بدم اميخانوم پسرتعون تصادف كرده االنم حالش خوبه و گفته من ب دينيبب -

 :گفت يو با ناله و زار هيگر ريخبر، چنان ناراحت شد كه زد ز نيا دنيبا شن كوكب

سرشم  ؟يتصادف كرده؟ دست و پاشم شكسته؟ سرش چ يحالش چطوره؟ چه جور غمبر،يآقا تو رو خدا، تو رو به پ -

 گه؟ يشكسته؟ حواسش هست؟ پرت و پال نم

چهار روز . االن ده روزه كه تصادف كرده. گفتم كه حالش خوبه. نيكن يچقدر شلوغش م. نيشما چقدر ناآروم! خانوم يا -

 .هفته هم هست كه خونه داداش منه كي كيبود، نزد مارستانيب

 چرا اونجا؟! داداش شما -

 هيجواد آقا . كنن يجاده تصادف م يجنوب كه تو نايرفته با داداشم ا يداشته م. بهتره نشينيحالش نب نيا يگفت شما تو -

آقا داوود خونه . شه يم يليداداش ما هم زخم و ز. هم كتفش و هم پاش شكسته ارو،ياون  يكنه ول يم بيپاش ع يكم
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 م؟يما رفع زحمت كن نياگه ندار يشيفرما يامر. دونه يخودش م. يخونه عباس گاراژ نيبهش بگ. داداش ما رو بلده

 :از موضوع باخبر شد و گفت يب يب. كرد يو ناله م هيرفت و كوكب همچنان گر مرد

 ؟يخودمون نموند شيچرا پ ؟يومديبچه ام حاال حالش چطوره؟ آخه بگو پسر چرا ن رميبم ياله. خدا مرگم بده -

 :و كوكب نشوند گفت يب يكه ب يآهسته، طور نيميس

 !وم لقمه ستبس كه حر -

 :رو كرد به ساغر و گفت بعد

تقاص . من بود يناينفر! حقشه. گرفته بونشويبال گر نيرفته كه ا يبوده و كدوم قبرستون م يبا ك ستيخبر مرگش معلوم ن -

 !حاال از خدا بخور ؟يزن يمنو كتك م. بود كه به من كرد ييتاياذ

 :گفت يب يب

 .شه يم يچ مينينگو تا بب يزيبه بچه هاتم چ ستين يزيچ نيميننه س -

 :انداخت و گفت نيميبه س ينگاه كوكب

كه تو  الشهيخ يب يدلت خنك شد؟ اون وقت ب ،يت نزن، حاال راحت شد نهيسر و س يتو يو ناله نكن، ه نيگفتم نفر يه -

 .يناراحت

 :گفت يحوصلگ يبا ب نيميس

قربون صدقه ش هم  نميده، بش ينم يخرج اد،ي يخونه نمگه،  يم راهيده، بد و ب يزنه، فحش م يكتك م! وا خانوم جون -

 كه من بكنم؟ نيكن يكار رو م نيبرم؟ شما خودتون ا

 :انداخت و گفت نيميبه س ينگاه يب يب

 .ايخرده كوتاه ب هيجان، ننه  نيميس -

 :گفت ظيبا غ كوكب

 !ترسه اگه كوتاه بكن الله شده يم ست،يزبون كه زبون ن -

 :رو به كوكب كرد و گفت يب يب. اشاره كرد كه ساكت باشد يب يانداخت و ب يب يبه ب ينگاه نيميس
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 .ميچه كار كن مينيبب اديب يكن بفرست دنبال تق دايرو پ يكيپاشو برو سر كوچه  -

 :بلند شد و گفت شياز جا كوكب

 .چشم -

 :صدا زد و گفترا  امكيس د،يبه سر كوچه رس. خارج شد اطيرا از ساغر گرفت و سرش كرد و از ح چادرش

 .خونه اديبهش بگو زود ب. كفاش برو در دكان آقابزرگ ميآقا رح نيبا ا ايب زيعز اجانيس -

 :نگران و هراسان وارد خانه شد يساعت بعد، تق مين

 دنبالم؟ نيوقت روز فرستاد نيشده ا يچ يب يسالم ب -

 :و گفت هيگر ريزد ز كوكب

 !بچه ام، جوادم يآقا تق -

 :وا رفت و گفت يتق

 شده؟ يجواد چ -

 :و گفت ستاديا يب يب

 .گذشته ريننه، الحمدهللا به خ يچيه -

 يدرهم رو يفرو برد و با اخم ها شيبهايرا در ج شيدستها يتق. كرد فيتعر يتق يماجرا را برا يآرام و درست و حساب و

 .نشست اطيكنار ح يسكو

 تصادف كرده اون وقت رفته خونه مردم؟ -

 :گفت هيا گرب كوكب

 !بوده ياون موقع بچه ام چه حال نيبب -

 :شد و گفت يعصبان يتق

از اون  گهيد نيا گرون؟يو ماها رو بذاره كنار و بره سراغ د شيخونه و زندگ ديكه بوده، با يهر حال! به درك، به جهنم -

 افهيتونه قد و ق يواسه زنش اخم و تخم كرده به ما چه؟ واسه اونا م. برگرده ديخب خودش رفته خودشم با يليخ! حرفاست
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 نيايگه ب يحاال اومده م اوردهيتا حاال دم برن. ميكنه ما ناز كشش يم اليتخم سگ خ. تونه بكنه ينم يكار چيواسه ما ه اد،يب

. موند يشم م هيچند روزه مونده، بق نياون كه اعذرشو خواستن، واال  گهيحتماً د. خرابه گهيد ينه كار از جا. نيقربونم بر

 ... يچ يعنيرفتن  ييگم جا يحاال بهش م. كنه يم يمن باز يپسره خونه خراب با آبرو. سرم بشه يفدا

 :ادامه داد يبعد از مكث كوتاه و

اتراق كنه، دلش به  گهيد يهم بره جا ديبا. نداره يزن و زندگ. نداره شيخونه ش آسا يتو يوقت. هم نداره يريالبته تقص -

 .يچيخوش باشه؟ به ه يچ

 :كرد و گفت نيميتر از قبل، رو به س يعصبان يتق. گفت ينم چيو ه ديشن يپدرشوهرش را م يزخم زبان ها نيميس

 ؟يآسوده شد ا،يحاال ب ،يو آواره اش كرد يبچه انداخت نيا يبه زندگ شيكه آت ييتوئه، تو ريكارا تقص نيهمه ا -

اكرم و . كنار حوض نشست شه،يكوكب آرام و ساكت، غرق در اند. رفت رونيب اطياز جا بلند شد و از در ح تيبا عصبان بعد

 :كرد و گفت نيميرو به س يب يب. رفتند نيرزميناهار به ز هيته يساغر هم برا

سرپا  ادي يم يپهن كن كه وقتواسه شوهرت  زيرختخواب تر و تم هيجان پاشو برو اتاقتو آماده كن،  نيميپاشو ننه، س -

 .وانسته

 :از جا بلند شد و گفت نيميس

 .ره دنبالش يآقاجون كه گفت نم يب يب -

 يچ يچ... مرده  نياز ا يدر ثان. ارهي يره و بچه شو م يخودشم كه شده م يبه خاطر آبرو. شناسم يرو م يچرا ننه، من تق -

بعد از  يحاال دعواشون با تق. كرد و رفت اون جا يخب جوادم ابهل. ادي ياصالً خوشش نم ،يبود اسمش؟ آهان عباس گاراژ

 !نهيا

 :نشنود، به او گفت يكه كس يبرگشت اكرم آهسته، طور يوقت. رفت و رختخواب را آماده كرد نيميس

 افته، مگه نه؟ يم نجاياتفاقه داره ا يهر چ! خونه شده منبع خبر نيها ا يتازگ -

 :گفت نيميس

 !هيخال يكي يآره، فقط جا -
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 ؟يك -

 !اختر خانوم -

 .خودشان را گرفتند يزود جلو يخنده، ول ريدو زدند ز هر

و شروع كرد به قربان صدقه  ديكوكب جلو دو. كفاش، جواد را به خانه آوردند ميبه همراه مش غالم و رح يظهر، تق كينزد

 .ساكت شد ،يزود و با چشم غره تق يليخ يول. رفتن پسرش

كوكب . شربت را آورد و به مادرشوهرش داد و رفت ينيساغر س. رختخواب گذاشتند يا به اتاقش بردند و روجواد ر مردها

 .را صدا زد تا شربت ها را به مردها بدهد يدر اتاق گذاشت و تق يهم آن را جلو

 .نمازش تمام شد به طرف اتاق جواد روان شد يسر نماز بود و وقت يب يب

 ؟ياومد ؟ييجواد جان ننه پسرم كجا -

 .يب يتو ب ايجون قربون صدات، ب يب يبله ب -

. حالش شد يايكوكب زود خودش را به اتاق جواد رساند و جو. كردند و رفتند يبعد، مردها خداحافظ يداخل شد و كم يب يب

 :گفت يب يب

ه جونت رو از سر راه مگ ؟يننه آخه چرا مواظب خودت نبود ؟يشد يطور نيشده؟ قربونت برم چرا ا يجواد جان ننه چ -

 ؟يآش و الشش كرد ينطوريكه ا يآورد

 :هم گفت كوكب

كور  ياله. يشد يطور نيفرداش ا يهمون شب كه از خونه برادرزنت اومد. فدات بشم، به خدا چشمت كردن يننه، اله -

 !چشاش درآد يمنو، اله يبچه ها نهيتونه بب ينم يبشه هر ك

 :گفت يب يب

 !زن؟ يزن يم هيحرفا چ نيا -

 :گفت يتق

 چه؟ يعرضه اس، به كس يپسر خودت ب -
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 يواسش م يا گهيد يتا حاال زبونم الل، اتفاقا ديالبد عرضه داشته كه جون سالم به در برده واال با... شمام كه  يوا آقا تق -

 .افتاد

 :و گفت ديابرو در هم كش يتق

 .واسه من فلسفه نباف نقدريبس كن بابا، ا -

 :رو به جواد كرد و گفت يتق. انداخت و ساكت شد نييسرش را پا كوكب

 .با تواَم -

 :به جواد نگاه كرد و ادامه داد يخشك و عصبان و

 ها؟ ،ياون قبرستون بود يچند روزه تو نيا يواسه چ -

 .نگفت يزيشده بود، چ يتق تيكه متوجه عصبان جواد

 ؟يجوابمو نداد. يستياللم ن. يستيكر كه ن -

 :كرد و گفت يخنده كوتاه جواد

 ...بعدش  ون،يكام هيبا  ميواهللا آقاجون ما سه نفر بود -

 :حرف او را قطع كرد و گفت يتق

 بودن؟ اياون سه نفر ك -

 :بود گفت دهيكه حاال ترس جواد

 .شاگرد عباس آقا ديمن بودم و اكبر و س -

 خوب بعدش؟ -

 .ميدونم چه مرگش شد كه ما با هم شاخ به شاخ شد ينم. ديچيكرد پ يچيق يليتر هي هويكه  ميكاشون بود –اونور جاده قم  -

 پشت فرمون بود؟ يك -

 .شاگرد عباس آقا ديس -

 آره؟ يالبد تو هم مست بود -
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 .ميصبح بود كه تصادف كرد ينه آقاجون، دم دما -

 ديبا گهيد يپدر بود يرو خونه اون ب يكه چند روز دميفهم يوقت. نيحتماً م مقصر هم شماها بود. خواب اي نيمست بود اي -

 خونه گرگ و كفتار رفتن و موندن داره؟! آخه گردن كلفت. شدم يبشه چه حال تيحال

 .بودم مارستانيسه چهار روز فقط ب. آقاجون من كه حال خود نبودم -

 خبر به ما ندادن؟ هي يبود ضخونهيمر يچرا وقت -

 .ت نكنفكر كردن شماها رو ناراح ديخب شا... خب  -

حاال عباس  دن،يگاو ازت كش هي نيو ع يكرد تيجواد خر نيآخه بدبخت عباس عقلش كجا بود كه بخواد فكر بكنه؟ بب -

اون وقت پسر  ميا گهيهمد يمن و اون سالهاس كه روبرو. ذارم يدونم تا زنده ام نم يم نويا يدونم ول يرفته نم شيچقده پ

 .بنده يعقل من رفته و لنگ اونو م يو ب يعوض

مالمت كرد و از او قول مردانه گرفت كه  يو پسرش جواد را حساب ديخط و نشان كش يكل يتق. بر اتاق حكمفرما بود سكوت

جواد هم كه اخالق پدرش . را انجام دهد ياسم عباس را از ذهنش پاك كند و از آن به بعد هم فقط با اجازه پدرش كار گريد

 .نگفت يزيچ گريدانست، قول داد و د يرا م

 

 :داد زد اطيح انيهم از اتاق خارج شد و از م يتق

 .نميپاشو بب. يشكم صاب مرده مون حاال الزم نكرده بغل دل اون جا خوش كن نيتو ا ميبده بكن يزهرمار هيزن پاشو  يآها -

 :و گفت ديسر پسرش كش يرو يدست كوكب

 .ارمي يتو هم ناهار م يجون االن برا زيقربونت برم عز -

جواد در رختخواب نشسته . ناهار جواد را به اتاقش برد ينيس نيميس ،يب يبه درخواست ب. پهن شده و ناهار آماده بود سفره

 :زد و گفت يلبخند. سالم كرد و جواد متوجه او شد نيميس. ديكش يم گاريبود و س

 .خانوم نيميسالم س -

 :گذاشت و گفت نيزم يداشت، غذا را رو او را به دل ةنيجواد، ك يطوالن بتيكه هنوز به خاطر غ نيميس
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 .بخور ايب -

 :گفت جواد

 .نيخب تو هم بش -

 .غذا بدم يبرم به گل ديمن با -

 .و ناهار بخور نيخودم بش شيپ نجايا ايب. ده يبهش غذا م زيعز -

 :سكوت گفت يبه شوهرش انداخت و بعد از لحظه ا يقينگاه عم نيميس

 .كار دارم -

 :در اتاق بود و صدا زد يجلو شيبا بشقاب غذا يموقع گل نيهم در

 .زهير يداره م ايمامان، مامان ب -

جواد هر چه اصرار . شد يرا بغل كرد و همان جا در آستانه در نشست و مشغول دادن غذا به گل يبا عجله رفت و گل نيميس

جواب سرباال داد و آخرش  نيميمن، س شيپ نجايا ايهرچه جواد گفت كه ب. را كنار او بخورد شيحاضر نشد غذا نيميكرد س

 .كرد يرا نگاه م نيميس يرچشميو با اشتها مشغول خوردن شد، اما ز ديرا جلوتر كش ينيجواد هم س. امديهم ن

 كرد؟ يكار را م نيا نيميس ايآ يول ديدلش را پاسخ گو يتمنا نيميخواست س ياو م. بود نيميس فتهيآن لحظه جواد ش در

غذا  يمقدار. رفت نيرزميهم به ز نيميبود و س يمشغول باز اطيدر ح يگل. رفت رونيرا برداشت و از اتاق ب يگل نيميس

 :گذاشت و گفت نيميس يرا جلو يساغر كاسه آب. و مشغول خوردن شد ختير

 .بخور خنكه -

 :به دهان گذاشت و گفت يلقمه ا نيميس

 .كنه من ازش گذشتم يم اليمردك خ -

 :انداخت و گفت نيميبه س يآمد، نگاه نييپا نيرزميز يكوكب از پله ها. اشاره كرد كه ساكت شود نيميبه س اكرم

 ؟يمگه با جواد ناهار نخورد -

 .نه خانوم جون -
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 چرا؟ -

 .غذا دادم اونم ناهارشو خورد يتا به گل -

 .نيخورد يكنار خودت، خودتم كنار شوهرت با هم ناهار م يشوند يخب بچه ات هم م -

 .خانوم جون گهيخب نشد د -

 :و گفت ستاديهم سوار شده ا يرو يكنار قابلمه ها كوكب

 نيكه حاال ا يتو كه ده تا شوهر ندار. بچه هاته يمرد شوهر تو و بابا نيا يايب نييپا يلج نكن، باال بر نقدريا نيميس نيبب -

 شويده نه زندگ يها م بهيوش به حرف غرنه گ شهيسرش تو الك خودشو زندگ بيبعدشم زن نج. يكياون  ،يكينشه اون 

 .داره يحدهم  يآخه بابا جون لج باز. كنه يداغون م

 :زد و گفت يلبخند كمرنگ نيميس

 !حاال ازمون نگرفتن نكهيخانوم جون نه ا -

 .سه جلد شوهرامون بذارن يو پا تو انيكه ب ينه هنوز، نه اون طور -

 !مثالً مثل ساغر؟ -

 :را به هم فشرد و گفت شيدندانها كوكب

به  تيخرده زن هيو  يگرفت يواال زبون به دهن م اد،يسرت ب ييخواد هر بال يتو دلت م هيچ يدون ياصالً م. كنه ياون فرق م -

 .يداد يخرج م

 :را كنار گذاشت و گفت شيغذا نيميس

چه  گهيچند سال د ايحاال . ال بخواد باشهخانوم جون؟ جواد اصالً از اولشم فكر من و بچه هاش نبوده كه حا هيچ ديدون يم -

 .فهمه يدونه نه م يرو نه م زايچ نيزنده ست؟ حاال مهمه كه اونم ا يمرده و ك يك گهيكنه؟ اصالً تا چند سال د يم يفرق

 :شد و گفت يعصبان كوكب

 !گهيبگو شوهرم خر و نفهمه د يبارك هي -

 :گفت نيميس
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 .سرمون بزنن يتو ديو با ميشما همشون آقا هستن و ما خر ينه بابا پسرا -

واهللا به خدا بازم ما، . كنه ينم يكس مث ما زندگ چيشهر ه نيا يزنه كه انگار تو يحرف م يجور هي. طورن نيهمه زنا هم -

 ... نيورخ يو م نيخر ياون وقت شماها م. ادي يو بخور دارن كه صداشونم در نم زيكجا بر نينيمردم رو بب نيبر

 :حرف مادرشوهرش را قطع كرد و گفت نيميس

 يما كه كتك م. ادي يصدامون درنم ميشكمه؟ ما كه اگه دو شبم غذا نخور يبعدشم مگه فقط زندگ م؟يخر يم يما چ -

زخم  نيا مينيب يم ميكن گاشيدالمون خورده كه اگه ن نيزخم زبون به ا نقدريما كه ا. ميكن يو فقط پوستمونو كلفت م ميخور

 .انگشت تو شكمامون فرو رفته هي

 :گفت كوكب

 .نيخب زبونتونو نگه دار -

 :گفت نيميس

 .زبونمون يبود نه رو امونيزندگ يرو يديسف نيا يكاشك. شده ديبدبخت زبونامونم رنگشون سف گهيد -

 :گفت كوكب

 .نيزد يم گهيزرِ د هيهم بود بازم  تونيزندگ يواهللا اگه رو -

 :پله ماند وگفت ينگاهش رو نيميس. را گفت و از پله ها باال رفت نيا

 .دو سه لقمه رو زهرمارم كنه نيخواست ا يفقط م -

 :گفت اكرم

 يمنِ بدبخت زهره ام م. يد يو جوابشو م يگه حاال باز خوبه تو جرأتشو دار يكه اون به همه مون م يدون يم. بخور بابا -

 .روش واستم يتو نكهيسه به اكنه چه بر يم گامين يتركه وقت

 :صدا زد نيرزميز ياز لب پله ها كوكب

 .كرده فيبچه تون خودشو كث نياريب فيتشر نيخانوم اگه وقتشو دار -

**** 
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 :جواد از اتاقش داد زد. ها باشد يجار شيداد پ يم حيشوهرش برود، ترج شيخواست پ يكه اصالً دلش نم نيميس

 .نميبب ايب االي ن،يميس ن،يميس -

 .به طرف اتاقش رفت و داخل شد نيميس

 ه؟يچ -

 يو ه ميافتاد نجايبابا ما ا. ديگز يمردم ككتم نم ينكنه اگه م. يريگ ينم ياحوال. يپرس ياز ما نم يتو؟ اصالً حال ييكجا -

 !نهيخانوم، ا نيميس نهيروزگار المروت ا يا. ير يم يذار يكنه اون وقت تو م يم نيميس نيميدلمون س

 :را باال انداخت و گفت شيلنگه ابرو كي نيميس

 ؟يدار كارميچ -

 :حرصش درآمد و گفت جواد

 .من بخورم اريب يخنك زيچ هيبرو  -

 :گفت نيميس

 ؟يخور يم ييچا -

 .يخور يم ييگه چا يخنك، م زيچ هيگم  ينه؟ م اي يفهم يآخه م -

 :جواد گذاشت و گفت يوظرف را جل. هندوانه خنك برگشت يرفت و با ظرف رونياز در ب نيميس

 .بخور -

 :مشغول خوردن شد و گفت جواد

 !ينامرد يراس يراس -

 !؟يكرد كاريچ يحاال كه تو مرد -

 !كه جنسم مرده بسه نيهم. ستميكنم كه زن ن يهم نكرده باشم خدا رو شكر م يكار چيه -

 :برود كه جواد گفت رونيخواست از اتاق ب يم نيميس

 كجا؟ -



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١١

 .كار دارم -

 :شد و گفت يعصبان جواد

 كار دارم؟ يگ يكه م يجمع كن يخوا يتجارتخونه ات رو م يحساب كتابا. مرده شور اون كارتو ببرن -

 :نگاهش كرد و گفت نيميس

 .اريهندونه تو بخور جوش ن -

 ...تونم پاشم وگرنه  يو نم رهيكه پام گ فيح -

 :را درهم كرد و گفت شياخمها نيميس

كمر و دلم  يو با مشت تو يكرد يچشمم رو كبود م ريدوباره ز. يزد يو دوباره كتكم م يشد يموگرنه پا  ؟يوگرنه چ -

 ؟يكند يعالمشو از سرم م هيو  يديكش يموهامو م اي ،يديكوب يم

ك . تواند دنبالش كند يراحت بود كه نم الشيخ. هم از اتاق خارج شد نيميس. به راه انداخت اديشد و داد و فر يعصبان جواد

 :نشسته بود، گفت وانيوكب كه در ا

 ؟يكن يم تشياذ يواسه چ -

 :و گفت هيگر ريشد و زد ز يعصبان نيميس

 .نيبابا تو رو خدا ولم كن ؟يتيچه اذ -

 :بلند شد و گفت يب يب

 ن؟يروز آروم و قرار ندار هيبابا چرا . نيدوباره كه به هم افتاد -

 :بلند گفت ياق جواد كرد و با صدارا به طرف ات شيرو بعد

پناه ببرم  يبه ك. دونم به كجا فرار كنم ينم. ارمي يدارم ورم م. كنم يدارم دق م گهيبس كن جواد به خدا از دست شماها د -

خدا كنه . ستميمهمونتون ن شتريب يچند روز هيبابا من . نيباش رزنيخرده هم به فكر منِ پ هيآخه بابا . كمك بخوام يو از ك

هر روز . داره يآخه دعوا و مرافعه هم حد. راحت بشم واهللا رميمنم بم. آن هيبشه  ساعتم هيساعت و  هيچند روز بشه  نيا

حاالم كه  يچند روز كه نبود ادي يآخه بابا خدا رو خوش نم. بكشم تا شب ديشم خبر مرگم با يم داريصبح كه از خواب ب
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 ؟يكن يطور م نيا يدار ياومد

 كيبالفاصه . او يپا يجلو دنديدو يهمگ نيميكوكب و ساغر و اكرم و س. به سرفه افتاد و همان جا كنار پنجره نشست يب يب

 :گفت يتونست راه برود مدام م يجواد كه نم. سكو نشاندند يآوردند و به خوردش دادند و او را رو شيآب قند برا وانيل

جونم  يب يب ،يب يب ؟يجان خوب يب يپاتم، ب ريخاك ز كتم،يكوچ. نيتو رو خدا ببخش. جان، غلط كردم يب يغلط كردم ب -

 .غلط كردم. رهيجواد واست بم ياله

 :گفت يخفه ا يبا صدا يب يب

 .خوبم ديبهش بگ -

 .كرد دايو كوكب فعالً خاتمه پ نيميجواد و س نيدعوا ب يب يمداخله ب با

 نيميس. بچه ها خسته بودند و زود خوابشان برد. بود داريجواد هنوز ب. به اتاقشان رفتند شيبچه هاو  نيميبعد از شام س شب،

 .ديدراز كش ياعتنا به جواد كنار گل يهم ب

. كردند يفكر م شانيدر فكر بودند و به زندگ يبرد و هر دو به نوع يخوابشان نم كي چيو نه جواد ه نيميشب نه س آن

جواد با خود فكر . چيه ،ينه خنده و شوخ ،ينه محبت و احترام ،ينه عشق. گذشت يكه فقط با دعوا و بگومگو م يا يزندگ

داره؟ اخالقض كه با من  يهرچقدر هم خوشگل باشه به من چه ربط نيميس رم؟يحاال كه حجت زن گرفته، چرا من نگ«كرد 

 »!خوشبخت بشم گهيد يكيبا  ديتحان كنم، شاشانسم رو ام گهيبار د هيتونم مثل حجت  يمنم م. ستيخوب ن

توانست گردش  ياو نم. به وجود خواهد آمد شيبرا ياديكار را بكند، مشكالت ز نيبعد فكر كرد اگر بخواهد خودش ا يول

دانست  ياز همه مهم تر بچه ها بودند كه نم. زديو نوش را دور بر شيو ع يتوانست شب گذران ينم رديبگ دهيبا رفقا را ناد

 .آنها را چه كند

رم  يسر بچه هاش باشه منم م يباال نيميس! فكر بهتر هياصالً  ؟يبگه نه، چ زياما اگه عز... بزرگشون كنه  زيدم عز يم خب«

 »!واسه هر دومون بهتره يطور نيا. نه اون به من كار داشته باشه نه من به اون. رميگ يزن م

نبود كه او  يزيروزگار، از بخت بد خودش، از شوهرش كه چ نياز ا. دلش گرفته بود .برد يبود و خوابش نم داريهم ب نيميس

 .اش رنگ عشق نداشت يزندگ. خواست يدلش م
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تر به  يو گونه ها دهيخواب و ورم كرده، صورت رنگ پر يب يبا چشم ها. كرد يو جواد را نگاه م ختير يآرام اشك م آرام

انداخت و بعد با گوشه  يكه در قلبش بود به صورت شوهرش نگاه يو با اندوه غمزده يبا حالت. برخاست و نشست يآرام

خفقان  يساعات زندگ شتريكه در ب يبغض. نشسته بود شيبود در گلو يبيبغض غر. چادر نمازش اشك خود را پاك كرد

 .بست يرا م شيآورش، راه گلو

 :لب گفت ريبه جواد كرد و ز يهم نگاه باز

 .ينيب ينم ريتو خ -

انگار . خودش هم نامفهوم كرده بود يكرد جمله آخرش را برا يم يدرد روح كياز  تيكه حكا يا دهيچيآه مانند و پ ناله

سال را با او سر  نيبود كه چند يهمان شوهر نيا ايآ. كرده بود يهولناك درونش را خال يأسيطاقتش تمام شده بود و  گريد

و  نيو خواب، زم يشب كه پرده خاموش رهيكرد در همان دل ت يمهار نم خود را تيعصبان نيمياگر س ديكرده بود؟ شا

 .كرد يم ديكرد كه نبا يم يآسمان را پوشانده بود، مسلماً كار

 .در بلند شد ياز خانه خارج نشده بود كه صدا يشد، اما هنوز تق صبح

 ه؟يك نيناصر، بابا در رو وا كن بب -

 .گذاشت و رفت در را باز كرد نيرا به زم شيو كمان چوب ريت ناصر

 !خانومه هيا آقابزرگ عمو حجته، با  -

 .زل زدند اطيشدند و به در ح خكوبيخود م يخبر، همه در جا نياعالم ا با

 باًيتقر ييو لبها بايز ييبلندقد، با چشم و ابرو يزن ايثر. در آستانه در ظاهر شدند ايبازتر شد و حجت و همسرش ثر در

 نييسرش باال و پا يبه سر داشت و آن را مرتب رو يچادر نماز سرمه ا. بود ديصاف و سف يمتوسط و صورت ينيگوشتالود و ب

 .كرد يم

را به خود  يحاكم افهيق يتق. بود يدنيچهره تك تك اعضاء خانواده د. جلو آمد و به همه سالم كرد دهيپر يبا رنگ حجت

چشم دوخته بود و او را نگاه  دشيبه عروس جد رهيكوكب خ. كنند يكسب اجازه ا ايخواهند از او طلب و  يگرفته بود كه م

هم چشم به  يكردند و گاه يهم با تعجب نگاهش م نيمياكرم و س. كرد يم ازاو را براند يبا اخم، سرتاپا يب يب. كرد يم
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 .ندافتيو محجوب تر از او  باترياما همه در همان نظر اول، ساغر را ز. دوختند يساغر م

 نيناراحت است، غمگ ايدارد آ يدانست چه حال يخودش هم نم. كرد يو فقط نگاه م. اما ساغر؛ زن جوان خود را باخته بود و

 شده؟ يو منگ يدچار سردرگم ايشده، افسرده حال است 

درونش زبانه  كه در يخشم. ماند و چهره معصوم و مهربانش را غم فرا گرفت رهيخ يلحظه به نقطه ثابت كي شانشيپر نگاه

 ياز شدت نفرت و بغض كه جانش را به لب آورده بود لحظه ها. نداشت يتناسب چيو سالمت ظاهرش ه يبا خاموش ديكش يم

ساغر  كريبود كه بر پ يچكش محكم ايثر دنيد. آمد يدستش برنم زا يافسوس كه زن بود و كار. گذراند يرا م يبحران

 .فرود آمد

 يو همه كس حت زياز همه چ. را دوست داشته باشد يخواست كس يرا دوست داشتن و نه دلش م يآن لحظه ساغر نه كس در

خواست خاموش و تنها در  يدلش م. بودند دهياو بر يرا از زندگ وندهايو پ روهايتمام ن نكهيمثل ا. شده بود زاريخودش هم ب

 أسيتمام دلش را . كرد يو حس م ديد ينگار مرگ را ما يساغر زنده بود ول. دنگاه كن ييبه جا رهيو فقط خ نديبنش يگوشه ا

 يزيچه چ اي يبه چه كس يدر زندگ ديدانست با ينم قتاًيحق. شده بود شانيدلش شكسته و پر. فرا گرفته بود يديو نوم

 .دلخوش باشد

 :زد، گفت يغمزده كه دل هر كس را آتش م يلرزان و چهره ا يانداخت و با لب يب يبه ب ينگاه سرانجام

 ...من  يب يب...  يب...  يب -

دانست  يم. او خرد شود يخواست از همان اول جلو ينم. كند هيگر بشيرق يرو يخواست جلو ينم. بعد دوباره ساكت شد و

 .به اتاقش رفت يحرف چيانداخت و بدوه ه نييسرش را پا. حتماً اشك مجالش نخواهد داد ديبگو يزياگر چ

 :گرفته گفت ييانداخت و با صدابه مادرش  ينگاه حجت

 !استيثر نيا زيعز -

 .ستاديسالم كرد و آرام ا ايثر

 :دستش را دراز كرد و گفت يتق

 .نينيبش نيايب ن؟يچرا حاال اونجا واستاد -
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 :كرد و گفت يب يرو به ب بعد

 .دييجان بفرما يب يب -

 :داد و گفت نيمياستكان ها را به س ينيكوكب س. به حالت كج نشست باًيرا برگرداند و تقر شيرو يدلخور و عصبان يب يب

 .اريبشور و ب -

 يكوكب روبرو. ديد يگر م لهيح يفرستاد و آنها را چهره ها يم نيدر دلش به همه آنها فقط نفر. استكانها را گرفت نيميس

 :نشست و گفت ايثر

 دختر جان؟ هياسمت چ -

 :آرام گفت ايثر

 .خانوم جون ا،يثر -

 چند سالته؟! يبه به چه اسم قشنگ -

 :بار با ناز و ادا گفت نيا ايثر

- شه يم يو سه سال ستيخانوم جون، ب يا. 

 :شد و گفت يعصبان يب يب

هم به خودت كش و قوس  نقدريا. اريناز و ادا از خودت درن نقدريكنن ا يازت سوال م يدوماً كه وقت. نياوالً كه صاف بش -

 .درست هم جواب بده نيحاال درست بش. كارا بكنن نيزنن، پس همه بلدن از ا شتريب ينيب يطور كه م نيهم نجايا. نده

بود كه حرف او  دهيندارد و قبالً از حجت شن يو همدل يفعالً با او سر دوست رزنيپ نيكه ا ديفهم ايثر ،يب يجمله ب نياول با

 :جا كند گفت هيو بق يب يخود را در دل ب نكهيا يد و براپس خودش را جمع و جور كر. بزرگترهاست هيمقدم تر از بق

 .چشم -

 :زمخت گفت ييبا صدا يتق

. زنه يساز خودشو م يكس نجايحتماً حجت روشنت كرده كه ا. گه يكه كوكب بهت م يدار ييكارا هيتو هم مث بق نجايا -

. كه اول گفتم يبا همون دو نفر ايبا شوهراتون  نكهيمگر ا. يب ياز كوكب و ب ريره غ ينم رونيدر خونه ب نيكس از درِ ا چيه
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 رونيب چ،ينداره كه ه داريخر نجايو كنار شوهر لم دادن و قر و اطوار ا دنيتا لنگ ظهر خواب. صبح زود راست كارهاست

 شد؟ رفهميهم هست، ش يانداختن

 :نشد و گفت ايمنتظر جواب ثر او

از همه . حامله هم نداره ريحامله و غ. كار مال همه است. يستينها تو نشن ت يهمه حامله م. خب باش ،يبعدشم حامله ا -

 .گفته باشم نويا. ميما غرغر ندار نجايمهمتر ا

 :خود تصور كرده بود، با متانت گفت شيرا بارها و بارها پ يخانه آشنا شده و تق يچون قبالً توسط حجت با اخالق اعضا ايثر

 .چشم آقاجون -

 نكهياز ا. انداخت ايبه ثر يكوكب نگاه. اورديخودش ن يبه رو يخوشش آمد، ول اياز ثر ياول، تق داريگفتن آقاجون در د از

دوباره شروع كرد  يتق. كرد ياحساسش را ابراز نم ،يب يزن جوان، فرزند حجت را در شكم دارد، خوشحال بود اما از ترس ب

 :به صحبت و گفت

. كه درش بسته اس قراره مال تو باشه شياتاق بغل. اق داوود برادرشوهر بزرگتهكه اونجاس؟ اون ات ينيب ياون اتاقه رو م -

 .يكن يم يو اونجا زندگ يكن يم زشيتم هيامروز با كمك بق نيهم

 :به آن اتاق در بسته انداخت و گفت ينگاه ايثر

 .نيدست شما درد نكنه، محبت كرد -

 :بلند شد و گفت شياز جا يتق

 زن كفشام كو؟ -

اتاق  يخواست از خانه خارج شود، جلو يم يوقت. ديجفت كرد و او پوش شيپا يرا مثل هر روز جلو يتق يهاكفش كوكب

 :و گفت ستاديساغر ا

 .شه ولو باشه يتا ظهر كه نم. خوان سفره صبحونه رو جمع كنن يدختر پاشو م يآها -

خودش  دهيو كش فيظر يخواست با دستها يساغر دلش م. شيبه حرفها و گفته ها يساغر رقت بار بود وا يبرا يتق خود

 يلقمه نون هيمرده شور اون ! سرت بخوره يصبحانه تو« ديخواست بگو يدلش م. كرد يفشرد و او را خفه م يرا م يتق يگلو
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گر و  لهيرا دغلباز، ح يساغر تق. قدرتش را نداشت يعني توانست، ينم يول »يندازيما م يرو ببرن كه تو مثل سگ جلو

 .ديد يهوسران م

 يبود كه زندگ نيلطمه خورده بود اما در مغز كوچك او چن ارياحساس بس يروح و ب يمرد ب نياما زنش كوكب؛ گرچه از ا و

شوهرش  يرا برا يعيبزرگ و وس دانياو م. باشد تا زن را بسازد نيچن ديكرد كه مرد با ياو فكر م. است نيهمه هم يبرا

 .كند يو قلدر ييجوالن بدهد و خودنما گور يتا پا يتواند حت يساخته تا هرچه قدر كه م

 :و حجت گذاشت و گفت ايثر يرا جلو يچا ينيكوكب س. گذراند يرو م شيموارد را از پ نيو تمام ا ختير ياشك م ساغر

 .نون تازه هم هست ن،يبخور -

 :نتوانست تحمل كند گفت گريكه د يب يب

 .البد صبحونه خوردن -

 .از او دلخور است يب يه بك ديفهم يكامالً م حجت

داد كمتر به ساغر  يم حيكوكب كه فعالً ترج. ديرا نوش شيبرداشت و در دهان گذاشت و چا ريتكه كوچك شكرپن كي ايثر

 :بكشاند، صدا زد اطيدستور بدهد و او را به ح

 .سفره رو جمع كن تا من برم درِ اتاق حجت رو وا كنم نيا اياكرم ب -

 :كرد و گفت نيميرو به س بعد

 .ايتو هم دنبالم ب -

و حجت، اثاثها به محل مذكور  نيميكوكب باز شد و با كمك س لهيدر اتاق بسته به وس. به دنبال او راه افتاد يليم يبا ب نيميس

 .نشست يم يشد و با آه و ناله گوشه ا يزود خسته م يليخ يكرد، ول يكمك م يهم گاه ايثر. برده شد

 :د وگفتكر ايرو به ثر كوكب

 .اديخرده استراحت كن، نكنه به بچه ت فشار ب هي يخوا يم. ها يدختر جان به خودت صدمه نزن -

 :دستش را به كمر زد و گفت ايثر

 .آره واهللا كمرم درد گرفته -
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 :گفت يبا زبان باز كوكب

- نجايا ايب ا،يب ن،يبرو برو بش! يوا يا. 

 :را نشاند و صدا زد اياتاق مهمانخانه ثر يكنار سكو بعد

 .از گرما ميپارچ شربت درست كن مرد هياكرم  -

 .نگفت يزيانداخت و چ ايبه كوكب و ثر يدار نهينگاه ك نيميس

 :گفت ايثر

 .ها نيخسته شد د؟ينيش يجون شما نم نيميس -

 :گفت يشداريبا لحن ن نيميس

 .نيخور يشربت خنك هم م وانيل هي نيخرده صبر كن هي. ديش يشما خسته م ميش يما كه خسته نم! جون اياوا نه ثر -

 :گرفت و گفت نيميشكسته را از س يحجت صندل. نگفت يزيرا به كوكب كرد و چ شيرو بعد

 .ميهم ما استراحت كن يكم هي ميبر ايب. يبده من تو خسته شد -

 :گفت نيميس

االنه كه . بهش دادم نرفتم سراغش ييه نون و چااز صبح ك. جواد شيبرم پ يسر هي ديبا. منم كار دارم. تموم شد گهيد -

 .اديصداش درب گهيد

 :را شست و تا خواست به اتاقش برود، كوكب گفت شيدستها نيميس

 .اديحال ب گرشيشربت خنك رو بده بچه ام جواد بخوره ج نيا ايب ايجواد؟ ب شيپ ير يم يدار نيميس يآخ -

 :گفت تيبه كوكب انداخت و با عصبان ينگاه نيميس

 .دييخانوم جون، خودتون بفرما ادي يحال نم زايچ نيگرفته جوادتون با ا شيآت گريج يآخ -

 :حرصش گرفت و آرام گفت نيمياز رفتار س كوكب

اومد  ياگه سر تو م. هوو اومده نه سر تو گهيد يكيحاال خوبه سر . يدار كاريكارا چ نيتو با ا نيميس. دوباره شروع نكن -

 ؟يكرد يم كاريچ
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 :كرد و گفت يخنده كوتاه نيميس

 .نيكن يفرستادم تا شما واسه ش اتاق خال يم -

 :و گفت ديلبش را گز كوكب

 .و بس ادياز پس تو همون جواد برم -

 :به او انداخت و گفت ينگاه. جواد خودش را به كنار پنجره كشانده و همانجا نشسته ديوارد اتاقش شد و د نيميس

 ؟يراه افتاد -

 :آتش زد و گفت يگاريس جواد

 زن حجت؟ نهيا -

 ش؟يديد! سرش زن گرفته ريآره خ -

 :را به هوا داد و گفت گارشيدود س جواد

 .دمشيآره د -

بابات . يكنه و ما كلفت يخانم ومدهيخواد اون هنوز ن يجواد من دلم نم نيبب. خونه ام نيكنه من كلفت ا يم اليمادرت خ -

چون  يواسش ب ديكه با ييها چارهيخونه ست و اون سرپرستش ما هم بدبخت ب ميتي نجايزد كه انگار ا يحرف م يصبح طور

 !ميما نوكر كلفت نهك يم اليخ. ميمزد و خرج كار كن يو چرا و ب

 :گفت يبا خونسرد جواد

 د؟يستيخب مگه ن -

 :گفت نيو خشمگ يعصبان نيميس

 .سگم باالست ها، سگ ترم نكن جواد يامروز اون رو -

جواد آهسته . كرد يرا مرتب م ختهيوار ختهير ليرختخواب ها را جمع كرد و وسا. كردن اتاقش شد زيمشغول تم نيميس

 :گفت

 .اونجا كه واستاده بود دم،يمن ساغرم د -
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 :و گفت ديدست از كار كش نيميس

 .از دست حجت بود نوايزن خرد شده ب هيساغر نبود،  گهياون كه د -

 :تكان داد و گفت يسر جواد

 .نيميس -

 .بود يبيكالمش حس غر در

 :جواد ادامه داد. نگاهش كرد نيميس

 .اديز يليناراحت شد،خ يليساغر خ -

 :گفت نيميس

 .شهيهوو سرش اومده، اونم واسه هم ست،يكه ن يشوخ -

 .بودم دهيند ينجوريوقت ساغر رو ا چيمن ه يآره ول -

 ؟يچه جور -

 .بگم يدونم چ ينم. دلم واسش سوخت ييجورا هيراستش . و مظلوم نيطور غمگ نيدونم ا ينم -

 :سرش را به طرف پنجره چرخاند و گفت نيميس

رفت  يساغر، ول شيره پ يكردم االن م يمن فكر م. داشت يچه حال يب يب يدون ينم. سوخت يليآره، منم دلم واسش خ -

 .اتاقش و درم بست يتو

 گفت؟ يبه حجت چ يب يب -

نوكشو  يب يب هويكرد كه  ياومد دختره داشت ناز و غمزه م ادمي يآهان راست... كلمه هم با اون حرف نزد  كياصالً  ،يچيه -

 .ديچ

لحظه به خودشان آمدند و  كي. دنديهر دو با هم خند. ديهم خند نيميخنده و س ريجواد زد ز. كرد فيجواد تعر يبعد برا و

 .شد يوقت تمام نم چيلحظه ه نيخواست ا يهر دو دلشان م ديشا .آن در كنار هم خوش بودند كيدر  دنديد

 :او را گرفت و سفت نگه داشت و گفت يمتوجه قهرش شد و تا خواست از آنجا دور شود جواد مچ پا نيميس
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 .باهات كار دارم نجايا نيبش ايب. نرو نيمينه س -

 :و گفت ستاديا يكم نيميس. جواد با نگاهش او را دعوت به سكوت كرد د،يبگو يزيخواست چ نيميس تا

 ؟يدار كارميچ ه،يچ -

 :را گرفت و گفت نيميدستش را دراز كرد و دست س جواد

 .نيبش ايب ن،يميس ايب -

 :جواد نشست و جواد گفت يآهسته جلو نيميس

 .ميبگو تا بخند ن،يميبگو س -

 يگريگفت و طور د يجواد با عشق سخن م. بود بيو عج رمنتظرهياالت جواد غح دنيحرفها و د نيگفتن ا نيميس يبرا

 يدعوا و كتك كار يخواست به جا ياو م. ديد يهم صحبت م كيهمدل و  كيرا به چشم  نيمياو س. خواست يرا م نيميس

توانست  ينم نيمينه، اصالً س يخواست ول يرا م نيهم لحظهالاقل آن . با زنش بخندد، حرف بزند و كنارش باشد يشگيهم

 يآرزو داشت كنار جواد حت ياو روز يكند ول يجا برآورده نم كيوقت تمام آزوها را  چيدانست خداوند ه ياو م. باور كند

كند و از آن  يكرده، چرا او ردش م ايمه شيحاال كه خداوند برا. و با او راحت باشد نديلحظه هم كه شده بنش كي يبرا

 ؟استقبال نكند

 .دياسايرا كنار شوهرش ب يحاال موقع آن است كه دم. دارد يموقع يزيهر چ

 :و با ناز گفت يبه نرم نيميس

 .ندارم كه بگم جواد جان ييچ -

كلمه خجالت  نيهم از گفتن ا نيميخود س. دل جواد آب شد و مرد را از حال خود دگرگون كرد يقند تو» جواد جان«گفتن  با

 .انداخت و سكوت كرد نييسرش را پا. كرده بود انيرا ب بايكلمه ز نيا گانهيمرد ب كيانگار به . ديكش

 هم ساكت شده؟ نيميباور كند كه س ايرا؟ آ نيميسكوت س د؛يد يچه م جواد

 :كرد و گفت يخنده كوتاه نيميس

 ؟يشد ييجورا هيجواد چته؟ چت شده؟ امروز  -
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 :هوس مردانه گفت جانيوافر از ه يدر دل و شور عشق ييكرد و با تمنا كتريخودش را به همسرش نزد جواد

 !نيميدوستت دارم س -

كند، نادر از در اتاق با شتاب  كيبه همسرش نزد يلحظه ا يبرا ياز خود نشان داد و تا آمد خود را حت يغمزه قشنگ نيميس

 :داخل شد و صدا زد

 .مامان، مامان -

 :گفت نيميس. مزاحم وقت نشناس جلب شد نيو شوهر بالفاصله از هم كناره گرفتند و توجه شان به ا زن

 چته نادر؟ -

 :ادامه داد جواد

 .فرار كه نكرده گه،يخونه اس د نيهم يسرت؟ مامانت تو يرو يچته خونه رو گذاشت -

 :لب گفت ريبا غرغر ز بعد

 .ادي يره توله سگ م يسگ م يذارن، ه ينم. ها ميكرد يمرو  مونيزن دار ميخبر مرگمون مثالً داشت -

 :رو كرد به نادر و گفت و

 حاال؟ يخوا يم يچ -

 :بود گفت دهيترس يكه كم نادر

 .خواستم يپول و -

 :گفت نيميس

 ؟يواسه چ -

 .خوام لواشك بخرم يم -

 :دعوت را رد كند گفت يفضول ب نيزودتر ا نكهيا يبرا جواد

 .گهيد ايشلوارم بردار برو، ب بياز ج ايب -

 .متعجب از رفتار پدرش، جلو آمد و پول را از جواد گرفت و دوان دوان رفت نادر
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و باز هم ... را كنار خود خواند  نيميباز هم س. گشوده و متبسم شد يبه چهره ا ليجواد دوباره تبد يرفتن نادر، اخمها با

 :و گفت ستاديدر ا ياو هم در همان جلو. شد ياتاق وارد م بار بنفشه بود كه معترض به نيا. گريد يمزاحم

 ؟يد يبه من نم يول يد يبابا چرا به نادر پول م -

 :و گفت ديكش ياز سر كالفگ يآه جواد

 يديد يها، واال هر چ يايهم ن گهيد ريهم بگ ياون فسقل يبرا. و برو ريتو هم بگ يپرست يكه م ييتو رو اون خدا ايبابا، ب ايب -

 !يدياز چشم خودت د

 .رفت رونياز در اتاق ب يپول را گرفت و با خوشحال بنفشه

 :موقع كوكب صدا زد نيهم در

 .ميكار دار نم،يبب ايظهره، پاشو ب نيميس يآها -

 :خنده و گفت ريزد ز نيميس

 !گهيخب د -

 :را باال انداخت و گفت شيشانه ها بعد

 .شه يم يكه چ يدون يم برم وگرنه ديكارم داره، با گه؛يمادرته د -

 "گفت يحوصلگ يبا ب جواد

 .خوام بدونم يدونم نه م ينه م -

 :گفت نيميو متعجب از خنده س ديبود او را د اطيخنده كنان از در اتاق خارج شد و اكرم كه مشغول جارو كردن ح نيميس

 د؟يديشده؟ چه عجب شماها خند يچ -

 يكرد و در آخر كوكب و صدا فياو تعر يخودش و جواد و بچه ها را برا انيجر يواشكيبه اطراف انداخت و  ينگاه نيميس

 .خنده ريناهنجارش را به او گفت هر دو با هم زدند ز

 :در هم رفت و گفت شتريو اكرم ب نيميس دنيرا دراز كرده بود، با د شياتاقش نشسته بود و پاها يكه حاال جلو يب يب

اون  نيبر نكهيعوض ا دن؟يخند يم نيدار نياون وقت شماها واستاد زهير ياشك ماتاقش گوله گوله  يداره تو تونيجار -
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بال سر ساغر  نيكه ا ديگفتم البد خوشحال يشناختم م ياگه شماها رو نم. نيخند يم نجايا ن،يبد يطفل معصوم رو دلدار

 .ديدونم كه شماهام ناراحت يخوب م ياومده ول

 :و گفت ديرا بوس يب يجلود آمد و دست ب نيميس

شه وگرنه  يكه روم نم فيبه خدا ح. گفتم ياكرم م يخودم و جواد رو برا انيداشتم جر ،يجان قربونت برم اله يب يب -

 .جورواجور داره يدستورا كسرهيخانوم جون  نيا يساغر ول شيپ ميخواد بر يدلمون م يليبعدشم ما خ. گفتم يواست م

 :كوكب بلند شد يصدا

 بند و بساط ناهار حاضره؟. ظهره ها ن،يمياكرم، س -

 :گفت اكرم

 .بله خانوم جون حاضره -

 :گفت يب يب

 كجاست؟ كهياكرم اون زن -

 :گفت نيميس

 ؟يب يب يك -

 .الههيهمون دختره سه -

 :وگفت ديخند نيميس

 .ايثر ،يب ينه ب اليسه -

 .كنه ينم يچه زودآلود چه آلو زرد، فرق! يحاال هر كوفت -

منتظر  گريدانستند كه نخواهد آمد و د يكرد، همه م يم ريد يشد و آقا تق يطور م نياما هر وقت ا. بود امدهيهنوز ن يآقاتق

 :گفت نيميبه س يب يسفره پهن شد و ب. خوردند يشدند و ناهار را م ياو نم

 .ينيدو تا س يدو تا غذا بكش و بذار تو -

 :ديبا تعجب پرس كوكب
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 چرا دو تا؟ -

 :گفت يب يب

 .كار دارم -

 .ها ينيو گذاشت داخل س ديآورد و دو بشقاب كش ينيدو تا س نيميس

 :گفت يب يب

 .ها دو تا غذا بذار نياز س يكي يتو ن،يمينه س -

 :گفت يب ياطاعت كرد و ب نيميس

رو هم  ينيس يكياون . ديپوش ييتنها چارهيب. بمون ششيكه دو تا غذا داره رو بردار و ببر با شوهرت بخور و پ ينيس نيا -

 .قطره آبم نخورده هيتا حاال  شبياز د يطفل. ساغر نوايب نيبذار تا خودم ببرم اتاق ا

 .نگفت و كاسه بزرگ آب را وسط سفره قرار داد يزيچ كوكب

 :لب غرغر كرد وگفت ريكوكب ز. را برداشت و رفت ينيس يب يب

 .گفتن خورد كه خورد، نخوردم كه نخورد يم ميحاال اگه ما بود! خدا شانس بده -

 .گفت ينم چيكرد و ه يفقط گوش م اكرم

 :گفت امكيبه س كوكب

 .كنه ها يم خيغذا  دييايب ايجان مادر برو به عمو حجت بگو ناهار حاضره با زن عمو ثر ايس -

. و دوباره برگشت ديتازه اش را د يرا به حجت داد و زن عمو غاميپ امكيس. كردن اتاق و پنجره ها تمام شده بود زيتم

 :ديكوكب پرس

 ؟يجان گفت ايننه، س -

 .ديسرش را تكان داد و لقمه را بلع ديجو يكه لقمه نان و ماست را م يهمان طور ايس

 .گفتن يبا هم م يكردن؟ چ يداشتن چه كار م نميجان بگو بب زيخب عز -

 .زدن يم يكردن نه حرف يم ينه كار. اومدن يبابا خودشون داشتن م يچيه -
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 :به دست، درِ اتاق ساغر را زد و گفت ينيس يب يب

 .ساغر جان، دخترم -

همان جا كنار اتاق خوابش برده، دلش  ،ياز شدت ضعف و فشار روح نوايدختر ب ديد يدر را باز كرد و داخل شد و وقت بعد

 .آتش گرفت

بعد كنارش نشست و دستش را . كه در خواب بود، نگاه كردبه صورت معصوم او  يگذاشت و لحظات نيرا زم ينيس يب يب

 :زد شينوازشش كرد و صدا يو آرام يسر زن جوان گذاشت، به نرم يرو

 يخوا ينم. خودم واست ناهار آوردم ن،يبخور ننه قربونت برم، پاشو بب يزيچ هيپاشو  يب يساغر جان، ساغر، ننه، منم ب -

 ؟يپاش يخوا ينم ؟يقشنگتو واكن يچشا

سرش را . را گذاشت هيگر يها يها يو بنا ديدوباره بغض دلش ترك د،يرا د يب يمتورمش را باز كرد و تا ب يچشمها ساغر

 :گذاشت و با او درددل كرد يب يدر دامن ب

 يرو بچزونه، بهش م يكيخواد  يم يكيسرم زدن؟  يتو نيپشت نفر نينفر يديبا من چه كردن؟ د يديد ،يب يب يديد -

خوام  يمن به خدا نم نيجان ببخش يب يب. وقت نازم نكرد، نوازشم نكرد چيحجت ه ،يب يب ينيب يم. اديهوو سرت ب يگه اله

شما كه . رهيگ يم شيدلم گرفته دلم داره آت يول تميترب يكه پررو و ب نيخوام فكر كن يكرده باشم نم ييايح يشما ب يجلو

 چرا؟ يب يشم؟ ب يچرا دارم داغون و شكسته م. رميگ يدارم اَلو م نقدريچرا حاال ا يمن شوهر نبود ول يحجت برا نيدون يم

 :زد و گفت ينيلبخند غمگ يب يب. صحبت كردن را به او نداد شتريمجال ب زشيغم انگ هيبعد گر و

 يبيع چيه يداگه تو مادر نش. و باصفاش كيدل كوچ يمهر و وفا رو هم گذاشت تو ايدن هيو  ديدخترم خدا زن رو آفر -

كس  چينه اونا و نه ه يرو باخت يكه باز ييتو نيا يو عذاب بد ياگه تو خودتو بخور. در عوض زن بودنت كه سرجاشه. نداره

 .گهيد

 ؟يكدوم باز يب يب -

 :دست ساغر را گرفت و گفت يب يب

 .سرنوشت رو يرو، باز يزندگ يمعلوم ننه، باز -
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 :گفت يب يب. گذاشت واريداد و سرش را ماتم زده به د هيتك ساغر

 يچ يكنم ول يبه خدا منم دارم دق م. بذار منم دلم آروم تر بشه. يبخور يحاال حاالها دار. يبخور ننه بخور تازه اول راه -

طالع من  يار توانگ يول رميو آروم و راحت بم نيسرمو بذارم زم هيآخر عمر نيخواست ا يدلم م شهيهم. كنم كاريچ. بگم

 يخورم، منم دلم م يكنم؟ منم غصه م كارشيچ يگ يخب م. يمرد يبكش تا وقت بعذا ياومد ايبه دن ينوشته شده از وقت

 ...منم  رهيگ

را نداشت،  يب ياشكها و غم خوردن ب دنيساغر كه اصالً طاقت د. كالمش را ادامه دهد هيو نتوانست بق هيگر ريهم زد ز يب يب

 :او را بغل كرد و گفت

فقط ناراحت نشو، . يب يغلط كردم ب. رهيساغر واست بم ياله! خدا مرگم بده. جان يب ينكن ب هيتو رو خدا، تو رو خدا گر -

 .يب يجان، ب يب يب. رو ندارم يكس گهياز خدا و شما د ريمن كه به غ. نكن هيگر

 :و گفترا پاك كرد  شيبا گوشه چارقدش اشكها يب يب

 .غذاتو بخور نيبش ايب ا،يب. كنم ينم هيگر گهيد. يريخدا نكنه تو بم يب يجانِ ب -

 :پشت درِ اتاق صدا زد ناصر

 .ناهار از دهن افتاد ايگه ب يم زيعز ،يب يب -

 :صدا زد يب يب

 .اومدم -

 .ساغر را نشاند و خودش از اتاق خارج شد يب يب

 .سفره فرستادند يبلند شدند و سالم كردند و او را به باال شيپا يآمد، همه جلو تا

 .را داد و نشست يبه حجت و زنش نگاه كند جواب سالم همگ نكهيبدون ا يب يب

به سفره انداخت و بعد  ينگاه. به خوردن غذا نداشت يليم يب يب. و همه مشغول شدند ديناهار را كش يحرف چيه يب كوكب

 :گفت

 !هيخال هيبق يچقدر جا -
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 :كوكب گفت. ساغر را دارد و دلش گرفته يهوا يب يبودند ب دهيفهم ايثر يحت همه

اون اتاق بمونه  يتونه تو يتا آخر عمرش كه نم ؟يآخرش چ. كه نشد كار نيسر سفره؟ ا ومديجان چرا ساغر ن يب يخب ب -

خوب بود شما . حاال شوهرش كه خون نكرده گهيد. اديموضوع كنار ب نيبا ا ديباالخره با. ميو ببر ميو ما هم واسه ش بپز

 ...اگه  يتق يول يچيه هيبق يچيحاال من ه. نداره تيواهللا خوب. ارهكاراش دست برد نيو از ا اديب نيگفت يبهش م

 :شد و حرف كوكب را قطع كرد و گفت يعصبان يب يب

خوام  ياوالً كه من نم. شونم سر جاشون يو مر ينكن من خودم چهل تا مث تق يتق يواسه من تق يه! هيو بق يتق يگور بابا -

خورده  ريكلفت كفگ هيكه حاال نوبت دومت باشه؟ اون مث  يو برد يواسه ساغر پخت يتو ك يدر ثان. اديخونه صدام درب يتو

 دستمزدشه؟ نيحاال ا. ادي يدوه و صداشم در نم ياز صبح تا شب م

 :را باال گرفت و به طرف كوكب براق شد و گفت شيابروها بعد

. يخورد ياز كجا و از ك يكه نفهم يخور يچوب م نيهمچ يو دل بشكن يحق بذار يپا رو يبه خدا كوكب اگه بخوا -

 .و نگو اريو ادا درن شيزخم زبون و ن نقدريخالصه كه ا

 :رو كرد به اكرم و گفت بعد

 .آب رو بده من الهياون پ -

 :و گفت دياز آب نوش يكم يب يب. داد يب يآب را به بكاسه  اكرم

 .ميايو ب رونيب ميكاراتو بكن با هم بر ياكرم عصر -

 .جون يب يچشم ب -

 يرا هم درست و حساب شينگاه كند و غذا يب يكرد به صورت ب يجرأت نم ايثر. در سكوت مشغول خوردن ناهار شدند همه

گفت؟  يو نجابتش م يكرد و اونقدر از خوب يم فيبود كه حجت ازش تعر يب يهمون ب نيا«كرد  يخود فكر م شيپ. نخورد

 »!ضولههم بداخالق و ف يليخ نميب يكه من م يرزنيپ نيا يول

**** 

خورند، خوشحال  يزنش كنارش نشسته و با هم غذا م نكهيجواد هم از ا. به اتاقش برد يناهار را به همراه گل ينيس نيميس



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٢٩

 :لقمه گرفت و گفت كيجواد . خوابش برد نيميس يخورد و همان جا كنار پا يچند لقمه ا يگل. بود

 .لقمه را از دست من بخور هي نيجان ا نيميس -

 :به جواد كرد و گفت ينگاه نيميس

 .ارميتو دارم شاخ درم بيو غر بيعج يكارا نيجواد؟ من امروز از صبح تا حاال از ا هيچ يدون يم -

 :گرفت و گفت نييلقمه را پا جواد

 چرا؟ -

 :را باال انداخت و گفت شيشانه ها نيميس

 !يعوض شد يليآخه تو خ. دونم ينم -

 :كر و گفت يخنده ا جواد

 افتادم؟ يچ ادي نيميس يدون يم -

 .از كجا بدونم -

 :گفت جواد

تو محمد بچه داداشتو بغل كرده  كه،يآلبالو كنار اون چشمه كوچ يباغ عسگرخان پشت درختا يكه تو شيچند سال پ ادي -

 شد؟ ياون وقت چ ،يشست يپاهاشو م يو داشت يبود

 :خنده و گفت ريزد ز نيميس

 .سرم يافتاد و خورد تو دهيكال و نرس يهلو هياون وقت  -

بودم دست و  دهيپوست كنده و تر و تازه د يهلو هيرومم  ياون وقت من كه از كارم شرمنده شده بودم و جلو ادته؟يآره  -

 ».شد يچ دميخانوم، نفهم نيببخش«: پامو گم كردم و گفتم

 »؟يخورد چ يبچه م نيسر ا ياگه تو ؟يبچه چ نيحاال من نه، ا«شده بودم و سرم هم درد گرفته بود گفتم  يمنم كه عصبان -

 ؟يتو چه كار كرد ادتهياون وقت » حاال كه نخورده خانوم جون«منم گفتم  -

 .خانوم جون ننه ته آره منم گفتم -
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 درسته؟ ،يتو از اولشم حاضرجواب بود -

 مگه نه؟ يتو هم از همون اول، سمج و پررو بود -

 مگه نه؟ گه،يد اديخب سمج و پررو با حاضرجواب جور درم -

 :گفت نيدلنش يبا عشوه ا نيميس

 !بگم واهللا يچ -

 :شد و گفت كيبه او نزد جواد

 .فقط بگو بله -

 :گفت يبا ظرافت زنانه ا نيميس. كرد كينزد نيميرا به دهان س يبعد لقمه ا و

 .خب بله -

 .بود زيو دل انگ بايتعجب، ز نيدر ع نيميس يبرا يساغر بود، ول يبرا يآن روز، روز بد گرچه

 :به اكرم گفت يب يب. خارج شدند و به بازارچه رفتند اطياز در ح يب ياكرم و ب عصر،

از  يزن چيباالخره ه. خوره يغصه م يليدلش گرفته وخ يطفلك. ره پارچه واسه ساغر بخرمقوا هيخوام  يننه اكرم م -

باشه  دمياگه دختر خورش گهيكار رو با زنش كرد، د نيا يهم كه مرد يوقت. ارهيشوهرش توقع نداره كه بره و سرش هوو ب

 يگم خوب بود اول زنشو راض يمن م يلو. حقشه كه بچه دار بشه خبالبته حجت خالف شرع نكرده، . كنه ينم يبراش فرق

پاش بذارن  يجلو يكرد تا راه يصالح و مصلحت م. كرد يبزرگتر مشورت م هيبا  ايخوند  يگوشش م يالاقل تو ايكرد  يم

 .سوزونه يكه دلمو م نهيا. اون خودش شد بزرگتر خودش يول

 :چادرش را صاف كرد و گفت اكرم

 شه ها؟ يم ياون عصبان رون،يب اديو ساغر ن اديشه؟ اگه آقاجون ب يم يجون، حاال شب چ يب يب -

بلكه بتونم از اتاق  ارم،يخرده دلشو به دست ب هيقواره پارچه بخرم ببرم واسه ساغر  هياومدم  نيدونم واسه هم يآره ننه م -

 .رونيب ارمشيب

 :گفت يبه بزازباش د،يپارچه ها را د يب يب يوقت
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 .چارك هياز هر كدوم سه متر و . هم بده گهيد يكياز اون،  يكيبده  نياز ا يكي -

 :تعجب كرد و گفت اكرم

 ؟يريگ يساغر م يهمه رو برا ؟يك يسه قواره پارچه برا ؟يب يچه خبره ب -

 :و گفت ديخند يب يب

اون  ،ييوواسه عروس بزرگتر كه ت شيكي. دميسه تا هم پارچه خر. اون خونه هست يسه تا عروس تو. نه قربونت برم -

 .هيو صورت يسرخاب يواسه ساغر كه عاشق گلها نميدوست داره، ا يلوفريكه گل ن نهيميهم مال س يگريد

 :آشكار گفت يبا خوشحال اكرم

من و . نيو غم ما رو خورد نيبه ما محبت كرد شهيهم. نيمادرمونو واسه ما سه نفر پر كرد يخال يجا شهيبه خدا هم يب يب -

خدا  ياله. نيديزحمت كش. دستتون درد نكنه. ميدوستت دار يليبه خدا خ. ميكتياون خونه تا آخر عمر كوچ يتو هيبق

 .عمرتون بده

 :و گفت ديخند يب يب

دست لباس خوشگل بدوزه كه  هي يكينشده واسه خودتون  ريتا د نيميس نيبعدشم بد. خنده شما دخترا خنده دل منه -

 .كهيعقدكنان دخترعبداهللا خان نزد

 .جان، چشم يب يچشم ب -

 يكرد و بو يسماور قل قل م. و آب و جارو شده بود زيتم اطيوح وانيا. دنديو اكرم به خانه رس يب يغروب، ب كينزد

 .بخورد ييآورده بود تا هوا وانيبه كمك حجت، جواد را به ا نيميس. شام از مطبخ آشپزخانه بلند بود يسرگنجشك

 :جواد صدا زد ،يب يورود ب با

 .سالم خانوم خانوما يب يسالم ب -

 :خنده و گفت ريزد ز يب يب

 !يجواد، چه عجب سردماغ هيسالم، چ كيعل -

 :و گفت ديخند جواد
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 ديگفتن به زنا نبا مياز قد. ها رهيگ يو بل م ادي ياون وقت م يگ يم ينجوريزنم ا يجلو! دستخوش بابا. جان يب يبابا ب يا -

 .يگ يگم بگو دروغ م يدروغ م. يآسترشم بد ديبا يدرو داد كه دا

حاال حاالست چه كار داره به زمان عروس بودن من؟ بعدشم زنت . ننه جان ستين ميخب حاال كه قد ما،يقد يگ يخودت م -

 .يدون يتو قدرش رو نم يخوبه، ول يليخ

 :انگور را در دهان گذاشت و گفت جواد

 .يب يدونم ب يم گهيحاال د -

 !؟يزن يحرفا رو م نيتا حاال تو ا يا، نه بابا از ك -

 :با خنده گفت جواد

 .از ظهر تا حاال -

 :را به طرف جواد انداخت و گفت ييدمپا يبه شوخ نيميس

 !جواد ريزبون به دهن بگ -

 يو لذت م دنديخند يهم م ايثر يگذاشت همه اهل خانه حت يم نيميو س يب يجواد كه سر به سر ب يو حرفها يشوخ از

 .و ماتمزده بود نيفقط ساغر بود كه هنوز غمگ. بردند

 :و گفت وهيو گذاشت كنار سبد م ختير يچا نيميس

 .دييجان بفرما يب يب -

 :را به او داد و گفت نيمياز فرصت استفاده كرد و پارچه س يب يب. بود، رفتند نيرزميكوكب كه در ز شيو حجت پ ايثر

 !ننه مباركت باشه ريبگ -

 :آشكار گفت يجانيو ه يجرقه زد و با خوشحال نيميدر چشمان س يشاد برق

 .ييبه فكر ما نقدريجون؟ قربونت برم كه تو ا يب يب هيچ يبرا نيا -

واسه  نميدادم به اكرم ا يكيالبته سه قواره گرفتم . خواد رفتم واست گرفت يم يلوفريدلت پارچه گل ن دميننه، د يچيه -

 .ارمياتاق درش ب يببرم واسه ساغر، بلكه بتونم از تورو هم  يكي نيا. تو
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 :گفت نيميس

 .يندازيبه زحمت م ياون مادرشوهرمون فكر ما باشه تو خودتو ه نكهيعوض ا! يفرشته ا هيتو  ،يتو ماه يب يب -

 :گوش او گفت خيآهسته ب بعد

 يب يب يدون ينم. ميذاره ما از اون طرف رد بش يخانوم جون نم نيا. تركه يساغر؟ دلم داره واسش م شيپ اميمنم ب يب يب -

فرش برده، رختخوا . خودشو هال كرده. دختره س نيا يپ كسرهيگه اون وقت خودش  يدائم به من و اكرم كار م ه؟يچ نيا

 :اومدم بهش گفتم. گهيپرت د وخرت  يسر هيبهش داده با  يپشت دونهيبرده، 

 ساغر؟ شيبرم پ قهيدق هيشه  يخانوم جون م -

 :گفت

ساغر خانومم كه خانوم شدن اونم  چياكرم كه رفته ه. ميهمه كار دار نيخواد نه الزم نكرده ا ينم غاميپس پ غاميساغر كه پ -

خواد  يو شام م ادي يم يم تق گهيساعت د هيهمه كار  نيخوبه واهللا پس من بمونم و ا يحاال تو هم عزم رفتن كرد چيه

 .بدم يجوابشو چ دييبفرما

 :بعدشم كه جواد صدا زد. كرد كاريچ يب يب يدون ينم خالصه

 ينم يوا... و آب و جارو كردم و بعد رفتم جواد آوردم و بعدشم كه شام درست كردم  اطيح وونويا. وونيتو ا اريمنو ب ايب -

. و اون ارباب ماهاست ميانگار ما مستخدمش. اديو افاده م سيداره و چقدرم ف شيدختره چقدر خرده فرما نيا يب يب يدون

 !دختره پررو. اديبشونمش سرجاش كه حالش جا ب نيهمچ يب يبه خدا ب. فتهيتونه درب يالبته با من كه نم

 :تكان داد و گفت يسر يب يب

 نيا شيدفعه هم نرفت پ هيواسه  يحت. كوكبه يها يكشونه فقط هم واسه ندونم كار يم يستيزن همه رو به ن نيآخرش ا -

. ره يدختره رو گرفته و قربون صدقه اش م نيدائم رده ا. بده شيخرده دلدار هينداره و  بيمرده بگه ساغر جان عساغر ننه 

 ييزايچ هي ييجورا هيحاال ما هم . ميو اون چند تا لباسم با چاقو پاره نكرد ميكردن ديسف ابيآس يموها رو تو نيباالخره ما ا

 .شه يسرمون م

 :گفت نيميبلند شد و پارچه را برداشت و به س شياز جا بعد
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 ارمشيتونم ب يم نميكنم بب يبذار خودم برم درست وارس. كشه يخجالت م نهياكرم رو بب ايننه، ساغر حاال تو  نيمينه س -

 .رونيب

 :گفت نيميس

 .ارشيحتماً ب. ها يبرنگرد يدست خال يجون برو، ول يب يباشه ب -

 :رفت گفت يالنه مهمان طور كه سالنه س يب يب

 .شااهللايا -

 :رو به جواد كرد و گفت نيميس

 !هيقبرستون سرد و خال هي يب يخونه بدون ب نيا -

 :وگفت ديرا سر كش شيچا جواد

 .يرو درست گفت يكي نيالحق و االنصاف ا -

 كه بشنوه؟ هيگم ك يدرست م شهيمن هم -

 !من -

 .آره جون تو -

 .ستيخونه ن نيا يتو يچون از من خنگ تر كس.گم يراست م -

 :كرد وگفت يزيدآمينگاه تهد نيميس

 جواد؟ -

 :خنده و گفت ريزد ز جواد

 .جان جواد -

 ... يدوباره دار -

 :را باال گرفت و گفت شيرا قطع كرد و دستها نيميحرف س جواد

 خوبه؟! مياصالً آقاجون تسل -
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 :زد و گفت يلبخند نيميس

 .ينكن اديكه دوباره روتو ز يبه شرط -

 !اونم من بودم و بس دهيآفر ايكمرو تو دن هيبابا خدا  يا -

 .آره جون خودت -

 :گفت يواشكي جواد

 .دهيعروس جد نياصالً جون حجت و ا -

 :گفت نيميس. خنده ريهر دو زدند ز و

 .ابونيخ يتو ندازهيكنه و م يپوستتو م يگفت يچ شيجونت بفهمه كه به سوگل زياگه عز! اما از دست تو -

 :صدا زد كوكب

 .نميبب نجايا ايب نيميس -

 :گفت يدلخور يبا كم جواد

 .كنه يراه به راه صدا م زيعز نيا ميخرده با زنمون تنها باش هي ميخوا يتا ما م -

 :تكان داد و گفت يسر نيميس

 !بس كه حسوده -

 :گرفت و گفت نيميانگشتش را به عالمت هشدار به طرف س جواد

 !ها يگ يم يمواظب خودت باش حواست باشه چ يه يه -

صبر كرد تا نمازش تمام . ستادهيساغر به نماز ا ديدرِ اتاق را باز كرد و د. پارچه به دست، به سمت اتاق ساغر رفت يب يب

 .شود

 .و سالم كرد ديرا د يب يجواد بعد از سالم نمازش، ب زن

 سالم ننه حالت خوب شد؟ -

 :او گذاشت و گفت يپارچه را جلو يب يب. نگفت يزيو چ ديكش يآه سرد رساغ
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 .قابل تو رو نداره نيننه، ا -

 :پارچه تعجب كرد و گفت دنياز د ساغر

 گرفته؟ يك ه؟يچ يبرا نيا...  نيا -

خب شما . ديبر نرويگفتم خوشگل خوشگل از در ب كه،يعقدكنون دختر عبداهللا خان نزد دميد. تو يمن گرفتم ننه جان، برا -

 .مادر برش دار ايمنتها واسه خاطر دل خودم گفتم برم واستون بخرم، ب ن،يهر سه تاتون خانوم و خوشگل كه هست

 .كرد نيرنگ و گل پارچه را تحس ييبايبه آن انداخت و ز يپارچه را برداشت و نگاه ساغر

 اقتيآخه من كه ل ؟يكن يخرج ماها م ادي يم رتيگ يپول هيچرا هر وقت  ؟يكار رو كرد نيچرا ا. دستت درد نكنه يب يب -

 ؟يكش يچرا زحمت م. امينم يخونه به چشم كس نيا يمن كه تو. جورواجور شما رو ندارم يهمه محبت ها نيا

خواست با  يو اكرم دلشون م نيميس. رنيگ يبه خدا بچه ها همش سراغتو م. يهم خانوم يليو خ يهست ينه ننه، تو همه چ -

. رونيب ميخب ساغر جان پاشو حاال با هم بر... دارن  ياونا هم چه وضع يدون يخب خودت خوب م يول. به اتاقت انيمن ب

و بنده  ريخودتو اس شهيهم يبرا يتون يتو كه نم. اصالً محلشون نذار! جهنم هبه درك، ب. نگاه به اون دختره و شوهرتم نكن

پاشو ننه پاشو . رونيب اردتيگنده از اتاق ب يخواد با زخم زبون و حرفا يو دلم نم ادي يم ياالن تق. ايبه خاطر من ب ؟ياونا كن

 .ورم كرده ت بشم اهيس يقربون اون چشا

 :هم متوجه حالش شد و گفت يب يب. نگفت چينگاه كرد و ه يب يبه ب ديبا ترد ساغر

 .كارت نباشه ا،يتو با من ب -

 :آرام و معصومانه گفت ساغر

 .چشم -

 :و گفت ديصورت او را بوس يب يب

 .خوبم يبه دختر حرف شنو نيآفر -

. ديبخش ييآب، پوستش را نوا يخنك. از اتاق خارج شد و رفت لب حوض و چند مشت آب به صورتش زد يب يهمراه ب ساغر

صحنه اصالً  نياز ا ايثر يول. و زن عمو زن عمو كردند ختنديبچه ها دورش ر. با كناره چادرش صورتش را خشك كرد
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 .امديخوشش ن

حجت وارفته و گرفته بود و از . اصالً به صورت شوهرش نگاه هم نكرد. كرد به جز حجت يبا همه سالم و احوالپرس ساغر

 .شده بود يشرمندگ يدچار نوع د،يد يساغر را آنطور زرد و مغموم م نكهيا

 :گفت گرفته يساغر گذاشت و با حالت يبرداشت و جلو ياستكان چا كي حجت

 .ساغر بخور ايب -

تلخ و از  ياش به قدر هيگر. رديخود را بگ ياشكها يكه نتوانست جلو ديرس يلحظه به حد كياحساسات ساغر در  انيغل

 .را بشنود شيصدا ايو  ندياو را بب يخفت بود كه شرمش آمد در آن حالت كس يرو

 .ناراحت شدند ايثر يصحنه همه، حت نياز ا. را خفه كرد شيبغض گلو ،يپنهان كرد و با هق هق پنهان يب يرا پشت ب صورتش

 :آب به زن جوان داد و گفت يوانيخود حجت گذاشت و در عوض ل يساغر را جلو ياستكان چا يب يب

 .نوش جان كن -

 يقل قل سماور به گوش م يهمه ساكت بودند و فقط صدا. آرام گرفت يو كم ديآب را نوش. خودش را كنترل كرد ساغر

 :باالخره كوكب سكوت را شكست و گفت. ديرس

 .بذار واسه ساغر وهيبشقاب م هي ن،يميس -

 :گفت يساغر گذاشت و با مهربان يرا جلو وهيبشقاب م نيميس

 .نهيريبخور ساغر جان، بخور تازه و ش -

 :كرد و گفت نيميبه س ينگاه غمبار ساغر

 .تونم بخورم قربون دستت ينم -

 :گفت كوكب

 .نداره يخوردنش كه كار گه،يست د وهيخب م ه؟يم چتونم بخور ينم -

 :گذاشت و گفت ايثر يهم جلو وهيبشقاب م كيكوكب . همچنان ساكت بود ساغر

 .تو هم بخور -
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 :چند حبه انگور در دهانش گذاشت و گفت ايثر

 !چه خوشمزه ست خانوم جون... اوم  -

 .بخور بذار اون بچه ام بخوره. يبخور تا جون داشته باش! نوش جان -

بزرگ داخل  گيكرد بدنش كوفته و سرش مانند د ياحساس م. خورد يكوكب، حالش به هم م ييهمه تملق گو نياز ا ساغر

 يعدالت يدرد، درد ب نيا. تمام كتف و دست چپ و قلبش را فراگرفته و راه نفسش را بسته بود ق،يعم يدرد. شده نيرزميز

 .مردش بود

 .به كوكب رفت و او هم ساكت شد يكه متوجه حال ساغر شده بود، چشم غره ا يب يب

تازه  ينيريجعبه ش كيبا  يتق. ديپاشنه چرخ يو به دنبال آن، در رو ديبه گوش رس اطيدر قفل در ح ديچرخش كل يصدا

 .جمع شدند و جعبه را از پدربزرگ گرفتند يدور تق شهيبچه ها مثل هم. وارد شد

با  ايثر. ساغر انداخت و سرش را تكان داد شانيبه چهره اسفناك و پر ينگاه ه،يو بق يب يبا ب يبعد از سالم و احوالپرس يتق

 :گفت يچرب زبان

 .آقاجون ديخسته نباش -

 .و چاپلوس است يموذ يبودند كه او زن دهيفهم همه

 :گفت يتق

 .ممنون -

 :بود، صحبت را عوض كرد و گفت يكه زن پخته و جاافتاده ا يب يب

اونجا  يچيه يمالك و ب يو ب يطور خال نيشه كه هم ينم ؟يكن كارشيچ يخوا يم يديمغازه رو كه خر نيا ،يتق يراست -

 .رها بشه

 .شه يحاال حاالها حاضر نم. كار داره يكَمك هيحاال كه فعالً  -

 داره؟ كاريكار داره؟ چ -

 .حاال با مش غالم دنبالشم. درست بشه ديبا واشي شيوايداره كه  يو ادار يرمحض يكارا. يب يدونم ب يچه م -
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. وانمود كرد كه باور كرده ينگفت و طور يزيچ يول. ديگو يكرد دروغ م ياحساس م. شناخت يپسر خود را خوب م يب يب

 :به كوكب كرد و گفت ينگاه يتق

 .نميبب نيسفره رو بنداز ديپاش ديپاش. تونه تا نصف شب گشنه بمونه يكه نم يب يب ،يچيزن حاال من ه -

 .اورنديو اكرم رفتند تا سفره را ب نيميو س كوكب

 :گفت يتق يچشمها يجلو يب يبلند شد كه برود، اما ب شياز جا ساغر

 .نينه ننه، تو بش -

 :كرد و گفت ايبه ثررا  شيبعد رو. نگفت يزيسكوت كرد و چ. زد يحرف نم يب يحرف ب يكه رو يتق

 ؟ينشتس نجايپس چرا ا ،يستيشما مگه عروس ن. ارنيگفتم عروسا شام ب ؟يخب تو چرا نشست -

 :خودش را جمع و جور كرد و گفت ايثر

 .عروسا نيكه گفت دميآقاجون من نشن ديببخش -

در ضمن، . كمكشون يبر ديهمه بلند شدن، خودت با ينيب يم يوقت ؟يبشنو ديمگه حتماً با. كه نشد جواب من دمينشن -

 .يكه خوب بشن يدو تا هم اضافه كن يدو تا گوش كه دار ديزنم با يهم من حرف م يوقت

 :كرد و گفت يخنده ا جواد

 !نهيقانون خونه ما ا -

 :به جواد كرد و بعد گفت ينگاه يتق

 .كارش يو تموم شد و رفت پ يب يحرف، حرف ب! و بس نيهم نه،يبش ديبا يعني نهيگه ساغر بش يم يب يب يوقت -

 :بلند شد و گفت شياز جا ايثر

 .بله آقاجون حتماً -

 .را نشنود شيو صدا نديبرود كه هرگز او را نب ييخواست به جا يدلش م. ساغر، چندش آور بود يبرا شيو اداها ايثر يصدا

 :به حجت كرد و گفت ينگاه يب يب. رفت ايثر

 هان؟ ،يبزن يندار يحرف دميشا... بگو  يزيچ هيزن جوون  نيبه ا. بزن يحرف خب آقا حجت -



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤٠

 :انداخت و گفت نييسرش را پا حجت

 جان؟ يب يبگم ب يچ -

اصالً بهش بگو خوب . زنته يكرد يخوب بود الاقل فكر م. بگو يخوا يكه م يهر چ يدون يخودت م يدون ينم ؟يبگ يچ -

 .خواست يكردم دلم م

 :باال گرفت و گفت يحجت سرش را كم. گرداند و منتظر سخن گفتن حجت بود يرا در دست م حشيتسب يتق

خواد ساغر  يمنم دلم نم. ناراحته يليدونم كه خ يم يول. بعداً به خودش گفتم ديندارم كه بگم شا يزيجان االن چ يب يب -

 .نميبب ونيخواد چشاشو گر ياصالً دلم نم. گم يم يراس راس نويبه خدا ا. كنه هيگر

خشك و  شيلبها. توانست خودش را كنترل كند يكرد و نم يم هيساغر هم آرام گر. حجت گرفته و خش دار بود يصدا

 .رنگ بود دهيپر

 يبرا نكهيبه خاطر ا ديالبد حاال با! مرحبا! نيهزار آفر«گفت  يزد و م يحجت، خودش حرف م يخواست به جا يم دلش

 »آره؟ ره،يخودم رو به پاهات بندازم و برات بم ،ياشكهام نگران

 نييپا نيرزميز ياز پله ها ايثر يوقت. كردند يگذاشتند و ظرفها را آماده م يم ينيشام را در س نيرزميو اكرم در ز نيميس

 :رفت، كوكب گفت يم

 ؟يتو چرا اومد ،يوا يا -

 .اميآقاجون گفتن ب -

 :داد و گفت ايظرفها را به دست ثر. عقب نماند هيجمع باشد و از بقخواسته او هم در  يم يدانست تق يم كوكب

 .سفره يرو نيسفره را پهن كرد بچ نيميس يوقت ر،يرو بگ نايا ايب. نداره يبيع -

 .هم به دنبالش روان شد ايسفره را برداشت و ثر ،يكالم چيبدون ه نيميس. اطاعت كرد و ظرفها را گرفت ايثر

خواست  يدلش نم. بود نديناخوشا شيغذا برا يبو. كرد يم يباز شيبود و با غذا نييشام، ساغر همچنان سرش پا ةسفر سر

 .داد يعذابش م ايحجت و ثر دنيد. دادند به اتاقش برود يخواست اجازه م يدلش م. حرف بزند يو با كس نديرا بب يكس

. شد هيهم بلند شد و مشغول كمك به بق ايثر. رفت نييو از پله ها پا از شام، بالفاصله از جا برخاست و ظرفها را جمع كرد بعد
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 :صدا زد وانياز ا يموقع شستن ظرفها، تق

 .نميبب ايساغر، ساغر ب -

 .را هم صدا بزند ايبه كوكب اشاره كرد كه ثر يتق. رفت وانيو به طرف ا ديدست از كار كش ساغر

 :اش را شروع كرد يسخنران ينشستند و تق يتق يو ساغر هر دو روبر ايثر

كنم  يمن بخوام واسه تون روضه خون ستيالزم ن. رو گهيو هم نسبت همد نيدون يرو م گهيشماها هر دوتون هم اسم همد -

گم؛  يدارم به جفتتون م نويا. زنم يچون و چرا م يپرده و ب يپس حرفامو ب. ستميهم ن يكه اصالً اهل روضه و روضه خون

به اونم  ديحجت زن دوم گرفته و با. بدونه ديهم با ايدونن ثر يكه همه م نويا. رهباالت يمقامش از دوم عتاًيساغر زن اوله و طب

 .بدونه ديساغر هم با نميا. برسه

من نه از سر و . ميمحل آبرو دار نيما تو ا. كنن يمث دو تا خواهر با هم زندگ ديبدونن كه از امشب با ديبا ايساغر هم ثر هم

زنا كه  يول حده،يعل ستيكار رو كردم امر نيخودم اگه ا. خونه ام بلند كنه يصداشو تو يذارم كس ينه م ادي يمصدا خوشم 

 .و آماده ش كردن زياز امشب خونه دوم حجت اون اتاقه كه اونجاس و تم بعدشم. رو ندارن ياجازه ا نياصالً همچ

 يو هووباز هيو گر يمثل حسود ياتاق كه استراحت كنن، حرف يبره تو يامشب كه حجت زنشو م نيخواد از هم يدلم م حاال

 يهمه تون هم ب. ذارم ينه، من قانون م رن؟يبم هياز غصه و گر دياونا با يپس زنا رنيگ ياز مردا زن م يليخب خ! نباشه

شبه كه  نياول ايحاال چون ثر. ايثر شيشب پ هيمونه  يساغر م شيپ بش هيحجت از امشب، . نيكن يچون و چرا قبول م

 !ساغر شيبره پ ديفردا شب با يول. ايامشب حجت مال ثر نجاست،يا

 :لرزان گفت ييبا بغض و صدا. ديترك يساغر داشت از غصه م دل

 .اتاقم يمن برم تو نيندار يآقابزرگ اگه كار -

 :جواب داد يتق يبه جا يب يبار ب نيا

 .آره ننه برو -

نگاهش . ختيكرد، دلش فرو ر ياو را نگاه م يرچشميآمد و حجت كه ز نييپا وانيا يمؤدب و با نزاكت از پله ها ساغر

حجت زد و رشته افكارش را پاره  يمتوجه شود، با آرنج به پهلو يبدون آنكه كس ا،يكرد، اما ثر يهمچنان ساغر را دنبال م
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 .كرد

**** 

به اتاق  يخواست به اتاقش برود نگاه يآمد و وقت نييپا وانيا ياز پله ها يب يب. بودند دهيبود و بچه ها همه خواب روقتيد

 .ستيدانست كه او خواب ن يخوب م. خاموش ساغر انداخت

 .خانه در كنار هم آغاز كنند نيرا در ا شانيشب زندگ نيرفتند تا اول دشانيبه اتاق جد ايو ثر حجت

 :پرت كرد و گفت يدر را بست و چادرش را گوشه ا ايوارد اتاق شدند، ثر يوقت

 چادر سرم كردم كه حاال بكنم؟ يبابا من ك. مرده شور چادر رو ببرن! اَه خسته شدم -

 :شروع كرد به غرغر كردن و گفت بعد

كوتاه  يكنه و من ه يداره بارم م رزنهيپ نيا يه. گم يچشم چشم م يكنم و ه يگوش م يامر و نه ياز صبح تا حاال دارم ه -

 رفته؟ ادتي يرفت يكافه و قربون قد و باالم م ياومد يكه م يين وقتاحجت، او نيبب. گم ينم يچيو ه امي يم

تا  يديو چرخ يديدور من چرخ يه ياومد. خونه سرهنگ و محل هم بهت نذاشت يكه رفت و خودشو انداخت تو سوسن

تو . ايجان تو كوتاه ب ايثر. سارندياهل خونه من فالنند و ب يبغل گوشم و گفت ينشست. يم كرد غهيو ص يباالخره خرم كرد

 .ما خوشه يگناه داره و دلش پ ميو طاقت نداره گفت جشكهگن هيما هم كه دلمون خبر مرگمون قد . يگذشت كن ديبا

كه خب شكم صاب مرده م  هيتا اومدم بفهمم مردم ك. ميزن آقا شد ميو اومد مويو خوش و بش شبانه مونو ول كرد يرقاص

 .اومد باال

. امروز همه اهل خونه تونو شناختم نيمن هم هيچ يدون يم. كالم بامن حرف بزنه هي يخواد حت يكس نم چياز ننه ت ه ريغ

 واست بگم؟ يخوا يم

 :انداخت و گفت ايبه ثر ينگاه مين حجت

 !چه خبره؟ واشتر،يخرده  هي -

هم  رزنهياون پ. خور باباته يتوسر يول ستيبدك ن يننه ت، ا. خواد بگه من، من يبلده و دلش م يبابات كه فقط قلدر -

 .كه نگو هيعجوزه ا
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 :با اخم گفت حجت

 !خفه شو حرف دهنتو بفهم -

 .دلم جا ندره يهم تو يذره ا ،يچيه ستيكه ن زيواسه من عز يباشه ول زيواسه تو عز ديشا. گهيگم د يخب درست م -

نه تنها  ياگه بازم بگ. ها يزن يحرف م يدار يكمنه، حواست باشه پشت سر  ياون تاج سر منه، نور چشما. نداره كه نداره -

 .اريسگ منو درن ياون رو. كننيات م كهيت كهيهمه ت نجايمن بلكه ا

 :حجت هر لحظه او را ترك كند و به طرف ساغر برود، كوتاه آمد و گفت ديترس يكه م ايثر

 .هم يره تو يو اخمهات م يكن يخرده درد دل كرد، زود ترش م هيشه  يبا تو كه نم -

 !يآورد يدرم يحرف هيهم كه الف بچه ست،  يگل يكردم برا يدرد دل بود؟ اگه ولت م نيا -

 :از جا برخاست و به طرف حجت رفت و با عشوه و ناز و غمزه گفت ايثر

 ؟ينازم كن اي يكه اخمم كن نجايا يمنو آورد ؟يحاال چرا اخم كرد -

بچه  ياما وقت. تند برود اديز ديدانست كه فعالً نبا يخوب م ايثر. ند زدنرم شد و لبخ يكم ا،يثر يعشوه ها ريتحت تأث حجت

 زيكرده و همه چ هيتوص ايبا حجت را به ثر يسوسن، زندگ. حجت در دست او خواهد بود يمهار زندگ گريآمد، د اياش به دن

 .نداشت يموضوع اطالع نيحجت از ا يول. داده بود اديرا به او 

به . كرد يم ييبه شدت احساس تنها. شده بود يشب، ساغر دچار احساس خفگ يها مهين. اتاق حجت هم خاموش شد چراغ

پنهان  ييداشت و جا يشب را برم ياهياگر قدرت داشت س. كند داريبزند و همه را ب اديخواست فر يكالفه بود كه م يقدر

 .حس نكند بيشوهر را نزد رق يخال يبتابد و او جا ديكرد تا خورش يم

شوهر و  دينگاهش به اتاق جد. برد يمحض به سر م يو خانه در خاموش اطيح. آمد رونينمازش را سر كرد و از اتاق ب چادر

جلو رفت و پشت در اتاق حجت قرار گرفت و  ارياخت يب. كرد ياش م وانهيحجت كنار اوست، د نكهيفكر ا. افتاد شيهوو

 :دياو را شن يصدا

 .بچه بده يبرا ،يشكم نخواب يكن كه رو اطياحت ،يمواظب بچه مون هست نقدرينت برم كه اجان، قربو ايثر -

 :ديبا عشوه، خودش را لوس كرد و پرس ايثر
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 اونو؟ اي يدوست دار شتريحجت، راستشو بگو، منو ب -

 سوسن رو؟ ؟يگ يم ويك -

 .گم ينه بابا، سوسن كجا بود؟ اون زنتو م -

 !نه سوسن، نه ساغر، فقط تو رو دوست دارم و بس زم،ينه عز -

 نه،يگرده خورده در س يبا بغض. بشنود يزيداد چ ياجازه نم گريكوبش قلبش د يصدا. ساغر بند آمده بود نهيدر س نفس

و  يقو اريكه شوهر و حقش را از او گرفته، بس يبيرق ش،يافسونگر و دلربا بيرق يكرد پنجه ها يحس م. آهسته برگشت

 .رتمند استقد

**** 

هنوز . ختيكنار حوض نشست و چند مشت آب خنك به صورتش ر. كرد يسرش درد م. زود ساغر از اتاق خارج شد صبح

 .لب حوض نشست و نگاهش را به آنها دوخت يها يكنار شمعدان. همه خواب بودند

كوكب با تعجب به او نگاه كرد و . و سالم كرد ستاديساغر ا. آمد رونيشد و از اتاق ب دارياز خواب ب زيبعد، كوكب ن يلحظات

 :بعد جلو آمد و گفت. جواب سالمش را داد

 !گه غزل، غزل يم يه يكي دميد يخواب م يتو شبيد -

 :گرفته گفت ييبا صدا ساغر

 .شااهللايا رهيخ -

 :را باال انداخت و گفت شيشانه ها كوكب

 !شااهللايدونم واهللا، ا ينم -

كه كوكب  يبه ساغر انداخت و آرام طور ينگاه نيميس ر،ياكرم هم آمدند و بعد از سالم و صبح بخ و نيميكه س دينكش يطول

 :متوجه نشود گفت

اونجا رو  ؟يكن هيگر يخوا يچقدر م. دختر جان يچه به روز خودت آورد نيبب. يتا حاال نصف شد روزياز د! كن گاشين -

 يمث شمع آب م ياون وقت تو دار. كنه يم فشويخواب نازه و دار ك يشوهرش تو شيپ. ومدهين رونيهنوز از اتاقش ب نيبب
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برو فكر . ارهيخوام جذام ب ياون كه وفا نداره م ا،يميبه قول قد ت؟واسه حج ؟يآخه واسه خاطر ك! ير يم نيو از ب يش

 .ردشياز ما نگ يلهخدا ا. اون بنده خدا با ماست. آره ،يرو بگ يب يحاال ب. ستيكس فكرت ن چيخودت باش كه جز خودت ه

 :و گفت ديصورت ساغر كش يرو يدست اكرم

حاال . گه تو هم بخور و بچرخ يراست م نيميولش كن س. جز غصه و عذاب ادي يواسه تو در نم يزيخونواده چ نياز ا -

 ست؟يبوده كه االن ن شتيپ يليحجت خ

 :كوكب گفت. آمدن كوكب سه عروس متفرق شدند و صبحانه را آماده كردند با

كار  يليبرو بساز ناهار رو آماده كن كه خ نيميس. ميفتيهمه مون به كار ب ديامروز با يول. ميخشك كن يكه نشد سبز روزيد -

 .ميدار

 درست كنم خانوم جون؟ يچ -

 .خرده آبگوشت بار بذار هي -

 .ت و مشغول پختن غذا شدرف نيرزميبه ز نيميس

چنان خوشحال  ديد اطيآرام آرام از اتاقش خارج شد و تا ساغر را داخل ح يب يب. بود يب يسر سفره نشسته و منتظر ب يتق

 يب يزد و دست ب يساغر لبخند كمرنگ. ديكرد و صورتش را بوس يبا او سالم و احوالپرس. شد كه انگار خدا مراد دلش را داده

 .و را از پله باال آورد و نشاندو ا ديرا بوس

. شدن نداشتند داريكدام از آن دو، عادت به زود ب چيه. از اتاق خارج شدند ايبود كه حجت و ثر ختهينر يكوكب چا هنوز

 :با طعنه گفت يتق. وستنديدست و صورتشان را شستند و به جمع پ يحوصلگ يبا ب نيهم يبرا

 !بد شد يليكه خ يجور نيا. تو اتاقتون ارنيتونو ب ييگفتم نون و چا يم نيكرد يامر م! نيصفا آورد د،يبه به خوش آمد -

 :را درهم كرد و گفت شياخمها بعد

 !خسته ان يليآخه خ ز،يبر ييخانم، اول واسه آقا حجت و خانومش چا -

 .كرد و سكوت برقرار شد يحجت هم معذرت خواه. گفت و ساكت بود ينم يزيچ يحرصش گرفته بود ول ايثر

حجت رنگ . دنديبالفاصله نگاهشان را از هم دزد يكردند، ول يلحظه چشمان ساغر و حجت با هم تالق كيسفره صبحانه  سر
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 يحرفها اديكرد  يحجت را نگاه م يوقت! او را يو گستاخ ييپروا يو ساغر، ب ديزرد و صورت پژمرده ساغر را د يو رو

 .كرد يحس م فشيطپوست ل يرو يافتاد و وجودش را چون خار يم شبشيد

 :حجت قرار گرفت و گفت يجلو ييبا پررو ايمردها قصد خروج از خانه را داشتند، ثر ياز صرف صبحانه، وقت بعد

 .زميعز ينكرد ياز من خداحافظ -

 :كرد و گفت ايبه ثر يدار ينگاه معن. انداخته بود نيياز خجالت سرش را پا حجت

 برو كنار، خداحافظ -

 »!زن كجا؟ نيا يها يمتانت ساغر كجا و جلف باز«ر كرد با خود فك و

حرصش گرفته بود با گفتن الاله اال  يهم كه حساب يتق. اورديخودش ن يبه رو ياز رفتار حجت به شدت ناراحت شد، ول ايثر

 .خارج شد اطياهللا از در ح

 :بالفاصله چادر را از سرش برداشت و دوباره سر سفره نشست و گفت ايرفتن مردها ثر با

 .خرده راحته واهللا هيآدم  ستيخونه مرد ن يچه خوبه كه تو! شيآخ -

 :گفت نيميس

 ه؟يپس جواد چ ست؟يخونه مرد ن يگفته تو يك -

 :در دهان گذاشت و گفت رينان و پن يلقمه ا ايثر

 .اتاق خودشه يبنده خدا تو اط،يح يتو اديتونه ب يآقا جواد كه نم -

 :گفت يب يب

چادرم كه  رونيب يتو كه تموم جونتو انداخت ؟يديپوش هيچه لباس نيا. لباستو عوض كن نيدختر جان بعداً برو ا نيبب -

بده  ست،يخوب ن. ادي يره و م يخونه مرد م نيا يسفره و تو نيسر ا. يپوشون يو خودتون قشنگ نم يكن يدرست سرت نم

خودشو از چشم  ديبا بيگفتن زن نج مياز قد. خودشو بپوشونه آدم ديم هم با ومرثيو ك امكيس نيا يجلو يحت. واهللا

 !هم در امون نگه داره هيخروس همسا

 :گفت يبا دلخور ايثر
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 .خانوم، چشم يب يچشم ب -

 :به ساغر انداخت و گفت ينگاه يب يب

 ؟ينگرسنه بمو يخا يم ؟يخور ينم يزيچرا چ -

 :را كنار زد و گفت شيموها ساغر

 .ندارم ليم يليخ. جون خوردم يب ينه ب -

 :برداشت و گفت ينيرا از س يچا ايثر

 حالت خوبه ساغر جون؟گ -

 :شدند و ساغر آرام گفت رهيخ ايبه ثر همه

 .بله خوبم -

 .نيكالم با ما حرف زد كيالاقل شما . خدا رو شكر -

ها را  يسفره صبحانه جمع شد و كوكب و اكرم رفتند تا سبز. داخل سفره را تا كرد و برداشت يسكوت كرد و نانها ساغر

 .اورنديبخرند و ب

 .خانه پخش شده بود يدر تمام فضا نيميس يغذا يبو

ها را آوردند و گوشه  يسبز هيكوكب و اكرم و بق. در ظاهر شد يفروش جلو ينوروز خان سبز يباز شد و گار اطيح در

 .شدند يزنها مشغول پاك كردن سبز. ذاشتندگ اطيح

 يزد و دسته ها يها م يبا چندش دست به سبز. ديايمجبور شد به كمك آنها ب يول. آمد يكارها خوشش نم نياصالً از ا ايثر

 .كرد يو رو م ريرا ز يسبز

 :گفت يب يب

 ؟يكن يم يطور نيچرا ا -

 ؟يچه طور -

 ؟يزير يها رو به هم م يچرا سبز -



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤٨

 .ختميبه هم نر -

 .و اوش نداره شيكه ا يسبز ؟يكن يم يشكل نياتو ا افهيكه ق يدار يبرم ياستغفراهللا نجس ياوا مگه دار -

 :در صورت گفت يبا اخم ايثر

 .پاك كنم يخوام سبز يم يشم وقت يم يجور هي. اومد يپاك كردن بدم م يمن اصالً از همون اول از سبز يوا -

 ؟يش يم ياون وقت چه جور ؟يچ يبخور يخوا يم يوقت -

 .خوردنش كه خوبه -

 :كرد و گفت هيو بق يب يبه ب ينگاه بعد

 ن؟يريگ يم رادياز من ا نقدريخانوم چرا شما ا يب يب -

 :و گفت ختيدسته تره را كه پاك كرده بود داخل لگن ر يب يب

 .گم يداشته باشه، بهش م رادياگه كارش ا گه،يكنه، چه تو و چه هر كس د ينم يمن برام فرق -

 يب يب. شد انينما شيپاها يانيكه عر ينشست، طور يا حانهيرا باز كرد و به طور زننده و وق شيكه خسته شده بود، پاها ايثر

 :بلند گفت يبا صدا

 .گفتن يگفتن كوچكتر يجمع كن اون لنگ و پاچه ات رو، بزرگتر -

 :اخت و گفتاند نيزم يرا رو يشده بود سبز يكه عصبان ايثر

 يزنم م ينرو، حرف م نيگ يرم م يراه م ،يچرا نشست نيگ يم نميش يم. توشه يحرف هي ميكن يم يبابا ما كه هر كار يا -

 .دونم چه كار كنم ينم گهيواهللا د! خفه شو نيگ

 :به او نگاه كردند و كوكب گفت رتيبا ح زنها

. يريبگ اديخواد راه و رسم رو  يكه بزرگتره و م نهيزنه واسه ا يم يحرف يب ياگه ب. نگفت كه يزيچ يجان كس ايثر نيبش -

 .گه يم يدونه داره چ ياز منم بزرگتره اون م يب يب يول يتجربه ندار ،يتو جوون

 :گفت ايثر

 .آخه منم آدمم بابا -
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 :گفت كوكب

 .نيخودم بش شيپ نجايا ايب ايحالال ب ؟يتو آدم ميدون يمگه ما نم -

 :گفت يب يب نديآمد بنش ايثر تا

 .ايبرو اون لباستو عوض كن و ب يحاال واستاد -

 :و گفت ستاديا يكم ايثر

 .كه مثل مال شماها باشه ندارم يطوره من لباس نيمن هم يخانوم تموم لباسا يب يب -

 .مادرشوهرتو تنت كن ياز لباسها يكيخب  -

 :گفت كوكب

 .از لباسامو بردار و بپوش يكيبقچه  يگنجه ال يگه برو اتاق من تو يآره راست م -

را مخاطب قرار  يب يرفت، كوكب ب ايثر يوقت. جز قبول كردن نداشت باالجبار به طرف اتاق كوكب راه افتاد يكه چاره ا ايثر

 :داد و گفت

 !ها نيريگ يسخت م يليخ گهيجان شما هم د يب يب -

 :با خشم به كوكب نگاه كرد و گفت يب يب

چادرشو باز  يداوود ه يسر سفره جلو. تنه نييكه نه باالتنه داره نه پا دهيلباس پوش هيچه؟ دختره  يعني رميگ يسخت م -

دختره از كجا اومده؟ مال  نيا ستياصالً معلوم ن. ايدو بار چشمش افتاد به ثر يكيكه داوود  دميخودم د. بنده يكنه و م يم

گه گفتم  يخونه ما و م ياومده تو هوي. يچيو ه يچيه يلينه فام ينه كس و كار يا ادهنه خونو. ميديند يچيكجاست؟ ما كه ه

 .خوره يبهش برم يزن ياومده حرف م ستيهنوز دو روز ن. كه نشد كار نيخب ا. كيسالم بگو عل

 .لباست بده اونم رفت عوضش كنه نينزد، گفت ياونم كه حرف. نگفتم يزيجون من كه چ يب يبابا ب يا -

 يبود كه م يب يخوردند و فقط ب يحرص م ايكوكب نسبت به ثر يها تيها و حما ياز طرفدار يب يب يسه عروس و حت هر

 .توانست جواب دهد

 :گفت يب يب
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 خانومه؟ نيشب جمعه عقدكنون نازن نيجان هم نيميس -

 :گفت يبرد با شاد ينسبت به خانواده اش لذت م يب ياز لحن حرف زدن ب شهيكه هم نيميس

 .جون يب يبا اجازه شما بله ب -

هم به  يليكوكب را به تن كرده بود كه خ ياز لباسها يا دهيلباس بلند و پوش. شد انينما ايبزند، ثر يحرف يب ياز آنكه ب قبل

 .آمد ياو م

 :كوكب گفت. و كنار كوكب نشست يب يب كينزد ايبار ثر نيا

 .بردار واسه خودت يخوا ياصالً م! يچقدر خوشگل شد. ادي يبه به چقدر بهت م -

 :آمد، گفت يلباسها خوشش نم نيكه اصالً از ا ايثر

 .رميخودم برم بگ ديشه با يكه نم يطور نيا. گم حجت واسم بخره ينه خانوم جون م -

 .گم ببرتت يم اديآره بذار حجت ب -

 به مادرشوهرش انداخت و گفتك ينگاه ايثر

 .گم يخب خودم م ن؟يو بگ نيچرا شما زحمت بكش -

 .نگاه كردند گريكديو سكوت مادرشوهرشان، به  ايها متعجب از رفتار و گفتار ثر عروس

 ايشود كه ثر يحاال حاضر م يقرمز در خانه جنجال به پا كرد، ول يروسر كي يآورد كه چطور مادرشوهرش برا اديبه  ساغر

 .برود دياگر الزم شد، تنها به خر يحت

 :دوباره گفت يب يسكوت برقرار بود و ب يا قهيدق چند

 ؟يخودت و اكرم و ساغر رو بدوز يتا پنج شنبه لباسا يتون يجان م نيميس -

 :گفت نيميس

 شيكيمجله اونجا بود كه عكس چند تا لباس را انداخته بود  هيبله برون كه خونه داداشم بودم  يجون اتفاقاً برا يب يآره ب -

كنم  يم يغروب سع. ميخرد كردن دار يشه، چون سبز يامروز كه نم .منم مجله رو با خودم آوردم. ده واسه ساغر يجون م

 .شروع كنم
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 :گفت ساغر

 .يد يدوش توئه، منو حجالت م يزحمت من و لباسام رو شهيهم. جان نيميدستت درد نكنه س -

 :گفت اكرم

 .كنم يخودم واست م اريب يداشت يتو هم اگه گلدوز -

 :گفت نيميس

كه  هياون بلوز صورت ؟يباف يبچه ها رو تو م يرفته هر سال زمستون همه لباسا ادتيبعدشم ساغر . ستين ياوالً كه زحمت -

خودش، واسه مون  يبا وجود كارا ياكرم هم كه طفلك! به اون در نيا گهيخب د. دوست دارم كه نگو نقدريرو ا يواسم بافت

 .نكنهاكرم جان دست تو هم درد . كنه يم يگلدوز

 :صحبت ها حوصله اش سر رفته بود سرش را چرخاند و موهاش را به عقب انداخت و گفت نيكه از ا ايثر

 .كه چقدر هوا گرمه يوا -

 :گفت كوكب

 .شه يخنك و هنك تر م يهوا ه ميكه بر وريرو به شهر واشي واشيحاال  -

 .وضع دلخور بود نياز ا ايهم صحبت شود و ثر ايخواست با ثر يكس دلش نم چيه

را جارو زد و  اطيساغر ح. را دور حوض گذاشتند و شروع به شتسن آنها كردند يسبز يها تمام شد و زنها لگن ها يسبز

 .هم رفت سروقت ناهار نيميس. آورد وانيرا به ا وهياكرم سماور را روشن كرد و ظرف م. آشغالها را جمع كرد

 :ر گفتاكرم آهسته به ساغ. لم داد وانيا يرا شست و رو شيدستها ايثر

هم  نيميس. كرد يبه پا م يخانوم جون چه قشقرق ياگه بدون دميكش يدراز م يرو حامله بودم، هر وقت كم ومرثيك يوقت -

 نيميكرد كه اصالً س يتا اومد بخوره كار اله،يپ يتو ختيكم آش رشته رو ر هي ارشيرو حامله بود كه به خاطر و يگل

افته  يطرف و اون طرف م نيا نيهمچ! شكمشه ينامدار تو رارسالنيام خمدختره انگار ت نيحاال ا. نتونست لب به آش بزنه

 !نبود كه بگه خرت به چند من يكس. ميديكش يما نه ماهمون بود آب حوض م. كه انگار چه خبره

 :و گفت ديكش يآه بعد
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 !خدا شانس بده -

 :گرفته گفت يبا دل ساغر

 .خب به اون داده يبه من كه نداد ول -

 .بابا توكل كن به خدا يا -

 .دييخوش رنگ و تازه دم را گذاشت وسط و گفت بفرما يچا ينيس كي اكرم

 :را صدا كرد وگفت نيميس بعد

 .ييچا ايب منيس -

 :بلند گفت يبا صدا نيرزمياز ز نيميس

 .كوبم ياومدم، دارم دنبه شو م -

 .جواد بلند شد يبودند كه صدا يچا دنيمشغول نوش زنها

 .نيميس نيميس -

 .حوصله اش سر رفته بود، رفت يليو به سراغ جواد كه خ ينيگذاشت داخل س بيعدد س كيبا  ياستكان چا كي نيميس

 ؟يكش يهوار م هيچ -

 و؟يراد و،يآخه چقدر را. ييبابا مردم از تنها -

 بودن بازم حوصله ات سر رفته؟ شتيدوستات پ روقتيكه تا د شبيد -

 داره به حاال؟ كاريچ شبينگو چرا، آخه د يش ياوقات خنگ م يگم گاه يم! بابا يا -

 .رو بخور ييچا نيحاال فعالً ا ايكنم؟ ب كاريچ يگ يخب م -

 :را گرفت و گفت ياستكان چا جواد

 .اتاق نيا يپنج روزم تموم شه و من راحت شم؟ مردم تو نيشه ا يم يك -

 .شه يم تيزينه چ يافت ينترس، نه م. و بلند شد واريبه د ريدستتو بگ. به خودت بده يتكون هيخودته پاشو  ريتقص -

 ؟يچ يشوهر شد ياگه ب ؟ياگه افتادم چ -
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 ؟يچطور حاال موندگار شد يموند يكه اصالً خونه نم ييمن تعجبم تو. اريدرن بميننه من غر نقدريبابا پاشو ا -

 .بابا چالق شدم چالق ؟ينيب ينم يكور -

 .يكه نشد ليعل يالحمدهللا چالق شد ستمينه كور ن -

 :كرد و گفت يخنده ا جواد

 .يديشه، حاال فهم يجوادم سردماغ نم اديرفته سفر تا اون ن ادي يكافه كه نم اديشبا ب ديكه با يآخه اون -

 :بلند شد و گفت شياز جا نيميس

 .دميآره فهم -

**** 

 .درست كرده بود، با لذت خوردند نيميرا كه س ييسفره را پهن كردند و همه غذا. نبود يخبر ياز تق يشد، ول ظهر

 .رفتند تا استراحت كنند شانيبه اتاقها كيهر  ا،يو كوكب و ثر يب يب ،يناهار و خوردن چا لياز جمع شدن وسا بعد

جواد  ن،يميچون در اتاق س. جا بود نيبهتراتاق ساغر . را برداشتند و به اتاق ساغر رفتند شانيو اكرم هم پارچه ها نيميس

 .كس نبود چيدر اتاق ساغر ه يول. شود دايبود و در اتاق اكرم ممكن بود سر و كله داوود پ دهيخواب

شروع به برش و دوخت  يب يو فردا بعد از كار روزانه، با حضور ب رنديبگ ميروز فقط قرار شد در مورد مدل لباسها تصم آن

 .شگون خواهد داشت يهر كار يبرا يب يهمه معتقد بودند حضور ب. آنها كنند

درخت مو، نشسته بودند و  بانيسا ريو كوكب هم ز يب يب. ها شدند يو اكرم و ساغر مشغول خرد كردن سبز نيميس عصر،

 .دنديكش يم انيقل

 :باالخره خودش را تا دم در اتاق رساند و صدا زد گرفته بود و واريو تالش دستش را به د يبا سع جواد

 ؟ييكجا نيسم -

 !كه ينيب يمنو م يدار. اطيجا وسط ح نيهم -

 .اتاق نيا يبابا دق كردم تو. ريدستمو بگ ايپاشو پاشو ب -

 .ايشم ب هيخب بق يكه اومد نجايتا ا -
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 .دستام خسته شدند گهيتونم د ينم -

 :گفت يب يب

 .فتهيوقت ب هينكنه . برو نيميننه س -

 :نشاند و گفت يب يرا پاك كرد و رفت جواد را آورد و كنار ب شيدستها نيميس

 .يب يب شيپ نيبش ايب ؟يراحت شد -

. نشست يبه دل او م شتريبذله گو و شوخ بود ب يجواد چون كم يدوست داشت ول يليداوود و جواد و حجت را خ ،يب يب

حرف زدن  يادا يمخصوصاً وقت. ساغر يحت دند،يخند يهمه م. آورد يدرم يو مسخره باززد  يحرف م يب يب يجواد برا

 .رفتند يم سهيبچه ها هم از خنده ر گريآورد، د يپدرش وحجت را در م

 :به كوكب كرد و گفت ينگاه جواد

 اون اتاق؟ يتو دينپوس اد؟ي ينم رونيعروس پشت پرده كجاس؟ چرا ب نيجون ا زيعز -

 :به طعنه گفت يب يب

 .ادي يها تموم بشه بعد م يخب بذار سبز -

 :گفت يبا لودگ جواد

 !اد؟ي يها تموم نشه نم يا، تا سبز -

 :داد و گفت رونيرا از دهانش ب انيدود قل يب يب

 .ادي يكنه م ينم يريتوف گهيد زيباشه چه هر چ يچرا وقت خوردن كه بشه، حاال چه سبز -

 :را مثل زنها نازك كرد و گفت شيصدا جواد

 !ها نيدار يچه عروس خوب! اهللا كيبار! وا -

 :و گفت ديخند يب يب

 ؟يديتازه فهم -

فحش  گريوارد شدند و شروع كردند به همد اطيشده بود از در ح شانيكه دوباره عوا امكيو س ومرثيموقع ك نيهم در
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 .كرد و بچه ها را از هم جدا كرد يگريانجيكوكب م. شدند زيدادن و بعد دوباره با هم گالو

مونده  ميتي. مرده شور اون صداتونو ببرن! زهرمار«: شد و گفت دارياز خواب ب ايثر ادشانيبچه ها و داد و فر يسر و صدا با

 »!لهيطو نيا يخاك بر سر حجت كنن كه منو آورده تو. نيسرشو بذاره زم قهيذارن آدم چند دق يها نم

كوكب را درآورده  راهنيپ. رها بود، از در خارج شد يكه هر طرفش به گوشه ا يسالنه سالنه با چادر اياتاق باز شد و ثر در

 .كرده بود شيهم آرا ييبايو به طرز ز دهيبود، پوش شيزانو ريكه تا ز يو گشاد ديسف راهنيآن، پ يبود و به جا

 يآمد، ول يخوشش نم بهيغر يآنها در برابر مردها ييكردن زنها و خودنما شيوقت از آرا چياو ه. نگاهش كرد ظيبا غ يب يب

 .حرفها بدهكار نبود نيبه ا ايگوش ثر

 رونيو ب ابانيخواست شبها را تا صبح در خ يدلش م. بگردد انيخواست لخت و عر ياو دلش م. بود يگرياو در عالم د اصالً

بارها و . پوشاند يم يو حجت خودش را كم يب يزور بنداشت و فقط به  ييپروا چياو ه. سر كند زياز خانه در حال رقص و آوا

 .كرد يصبر م ديخواست، با يخواست و چه نم ياما حاال چه م. دكرده بو نيبارها بچه داخل شكمش را نفر

. كرد يطفل معصوم، حتماً حجت او را عقد دائم م نيبا وجود ا. باشد شيبرا يتواند برگ برنده ا يبچه م نيدانست كه ا يم

كار را بكند، چرا او پا پس  نيشده تا ا دايپ يكيپس حاال كه . مثل او ازدواج كند يبا زن ستيحاضر ن يمرد چيدانست كه ه يم

 بكشد؟

داشت از  واشي واشي د،يا يداوود عشوه م يزن چطور جلو نيا ديد يم نكهياز ا نيميس. تر شد و سالم كرد كينزد ايثر

 دونم ي؟ نم يحاال ك شهيحتما باهاش دعوام مخود فكر كرد  شيپ شديم يدستش عصبان

 :گفت كوكب

 ها ولو كن تا خشك بشه يسبز ي هيو رو اون تخت كنار بق ريخرد شده رو از اكرم بگ يسبز ينيس نيا ايجان ب ايثر ايب -

 :گفت ايثر

 چشم خانوم جون -

 :صدا زد يب يب

 .دستاتو بشور يولو كن نكهيقبل از ا -
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 :گفت ايثر

 خانوم؟ يب يب فهيمگه دستام كث -

 ؟يچطور دستاتو شست اطهيح يتو رونياب ب رياب نبود ش رياتاقت كه ش يتو -

جواد  ي، عمدا جلو كرديها رو پخش م يداشت سبز يرا شست وقت شيلب فرو بست و به طرف حوض رفت و دستها ايثر

 .ديكشيمانداخت و دوباره ان را به سر  يداد و م يسر سر م يچادرش را رو

 .گفت ينم يزيچ يكوكب اما فعال كس ياو شده بودند حت يادا و اطوار ها يزنها متوجه  ي همه

دنبال  نيميو س پختيشام م نيزم ريمشغول شد كوكب در ز يگريتمام شد و هر كس به كار د هايغروب كار سبز كينزد

 .كوكب مشغول بود شيواكرم هم پ شستيخرد شده را م يهايبود ساغ ظرف سبز شيكار بچه ها

او  نكهياز ا يب يبرداشته و مشغول خوردن بود ب يناصر مقدار ينشسته بود و از تخمه ها وانيا يتازه رو يمثل عروسها ايثر

 .بود دلخور بود گريدوش سه عروس د يكرد و تمام زحمتها رو ينم يكار چيه

ساغر حمله كرد چون  ي نهيوباره غم به دل و سباعث تعجب همه شد د نيشب نشده بود كه حجت به خانه آمد و ا هنوز

 !دلش زيامد به قول خودش به خاطر عز يحجت به خاطر او م.پروا بود يدر چهره و وجود ان زن ب شيجواب سوالها

 :جواب سالم حجت را داد و گفت يب يب

 چطور اقا حجت سر شب چراغ خونه رو روشن كرده؟! عجبه  -

 :گفت يب يزد و رو به ب يلنداخت لبخند ايبه ثر ينگاه حجت

 .گهيد مياز گل بهترم ما هم اومد يب يخونه؟خب ب ميايسر شب ب ديما ها با نيگفت يمگه شما نم -

 :و گفت ديكش يآه يب يب

خواد به من  يكرده آره جونم آره ننه تو نم دينكردمو روزگار موهامو سف ديسف ابياس يموها رو تو نيپسر جان من ا -

 .يبد درس

 :گفت جواد

 !خودشون خانوم معلمن تو برو كشكتو بساب  شونيا-
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 :گفت حجت

 .جواد يزبود شد بلبل

 !پامونو گرفت،زبونمونو وا كرد يم؟چالقيچه كن -

 كنه؟يكار م يبا زبونت چ ؟يچ نيميس -

 :اهسته گفت جواد

 !اديپسش بر م از

و مهربان  ريآنها عاشق مادربزرگ پ رفتندياو خوشحال بودند و قربان صدقه اش م يو حجت و جواد از خنده ها ديخند يب يب

 .خود بودند

 انيسر قل يبه حجت كرد و ذغال را رو يرا با انبر آورد سالم سرد و غمزده ا يب يب انيقل يجلو آمد و ذغال گر گرفته  ساغر

 ياو انداخت ول يبايبه صورت ز يرا داد و نگاه حجت جواب سالمش.رفت اندازديبه حجت ب ينگاه نكهيگذاشت و بدون ا

 .ديدر آن ند يرنگ چيه

 .در صورتش نبود يشور و نشاط چيه. ديآن ند در

 :و گفت ستاديا نيرزميپله ز نياول يرو حجت

 .سالم خانوم جون، من اومدم -

 .است بشنود ايبا ثر يرا وقت شيصدا يخواست كس يانگار دلش نم. كرد يآرام صحبت م. رفت ايثر شيبعد برگشت و پ و

 خانوم خانوما؟ يچطو -

 :با غمزه جواد داد ايثر

 .تون بذارن خوبم يب ياگه ب -

 :با تعجب گفت حجت

 اون چرا؟ ؟يب يب -

 :كرد و گفت انيشوهرش ب يآمده بود، برا شيرا كه از صبح پ ييبه سرعت تمام اتفاقات و حرفها ايثر
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 .ها رميخودمو بگ يم جلونتون ديبره شا شيطور پ نياگه ا -

 :و گفت ختير ايدست ثر يرا رو يحجت آب پاك يول

. رو واسه ت گفته بودم زايچ نيمن تموم ا. ينساز هيبا بق نكهيا اي. يكن يخونه به بزرگترا حاضرجواب نيا يتو يتو حق ندار -

 .ميبكن مونويبذار زندگ اريدرن يباز گهيپس د ،يتو هم خودت قبول كرد

و  يب يجواد و ب يهم جلو يچا ينيس كيو  ختير يشوهرش چا يبعد، برا. ساكت شد د،يكه اوضاع را نامساعد د ايثر

 .كوكب گذاشت

توانست بكند كه  يچه كار م. كه حجت در خانه است يحجت سر كند، در حال يفكر بود كه چطور امشب را ب نيدر ا ايثر

خوشحال بود . دست او گذاشت يبود، كنار حجت نشست و دستش را رو ينقشه ا يخود نگه دارد؟ او در پ شيشوهرش را پ

 :به ججت چسباند و گفت شتريخودش را ب. ديد ينم يزيچ يپس كس. هستند وانيدو در ا نيو ا اطيكه آنها در ح نيكه از ا

 ؟يديبنفشه منو د ريتو اون لباس حر يراست -

 كدوم؟ نه؟ -

 .همونو بپوش يگ يم شهيو هم يكن يحظ م ينيكه اگه بب يوا -

 :كرد و گفت يخنده ا حجت

 .هيچطور نميبعداً واسم بپوش بب -

 :گفت يگر لهيبا ح ايثر

 .پوشم يامشب واسه ت م نيهم -

 :خورد و گفت يتكان حجت

 امشب؟ -

 ه؟يآره مگه چ -

 :كرد و گفت يهم حجت خنده كوتاه باز

 .ستميتو ن شيامشب كه پ -
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 :و گفت ديرا در هم كش شياخمها ايثر

 ؟ييكجا ؟يچ يعني ؟يستين -

 .نكن چميسوال پ يخوديپس ب. كجام يدون يخودت خوب م -

 :و با عشوه گفت ديرا در هم كش شيابروها ايثر

منو با  يخوا ياون وقت تو م. ننياصالً چشم ندارن منو ب. ستنيبا من خوب ن نايخونه اومدم، بعدشم ا نيحجت من تازه به ا -

شه چون  يبچه هم ناراحت م نيخورم؟ من كه غصه بخورم خب ا يمن غصه م يگ ينم ؟يو بر يتنها بذار تيبچه تو راه نيا

 ؟يكن تيمنو اذ ادي يخوش م روخدا . ييخون غم و تنها. خوره يخون منو م

 :گفت يبا ناتوان حجت

 .شه يسرا به پا م امتيدستور بابامه، اگه بگم نه، ق نيچه كار كنم قشنگ مهربونم؟ ا -

 :باال رفته گفت ينازك كرد و با ابروها يپشت چشم ايثر

 زه؟يساغر واسه بابات عز نقدريوا، ا -

 :دو پا نشست و گفت يرو حجت

 جيه يب يجز ب گرانيواهللا نه تو و نه د. خواد فقط حرف حرف خودش باشه و بس يآقاجونم م زه؟يرو عز يچ يچ! نه بابا -

 .ستيمهم نبوده و ن يليكس واسه ش خ

 به درك، آره؟ مياگه ما تنها بمون! زنشه و خبر از ما نداره شيخودش پ ؟يچ ينعي -

 گه،يشه د يخب نم يتو باشم؟ چرا واهللا ول شيخواد پ يمن دلم نم يكن يم اليتو خ. راه ننداز يو اوقات تلخ ايب ا،يثر نيبب -

 .حرف گوش كن

 :چادرش را باز و بسته كرد و گفت ايثر

 ،يآسوده ا يباش شمياگه پ. همه كسم. زميمن واسه ت همه چ يها؟ ول د،يد يريچه خ ياون بود شيعمر پ هيكن،  گامين -

من خودم . و ناز و قهر باشه هيخواد گر ياونجا البد همه ش م يول. ينيب يو تازه تكون خوردن بچه ات هم م يراحت و كامل

از ما گفتن  ،يحاال خوددان! كردم كه لعنت بر خودم بادخودم  يگ يبه خودت م تخود ياگه اونجا بر. شناسم يزنم و زنا رو م



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦٠

 .بود

 :زد و گفت يانداخت و لبخند ايبه ثر ينگاه حجت

 .ادي يداره م يب يپاشو، پاشو ب -

 :نشست و صدا زد يب يهم آمد و كنار ب يكه تق دينكش يطول

 .نيسفره رو بنداز -

حركات ساغر  شيچشمها. زده بود هيتك واريكنار د ينبود و حجت به پشت ايثر. باال آمد وانيا يسفره به دست از پله ها ساغر

 .ديكاو يرا م

حجت خورد، انگار به گلوله آتش خورده باشد، فوراً آن را كنار  يدستش به پا ارياخت يب يجوان سفره را پهن كرد و وقت زن

 .بلند شد شيو از جا ديكش

بارها اتفاق افتاده بود كه حجت چند روز به خانه . به او نگاه كند حاضر نبود يدو شب بود كه ساغر حت. حجت گرفت دل

ساغر  نيا. كرد يم هيرا به او هد فشيو لط اهيس يپروا عطر موها يساغر بود كه ب نيا شهيآمد هم يم يوقت يباشد، ول امدهين

 رمقدميزد و خ يلبخند م شيهمان ساغر بود كه به رو نيو باز هم ا. كرد يم يپاك هاو را دعوت ب شيايبود كه با نجابت و ح

 .نبود يخبر شهيدو شبانه روز گذشته، از آن ساغر هم نيدر ا يول. گفت يم

و طناز را در كنار خود داشت، اما دلش ساغر پاك و  زيزن وسوسه انگ نيا ا،يدانست چرا با وجود آنكه ثر يهم نم خودش

 ياما وقت. كرد او را از ساغر دور كند يم يمكار سع يايبود و ثر فيبرابر زنها ضع حجت در. خواهد ياش را م يدوست داشتن

 .كرد يطلب م ازن پاك ر نيآمد، تمام وجودش ا يبه خود م

. ديچرخ يدور لقمه دهانش م ييبايكوچك و خوش فرمش به طرز ز يلبها. كرد يبه ساغر نگاه م يرچشميسفره، مدام ز سر

 .را خورد شيانداخت و غذا نيياو سرش را پ ديكش يحجت آه

**** 

كنار داوود كه تازه به خانه آمده و مشغول خوردن شام . آمد يبود و خوابش نم داريهنوز ب يبودند، اما گل دهيبچه ها خواب همه

 :بود، نشست و گفـت
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 عمو منم بخورم؟ -

 :و گفت ديرفت گونه او را بوس يضعف م يگل يكه دلش برا داوود

 .ايآره نازگلكم بخور جونم ب -

 :گفت نيميس

 ؟يمگه تو نخورد. بذارعمو شامشو بخوره ايب. كنار ايب يگل! اوا  -

 :بچه گانه گفت نيريبا لحن ش يگل

 .خوام با عمو بخورم ينه، م -

 :تكان داد و گفت يسر داوود

 .نهيبش شمينداشته باش بذار پ شيكار -

 :كرد و ادامه داد يرو به گل بعد

 .بخور عمو جون بخور -

 .خورد يگذاشت و داوود با اشتها م يگرفت و در دهان داوود م يكوچك م يلقمه ها يگل

 :گفت يبه گل داوود

 ؟ياريواسه من آب ب ير يم -

 .شد و دل داوود را برد انينما دشيكوچك و سف يو دندانها ديخند يگل

 .نه -

 نه، چرا؟ -

 .كنه يمامانم دعوام م. شكنه يافته م يم نه،يخب سنگ -

 :گفت يداوود گذاشت و به نرم يكاسه آب را جلو ايثر

 .دييبفرما -

 دهيرا فهم نياز كوكب ا ريزنها به غ هيشد كه هم داوود و هم جواد و بق يم دهيد يحاالت مرموز ايكالم وحركات ثر در
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 .بودند

 :صدا زد. آب را گرفت و تشكر هم نكرد داوود

 .خورم ينم گهيد. بردار ببر نويا اياكرم ب يآها -

را بغل كرد و شروع كرد به سر به سر  يحجت گل. خودش بود يكرد و در حال و هوا يم يبا عروسك كوچكش باز يگل

حجت زد و  يكوكب آرام به پا. فضا را پر كرده بود يخنده گل يصدا. داد يو تند تند قلقلكش م ديبوس ياو را م. گذاشتن او

 :گفت

 !كنه ها يم دارين بچه ها رو بولش ك -

ساغر هم . برخاست كه برود بخوابد و عمداً از ساغر خواست كمكش كند شياز جا يب يب. را رها كرد يو گل ديخند حجت

بغل جواد را گرفت و او را به  ريدوباره داوود ز. هم رفت كه بخوابد يتق. را گرفت و به راه افتادند يب ياطاعت كرد و دست ب

 .اتاقش برد

آورد و  رونيسرش را از اتاق ب يتق. و حجت ايمانده بودند ثر. شوهر و فرزندانش شيرا بغل كرد و رفت پ يهم گل نيميس

 :گفت

 !ساغر شيحجت پاشو برو پ -

رفت و راه  نييپا وانيا ياز پله ها يعصبان ايثر. نماند يبحث چيه يجا گريكاغذ، د يبود رو يكه مانند مهر يحرف تق نيا با

 .خانه ماند وانياحوال در ا شانيگرفت و حجت تنها و پر شياتاقش را در پ

 .نه ايمرد را خواهد داشت  نيا دنيتحمل د ايدانست آ يدر اتاقش نم ساغر

هر  يكه برا يباالخره بعد از لحظات. هر دو سكوت كره بودند. بعد درِ اتاق باز شد و حجت در آستانه در ظاهر شد قهيدق چند

 :آمد و دستش را دور كمر ساغر حلقه كرد و گفت كيدو دلهره آور بود، حجت نزد

 ؟ياز من ناراحت -

 :نداد و حجت ادامه داد يپاسخ ساغر

 .كردم بگو ياگه ناحق. اگه خالف شرع كردم بگو. كردم؟ اگه كردم بگو يبد من كار يول يدونم كه ناراحت يم -
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زده بودند كه قدرت  شيرا به لبها يبزرگ نيحاال انگار قفل محكم و آهن يول. حرف در دلش تلنبار شده بود ايدن كي ساغر

 .باز كردنش را نداشت

بود، افتاد و نفرت و انزجارش  دهيه پشت در اتاقشان شنك ايبا ثر شيشب قبل و حرفها اديشد، به  قيبه چهره حجت دق يوقت

 يتو برا ،يعاطفه و عشق منو لگدمال كرد ،يتو منو خرد كرد« ديبكشد و بگو اديخواست فر يدلش م. از او صدچندان شد

 بميرق شينگاه چشم پر آرا ميمنو به ن يچشمها ياير يرنگ ب! محبت يايدراون  يبرا يو سوهان روح، ول يآفت بود هيمن 

. ينيو همنش يو به اون همدل يداد ييبه من تنها. ياون ارزون فروخت ييپروا يو ب ييو متانت منو به پررو ييكمرو. يفروخت

از من سر زده  ييكردم؟ چه خطا كارچه  يپرس يكردم؟ حاال از من م يكار بد يگ يحاال م. و به اون وفا يتو به من ستم كرد

 »كردم؟ يچه خبط اي

 .نداشت يقدرت چيانگار ه يمرد را به همه عالم خبر دهد، ول نيا يها يبزند و آشكارا تمام بد ادياست فرخو يم دلش

 :و گفت ديساغر كش يموها يرو يدست حجت

واسه بچه ش بده و اون  يديوقت د هي. كه حامله ست يدون يم... آخه اون . كنن تشياذ گرانيو نذار د ايو با اون كنار ب ايب -

 ...فقط فقط  يچيكه ه ايواال خود ثر. نهيب يبچه صدمه م

 .كند يم هيلرزد و هق هق گر يساغر به خود م ديناگهان د. ساكت ماند يحرف خودش را قطع كرد و چند لحظه ا خودش

 .شد يم نينقش زم دهيرنج كش ينوايحجت به موقع او را نگرفته بود حتماً زن ب اگر

 :و گفت ديكش شينشاند و شمد كنار اتاق را رو نيزم ياو را رو آرام

 ؟يلرز يچرا م ؟يكن يم هيشد ساغر جان؟ چرا گر يچ -

پر از آب را به  يوانيحجت ل. ختير يم رونيو ب ديجوش ياز اعماق وجود م دگانشيو چشمه اشك د ديلرز ياراده م يب ساغر

دو  يكي نيدر ا نوايزن جوان ب. را بست و از حال رفت شيو چشمها دياز آب را نوش يساغر جرعه ا. كرد كيدهان او نزد

 .نمانده بود شيبرا يينا گريكرده بود كه د هيروز گذشته، آنقدر گر

 .بود يو مهتاب دهيرنگش پر. بود باتريچهره اش در خواب، معصوم تر و ز. آرام او را خواباند حجت

 .ديسر خود د يا گشود و حجت را باالر شيبايو ز اهيس يبعد چشمها يكم
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 ؟يشد داريساغر، ساغر جان ب -

در تنش  يكرد رمق يداشت و حس م جهيسرگ. بالش ولو شد ينتوانست آن را نگه دارد و دوباره رو يرا بلند كرد ول سرش

به  ايكند و  ييخواست از او دلجو يكه م يلحن. ديشن يرا م مشيو لحن مال ديد ياو شوهرش را در كنار خود م. نمانده يباق

خواست اصالً  يانگار نم. حجت باز نگذاشته بود يرا برا يراه چيدل ساغر ه يلو. دينما هيزشت خود را توج يكارها يگونه ا

 و اندوه، دوباره به خواب رفت يبا ناراحت. ندياو را بب ايرا بشنود  شيصدا

... حاال  ياو بوده، ول شيآمد حجت پ ادشي. رفت يم جيد و سرش كمتر گحالش بهتر بو. شد داريشب، از خواب ب يها مهين

رفته؟ چرا رفته؟ اگر من حجت رو  يپس اون كجا رفته؟ ك«. دياو را ند يول. حاال كجاست؟ برگشت و كنارش را نگاه كرد

عالقه من  ليدل ،يدلشوره و نگران نيهم ايچرا دلواپس و نگرانم؟ آ م؟رفتن و نبودنش ناراحت يدوست ندارم پس چرا برا

 »ست؟ينسبت به او ن

 »اون؟ شينكنه رفته پ ا،ينكنه، آه نه خدا... نكنه «به مغزش خطور كرد  يفكر ناگهان

 شيپاها. محابا از جا برخاست چادرش را سر كرد و از اتاق خارج شد يب. را گرفت بانشيو دوباره غصه گر ختيفرو ر دلش

 .سابقه به سراغش آمده بود يب يدلهره ا. وجودش را فرا گرفته بود قيعم يترس. دنديلرز يم

پس «. زيزن فتنه گر و وسوسه انگ نيبود كنار ا نجايبود شوهرش ا دهيدرست فهم يآر. و گوش داد ستاديدر اتاق ا پشت

غلط كرده ! االتهيخ نايا ةنه، هم... گفت  يم يگريد زيچشمهاش چ يمن آمده بود؟ ول شيحجت با زور و فشار قانون پدرش پ

 يو حقه باز ايهم كه آمده بود ر ياصالً همون چند لحظه ا. خواد ينم نوم چميه. دوستم نداره چميه. پست و رذل ةكيمرت

 »!بود

 يخدا، ا يا« ديرا به وضوح بشنوند، بگو شيكه همه مردم صدا يبكشد، هوار بزند و از ته دل طور اديخواست فر يم دلش

 »بر خود و كردارشان نها،يبر ا نينفر ن،يركسان نف يب يخدا

درد گرفت، اما با  شيخورد و ساق پا نيشب به زم يكيتا به اتاقش برود، اما هنوز چند قدم برنداشته بود كه در تار برگشت

 هيخود را جمع و جور كرد و به اتاقش رفت، در را بست و بر بخت بد خود گر عيداد، سر يكه آزارش م يديوجود درد شد

 .كرد
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 يمانند سال شيو هر لحظه برا ديكش يساغر عذاب م دند،يفهم يخوش و خرم بودند و گذشت زمان را نم ايحجت و ثر هرچه

سپرد تا  يم ريساخت و خود را به تقد يدرد م نيبا ا ديبه هر حال او با. رفتن نداشت اليشب خ ياهيگذشت، انگار س يم

 .ديآ يم شيچه پ نديبب

خودش را كنار  يول د،يد اطيشد و از پشت پنجره، او را افتاده بر كف ح داريخوردن ساغر، ب نيزم يشب، داوود با صدا همان

 .نديتا ساغر او را نب ديكش

 »كرد؟ تيداشت، پس چرا حجت خر زيساغر كه همه چ«داوود با خود گفت . بود دهيساغر هم او را ند اتفاقاً

 ايمثل ثر يهمه زنها نيا! بچه يبابا گور بابا يا! كه شاخ و دم نداره تيخر«گفت  يديق يو با برا باال انداخت  شيابروها بعد

آشغال رو  نيداداش احمق ما رفت ا نيدونم چرا ا ينم. باهاشون ازدواج كنه ستيكس هم حاضر ن چيه خته،ير ابونايخ يتو

رو خر كرده،  گرونيكه د دهيرس الشيخ كهيمرت. تونه رنگ كنه يحجت ما رو كه نم گهيد! هيابونيزنه خ يداد م كهيزن! گرفت

 »!ايح يب يعشوه ا كهيكور خونده، خر خودشه و اون زن يول. ما رو هم آره

ساغر با چادر  ديد يوقت. به اتاق ساغر آمد و آهسته در را باز كرد يهنوز همه در خواب بودند، حجت با حقه باز يوقت سحر،

 »ده؟يبا چادر؟ نكنه فهم نجا؟يچرا ا«به شدت جا خورد و با خود گفت  ده،يبنماز در گوشه اتاق خوا

 »اما اون حوصله ام رو نداشت شش،يخب خودش نخواست، من كه اومده بودم پ«بعد فكر كرد  يدستپاچه شد ول يكم اول

 .دينفهم يزيچ گريزود خوابش برد و د يليتشك ولو شد و خ يرو اليخ يب بعد

دانست كه  ياو م. ديفهم يو مكر شوهرش را م لهيخوب ح يليخ. ديد دهيتشك خواب يشد و حجت را رو داريب ساغر

نزد ساغر  شبيكه من د ديو به همه بگو ديايب رونياز اتاق او ب گرانيد يرد گم كردن جلو يخواهد صبح برا يهمسرش م

 .بروم ايثر شيپ ديبودم و امشب حتماً با

كرد؟ حاال كه  يم ياو چه فرق يحجت برا امدنين ايآمدن  گريد. را كنده و به دور انداخته بوددندان خراب  نيا گريد ساغر

 كرد حجت كجا باشد؟ يم ينداشتند كه با هم بزنند، چه فرق يآنها با هم خوش نبودند و حرف

نمازش را خواند و دوباره از اتاق خارج . دست و صورتش را شست و وضو گرفت. رفت رونيجا برخاست و از در اتاق ب از

 :به ساغر كرد، با خنده گفت يكوكب نگاه. صبحانه شدند هيهر دو مشغول ته. شده بود داريكوكب ب. شد
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 بهتره، مگه نه؟ روزيو حالت از د يانگار امروز سرحال -

 .انداخت نييشوهر دوخت و سرش را پامادر دهيو غمبارش را به د سيچشمان خ ساغر

 :زد و ادامه داد يخودش را به نفهم كوكب

هر  يموند، ول ايثر شياگر شب اول پ. كرد تيبچه ام چه عدالت رو رعا يديد. يكن يكم كم عادت م يخب اولش سخته ول -

 !قربونش برم، به خدا ماهه بچه ام ياله. كنار تو سر كرد شبشويبود د يطور

 :گفت يحرصش درآمده بود به آرام يليكه خ ساغر

 .من نبود شيپ شبياون د يول -

 :به ساغر كرد و گفت يخشكش زد و بعد نگاه يلحظه ا كوكب

 شه؟ يمگه م -

 .انداخت و با همان تكان سر جواب مثبت داد نييسرش را پا ساغر

 :با تعجب گفت كوكب

 بوده؟ ايثر شيپ -

 :آرام گفت ساغر

 .بله خانوم جون -

 :از پسرش گفت يو با طرفدار نداختيجا خورده بود، اما خودش را از تك و تا ن يحساب كوكب

 يشوهرش م يآخه دختر جان آدم وقت. يكه كفترت رو خودت پر داد نهيمنظورم ا يعني. يكرد تشيخب البد اذ... خب  -

 ادي يكه م ييمردش رو نگه داره كه اقالً مردش اون شبا يبفهمه كه چطور ديداشته باشه و با استيس ديبا رهيگ يره و زن م

 .بده شيفرار نكهيبخوادش، نه ا ششيپ

 :را برداشت و گفت يقور بعد

 .ريبگ ادي ايخرده از ثر هي -

 يرا خوب م زهايچ نيزن بود و ا كيخود كوكب . رفت يبود كه به قلب خسته و مجروح ساغر فرو م يزيخنجر ت ايثر اسم
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 لرزاند؟ يزن جوان را م نيدل ا هودهيب يها يحرفها و طرفدار نيپس چرا با ا. ديفهم

 .استكان ها و قندان را برداشت و باال رفت ينيندارد، س شيبرا يزيزن ابله، جز خرد شدن اعصاب چ نيصحبت با ا ديد ساغر

پرمعنا  يو ساغر نگاه ديشد ساغر را د حجت از اتاق خارج يوقت. هنوز خواب بود ايثر يحجت، ول يشده بودند حت داريب همه

. از آن خجالت زده نشود شتريسرش را برگرداند تا ب. داند يرا م زيكه ساغر همه چ ديحجت فهم. نگفت چيبه او انداخت و ه

 .كند داريب وان،يرفت تا او را قبل از آمدن پدرش به ا ايبعد به سراغ ثر

 :مسخره گفت يكنار ساغر قرار گرفت و با حالت. دست و صورت خود را شست و با گوشه چادرش خشك كرد ايثر

 !سالم ساغر جان -

 .ساغر فرو رفت يعقرب بر رگ و پ شيو خنده او مانند ن دياز ته دل خند ايثر. جوابش را نداد و از كنارش گذشت ساغر

 :گفت ديشن يكه فقط ساغر م يآهسته طور ت،يبود، با عصبان يلساغر، مشغول مرتب كردن لباس گ كيكه نزد نيميس

اون دهن گاله شو . چلوندم يتو بودم خرخره شو م يآخ آخ ساغر اگه من جا! تهيكه مرده شور خنده هاتو ببرن عفر يآ -

 .نره ادشيوقت  چيه گهيكردم كه د يخنده رو واسش خنده م يكردم و حساب يپاره م

 :گذاشت و با نگاه به آسمان گفت نيميشانه س يرو يدست ساغر

اتاق من  يتو ديصبح زود خز يول. اون بود شيحجت بازم پ شبيد. كنه يو خودش قضاوت م نهيب يهمه رو م يياون باال -

 .من بوده شيپ شبيكه همه فكر كنن د

 :گشاد شد و گفت نيميس يچشمها

 گه؟يپس حرف آقابزرگ كشك د! عجب -

 :و دوباره گفت ديخند بعد

 !خود آقابزرگ هم كشكه چه برسه به حرفش ادي يكه بوش م نطوريا -

 :گفت يبا نگاه تند وانيا ياز باال كوكب

 ؟يتا ظهر همون جا واست يخوا يالبد م ؟يكه چ يزن ياونجا ورور حرف م يخواد واستاد يم يبنفشه چا ن،يميس -

قبل از رفتن به  يصبحانه جواد را حاضر كرد ول ينيد سگذاشت و بع شياز پله ها باال رفت و صبحانه بنفشه را جلو نيميس
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دستش را گرفت و . گذاشت و به كمكش رفت نيرا زم ينيرسانده، س يرطاقيبغل خودش را تا ز ريجواد با چوب ز دياتاق، د

 .با او همراه شد

 :گوش جواد گفت خيب نيميس

 .ايثر شيحجت رفته پ شبيد -

 :كرد و گفت نيميبه س ينگاه جواد

 شه؟ يمگه م -

 .حاال كه شده -

 شه؟ يم يپس حرف آقاجون چ -

 :و گفت ديخند نيميس

 !گذاشته لب كوزه و آبشو خورده -

- شه ها يم يامتيق نجايكنه و ا ياگه آقاجون بفهمه قشقرق به پا م! يه. 

 .تو هم كالش پشم نداره يبابا گهينه جواد جون د يخدا كنه بفهمه ول! به درك -

 .كنه يم يكه الپوشون زهيعز نيفقط ا. چرا داره، خوبم داره -

 :را باال انداخت و گفت شيشانه ها نيميس

 .رهينگ ويو طرف ك رهيبگ ويدونه طرف ك يچه م نيتموم تهرونو بسه، ا يكه تو دار يمادر نيا -

 .سالم كرد و با كمك حجت از پله ها باال رفت و نشست جواد

 :به جواد زد و گفت يلبخند ايثر

 آقا جواد امروز حالتون چطوره؟ -

 :كوتاه پاسخ داد يليخ جواد

 .خوبم -

 .بود زانيزن گر نيخواست با او هم صحبت شود و از ا ينم دلش
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چادرش را باز گذاشت و سر و گردنش را . داوود نشست يدرست روبرو ايثر. نشست يو كنار تق وستيهم به آنها پ داوود

 :متوجه شد و گفت يب يب. شتگذا شيبه نما

 .ادهيخونه نامحرم ز نيا يتو ينيب يچادرتو بكش جلو، مگه نم ايثر -

 :گفت ايثر

اون خونه،  گهيخونه آدم نامحرم باشه، كه اگه باشه د يخدا نكنه تو. نميب يخانوم، كو نامحرم؟ من كه نامحرم نم يب يوا ب -

 .ستيخونه ن

 :كرد و گفت يدست شيپ يب يب يول د،يبگو يزيدرهم فرو رفته خواست چ يخورد و با اخمها يا كهي يحاضرجواب نياز ا يتق

 .كنه يزنه كه مرد رو نامحرم م نيا -

 ؟يچ يعني! يب يب نيزن يوا حرفا م -

گار ان يتو اومد ياز وقت يكردن ول يم يهمه مث خواهر و برادر با هم زندگ نجايا ،يبود ومدهيتو ن يتا وقت نكهيا يعني -

 .نامحرم هم اومده

 با ناز و ادا گفتك ايثر

 ... نكهيا ايقدا از كدوم پرورشگاه اومدن؟  ميقد و ن نياگه خواهر و برادر بودند ا! ها نيزن يچه حرفها م -

 :دينعره كش تيبا عصبان يتق

مث گربه  اديب رونيب طونيكنم از جلد ش يهرچه مالحظه اش رو م. بكش چفت اون آب انبار رو! ببند اون دهن هرزه تو -

 يم اليخ! ايشرم و ح يب كهيزن يكن يغلط م ؟يد يمنو م يب يجواب ب. كنه يو جواب رد و بدل م ستهيچشم ما وام يكوره تو

 يبزن يو هر حرف يبكن يكه هر كار دهيرس التيهم نوش كرده؟ به خ الهيپ كيو  ختهيرو سرش ر يرتيغ يآب ب يتق يكن

 دم؟ يبهت عزت و حرمت م

 :را به سكوت دعوت كرد و گفت يتق يب يب

 .نشده يزيحاال كه چ يتق نيبش -

 :را نگاه كرد و گفت يب يآتش گرفته ب يبا چشمان ايثر
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 بشه؟ يخواست يم يچ گهيد -

 :داد زد تيبار داوود با عصبان نيا

 يبگو شوهر ب ستين تياگه حال ته؟يحال ،يانگار با همه ما سر دعوا دار يحرف بزن يب ياگه به ب! دهنتو پيبكش اون ز -

 .كنه تيحال رتتيغ

 :كرد و گفت ايبه ثر يزيبود، نگاه تند و ت دهيو چهره در هم كش يكه عصبان حجت

 !خفه شو ته؟يخف شو، حال -

 :گفت ايثر

 ...خوان  يم نايا ؟يچ يعني -

 :حرفش رو قطع كرد و گفت حجت

 !اتاقت يگم خفه شو و پاشو برو تو يم -

خارج شد و  وانيو از ا ديچيچادرش را دورش پ تيكنف شده بود با عصبان شيمخصوصاً هوو گرانيد يجلو يكه حساب ايثر

 :گفت يب يحجت به ب. گرفت شيراه اتاقش را در پ

و  نيمهربون شهيهم ن،يكرده، شما كه بزرگ يتيچه خر دينفهم. جان ببخش، اونو به خاطر من ببخش، غلط كرد يب يب -

 .نيايشما كوتاه ب ن،يشما ببخش ن،يبا گذشتهم  شهيهم

 :گفت يب يب

 .گم ينم يزينداره ننه، من كه چ بيع -

 :به حجت كرد و گفت يرا تنگ كرده بود، نگاه غضبناك شيكه چشمها يا دهيدرهم كش يبا ابروها يتق

 !زن گرفتنت نيخاك بر سرت با ا -

 .رفت رونياز در ب تيكرد و با عصبان يخداحافظ يب ياز ب بعد،

كردند و با  ينم يبچه ها هم باز يهمه ساكت بودند، حت. تلخ از خانه خارج شد يو با اوقات ديرا بوس يب يهم صورت ب داوود

 .كردند يبزرگترها را نگاه م يو تعجب خاص رتيح
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 يزننده ا تيضعبا و ايثر ديد. در را باز كرد و ناگهان خشكش زد. رفت شيپ ايبه طرف اتاق ثر نيو خشمگ يعصبان حجت

 .گوشه اتاق چمباتمه زده و نشسته

 :او را كنار زد و گفت يموها. ندينب تيوضع نيرا در ا ايثر يتا كس ديدر اتاق را بست و پرده ها را هم كش بالفاصله

 ؟يحموم يمگه تو نميبب ااهللاي. خجالت بكش پاشو خودتو جمع كن نم،يپاشو بب ه؟يچه وضع گهيد نيا -

 :گفت تيبا عصبان ايثر

 كدو؟ اي يبود اريتو خ -

 ؟يكه چ ينشست نجايا ينجوريپاشو خودتو جمع كن ا ؟يكن يوق وق هم م ،يكرد يحاال خوب غلط! خفه شو دهنتو ببند -

 ره؟يخواد جلومو بگ يم يخواد بهم حرف بزنه، ها؟ ك يم يك. خواد يآره جونم دلم م. خواد يدلم م -

 .ونمت سر جاتنذار بش ارا،يسگ منو درن ياون رو -

 :و گفت ستاديحجت ا يبلند شد و جلو ايثر

 .نميببب ااهللايها؟  ،يكن يم كارميچ اديسگت درب يمثالً اگه رو -

حمله سوءاسفتاده  نياز ا ايثر. تشك افتاد يبر صورت او نواحت كه رو يمحكم يليخونش به جوش آمد و چنان س حجت

 :داد و هوار را گذاشت يكرد و بنا

 .پهلوم يبچه م، آ يدلم، آ يآ -

 زشيكرد و در اتاق را باز كرد و عز ايبه تن ثر يخودش را گم كرده بود بالفاصله با زور لباس مناسب يكه دست و پا حجت

را كه  ايو ثر ختنديو اكرم بالفاصله و با عجله به اتاق حجت ر نيميكوكب و س. سرش گذاشته بود يخانه را رو ايثر. را صدا زد

 .دنديد د،يچيپ يخود م در رختخواب به

 :به صورتش زد و گفت كوكب

 ؟يشد نيشده؟ چرا همچ يچ! خدا مرگم بده يوا يا -

 :گفت يدگيبا در ديكش يم اديكه فر ايثر

 .صورتم ينامرد زد تو نيا...  نيا -
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 :با تعجب گفت كوكب

 صورتت؟ يزد تو -

 .دلم يآ. شكمم يآ ،يآ. صورتم بعدشم پرتم كرد يآره، آره زد تو -

 :بود رو به مادرش كرد و گفت دهيكه رنگش پر حجت

 .بشه يطور نيخواستم ا يبابا نم -

و  نيميكوكب و س. شربت قند درست كرد و به او داد تا بخورد يوانيهم ل نيميرا به كمك اكرم بلند كرد و س ايثر كوكب،

شده و مالفه ها مچاله و درهم لوله شده كنار رختخواب ها هنوز جمع ن. اكرم تازه متوجه وضع شلخته و درهم اتاق شدند

و از  ديحجت خجالت كش يطرف و آن طرف اتاق ولو بودند، جلو نيكه ا ايثر يلباسها دنيبا د نيميس. تشكها افتاده بودند

 .آمد رونيبعد به بهانه بچه ها از اتاق ب. شد زاريب شتريب قهيسل يزن نامرتب و ب نيا

 :را صدا زد و گفت منيس ،يب يب

 ن؟يميشده بود س يچ -

 يكاش محكم تر و جانانه تر م يا. حجت زده بود و پرتش كرده بود! يباز يبود و غربت يگر يهمش كول ،يب يب يچيه -

 .زد

 .زاد يداد و هوار كرد كه گفتن البد داره م نيهمچ طهيدختره سل -

 .يب ينه بابا ب -

 :رد و آهسته گفتو ساغر آو يب يب كيسرش را نزد بعد

 .بگم يزيچ هيخوام  يم يب يب -

 .بگو -

 ه؟يجورائ هيدختره  نيكنم ا يم اليخ من

 ه؟يچه جور -

 :را باال انداخت و گفت شيشانه ها نيميس
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 يتنها من نم نويا. هياصالً حرف زدنشم عوض. اسيكاباره ا نيع يمنو ببخش ول ايمثل، خدا... مثل  ييجورا هي. بگم واهللا يچ -

 .گه يگم ها، جواد هم م

 :تكان داد و گفت يو سر ديكش يآه يب يب

 .شه يم يبعد چ ديد ديزد، با يشه حرف يكرد و نه م يشه كار يفعالً كه نه م. دونم ينم يكردم، ول ييفكرا هيخودم هم  -

 :خارج شدند و كوكب گفت ايو اكرم از اتاق ثر كوكب

 .ضعف كرده. دختره بخوره نيدرست كن ببر ا يزيچ هيپاشو  نيميس -

 :شده بود، گفت يعصبان يليكه خ نيميس

 ...اون كه صبحونه خورده  -

 :كمرش برداشت و گفت يدستش را از رو كوكب

 .كتك خورده گهيبابا اون موقع خورده، حاال د يا -

 :كرد و گفت يب يرا به ب شيرو بعد

 شه، ها؟ يكه نم شيزيجون زده دختره رو پرتش كرده، به نظر شما چ يب يب -

 :به كوكب كرد و گفت ينگاه موشكافانه ا يب يب

گه بده بخورم بپا  يفقط م. ستين شيزيدختره چ نيبرو بابا ا ؟يدون ينم يراس راس اي يزن يم يخودتو به ندونم كار -

دونم چرا  يكوكب من نم نيشده؟ ب يكي نيشه فقط ا يكس حامله نم چيمگه ه. خب باشه! كه حامله ست ؟يكه چ! رمينم

خدا  ارهيب رونيحلقش ب ياز تو ششويو كجا ن يدختره حال ك نيبگم ا بهت يول. يذار يدختره م نيا يبه الال يل يتو ل نقدريا

 .كه راحت درمون بشه ها ستين يطور زهرها، زهر نيبدون ا نميا. دونه يم

 .شه كه ولش كنم به امان خدا ينم. تو شكمشه دختره زاد و ولد بچه خودم نيانصاف ما كجا رفته؟ خب ا. يب يبابا ب يا -

 :گفت ريبا تغ يب يب

 دو نفر ول شده بودن؟ ها؟ نيپس چرا ا -

 :گفت ظيانداخت و بعد با غ نيميبه اكرم و س ينگاه كوكب
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 .يتو كه هنوز واستاد نيميس -

 :گفت يب يب

 .ستنيكه كلفت اون ن گرونيد. دهنش يلقمه نون بذاره تو هي نيرزمياگه گشنشه پاشه بره ز. ره ينم ييجا نيميس -

كه  ديطول نكش يليخ. شد يكوكب نم يجلو يول. كرد يرا غرق بوسه م يب يو دهان ب ديپر يخواست م يدلش م نيميس

 :حجت از اتاق خارج شد و جلو آمد و گفت

 .جون شما و جون اون گهيد. برم ديمن با. دهيخواب ايثر زجونيعز -

شوهرش همه و همه  يها و دغدغه خاطرها يها و دلشورگ يحجت، نگران يها يسفارش ها و دلواپس. ختير فرو رساغ دل

 .جمع شده بودند ايبه نام ثر يزن يجا، برا كي

 يرا به خودش هم نم ياو سفارش و. بار هم نشده بود كه حجت سفارش ساغر را به مادرش بكند كي يبرا يبه حال حت تا

بند  اينفسش به نفس ثر ييرفت و گو يم رونياز خانه ب ريآمد و د يزود به خانه م ايحاال به خاطر ثر. يگريكرد چه رسد به د

 .بود

كتك خوردن، له ظدن و ورم كردن صورت و بدن  ناياز نظر ا«: ديشيبه كوكب كرد و با خود اند ينگاه يرچشميز ساغر

ناقابل به  دهيكش كي يحقمونه، ول اد،يم نيميكه سر من و اكرم و س ييهزار بال داوود نسبت به اكر و يمحبت يب ن،يميس

از كدام عدل و  ؟يزن يكه در موردش حرف م يدون يم يزيو عدالت چ افاصالً كوكب خانوم، تو از انص! هيناحق ا،يصورت ثر

 »د؟يقضاوت كن يكيو ن يبه خوب ديتون يپس چطور م. ديدون يطرف م كيشماها كه فقط عدالت رو  ؟يكن يعدالت صحبت م

زن  يكرد و برا يرا حس م نيا يبه خوب يب يب. گرفتند يساغر، از هم سبقت م يدر آزار روح كيو حجت هر  ايثر كوكب،

 .بود نيجوان غمگ

 :دندينادر همه به طرف او چرخ يصدا با

 .عبداهللا اومده ييدا يمرتض ايمامان، مامان ب -

 .برادرش رفتبه سرعت به استقبال  نيميس

 .نيميسالم عمه س -
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 و داداشت همه خوبن؟ نيبابات خوبه؟ نازن ؟يماهت، قربونت برم كجا بود يسالم به رو يوا -

 .واسه تون كارت عقدكنون آوردم. بله عمه جان همه خوبن -

 بودم؟ فدات بشم؟ بهيعمه مگه من غر يوا يا -

كنم و بگم كه همه دلمون  يآقا جواد چطوره؟ بابام گفت عذرخواه يپا ينه عمه شما كه نه، واسه اهل خونه آقاجواد، راست -

 هي اديبابا گفت فرداشب خودش م يراست. واهللا ميو عقدكنون هست نينازن يكارا ريدرگ. نشد يول ادتيع ميايخواست ب يم

 كه؟ نيخونه هست. زنه يسر به آقاجواد م

 .كه بده نجايا! تو ايحاال ب. ميآره عمه خونه ا -

 .برم ديزود با نم،يفقط آقا جواد رو بب امي يباشه عمه م -

 .ما بمون شيناهار پ ؟يكجا بر -

 .بابا سفارش كرده زود برگردم. نه عمه جان -

عقدكنان را  يبا اهل خانه، كارتها يضمن سالم و احوالپرس يمرتض. كنان و خندان وارد خانه شدند فيتعر يو مرتض نيميس

كرد و با بدرقه  يخوش و بش با او، از همه خداحافظ ياز جواد به اتاق رفت و بعد از كم ياحوالپرس يبعد برا. داد نيميبه س

 .خارج شد اطياز در ح نيميس

عبداهللا از . و مهمتر از آن آمدن برادرش به خانه آنها نينازن يعروس! يخوش يچه خبرها. كردند يآب م نيميدل س يتو قند

خوشحال بود كه  نيميحاال س. گذاشت يوقت پا به خانه شان نم چيه باًيهم تقر ليدل نيهم آمد، به يخانواده جواد خوشش نم

 .ديايگرفته به آنجا ب ميتصماز شوهرش،  يعبداهللا به خاطر احوالپرس

 م؟يو پارچه هامونو ببر ميتند تند كارامونو بكن نيجون اگه اجازه بد يب يب -

 :و گفت ديخند يب يب

 .نياتاق من پارچه هاتونو ببر يتو نيايب نيآره ننه كاراتونو بكن... خودت  يبچه ها يمبارك باشه دخترم انشاءاهللا عروس -

از كوكب كه بعد  ريرا فراموش كرده بودند و به غ ايهمه ثر. خانه شدند و ناهار را هم آماده كردند يمشغول كارها عروسها

 .كرد ياستراحت م يشمرده و حساب متيو او هم فرصت را غنزد  ياز رفتن حجت مدام به او سر م
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 يب ياش را برداشت و جعبه نخ و سوزنش را هم به دست ساغر داد و به اتاق ب يچيهم متر و ق نيميبه اتاقش رفت و س يب يب

 .رفتند

 .ننديوقت غم نب چيند و هبپوش يو سالمت يكرد كه به خوش يگفت و آرزو م يمباركباد م يب يشد ب يم دهيكه بر يپارچه ا هر

لباس . نديكارش را بب جهينت نيميخانه، ابتدا لباس ساغر دوخته شد و ساغر لباس را به تن كرد تا س اديز يروز با كارها همان

 :گفت نيميس. از او برنداشت دهيد شيها يكوكب هم با تمام بدجنس يبود كه حت بايدر تن ساغر آنقدر ز

 ؟يش يم يچه شكل نميدورت بب زيساغر ساغر موهاتو واكن و بر -

 :لبش را گاز گرفت و با خجالت گفت يبه آرام د،يو كوكب خجالت كش يب ياز ب ساغر

 !اوا خدا مرگم بده -

 :و گفت ديخند يب يب

 .واكن ننه سوتو،ينداره واكن اون خرمن گ يبينه ننه ع -

 يشميو ابر يمشك يبه موها يب يب. ختيباز كرد و دورش رس د،يرس يكمرش م يتا رو را كه شيموها ،يب يبه اصرار ب ساغر

و  بايز نقدريدختر كه ا نيا ايخدا« ديشيبعد با خود اند. فوت كرد شيرا خواند و به سو» ال حول و القوة«لب  رياو نگاه كرد و ز

لطف رو  نيا ،يبه او داد ييبايهمه وجاهت و ز نيتو كه ا. يداد يشدن رو هم بهش م ركاش نعمت بچه دا است،يبا شرم و ح

 »هم در حقش بكن

 يليمعلوم بود كه خ. آمد رونيهم از اتاقش ب ايثر. خانه رفتند يكارها هيساغر كه تمام شد،عروس ها به دنبال بق لباس

 .داد يپف كرده اش او را چاق تر نشان م يو صورت و چشمها دهيخواب

ساغر كنار حوض بود و . داد يخوش طعم و خوش عطر م يخبر از چا وان،يسماور داخل اقل قل  يحاضر بود و صدا ناهار

 :گفت يرفت و با خنده كوتاه كينزد ايثر. كرد يزرد دور گلدانها را جمع م يبرگها

 .سالم -

چادرش را باز  ايثر. سالمش را پاسخ گفت و به كارش ادامه داد. ديخود د يرا روبرو بيسرش را بلند كرد و چهره رق ساغر

 :و بسته كرد و گفت
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 نه؟ ديتو از من خوشت نما نميبب -

 :انداخت و گفت ايبه ثر يو نگاه ستاديصاف ا. شده بود، اما خود را نباخت ريغافلگ ساغر

 اد؟يبدم ب اي اديكنه كه خوشم ب يم يتو چه فرق يبرا -

 :را باال انداخت و ادامه داد شيشانه ها ايثر

 !ون من هووتمچ. خب برام مهمه -

 :دوباره گفت ايجوابش را نداد و ثر ساغر

 ست؟يمونه، برات مهم ن يم شميو پ ادي يمن م شيحجت پ نكهيا -

 :و گفت ختير يحلب تيبرگها را داخل پ ساغر

اگه عشق و عالقه از  يول. ده يكنه و به اون بها م يم تيدلش باشه حتماً از اون عشق حما يعشق زنش تو ياگر هر مرد -

 .ستين الشميخ نيده و ع يكنه و دلشو هر طرف هل م ينم يواسه ش فرق گهيبره، د نيب

 :و گفت ديكش يآه بعد

 .دونم اونم وجود بچه ست يرو خوب م زيچ هي يول. دونم ينم يشما، واسه چ يحجت منو كنار انداخت و اومد پ -

را به  شيلبها. ديناگهان عضالت صورتش منقبض شد و رنگش پر. قارتو ح يخفت و خوار ياز رو يبغض. بغض كرد ساغر

 .كند يريهم فشرد تا از لرزش آنها جلوگ

 ديرا نزد او د ايثر يكه ساغر ناراحت شده و وقت ديفهم نيميس. آرام شد يآمد، كم يكه به طرف او م نيميس دنيبا د ساغر

 .زن است نيكرد كه عاملش خود ا نيقي

و  نيميس يعنيدو زن  نيا يدادند كه روز ياحتمال را م نياهل خانه هم ا. آمد يخوشش نم اياصالً از همان روز اول از ثر او

 .رنديهم قرار گ يروبرو ايثر

 ايثر. او نشود چيپاپ يليكرد خ يم يهم سع ليدل نيبه هم. دانست يقَدر م يفيآمد و او را حر يخوشش نم نيميهم از س ايثر

 :گفت

خونه با هم  نيا يخب باالخره ما هر دو تو. ميبا هم حرف بزن يخواستم كم يفقط م. خواستم شما رو ناراحت كنم يمن نم -
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 .ميفهم يرو خوب م گهيباشه احساس همد يهر چ. ميو هر دومونم زن ميشوهر دار هيهر دو . ميكن يم يزندگ

 :ناگهان برخاست و گفت ساغر

از هوش رفتم بدون  ديد يكشم؟ وقت يم يدونه كه من چ يفهمه؟ مگه اون م يرو م ناياحساس، حال؟ مگر حجت هم ا -

به خودش راه نداد و آه دل منو  يدغدغه ا. خواهد آمد يآمده و چ يبه جهنم كه سر من چ. اريككش بگزه رفت سراغ  نكهيا

خودش  شيالبد پ. اتاقم رها كرد و رفتهمون  يوامونده اش منو تو دل نيهم ازين ياون برا. نداد حيدل خودش ترج ازيبه ن

 !چه بهتر ومدميفكر كرد اگه هوش آمدم كه اومدم اگه هم ن

ساغر به موقع و به جا  نكهيخوشحال از ا نيميس. دور از انتظار بود اياز ثر ريهمه به غ يصحبت كردن ساغر، برا نگونهيا

 .داد يآن دو گوش م يجمع به گفتگو يساكت و با حواس. را داد تهيعفر نيجواب ا

 :گفت ايثر

در اون،  ياز سوت و كور بودن خونه اش و كمبود بچه ا ،يزن يحرف م يكه تو ازش به بد يدل نيهم ،ياگه دل مرد -

 به نظر تو اون جفا كرده، خطا كرده؟ ؟يداشته باشه چ تيشكا

تكان داد و با بغض  يسر. از غم پوشاند يله ابه قلب ساغر فرو رفت و دوباره صورتش را ها يزيبچه مانند خنچر ت ادي! بچه

 :گفت

 !كشم يم يدونم چه درد يكشم و فقط هم خودم م يفعالً كه من درد م -

 .ببرد وانياستكان ها را به ا نينيرفت تا س بعد

رش را در اتاق جواد هم ناها. از جواد در خانه و سر سفره نبودند ريكدام از مردها به غ چيشده و ناهار حاضر بود، اما ه ظهر

. ساختند يو كمان م ريت اطيكنار ح ومرثينادر و ك. بود دهيراه رفته بود، خسته شده و خواب اديخودشان خورد و چون ز

هم در  يدوخت و گل يم يعروسكش روسر يبنفشه هم برا. هم كنار آنها بود ناصركرد و  يم ريدوچرخه اش را تعم امكيس

 .آغوش ساغر خوابش برد

 .ساغر شيخانه را مرتب كرد و رفت پ. جواد خواباند شيرا بغل كرد و برد پ يآهسته گل نيميس

 :زد و گفت انشيبه قل يپك يب يب
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 نجا؟يا ادي يجان امروز خان داداشت م نيميس -

 .كنه ادتشيبه جواد سر بزنه و ع ادي يم. جون يب يبله ب -

 :گفت كوكب

 !هم به اسم جواد دارن يرخواهرافتاد شوه ادشونيچه عجب بعد از دو هفته  -

 :به كوكب كرد و گفت ينگاه نيميس

 !البد سرشون شلوغ بوده -

 :ادامه داد يبا خونسرد ،يبعد از مكث كوتاه و

 .ديمونه، نگران نباش يخانوم جون داداشم شام نم -

 :به خود داد و گفت يتكان تند رخوردهيكوكب مثل ببر ت. درست به هدف زده بود نيميس

 !ييپررو يليتو خ نيمينمك نشناسم؟ طاقت مهمون ندارم؟ به خدا س نقدريا لم؟يبخ نقدريمن ا يعني -

 :گفت نيميس

از اول اومدنشون تا آخر رفتنشون  انيخوان ب يهم كه م يوقت هي. ستندين ايب نجايكدوم ما كه ا چيه ليالحمدهللا خانواده و فام -

 .ميبشنو ثيحرف و حد ديبا

 ها؟چه كارتون كردم،  -

 :و گفت ديدعوا پر انيم يب يب

 .ايكوتاه ب نيميكوكب بس كن، س. ميديسوال پرس هي ميما غلط كرد. ديبابا بس كن يا -

 .افتي صلهيف يب يدو ساكت شدند و دعوا با مداخله ب هر

 :و گفت ديدراز كش وانيا يهمانجا رو يب يبه اتاقش رفت و ب كوكب

 .و ببر اريپاشو پارچه تو ب ؟يچرا نشست نيميس -

 .يب يچشم ب -

 :گفت ايثر. پارچه را آورد و شروع به كار كرد نيميس
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 ه؟يچه مدل -

 :گفت يبا سرد نيميس

 .ساده ست -

 .به صحبت كردن ندارد، ساكت شد يلياو م ديكه فهم ايثر

 :نشست و بعد از جا برخاست و گفت يساعت مين. كوكب هم كه نبود تا نازش را بكشد. از او نخواست كه بماند چكسيه

 .اتاقم يرم تو يمن م -

 :گفت يب يب

 .به سالمت -

بود و همه مدام در فكر خود  بيو غر بياهل خانه عج يچند روز برا نيحركات و حاالتش در ا. داد يرفت قر م يراه م يوقت

دار و  ست؟يآنها درآورده؟ اصل و نصبش ك هوا سر از خانه يكه ب ستيزن ك نيا. بودند شانيسوالها يبرا يبه دنبال جواب

كس  چيكه ه گريد يسوالها ياريندارد؟ و بس ليو اص بيزن نج كي به ياز رفتار شباهت كي چيچرا ه ست؟يندارش چ

 .دانست يجوابشان را نم

شسته و آماده  وهيم يظرف نيميبرقرار بود و س يطبق معمول چا. را شسته بودند وانيو ا اطيو ساغر و اكرم ح نيميس عصر،

 .كرده بود

 :نادر بلند شد يصدا

 .عبداهللا اومده ييدا ايمامان، مامان ب -

 .و به استقبال برادر رفت ديشاد و خوشحال به سرعت چادرش را به سر كش نيميس

 .تو دييبفرما د،ييبفرما ن،يمنت گذاشت ن،يصفا آورد ن،يخوش آمد. نيچه خوش قدم هست. سالم داداش جان قربونتون برم -

 .شد اطيوارد ح ان،يگو ااهللاي ااهللايمردانه و پرصالبت،  يخان با سر و وضع مرتب و آراسته با چهره ا عبداهللا

 :بلند شد يب يب يصدا

 .تو ايب ،يصفا آورد ،يخوش اومد دييآقا عبداهللا، بفرما دييبفرما -
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 !خانوم گل يب يبه به سالم به ب -

 ؟يراه گم كرد ،يبه ما زد يسر هيچه عجب  ،يماهت ننه خوش اومد يسالم به رو -

 :گذاشت و گفت نهيس يدستش را رو عبداهللا

 .يكن يم مونيچوب كار يب يبابا ب يا -

كه  ليبار با وك هيتا حاال «با او حرصش گرفت و با خود فكر كرد  يب يآمد، از برخورد ب يكه از عبداهللا خوشش نم كوكب

 »!زدهحرف ن يطور با مهربون نيدامادمونه ا

 .نشست يب يكرد، به مهمانش خوش آمد گفت و كنار ب يآمد و با عبداهللا سالم و احوالپرس رونيبا اكراه از اتاق ب كوكب

 :عبداهللا گفت. برادرش نشست يپهلو نيميس

 جواد كجاس؟ -

 .اتاقه داداش يتو -

 :عبداهللا گفت بعد

 .كه آقا جواده نيبه ا -

 .به مهمانش خوش آمد گفت يخودش را تا دم در اتاق رساند و با سالم بلند جواد

با برادرزنش كنار او  يبوس دهيباال آمد و بعد از د وانيا ياز پله ها نيميجواد با كمك عبداهللا و س. به كمك او رفت نيميس

 .داد هيتك ينشست و به پشت

 :گفت يب يب. و حرفها شروع شد تعارفات

 .سه ساله ؟يومدين نجايچند ساله كه ا يدون يننه عبداهللا خان م -

 :تكان داد و گفت يسر عبداهللا

طرف كار و مشغله  هياز . كه حد نداره ميما خودمونو گرفتار كرد نقدريبعدشم ا. مونهيكم سعادت نكهياول ا يب يبابا ب يا -

 .فرستم خونه بخت يدارم دخترمو م نيزه بدحاالم كه اگه شما اجا. بچه ها يخودمون از اون طرف گرفتار

 يمون يم. ره يره و پسرم م يباالخره دختر م گهيد نهيخوب هم ،يخوب كرد. كه خوشبخت بشن ننه ياله! يبه به، به مبارك -
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 .يريبگ يسر و سامون هيو  يبه حال خودت بكن يفكر ديبا يدختره رو شوهر داد يوقت گهيخودت بنده خدا، د

 :و گفت ديخند عبداهللا

 .از ما گذشته گهيجون د يب يب -

- يدو دست يبر يدر هر خونه ا ييو آقا يخوب نيماشاءاهللا هزار ماشاءاهللا به ا. يزن يكه م هيچه حرف نيننه ا يوا يا 

 .ها يريخودتو دست كم نگ. كنن يم متونيتقد

 :خنده و گفت ريدوباره زد ز عبداهللا

 .چشم ،يب يچشم ب -

 ياش بود و خنده رو دهيو كش فيظر يدر دستها وهيافتاد كه ظرف م ييبايچشمش به زن جوان و ز ديندخ يطور كه م نيهم

 :داد و گفت نيميساغر سالم كرد و ظرف را به س. ديخشك شيلبها

 .نيخوش آمد د،ييبفرما -

 :مردانه گفت ييبه خود آمد و با صدا عبداهللا

 .سالم خانوم دست شما درد نكنه -

 :رو به عبداهللا گفت نيميس

 .ساغره، زن آقا حجت -

 :گفت عبداهللا

 حال شما خوبه؟ آقا حجت چطورن؟ -

 .هستن تونيسالمت يايبه مرحمت شما، جو -

 .انداخت نييبعد سرش را پا و

 .ديسالم منو بهش برسون يكنم آبج يخواهش م -

 چشم -

 .رفت تا بساط شام را آماده كند نييبعد با گفتن با اجازه از پله ها پا و
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گذشت،  يهفت سال كه از مرگ زنش م نيكه در ا يآتش. در دل عبداهللا روشن شد يناخواسته و ناگهان يساغر، آتش دنيد با

كه صاحب  يزن شوهردار؟ زن كيزده چرا او؟ چرا  يجرقه برق نيحاال كه ا يجرقه بزند ول ينتوانسته بود آن را حت يزن چيه

 .شود يهم گناه محسوب م آنفكر كردن به  ياست و حت يگريكس د ارشياخت

 ساغر؟ چرا

. و با آنها آشنا شده بود دهيرا د ياديز يليخ يزنها. دهد ينم يو او را باز ديگو يدانست كه دلش به او دروغ نم يم عبداهللا

و اگر عبداهللا خودش را  ديكش يم اديصدا، فر ياما حاال به جا. نزده بود شيوقت صدا چيدلش ه يو چه آشنا ول بيچه غر

 .كند شياجا رسو نيكرد ممكن بود هم يكنترل نم

نظر دل  كيبا  شهياو هم. حاال چرا؟ خودش هم وامانده و مستأصل شده بود. نگاه دلباخته شد كيلحظه و با  كيدر  عبداهللا

موضوع شده بود كه خودش  نياما حاال چنان گرفتار ا. از آن شتريبود و نه ب دهيدر داستان ها شن ايو  دهيها د لميدادن را در ف

 .كرد يهم تعجب م

دانست  يخودش هم م. كرد يكامالً فرق م تشينداشت، او شوهر داشت و وضع يراديا چيزن شوهردار نبود ه كيساغر  اگر

صورت، حتماً  نيا ريچون در غ .هم به آن نكند يياعتنا نيزود مهار كند و كوچكتر يليآتش دلش را خ ديكه هر طور شده با

 يخلق م يرفت و انگشت نما يم نياش از ب يگر يو آن همه لوط يگافتاد و اصالت و مردان يدر معرض خطر م شيآبرو

 .شد

 يكه هر زن يمرد. و برزن آوازه اش بلند بود يكه در هر كو يمرد. يو بزرگ منش يبود با نام و نشان، با بزرگ يمرد عبداهللا

 .از دختران هم آرزو داشتند او شوهرشان باشد يضبع ديشا اي

چون ساغر شوهر . كرد ياز او در دل بارور م يعشق ديتوانست همسر عبداهللا خان شود و عبداهللا هم نبا يساغر اصالً نم اما

 .داشت

 .بسازد و آنجا را ترك كند يبهانه ا ديبهتر د فتديآنكه دوباره چشمش به ساغر ن يبرا عبداهللا

 :گفت نيميس

 تو هم؟ يشده خان داداش چرا رفت يچ -
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 :به خودش آمد و با من و من گفت عبداهللا

 .كنه يو درد م رهيگ يم يرگ گردنم گاه ستين يزيچ -

 :پشت دستش زد و گفت نيميس

 ؟ير يچرا دكتر نم ؟يشد يطور نيا يواست داداش جان چرا؟ از ك رميبم! يخدا مرگم بده اله يوا يا -

 :و گفت ديخند عبداهللا

و  نميب يبعدشم من بس كه سرم خم شده و تار و پود فرشا رو م ،يگفتم گاه! جون يآبج يكن يبابا چقده شلوغش م يا -

بازم  يپا فرش فروش شدند ول هيواسه خودشون  گهيد يهرچند سهراب و مرتض. كنم گردنم درد گرفته يبراندازشون م

 .ده ينم اوگرنه دلم رض هيبه چ يچ نميخودم نظارت كنم و بب ديبا

 :گفت جواد

 .پا خودشون واستن يبرن و رو. كارشون يبابا ولشون كن برن پ نيكن تيرينظارت و مد نيشما كه خوب بلد -

او . تشيثيدل و قلب عبداهللا نه به عقل و منطق او كار داشت و نه به آبرو و ح. نگفت يزيو چ ديتكان داد و خند يسر عبداهللا

 .شد يزد و باعث آزار صاحبش م يا مفقط حرف خودش ر

و  پيعبداهللا با آن ت دنيباال آمد و از د وانيا ينازك به سر، از پله ها يزننده، با چادر يشيروشن و آرا يبا لباس آب ايثر

 .نشست وانيپله ا يسالم كرد و آرام رو. كرد نشيمردانه جا خورد و در دل تحس ةچهر

 :ديكرد و با اشاره از او پرس نيميبه س يشناخت نگاه يجواب سالمش را داد و چون او را م عبداهللا

 ه؟يك نيا -

 :گفت يو دلخور يياعتنا يهم با ب نيميس

 !شهيزن آقا حجته، دوم -

 :گفت رتيبا تعجب و ح عبداهللا

 خانوم آقا حجت؟ -

 :گفت يب يب
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 .كه زن حجته هيآره ننه چند ماه -

 :گفت رتيهمان طور با ح عبداهللا

 .ميديرس يخدمت نم يوگرنه دست خال ميما خبر نداشت ديببخش! شااهللايمباركه ا -

 :گفت يب يب

 .نيشما خودتون گل هست. يزن يكه م هيحرفا چ نيخدا ببخشه پسرم ا -

 :عبداهللا چادرش را باز و بسته كرد و با غمزه گفت يبه خود داد و روبرو يكش و قوس ،يو لوند ييبا پررو ايثر

 !نيگن شما خودتون گل هست يجون راس م يب يخدا ببخشه آقا، ب -

 :حرصش درآمد و گفت نيميس. دندياز خودش خجالت كش ريهمه به غ ايجمله ثر نيحركت و ا نيا با

 !خودتون يارزون تونيعروس ينيريش -

 :بعد رو به عبداهللا كرد و گفت و

 شلوغه؟ يليحالش چطوره؟ البد سرش خ. بگو نيداداش جان از نازن -

 :خودش را كنترل كرد و گفت. شده بود جيو گ ريو رفتار جلفش، كامالً متح ايثر دنياز د عبداهللا

 .سرش يرو ختهيخودش، همه ر يخونه، هم اومد و رفت و هم كارا ياونم هم كارها. گهيآره د -

هر چه  ياست، ول دهيد ييآشناست و او را جا شيزن برا نيكرد ا ياحساس م. بدزدد ايا از ثركرد نگاهش ر يم يسع عبداهللا

 .اورديبه خاطر ب يزيتوانست چ يكرد نم يفكر م

 .كرد يبا آنها خوش و بش م زيخود نشسته بودند و عبداهللا ن ييدا يو بنفشه كنار پا نادر

 .دوست دارم يليخ نتويجان من ماش ييدا -

 .نادرخان نيذارم ماش يم نموياهللا به تو، خب من اسم ماش كيا بار -

 :و گفت ديخند نادر

 عبداهللا خان ها؟ نيگن ماش ينم گهياون وقت د -

 :و عبداهللا گفت دنديخند همه
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 !خب نگن -

 :گفت بنفشه

 بنفشه، باشه؟ نياسمشو بذار ماش يينه دا -

 :و گفت ديبنفشه را بغل كرد و بوس عبداهللا

 نادر و بنفشه خانوم، چطوره؟ نيذارم ماش يجون اصالً م ييباشه دا -

 .بردند يشان لذت م ييبچه ها از خوش و بش كردن با دا. خنده ريزدند ز همه

 :بعد عبداهللا رو به جواد كرد و گفت يكم

 .رفع زحمت كنم و از خدمتتون مرخص بشم ديبا گهيخب آقا جواد د -

 .نيداشته باش فيشام تشر ه؟يچه حرف نيا. كنم عبداهللا خان يخواهش م -

 !ميبابا ما كه نمك پرورده ا يا -

 .نذار آقا عبداهللا بره نيميس -

 :شد و دست برادرش را گرفت و گفت زيخ مين نيميس

 .واهللا ميخور يبا هم م ميدار ريلقمه نون و پن هيشبو بد بگذرون  هيداداش به خاطر ما  -

 :كرد و گفت يخنده كوتاه عبداهللا

 ؟يآبج يبد ريبهم نون و پن يخوا يهمه مدت اومدم م نيحاال كه بعد از ا -

 :و گفت ديخند نيميس

 .شما فقط بمون. دم يدلت بخواد بهت م ينه داداش جان هر چ -

 :كالهش را مرتب كرد و گفت عبداهللا

 !يآبج دهياز شما به ما رس -

 :كرد و گفت يب يرو به ب بعد

 .كنم يخانوم با اجازه زحمتو كم م يب يخب ب -
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 ادي يهم م يتق گهيدو ساعت د يكيگم، تعارف نكن پسرجان بمون  يو جواد كه گفتن من هم م نيميبابا عبداهللا خان س يا -

 .ننه ميخور يم يلقمه نون هيدور هم 

 يكوكب خانم، انشاءاهللا همگ. دم يمبعداً زحمت . به اونها هم برسم ديواهللا چند جا كار دارم كه با يب يقربون دستتون ب -

 .نياريب فيشب جمعه عقدكنون تشر

 :زد و گفت يلبخند كوكب

 .ميد يباشه زحمت م يچشم عمر. باشه و خوشبخت بشن يبه مبارك شااهللايا -

 .دييفرما يقدم رنجه م يچه زحمت. كنم يخواهش م -

 :عبداهللا و حرف زدنش شده بود گفت فتهيكه ش ايثر

 من و آقا حجت؟ يعنينه؟  اي ميآقا عبداهللا ما هم دعوت دار -

 :داشت، گفت ديزن ترد نيكه در نجابت و سالمت ا عبداهللا

 .ديبگ كيو از قول ما تبر ديبه آقا حجت هم سالم برسون ن،ياريب فيالبته خانوم تشر -

 :خاتمه دادن به صحبت آنها، جلوتر آمد و گفت يبرا نيميس

 .رو ببوس هيو بق نيمن نازن يجاداداش جون از  -

 :گفت نيميكرد رو به س يرا به پا م شيكه كفشها عبداهللا

 ياگه تونست يول ،يدونم كه گرفتار آقاجواد هست يم. نهيرفت روز چهارشنبه بنداندازونِ نازن يم ادميداشت  نيميس يراست -

 .ايحتماً ب

 :گفت نيميس

 .سر و تنش سالمت باشه ياله. مباركش باشه ياله. فداش بشم ياله يآخ -

 .خدانگهدار يخب همگ. شااهللايا -

و تا سرش را بلند كرد چشمش به  ديعبداهللا بنفشه را بوس. تازه كارش تمام شده بود. باال آمد نيرزميز ياز پله ها ساغر

 .ساغر افتاد
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 !انيو طغ يهمان آتش و التهاب، همان سركش دوباره

 .ديگرفت و جانش را صفا بخش دنيوز يميمثل نس يعطر خوش يهمه غوغا و آشوب وجودش انگار بو نيبار كنار ا نيا

 :با متانت هر چه تمام تر گفت ساغر

 نمونده شام حاضر بشه؟ يزيچ. نيداشت فيتشر -

 :خودش را به زور جمع و جور كرد و گفت فتد،يبود همان جا ولو شود و ب كيكه نزد عبداهللا

 .نره ادتونيشب جمعه  شااهللايا. زحمتو كم كنم ديبا گهيكنه خانوم، ددست شما درد ن -

 :مرد خبر نداشت گفت نيلحظه به لحظه ا يينوايكه از درد دل و ب ساغر

 .چشم -

 ومرثيو ك امكينادر و س. كند از در خارج شد و آنها را ترك كرد فيتوانست آن را توص يكه خودش هم نم يبا حال عبداهللا

 يمشهور بود، به بچه ها پول داد و از آنها خداحافظ يبه دست و دلباز شهيعبداهللا كه هم. آمدند نيدنبال عبداهللا تا كنار ماش

 .و دور شد ردرا به حركت درآو نشيبعد ماش. كرد

 يم. كند خواست به ساغر فكر ينم. افتي يآن نم يبرا ياما درمان ستيدانست دردش چ يم. بود و آشفته و درهم كالفه

كرد و  يفراموش م يامروز را به كل داريد ديبا. كرد يبه او فكر م ديها به خاطر اوست، اما نبا يكالفگ نيدانست تمام ا

 .گرفت يبا آن فاصله م لومتريهزاران ك

 يم. خواست به ساغر فكر كند ينم. افتي يآن نم يبرا ياما درمان ستيدانست دردش چ يم. بود و آشفته و درهم كالفه

كرد و  يفراموش م يامروز را به كل داريد ديبا. كرد يبه او فكر م دياما نبا. ها به خاطر اوست يكالفگ نيدانست تمام ا

 .گرفت يبا آن فاصله م لومتريهزاران ك

... رد ساغر شوهر دارد او صاحب دا. مرد اوست. حجت شوهر اوست. او شوهر دارد. نه از آن اوست و نه خواهد شد ساغر

 ريدو بار ز يكي. دهد يحرفها گوش نم نيدانست چرا دلش به ا ينم يجمالت را بارها و بارها در ذهنش تكرار كرد، ول نيا

نه خدا و نه  يدون يم ؟يرو كرد تشيحاال آبروت به جهنم، فكر گناه و معص. نندار يفكرا عاقبت خوب نيا! عبداهللا«لب گفت؛ 

 »گذرند؟ يگناه نم نياز ا مچكدويه غمبريپ
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به قهوه خانه مش سلطان  يسر ديبهتر د. را كنترل كرد ليبود تصادف كند، اما زود متوجه شد و اتومب كيدو بار نزد يكي

با  يعبداهللا هم به گرم. شدند يبلند م شيپا يدادند و جلو يداخل قهوه خانه همه به او سالم م. دياياز فكر درب يبزند و كم

 .دوست داشت يليمسلك بود و عبداهللا را خ شيدرو يمرد نخود مش سلطا. كرد يم يآنها احوالپرس

 .او رفت زيسر م يهم با استكان چا رمرديبه مش سلطان سالم كرد و پ عبداهللا

 .يسالم مرد خوش آمد كيعل -

 .خودت يها ييفقط چا ييهرجا كه برم چا. رمرديقربون صفات پ -

 :و زد پشت عبداهللا و گفت ديسلطان خند مش

 .پسرم يزنده باش -

حوصله نداشت، حوصله خانه رفتن را هم . كرد و رفت ينشست و سر شب از جا برخاست و از مش سلطان خداحافظ يساعت

كجا  دم؟يزن رو كجا د نيمن ا ايخدا«افتاد و با خود كلنجار رفت  ايثر اديهمان طور كه غرق در افكارش بود، . نداشت

 آورد؟ يچرا او را به خاطر نم. كرد يفكر م ايد به ثرياصالً چرا با. آورد ينه، اصالً به خاطر نم »دم؟يد

 بايدختر ز نيچه سرِ ا يساغر شده؟ حجت برا يچرا هوو يخواهد باشد به من چه؟ ول يهر كه م ايثر نيخب ا«: خود گفت با

فتنه هوس آلود گرفته؟  هيرو گذاشته كنار و  بيپس چرا؟ زن نج ست؟يكه از ساغر بهتر ن ايهوو آورده؟ ثر ب،يو نج

 »!بهيعج

 .شد داريمهربان ب نياهل خانه خواب بودند و با ورود او نازن. شب بود كه عبداهللا به خانه برگشت مهين

 ه؟يك -

 .منم بابا بخواب -

 .سالم بابا -

 كردم؟ دارتيسالم دخترم ب -

 .نه بابا از سر شب منتظرت بودم -

 چرا باباجون؟ -
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 .منتظر همتونم شهيمن هم يطور نيهم -

قدر تو، گوهر گرانبها رو  رضايانشاءاهللا كه عل. كنم يو من به وجودت افتخار م يهست يگل يليكه تو دختر خ نيواسه ا -

 .بدونه

 :و گفت ديخند نينازن

 .گه ماست من ترشه ينم يبقال چيبابا جون ه -

 :و گفت ديخند عبداهللا

 .قربون تو دختر -

 ن؟يميخونه عمه س يبابا رفت -

 .هم بهت سالم رسوند يليخ. رفت يعمه ات همه اش قربون صدقه تو م. آره بابا رفتم -

 .نجايا اديتونست چهارشنبه صبح ب يعمه م يشد كاشك فيبابا ح -

 چطور مگه؟ -

 .شگون داره نيميگن دست عمه س يم. دوخت ياومد واسم تند تند م ياگه عمه م. طور مونده نيآخه چادرم هم -

 :و گفت ديخند عبداهللا

 دست خواهر ما شگون داره آره؟! طور نيكه ا! اهللا به عمه كيا بار -

 .باباجون گهيبله د -

به من كه بهش  يداد يكنه؟ خب م كارياون مادرشوهر چ يبا زخم زبون ها ادياگه ب. به خاطر جواد. اديتونه ب ينم نيميس -

 .بدوزه بدم برات

 .كردم يكار رو م نيا يآره بابا كاشك -

 .ببره بده بهش تا واسه ت بدوزه يخب صبح بده مرتض يليخ -

 .دست شما درد نكنه ن؟يگ يبابا راست م يوا -

 :محمد بلند شد يصدا
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 .ها ميديما خواب نكهيمث ا ه؟ينصف شب نيگ يم يبابا چ يا -

 :گفت يبا همان لحن داش مشت عبداهللا

 .و ساكت ميداريما ب! قربون ديبخواب -

رفتم خونه  يم يداد با مرتض ياگر بابام اجازه م«خود گفت  شيپ. گفت و به رختخواب رفت ريو به پدر شب بخ ديخند نينازن

قدر  نيخوب هم يول. نداره يا ونهيبا خانواده آقاجواد م يليدونم چرا خ ينم. ذاره يدونم نم يم يول. شد يعمه چقدر خوب م

 »هيلياشته چادرمو بدم ببرن خودش خكه گذ

 .آرام تر شده بود يخوابش برد و كم عبداهللا

امروز روز شستن لباسها . آن را بستند يو درها ختندير يكيپالست يها را داخل دبه ها يو اكرم و ساغر سبز نيميس صبح

 .لگن ها را گذاشته و مشغول شدند. بود

 نيزم يخودش و حجت آورد و رو يچند تكه از لباسها ايخود و خانواده اش بود كه ثر يمشغول شستن لباسها هركس

 :بود گفت ستادهيو همان طور كه ا ختير

 .بپوشم يخوام عصر يم نيتو رو خدا مال منو زودتر بشور -

 .بود كه به زنها وصل شده باشد يمثل برق فشار قو ايحرف ثر نيا

 :گفت يب يب

 م؟يمگه ما كلفت توئ! بله بله خوشم باشه -

 :كوتاه به تن داشت چادرش را برداشت و گفت نيكوتاه آست يكه لباس ايثر

 د؟ينيب يبابا من حامله ام مگه نم. شكم دوال بشم يتونم رو يفعالً نم. گهيگفتم؟ د نگفتم د ديمن نگفتم شما كلفت من هست -

 ...اگه من . خر كار كنم نيو ع نميتونم بش ينم

 :كه خونش به جوش آمده بود از سر لگن بلند شد و گفت نيميس

 !و اون پدرت يخر خودت -

در  دياو با. با او دهن به دهن بگذارد امديكرد، بدش ن ينبرد حس م كيو او را آماده  ديد يخود م يرا روبرو نيميكه س ايثر
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 .آمد يحساب كار دستشان م يب يمخصوصاً ب گرانيداد تا د ينشان م يخانه خود نيا

 :و گفت نيميكرد به س رو

 ...حرف دهنتو بفهم، وگرنه  كهيزن يآها -

 ؟يكن يم يوگرنه چه غلط -

 .زمير يكنم و توش علف م يوگرنه اون دهنتو پاره م -

 !گرد ابونيگرد ب ابونيخ ته؟يعفر يخند يتو به همه كس و كارت م -

 گرد؟ ابونيخ يگ يشوهرت بودم كه بهم م شيپ ابونيخ يگرد؟ تو ابونيخ يگ يبه من م -

 :دستش را به كمر زد و گفت نيميس

 .بدون يدون يدونه، نم يرو زن نم يشوهر من هر آشغال ،يستيحرفا ن نيا كهينه جونم، ت -

 آورده، ها؟ ريآشغال رو از كجا گ يا پس تو -

 آشغال؟ يگ يشرف به من م يب تكهيزن -

 يم غيج ايثر. كوكب و اكرم، آنها از هم جدا شدند يگر يانجيبا م. ديچيا دور دستش پر ايثر يحمله برد و موها نيميس

 .سرش گذاشته بود يخانه را رو ايثر. داد يآورد و مرتب جوابش را م يهم كم نم نيميس. داد يو فحش م ديكش

 !لنگ دراز شلخته يعقده ا كهيزن يا -

 !مادرشوهرت ايشوهرت واست جمع كنه  اي ديبا راتميتو كه هر روز لباس ز ايمن شلخته ام  -

 خونه؟ يفضول باش يكن يم يبه تو چه مربوطه كه فضول -

استفاده  يتواند از قدرت بدن يبود كه نم دهيفهم ايالبته ثر. نواخت ايبه صورت ثر يمحكم ةديحمله كرد و كش نيميس دوباره

جواد خود . دعوا باال گرفته بود. خواهد نعره بكشد يم توانست هر چقدر دلش يم يول. ديرس ينم نيميكند چون زورش به س

 :زد اديرا تا دم در رساند و فر

. با هر دوتون هستم. سرتون يرو نيذار يصداتونو م نيكن يغلط م! در به در يها يخاك بر سرتون عوض گهيد ديبس كن -

 ها؟ د،يمغز خر خورد اي ديفهم يم
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 :رو به جواد كرد و گفت تيكه كتك خورده بود با عصبان ايثر

 .شرف تر از خودت يو اون زن ب يمغز خرم خودت خورد! چالق؟ يگ يم يچ گهيتو د -

 .ستين يكامالً مطمئن بود كه اون زن درست گريحاال د. جا خورد جواد

 التيپرو خ كهيزن! برداشته آورده يرو از كدوم قبرستون طهيسل نيخوبه، خوبه پس معلوم شد حجت ا. دست شما درد نكنه -

 يتون يم يكه خواست يهر غلط و هر گزاف دهيرس التيخ. يكن داديدلت خواست داد و ب يعشرتكده ست كه هر چ دهيرس

 !زينر رونيازش مزخرف ب نياز ا شتريدهنتو ببند و ب نچفت او. يزد راههيبه ب! ينه آقا جون كورخوند ؟يبگ

 :اش را جلو داد و گفت نهيبه سمت جواد رفته و س ايثر

 .گهيبخواد ببندش ها؟ د بگو د يمثالً اگه چفت دهنمو نبندم ك -

 :هاج و واج مانده بود صدا زد ايثر ييايح يو ب يكه از گستاخ كوكب

 .ذاره يدهن به دهن نم نقدريآدم با برادرشوهرش ا. گهيعروس بسه د يآها -

من بلند  يهم دستشو رو يپاپت كهيزن نيآره؟ ا ميريو ما هم خفه خون بگدلش خواست به ما بگه  يا پس برادرشوهر هر چ -

 !به جونش ندازميخدا حجت رو م يكنه وگرنه به خداوند يو از من معذرت خواه اديب ديبا. رينخ. كنه و بازم جوابش رو دم

 :جلو آمد و گفت نيميس

 !يريخوام ازت معذرت بخوام تو بم يم ايب ا،يآره آره ب -

 :را گرفت و گفت شياكرم جلو يول

 .ايست، تو كوتاه ب طهياون سل ينيب يبه خاطر شوهرت، تو كه م ،يب يبه خاطر ب ايكوتاه ب نيميجان س نيميس -

 :ديبه اكرم توپ يمثل ببر زخم ايثر

 يلش به هم مشوهرتم حا ه،يفلك زده كه از بس بخت و اقبالت شوم و نكبت ينوايب! خور يبدبخت توسر ر،يخفه بم يكيتو  -

 !ريو بم نيپس سرتو بذار زم. خوره دو تا كالم حرف باهات بزنه

 :كرد و گفت اياكرم دلش گرفت و فقط رو به ثر. كرد يكرده بود و فقط نگاهش م رتيزن ح نيا يدگياز در ساغر

 !بنده خدا حجت، امان، امان -
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 :گفت نيميس

 .دم يخور رو نشونت م يتو سر -

تر  يعصبان ايثر. ختير شانيهم رو فيلگن آب كث كيرا برداشت و همه را داخل سطل آشغال فرو كرد و  ايثر يلباسها بعد

 :شد و گفت

 هان؟ ست،ين تيحال اي ؟يمات گرفته مگه مرض دار يهالو يآها -

 :گذاشت و گفت نيلگن را زم نيميس

 .گرده، منم بهش دادم يافت مدبنال گند و كث يآشغالدون يمگه خبر ندار. سطل واست بشوره نيگذاشتم ا -

 !ولگرد دهيبر سيگ ،يكرد جايتو ب -

 يكول يخون، بنا دنيبا د ايثر. زد رونيخون از دماغ و دهان او ب. ايدهن ثر يرا پرت كرد و خورد تو ييلنگه دمپا نيميس

 .را گذاشت و داد و هوار به راه انداخت يگر

 :دهان او فشرد و گفت يانداخت و دستش را جلو نيرا به زم ايجلو آمد و ثر نيميس

 ها؟ ؟يكن يبازم قشقر م ؟ياريدرم يگر طهيو سل ييبازم پررو ه؟يچته، چ -

 :ساغر گفت. دنديرا كنار كش نيميو كوكب و ساغر، س يب يب

 .بس كن يكه دوست دار يجون هر ك ،يجان تو رو خدا جون من، جون گل نيميس -

 :صدا زد جواد

 .هرزه رو كهيولش كن زن. افته يكن خون سگ به گردنت م ولش نيميس -

 :آب را باز كرد و گفت ريرا لب حوض نشاند و ش ايثر كوكب

 .نيكه نكرد كارايشما دو نفر امروز چ نيبب ا،يپاشو ب. دهنتو بشور نيا ايب ا،يب -

 :دست مادرشوهرش را كنار زد و گفت ايثر

اگه از . ستاد يجلوت وانم يطور نيدهنش ا يتو ياگه از اول زده بود. نيكرباس هيبرو بابا ولم كن همه تون سر و ته  -

 ...همون اول 
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 :حرفش را قطع كرد و گفت نيميس

 كرد، ها؟ يم كاريبگو؟ چ االي گهيكرد، ها؟ بگو د يم كاريچ ؟ياز همون روز اول چ -

 :كرد و گفت يب يحرصش گرفته بود، رو به ب يكه حساب ايثر

 !شه ياز گور تو بلند م شايآت نيهمه ا -

 :جواب داد يب يب يبه جا نيميس

 !و غلطا؟ ييگنده گو نيكس و كار تو رو چه به ا يب يآخه پاپت! كنم يدهنتو پاره تر م اميخفه شو دهن پاره م -

 ؟ياسم و رسم و كس و كار دار يليحاال تو خ نكهينه ا -

 :زد و گفت يلبخند تلخ نيميس

 .شيخورد يم يكه داشت يهمون ،يديكه كس و كارمو د روزيد -

 :شد و گفت زيخ مين ايثر

 بود؟ يهم خوردن يلينه كه خ -

 .انداخته بود ايكه رعشه به تن ثر يخنده ا. خنده ريزد ز نيميس

 :و گفت ايثر يزل زد تو چشما بعد

 >تفاله از كجا اومده نيخودش گفت، ا شيپ ديتو رو د يوقت. محل سگ بهت نذاشت يبود ول يكه خوردن يدون يخوب م -

 هان؟ نه،يو خطاب هينكنه چشماش باباقور. نهيب يم يطور نيرو هم ا هيالبد بق دهيبس كه تفاله د! يآخ -

 :به او انداخت و گفت ينگاه ميرا به آتش بكشد، ن ايتوانست ثر يكه م يبا خونسرد نيميس

 .بزرگه يليلقمه واسه دهنت خ نيبرو كه ا... برو جونم  !خدا از اون دل سوخته و خاكستر شدت خبر داره -

 .كهيبس كه دهنم كوچ -

 !ينه جونم، دهنت رو كه االن به همه نشون داد -

 :ديكش اديفر جواد

 .با هردوتونم د،يخفه ش -
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 :بلند شد و گفت ايو ثر ستاديا نيميس

كه از كرده  نينكن يكار يول ن،يآزارم بد نيخوا يم. نيمنو عذاب بد نيكرد يكيدونم همتون دست به  يدونم م يآره م -

 !نيبش مونيتون پش

 ؟يباش يك يسگ -

 :دستش را در هوا چرخاند و گفت ايثر

 ؟ينگفت نيها، بعد نگ نيخودتون خواست -

 :گفت ديلرز يم شيكوكب كه دستها. مانع شد يب يدوباره خواست به او حمله ور شود، اما ب نيميس

اگه . مياز زندگ نمياز سر و صداتون، ا نياون از لباسا، ا. نيواسه ام درست كرد يچه روز و چه بساط نيكن گايتو رو خدا ن -

. رفته يكوچه م يبه حالتون اگه بفهمه سر و صداتون تا تو يوا. كنه جهنم يرو برامون م يزندگ. كار همه مون ذاره اديب يتق

 .نيچه كارا كه نكرد نيامروز بب يبلند نشده بود ول ييصدا هخون نيبه خدا قسم تا حاال از ا

 :گفت ايثر

 مگه من كردم؟ -

 :با تمسخر جواب داد نيميس

 م؟يمگه ما كلفت بابات ن،يو گفت بشور نيزم ختيبود اومد لباسا رو ر يك! نه، من كردم -

 :را به عقب زد و گفت شانشيپر يموها ايثر

 !دونم ينم د،يشا -

 :با حرص گفت نيميس

 شتريتا حجت ب يخوش بد يحاال برو بپوش، عطرم بهشون زدم كه بو. واسه ت شستم يكه من چه جور يديخب تو هم د -

 !گهيبرو بردار، برو د. خاطرخوات بشه

 :شد و گفت يعصب ايثر. خنده ريبچه ها زدند ز ن،يميحرف س از

 .شونم يمادراتونو به عزاتون م. كنم يم اهيس تونويزندگ -
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 ؟يكار رو بكنه ها، ك نيخواد ا يم يك ؟يك -

 :ديكش اديفر ايثر

 يم يك. نميچ يباشه دمشو م يخواد جلوم واسه و بگه نه؟ هر ك يم يك. رهيخواد جلومو بگ يم يك نمياون وقت بب! من، من -

 ؟يمن بشه، ها؟ ك فيخواد حر

 :ديچيپ اطيح يدر فضا ينعره مردانه ا يصدا

 .نييپا اريصداتو ب كهيزن! من -

گردن و  يرگها. از خشم كبود شده بود يتق. بودند ستادهيدر خانه ا يو حجت هر دو جلو يتق. به طرف صدا برگشتند ههم

با خشم جلو آمد و . كس را نداد چيجواب سالم ه. كلفت شده بودند شيسرخ و لبها شياش به شدت برجسته، چشمها قهيشق

 :نگاه كرد و گفت ايثر يبه چشمها

 آره؟ ،يكن يصداتو واسه من بلند م. يكن يورق آس رو م! يزن يگنده گنده زِر م. يخوبه، خوبه دم درآورد -

 :ادامه داد يتق. الل شده بود ايثر

 .خوبه يليآره خ -

 :و گفت ديكش اديبلند فر ييبه دور و بر انداخت و با صدا ينگاه بعد

 ايخونه منه  نجايو آش و الش، ا يزخم يها تهيعفر! يدونيم يده هاسقط ش يآها! الش مرده يگور به گور شده ها يآها -

 .ارميهم ازش درب يوابذارم الاقل پول اطشويدر ح نيبه منم بگ نهيعشرتكده ننه هاتون؟ اگه ا

 :و گفت ايدوباره رو كرد به ثر و

خدا اگه سر تو بذارم لب  يبه خداوند. كنم ياراده كنم صداتو خفه م! يكن يكه صدا بلند م يخند يتو به هفت پشتت م -

 يم يهر غلط يشكمت گذاشت يتوله سگ تو هي دهيرس التيدختره پررو خ. ندارم يو ترس ييابا چيحوض باغچه و ببرم ه

دهن اون زن رو گل . ده يباج نم يبه كس يتق نجايبهت بگه؟ نه خانوم ا راز گل باالت دينبا ياحد چيه يكرد نيقي ؟يبكن يتون

 ؟يفهم يم! مسجد شاه چراغونه بچه گدا فراوونه ته؟يحال زه،يبر رونياگه بخواد چرت و پرت ب رميگ يم

 :كرد و گفت گرانيرو به د يمانند پلنگ زخم بعد



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٩٨

 تونه؟يچاه مستراح، حال يتو زمير يهمه و همه رو م. بخواد سر خر رو كج كنه خودش و خرش يهر ك يب ياز ب ريغ -

 :و گفت اطيبه لگن لباسها زد و لگن پرت شد وسط ح يلگد محكم يتق. ساكت بودند همه

 ؟يكه چ نيمثل الشخور به جون هم افتاد نيزم نيگذاشت تونويخبر مرگتون كار و زندگ -

 :گفت ن،يميلب باز كرد و با اشاره به س ايثر

 ...عروستونه، اون اول شروع كرد و به من  نيا ريبه خدا همش تقص -

 :كرد و گفتحرفش را قطع  يتق

 نيا. خواد باشه يكه م يهر االغ چموش ريالقضاتشم؟ تقص يمحكمه ست و منم قاض نجايا يكرد اليدهنتو خ پيبكش ز -

 !خونه باباهاتون نيغلطا رو ببر

 :گفت ايثر

 .گهيكنن د يكارو با من م نيفردا هم هم نايخوب ا نيد يگوش نم يشما وقت -

 .واريو رفت كنار د هيگر ريزد ز بعد

 :شد و گفت يعصبان يتق

برو قبرستون  يدار هيگر ليم يليخ. نازش كنم نميكنم و بش گاهيزن ن هي يشگيهم هيكه به گر ومدميمن ن! زر زر نكن -

 .ميخوا يما آب غوره نم. كن هيگر

به  هيبا گر. گرفت از او استفاده كند ميبه صورت حجت نگاه كرد و تصم. كه حق را به او بدهد ستين يآدم يتق ديد ايثر

 .گفتن راهيبد و ب نيميو شروع كرد به س ستادياو ا يحجت رفت و جلو يسو

و غضب فراوان از  تيبعد با عصبان. انداخت واريزد و او را كنار د ايبه گوش ثر يمحكم يليكه حجت س ديطول نكش يليخ

 .كنارش رد شد و به اتاق پدر و مادرش رفت

 :را تنگ كرد و گفت شيچشمها يتق. كنف شده بود، همان جا خشكش زد يكه حساب ايثر

 .نميجلو بب ايب نمتيبب -

چند قدم جلو آمد و تا خواست او را  يتق. عقب تر رفت و ساكت ماند. اورنديسرش ب ييبال ديترس يم. وحشت كرده بود ايثر
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 :و دستش را گرفت و گفت ديجلو دو يب يبزند، ب

 .رم يذارم م يكنم و م ياالنه چادرمو سرم م نيهم. كنم يحاللت نم يگه دست روش بلند كنبه خدا ا -

 :كرد و گفت يب يبه ب يآورد و نگاه نييدستش را پا يتق

قربون دلت برم كه  يتو بخوا يهر چ. ستين ينقل. مونم يبمون م يبگ. رميم يم ريجان تو بگو بم يب يمن خاك پاهاتم ب -

 .گنجشكه هيمثل دل 

 :با تعجب گفت د،يجواد را آنجا د يبرگشت و وقت وانيبه طرف ا يتق

 رو گرفتن؟ گهيمث سگ پاچه همد نهايو ا يتو خونه بود -

 :گفت اينگاهش را از پدر گرفت و با اشاره به ثر جواد

 !يليست، خ دهيدر يليآقا جون خ -

 :كرد و گفت يخنده تلخ يتق

 .رونيب شيختندايمثل سگ از خونه م يزد يم -

 !زن داداشمونه ها نكهيمثل ا! آقاجون نيزن يحرفا م -

 ؟يفهم يم ،يعرضه نداشت. كالم ختم كالم كيخواد باشه  يكه م يهر سگ -

 .به جواد اشاره كرد كه ساكت باشد يب يب

 .به اتاق رفت يبعد همراه تق و

 .گذاشتند تا بعداً كارشان را انجام دهند اطيلباسها و لگن ها را جمع كردند و كنار ح زنها

 .و آماده كردن ناهار شدند، آن هم با عجله و شتاب هيمشغول ته يهمگ اياز ثر ريبه غ بعد

زد و  ينم يكس حرف چيه. كردند يبساط ناهار را آماده م نيرزميو اكرم و كوكب داخل ز نيميسمار را روشن كرد و س ساغر

 .بودند دهيترس يوعهمه به ن. كردند يفقط كار م

 :به حجت كرد و گفت ينگاه غضبناك يتق

 .بابا دستت درد نكنه! واهللايا! آقا حجت يواسمون آورد يعجب نوبر -
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 :انداخت و گفت نييبود سرش را پا نيكه ناراحت و شرمگ حجت

 ديآقاجون با يبزنه، ول يخونه حرف يبزرگترا ايحرف شما  يكه بخواد رو دهيغلط كرده به گور پدرش خند اياوالً كه ثر -

 به پا شده؟ يو چه جور يآخه دعوا از كجا، از طرف ك ديد

 :گفت يتق

 گه؟ يگه، م يكه دروغ نم يب يب. بپرس ؛يب يب نيا -

 .بگه همونه يب يب يهر چ. آقاجون؟ بر منكرش لعنت هيحرفا چ نيا -

 :گفت يتق

 .نميكن بب فيجان تعر يب يخب ب -

به خودش را  ايثر يها نيالبته توه. نقل كند ناًيو حجت، مجبور شد تمام ماجرا را ع يبا اصرار تق يول. رفت يطفره م يب يب

 .نگفت تا آتش مردها را شعله ورتر نسازد

چهره . ستاديبود، افتاد و همانجا ا يد و چشمش به ساغر كه مشغول دم كردن چا»آ رونيو كالفه از اتاق ب يعصبان حجت

را حجت به  اديفر نيو ا ديكش يم اديانگار فر يگرچه ساغر آرام بود ول» من كجا و اون كجا؟«گفت  يمعصوم ساغر به او م

 .ديشن يم يخوب

و  بيكه نج يپس چرا؟ چرا من. محرم اسرارت نبود. همراز و همدلت نبود. و وصله تو نبود كهيزن ت نيا«گفت  يم ديشا

زن؟  نيا يدگيو در اهويبه ه يمنو فروخت شيچرا آرامش و آسا ؟يفتو اونو گر يبودم رو داغد نتيهمراز و همدل و هم نش

 »ارزش و بها داشت؟ نقدريتو ا يبرا ايآ

از كنار حوض و . آمد نييپا وانيا يتلخ از پله ها ينگاه ساغر خالص شود با عجله و اوقات ينيسنگ رياز ز نكهيا يبرا حجت

را در  شيكه زانوها يدر حال انيرا عر ايداخل شد، دوباره ثر يوقت. رفت ايرد شد و به طرف اتاق ثر يب يب حانيباغچه پر از ر

 :ديكش اديفر. شد ينعصبا شتريو ب ديبغل گرفته بود د

 يو آبرو نهيتو رو بب يكيكه  ينشت يطور نيا. ت رو جمع و جور كن تا نزدم داغونت كنم افهيو قد و ق كليبلند شو اون ه -

كارها  نيا ؟يكه چ ؟ياز خودت درآورد يگر طهيو سل يدگيكم در ؟يآره؟ كم آبرومو برد يگرفت اديمثالً كار  ؟يمنو ببر
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 هان؟ ،يدعوا راه انداخت اچر ؟يرو درآورد هايباز نيچرا ا ؟يچ يعني

 :گفت يو آشفته حال يبا دلخور ايثر

 .كدومشون چيخوان، ه يكدومشون منو نم چياونا ه -

بار نه دو بار بلكه  هينه . خونه رو واسه ت گفته بودم نيا كيو پ كيكه من از اول بهت گفته بودم، نگفتم؟ تموم ج نويخب ا -

 يپس دروغ م! ست؟ين يزيكه چ نيا دم،يسخت ترهاشو د نيمن از ا نيخود شما نفرمود. گوشت خوندم يبارها و بارها تو

 .نبپوشو بتوصاحا يبلند شو اون بدن ب االي...  يگفت

 :لباسش را به تن كرد و گفت ايثر

 ياون ه يبا اون سگ هار حرف بزنم ول ادياصالً من عارم م. راه انداخت و شروع كرد نيميس ارهيپت كهياصالً دعوا رو اون زن -

دور من موس  يه. ادي يبگه من اصالً و ابداً از تو خوشم نم كهيزن نيبه ا ستين يكيبابا . خواد خودشو بچسبونه به من يم

 ؟يكه چ يكن يموس م

 :انداخت و گفت ايبه ثر ينگاه حجت

 آره؟ ن،يميكس نه س چياونم ه -

 :حرفش مورد قبول حجت باشه ادامه داد نكهيا يبرا ايثر

 .ميبچه تو راه نيآره واهللا، آره به جون ا -

 :حرفش را قطع كرد و گفت حجت

من اگه تو رو نشناسم  ،يخور يسر اون قسم م خوديو ب يكه الك ستين بسه بسه واهللا رو قسم نخور جون او بچه هم كدو -

 .گه يم يدونم اون چ يم. شناسم يرو خوب م نيميس

 :كرد و گفت يخنده كوتاه ايثر

 !ستين يزيكه چ نيشناسن، ا يرو م نيميخب همه محل س -

 :نگاهش كرد و گفت رتيبا ح حجت

 يبار آخرت باشه م يغلطو كرد نياالن ا. اديحرفا بهش نم  نيكه ا يدون يخوب م. بهيزن پاك و نج هياون ! ريخفه خون بگ -
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هان؟  ه،يچ يساز خودتو بزن اي يحرف گوش نكن اي يخونه دستور بد نيا يتو نكهيتو منظورت از ا نمينه؟ اصالً بب اي يفهم

 !يدار ياالتينكنه خ

 :گفت د،ينقشه اش مناسب د انيب يرا برا تيكه موقع ايثر

 نه؟ اي يحجت تو منو دوست دار نيبب -

 :سرش را چرخاند و گفت يحوصلگ يبا ب حجت

 .گرفتمت يكه اگه دوستت نداشتم نم يدون يحرف مفت نزن، خودت م -

 :گفت يگر لهيتر كرد و با ح كيخودش را به حجت نزد ايثر

 ييجورا هي يول نجايو اومدم ا دميكش كه داشتم دست ييبودم، به خواست تو از تموم لذتها يا گهيد يحجت من مال جا -

چرا، چون . تو شيدوستامو گذاشتم و اومدم پ يحت م،يزندگ يهام، لذت ها يمن خوش. ده ينه به من نه به تو راه نم نجايا

 يم تويكرنگيمن خودت رو، اون وجود مردونتو، اون صفا و . خواستم يممن خاطرتو . دوستت داشتم و از تو حامله شدم

 .كرنگيحجت پاك و  نيخودمو عوض كردم و شدم ع دميد يطور نيتو رو ا يقتخواستم و

 يو نه م ميتر كن يلب ميتون يما شبها نه م. هر دومونو گرفته يها يخوش يجلو نجايدونم هم خودت كه ا يهم من م يول

 !غدغنه نجايخنده هم ا يحت. چيو ه چيه...  ميبزن يپك هي ميتون ينه م ميو آواز بخون ميبرقص ميتون

من زنتم ما  يو به همه بگ نجايا ياريمنو ب كهينه؟ بعدشم قبل از ا ايهست  ستيزندون ن نجايتو خودت بگو واسه من ا خب

 م؟يديرقص يو م ميخورد يو م ميزد يبزاز، م ميخونه رح يشبها با هم تو ادتهي. ميهم و كنار هم بود شيپ شتريب

 يدون يچرا؟ م. ميديو جهنم رو گرون خر ميديبهشت رو آسون بخش. ينه درد ميداشت ينه غم. ميكرد يصبح صفا م تا

دونم  ينم ياياگه تو ن. فقط با تو. گردم با تو برگردم يخواد بازم برگردم به همون بهشت و اگرم برم يحجت من دلم م

 .برگردم يچطور

 :حجت سر او را باال گرفت و گفت. كرد هيآرام گر ايثر

اصالً منو . يكه برد ييهر جا. ببر نجايمنو از ا يگفت. پوسه يبهم نظر داره و دلم داره م ميرح ،يد تو گفتخو! د آخه المصب -

خونه  نيا يلشكر آدم تو هيگفتم . دميد اديز يمن سخت يگفتم سخته، گفت. شه يم يشه گفت يگفتم نم. ببر خونه خودتون
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 ؟يتنگف. نداره بيع يكنن، گفت يم يزندگ

رو گوش  يب يواسه بعدت؟ امروز حرف ب يگذاشت ايرفت؟  ادتيشدن؟ همش  يها، التماسا، اون خواهش ها؟ چ هيگر اون

 ياومد نجايا ستيتو هنوز دو هفته ن. يريگ يم يرو سرسر گرونيحرف د گهيروز د. يكن يدعوا م نيميفردا با س يد ينم

 !يكن يچه كارا كه نم نيبب

اگه درد مرگت منم، من . هيدونم دردت چ ينم. يريگ يم دهيو قانون خونه رو ند يزير يخونه رو به هم م يدار ومدهين هنوز

 يم روقتيد ؟يپوش يبد م ؟يخور يكم م. نگاه هم به اون زن بدبخت نكردم هيخوابم و  يتو م شيكه االن چهار شبه كه پ

 نيوت افتاده، چه مرگت شده كه اگل يتو يكنن؟ خب چه حناق يبهت م يكنن؟ امر و نه يم دارتيو سحر نشده ب يخواب

 هان؟ ،يكن يطور هم خودت و هم منو داغون م

 :گفت يو به نرم ديحجت را بوس ايثر

اگه «گولم زد گفت  گميننه ب. نبود ميكردم و حال ينادون. كردم يخب جوون. حهيدرست و صح يكه گفت ييزهايهمه اون چ -

اون وقت . ستيو بگه بچه مال من ن رشيبعدشم بزنه ز. دستت و بره يممكنه بچه رو بذاره رو ،يكن يخونه حجت زندگ ينر

 ياريدرم يو هر چ ياز صبحت تا شب جون بكن ديبا. خاك تو سر شدنت و يمون يتو م. ينون خورِ اضاف هيو  يمون يتو م

اقالً اونا بچه رو  حجت قالت گذاشت و رفت يوقت هيكه اگه  ننيپس برو بذار خونواده ش تو رو بب. بچه نيا يبه پا يزيبر

 »ضبط و ربط كنن

ما . خواد يحجت واقعاً دوستم داره و منو م نكهيخبر از ا يب. عجوزه دادم رزنياون پ يكردم و گوش به حرفها يهم نفهم من

كه حجت تو رو زودتر ببره و  نيا يبرا«گفت  گميننه ب يول ميبزاز خوش و خرم باش ميتا آخر عمر خونه رح ميتونست يم

 »دارهبه من نظر  ميبگو رح اد،ين نجايهم ا گهيد

 :و گفت ستاديا نهيداد دست به س يگوش م ايثر يبه حرفها رتيكه با ح حجت

ذارم  يكشم واسه خاطر اونه م يم يكه هر چ نمينامردم كه تو رو با اون بچه نازن نقدريكه من ا يتو فكر كرد! طور نيپس ا -

 آره؟ ،يطر به اون بنده خدا تهمت زدخا نيبه هم...  يا يا يرم؟ ا يو م

 :كرد و گفت هيگر ايثر
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 .كردم يبه خدا نادون. حجت منو ببخش، غلط كردم -

 :و گفت ديرا در آغوش كش ايثر حجت

 كنم، ها؟ كاريچ يگ يكه شده، م هيخب حاال كار -

 :دست دور گردن حجت انداخت و گفت له،يبا مكر و ح ايثر

بعد تو . ستميبابات وام يكنم و روبرو يم يمن لجباز. كردم يفكر هي م؛يكن كاريدونم چ يدلم قربونت برم، من م زيعز -

 ايتا بچه ام به دن ييجا هي يمنو ببر. يكن رونيخونه ب نياصالً منو از ا يريگ يم ميو مثالً به خاطر بابات تصم يش يم يعصبان

من  شيپ يايحرفها، م نيدوباره شبها به بهانه كافه و ا ،ينيغمگ ناراحت و نكهيبه خاطر ا ثالًم يكرد رونيمنو ب يبعد وقت. اديب

 اد؟يچطوره، ها؟ خوشت م. شه يمون از نو شروع م يزندگ يها يو دوباره خوش

 :را نگاه كرد و گفت ايثر حجت

 ...اگه آقاجونم بفهمه ! و بس يگم از تو حقه بازتر فقط خودت يمن م يگره، ول لهيگن روباه ح ياون وقت م بهيعج -

 :حرفش را قطع كرد و گفت ايثر

 ؟يگ يم يحاال چ. منم كه تو رو دارم. نهيب يرو از چشم من م زيهمه چ. فهمه يوقت نم چياون ه -

 :زد يكه بلند صدا م امكيس يصدا با

 !عمو حجت، عمو حجت -

 :را كنار زد و در را باز كرد و گفت ايثر حجت

 عمو جون؟ هيچ -

 .فقط خودت تنها يناهار ول ايگه ب يآقا بزرگ م -

 :سكوت گفت يساكت شد و بعد از لحظه ا حجت

 .باشه عمو جون، تو برو -

 :و گفت ديخند ايثر

 االن درست وقتشه؟ -
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 ؟يوقت چ -

 ن؟يد يگم چرا به من ناهار نم يو م اميم! وقت دعوا -

 :شده بود گفت يكه عصبان حجت

 هياون وقت با  ،يكرد يهمه رو عصبان يكاف ةحرفاست؟ االن به انداز نيحاال چه وقت ا. يزن يزِر مفت م يه! خفه شو بابا -

 نيهم نيفعالً بش. شه يم يچ نميخرده فكر كنم بب هي ديبا. ستيحاال وقتش ن رينخ ؟ياونجا كه چ يايب يخوا يگنده م شيآت

 ها؟ يندو يوگرنه خودت م اديجا و صداتم درن

فعالً افسار حجت در دستش . كند يرفتن از آن خانه، راض يخوشحال بود كه توانسته حجت را برا يقبول كرد، ول ناچار ايثر

 .كرد تا وقتش برسد يصبر م ديبا. خواست يرام كردنش هم زمان م يبود و برا

 .ديكرد، بغل كرد و بوس يم هيرا كه گر يگل اطياز اتاق خارج شد و وسط ح حجت

 ؟يكن يم هيشده عمو جون، چرا گر يچ -

 :بچه گانه اش گفت نيريبا لحن ش يگل

 .استكانم شكست عمو حجت -

 :و گفت ديرا دوباره بوس يو گونه گل ديخند حجت

 خرم، خوبه؟ يرم واسه ت م يسرت عمو جون، خودم م يفدا -

 :گفت هيبا گر يگل

 .خوام عمو داوود بخره يم ،يخوام تو بخر ينه نم -

 ا عموجون چرا من نخرم؟ا چر -

 :تر از دفعه قبل گفت نيريش يگل

 .گهيخره د يآخه عمو داوود چند تا م -

 .ديو خند ديبه خود فشرد و بوس شتريبار حجت او را ب نيا

 .خرم يمنم واسه ت چند تا م! قربونت برم دختر گل و خوشگل خونه -
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 "با پشت دست تپل و كوچكش، اشكش را پاك كرد و گفت يگل

 عمو؟ يگ يراس م -

 .گهيحاال بخند، بخند د. آره عمو جون -

 نيرا زم يحجت، گل. سفره نشسته بود يخشك و اخمو باال ،ياز پله ها كه باال رفتند تق. دنديخند يو حجت غش غش م يگل

شد،  يچشم حجت ظاهر نم يجلو اطيقشنگش در ح هيبا آن گر ياگر گل. گذاشت و مجدداً سالم كرد و كنار كوكب نشست

 .آرام تر بود يبه هر حال فعالً كم يداشت ول يگريحاال حجت حال د ديشا

او خبر نداشت . بود كه تك و تنها در اتاقش گرسنه و تشنه مانده بود ايكوكب نگران ثر. همه ساكت بودند. دنديرا كش ناهار

 :گفت يب يره جمع نشده بود كه بهنوز سف. در سكوت غذا خوردند يهمگ. دارد ييمار خوش خط و خال چه نقشه ها نيا

 .بشقاب غذا بردار ببر واسه اون دختره، گناه داره حامله ست هيحجت  يآها -

كم  يليو خ ايدر آن خانه تمام فكر و ذكر حجت شده بود ثر گريد. حجت غذا را گرفت و به اتاقش برد ،يب يدستور ب به

فقط دو شب حجت به اتاق ساغر آمده بود، آن هم  يدر آن خانه بود ول ايدو هفته بود ثر كينزد. آورد يساغر را به خاطر م

 !يچه آمدن

ساغر زجرآور  يحركات كوكب برا. شد ياو نم يوقت باعث دلگرم چيكرد و ه ينم يساغر دلسوز يوقت برا چيه كوكب

 يزن جوان م نيباعث رنجش اچقدر  نكهيرساند و از ا يكرد، جان ساغر را به لبش م يم ايكه از ثر ييها يبا طرفدار. بود

 .شود، خبر نداشت

گرسنه اش بود بالفاصله غذا را از حجت گرفت و  يليحجت غذا را آورد و او كه خ. و در افكار خود غرق بود دهيدراز كش ايثر

 .با ولع شروع به خوردن كرد

خواست و  يزن افسونگر را م نياو ا. را نداشت ايثر ياو تحمل زجر و ناراحت. سوخت ايثر يآن وضع، دلش برا دنيبا د حجت

 .دوستش داشت

 :از ناهار كوكب گفت بعد

 .ميلباسا رو بشور ميبر ديپاش -
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 :مخالفت كرد و گفت يب يب يول

 .نيبشور يعصر نيخوب بذار. ارهيآفتاب پدرتونو درم -

 زيرا تم ايحجت و ثر يكوكب با حماقت تمام لباسها. لباس نشستند و شروع به شستن لباسها كردند يلگن ها يزنها پا عصر،

 .كردند يكار او نگاه م نيبا حرص به ا نيميهمه، بخصوص س. طناب پهن كرد يشست و رو

 ريزنها به غ. ضر كردرا حا يب يب انيو قل يلباسها و آماده شدن شام، كوكب سماور را روشن كرد و بساط چا ياز شستشو بعد

 ريرا گ يعروسها هر وقت لحظه ا. كرد يم ياحساس خستگ ينكرده بود ول يكار نكهيبا ا يب يب. خسته بودند يهمگ اياز ثر

 :گفت نيميس. كردند يو كوكب م اينثار ثر راهيزدند و بد ب يم حرفصبح  يآوردند كه كوكب نباشد از دعوا يم

چطور  دهيبر سيرفت سراغ اون گ يبعد وقت يول. بود يعصبان يليكه حجت اولش خ دميخودم د. واسه ت ساغر رميبم ياله -

كرده كه اصالً مرده رو  كارشيخورش كرده، چ زيمردك رو چ ستيمعلوم ن ايح يب يپررو كهيزن. نرم و خاكستر شده بود

 .هد يگرفته و ورز م يدستاش به باز يموم تو هيمثل 

 :و گفت ديكش يغض پنهان در گلو، آه سردبا ب ساغر

خونه چه  نيا يهستم؟ اصالً تو كارهيچ يواد نيا يدونم تو يمن خودمم نم. نيندارم تا شما برام ناراحت بش يمن كه مرد -

هم  يچيهستم كه موندم و ه كارهيچ نجايو مال و منال دارم؟ كلفتم؟ آشپزم؟ من ا يكار دارم؟ شوهر دارم؟ بچه دارم؟ زندگ

 گم؟ ينم

 :وگفت ديبافته شده ساغر كش يموها يرو يكه دلش آتش گرفته بود دست اكرم

 .كهينه مثل اون زن يول ن،يميمثل من، مثل س ،يخونه ا نيعروس ا نجايتو ا. قربونت برم ياله -

 :و گفت هيگر ريزد ز ساغر

ره كه  يكنن؟ به خدا دستم تو سفرشون نم يم گامين ياضاف هيچرا اونها به چشم  ست؟يپس چرا عروس بودنم معلوم ن -

. پدرشوهر و مادرشوهر نيو نه ا رهيگ يازم م يكه نه حجت سراغ نينيب يم نيخودتون دار. دهنم بذارم يلقمه درست تو

قدر بهتون بگم به خدا اونا  نياما هم. پاشه يزخمام م ينمك رو شتريدردام برداره، ب ياز رو يدرد نكهيمادرشوهرم عوض ا

 .كس ترم كردن يندارم اونام ب يمن كه كس و كار. ادي يبا من بد كردن و خدا رو خوش نم



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٠٨

 :ناراحت شده بود، گفت يليو دلخراش ساغر خ اير يب يها هيكه از گر نيميس

دلخورن و  يلين بكنن؟ اگه خخوان واسه مو يم يحاال خودشون چه غلط نكهينه ا! ادي يبه درك، به جهنم كه خوششون نم -

 .تيدنبال زندگ يو بر يخوانت طالقت بدن تا تو هم آزاد بش ينم

 :انداخت و با پوزخند گفت نيميبه س ينگاه ساغر

واسه . كنن يم تميهم هست كه اذ نيبرم؟ اصالً كجا رو دارم كه برم؟ واسه هم يك شيآزاد بشم؟ آزدد بشم كجا برم؟ پ -

 .يارم كه اگه گفتم آخ بگه چته آبجند يمث تو برادر نكهيا

 :گفت نيميس

 .ستنيكه با من هم بهتر از تو ن ينيب يم يخودت دار ؟يچ ميحاال ما كه دار -

كنم اما دلم  ينم يناشكر. به من نداد نميخدا ا يول! سه تا جواهر ،يتو سه تا پاره تن دار. كنم يمن با تو فرق م يآره ول -

 .گرفته

 :ديبه گوش رس اطيدر ح يبنفشه از جلو يصدا

 .اومده يمامان، مامان، مرتض -

 :گفت شيها يتعجب كرد و رو به جار نيميس

 شده؟ يچ يعنيبود،  نجايا روزيد يمرتض -

 .آمدند رونيب نيرزمياكرم و ساغر هم از ز ن،يميدنبال س به

 :ربع برگشت و خوشحال و خندان گفت كيدر رفت و بعد از  يجلو نيميس

 .بود يبود شاد يهر چ -

 :گفت يب يب

 تو؟ ومديشد ننه، چرا ن يچ -

 .شگون داره نيميگفته دست عمه س نينازن. جون، چادر عروسو آورده بود تا من بدوزم يب يب يچيه -

 :زد و با خنده گفت انيبه قل يپك يب يب
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 .يدخترم تو خود شگون -

 .ديرا سر كش شيچا يكالم چينازك كرد و بدون ه يپشت چشم كوكب

خواست به اتاق  يكه م ياما هنگام. نشان داد شيها يو جار يب يبود، به ب بايز يليهم بدون اعتنا به او چادر را كه خ نيميس

 :گفت يبا شاد د،يخود د يبرود، جواد را روبرو

 .دادن من بدوزم نهيقشنگه جواد؟ مال نازن -

 :گفت طنتيبه پارچه كرد و با ش ينگاه جواد

- يا! 

 :با تعجب گفت نيميس

 ست؟يقشنگ ن يعني -

 :بشنود، گفت نيميكه فقط س يصورتش گرفت و از پشت آن، آهسته طور يپارچه را گرفت و آن را جلو جواد

 !تو ينه به قشنگ -

 :و گفت ديبا ناز خند خت،ير يهر نيميس دل

 !برو بابا كلك -

 كنم؟ فيبار هم ازت تعر هيتونم  يمن نم يعني ه؟يا كلك چ -

 .فهمم ينم تويو جد يوقت شوخ چيكه من ه يحقه باز نقدريتو ا -

 ه؟يمن چ ريتقص ،يش يخانم خوشگل، اگه تو منو متوجه نم -

 .جواد را نگاه كرد و ساكت ماند شيبا چشمان دلربا نيميس

 :كرد و آرام گفت ايبه اتاق ثر ياشاره ا جواد

 !يكاباره ا كهيزن. خوشم اومد! ها يخوب ادبش كرد -

 :كرد و گفت يخنده كوتاه. كرد يبود، حظ م دهيكه جواد با او هم عق نياز ا نييس

 .دهنشو پر از خون كردم. زد يحرف م ياديز -
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 :گوش جواد آورد و گفت خيبعد، سرش را ب و

رو و حجت  ايثر يپا شد همه لباسها ارهيكه حرص منو درب نيننه ت واسه ا! هم دهن اون پر خون شد، هم دل مامان جونت -

 .شست

 ا نه بابا؟ -

 .خسته كرد يفقط خودش رو حساب. كورخونده يدماغ منو سوزونده ول الشيآره خ -

 .ننه مونه ها نكهيمث ا! واشتريچته  يه -

 همه دعوا مرافعه؟ نيكار رو كرد؟ اونم بعد از ا نيكه ا يچ يعنيخواد باشه خب  يم يهر ك -

 :تكان داد و گفت يسر جواد

 .كنه يدونه چه كار داره م يخودشم نم ديشا -

از اون  يو ه ستيدست بردار ن يول ه،يدونه دختره چه گرگ يگفته و خودشم م يب يچند بار ب نكهيبا ا. دونه يحتماً نم -

 .كنه يدفاع م تهيعفر

 ؟يرفت يخب، حاال كجا م يليخ -

 .يب يب شيپ ميبر ايحاال ب. تو شياومدم پ يداشتم م -

 .اورديو نخ و سوزن را ب يچيهم رفت كه از اتاقش ق نيميرفت و س وانيبه طرف ا جواد

 .خودم زِيو عز يب يسالم به ب -

 .هر دو جواب سالمش را دادند و جواد كنار آنها نشست يب يو ب كوكب

 نه؟ ايچاقه  ونتيجون قل يب يب -

 .بكش ايب. آره ننه چاق چاقه -

 .و به او داد ختير شيهم برا ياستكان چا كيجواد گذاشت و  يرا جلو انيقل كوكب

 :آهسته به كوكب گفت جواد

 به پا كرد؟ يچه قشقرق يديجون د زيعز -
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 :تكان داد و گفت يسر كوكب

 !ما نيافتاد ب هوي طونياصالً انگار ش. بگم ننه يچ -

 :گفت يجد يزد و بعد با حالت انيبه قل يپك جواد

 .من واسته ياومد جلو رو در رو ياشت مد! طونهيپا ش هيزنك خودش  نيا زجونيبابا عز يا -

 :چارقدش رو صاف كرد و گفت يب يب

 .معلوم نبود چش بود. كرد يسرش و هوار هوار م يچشاشو بسته و دهش رو باز كرده بود، خونه رو گذاشته بود رو -

 !ستيها ن يرياز اون تو بم يريتو بم نينه بابا ا ديد يهم ساغر زبون بسته ست، ول نيميفكر كرده س -

 :جواد گذاشت و گفت يقند را جلو كوكب

 !بدتر دمياون، شا نيزن تو هم كه شده ع -

خواست پاچه مش غالم  يم يكرد ياون اگه ولش م. داد يكه فقط جواب اونو م نيميس. قربونت برم! مادر من يزن يحرفا م -

 !چه برسه به ما رهيرو هم بگ اهيو قنبر س

 :گفت يب يچادر را سرش انداخت و به ب نيميس. ها قطع شدحرف باًيتقر نيميآمدن س با

 ؟يزن ياندازه تا دم مچ پام م هيزحمت واسم  يجون ب يب يب -

 :را برداشت و گفت يچيق يب يب

 شه؟ يننه كوتاه نم -

 .از من كوتاه تره يقدر هي نيقد نازن ،يب ينه ب -

 .ترسم آب بره يزنم م يكم بلندتر م كيننه جان  -

 .شو كرده يجون آبكش يب يب -

 .زنميباشه ننه همون تا مچ پات م  -

تكه ها را به هم وصل كرد تا بعد سر فرصت آن را . آن كرد دنيشروع به بر وانيدر همان ا نيمياندازه چادر را زد و س يب يب

 .بدوزد
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بشقاب گذاشت  كيرده بود در را كه درست ك ييهم اكرم چند تكه از لواشكها قهيو بعد از چند دق وستيهم به آنها پ ساغر

 :آمد و گفت هيبق شيو پ

 .نيريهم ترش داره هم ش. نيبخور امدنيتا بچه ها ن -

 يم وانيبه طرف ا فتادهين ياتفاق چيانگار ه يكرده و مرتب با خونسرد شيآرا ايثر ديبرگشت و د يب يب. آمد يپا م يصدا

 .باال آمد و سالم كرد وانيا يرد شد و حوض را دور زد و از پله ها نيمياز كنار اتاق س. آمد

آمده  گرانيد شيپ ييهمه تعجب كرده بودند كه او با چه رو. را درهم كرد و جوابش را نداد شياو اخمها دنيبا د نيميس

 .كرده بود نيكه دلش خواست توه يبه هر كس ياو كه امروز صبح به راحت. است

 :رد و گفترو به جواد ك ايثر

 يمن حامله ام و حاملگ. نيحال منو بفهم ديخب شما با. افتاد يم ديافتاد كه نبا ياتفاقات هيامروز  نيببخش. سالم جواد آقا -

 ...آدم حامله س  يآخه وقت. گهيرو هم داره د زايچ نجوريا

 :حوصله اش سر رفت و گفت نيميس

و خانوم  يب يب يرو يجلو. دهيجواد تا حاال سه بار زنش رو حامله د .خب باش! حامله ام حامله ام؟ كسرهياوه چه خبره  -

 م؟يخب چه كارت كن. گه يم يجون ه

 ديد يچون فعالً صالح نم. خودش را گرفت ياما جلو. ديكش يم رونيرا از حدقه ب نيميس يخواست چشمها يدلش م ايثر

 :نازك كرد و گفت يبعد پشت چشم. ندازديدوباره دعوا به راه ب

 .زدم يجون، من با شما نبودم با جواد حرف م نيميوا س -

 مگه پسرخاله ته؟. جواد نه و آقا جواد -

 :كرد و گفت يب يرا برگرداند و بعد از چند لحظه رو به ب شيرو ايثر

 هيخشم و غضب  ياز رو هويآدم . گهيخب باالخره دعواست د. گفتم يزياگه چ نيخانوم، منو ببخش زيخانوم، عز يب يب -

 .گه يم يزيچ

 :خاتمه دهد گفت ايثر يكه به حرفها نيا يبرا يب يب
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 .خدا ببخشه -

 :كرد و گفت يخوشش آمده بود، خنده ا يليخ ايثر يكه از عذرخواه كوكب

 .بخور واسه بچه ت خوبه يكي ؟يخور يم ييچا -

 :گفت يب يب

 .زيهم بر هيبق يبرا -

 :و گفت ديكش يآه كوكب

 .گهيخواد د يخب اون بچه دلش م. گناه تو شكمشه يطفل ب هيكه  نيگم واسه ا ياگه دارم به اون م -

 .سه بارشو پشت سر گذاشتن نايخانوم تازه حامله شده ا نياگه ا! تو هم يزن يحرفا م -

 :به ساغر انداخت و گفت ينگاه يرحم يبا ب كوكب

 !معلومه -

كرد و  يدار يخنده معن ايثر. جواب مادرشوهرش را نداد شهيهماما او مثل . زبان كوكب دوباره به قلب ساغر خنجر زد زخم

 :گفت

 .كه غصه نداره نيشه ا يساغر جونم بچه دار م شااهللايا -

 :كوكب گفت. ساغر نشست يدوباره بغض در گلو ا،يحرف ثر نيا با

 !سالشه 26 ؟يك گهيد -

 :با حرص گفت يب يب

 پس چطور حامله شده؟. ستيسالش ن 30 نيخب مگه ا -

 .شكمشه يپسرم تو ةكه بچ نينيب يم نيكه نازا نبوده، دار ايثر يجون خالف ادبه ول يب يب -

 :رو به ساغر كرد و گفت بعد

 ه؟يچته؟ چ ،يرو واسه خودت آب كن هيماتم زده ها نگاه نكن كه دل بق نيع نيحاال همچ -

 :شد و گفت يكوكب عصبان. هيگر ريو زد ز رديخودش را بگ ينتوانست جلو ساغر
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گه ساغر اون  يره م يم نيها؟ ا ،يريگ يطور آب غوره م نيزنه هم يم يحرف هي يكيخب چرا تا ! هيآهان، هق هق گر -

 يا هر چ! يبسم اهللا وگرنه صل عل ييبزا يتون يساختن، چته؟ خب م ويد هيكه از بچه ام  يكرد يكار. گه ساغر يم اديم

 .داره يواهللا صبر و حوصله هم حد گهيبس كن د. كنه يه ام مطور خون به دل بچ نيگم هم ينم يچيه

 .كند يخال چارهيخواست سر ساغر ب يبود كوكب دلش از كجا پر بود كه حاال م معلوم

 :آرام گفت ساغر

 ...من كه . نگفتم يزيمن كه چ... خانوم جون من  -

 :حرفش را قطع كرد و گفت كوكب

نگاه هم بهت بندازه  مين هينكن كه نذارم حجت  ياحد و واحد كار يزر زر چه مرگته؟ به خدا يه. نكن حرفتو بزن هيگر -

 يخب بابا دلش بچه م اد؟ي يره و نم يچرا م اد،يم يگفتن كجاست، ك يم. اومد خونه يرفت و شبها نم يبدبخت م. ها

 .ر تو زن و بچه اش رو بندازه دورتونه به خاط يكه نم حاالم. رفت زن گرفت و الحمدهللا بچه دار هم شد. خواست

 :گفت جواد

حاال ! زيولش كن بابا، ولش كن عز ؟يدار كاريبدبخت فلك زده چ نيبه ا ؟يزن يم شين زير هيجون چه خبره؟ چرا  زيعز -

 .ايمادر من كوتاه ب ست؟يكوك ن فتيشما چتون شده؟ چرا ك... حجت زن گرفته و بچه دار شده كه شده، تموم شد و رفت 

 :پرت كرد و گفت يرا به گوشه ا انيقل ين. خورد يخون خونش را م يب يب

 نيو ا يزندگ نيتف به ا. نيو صد آفر نيآفر! جوب يتو يختيآبشم ر هيو بق يالحق و االنصاف خوب دست و روتو شست -

 يافتاده عروس دار ادتيشدن؟ چطور بعد از سه تا عروس حاال  زيچطور شده از مابهترون واسه ت عز! همه زخم زبون

ها؟  ،يشد داريو حاال ب ينكنه تا حاال خواب بود ؟يرفتار كن يچطورحامله شد باهاش  يافتاده كه دختر مردم وقت ادتي ؟يكن

 نيا يتو. دن يبدتر بودنشون رو خودشون نشون م ايبهتر . هستند واسه خودشونن يسه تا عروس هر چ نيا ايخانم  نيا

كه از صبح  نوايب نيا ؟يدار كاريچ شيتو به ساغر و به بدبخت. ميديخانومو د نيچند روزه هم ا نيا. ميديرو د نايچند ساله ما ا

واهللا . نياري يسرش م نيخوا يكه خودت و پسرت م يهر چ. ادي يكنه و صداشم درنم يكلفت واسه ت كار م هي نيتا شب ع

 !صداست يب يليكه خ ينذار چوبشو بخور. ادي يخدا رو خوش نم غمبر،يبه پ ريبه پ
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 :عضالت گردن و صورتش منقبض شد و گفت كوكب

بدتر  نياز ا ه؟يچ گهيد ادي يخدا رو خوش نم ؟يچ يعنيخدا واسه م بد بخواد  اره،يتو رو خدا بس كن خدا به سرم ب يب يب -

پختم و شستم و رفتم و  كردم و ينشستم بچه دار يه. بشه؟ مگه من شوهر نداشتم؟ به خاطر شوهرم كوتاه اومدم نيخوا يم

از  د؟يفهم يرو م زايچ نيا يك يمگه من آدم نبودم، دل نداشتم، حق نداشتم؟ چرا واهللا ول. نگفتم يچيتو سرم خورد و ه

كردم  يجرأت هم نم. دميد يدو شب به خودم شوهر م يمن فقط ماه. هم داشت گهياز من، ده تا زن د ريغ يهمون اول تق

 .بعد نتونم حرف بزنم داريبست كه تا د يزبونمو م نيسرم و همچ يخورد تو يمحكم م ومديكه اگه درم. اديصدام درب

. چهار تا وصله نيجونم به جون ا. و بزرگ كردم دميبچه ها رو به دندون كش نيمن ا. چهار تا اوالد نيبودم و خودم و ا خودم

 .بخورم نميتونم غصه ا يمن كه نم. كنه هيخواد گر يخواد بخنده م يحاال ساغر م. غمشونو ندارم ايو  ياصالً تحمل ناراحت

 :سرش را تكان داد و گفت يب يب

گفتم، عروس  يمن بهت نم اياومد آ يرفت و نم يچه خبره؟ اگه شوهرت بد بود و م ؟يكن يرو محاكمه م يك يدار -

كردم؟ از تو و بچه  ينم دادياومدم؟ سرش داد و ب يدر نم يتق يخودم جلو اينكن، نذار بره؟  ياوقات تلخ. شوهرت رو بپا

كنارت نبودم؟ درد دلت رو دلدار نبودم؟ غمتو غمخوار نبودم؟  مهات، خود يكردم؟ موقع حاملگ يو دفاع نم تيهات حما

 رفته؟ ادتي

اما . ستيدست من ن گهيكه اونم د. شه يعوض نشده فقط عمرم داره تموم م ميچيه. مميقد يب يكوكب من همون ب نيبب

راحته كه  الميخ رمياگر من بم. نكردم ينگرفتم و به تو و نوه هام تلخ دهيرو ند يتق يهايوقت بد چيكه ه دميخدا روسف شيپ

گم ننه منو حاللم  يهم بهشون م شهيهم. كنه يم يشون واسه م عزادار يكيسهه تا عروس  نيباالخره از ا. كن دارم هيگر

 .نيكن

حاال خود . نداره، دل به دست آوردنه كه هنره يگفتن دل شكستن كار مياز قد! بتاستيوامص. خته يليخ يمحاكمه اله روز

 !خودتون يپا شيالباق. از ما گفتن بود ،يدان

 :گفت ايثر. كرده و ساكت شد يرو ادهيز ديكوكب فهم ،يب يب يحرفها با

 ن؟يكردم، هنوزم دلخور يخانوم من كه از شما معذرت خواه يب يب -
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. كنه ينم ينباشم، فرق ايبعدشم دلخور باشم . ناز و نوزم نكن. اين شيقر و قم يحرف بزن يخوا يد دفعه گفتم با من مص -

 .االنه كه پدرشوهرت از راه برسه، پاشو. اريآب بزن بردار ب هياستكان ها رو  نيفعالً پاشو ا

 .گفت ينم يزيساكت بود و چ كوكب

چند روز در خانه ماندن باعث شده بود او رفتار و  نيا. شد كه ساغر چقدر مورد ظلم واقع شده يآرام ارام متوجه م جواد

 يها يبودن حجت، ندانم كار تيمسئول يداوود، ب يو بددهن يپدر، بداخالق يو قلدر يحكمران رد؛ينظر بگ ريرا ز هيكردار بق

و  ريپ يب يب يو محبت ها و گذشت ها... خودش  ياه يو ساغر، خودخواه نيميكردن اكرم و س يجان كندن و كلفت ز،يعز

 كرد؟ يم دايپ يتينبود، خانه چه وضع يب ياگر ب يبه راست! مهربان

 :به ساغر گفت يب يب

 .اديبذار حالت جا ب. پاشو برو دست و صورتتون بشور -

 يكنار حوض كه مشغول شستن استكان ها بود، جلو نرفت و كنار لبه تخت چوب ايثر دنيرفت، اما با د نييپا وانياز پله ا ساغر

 .نشست

 :و گفت دياز جا برخاست و ساغر را د ايثر

 يم ادياگه بدت ن ،يكن يم يباز يب يمخصوصاً ب هيبق يكه تو جلو يهمه نقش نيمن موندم به ا! يهست يخوب گريالحق كه باز -

 .خورن ينم بتويخانوم و حجت تو رو خوب شناختن و فر زيكه عز ادي يم مخوش يول! يحقه باز يليخوام بگم خ

 :را نگاه كرد و گفت ايثر ياز اشك، سرتاپا سيخ يبا چشمها ساغر

 !بهشون بچسب يحجت و مادرش مفت چنگ تو، دو دست -

 !يذارمشون واسه تو؟ قدر زر، زرگر شناسد، قدر گوهر، گوهر يم يكنم و فكر كرد يكارم م نيهم -

 .را گفت و از پله ها باال رفت نيا

در را  يهنوز از جا بلند نشده بود كه صدا. پر از درد لب حوض نشست و چند مشت آب به سر و صورت زد يبا دل ساغر

 .و رفت تا آن را باز كند ديشن

 :او گفت يبه سرتاپا يحجت با نگاه. زود به خود آمد و سالم كرد يلياما خ. ماتش برد يحجت، لحظه ا دنيد با
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 .به سالم ساغر خانوم -

 .بودند ايثر اريبود كه مه و ليو آج وهيم يحجت، چند پاكت محتو يدستها در

 ساغر؟ -

 :و گفت ستاديا ساغر

 .بله -

 چطور؟ بيس ؟يخور يتخمه م -

 .هنوز هم حجت را دوست داشت. حجت، دل ساغر را به لرزه درآورد يصدا يگرم

 :گفت آهسته

 .د نكنهنه، دست شما در -

 .دهيها رنگ و روت پر يتازگ. مشت تخمه و پسته بخور هي ايچرا؟ ب -

 :با عشوه گفت. آن دو فاصله انداخت نيساغر ب يصدا اما

 .سالم -

 ؟يسالم، چطور كيعل -

 :ساغر گفت يكرد و عمداً جلو كيبه حجت نزد شتريرا ب خودش

 يا. دهيواسم خر وهيهمه تخمه و پسته و م نيكن تا لب تر كردم رفته و ا گاين. يقربونت برم كه مدام فكر حال و احوال من -

 .يش يبده به من، خسته م! يكن يكه نم ييواسه بچه ت چه كارا! ناقال

 :آورد و رو به ساغر گفت رونياز آنها ب يكياز درون  ليآج يقبل از آنكه پاكتها را به دست او بسپارد، مشت حجت

 .بخور ايب -

 :زد و گفت يلبخند كمرنگ ساغر

 .خورم ينوش جونتون، من نم -

 :زد يدر گوشش زنگ م ايثر ياما صدا. بعد آرام از آن دو فاصله گرفت و
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 .گهيخوره كه نگرفت د يالبد نم. زيتو، بر نيا زيبر -

 .ديد ياش بود و او رفتن ساغر را م نهيس يهنوز جلو ل،يحجت همان طور پر از آج مشت

 .تو نيا زيگفتم بر ؟يحاج يي؟ كجاچه خبرته يه -

 :و گفت ختيرا داخل پاكت ر ليو آج ديكش يآه كوتاه حجت

 .همه بخورن ها وونيتو ا ياري ياول م -

 .شكم من پره نه اونا نكهيواسه اونا؟ مث ا اي يواسه من گرفت! وا -

 .نميبب االيكه گفتم،  يهمون! شكمت نيبا ا يتو هم كه منو كشت -

 :داد يرا به دست گل يشدند، حجت بسته كوچك وانيوارد ا يوقت

 چهار تا استكان شما، خوبه؟ نميا. دييخانوم بفرما يگل -

 :كرد و گفت يو بلند نيريخوشحال شده بود، خنده ش يليكه خ يگل

 !آخ جون -

 :گفت حجت

 .نميبوس خوشگل بده بب هيبپر بغل عمو و  ايحاال ب -

 .نشاند هيغم گرفته بق يلبها ياش، خنده را رو يزبان نيريخودش را در آغوش او جا داد و با ش يگل

 عمو داوود رو؟ اي يدوست دار شتريحاال منو ب نميبب -

 :تپل و قشنگش را باال آورد و گفت انگشتان

 .تو، دو تا عمو داوود يكي -

 :خنده و حجت گفت ريزدند ز همه

 عمو داوود؟ يگ ياون وقت م دميه ت استكان خراالن من واس! پدرسوخته -

 :كرد و گفت ياخم قشنگ يگل

 .خب دوستش دارم -
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 باباتو؟ اي يدوست دار شتريعمو داوود رو ب نم،يحاال بگو بب -

 :به جواد انداخت و گفت ينگاه يگل

 .بابام -

 .ديبعد به طرف جواد رفت، دستش را دور گردن او انداخت و صورتش را بوس و

 :گفت يب يب

 !كنه يطور خودش رو جا م نيدختر ا -

 :گفت كوكب

 .نمشيب يبار م هي يخودم كه فقط ماه يواسه حور رميبم ياله -

 :ديدر به گوش رس ياز جلو يتق يصدا

 .لهيآقا وك مياهل خونه، مهمون دار يآها! ااهللاي ااهللاي -

 .دل كوكب آب شد، اما ترس وجود ساغر را فرا گرفت يقند تو ل،ينام وك دنيشن با

 :گفت كوكب

 !چقدر حالل زاده ان ينيب يم يب يبهتر؟ تو رو خدا ب نياز ا يبه به چه مهمون -

 .گفت و وارد شد ااهللاي يهمراه تق ليوك

هم  يدر صورت امكان كمآب بدهد و  يآمده بود سر و گوش. بود دهياو را ند يزن گرفته ول يبود كه حجت به تازگ دهيشن او

 .كند يچشم چران

 :مخالفت كرد و گفت ليوك يول. با دامادش كرد و او را به مهمانخانه دعوت كرد يگرم يسالم و احوالپرس كوكب

 .راحت تر و بهتره وانيجا داخل ا نيهم -

كوكب به . ردينظر بگ ريبخصوص ساغر را ز گرانيتوانست رفت و آمد د ياز آنجا بهتر م رايداد، ز يم حيرا ترج وانيا او

 .كرد يم ييرايسرعت پذ

 خانوم جان؟ يب يب نيشما چطور -
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 و بچه ها چطورن؟ يحور ن؟ياز ما كرد ياديچه عجب . به مرحمت شما -

 هيبق هم به شما و يسر هي ستيطرفا كار داشتم گفتم بد ن نيراستش ا. مييشما يدعاگو ميكه باش ييما هر جا. اونام خوبن -

 .بزنم

 .نيننه، خوش آمد نيصفا آورد -

 :كوكب گفت د،يبگو يزيقبل از آنكه چ يانداخت ول ايبه ثر هينگاه ليوك

 .خانوم آقا حجته -

 :دوخت و گفت ايبا تعجب نگاهش را به ثر ليوك

 .زرنگه ها يليآقا حجت ما هم خ نيا م؟يديكرد كه ما نفهم يعروس يك! اهللا به آقا حجت كيبه به بار -

 :گفت يتق

 .كردن خودشون كردن يهر كار. ميما خودمونم خبر نداشت -

 :گفت كوكب

 .االن هم، چهار ماهه حامله ست. چند وقته كه زن حجته ايثر -

 :به حجت نگاه كرد و گفت يشتريبا تعجب ب ليوك

 .گهيد ميمفصل هم افتاد ينيريش هيپس ! واهللايبه بابا ا -

 :هم گفتند يتقو كوكب و  ديخند حجت

 .شااهللايا شااهللا،يا -

دلش  يدل تو ليوك» شده و نازا بوده يپس سرِ ساغر هوو اومده، چرا؟ حتماً چون بچه دار نم«ساغر افتاد  اديبالفاصله  ليوك

 .فتديمرد پررو ن نيسر خود را به كار گرم كرده بود تا چشمش به ا نيرزميمخصوصاً در ز يول. ندينبود كه زودتر ساغر را بب

 :شروع به صحبت رد ايثر

 حال خواهر شوهر ما خوبه؟ ل،يآقا وك -

 :را گم كرده بود، گفت شيدست و پا ا،يكه در برابر آن همه عشوه و ادا و اطوار ثر ليوك
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 .خوبن... بعله خوبـ ... بعـ  -

ازدواج كرده  يمعلوم الحالزن  نيشد كه حجت چطور با چن يزده تر م رتيهر لحظه ح ليزد و وك يحرف م ياز هر در ايثر

 .است

 :در افكار خود بود كه كوكب گفت غرق

 .ميخورد يم ريلقمه نون و پن هيو دور هم  نيآورد يو بچه ها رو هم م يكاش حور يا -

 :به خود آمد و گفت ليوك

خونه  نياريب فيشب تشر هيو  نيقدم رنجه كن ديبا. هم باشه نوبت شماهاست ينوبت گهيد. ميبابا ما كه نمك پرورده ا يا -

 ؟يخب جواد خان احوال پات چطوره؟ راه افتاد. ما

- شم يم وونهياز زور خارش و خونه موندن دارم د. قراره فردا گچ پامو وا كنم. مير يراه م يخرده ا هيواهللا  ليآقا وك يا. 

 .گن پات خوب خوبه يو م ير يفردا م شااهللايا -

 :صدا زد يوقت شام بود و تق. نبود ياز ساغر خبر يول. بود سر رفته و كالفه شده ليوك حوصله

 .نياريشامو ب يآها -

 مياز خدا خواسته نشست و تصم يبا اصرار كوكب و دستور تق يخواهد برود، ول يخورد و وانمود كرد كه م يتكان ليوك

 .گرفت شام را همانجا بماند

 .كرد ياحوالپرس سالم و ليبا وك يخشك و رسم يليسفره را آورد و خ نيميس

 :باال آمد و آرام گفت وانيا يساغر از پله ها. سر سفره نشستند يرا آوردند و همگ غذا

 .سالم -

 :به او انداخت و گفت يشد، نگاه يكه در دلش آب م يپاره شد و با قند ليدل وك بند

 .ساغر خانوم نيخسته نباش كميسالم عل -

 ريكه سر سفره بودند،خودش را ز يقرار گرفت و تمام مدت ليوك يسفره نشست و از بخت بدش درست روبه رو نييپا ساغر

مهربان و  يمانند مادر يب يانداخت، همه مشغول خوردن بودند و فقط ب گرانيبه د ينگاه. كرد يحس م لينگاه وك ينيسنگ
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 .او را داشت يدلسوز هوا

 .مرد دور شود نيا يايح يب يچشمها يمع و از جلوكرد زودتر سفره ج يخدا خدا م ساغر

ساغر . كرد يم يدگيگذاشت و به او رس يم شيو ماست جلو يسبز د،يكش يغذا م شيبرا. بود ايتمام حواسش به ثر حجت

اون كثافت  نكهيا يهم بشه، به جا يزيحتماً اگر متوجه چ! فهمه ينم يچياصالً انگار ه نيبب! گن مرد؟ يم نميبه ا«با خود گفت 

 »!يگه تو مقصر يو م رهيگ يمنو م قهيرو سر جاش بنشونه، 

پر از هوس و لبخند  يچشمش به او افتاد، از چشمها يبار كه اتفاق كيهمان  ينكند، ول يتالق ليكرد نگاهش با وك يم يسع

گرفتار شده باشد، كه در چنگال عقاب  يمثل كبوتر. ديكش يم اديترس در وجود ساغر فر. كه زد، چندشش شد يهيكر

 .ناگهان سردرگم و دستپاچه شد

 .آمد نييپا وانيبلند شد و ظرفها را برداشت و از ا شيبالفاصله از جا. را شكر كرد كه غذا تمام شد خدا

 :گفت يب يگذشت و ب يساعت

 .برم بخوابم يبمونم، اگه اجازه بد داريتونم ب يخان من نم ليننه وك -

 :گفت يكند، با خوشحال يمزاحم آنجا نباشد تا او راحت تر بتواند چشم چران رزنيپ نيخواست ا يكه از خدا م ليوك

 .واهللا ميمزاحمتون شد نجايا مياومد. مييشما كيما كوچ ه؟يحرفا چ نيخانوم ا يب يا ب -

 .و بچه ها برسون يسالم منو به حور. يصفا آورد يكه اومد يخوب كرد يليخ ه؟يحرفا چ نينه ننه ا -

 .خانوم چشم يب يچشم ب -

 :گفت يتق. رفت نيياز پله ها پا امكيبه كمك س يب يب

 .ها يباش يب يمواظب ب امكيس -

 .چشم آقا بزرگ -

 :گفت يتق

 ؟يفتيجان مراقب باش از پله ن يب يب -

 .نه ننه، مراقبم -
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 :صدا زد نيرزميلب پله ز. بود ليزرنگ تر از وك يب يب

 .منو بمال يپاها نيخرده ا هياتاق من  ايننه ب ايساغر ب -

را تا  يب يب يخودش گلو يخواست با دستها يچنان حرصش گرفته بود كه دلش م. وصل كردند ليبرق سه فاز به وك انگار

 .خفه كند شهيهم يرا برا رزنيكه قدرت دارد فشار دهد و پ ييآنجا

 :و گفت ديخند يب يب. رفت يب يخوشحال شد و به اتاق ب ساغر

 .رهيگ يدماغشو سوزوندم كه حاال حاالها خودش از بوش حرصش م نيهمچ! كنه با بچه طرفه يم اليكهخيمرت -

 :و گفت ديرا بوس يب يصورت ب ساغر

 نقدهيخاك بر سر من كنن كه ا. نيجان نجاتم داد يب يب. دور سرتون بگردم ياله. فداتون بشم ياله. خدا عمرتون بده ياله -

بدبخت هستم،  يبه اندازه كاف يطور نيهم. كنه يم چارهينكبت داره منو ب نيندارم اون وقت ا يبه كار كس يمن كار. بدبختم

دونم از  ينم. اديكشه و نفسم بند م يم رياز فكرشم پشتم ت يب يبه خدا ب. هم ببندن ردم نيكه بخوان منو به ا يبه روز يوا

 خواد؟ يم يجونم چ

. بزنم يتونم اقالً حرف يهم نم چارهيحجت كنن كه عرضه نگه داشتنت رو نداره و من ب خاك بر سر اون. فكرشم نكن ننه -

به خدا فكر . شه يبدبخت و سرخورده م يحور يافته، بعدشم طفل يبگم اوالً كه خون راه م يا گهيبه هر كس د اي ياگه به تق

كه نفهمه از كجا خورده و از  ارنيدادم حالشو جا ب يم نيوگرنه همچ رهيگ يجلومو م يحور تيتو و فكر عذاب و اذ يآبرو

بكشه من  يتو نفس يهر موقع اومد به هوا نكهيواسه ا. خواد قاتل جون من بشه يم ياگه ولش كن كهيمرت. كجا سرش اومده

 .نفسش رو بند آوردم

 :و گفت ديخند ساغر

 .كردم يسر م ديبا يخونه چطور نيا يدونم تو يجون اگه من شما رو نداشتم نم يب يب -

زشت  ايثر. كرد سهيدوخت و او را با ساغر مقا اينگاهش را به ثر يشده بود، با دلخور ديناام يكه از طرف ساغر حساب ليوك

 يبه او مشكوك م شتريكرد ب يو هرچه نگاهش م ديد بيعشوه گر و مردفر ياو را زن ليوك. بود چيدر مقابل او، ه ينبود ول

 .شد
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 :و گفت ديداوود، از جا پر دنيبا د ايثر. داوود بود. ديدر به گوش رس يصدا

 .آقا داوود هم اومد يوا -

 :باال آمد و گفت وانيا يداوود از پله ها. در فكر فرو رفت يانداخت و كم ايبه ثر ينگاه موشكافانه ا يتق

 !خودمون ليسالم به آقا وك. يسالم به همگ -

 :و داوود كنار جواد نشست و صدا زد كردند يبا او سالم و احوالپرس هيو بق ليوك

 .خوام برم يبخورم م اريب يزيچ هياكرم  -

 :گفت كوكب

 ؟يبر يخوا يم ومدهيكجا ننه؟ هنوز ن -

 :گردنش را خاراند و گفت داوود

 .اميگفتم م ميبه رفقا بزنم، قرار دار يسر ديجون با زيآره عز -

 .يتو كه تازه اومد -

 :ترش كرد و گفت يتق

 .بشه نيتونه خونه نش ينم. گهيخب به تو چه؟ مرده د -

شستن دست و صورتش  يداوود برا. نگفت يزيچ گريذوقش خورده بود، ساكت شد و د يتو يحساب ليوك يكه جلو كوكب

 :گفت ياو با كرشمه و طناز. ديرا حوله به دست كنارش د ايبه كنار حوض رفت، اما تا بلند شد، ثر

 !آقا داوود حوله -

 .آمد، حوله را گرفت و بدون آنكه تشكر كند، از كنارش گذشت يكه از او و رفتارش اصالً خوشش نم داوود

نگاه او را حس كرد، برگشت، كنار حجت نشست  ينيافتاد و سنگ نيميچشمش به س ايثر يوقت. نظر داشت ريرا ز ايثر نيميس

 :و آرام به او گفت

 .گهيد ميبر -

 كجا؟ -
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 .ن، من خسته شدماتاقمو يتو ميبر -

 .رن بعد زنا يكه اول مردا م يدون يم -

 .گهيد اميخب تو پاشو برو تا منم بتونم ب... اَه بابا شمام كه  -

 .شه يحاال نم -

 چرا؟ -

 نشسته؟ ليآقا وك ينيب يمگه نم -

. ستين الشميخ نيسه ساعته نشسته و ع نكهيخوام برم نه ا يگفت م يكه م نينه به ا. نهيبخواد تا صبح بش نيا ديشا... اووه  -

 .هنوزم نشسته دهيكش گاهيپاكت س هي

 نيهم يبرا. دانست يرا خوب م نيآمد و حجت ا ياز پچ پچ كردن خوشش نم يتق. را ساكت كرد ايبا اشاره، ثر حجت

 .وستيرا كوتاه كرد و به جمع پ ايصحبت با ثر

 :اكرم زد و آهسته گفت يبه پهلو نيميس. ول خوردن شدگذاشت و او هم مشغ شيشام داوود را جلو ينيس اكرم

 !يدار يچشمت روشن، خار چشم -

 :با تعجب گفت اكرم

 ؟يك -

 .را نشان داد ايبا اشاره ثر نيميس

 :گفت رتيباز هم با ح اكرم

 چطور مگه؟ -

خوشم اومد؛ محل سگ بهش نذاشت و حالشو جا  يلياز آقا داوود خ يول. برد يچطور واسه شوهرت حوله م شينيبب ينبود -

 .آورد

 :گفت يديق يبا ب اكرم

 يجا م نهيداوود رو بب يهر زن. مثل من صبر و تحمل نداره كه باهاش سر كنه يزن چيه. راحته كه داوود اخالق نداره الميخ -
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 !پررو كهيزن نيمخصوصاً ا. زنه

 نشسته؟ ايور دل ثر نجايپس چرا ا ؟ششيمگه امشب نوبت ساغر نبود كه حجت بره پ نميبب -

- ساغر هم نكرده يو هوا استيثر شيحجت چند شبه كه پ ؟يكار يبابا كجا يا. 

 .مونده يب يب شيساغر، حاالم كه پ يطفل -

 چطور اونجا مونده؟. ادي ينم رونيآره از اتاق هم ب -

 :و گفت ديخند نيميس

كشه؟ دماغش كه گنده بود گنده تر شد بس كه هوا  ينشسته و بو م يه ينيب يمگه نم. گهيواسه خاطر آقا گرگه ست د -

 .توش كرد

 :به آنها كرد و گفت ينگاه يخنده و تق ريدو زدند ز هر

 .ميما هم بخند نيهست كه خنده داره بگ يزياگه چ -

 :وز ندهد، گفتبر يزياكرم چ نكهيخودش را جمع و جور كرد و از ترس ا نيميس. و اكرم شد نيمينگاه ها متوجه س همه

 .ميزد يآقاجون حرف عقدكنون بچه برادرم بود، واسه لباسامون و دوخت و دوزش حرف م نيببخش -

 :رو كرد به جواد و گفت ليوك

 پس عبداهللا خان پدرزن شد، آره؟! ا نه بابا -

 :و گفت ديخند جواد

 .نذاشتن بمونه گهيدخترش بس كه خانوم بود د. گهيآره د -

 :جواد ادامه داد. دور نماند نيميس ديازك كرد كه از دن يپشت چشم كوكب

 .شب جمعه نيهم كارت داده، هم يواسه شما و آبج يآهان راست -

 :رو به كوكب كرد و گفت و

 .بده بهشون اريرو ب ليجون كارت آقا وك زيعز -

 :داد و جواد گفت ليكارت را به وك كوكب
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 .گذره يخوش م. دييايحتماً ب -

 :كارت را گرفت و گفت ليوك

 پس عبداهللا هم پدربزرگ شده، آره؟! يبه به، به مبارك -

 :و گفت ديخند جواد

 ؟يد ينشده خبر از بچه م يهنوز عروس -

 .اميم يبا حور. امي يبله كه م. گهيشه د يم واشي واشيخب باالخره  -

 :را برداشت و گفت كارت

 !يبا اجازه همگ گهيخب د -

 :گفت كوكب

 كجا؟ ن،يدم كرده، حاال نشست ييچا ليقا وكاوا آ -

 .آخه نياياون طرفام ب نيبابا جمع ش. زحمت دادم يليخ. دست شما درد نكنه. خوردم يو همه چ وهيو م يينه حاج خانوم چا -

 .ميد يچشم، زحمت م -

 يزن يو م يش يگچ پا خالص م نيخدا فردا تو هم از شر ا ديجواد جون به ام. كه مبارك باشه شااهللايخب حجت جون ا -

 .رونيب

 .كرد و رفت يبا همه خداحافظ ليوك

**** 

در  يبا صدا. را باز كرد شيو موها ستاديا نهيآ يرختخوابش را پهن كرد، جلو. به اتاق خودش رفت ليبعد از رفتن وك ساغر

 :مكث گفت يلحظه ا بعد از. حجت داخل شد و در را بست و ساغر را نگاه كرد. دياتاق برگشت و حجت را د

 !يخوشگل شده بود يليامشب خ -

 .انداخت نييزد و سرش را پا يلبخند كمرنگ ساغر

 :جلو آمد و گفت حجت
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 !يدوست دار يليتو كه پسته خ ؟يدادم نگرفت ليچرا بهت آج -

 :كوكب بلند شد ياز آنكه ساغر جوابش را بدهد، صدا قبل

 .زود باش ا،يحجت، حجت ب -

 :جلو رفت و گفت. حال افتاده و كوكب هم كنار نشسته يكنار حوض، ب ايثر ديبالفاصله از اتاق خارج شد و د حجت

 شده؟ يچ -

 ... گهيد زيچ ايكرده  شيدونم سرد ينم. ولو شد هوي -

 .كه حالش خوب بود نيا -

 :چپ چپ نگاهش كرد و گفت كوكب

حاال اون كه . بچه عذاب نكشه نيچند وقت تنهاش نذار كه ا هي ه؟گيد يجا ير يم يكن يتو ولش م. زنت حامله ست نيا -

 .برس نيبه ا ايب. هست شهيهم رهيم ينم

ساغر بماند،  شيدانست شوهرش قصد دارد آن شب را پ ياو كه م. زده بود يو ناخوش يحال يحقه باز خودش را به ب يايثر

 .گرفته بود هر طور شده او را به اتاق خودش بكشاند ميتصم

 .امدين رونيب گريدست بلند كرد و به اتاقش برد و خودش هم همانجا ماند و د يرا رو ايثر جتح

. كرد يم نيحرصش گرفته بود و او را نفر. ديبزند و به همه فحش و ناسزا بگو غيبكشد، ج اديخواست فر يدلش م ساغر

 ش،يوفا يدلش از دست همه گرفته بود؛ از شوهر ب. كند يخندد و مسخره اش م يكه به او م ديد يرا م طانيانگار صورت ش

 !رحم و انصاف يب يو از تق ايح يو ب يموذ ليوكگرش، از مادرشوهر كفتار صفتش، از  لهيح ياز هوو

زهر تلخ  يتا ك ؟يآخه تا ك. كنم يم هيتو گال شيها و ستم ها پ يمن از ناحق! ايخدا«گفت  يو در دل م ختير ياشك م آرام

 »شم يشم و تموم م يدارم ذره ذره آب م گهيخدا تو كمكم كن، د يا ؟يكس ينو ب ييتنها يتا ك دن؟يچش

 .ديد ينيريش يايرو يول. داريب ايدانست خواب است  ينم. كرد و بعد خسته و درمانده به خواب رفت هيگر يليخ ساغر

به ساغر . نديصورت او را بب ياغر نتوانست به خوبس. در بغل از در وارد شد يبا نوزاد يشخص. سرحال يبود تنها ول ياتاق در

 :نوزاد را در آغوش ساغر گذاشت و گفت. بود بايز شيآهنگ صدا. سالم كرد
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 !بده رشيمال توئه، ش -

لذتبخش تن نوزاد، وجودش را به  يگرما. او را در آغوش گرفت و به خود فشرد. بود نيو دلنش بايز. نوزاد را نگاه كرد ساغر

گره خورده در  شيدستها ديد. ديبه خود چسباند و ناگهان از خواب پر شترياو را ب! بود ريچه گوارا و دلپذ. ديكش يآتش م

 .آغوشش بسته شده اند

قلب و  يدردها يبود برا يلحظه بغل كردن آن نوزاد، مسكن كي ييگو. كرد يهم نم هيگر يحت. ناراحت نبود گريد ساغر

خدا كنه زودتر صبح بشه تا از  ه؟يخواب چ نيا ريتعب يعني. كاش هنوز در خواب بودم يا. شدم ينم داريكاش ب يا«. وجودش

 »بپرسم يب يب

 ،يصبحگاه يهوا يخنك. آمد رونيشد و از اتاق خارج ب دارينماز ب يصبح زود برا. در فكر بود كه دوباره خوابش برد ساغر

 .بود نيريخوابش افتد، چه ش اديدوباره به . وضو گرفت و به اتاق برگشت تا نماز بخواند. روحش را تازه كرد

ساغر به سراغش . شده بود داريهم ب يب يب. ساغر، سالم كرد و به كمكشان رفت. صبحانه بودند هيو اكرم مشغول ته نيميس

 :به ساغر كرد و گفت يشكفته شد و نگاه يب يب يلبها يغنچه خنده رو. كرد فياو تعر يرفت و خوابش را برا

خدا طعم  ديبه ام يكه تو هم به زود ستيدور ن يليخ شااهللايا. يديد يدخترم خواب خوب! خوابت نيخوشا به حالت با ا -

رو  يزندگ يخوش ينيريدفعه هم كه شده ش هيباالخره واسه  شيتو زندگ يروز هي يهر كس. يرا بچش يخوش رطب زندگ

 !خدا عالمه ؟يحاال چه جور. يدار يخوب ندهيخوشحال باش، آ ترمدخ» !طعم خوش رطب«گن  يكنه، كه به اون م يمزه مزه م

 .آورد وانيرا به ا يب يخوشحال و سرحال ب ساغر

 .يب يسالم ب -

 ده؟يسالم اكرم جان داوود خواب -

 .اومدم شام خورد و رفت، هنوز كه برنگشته د،يشما خواب بود شبيد -

- يا يا بگم واهللا يچ يا! 

 .ادي يخودش م يب يب يچيه -

 .را دراز كرد شيسرش را تكان داد و پاها يب يب
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**** 

باز كردن گچ  يقرار بود آن روز همراه حجت برا. به اتاقش رفت تا حاضر شود نيميصبحانه اش را خورد و با كمك س جواد

 .برود مارستانيبه ب شيپا

 رونيحجت از در اتاق ب. نشسته بودند يب يبو  يسفره هنوز پهن بود و تق. اياز حجت و ثر ريصبحانه خورده بودند، غ همه

 .نشست يب يسالم كرد و كنار ب. رفت وانيآمد و بعد از شستن دست و صورتش، به ا

 :خشك گفت ييبا صدا يتق

 پس زنت كو؟ -

 ايثر يكنم، ول داريرو ب زيعز اميخواستم ب يم. ناله كرد يبد شد و ه هويصبح بود كه حالش  يدم دما! دونم واهللا يچه م -

 .نذاشت

 :و گفت ديرا سر كش يچا يتق

 يم ضيشه، وقت ادب شدن مر يم ضيوقت كار كردن مر. شه يم ضيدم صبح مر. داره يا غهيدونم زن تو چه ص يمن نم -

 .هم نداره يواسه هرهر و كركر كردن حالش خوبه و مرض يشه، ول

 :زود مداخله كرد وگفت كوكب

 !يهمه وقتشو بذاره سر بچه دار ديبا گهيچند ماهه بعد د شيسخت. شه يسرد م نيبخور تونوييچا يبابا آقا تق يا -

 :آشكار گفت يبا ذوق بعد

 !اون بچه ش بشم يفدا ياله -

بلند و  يمژه ها. سرخ كنار باغچه ثابت مانده بود يگلها ينگاهش رو نيبه ساغر انداخت كه ساكت و غمگ ينگاه حجت

 .بودند نيچشمها خسته و غمگ نيچتر خود گرفته بودند، اما ا ريرا ز اهشيدرشت و س يچشمها ،يبانيساغر مثل سا يمشك

 :حجت گذاشت و گفت يرا جلو ياست، چا يگريد يحواسش جا بايساغر شده و زن ز يحجت محو تماشا ديكه د كوكب

 .يزودتر با جواد بر ديبخور تا سرد نشده، با -

**** 



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٣١

 :ديشد و كوكب از او پرس دارياز خواب ب ايا مشغول كار خانه بودن كه ثرعروسه. هم رفت يتق. و حجت رفتند جواد

 شده بود؟ يچ -

 :چندش آورش گفت يبا داها ايثر

 .همه دلم درد گرفته بود. خورد يشكمم تكون م يتو يبدجور -

 ؟يحاال خوب -

 .آره خوبم -

 .ميگذاشتم كنار سمارو، زودتر بخور تا جمع كن تويينون و چا ايب -

 .دست شما درد نكنه -

 .خودش را بدوزد راهنيو پ نيرفت تا چادر نازن يب يبه اتاق ب. تمام شده بود نيميس كار

 :را برداشت و گفت دشيخر ليزنب كوكب

 .رم بادمجون بخرم يم م،يخور يم مچهيتيامروزم . ديرم خر يمن دارم م! ساغر يساغر، آها -

 .چشم خانوم جون، به سالمت -

صبحانه او را جمع كند، ناچار از جا بلند شد و آهسته  يتا ظرفها ستيدر خانه ن يدانست كس يكه م ايرفتن كوكب، ثر با

 .آهسته شروع به كار كرد

خشك  يبرا دينعنا و شو ياديدوباره مقدار ز. فروش محله، به خانه برگشت يساعت بعد كوكب همراه قنبر، شاگرد سبز مين

 .خوردن بود يو سبز ازيو پ يهم بادمجان و گوجه فرنگ لشيل زنببود و داخ دهيكردن خر

 :كوكب به ساغر گفت. گذاشتند وانيا يها را جلو يو اكرم، سبز ساغر

 .تو برو دنبال ناهار -

 .ها را باز كردند و مشغول پاك كردن شدند ياكرم و كوكب هم سبز. را برداشت و رفت ليزنب ساغر

تخت  يها را شست و آنها را رو ياكرم سبز. خانه را پر كرده بود يغذا فضا يبو. ديرس ياذان به گوش م يبود و صدا ظهر

از  ريكردند غ فيتعر نيميهمه از كار س. آمد وانيو به ا ديلباسش را تمام كرد و آن را پوش نيميس. ولو كرد تا خشك شوند
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 .و بنفشه دوخته بود يگل يقشنگ هم برا راهنيدو پ ،ياضاف يااز پارچه ه نيميس. مهم نبود نيميس يكه البته برا ايثر

 يكم شيهنوز پا يرا باز كرده بود ول شيجواد گچ پا. نبود يو داوود خبر ياز تق يناهار به خانه آمدند، ول يو حجت برا جواد

 .كرد يدرد م

**** 

و آراسته از اتاق خارج  كيحجت ش. كرد يرا آب پاش اطيساغر دور حوض را شست و ح. خنك تر شده بود يهوا كم عصر

 :ساغر آمد و گفت كيشد و نزد

 ؟يكن يم كاريچ -

 :آرام گفت ساغر

 .شورم يم اطيح -

 ؟يندار يكار! رونيرم ب يمن دارم م -

 :نگاهش كرد و آهسته گفت ساغر

 .نه، به سالمت -

 :جواد گفت. دم كند يگذاشت و رفت تا چا شيجارو را سر جا ساغر،

 كجاست؟ نيميس نيساغر خانوم ا -

 .كنم ياالن صداش م. نهيرزميتو ز -

 .خوره يسرمو م اديخواد، االن م ينه نم -

 :گفت يبا لودگ بعد

 .اميب يك ستيو معلوم ن رونيرم ب يمن م م؟يما بش يخوايزن ما نشد م فيكه حر ايح يب ياياون ثر -

 :گفت وانيا يپله ها ياز رو نيميس

 كنم، هان؟ ياز غصه دق م يتو بر يكن يالبد فكر م -

 :به ساغر كرد و گفت ينگاه جواد
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 !زدن شيموهاشو آت -

 جون گرفته، آره؟ يكم هياستخوون پات  نكهيمث ا -

 .خواد عوض راه رفتن، بپره يدلش م! يآره، اونم چه جون -

 :با تمسخر گفت نيميس

 !پس زودتر بپر و برو، تا پر و بالت نشكسته -

- خب خانوم خانوما خداحافظ. واهللا ميخانومم هست نيميمخلص س! به چشم يا. 

 :به ساغر كرد و گفت ينگاه نيميرفت و س جواد

 !از شانس ما نميا -

 .ذاره يكم سر به سرت م هيبامزه ست، الاقل  يليآقاجواد خ -

 :و گفت ديخند نيميس

 .خرده عقلش كمه، به ننه ش رفته هينه بابا  -

 .خنده ريراحت زد ز ست،يكوكب ن ديد يوقت. و به دور و برش نگاه كرد ديگزلبش را  ساغر

او . شد خكوبيدر را باز كرد، ناگهان بر جا م يوقت. ديدر را شن يبود كه صدا اطيرفت دنبال كارش و ساغر هنوز در ح نيميس

 !پوش و با جذبه كيآراسته، مرتب، ش شهيمثل هم. ديپشت در عبداهللا خان را د يكرد جواد برگشته ول يفكر م

 :او را نداشت، دستپاچه شد و گفت دنيعبداهللا كه انتظار د. سالم گفت و خودش را جمع و جور كرد ساغر

 ...مزاحم شدم  ديسالم خانوم، ببخش كيعل -

 .در يهمان جلو يول رد،يرا بگ نيآمده بود چادر نازن او

 :بازتر كرد و گفت يساغر در را كم. شده بود ريغافلگ يحساب

 .نيصفا آورد ن،يخوش اومد. نييبفرما -

 :توانست خود را كنترل كند و گفت يبه سخت عبداهللا

 .كار دارم يليكه من خ ارهيما چادر دخترمونو دوخته ب يفقط اگه آبج. شم ينه مزاحم نم -



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٣٤

 .با اجازه ديببخش. كنم ياالن صداشون م... شه  يكه بد م يطور نيآخه ا -

كم بود كه حجت نامرد رفته اون  شيمگه چ! و نجابت ييبايز نيدختر به ا«رفتن ساغر را نگاه كرد و به فكر فرو رفت  عبداهللا

 »!رو گرفته؟ ايح يب كهيزن

 :به خود آمد نيميس يصدا با

 ن؟يواستاد نجايتو رو خدا، چرا ا دييبفرما. تو دييبفرما. اوا خدا مرگم بده سالم خان داداش -

 :باالتر گذاشت و گفت يكالهش را كم اهللاعبد

 .و برم رميرو بگ نياومدم اون چادر نازن. برم ديكار دارم با ينه آبج -

- قهيتو داداش فقط چند دق ايب. شم ها يزشته به خداناراحت م يليكه خ يطور نيبابا ا يا. 

 .عبداهللا خان وارد خانه شد ن،يميس ياصرار و پافشار با

كوكب هم خوش . شد ايكرد و حالش را جو يسالم و احوالپرس يعبداهللا به گرم دنيبود با د ستادهيا اطيكه وسط ح يب يب

ساغر چادر نمازش را سر كرد و سبد كنار حوض را داخل . كند ييرايبود كه از مهمان وارد شده پذ نيگف و درصدد ا يآمد

 .بر لب آورد يهيعبداهللا خان خنده كر دنيبود با د دهآم رونيكه تازه از اتاقش ب ايثر. برد نيرزميز

 :صدا زد كوكب

 .اريب يچا ينيس هيساغر ساغر  -

 .و بعد عبداهللا خان يب ياول ب. آمد وانيبه دست به ا ينيس ساغر

كرد و عبداهللا هم متأهل بودن او  يم ييرايمرد پذ نيخبر از ا يساغر از همه جا ب. ادوكلن مرد، شامه ساغر را نوازش داد يبو

 .زد، بر دل استغفراهللا گفت و چشم از ساغر برداشت بيبالفاصله به نفس خود نه يول. برده بود ادياز  يلحظه ا يرا برا

 يگريو گناه، ره آورد د يزيجز آبرور ،يطانيش يكارها نيدانست ا يبدوزد و م يآنقدر نامرد نبود كه چشم به ناموس كس او

 .نخواهد داشت

و  يب يجشن عقد، از ب يادآوريچادر را به او داد، تشكر كرد و با  نيميس يوقت. كوتاه، عبداهللا عزم رفتن كرد يقيدقا بعداز

 .كوكب خواست كه حتماً شب جمعه به خانه آنها بروند
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 :و گفت ستاديا وانيا يپله ها يرو عبداهللا

 .رفت يم ادميداشت ! بابا يا -

 :و گفت يب يبه كوكب و برو كرد  بعد

دستمون  يكار رو يبهمون كمك كنه، كل اديتونه ز ياحواله و نم ضيكه مر هيبزرگه ما چند روز يآبج نيحاج خانوما، ا -

 .باشه نينازن شيو پ اديب نيميصبح عقدكنون س نيمونده، اگه شماها اجازه بد

 :گفت يب يب

 .اديفرستم از صبح ب يو م نيميآقا عبداهللا؟ چشم، حتماً س هيحرفا چ نيا -

از نظرش دور  يصورت ساغر لحظه ا يول. كرد و رفت يعبداهللا تشكر كرد و از آنها خداحافظ. كرد دييبا سر تأ زيكوكب ن و

 يرفت يبه خاطر دلت پا شد ؟يكه چ يشد طونيدست ش رياس! خجالت بكش ؟يكار يعبداهللا كجا«خود گفت  شيپ. شد ينم

 يو با كله م يخور يم زيوقت ل هي. يكن يم يسرسره باز يدار. مواظب باش ؟يمگه بچه شد ،يرفت يم ديخونه اونا كه نبا

شده خودت  ماريو ب ضياگه دلت مر. و نه اون مال تو يقدر مسلم نه تو مال اون! هيبدبخت ست،يعشق تو ن نيا! نيزم يافت

 »يدست بد ازرو  زينكن كه به خاطر دلت همه چ يكار. و التماسش گوش نكن هيبه گر. بشو و درمونش كن شيحكم

هفت سال نتونستم ! خدا يا«: كرد وگفت ازيخود راز و ن يبا خدا. شد يرفت، كمتر موفق م يهرچه با خودش كلنجار م اما

. مدآ يخوشم نم يزندگ يبرا يزن چيداد، از ه يپر نكردم، دلم رضا نم يزن چياونو با ه يخال يرو باور كنم، جا يمرگ فخر

روزگار منو عاشق  نيحاال، حاال كه عاشق شدم تو بب يول! درد فراق كردنبود و فراموش  قيبود فقط دوست و رف يهر چ

دونم  ينم ستياز تو كه پنهون ن. كُشه يدلم داره منو م يول! حرام حرامه نيبه من گفت غمبرتيكه تو و پ يعاشق زن. كرده

خوشگله، خانومه، محجوبه، اما هر . اريب رونياز فكرش ب يجور هيو منو  سيو به پام ننو ايب ايخدا. خاطرخواش شدم هويچرا 

. ارمي يبه جبروتت دارم كم م ايخدا. زنه يدل ساز خودشو م نيا يدونم ول يرو م نايمن همه ا. ستيكه هست مال من ن يچ

 »!فقط خودم رو به خودت سپردم

 انيشمرد و موضوع رفتنش را به خانه عبداهللا با او در م متيفرصت را غن نيميس. شب جواد به خانه آمد و مست بود مهين

آمدنش هم با او دعوا نكرده، خوشحال شد و موافقت  ريد يبرا يسرحال است و حت يليخ نيميس ديد يجواد وقت. گذاشت
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 .كرد

گفت  ايثر يكردند، ول يخودشان را جمع م ليهمه وسا. ناهار، زنها به حمام بروند هيروز بعد، قرار بود بعد از كارها و ته صبح

 .ديآ يكه نم

 :نگران شد و گفت كوكب

 .يخونه بمون يتو يتون يتنها كه نم! وا خدا مرگم بده -

 .مونه يم شميحجت پ ستمينه تنها ن -

بقچه  ديآ يمن ايثر نكهيناهار را آماده كرد و خوشحال از ا نيميس. و حجت هم او را تنها نگذارد دياين ايشد كه ثر قرار

 .گذاشت ليحمامش را داخل زنب

**** 

 :به حجت گفت ايثر

 .خوام فردا شب برم عقدكنون يمن نم -

 :و گفت ديكش يبلند ازهيخم حجت

 .خواد برم يخب من هم دلم نم -

 :و گفت ديخند ايثر

 .ميآورد ياز عزا در م يو دل ميزد يبا هم م يگشت هي ميرفت يكاش م -

 :كرد و گفت ايبه ثر ينگاه حجت

 دم؟يد ويك روزيبگو د -

 ؟يديد ويخب ك. دونم من كه با تو نبودم يچه م -

 .دميرو د ميرح -

 :ديكش اديبا تعجب فر ايثر

 دن؟يپرس يزيبودن؟ از من هم چ ايگفت؟ ك يكجا بود؟ چ -
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- رفته بودم اونجا. نفس بكش بعد دوباره بپرس هياقالً ! پرسه يم يه زير هي. بابا اَمون بده يا. 

 :گفت يجا خورد و با گرفتگ ايثر

 ؟ير يم ياونجا واسه خاطر من، حاال واسه خاطر ك ياومد ياون وقتا م. اونم بدون من ؟يكرد ياونجا چه كار م! اهللا كيا بار -

 :سر تكان داد و گفت حجت

- بابا واسه خاطر دل خودم يا! 

 .پوسه واهللا يمن كه دلم داره م ؟يپس من چ ؟يرفقط تو دل دا -

 :دوباره گفت و

 .از اونا... حجت از اونجا بگو  -

 .دنيپرس ياحوالت رو م يو پر گميننه ب. هم بودن هيبق. كرد يسالم و احوالپرس يكل ديتا منو د ميبگم؟ رح يچ -

 :و گفت ديكش يآه ايثر

 .شده زهير هيبه خدا منم دلم واسه شون  يآخ -

همه . دهيرقص يتو هم ژاله م يبه جا. سوسن هم اونجا بوده و همون جا هم مونده. خونه قاسم تُركه برنامه داشتن شبيد -

 .جمع بودن

 :صاف نشست و با اخم گفت ايثر

 ره؟ ياون كه از قاسم متنفر بود حاال چطور شده اونجا م! بهيسوسن، خونه قاسم تركه؟ عج -

 .هيكيهر روز با . شناسم يسوسن رو من م -

 :نگاهش را به آسمان دوخت و گفت ايثر

رن  يفردا شب همه شون م نايا. ششونيمنو ببر پ ايكنن؟حجت تو رو خدا ب ياالن بچه ها كجا هستند و چه كار م ،يوا -

قبول . قبول كن ايثرجون ... حجت . مير يرفتن، ما هم م يو وقت امي يگم نم يكنم و م يمنم دل درد رو بهونه م. عقدكنون

 دلم؟ زيباشه؟ باشه عز ادها،يرمون نيگ گريممكنه د. فرصته نيبهتر نيا. گهيكن د

 .بزاز بروند ميبه خانه رح ياشيع يكرد كه فردا شب برا يحجت را راض يطانيش يو وسوسه ها لهيبا ح ايثر
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**** 

 يكي يكيرا  اطيدور ح ياتاقها. به گردش درآورد اطينگاهش را دورتادور ح. كرد يداده بود و فكر م هيتك وانيبه نرده ا ايثر

بوته . را پوشانده و مملو از درخت و سبزه بود، چشم دوخت اطيكه گرداگرد ح ياز نظر گذراند و به حوض و باغچه قشنگ

 !شب بو يو گلها يمعدانش يگلدانها ،يمحبوب شب، رازق اس،ي يها

تواند  يگوشزد كرده بود كه به خاطر بچه اش م يرا سر راه حجت قرار داده و به و ايسوسن، ثر. افتادسوسن  يحرفها ادي به

 .خانه و خانواده استفاده كند نيا تياز موقع

 نيو ا دهيداد، خود را كنار كش ياجازه بچه دار شدن به او را نم گريدانست كه سوسن به خاطر سن و سالش كه د يم ايثر

 يهم نم گهيحداقل ده پونزده سال از حجت بزرگم، د. پنجاه سالمه گهيمن كه د«سوسن گفته بود . داده بودفرصت را به او 

 »!كن و پاتو كنار نكش تفادهفرصت اس نيتونم بچه دار بشم، اما تو از ا

 .حجت به خودش آمد يصدا با

 ؟ييكجا ايثر يآ -

 :گفت يو به آرام ديخند زن

 .اون روزا بودم يحال و هوا يجا، تو نيهم -

 .روزا نياون روزا رو ول كن و بچسب به ا -

 بود دم در؟ يك يراست -

 .بود ازش طلبكار بودم، آورد و داد قميرف -

 :و گفت ديبالفاصله پولها را از دست حجت قاپ ايثر

 ؟يگ يم يحاال چ. واسه سور و سات فردا شبمون نيا! ديپول فردا شبم رس ن،يجون من بب ن،يبب -

 :با اخم گفت حجت

. به هم زمير يوگرنه كاسه كوزه رو م! ليحرفها هم تعط نيو رقص و ا يزن ينم يچيكه لب به ه نيشرط، اونم ا هيفقط به  -

 ؟يديفهم
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 :و گفت ديكش يكوتاه غيج ياز خوشحال ايثر

 .همونه يتو بگ يهر چ. آره به خدا -

**** 

. بزرگ كردند وانيبه ا يبا تعجب نگاه دنديرس اطيوسط ح يوقت. را پر كرده بود اطيح اهويه يصدا. از حمام برگشتند زنها

 .نزده بود يكار چيدست به ه ايثر

 :آمد و گفت رونياز اتاق ب ايثر

 .باشه تيسالم خانوم جون، عاف -

 :اخم كرد و گفت يكم كوكب

 يشده، حاال خوبه آقا تق 2ساعت  ،يكرد يپهن م يفرش هي اي. ينداختيسماور م نيبه ا شيآت هيجان اقالً  ايثر. سالم كيعل -

 .ادي يامروز نم

 :گفت يكوكب دلخور شده، با چرب زبان ديكه فهم ايثر

 .رفت ادميدونم چرا اصالً  يتو رو خدا، نم نيببخش. نيگ يشما راست م. به خدا اصالً حواسم نبود رم،يبم يآخ اله -

 :كه نرم شده بود، گفت كوكب

 . كه گذشت واسه بعدت گفتمنداره، حاال بيع -

 .نگفت يزيبه ساغر كرد و سرش را تكان داد و چ ينگاه اكرم

**** 

آمده  وانيشده و به ا داريبچه ها ب يجواد كه تازه از سر و صدا. قابلمه به دست از پله ها باال آمد و كنار كوكب نشست نيميس

 :بود، گفت

 .حرف نداره يب يو ب زياز دست پخت عز بعد نيميدست پخت س! يعجب رنگ ،ييبه به عجب بو -

 :آنقدر گرسنه بود كه حال و حوصله جواب دادن را نداشت، كوكب گفت نيميس

 .اديحجت رو صدا كن ب ا،يثر -
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 .اديصداش كردم خانوم جون، االن م -

 .نشست يب يكنار ب ،ييآمد و با گفتن سالم بلندباال وانيآرام آرام به طرف ا حجت

صورتش  ،يكه از شدت پرخور ايثر. پخته بود، خوردند نيميرا كه س يبگو و بخند، با اشتها ناهار خوشمزه ا انيدر م همه

 .تا سفره را جمع كنند ديقرمز شده و عرق كرده بود، كنار كش

 :گفت يب يب

 .شه ها يم تيوگرنه اون بچه اذ ن،ييپا اديغذا از سر دلت ب نيراه برو بذار ا يكم هيپاشو  -

 :را گرفت و گفت ايدست ثر حجت

 .بشه تياذ يراه برو نذار اون طفل يكم هي. يب يگه ب يپاشو پاشو راس م -

داد و  ياش نم يبه چادر و روسر يتياهم اديها ز ياو تازگ. شروع به راه رفتن كرد اطيبه كمك حجت بلند شد و در ح ايثر

 .گشت يم اطيحجاب در ح يگرفت و ب يم دهيقانون خانه را ناد ،يتق ابيالبته در غ

را شست و در مقابل پرسش اكرم  شيدست و رو. داوود بعد از دو روز به خانه برگشته بود. ديبه گوش رس اطيدر ح يصدا

 :گفت يشگينه، با همان اخم هم ايخورد  يغذا م ايكه آ

 .خوردم -

 يب يكنار جواد نشست و با همه بخصوص ب وانيا يرو. داشت يرفتار بهتر هيطور بود؛ اما با بق نيبا اكرم هم شهيهم داوود

 :ديبعد از جواد پرس. كرد ياحوالپرس

 پات چطوره؟ -

 .ميكه گچش رو باز كرد ينيب يخوبه، م -

 :و گفت ديخند داوود

 ؟يهم رفت رونيب -

 !صفا ميبا رفقا رفت شبيد يجات خال! رونيآره بابا، تا آزاد شدم زدم ب -

كرد و  يهم به او نگاه م ايثر. رفت، افتاد يراه م اطيكه در ح ايلحظه چشمش به ثر نيسر داد و درست در هم يقهقهه ا داوود



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٤١

 .به خود داد و لبخند زد يو تاب چيرا خمار كرد و پ شيچشمها د،ياو را متوجه خود د يوقت

 :شد و گفت يعصبان ايحركت ثر نيو از ا ديداوود خشك يلبها يرو خنده

 .خوام بخوابم ياتاق، م يكاسه آب ببر تو هي اكرم، اكرم -

و باعث تعجب او  دينما يكوكب مخف ديرفت و از د ايبه ثر ياز جا بلند شد و قبل از آنكه به اتاقش برود، چشم غره ا بعد،

به  دميكرد؟ آهان حتماً چون چادر سرش نبود، شا گاشين ينجوريچرا داوود ا«با خود فكر كرد  ا،يبه ثر يكوكب با نگاه. شد

 »!ششيخاطر آرا

شست و آهسته با ساغر  يكنار حوض قاشق ها را م نيميس. معطوف كرد گريد يبفهمد ذهنش را جا يزيچون نتوانست چ اما

 :زد يحرف م

 يباغ، بر نيهر دم از ا!!! ياريورم ن يطور نيكه ا يكرد يكمتر نشخوار م. ستين مونيو حال ميكنه ما خر يم اليخ كهيزن -

 .شم يم يكفر شتريب نمش،يب يم شتريب يشو ببرن كه هر چ افهيمرده شور اون ق! رسد يم

 يم ميدار گه،يد ناهايوگرنه ا اد،يب يفقط بلد بود واسه تو قُپ. حجت هم افسارش رو داده دست اون ادها،يجان بدت ن ساغر

ده، وگرنه  يبه خودش م يتكون هي يا... شه و  يپا م كمشياز ترس ش اديآقابزرگ م يوقت. گه يبهش نم يچيه. مشينيب

خونه  نياز در ا يكيشه،  يپهن م نهيش يم اد،ي يزنه عشوه م يده، حرف م يره قر م يراه م. زنه ينم ديو سف اهيدست به س

 .ادي يم شيوسط و قر و قم ندازهيقاشق نشسته خودشو م نيتو ع ادي يم

 ياون آقابزرگم كه درست و حساب! و پاهاشو هوا نيمادر شوهرمون كنن كه شده كبكه، سرشو كرده تو زم نيبر سر ا خاك

حرف بزنه،  ادي يهم تا م چارهيب يب يب! و انداخته تو مطبخ سهيك يرو كرده تو رتشياز شوهرش كه غ نميا. ادي يخونه نم

 .اديخدا كنه فردا شب خونه داداشم ن! پررو كهيزن. ده يرو نم يب يكه ب ادي يخوشم م يول. نهيچ ينوكش رو م زيعز

 :و گفت ديكش يآه ساغر

 ينم يكن يم اليخ. شم يسوزم و آب م يم نايمن كه خودم دارم از دست ا! ؟يگ يحرفا رو به من م نيا يخواهر دار يا -

جرأت حرف زدن ندارم چه برسه . خواد خفه م كنه يده و م يگلوم رو فشار م خيب يكيكنه؟ انگار  يداره چه كار م ايفهمم ثر

 !و اعتراض تيبه شكا
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 :گفت يدلش را غم گرفت و با آه نيميس

رسه،  يزورم نم نياز ا شتريكه ب فيح ف،يح يفكرت هستم ول ياوقات تو شتريبه خدا ب يگ يراست م. واسه ت رميبم ياله -

 .شوندم سر جاشون يرو م زيعز نيو ا ايثر نيوگرنه ا

 :زد و گفت يلبخند كمرنگ غرسا

 !واهللا يجواهر. ستيدلت ن يتو يچيتو دلت مثل آب زالل، پاكه؟ تو ه يدون يم چيه نيميس -

 .از خودته ينه واهللا خوب. قربونت برم ياله -

 :كه در مغزش جرقه زد، گفت يساكت شد اما ناگهان با فكر نيميس

 .كردم يفكر هيآهان ساغر  -

 ؟يچه فكر -

 :دور و برش را نگاه كرد وگفت نيميس

جا هزار برابر  نيباشه از ا يهر چ. گذره يبه خدا خوش م. خونه داداشم يايتو هم فردا با من ب يجور هيبشه  يكاشك -

 يايخودت ب ديبا. بگم كم گفتم يهم هر چ نياز نازن. مهمون نوازه كه نگو و نپرس نقدهيا! ماهه كهيت هيبه خدا داداشم . بهتره

 .شينيو بب

- ذارن ينم زيبذاره، آقابزرگ و عز يهر ك! ها يزن يجان، حرفا م نيميس يا. 

 يم يچ نميپزم تا بب يرو م يب يب يواشكيصبر كن من . مهربونمونه يب ياونم ب اد،ينفره كه از پس همه برم هيفقط  يآره ول -

 .شه

بالش كف اتاق لم داده بود  يداوود ناراحت و اخمو، رو. داوود شياكرم رفته بود پ. خسته بودند يليشسته شد و زنها خ ظرفها

 .كرد يم يباز تيكبر يو با قوط

 ته؟يحال ،يرو خوب به خودت بفهمون يزيچ هيخوام  يگوشاتو واكن م! اكرم يآها -

 :و فرمانبردار گفت عيمط شهيمثل هم اكرم

 .دييبله بفرما -
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 :جابجا شد و گفت يكم داوود

 .گم يرو م ايثر...  رتيغ يزن حجته ب نيهم كه،يزن نيا -

 :كرد و داوود ادامه داد دييبا سر حرف شوهرش را تأ اكرم

 نيهم. نه سالم و السالم. يثيو نه حد ينه حرف ،يو نه بار يدار ينه باهاش كار. ها؟ بهت گفته باشم يش يباهاش دم پر نم -

ا ا ا خوبه . گرفته يعوض گهيد يرو با جا نجايا. آره با ما هم آره يبا هر ك دهيرس الشيخ! استيح يب يليخ كهيزن. نيو هم

 !زاديدست مر واهللايبابا ا. واهللا

 :با ترس گفت اكرم

 شده آقا داوود؟ يمگه چ -

 :به اكرم كرد وگفت ينگاه تند داوود

 !و بس يد يكه بهت گفتم گوش م يفقط همون. كاراش كار نداشته باش نيبه ا گهيتو د -

 :ه با لحن سرد و خشك داوود آشنا بود، گفتك اكرم

 .چشم -

چه كار كرده كه  ايثر نيمگه ا«كرد  يداوود فكر م يرفت، اما تمام مدت به حرفها اطياكرم به ح د،ياز آنكه داوود خواب بعد

 هيحتماً «. زند ينم يحرف هودهيب يدارد، ول يدانست كه شوهرش گرچه اخالق بد و خشن ياو خوب م »ه؟يعصبان نقدريداوود ا

 »!رهيپاچه منو بگ تخواس يسگ م نيبوده كه داوود ع يزيچ

او . گذراند يرا م شيرفت و شكمش را جلو داده بود كه انگار ماه آخر حاملگ يراه م يطور. آمد نييپا وانيا ياز پله ها ايثر

 .اورديخواست حرص ساغر را درب يم شتريب

خدا به دور، افاده ها طبق طبقه، سگا به دورش . اديو افاده م سيواسه اهل خونه فزن چقده  نيا! من يخدا«نگاهش كرد  اكرم

 »!وق و وق

 :و صدا زد ستاديا وانيپله آخر ا يرو ايثر

 .ايحجت، حجت جون ب -
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 ايدانست ثر يحواسش جمع بود و م يب يب. نظر گرفته بود رينشسته بود و با حرص حركات او را ز نيرزميپله ز يرو ساغر

 .دارد يچه هدف

 شيرفت تا شاهد حركات جلف هوو نييپا نيرزميز يبرود، ساغر از پله ها ايبلند شد، اما قبل از آنكه به طرف ثر حجت

 .نباشد

 :سر راه به حجت گفت يول. برخاست تا با كمك جواد به اتاقش برود يب يب

 آفتاب واستاده؟ ريرمه خب چرا زگه هوا گ ينم ايمگه ثر ن؟يواستاد نجايچرا ا گه،يببرش تو اتاقش د -

 :را گرفت و به جواد گفت يب يدست ب نيميس

 .برم يرو م يب يجواد ول كن، من ب -

 .رم يخودم م ،يبش ريعاقبت به خ ياله. دستت درد نكنه ننه -

 .شه كه يازم كم نم ام،ي يدر باهاتون م يتا جلو ،يب ينه ب -

 :وارد اتاق او شد و گفت يب يهمراه ب نيميس

 .بگم يزيچ هيخواستم  يجان م يب يب -

 :به او كرد و گفت ينگاه يب يب

 .ننه نميبگو بب ؟يرو بگ يچ -

 :من و من كرد و بعد گفت يكم نيميس

 زد؟ شيكرد و ساغر رو آت يباز لميف ايچطور ثر يديد -

 .شهيشگياون كه كار هم -

بدبخت هم كه  نيا! كنن تيساغر رو اذ يكردن تا حساب يكيانگار دست به  زجونيو عز ايخودمون بمونه، ثر شيپ ،يب يب -

 .اديصداش درنم

 :و گفت ديكش يآه يب يب

 .فهمم؟ چرا واهللا، چرا به خدا ينم يكن يم اليدونم ننه خ يم -
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 :را صاف كرد و گفت يب يپشت ب يپشت نيميس

خواستم بگم قراره كه من  ياما م. نيشما طرف ساغر هست ميدون يم ها؟ همه ما ن،يدون يگه شما نم يم يجان ك يب يب -

و  نيالبته اگه شما اجازه بد... نداشته باشه، من، ساغر رو با خودم ببرم  يبيفردا صبح برم خونه داداش عبداهللا، خب اگه ع

 .دييشما بفرما يوگرنه هر چ. نيصالح بدون

 :گفت ديدر فكر فرو رفت و بعد با ترد يب يب

 !بگم يدونم واهللا چ ينم -

 .را جمع كرد و سرش را باال گرفت شيلبها يب يب. كرد يساكت بود و فقط نگاه م نيميس

 دونه؟ يساغر م يراست... ندارم  يمن كه حرف. تونم بكنم يچه كار م نميحاال تا عصر صبر كن، بب -

 .همون بشه ديكه شما گفت ير چه. ميجون، بهش گفتم، اما قرار شد اول با شما مشورت كن يب يآره ب -

 اد؟يخواد با شما ب يخودش هم دلش م -

 .يب يبله ب -

 :زد و گفت يلبخند كمرنگ يب يب

حاال برو به كارات برس، ! ... با دو سه تا زندانبان بدجنس. زندان هي نيخونه براش شده ع نيا. حقم داره نوايخب دختر ب -

 .شه يم يچ نميبب

 :و گفت ديسرا بو يب يصورت ب نيميس

 .نيرم تا شما هم استراحت كن يبا اجازه تون من م! ماه ،يب يب ديبه خدا شما ماه -

ساغر . آمد و به ساغر خبر داد رونيب يب ياز اتاق ب نيميس. بعد، خوابش برد يبالش گذاشت و كم يسرش را رو يب يب

 .شد يباعث دلشوره اش م نياجازه رفتن به او بدهند و هم يدانست كوكب و تق يم ديخوشحال بود، اما بع

**** 

بودند، اما به محض آنكه  يبچه ها مشغول باز. حوض نشسته بود كينزد يآمده و كنار سكو رونيداوود از اتاق ب عصر،

 .شدند يشد، با چشم غره داوود، ساكت م يبلند م شانيصدا
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 .ديخند يكرد و م يم يرفت و داوود كج خلق با او باز يور م شيعمو يبه داوود داشت با موها ياديكه عالقه ز يل

به آنها  ييبعد، حجت با سالم بلندباال قهيچند دق. چاق شده اش را از ساغر گرفت و همان جا كنار داوود نشست انيقل يب يب

 .نشسته بود وانيا يشده و حاال رو داريب يمروزيهم سرحال از خواب ن ايثر. وستيپ

كوكب . بود يكردو كوكب هم مشغول جمع آور يدم م ياكرم چا. بپزد اپلويشب لوب يكرد تا برا يرا سرخ م اهايلوب نيميس

 :صدا زد وانياز لب پله ا

 .پول نيار،ايب ريبرو چند تا نون بگ ايننه ب ومرثيك يآها -

 :و با اعتراض و اخم گفت ديشلوارش را باال كش ومرثيك

 .بره گهيد يكيچرا من؟  زجونيعز -

 بره؟ يخب ك زيقربونت برم عز ياله -

 ...من برم  شهيشه كه هم ينم. ومرثيك ومرث،يك نيگ يهمش م! دونم يمن چه م -

 :حرفش را بزند، گفت هيبق ومرثياجازه نداد ك داوود

 چه خبره؟ اونور چه خبره؟ هان؟ -

 :بالفاصله پول را گرفت و گفت پسر

 .رن يكدوم نم چيه نايا يبرم ول ديآقاجون، همش من با نيبب -

 :كرد و گفت انيبه ذغال قل يفوت داوود

 ؟يديفهم ،يبكن ديرو بكن، با يگه كار يم زيعز يوقت! يام هوا ننداخت ارهيط! يشق القمر كه نكرد ير يكه م ير يخب م -

 :گفت يبا اوقات تلخ ومرثيك

 .بله آقاجون -

 .حاالم تا نون تموم نشده برو -

 :به داوود انداخت و گفت ينگاه ايثر. بزند، رفت يحرف گرين آنكه دبدو ومرثيك

 .ديحاكم باش يچطور نيخوب بلد يليواقعاً كه آقا داوود شما خ! جذبه نيبه به بنازم به ا -
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 .نگفت يزيانداخت و چ ايبه ثر ينگاه داوود

 :گفت ايثر

 !ام يمن عاشق جذبه و مردونگ -

 :خشك گفت ييبا صدا داوود

 !بگو تا شوهرت واسه ب بخره -

 :خنده و گفت ريزد ز ايثر

 .نيكن يهم م يدونستم شما شوخ يمن اصالً نم! يوا -

 :گفت يبلندتر يبا صدا داوود

 !پاشو جمع كن خودتو! ندارم، چه برسه به تو يشبونه م هم شوخ قيكدمه؟ من با رف يشوخ ؟يشوخ -

 ايثر. برگشت وانيبه ا دهيبعد، حجت لباس پوش قهيچند دق. ذوقش خورده بود،اخم كرد و ساكت شد يتو يكه حساب ايثر

 :ديپرس

 كجا؟ رون؟يب يبر يخوا يم -

 :كرد، گفت يشلوارش را صاف م يها بيهمان طور كه ج حجت

 .نداره دنيپرس گه،يد رونيرم ب يجواب پس بدم؟ دارم م ديبا -

قبل از خروج از در، ساغر را  يكرد، ول يخداحافظ زجونيو داوود و عز يب يحجت از ب. نگفت يزيدوباره ساكت شد و چ ايثر

 :و به او نگاه كرد و گفت ستاديا. ديد

 ؟يخوا ينم يزيچ -

 :گفت يبا سرد ساغر

 .نه، دست شما درد نكنه -

 بگو؟ يخوا يم يزياگه چ... اگه  -

 !نييندارم، شما بفرما اجياحت يزينه چ -
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 .و ناراحت شد نيصحنه، به شدت خشمگ نيا دنيبا د ايثر. كرد و رفت ياغر خداحافظاز س حجت

**** 

بچه ها دورش جمع شدند و . بود السيدستمالش هم پر از گ. بود دهيخر ينيريبچه ها باز هم ش يبه خانه آمد و برا يتق شب،

 .به راه انداختند اهويه

 :نشست و گفت يب يكنار ب يتق. نبود يحجت و جواد خبر از

 جان حال و احوالت چطوره؟ يب يب -

 :تكان داد و گفت يسر يب يب

 .ننه ميكش يم ينفس -

 .جان يب يب ينفس بكش شهيهم ياله -

 :از فرصت استفاده كرد و گفت د،يقبل د يرا سرحال تر از شبها يكه تق يب يب

 .بگم يزيچ هيخوام  يم ستنيننه تا زنا ن ،يتق نيبب -

 !جان امر بفرما يب يبگو ب -

من گفتم با تو هم در . خواد بره خونه داداشش عبداهللا خان كمك كنه واسه عقدكنون يم نيميخواستم بگم فردا صبح س يم -

خب اون از حجت و زنش، . پوسه يدلش داره م چارهيدختره ب. بره نيميدختره ساغر رو هم بفرستم با س نيا. بذارم ونيم

 .شه يگرم م ياونجام شلوغ پلوغه سرش كم ست،ياگه بره بد ن حاال. خودش يياز تنها نميا

 :در دهان گذاشت و گفت يآب نبات يتق

 .گم بره يمن خودم م. بره، خب بره يدون ياگه شما صالح م. ستيهم توش ن يهمونه، حرف نيشما بگ يجان هر چ يب يب -

 :متعجب شده بود، گفت يب يب شنهاديپ نيكه از ا كوكب

 .گهيره د يخودمون مبا  يخب عصر -

 :گفت يتق

 .كارا نداشته باش نيهم به ا يكار ز،يبر ييچا هي ؟يعصر يگ يگه صبح بره تو م يداره م يب يب -
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 :گذاشت و صدا زد يتق يرا جلو يچا كوكب

 .نياريسفره رو ب -

 :ساغر را صدا زد و گفت يبعد از شام، تق. پهن شد و همه مشغول خوردن شام شدند سفره

 .برو كه تنها نباشه نيميساغر كاراتو بكن، فردا صبح با س -

 :بكشد، اما خود را كنترل كرد و آرام گفت اديفر يبود از خوشحال كينزد ساغر

 .چشم -

 يم حيالبته حجت ترج. نبود يسوال و بحث چيه يدستور داده بودند، جا يب يو ب يچون تق يول. تعجب كردند ايو ثر حجت

 .سوخت ياو م ييتنها يدلش برا. اش بهتر شود هيروح يبرود تا كم نيميداد ساغر همراه س

 .جرأت اظهارنظر نداشت ،ياز ترس تق ياست، ول نيمينقشه س نيدانست كه ا يخوب م ايثر

از  يكنارش بود، حرف اياكرم و ساغر هم ظرفها را شستند و چون ثر. رفتند رونياز شام، داوود و جواد و حجت از خانه ب بعد

 .برنامه فردا نزدند

 :آنجا بود، گفت ايآمد و با آنكه ثر وانيكرد و به ا زيرا تم نيرزميز نيميس

 باشه؟ م،يامشب لباستو آماده بذا كه صبح زودتر بر نيساغر جان هم -

 :دستش را شست و گفت ساغر

 .باشه چشم -

 :رو به ساغر كرد و گفت ايثر

 ؟يكرد يهوس مهمون يهوئيچطور  -

 :به او گفت يبا نگاه ساغر

 .من هوس نكردم، بهم گفتن برو، گفتم چشم -

 !بهيعج يليخ -

 به؟يعج يچ -
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 :را باال انداخت و گفت شيشانه ها ايثر

 .مقدمه گفت برو يآقابزرگ ب نكهيا -

 .نگفت يزيچون با او قهر بود، چ يول. را بدهد ايجواب ثر يخواست خودش حساب يحرصش گرفته بود و دلش م نيميس

زود برگشت؟  نقدريچطور شد كه ا اد،ياون قرار بود كه تا صبح ن«ساغر، به خانه برگشت  رتيح انيبعد، حجت در م يساعت

 »!كنده و به خانه آمده شيو بچه اش، دل از رفقا ايحتماً به خاطر ثر

**** 

و  نيميس. رفت نيرزميآمد و به ز رونيق بصبحانه از اتا هيته يشد و بعد از جمع كردن رختخوابش، برا داريصبح زود ب ساغر

 :اكرم گفت. اكرم هم مشغول كار بودند

 اومد؟ يآقاجواد ك شبيد ن،يميس يراست -

 .اومد شيساعت پ هي ومد،ين شبيد -

 ن؟يبر نيخوا يم يباشه چطور دهيخب اگه خواب -

شه مغازه رو سپرد به كاظم،  يهر روز كه نم... تا ببرمتون و م خوام برم سر كار  نيزودتر صبحونه رو بخور«خودش گفت  -

 »دونه ينم ياديز زيشاگرده و چ هياون فقط 

 :از اتاق خارج شد و گفت يب يب

 !امروز هيخوب يبه به چه هوا -

 :گوش او گفت ريز يب يب. را نشاند رزنيبرد و پ وانيرا به ا يب يب ساغر

 .كه بهت خوش بگذره شااهللايننه ا -

 :و گفت ديخند ساغر

 .كه من برم، ازتون ممنونم نيشما باعث شد ،يب يب -

مشغول خوردن  يسفره را پهن كردند و همگ. از اتاق خارج شد و سالم كرد يكه تق دينكش يرا دراز كرد، طول شيپاها يب يب

 .صبحانه شدند
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 :فتكوكب او را نگاه كرد و گ. ديكش يم ازهيمرتب خم ايثر

 .بخور ييخرده آب نبات با چا هيكرده،  تيالبد سرد ايثر -

 :و گفت ديخود را عقب تر كش يروسر ايثر

 .دميدونم چم شده خانوم جون، انگار چند شبانه روزه كه نخواب ينم -

 :و گفت ختير يزود چند آب نبات داخل نعلبك كوكب

 .بخور ريبگ ايب -

خواب بود، پكر و سالنه سالنه از اتاقش  جيجواد هم كه هنوز گ. خورد يخوب و راحت صبحانه م يليخ ايبرعكس ثر حجت

 :باال آمد و گفت روانيا يچند مشت آب به سر و گردن و صورتش زد و از پله ها. خارج شد و به طرف حوض رفت

 !يسالم به همگ -

 .شدجوابش را دادند و او سر سفره نشست و مشغول خوردن صبحانه  همه

 :گفت نيمياز صبحانه، جواد رو به س بعد

 ها؟ ديبرم سر كار، زود باش ديتا ببرمتون، با ديزودتر حاضر بش -

كه حجت به او  ييبه خاطر قولها ينظر داشت ول ريو ساغر را ز نيميخورد و س يبا سر و صدا و قرچ قوروچ آب نبات م ايثر

 .داده بود، خودش را كنترل كرده و ساكت بود

**** 

 .كردند و رفتند يخداحافظ هياز بق يرا برداشت و همگ نيماش چيجواد سوئ. و ساغر و بچه ها حاضر بودند نيميس

 :به ساغر گفت نيميس ن،يماش داخل

 !رو داد تيحجت چه با خنده جواب خداحافظ يديد -

 :زد و گفت يلبخند ساغر

 !جونش راحت تر باشه ايخواست از سرش باز بشم تا با ثر يم -

 :پشت چشم نازك كرد و گفت نيميس
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 !ست؟يحاال راحت ن نكهينه ا -

 :گفت نيميس. كردند كه جواد نشنود يدو آرام صحبت م هر

 ؟يديرو د نيساغر، تو نازن -

رو گرفته بود و اومده بود خونه ما  نيدست نازن. خانوم رو يفخر امرزهيخدا ب. بچه بود، من تازه عروس بودم يليخ يوقت -

 .دو آورده بودواسه من كا

 :با ذوق و شوق گفت نيميس

 !شده يچه خانوم نيبب ايحاال ب! به -

آقا داداشت چند تا پسر  يراست. گهيبه هر كدوم كه رفته باشه خوبه د. ستين يجور بچه هم بعد نيخب از اون پدر و مادر ا -

 دارن؟

 .ارهيعروس هم ب واشي واشي ديداداشم با گهيد. و محمد يسهراب و مرتض. سه تا -

 داداشت زن نگرفت؟ يكياون  ،يراست -

 :و گفت ديكش يآه نيميس

پسره عقلشو از . ها ياز فرنگ رم،يخوام اونجا زن بگ يگفته م يواشكيبه خواهرم . خوام دوباره برم فرنگ يگه م ينه بابا، م -

 !دست داده

 .رهيرو كه دوست داره بگ يهر ك نيداره؟ بذار يبيخب چه ع -

- ينم يوقت حرف چيدونم واهللا من كه ه ينم. كار رو بكنه نيبه خدا كفره اگه ا. ستندياونا كه مسلمون ن. وا خدا مرگم بدها 

فاطمه هم  يآبج...  رهيخواد نگ يم رهيخواد بگ يم م؟يچكاره ا گرانيداداش عبداهللا هست من و د يتا وقت! بابا يا... زنم 

 كه؟ شيديد اد،ي يامروز م

عبداهللا خان هم كه دو بار از اون سال تا حاال  يحت دمشون،يند گهيد دم،يد ميسال عروس نيتو رو همون اول ةهمه خونواد -

 !آقاست يليخدا حفظش كنه، خ. شيچند روز پ نيبودمش، تا ا دهيخونه ما اومده، من ند

 م؟يبرس موندهي ليجواد، خ... از خودتونه  يخوب -
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 .ميرس يم ميدار گهيد ست،ين يراه رانيا ابونياسون تا خخر دونينه بابا، از م -

**** 

 .وارد شدند اطيرا بغل كرده بود، از در ح يرا مرتب كردند و همراه جواد كه گل شانيو ساغر چادرها نيميس

 :بلند گفت يبا صدا جواد

 !مهمون نمونه يصاحبخونه خونه تون ب ن؟يخوا يصاحب خونه مهمون نم ااهللاي ااهللا،ي -

و به او  ديساغر را بوس يفاطمه با خوشحال. استقبال كردند همانانياز م يو سهراب جلو آمدند و به گرم يو مرتض فاطمه

 .خوشامد گفت

 يكه گرداگرد ساختمان عمارت وهيم يو سرسبز، پر از درختها عيبزرگ و وس ياطيح. انداخت اطيبه دور و بر ح ينگاه ساغر

 .خورد يبه چشم م يمتيگرانق يچوب يها يو صندل زيآن م يعمارت بود كه رو يهم جلو يبزرگ وانيا. را فراگرفته بود

 يها نهيآ قه،يو عت متيگرانق يمبلمان مجلل، مجسمه ها. زده شد رتيح ،ييبايو ز قهيداخل رفتند، ساغر از آن همه سل يوقت

كرد يم رهيرا خ يا نندهيهمه و همه چشم هر ب. يشميابر يبايز ايفرش، فرش ه يگرانبها يها يو پشت يبزرگ و قد. 

خوشحال شد  يليو مهمان تازه خ نيميعمه س دنيبا د نينازن. را پر كرده بود اطيعمارت و ح يتمام فضا يقورمه سبز يبو

 .استقبال كرد يواز آنها به گرم

شده بود،  نيو متانت نازن ييبايكه محو ز ساغر. از مهمانان و صحبت با آنها بود ييرايدر اتاق مهمانخانه مشغول پذ نينازن

 :گفت

 !نيبش دبختيكه خوشبخت و سف شااهللايا! يبه به چه عروس قشنگ -

 :گفت يخاص تيبا شرم و معصوم نينازن

 ساغر خانوم شما چند سالتونه؟ يراست! نيخوشگل هست يليخ –ماشاءاهللا  –شما خودتون هم . ممنون يليخ -

 .سالمه 25من  -

 ن؟يميمگه نه عمه س. نيد يكمتر نشون م يليخ. ادي ياصالً بهتون نم يوا -

 :گفت يبه شوخ نيميس
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 .ماشااهللا سرتون گرم گرمه ها! مينشست نجايكه ما هم ا يديچه عجب فهم -

 :گفت نيميس. خنده ريزدند ز نيو نازن ساغر

 هستند؟ يپشت اطيح يجان همه تو نيخب نازن -

 .ديمرغ شب رو شما درست كن ديبله عمه جون، بابام گفته حتماً با -

 :خوشحال شد و با غرور گفت نيميس

 !خانوم نيميسرآشپز س! گهيد ميمائ م،يكن كاريچ -

 :و گفت ديخند نينازن

 .ديخوب يليآره واهللا شما خ -

 :و گفت ديرا بوس نيصورت نازن نيميس

 !اقالن يخوشگل شد يچقدر ابروهاتو برداشت -

 .و لبش را با خنده گاز گرفت ديخجالت كش نينازن

 :ادامه داد نيميس

 ؟ياز بابات رونما گرفت -

 :خنده و گفت ريزد ز نينازن

 !جفت گوشواره كي ،ييآره عمه جون، اونم چه رونما -

 :گفت يو شاد رتيبا ح نيميس

خدا واسه ت نگهش  ياله. داشتم ييبابا نيهمچ هيمن هم  يكاشك! بابات نيخوش به حالت با ا! يياهللا چه رونما كيبار يوا -

 .داره

 :رو كرد به ساغر و گفت بعد

 .يپشت اطيح يتو ميساغر جان پاشو، پاشو بر -

 .نخوردن وهياوا، ساغر خانوم هنوز م -
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 .ميخور ينداره، همون جا م بيع -

اتاق عقد رو آماده  انيناهار از طرف خانواده داماد م عمه بعد از يراست. ارهيگم طلعت واستون ب يمن م نيباشه پس شما بر -

 .كنن

 !مينيب يو م ميآخ جون، ساغر ما هم هست! چه خوب -

 آره؟ د،يفتيو عقدكنون خودتون ب ميقد ادي نيخوا يعمه جون البد م -

- من شام هم نداد ليبه خانواده و فام يحت. عاقد آورد و بس هيفقط  يناچار يپدرشوهر من از رو. يزن يحرفا م. بابا عمه يا .

 يم يبابات نذاشت و گفت مگه سرراه يول م،يعروسمونو ببر ميخوا يدو روز بعد هم گفتن م. ينيريو گل و ش وهيخرده م هي

گرفت و  يمهمون هيواسم  نجايسخاوت نداره خودش ا يليخ يدونست آقاتق يچون م بعد. گهيماه د كيحداقل ! نيببر نيخوا

 يبه جا نيگفت ا يداداشم م. و شام خوردند و رفتند دنديهمه دورم جمع شدند و زدند و رقص. رو دعوت كرد ليمهمه فا

 !حنابندونت

 ؟يبدون داماد؟ چطور يعنيبدون آقاجواد؟ ! وا -

- امشب  نيميگفت س يمادرت م امرزيخداب! چه بهتر ومديكه ن ومديبابا، جواد دمش به دم ننه باباش وصل بود مثل حاال، ن يا

 .يديهستند كه تو ند يياز اونا دميكه من د يينايا. ارياز عزا درب يدل هي ستنيكه مادرشوهرت و پدرشوهرت ن

 ه،يهمراه دخترش عط نيميخانم خواهر بزرگتر س اليسه. رفتند رونيب يصحبت كنان از در ورود ن،يو ساغر و نازن نيميس

فاطمه و دخترش . كرد يمرتب در آمد و رفت بود و جمع و جور م يارعلي. بودندنشسته  يصندل كي يرو داريدرخت سپ ريز

 يها را م وهيم يسهراب و مرتض. بردند يم هيسا ريكرده را ز سيخ يخانم برنج ها حهيمل ن،يميس يزهرا همراه دخترعمو

 .كرد يها را باال زده و مرغها را پاك م نيآست) نيميبرادر س(شستند و خسرو 

 :به ساغر كرد و گفت يخانم نگاه اليسه. كردند يو ساغر با همه، سالم و احوالپرس نيميس

 .زميعز ايب ه،يسا ريز نجايا دييايساغر خانوم ب -

 :را به ساغر داد و گفت شيجا هيعط

 .دييبفرما -
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 :كرده بود، گفت رتيح ،يهمه محبت و مهمان نواز نيكه از ا ساغر

 .جون كمك كنم، حاال وقت واسه نشستن هست نيميمن اومدم به س. دينيممنونم، خودتون بش يليخ -

 :خانم گفت حهيمل

- تا بعد ن،يتازه كن ييگلو هيو  دينيكم بش هيبابا، حاال  يا. 

 :ديپرس نيميخانم از س اليسه. ناچار نشست ساغر

 مادرشوهرت، آره؟ شيپ يبچه هات كجا هستند؟ نكنه گذاشت يراست -

 :خوشه انگور را به دست ساغر داد و گفت نيميس

اول . بچه هامو نگه داره يخوا ياون وقت م نه،يچشم نداره منو بب تهياون عفر ؟يزن يحرفا م يبابا آبج يمادر شوهرم؟ ا يك -

 !جونش، بعدشم دخترش ليپسراش، بعد آقاوك

 ؟يپس شوهرش چ -

 :در دهان گذاشت و گفت يالسيگ نيميس

 !لولو سرخرمنه خب معلومه، اون -

 .خنده ريزدند ز نيميمردها كه كنار حوض، مشغول كار بودند، از حرف س يحت همه،

شوهرش زن  يچطو. داره يكامالً شرق يا افهيآره، واقعاً خوشگله و ق«خود فكر كرد  شينگاهش به ساغر افتاد و پ خسرو

خب اگه بچه . هم هست ييانگار هوا چ،يرسه ه يكه نم يو متنانت اول ييبايگفت به ز يدوباره گرفته؟ تازه اونم كه داداش م

 يليهم خ نجايتازه ا. كنن يكارا م نيها از ا يليفرانسه خ يداشت؟ تو يچه اشكال. ارهيبچه ب هيتونست بره و  يشه م يدار نم

هوسبازه و بچه زن نبود؟ البد طرف  نيا فيح يراست يراست. كنن يقبول م يو به فرزند ارنيسرپرست رو م يب يها بچه ها

 »!رو بهونه كرده

سبد سبد به  يارعليها را به كمك  وهيهم م يمرتض. كه آفتاب به آنها نتابد واريمرغها را شست و گذاشت كنار د خسرو

و  الياز سه ريهمه خانم ها به غ. آن گذاشت يها را رو يپهن كرد و سبز راندازيز كيطلعت . آشپزخانه برد كه خنك تر بود

 .دها شدن يو طلعت مشغول پاك كردن سبز نينازن
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طلعت . نديبنش نيزم يتوانست رو يخانم هم پادرد داشت و نم اليشد، سه يم فيكث شيدستها ديكه عروس بود و نبا نينازن

ا زد ت يبه همه جا سر م ديحاال هم با. نظارت داشت زيكارگران خانه ن گريبر كار د شهيهم يبچه ها بود، ول هيهم در واقع دا

 .فتديعقب ن يكار

 ياز مادرشوهرش م يگريگفت و د ياز عروسش م يكي. كردند يصحبت م يمشغول كار بودند و همچنان از هر در همه

 !بتيهمه صحبت است نه غ نهايداغ داغ بود، اما خودشان معتقد بودند كه ا بتيبه قول مردها، بازار غ. دينال

. پوش و آراسته بود كيو ش پيخوش ت شهيمثل هم. شد. وارد اطياز در ح ينيريش يخبر از همه جا، با جعبه ا يخان ب عبداهللا

 :را بغل كرد و گفت يداد و گل يجعبه را به دست مرتض. آمده است نيميمتوجه شد كه س ،يگل دنيبا د

 .رو بده به طلعت خانوم، به همه تعارف كنه ينيريش نيا ،يمرتض يآها -

 .چشم آقاجون -

 :رفت، دوباره گفت يم يپشت اطيطرف ح همان طور كه به و

 .كن تا چروك نشده زونيو آو رياصغره، بگ نيماش يمن تو يلباسا ،يمرتض -

 .چشم -

 :اش را صاف كرد و گفت نهيشود، س يپشت اطيقبل از آنكه وارد ح عبداهللا

 !ااهللاي ااهللاي -

 :صدا زد اليسه

 .دييآقا داداش، بفرما دييبفرما -

با من و من و . از تعجب خشكش زد. كرد و در آخر، ناگهان چشمش به ساغر افتاد يبا همه سالم و احوالپرس يكي يكي عبداهللا

 .ديجواب سالم او را داد و احوالش را پرس ،يدستپاچگ

 آقا حجت چطورن خوبن؟ -

 :گفت يشگيهم يايبا حجب و ح ساغر

 .شكر خدا سالم دارن خدمتتون -
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زن جوان  نيكرد و تمام هوش و حواسش محو وجود ا يبه او نگاه م. بود بايز يساغر در گوشش مثل آواز پرنده ها يصدا

 .شده بود

در . كرد و به داخل ساختمان رفت يبالفاصله از همه عذرخواه. با كلنجار فراوان با دلش، توانست خود را كنترل كند باالخره

 يكه واسم ساخت يدام نيكن و منو از ا يو مردونگ ايدل ب يا«زد  يد و با خود حرف مهال، نشسته بو يپشت ياز اتاقها يكي

. طرفه رو بسوزون و خاكسترش كن كيرابطه  نيا.و زبان مردم منو كنار بكش شين تاز دس ايب. يرينجات بده تا آروم بگ

 اد؟يبه شمار م تينگاه كردن به اون هم، گناه و معص يكه حت يعاشق زن ،يشد يهمه سال حاال عاشق ك نيآخه بعد از ا

 »!به دادم برس ا،يخدا يوا يچرا اون؟ ا يخوب بشو ول يخاطرخواه شد

 :سهراب به خود آمد يصدا با

 د؟ييآقاجون، آقاجون كجا -

 :و صدا زد ديكش يقينفس عم عبداهللا

 .سهراب نجاميمن ا -

 :و گفت ستادياتاق ا يجلو سهراب

 .اومده با شما كار داره ديآقاجون، س -

 .خواد يتو انبار رو م يالبد اون گار. امي يخب برو بهش بگو االنه م يليخ -

 .نگفت يزيدونم آقاجون، چ ينم -

 »!اَه بر خرمگس معركه لعنت«: خود گفت شيرا شماتت كرد و پ چارهيدر دل مرد ب عبداهللا

 .عبداهللا، سالم كرد و با او مشغول صحبت شد دنيبا د. كرد يصحبت م يارعليبا  اطيدر ح ديس

 هيعط. داد يهل م يپشت اطياو را به سمت ح يانگار كس. دلش ارام و قرار نداشت. را راه انداخت و برگشت ديكار س عبداهللا

 :بود، صدا زد ستادهيا وانيا يكه جلو

 طرف؟ نيا يامديگن چرا ن يجان، مادر م ييدا -

 :گفت عبداهللا
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 چه خبره مگه اونجا؟. امي يالساعه م -

- اون طرف؟ نيشما رفت نجانيجان همه ا ييبابا دا يا 

 .خب شما برو منم اومدم يليخ -

ها پاك شده  يسبز. شد يپشت اطيو نشاط روانه ح يسرشار از عشق و آرزو و با شاد يبار با حواس جمع و با دل نيا عبداهللا

 يرا پوست م ازهايساغر و طلعت پ. خواست مرغ را بار بگذارد يم نيميس. ستندش يخانم آنها را م حهيبود و حاال فاطمه و مل

با . دل عبداهللا را چنگ زد نيآهن يساغر انگار پنجه ا سيصورت خ دنيبا د. ودب ريكندند و اشك از چشمان ساغر سراز

 :رو به خواهرش كرد و گفت يناراحت

 .رميگ يرو جمع كن من خودم پوست م ازايپ نيا ايب نيميس... كار كنه؟  نيچرا گذاشت. بنده خدا مهمون ماست نيبابا ا -

 :خود را پاك كرد و گفت يبا گوشه چادر، اشكها ساغر

 .ديشما راحت باش! منم مث خواهرتون ه؟يحرفا چ نينه بابا ا -

ت پوست صورتش و همه و و طراو يبود، جوان دايچادر پ ريو بلندش كه از ز اهيافسون نگاهش، زلف س ش،يصدا ميمال آهنگ

كرد، شراره آتش، وجود او را  يرا نگاه م نوايمرد ب نيساغر ا يوقت. نگاه كه ساغر به عبداهللا انداخت كيهمه جمع شدند در 

 :دل عبداهللا آرام نگرفت و جلو آمد و گفت. كرد يسوازند و خاكستر م يم

 .خونه م، كار كنه ادي يبارم هست م نيكنه مهمونم كه واسه اول يقبول نم رتمينه، من غ يول. كمتون نكنه يخدا از خواهر -

سكو نشست و چاقو را برداشت و شروع كرد به  يرو. داد هيكتش را درآورد و به عط. ديرا كنار كش ازيجلو آمد و لگن پ بعد

 :بار نرفت و گفت ريهرچه زنها اصرار كردند تا او را منصرف كنند، مرد ز ازها،يپوست كندن پ

 .كرده باشم يكار هيخواد  يمنم دلم م -

 .پوست كنده را تند تند خرد كرد تا سرخ كند يازهايپ نيميس

 :عبداهللا رو به طلعت كرد و گفت. شده بود ظهر

باباش؟ صداش  شيپ ومدهينازدختر ما كجاست كه ن نيا يراست. نيثواب كرد يليخ ن،يطلعت خانوم اگه شما به ما ناهار بد -

 .نميبب نيكن
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 :گفت اليسه

. ومدين رونميزود رفت داخل و ب نيكه شما اومد ديتا د يطفل. داره كه حد نداره ايحجب و ح نقدهيدختر گُلت ا. رميبم ياله -

 .كشه يكه صورتشو اصالح كرده، خجالت م ياز وقت

 !كنه، عجبا يو كنارم باشه، حاال بازم ناز م اديب شميكلون ازم گرفته كه پ يرونما هي شبيپدرسوخته د! بابا يا -

 :بلند صدا زد يبا صدا بعد

 .نميبب نجايا ايخانوم خانوما، ب ن،ينازن ن،ينازن -

 .آمد و به پدر سالم كرد رونيهمراه عمو خسرو از در ب يچا ينيس كيبا  نينازن

 .ديسالم آقاجون، خسته نباش -

 :اش كرد و گفت يو دوست داشتن بايبه دختر ز ينگاه عبداهللا

 ... ياز ما رونما گرفت شبيماهت، بابا خوبه د يسالم به رو -

 :گفت طلعت

 !روزهيف ةگوشوار ،يياونم چه رونما -

 :گفت نيميس

 .يكه دار يپدر نيخوش به حالت با ا. نميبب اريبه به ب -

 :و گفت ديخند نينازن

 .شه ينم دايپ ايدن يكجا چيبه خدا بابام ماهه، لنگه ش ه -

 :انداخت و گفت نيچاقو را به زم عبداهللا

 .نيشماها كه ما رو آب كرد نيبابا دست بردار -

 .و ساغر نشان داد نيگوشواره ها را آورد و به سم نينازن

 :با ذوق و شوق گفت نيميس

 .مباركت باشه عمه جان! اصله روزهيف! چقدر قشنگه يوا -
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 :به گوشواره ها انداخت و گفت يهم نگاه ساغر

 .نيبنداز يبه سالمت يمباركتون باشه اله. قشنگه ييخ -

**** 

 :را به طرف ساغر گرفت و گفت يچا ينيس عبداهللا

 .افته يشه، از دهن م يبفرما ساغر خانوم، سرد م -

 .دست شما درد نكنه -

 .برداشت و تشكر كرد ينياز س ياستكان چا كيرا باال گرفت، ساغر  ينيبالفاصله س عبداهللا

شده بود و مشام ساغر را نوازش  ختهيدر هم آم يپشت اطيو گل سرخ در ح اسيعطر  يبو. متوجه نگاه برادرش شد نيميس

 :و گفت ستاديا نيميس كياز جا برخاست و نزد. داد يم

 ها كجا، باغچه خونه ما كجا؟ اهيگل و گ نيا. كنه يحظ م نهيهمه گل رو بب نيا يب ياگه ب -

 :گفت را هم زد و ازداغيپ نيميس

 .رهيبگ اديو بره  نهيرو بب يگل كار اديآره حاال آقابزرگ ب -

 :كرد و گفت يخنده كوتاه ساغر

 .دهيگرفته و كجا د اديگه از كجا  يهم نم رهياگه بم يبده ول يراتييممكنه كه بره و تغ -

 !شناسه و بس ياونو فقط خدا م -

 :آهسته گفت ساغر

 ... يدون يآخه م... آخه ...  اديامشب ن ايخدا كنه ثر ن،يميس -

 :حرفش را قطع كرد و گفت نيميس

خونواده من،  ياونم جلو. يكش يتو خجالت م نجايا اديب ايح يب كهياگه اون زن يبگ يخوا يم. يبگ يخوا يم يدونم چ يم -

 آره؟

 :سرش را تكان داد و گفت ساغر
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 .كنه يكنه آدم رو شرمنده م يكه م ييآره، اون با كارا -

به  ؟يكن يتو چرا خودتو ناراحت م. شن ياز خجالت آب بشن كه نم دياون حجت و مادرش با ؟يتو شرمنده بش ياسه چو -

 .ره يخودشون م يآبرو! درك

 .خجالت بكشم گهيجور د هي دياون وقت منم با. افتم يو اون م نيچشم ا يمنم تو ن،يمينه س -

 .غصه نخور، خدا بزرگه. كنارت هستم نجاياصالً فكرشم نكن، من ا -

 :صدا زد طلعت

 .ناهار حاضره دييبفرما يهمگ -

 :گفت نيميس

 .هياالن وقت شاد ميبر ايب م،يبر ايمنم تموم شد، ب ازيخب پ يليخ -

 :او رفت و گفت كينزد نيميس. شست يرا م شيكنار حوض نشسته بود و دستها عبداهللا،

 ن؟ياي يخان داداش پس چرا نم -

 :را تكان داد و گفت سشيخ يدستها داهللاعب

 .دييساغر خانم بفرما. اميشما ساغر خانوم رو ببر تو، منم م -

 :و گفت ديچادرش را جلوتر كش ساغر

 .ميد يچشم، زحمت م -

 :خواست با او صحبت كند، گفت يدلش م يليكه خ عبداهللا

 .افته يتو رو خدا، غذا از دهن م دييبفرما م،ينكرد يما كه واسه شما كار يبابا چه زحمت يا -

 :و گفت ستاديكنار ا نيميس

 .خان داداش ديياول شمابفرما -

 .ديينه، اول ساغر خانوم، ساغر خانوم بفرما -

 :بود، گفت دهيهمه محبت ند نيكه تا به حال ا ساغر
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 .دييشما بفرما ن،يشما صاحبخونه هست ن،يتو رو خدا خجالتم ند يوا يا -

 »!يخونه بود نيشد تو صاحب ا يم يچ«در دل گفت  عبداهللا

اشتها را  يخوش قورمه سبز يسفره پهن بود و بو. پشت سر او زنها داخل شدند. گفت و داخل ساختمان شد يبا اجازه ا و

 .عبداهللا باز هم به ساغر تعارف كرد و او را سر سفره خواند. كرد يم كيتحر

 .بود دهيچياتاق پ يخانوم پخته بود، در فضا اليكه سه ييپلو يبو. گذاشت شانيو جلو ديبچه ها غذا كش يبرا طلعت

ساالد، آب  از،يخوردن، پ يخودش هم ماست، سبز. كند ييرايساغر غذا بكشد و از او پذ يبه خواهرش گفت كه برا عبداهللا

 .گذاشت يساغر م يجلو د،يد يخنك، دوغ و هرچه را كه سر سفره م

او حواسش به  ديد يكرد، م يبه عبداهللا نگاه م يرچشميهر بار ز. داشت و از رفتار او متعجب بود نظر ريبرادرش را ز نيميس

 .گشت يرفتارها م نياو مشكوك شده بود و به دنبال علت ا يكم كم به كارها. ساغر است

 :خودش را جلوتر گذاشت و گفت اليسه

 .گهيد زيبابا خورش بر. بدون، راحت باشرو خونه خودت  نجايتو رو خدا ا ؟يكن يساغر خانوم تعارف م -

 :تشكر كرد و گفت ساغر

 .تعارف نداره يجا گهيخوشمزه هست كه د نقدريغذاتون ا -

 :خانم گفت حهيمل

 نيميبهتر از س ارهيرو ب يچه كس. اوردهيعبداهللا خان آشپز ن نيهم يبرا. خانوم زبونزد خاص و عامه اليبابا دستپخت سه يا -

 خانوم؟ اليو سه

 :گفت ساغر

 .رسه يكس به پاش نم چياز همه بهتره و ه نيميخونه ما هم دستپخت س يتو -

 :گفت نيميس

نباشه ما از  نيميگه اگه س يم شهياصالً پدرشوهرم هم! كنن كه نگو يپدر و مادرشوهرم ازم تشكر م نقدريآره اون وقت ا -

 !ميآشپز بمون يو ما ب يبش فيگه نكنه ضع يبخورم مده من  يكنه و م يگوشت كباب م يمادرشوهرم ه. ميريم يم يگشنگ
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 :نادر گفت ناگهان

 .ميخوا يما هم م ؟يد يبه ما هم نم يخور يفقط خودت كباب م ؟يمامان خانوم پس ما چ -

 .خنده هم بود –از خانه پدرشوهرش  ريالبته به غ –هر جا كه بود  نيميس. خنده ريزدند ز همه

اش  نهيهر آن ممكن است از س چارهيمرد ب نيبرد و قلب ا يم نوايدانست دل از مرد ب ينم يول. ديخند يم هيهم مثل بق ساغر

 .ديبزند و به پروازد درآ رونيب

دانست ساغر  يخوب م يداشت، ول دياو هنوز در رفتار برادرش ترد. نظر گرفت ريكم كم حساس شد و هر دو را ز نيميس

 .شد يناراحت هم م ديهمف ياگر ساغر م ديشا. روحش هم خبر ندارد

مطمئناً خان داداش او . عذاب داده و ساغر را از خود متنفر كرده بود شيها يافتاد كه چقدر ساغر را با چشم چران ليوك ادي

كرد،  يم سهيمقا ايداداش عبداهللا او را با ثر ديباشد؟ شا انيتوانست در م يم يپس چه موضوع. جور حرفها نبود نياهل ا

خواهد ساغر را بهتر  يبه او چشم دارد و حاال م ليكه وك دهيهم شن ديشود، شا يمسوخت كه ساغر بچه دار ن يدلش م ديشا

 »!بتاستيوامص گهيد نيا! من يخدا ياصالً اگر خودش خاطر ساغر را بخواهد چه؟ وا...  نديبب

كارها را به پسرها سپرده بود و . را نداشت رفتن از خانه رونيعبداهللا حال و حوصله ب. را خوردند و سفره را جمع كردند ناهار

 .رفت يم اطيبه ح يدر اتاق بود و زمان يخودش كالفه و سردرگم گاه

از  يخانواده عروس كه منتظر ورود آنها بودند، به گرم. وارد خانه عبداهللا خان شدند اهويبعد، خانواده داماد با هلهله و ه يكم

 .كردند ييرايآنها استقبال و پذ

نان سنگك، ظرف  ،ييو شمعدان، سفره قندسا نهيسفره ترمه عقد، آ ،ييعروس خانوم، گردو و فندق و تخم مرغغ طال ديخر

شد، به  يسر مردها حمل م يكه رو ييهمه در طبق ها دمشك،ياسپند، عسل، سجاده و قرآن، كاسه نبات، كله قند و نقل ب

 .داخل ساختمان آورده شد

 .كردند نياتاق را هم تزئ واريدر و د. شدند دهيآن چ يرو قهيبا سل گر،يد ليشمعدان و وساو  نهييترمه پهن شد و آ سفره

 .گذراند يآنها را از نظر م كي كيو  اقيو با شوق و اشت ديد يرا م ييزهايچ نيبار چن نياول يبرا ساغر

 :خانم كرد و گفت اليداماد رو به سه عمه
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 !ستين داشيعروس خوشگل ما كجاست؟ پ نيا -

 :در جواب گفت اليسه

 .اتاقه يجا تو نيشماست، هم كيكوچ -

 .البته اگه پدرشون اجازه بدن مش؟ينيما بب اديب ش،يبره واسه بزك و آرا نكهيشه قبل از ا يم -

 .فرستاد تا از عبداهللا كسب اجازه كند و عبداهللا هم اجازه داد اطيطلعت را به ح ال،يسه

 .دنديبر سر داشت، همه دست زدند و هلهله كش يزربفت نقره ا يبا گلها ديكه چادر سف ن،يورود نازن با

**** 

 شيپشت هال، مشغول آرا ياز اتاقها يكيماهر و زبردست بود به كمك خاله داماد، در  يشگريداماد كه آرا يعمو دختر

 .عروس شدند

و  يبند سهير يشد و درختها دهيچها  يو صندل زيم. بودند ييرايپذ ليمشغول آماده كردن وسا يهم عده ا اطيح در

 .نحو برگزار شود نيدختر عبداهللا خان به بهتر يبودند تا جشن عروس تيهمه در تكاپو و فعال. شدند يچراغان

**** 

كار نداشت و اكرم هم مشغول آماده كردن  يليخ يب يب. شد يكوكب هم داشت حاضر م. آن روز، زودتر به خانه آمد يتق

 .نبود ياز داوود خبر. بچه ها بود

 نيرزميزردچوبه كه از ز يكرد و مقدار دهيرا ژول شيموها ايثر. كنند يشدند كه رل خود را باز يو حجت هم آماده م ايثر

بست به  يلباسش را م يور كه دكمه هاهمان ط يتق. ديمال شيصورت و دستها و پاها يرو يبرداشته بود را به طور ماهرانه ا

 :زنش گفت

 .ميزودتر بر ديجت رو صدا كن با -

 :با گفتن چشم، به طرف اتاق آنها رفت و از پشت در صدا زد كوكب

 .شه ها يم ريد ميبر ميخوا يم د؟يحاضر ايحجت، ثر -

 :ناراحت و مستأصل گفت يدر اتاق را باز كرد و با حالت حجت
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 .چهيپ يداره از درد به خودش م ايجون ثر زيعز -

 :جلوتر رفت و گفت. ستين ايرنگ به صورت ثر ديبا تعجب و ترس وارد اتاق شد و د كوكب

 كنه؟ يكجات درد م ؟يزرد شد نقدهيبه سرم شده؟ چرا ا يچه خاك يوا! خدا مرگم بده يوا يا -

 :با آه و ناله گفت ايثر

 .رم يگرفته حال و جون واسم نمونده، دارم از حال مآروم  يحاال كه كم ياولش دلم درد گرفت ول -

 !پاشو ااهللاي. ميشه ولش كن يطور كه نم نيا. ميحك شيپ مشيپاشو حجت، پاشو ببر -

. پرمعنا به حجت كرد و بالفاصله از او كمك خواست ينگاه ايثر. شد دايدر دل زن و شوهر پ يدلهره ا م،ياسم حك دنيشن با

 :حجت گفت

 ينداره كم يبيع چيگفت ه م،يحك شيبردمش پ. شد يطور نيدوماهش بود هم ايثر يهم وقت گهيبار د كي زجونينه عز -

و بعد حالش  ميكار رو كد نيما هم هم. راحت بخوابه يسه چهار ساعت ديفقط بذار. شه يكه استراحت كنه حالش خوب م

 ششيپ نجايمن ا. شه يم ريد ديبر ديشماها پاش. يخوب ش زودتربخواب تا  ريشده، گفتم بگ يحاال هم همون طور. بهتر شد

 .مونم يم

 :سرش را تندتند تكان داد و گفت كوكب

- يكه م نهيخوام برم واسه خاطر ا يمن عاشق و دلباخته اونجام؟ اگرم م يحاال فكر كرد! سرم بخوره يعقدكنون تو يوا يا 

 ؟به كار اونا دارم كاريوگرنه من چ نميبچه ام رو بب يخوام حور

 :شود، گفت يدماغش م يكوكب دارد مو ديكه د ايثر

 ينم. شه يحالم خوب م گهيمن واهللا سه چهار ساعت د ديبر ديپاش د،يتو رو خدا پاش! خانوم جون، خدا منو بكشه يوا يا -

 ستيبار اولم كه ن ن،يخواد شما خودتونو ناراحت كن

 :بلند شد يتق يصدا

 ؟ياريعروس ب اي يبد غاميپ يرفت ؟يزن كجا رفت يآها -

 :بالفاصله از اتاق خارج شد و گفت كوكب
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 م؟يكن كارشيچ ديگ يم. اصالً رنگ به صورتش نمونده. ستيحالش خوب ن ايثر ،يآقا تق -

 :گفت يتق

 .دونه يرو م زايبرو از اون بپرس كه همه چ ؟يپرس ياز من م ياومد نجاست،يا يب يب -

 :رفت و گفت يب يدر اتاق ب يجلو كوكب

 .كنم كارشيدونم چ ينم. حرف زدن نداره ينا يطفل. نيو بب ايهم شده كه ب ييرنگ و رو كي. حالش بده ايجون، ثر يب يب -

 :هم كه هول برش داشته بود، گفت يب يب

 !كه خوب بود نيوا چرا؟ ا -

 .ونم واهللا ينم -

 .داره ريسر دلش گ دميكرده، شا شيسرد ديشا م،يحك شيپ دشيخب ببر -

و اونم گفته  ميحك شيبار بردتش پ هيدو ماهش بوده  ايثر يخواد وقت يگه نم يحجت م م،يحك شيپ مشيگم ببر يواهللا م -

 .شه يسه چهار ساعت استراحت كنه حالش خوب م. ستين يزيچ

 .نبات داغ بخوره حالش خوب بشه هي ديبهش بكنم، شا ينگاه هي اميبذا ب -

 .ديفهم يباز هم شما بهتر م. بهش بكن ينگاه هيو  ايجون زحمت بكش ب يب يآره قربونت ب -

 يب يتا ب ايثر. را گرفت و او را به اتاق برد يب يحجت زود جلو آمد و دست ب. با كمك كوكب به سمت اتاق حجت رفت يب يب

 :ناله اش را كمتر كرد و گفت يكم ديرا د

 .خانوم يب يسالم ب -

 ده؟يشده؟ چرا رنگت پر يچ. سالم كيعل -

 .هم شده بودم گهيبار د هيالبته . شدم يطور نيا ييهويم واهللا دون ينم -

 :گفت زيطعنه آم يو با لحن ستاديبعد ا. به فكر فرو رفت ش،يدست و پا دنيانداخت و با د ايبه ثر قيعم ينگاه يب يب

 .و فقط استراحت كنه ادين ايگن، بهتره كه ثر يدو تا راست م نياره ا -

 :كرد و گفت يب يرو به ب يشانيبا پر كوكب
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 ست؟ين ينگران يجا ديگ يشما م يعنيجون  يب يب -

 :گفت تيبا حرص و عصبان يب يب

 .ميبر ايب. شه يخوب م. كه سر و مر و گنده س نيا. ستين يزيچ ؟يكن يسوز و گداز م نقدهينه بابا حاال تو چرا ا -

 .رفت رونيبه حجت انداخت، بعد ب يقبل از آنكه از در اتاق خارج شود، نگاه معنادار يول

وارد  اطيموقع جواد از در ح نيدر هم. توانند بروند دستور حركت داد يو آنها م ستين يمهم زيكه چ ديشن يب ياز ب يتق يوقت

 :شد و گفت

 د؟يسالم، شماها حاضر -

 .مياره ننه جون حاضر -

 .ارمي يمنم حجت و زنش رو م ن،يماش يتو نيخب شماها با آقاجون بر يليخ -

 :گفت كوكب

 .ستيحالش خوب ن ايثر يطفل. انيتونن ب يدو تا نم نيا رميبم ياله -

 :با تعجب گفت جواد

 حالش بده؟ نقدهيا يعني ان؟ي ينم -

 .گن نه يحجت و خودش م ب،يطب شيپ ميگم بر يدونم واهللا م يچه م -

 :سرش را تكان داد و گفت جواد

 .دونن يصالح كار خودشونو، خودشون م -

 :به جواد اشاره كرد و گفت يب يب

 .ميبر ايب ستين يزيچ -

 :زند، كوتاه آمد و گفت ينم يحرف هودهيوقت ب چيه يب يدانست ب يكه م جواد

 .اميكنم و م يجلو در، من هم كتم رو عوض م ديتا شما بر -

دست و  يزردچوبه ها را از رو. رفت اطيبلند شد و به ح شيالفاصله از جاب اياز آنكه همه رفتند و خانه خلوت شد، ثر بعد
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را  شيموها. به تن كرد ن،يكوتاه و بدون آست يراهنيبعد پ. كردن شد شيشست و برگشت به اتاق و مشغول آرا شيپاها

 .شد تا برقصد يكه آماده م يگذشته ها افتاد، زمان اديبه . كرد زبراندا نهيخودش را در آ. ختيشانه زد و دورش ر

و شكمش  ديرس يبرگتر شده بود، اندامش چاقتر و صورتش پف آلود به نظر م يفرق كرده بود؛ دماغش كم يحاال كم البته

خود را خارج از  گريد يتا ساعت. خواست از زندان فرار كند يخوشحال بود، انگار م نها،ياما با تمام ا. هم كامالً بزرگ شده بود

 .ديد يدوستان م نيه و در بخان نيا

 

 .كه هر دو از خانه خارج شدند دينكش يهم لباسش را عوض كرد و طول حجت

به  جانيبا ه ايثر. گرفت شيالله زار نو را در پ ابانيكوچه گذشت و راه خ چيحجت از پ. شدند ليسوار اتومب ايو ثر حجت

 :ه گفتزد جانيه يناگهان از جا جست و با حالت. كرد ياطراف نگاه م

 .هم كرده ييچه آب و جارو ن،يرو بب) اليرضا سه(كافه ! حجت يوا -

 :انداخت و گفت ايبه ثر ينگاه حجت

 .يومدين نجايشه ا يم يسال 20 هيكه انگار  يپر يم نييو باال و پا يزن يحرف م يجور هي -

 .رميگ يشه و جون م يمحل روحم تازه م نيا اميم يوقت. حجت بگو صد سال يوا -

 :به او انداخت و با اخم گفت ينگاه مين حجت

نكنه . يو واسه خود خود من باش يتا آخر عمرت دست بكش دنيو نوش دنيمحل و از رقص نياز ا يتو قول داده بود يول -

 هندوستان كرده، آره؟ ادي لتيدوباره ف

- تونم  يكه دارم م يحال و روز نيمن با ا آخه اصالً. گم يخب آره كه گفتم،حاال هم م ،يتو كه بازم شروع كرد! بابا يا

 يكردم، هر ك يبزرگ شدم و زندگ نجايكه سالها ا نهيرو دوست دارم واسه ا نجايبخورم؟ اما اگه ا يزيتونم چ يم ايبرقصم 

 !يدون يندونه تو كه خوب م

 .كردن با حجت يآن شب را به خودشان تلخ نكند شروع كرد به شوخ نكهيبه خاطر ا بعد

را نگه  ليخواست حجت اتومب يدلش م ايثر. بزاز در آن واقع شده بود ميكه خانه رح ديچيپ يبعد، حجت داخل كوچه ا يكم
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 .رفت يتا خانه م ادهيداشت و او پ يم

 :بلند شد گميننه ب يصدا. حجت كلون در را به صدا درآورد يباز بود، ول مهين اطيدرِ ح نكهيشدند و با ا ادهيو شوهر پ زن

 .تو، من حوصله تا اونجا اومدنو ندارم، در بازه ايخودت ب يهست يهر ك ه؟يك يآها ؟هيك -

 :گفت ايثر

 .خاله، من و حجت ميمائ -

نگذاشت كه  ايثر يكرد و جلو آمد، ول يهيخنده بلند و كر د،يرا د ايثر يزشت رو وقت رزنيپ. دنديرا د گميوسط داالن ننه ب و

 :پرده گفت يب يلياو را ببوسد و خ رزنيپ

 .ستيواسه بچه م خوب ن! ادي يكوچه م يتا تو اكتيتر يبرو كنار خاله جان، برو كنار كه بو -

 :خوشحال از اتاقش خارج شد و داد زد يشناخت با تعجب ول يرا خوب م ايثر يكه صدا ميرح

 كجا؟ نجايشما كجا ا! بابا نيخوش اومد دييبفرما يآها -

 :بلند گفت يبا صدا بعد

 اومده؟ يك نينيبب نيايبچه ها ب يآها -

جلو آمدند و دوست  دنديرا د ايتا ثر. ستادنديا وانيا يرو بهيباز شد و سه زن جوان همراه با دو مرد غر گريدو اتاق د درِ

 يخوب انهيم ايبا ثر يلياو از همان اول هم خ. داد يخوش نشان نم يرو يليالبته ساناز خ. دنديخود را بغل كردند و او را بوس

 .نداشت

 ميو دوستانش مشغول صحبت بودند و حجت هم با رح ايثر. كردند و رفتند يخداحافظ بهيكه آن دو مرد غر دينكش يطول

 :گفت ميرح. زد ياز تخت ها گپ م يكي يرو

 .مهمون داره. ادي يامشب سوسن هم م. ياومد يخوب كرد -

 :گفت حجت

 ه؟يمهمونش ك -

 :كرد و گفت يخنده كوتاه ميرح
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 !رضا -

 اون؟ يواسه چ -

 :و گفت ديخند ميرح

خب رضا ! باالتر هيپول داشته باشه بهتره و مقامش از بق يكنه؟ هر ك يم يريچه توف گهيهر كس د اياون نه؟ اون  يواسه چ -

 .كرده بشيبا همه اون حرفا، سوسن دست به ج يو ا...  ستيهم كه وضعش بد ن

دوباره با  ميپسرك رفت، رح يوقت. برد نيرزميبه ز ميكه آورده بود، به دستور رح را يشد و جعبه ا اطيوارد ح يا پسربچه

 .حجت مشغول صحبت شد

 :ژاله گفت. زد يدوستانش از خانه و خانواده حجت حرف م يهم تند تند برا ايثر

 هان؟ ن،يكرد يكنه؟ چند بار كتك كار يهووت چه كار م -

 :خنده و گفت ريزد ز ايثر

 شونيكيفقط . خورند ياونجا از شوهراشون فقط كتك و فحش م يزن ها ةاصًال هم! خورتر فقط خودشه ياز اون تو سر -

 .ميدراومد گهياز خجالت همد يحساب شيدو سه روز پ...  نهيميسرتقه، اسمشم س

 :گشاده گفت يياز جا برخاست و با رو ميبا ورود سوسن، رح. ديدر به گوش رس يصدا

 .بفرما ن،يصفا آورد ن،يبه به خوش اومد -

 :و گفت ديكش يكوتاه غيج يو با خوشحال دياو از جا پر دنيبا د ايثر. حجت انداخت يمعنادار به سرتاپا ينگاه زن

 .سالم -

 :جلوتر آمد و گفت زن

 !يسالم به همگ -

 :به حجت انداخت و گفت يپرغرور، نگاه يو با حالت ديرا بغل كرد و بوس ايثر بعد

 زونه؟يحال و احوالت م -

 :كرد و گفت ايمنتظر جواب نشد و رو به ثر يول
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 ... نكهيا ايها؟  ؟يندار يكم و كسر ؟يتو روبراه ؟يتو چ -

 :دست زن را گرفت و گفت ايثر

 چه خبر؟ نميكن بب فيبابا، خب تعر اليخ يب -

 :چشم دوخت و گفت ايبه چشمان ثر زن

چرت و پرت . كافه و كاباره. يدون يخودت كه خوب م. نداره يما تازگ يخبرا. ميندار يما كه خبر. شماست شيپ! خبر -

 !و بعدشم الال تا لنگ ظهر ميبخور يكوفت و زهرمار هي. ميو بشنو ميبگ

 :گفت يبا خونسرد حجت

 .يهم داشت شرفتياتفاقاً پ ،يتو اصالً عوض نشد -

 :گذاشت و گفت اطيح يتخت چوب يرا رو فشيك زن

 ؟يكن يطور فكر نم نيتو ا. خوره يهم به درد م يليخ يگاه ست،ين يبد زير چغرو شهيهم -

 !نه -

 .يكن يآخه تو اصالً فكر نم ست،ين بيخب عج -

 :اخم كرد و گفت ايثر

گذشته  يدم از غم و غصه ها ميهم هست شيها، حاال كه پ ميديرو د گهيبعد از چند وقت همد نكهيتو چته؟ امشب مث ا يآ -

 ن؟يزن يتون م

 :لم داد و گفت يپشت يرو حجت

 وقت شناس بوده كه حاال باشه؟ يسوسن ك -

 :گفت يجد يخنده و با حالت ريبه حجت كرد و زد ز ينگاه سوسن

 !تا وقت ميآخه وقت دار -

 :كرد و گفت يانيپادرم ميرح

 .ستيحرفا ن نيحاال وقت ا. نيتمومش كن گهيخب د يليخ -
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 :و گفت دنيچهره داد و شروع كرد به خند رييبعد تغ يسوسن ساكت شد و كم. معنادار به سوسن كرد ينگاه بعد

 .قهوه خونه ميبر ،يد يبه ما نم ييچا هياگه  ميرح يآها -

 :صدا زد ميرح

 ... گميننه ب -

 :حرفش را قطع كرد و گفت سوسن

 !و الجون فيكث رزنيزنم، پ يلب هم نم ارهيول كن بابا، تو رو خدا، آدم قحط بود؟ من كه اگه اون ب -

 :دوباره داد زد ميرح

 ؟يمهمونامون چ ،يچيحاال ما ه م؟يما بخور ياريب يخوا ينم يچيه يپر يآها -

 يخودش هم نم. زد يبه دلش چنگ م بيعج يدلشوره ا يول. كرد يم فيگرفت، ك يم لشانيتحو ميرح نكهياز ا ايثر

كرد به  يم يحال سع نيهراس داشت، با ا يزياو از چ. شد يشد كه خنده اش قطع م يچنان نگران م يگاه يدانست چرا، ول

 .اورديخود ن يرو

 .مشغول صحبت با آنها شد ،يحجت بعد از سالم و احوالپرس. شناخت از در وارد شدند يآنها را م يمرد كه ججت سه تا چهار

 .كرد يپرس و جو مآورده بود و از او  ريرا تنها گ ايفرصت مناسب سوسن، ثر كي يط

 اهل خونه باهات چه كردند؟ يرفت يچه خبرا؟ وقت نميكن بب فيخب تعر -

 :در دهان گذاشت و با خنده گفت ييزردآلو ايثر

 .گرفتن لميتحو يچيه -

 :با تعجب گفت سوسن

 گرفتن؟ همشون؟ لتيتحو يچ -

 ...خب همشون كه نه  -

 :به دور و برش انداخت و آهسته گفت ينگاه بعد

 .نگرفت، اونم مادرش بود لميكس تحو چيه ،يكيبه جز  -
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 :ديباز هم با تعجب پرس سوسن

 شه؟ ينه؟ مگه م هيگرفته و بق لتيمادرش تحو -

خرِ . فضول و هاپ هاپو هم اونجاست رزنيپ هي. اون خونه سه تا عروس هست با شوهراشون و توله سگاشون يآره بابا، تو -

 ياون از من و كارام خوشش نم شتريب يعني. ميندار ونهيبا هم م يليمن و اون خ يول. باباش ةننه بزرگشه، نن. ره يم رزنهيپ

 !به جهنم اديكه ن ادي يخوب نم. ادي

 :گفت يجد يليخ سوسن

 .گهيخرش كن د ييجورا هي. دختر؟ بچسب بهش و ولش نكن يخر شد -

 يليخ. زنه يجلو، زود پست م يايقدم ب هي يخوا يتا م. جونوراست رزنياز اون پ. شهيحال يليخ. ده يرقم راه نم چيبابا ه يا -

 .داناست

 ؟يچ هيبق -

 يكم خله، حجتم كه م كي هيست، دوم رزنهيهمون پ نيمونه، اونم ع يداداش بزرگش مث سنگ خارا م. يچيه هيبق -

 .يشناس

 :خنده و گفت ريزد ز بعد

 !پولش پره سهيو پررو، اما ك زيتا دلت بخواد ه. ناسطرف از او ل،يشوهرخواهرم هم داره به اسم وك هي -

 ه؟يچه جور آدم -

 .شه ياما زود خر م هيعوض -

 گه؟يد -

 .ادي يحرف بزنه باباهه هم كوتاه م رزنهياگه اون پ يحرف، حرف اونه ول! باباشه كه خشك و سرد و حاكم گهيد -

 با هووت چطوره؟چ رزنهيپ -

 .داره اديخوبه، هواشو ز يليبا اون خ -

 :تكان داد و گفت يسر سوسن
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 كنه؟ يم كارياون چ! پس برگ برنده دست هووته -

 .كنه زِر زدن ياتاقش و شروع م يره تو يم راهيخودشه، راه و ب يسره تو هيبابا  يچيه -

 !گم اون جلوتر از توئه يمن بازم م -

 :اعتراض گونه گفت يبا لحن ايثر

هواخوام شده، به  يبعدشم مادرش بدجور. اتاق اون نذاشته يكجا جلوتره؟ سه هفته ست كه حجت پاشو تو ؟يگ يم يچ -

 .كنه يلوسم م يليكه تو شكممه خ يتوله ا نيخاطر ا

 :كرد و گفت يكرد مكث ينگاه م ايهمان طور كه به ثر سوسن

 دعوات نشده، هان؟ ايكه حرفت  يبا كس نميبب. بود دواريام يشه كم يپس م...  يا -

 يدست و پا ييجورا هياگه بخوام راستشو بهت بگم . زهيحاضرجواب و تند و ت يليخ. نهيمياسمش س. هيچرا با عروس دوم -

 .ده يخوره هم جواب م يهم كتك م. منو جمع كرده

 :سوسن نشست و گفت يو كامالً روبرو ديچرخ بعد

 .اون خونه برگردمبه  گهيخواد د يسوسن، من دلم نم هيچ يدون يم -

 :با تعجب چشمانش را گشاد كرد و گفت سوسن

 !يبدبخت پاپت ،يكن يتو غلط م ؟يگفت يچ -

 :گرفت و گفت ايانگشت سبابه اش را رو به ثر و

 يتحمل كن بعد همه چ يكم هي. رونيب يايو از اون خونه ب يكن تيها، نكنه خر ميبست يباشه ما با هم چه عهد ادتي -

 .گهيشه د يدرست م

 .ستنديخوب ن چيآخه اونا با من ه -

كارا رو نكردن  نيبودن باهاشون ا ياول ياونا كه عروسا! سرشون بذارنت يقربون صدقه ت برن و رو يخواست يپس نه، م -

تخت، حاال باز برو خدا رو شكر كن كه ننه ش هواتو  التيخ. خانوم ريخونه شون بكنن؟ نخ يبا تو كه با شكم پر رفت يخوا يم

 .بود دواريشه بهش ام يباهاته كه م يكي. داره
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دم  يمن قول م. اش با من هيبق. و اونا، تو و اون بچه رو قبول كنن اديب ايتا بچه ت به دن ياريدووم ب گهيچند ماه د ديفقط با تو

 چه مرگته؟. شوهرتم كه دائم ور دلته ،يكن يم نينه كار سنگ ،يخور يبابا نه كتك م. سخت نباشه يليخ

همه ما به توئه  ديام نيبب. داشته باش شتريرو ب رزنياون پ يبعدشم هوا. اديم شيپ يچ مينيبكن، تا بب تويزندگ نيبش برتخ

 پوست گردو؟ يتو يو دست ما رو بذار يرو خراب كن زيهمه چ يها، نكنه بزن

 :گرفت و گفت نييسرش را پا ايثر

 سوسن؟ -

 :گفت يدر دلش دارد، به نرم يزيكه چ دينگاهش كرد و فهم سوسن

 ه؟يچ -

 رسه، ها؟ ينم يبيسوسن به حجت كه آس -

 :كرد و گفت يمكث سوسن

 ؟يدوستش دار -

 :كرد و گفت يبا سر جواب مثبت داد و سوسن خنده كوتاه ايثر

 .بچه ته يكه اون شوهرته و مثالً بابا ميدون يم. ميستيما خرفت كه ن گهيد. تخت تخت باشه التينه، تو خ -

 .كرد جاديا ايرا در دل ثر يبيخنده اش، ترس و وحشت غر يو صدا ديبا قهقهه خند بعد

 :ادامه داد سوسن

 چه خبر؟ يمابج ياز آبج -

 .اون و بچه هاشو نه يول دميشوهرش رو د. دمشيخواهرش كه از همه وضعش بدتره من اصالً تا حاال ند -

 :گفت يبود كه م ميرح يصدا

 .ايسوسن، ثر... گلنازم اومده . ما نيب دييايب ديپاش د؟ييبابا شماها كجا يا -

 .ظاهر شدند وانيپله ا يدو زن رو هر

با آن  ايثر دنيحجت با د. تر كرده بود ظيرا غل ششيكرد، چادرش را برداشته و آرا يم يو آزاد يكه حاال احساس راحت ايثر
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 يو سالم و احوالپرس ديتخت آنها رس كيسوسن نزد. در هم رفت شيناراحت شد و اخمها ه،يچشم مردها و بق يجلو تيوضع

 :كنار حجت نشست و گفت. كرد

 تو هم؟ يچته، رفت -

 :گفت يبا دلخور حجت

 چادرشو از سرش كَنده؟ يواسه چ -

 ؟ينكرد ،ياونو قبول كرد زيهمه چبعدشم تو . نه اهل چادر بود و نه اهل خونه نشستن يبابا، اوالً كه اون طفل يا ا؟يثر ،يك -

 كه بهش خوش بگذره، مگه نه؟ يكن يدوماً قراره امشب كار. نگو نكردم

 :سوسن امان نداد و گفت د،يبگو يزيتا خواست چ حجت

 !و ضدحال نزن ريو امشب مونو ازمون نگ ايب چ،يه يحجت جون ما رو كه خراب كرد نيبب -

**** 

 نيميساغر به س. ه بودند و حاال آماده شده بودند تا هر چه زودتر سر عقد حاضر شوندكارها را انجام داد نيميو س ساغر

 :گفت

 باشه؟ ،يخوام كه نه نگ يدارم، م يخواهش هيجان ازت  نيميس -

 :تكان داد و گفت يبا تعجب سر نيميس

 افتاده؟ يشده اتفاق يچ -

 :و گفت ديكش يآه ساغر

 .بسوزم و بسازم ديو با ستياز دست من ساخته ن يكار گهيد يوقته افتاده ول يلياتفاق كه خ -

 :طرف و آن طرف شد و گفت نيا يكم نيميس

 .گهيشده؟ بگو د يچ -

 :را گرفت و گفت نيميدست س ساغر

و  اميكه من داخل اتاق ن يكن يكار گرانيد يخوام جلو يازت م. شه يو عقدكنون شروع م ادي يعاقد م گهيساعت د كي -
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. باشه دينبا يسر عقد هر كس يدون يخودت كه خوب م. آسوده تره الميراحت ترم و خ يجور نيبه خدا ا. جا بمونم نيهم

 !هازنا، هوو دارها، نازاها و مشكل دار وهيمخصوصاً ب

 :با بغض ادامه داد بعد

 .اونا رو هستم ينباشم، هر سه تا وهياگه ب -

 :او را پاك كرد و گفت ياشك چشمها نيهم يبرا. ديفهم يخوب م يليمنظور ساغر را خ نيميس

 نيكدوم اهل ا چيو نه داداشم، ه نيبدون كه نه نازن يهمون كارو بكن ول يباشه هر جور كه راحت. يگ يم يفهمم چ يم -

 .ستنيحرفا ن

 يخوب م ندونه تو كه نجايا يمن خودم ناراحتم، هر ك. آقاست يليجواهر و عبداهللا خان هم كه خ كهيكه ت نيدونم، نازن يم -

 .يدون

 :گفت نيميس

كه  نجايمن، تو رو آوردم ا. كنه ها يم يناجور يااليخ نهيحال بب نيا يما رو تو يهر ك. حاال اشكاتو پاك كن. خب يليخ -

 .ميبا هم لباسامونو عوض كن ميبر ايب. يكن هيكه گر اوردميبهت خوش بگذره، ن

وارد ساختمان شود، اما  يخواست با بهانه ا يدلش م. بود يگريد يفكر و حواسش جا يزد، ول يقدم م اطيخان در ح عبداهللا

 .و هلهله به راه انداخته بودند اهويداخل ساختمان شلوغ بود و زن ها دور هم جمع شده و ه. ديرس يبه ذهنش نم يفكر

به داخل ساختمان  يسركش يبرا يبهانه ا چيو نظارت بر تمام مراسم را به عهده داشت و عبداهللا ه تيريخانم مد اليسه

من . ساختمون لباسامو عوض كنم يخوام برم تو يبله، م«. گرفت دنيمثل جرقه در مغزش جه ياما ناگهان فكر. نداشت

 »پس بهتره حاال برم. مزودتر از همه حاضر باش ديصاحب مجلس و پدر عروسم با

 :و گفت ديرا د هيعمارت، عط يدر ورود يجلو

خب بده  ننديو وضع بب ختير نياگه منو با ا ان،ياالن مردم م. بگو، من برم و لباسامو عوض كنم ااهللاي هي ،ييجان دا هيعط -

 .تو اميراه واكن من ب هيجون برو  ييبرو دا. نداره تيخوب

 :با گفتن چشم از هما جلو صدا زد هيعط
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 .و عوض كننخوان لباساشون يجان م ييدا... تو  ادي يمرد داره م نيخانوما چادراتونو سرتون كن -

 .وارد ساختمان شد ان،يگو ااهللاي ااهللا،ي عبداهللا

 :صدا زد بنفشه

 :ديپرس نيميس. خانومه كارت داره نيا نجايا ايمامان مامان ب -

 ه؟يك -

 .نگاه كنه و بره هيگه بگو  يدونم م ينم -

 :به ساغر گفت نيميس

 .ينيخودتو بب يتون يم. نجاستيهم ا نهيآ. من اومدم يتا تو لباساتو عوض كن -

. هم كرد يميمال شيرا شانه زد و آرا شيلباسش را عوض كرد، موها. سرش را به عالمت مثبت تكان داد و در را بست ساغر

آمد كه  يرنگ لباس و دوخت آن، آنقدر به او م. برد يخودش لذت م دنيحاال خودش هم از د. ستاديا نهيآ يبعد، جلو

 .اتاق عبداهللا است نجاياو خبر نداشت ا. جمع كند نيزم يش را از رويشد تا لباسها خم. را چندبرابر كرده بود شييبايز

. همان جا خشكش زد يداخل شود ول عيبا عجله در اتاق را باز كرد كه سر. دانست ساغر در همان اتاق است يهم نم عبداهللا

 »!انسان؟ ايفرشته است  نيا! من يخدا يآه« ديساغر را در آن وضع د يبايعبداهللا قامت ز

كه با خود عطر  يميگرم و خفقان آور حس كرد، نس يدر هوا يخنك مياو را نس. ديد باتريساغر را ز ينگاه آن كيدر  عبداهللا

 .را به همراه داشت يبهار يآالله ها و شكوفه ها

 .برسد يوانگينون و دبه سرحد ج چاره،يبود تا مرد ب يلحظه كاف كي نيهم يول د،يكوتاه طول كش يطوفان، فقط لحظه ا نيا

بود  اديسر و صدا ز نقدريا. آن را بر سرش انداخت عيسر يليو خ ديو بالفاصله به سمت چادرش پر ديكوتاه كش يغيج ساغر

موقع  نيدر هم. كرد و از اتاق خارج شد يعذرخواه د،يد نيبود و عبداهللا هم كه وضع را چن دهيكه او اعالم ورود عبداهللا را نشن

 .ستادهيدر اتاق ا يوبرادرش جل ديشد و د شيدايپ نيميس

 :به او كرد و گفت ينگاه عبداهللا

 .ناراحت شد يليتو اتاق منه؟ بنده خدا خ يكس يچرا نگفت -



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨٠

 :ديبا تعجب پرس نيميس

 .ديديدونستم شما هنوز لباساتون رو نپوش يمن نم -

 :متوجه موضوع شد، پشت دستش زد و گفت يوقت و

 اتاق؟ يتو ديما رفتش! خدا مرگم بده يوا -

 :گفت عبداهللا

 !اتاقمه يتو يدونستم كس يچه م. من كه كف دستم رو بو نكرده بودم -

 .ديرس يبه نظر م دهيو رنگ پر دهيترس يليكه خ ديوارد اتاق شد و ساغر را د نيميس

 !يوا يا ،يوا يا. مرگم بده، رسوا شدم يخدا اله! خاك بر سرم شد نيميس يوا يا -

 :گفت نيميس

نشده كه، تو كه  يزيحاال هم چ...  ميكن يلباس عوض م مياتاقش دار يدونسته ما تو يدونم، اما بنده خدا داداشم نم يم

چشاش  يعالمه زن و دختر جلو هي ديبه خدا شا. بندازه يكه چشم به ناموس كس ستين يياز اون مردا. يشناس يداداشمو م

 .نهك ينگاه هم بهشون نم هياون  يو برن، ول انيب

حاال . رهيگ يرو نم امرزياون خداب يكس جا چيگه ه يكنه و م يم يكه هفت ساله، داره بدون زن زندگ ينيب يم يدار خودت

 نيخواد هم يزنم دلم م هيكه من كه  يخوشگل شد نقدهيپاشو قربونت برم، پاشو ا. دهيتو هم فكر كن كه اون تو رو ند

 .ارهي يخودشم نم يهم نكرده و به رو ينگاه چيه نيمرد نازن نيا نيبب يكنم، ول گاتين يطور

بخشه،  يرو خدا نم يبابا كار عمد. عمداً كه نبوده. اريخودتم ن يپاشو اصالً به رو. نشده يزيوگرنه چ يسخت گرفت نقدريا تو

 يبخشم و ازت قبول م يمن م ،يگه در ماه رمضون حواست نبود و روزه ات رو خورد يخدا م! بخشه يرو كه م رعمديغ يول

 .كنم ياون اتاق و من هم همون جا لباسامو عوض م يتو ميبر ايب ا،يب. ستينگاه كه از روزه باالتر ن هي گهيد. كنم

انداخته  نييو سرش را پا دهياز خجالت چادرش را جلوتر كش. از اتاق خارج شد نيميساكش را برداشت و همراه س ساغر

 :عبداهللا رد شود، مرد گفت يبود، ا خواست از جلو

 .شدم يوگرنه مزاحم نم د،ياتاق هست يخانوم، به خدا من خبر نداشتم شما تو نيببخش -
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 :گفت نيآرام و شرمگ يبا لحن ساغر

 .ميما مزاحم شما شد ن،يشما ببخش -

 :ساغر شده بود، گفت يكه متوجه ناراحت عبداهللا

 .ديدار ارياخت -

قرار گرفته بود  بهيغر يمرد ياو با آن سر و وضع آراسته و مرتب روبرو. اقعاً ناراحت شده بودساغر و. رفتند نيميو س ساغر

 .شد ياو گران تمام م يحتماً برا دنديفهم يو اگر خانواده شوهرش م

و سر و  اهويآمدند و ه يدسته دسته م همانانيم. و نشستند تا مراس عقد شروع شود دنديبا دو تن از همراهانش هم رس عاقد

 .شد يم دهيشن يصدا از هر طرف

**** 

 يبو. ديكش قيعم يساغر، نفس اديهم گذاشت و به  يرا رو شيچشمها. داد هيدر اتاقش را قفل كرد و به پشت آن تك عبداهللا

 .را به مشام بكشد زيعطر دل انگ نيخواست ساعتها در آن اتاق بماند و ا يكرد و دلش م يعطر او را در اتاق احساس م

و خوش  بايز اريرنگ بس ياما باالخره به سراغ كمد لباسش رفت و كت و شلوار طوس. ماند يدر همان حال باق يطوالن يلحظات

بعد . دياو آماده كرده بود، پوش يبرا شيرا كه دختر مهربان و دوست داشتن يا دهياتوكش راهنيدوختش را برداشت و پ

 .اش زد نهيداشت به پوست گردن و س وستد شهيرا كه هم يرا شانه زد و ادوكلن شيموها

عبداهللا؛ مگر  يآها«گفت  يبه او م ييندا. كرد يم بيزد و او را نه يدر وجودش با او حرف م يانگار كس. ستاديا نهيآ يجلو

. شود يم يفساد و تباه هيهوا و هوس ما يدان يتو كه خوب م. يبر نفس خودت غلبه كن ديبا ياگر مسلمان ؟يستيتو مسلمان ن

دل بوده؟  ،يانداخت و گفت مقصد اصل دهيد يشود به ناموس كس ياه نشود؟ مگر ميدر لجنزار باشد و س يشود كس يمگر م

 »نداشته باش يو به او كار ايب رونيب طانياز دام ش ؟يستيتو با آن آشنا ن ايزنند كجاست؟ آ يكه از آن حرفها م يتقو نيا

دلش را سست كرده بود كه هر آن  يها هيعشق آنقدر پا نيا. دانست چه كار كند ينم واقعاً. شد شانيدگرگون و پر عبداهللا

اگر قلب و دلش از كار افتاده . شد يم طانيش رياس دينبا. بد ياو مرد خوب و آبرودار ياز طرف. زديممكن بود فرو بر

سخت بود اما به  يليخ شيبرا نكهيبا ا. بود يكاف سيابل يحفظ از وسوسه ها يكرد و همان برا يبود،عقل و منطقش كه كار م
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 .رفت رونيخدا توكل كرد و قفل را باز كرد و از در اتاق ب

 اليسه. اسپند دود كرد شيشده بود كه خواهرانش دورش جمع شدند و طلعت هم برا پيجذاب و خوش ت يبه قدر عبداهللا

را كه اصالً وجود نداشت از  يفاطمه غبار. كرد يت مفو ييدود اسپند را به طرف دا هيرفت، عط يمرتب قربان صدقه اش م

خانم به داد عبداهللا  حهيمل. كرد يخواند و به سمت برادر فوت م يمالحول و ال قوة  نيميكرد و س يكت برادر پاك م يرو

 :و گفت ديرس

 .منتظرش هستند اط،يح يبره تو نيبابا بذار. ديحفظش كن نكهيعوض ا د،يبرادر رو كشت نيبابا شما كه ا يا -

 :گفت اليسه

 .خواد بره يعاقد م گه،يو زودتر عقدكنن د انيعاقد و چند تا از بزرگترا ب ديكجا بره؟ بگ -

 :كرد و گفت يشدند سالم و احوالپرس يكه وارد م همانانيبا م عبداهللا

 .خودم برم و اول خوش آمد بگم دينه خواهر، با -

 .نيشما صالح بدون يهر چ -

گرم و دوستانه و مهمان پسند انجام داد و به همراه  يداماد سالم و احوالپرس ليدر ساختمان خارج شد و با پدر و فاماز  عبداهللا

 .زنها دست زدند و هلهله كردند. اتاق عقد شدند يداماد و عروس راه يعاقد و پدر داماد و چند تن از بزرگترها

. شده بود بايفوق العاده ز نينازن. ديرس يتا سر كوچه م شانيند كه صدابه راه انداخت ييورود عروس، زنها چنان سر و صدا با

اش را  ييبايصورتش هم، ز شيآرا. پوشاند يآنها را م يبلند ديسرش جمع شده بود و تور سف يباال ييبايبه طز ز شيموها

 .چند برابر كرده بود

 .سر عروس انداختند كه صورتش را هم بپوشاند يرا رو يريو حر ديورود مردها، چادر سف با

 ديكننده تنها دخترش در لباس سف رهيخ ييبايرا فراموش كرد و چشم به ز زيهمه چ يلحظات يبرا ن،ينازن دنيبا د عبداهللا

 .داشت يبرنم نيحلقه زده بود و چشم از نازن شياشك در چشمها. دوخت يعروس

را  نيميخواست هر چه زودتر س ياو كه م. اه شوهر فاطمه به اتاق عقد دعوت شدجواد همر. دنديو خانواده اش هم رس جواد

 :گفت يبه مرتض نديبب
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 كجاست؟ نتيميجان عمه س يمرتض -

 .اتاق عقده يتو -

 سر عقد؟ يچرا نرفت ،يينجايپس تو چرا ا -

 .آقاجونم گفته مراقب اوضاع باشم -

 :و گفت ديخند جواد

 !عقدكنون خودت شاءاهللايا -

 :او را صدا زد و گفت. ديداخل ساختمان شد و بنفشه را د جواد

 مامانت كو؟ -

 .نهينازن شيپ -

 .بابا كارت داره ايبرو زود صداش كن بگو ب -

 :و گفت ديجواد را د نيميس. آمد رونيب نيميرفت داخل اتاق عقد و چند لحظه بعد با س بنفشه

 ؟ياومد يك. سالم -

 .سالم كيعل. تازه اومدم -

 هم اومدن؟ هيبق -

 .از حجت و زنش، همه اومدن ريبه غ -

-  ومدن؟ياونا چرا ن... ا 

 .ستيحالش خوب ن ايدونم گفتن ثر يچه م -

 :را باال انداخت و گفت شيشانه ها نيميس

 .ساغر برآورده شد يدعا! چه بهتر -

 :بالفاصله گفت بعد

 .گردم يباش االنه برم نجايجواد، تو ا نيبب -
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 :نشسته بود، رفت و به او گفت ييرايساغر كه در اتاق پذ شيعجله پبا  نيميس

 .راحت باشه التيخ! ومدهين ايثر... خبر خوش  هيساغر جون، ساغر  -

 :خوشحال شد و گفت ساغر

 ؟يدون يتو از كجا م -

 .من رفتم. آهان اوناهاشون. اومدن زيو اكرم و عز يب يجواد گفت ب -

. بعد از آنها اجازه گرفت و به اتاق عقد رفت. آنها جا باز كرد يبه خانواده شوهرش خوش آمد گفت و كنار ساغر برا نيميس

 .و كوكب و اكرم بلند شد و سالم كرد يب يب يپا يساغر جلو

را متوجه زود منصرف شد و فكرش  يول. كرد نياو را تحس ييبايلحظه ز كي يبه ساغر كرد و در دل فقط برا ينگاه كوكب

 يب. نشسته بود يب يكوكب كنار ب. ساغر گريكنار ساغر نشست و اكرم هم طرف د يب يب. زد يدلش شور او را م. كرد ايثر

 :رود كرد به ساغر و گفت يب

 خوش گذشت؟ -

 :زد و گفت يلبخند بانمك ساغر

 .بود يخال يليشما خ يجا -

 .بود يخال يليخونه خ يشما دو نفر هم تو يدخترم امروز جا -

 :گفت اكرم

 .شده بودم جيگ. گم كرده بودم يزيچ هيانگار من  نيكه نبود نيميتو و س. گه ساغر يراست م يب يب -

 :و گفت ديخند ساغر

 !يدونه كه تو چقدر خوب و دل پاك ياكرم خدا م -

 :و گفت ديخند اكرم

 .خوام يكه نم اريهندونه واسم ن. خوبه تو رو خدا -

 :و گفت ديخند ساغر
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 !يماه يليكه تو خ نيميدونم، هم س يهم من م. گم ينه واهللا از ته دلم م -

 :به آنها انداخت و گفت يكوكب نگاه. دنديخند يو ساغر هر دو م اكرم

 .يما آبرو دار. نيكر كر نكن نقدرهيا. مردم يپاره شده؟ زشته جلو شتونيمگه مهر ع ه؟يچ -

 .ديدو عروس خشك يلبها يرو خنده

 :را صدا زد و گفت نيميدوباره س جواد

 .بهت بگم يزيچ هيخوام  يم ايب نيميس -

 :گفت نيميس

 خونن ها؟ يزود باش جواد االنه خطبه رو م -

 :گفت جواد

 ؟يد يبهم م يخبر خوب بهت بدم چ هياگه  -

 :گفت نيميس

 !يآورد ريبرو بابا وقت گ -

 :را باال انداخت و گفت شيشانه ها جواد

 ...ها؟ از ما گفتن بود  يجواد چرا همون موقع بهم نگفت ينگ يناراحت شد يليو خ يدياگه بعداً فهم يلو! يخود دان -

 :رفتن و ماندن مردد مانده بود، گفت نيكه ب نيميس

 ؟يبگ يخوا يم يبگو چ گه،ينكن د تميجواد تو رو خدا اذ -

 :گفت جواد

 ؟يد يم يچ -

 دارم كه بدم؟ يچ. دم يگوش االغ شاه رو م ؟يد يم يچ يد يم يگه چ يم يندارم كه بدم ه يزيچ -

 ...پاشم و  ريشه، خاك ز ينم دايپ ايدن يدوستش دارم، مثل اون تو يليمثالً بگو قربون جواد برم، بال گردونش بشم، خ -

 :كه حوصله اش سر رفته بود، گفت نيميس
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 .من رفتم...  يدون يزنم خودتم خوب م يحرفا رو بهت نم نيهم ا رميمن بم! خودت يبرو بابا، خبرت ارزون -

 :خواست برود، جواد گفت نيميس تا

 يليدل صاحب مرده ما خ گهيد ميكن كاريچ. ميد يم ينداره ما خبر رو بدون مژدگون بيخب باشه ع يول! معرفت يب يا -

 !مهربونه

 :چشم به دست جواد دوخت و گفت رتيبا ح نيميس

 ه؟يچ نيا...  نيا... جواد  -

 :سرش را تكان داد و گفت جواد

 .ينباشه و به عروس كادو بد يتومان آوردم بدم به تو كه سر عقد دستت خال 20 دميانگشتره كه خر هيدونم واهللا،  يچه م -

به  يبا همان حالت نگاه. ديرا در آن د بايز يدر جعبه را باز كرد و انگشتر يبا دهان و چشمان باز از تعجب و شاد نيميس

 :گفت جواد كرد و

 ...كه بدم به  يديواسه من خر نويتو ا يعني يعني...  يعنيتو  ؟يجواد تو چه كار كرد -

 :در جعبه را بست و گفت و

 ياصالً فكر نم. هم دوست دارم يليخ. من دوستت دارم يول ييخرده پررو هيدرسته كه  ،ييآقا ،يخوب يليجواد جون تو خ -

 .يخوب باش نقدهيكردم تو ا

 .داد يبود و خوب گوش م ستادهيبرد ساكت ا يلذت م يليخ نيميس يكه از حرفها جواد

 .داد و به داخل اتاق رفت ليجواد، تحو ياز سرِ قدردان يلبخند نيميس

 .گرفته و درهم بود ياتاق نشسته بود و كم ياز بزرگترها باال يبا عده ا عبداهللا

 :گفت يبه آرام اليسه

 .خوره يخوان ببرن داره غصه م يدخترشو م كهنيداداشم از ا رميبم ياله -

 :بانو گفت اعظم

 .بنده خدا حق داره. بچه ها پدر بوده هم مادر نيا يچون هم برا شتر،يطورن، البته عبداهللا خان ب نيهمه هم -
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 :عقد و در آخر گفت غهيشروع كرد به خواندن ص عاقد

 لم؟يعروس خانم وك -

 :گفت يآسمان يمثل ابرها نينرم و دلنش ييبا صدا نيسوم، نازن دفعه

 .بزرگترها بله هيبا اجازه پدرم و باز هم پدرم و بق -

كه خارج از اتاق بودند همراه آنها شروع به دست زدن  يهمانانيدر اتاق عقد بلند شد و م نيحاضر يشاد اديهلهله و فر يصدا

 .نمودند  دنيو هلهله كش

 :گفتدوباره شروع كرد به خواندن و  عاقد

 لم؟يوك ايآ يميرح رضايداماد، عل يآقا -

 :گفت ييرسا يهم ضمن اجازه از پدر و مادر و بزرگترها، با صدا رضايعل

 !بله -

 .كردند اهويهم همه كف زدند و ه باز

 .با گفتن مبارك باشه، از جا برخاست عاقد

. طال از طرف پدر داماد بود سيسرو كيعروس  يرونما. كردند گريازدواجشان را به دست همد يو داماد حلقه ها عروس

 يدخترش را به آرام ةگون. داد هيرا به عروس و داماد هد يبعد از طرف پدر و مادر داماد، پدر عروس دو سكه تمام پهلو

 :و گفت ديبوس

 !از جونم، مبارك باشه زتريعز زم،يدختر عز -

بودند،  ييراينزد مهمانان مرد رفت و عروس هم نزد مهمانان زن كه در اتاق پذ اط،يبعد از مراسم عقد، داماد به ح يساعت

 يو خانواده اش حسادت م نيمياز كوكب كه به شدت به س ريغ. همه شاد بودند. بودند يكوبيزنها مشغول رقص و پا. ماند

 :نگاهش كرد و گفت يب ياو آنقدر گرفته و ناراحت بود كه ب. كرد

 ؟يچته؟ چرا اخم كرد -

 .كنه يسرم درد م ستين يزيچ -
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 .خونه يموند يكرد م يخب سرت درد م -

 :شد و گفت يعصبان كوكب

 .دهن اون زن حامله يتو ختمير يهم م ييقوت و غذا هيالاقل . كردم يكار رو م نيا يآره واهللا، كاشك -

 :با تأسف به عروسش نگاه كرد و سرش را تكان داد و گفت يب يب

 !امان از تو -

جا باز  شيخوشحال شد و زود برا يلياو خ دنيكوكب از د. خانواده اش رفت شيفاطمه پ يياز در وارد شد و با راهنما يحور

 .شد ايو حال و احوالش را جو ديرا بوس يحور يب يب. كرد

كوكب . بود يرفته بود و زن آرام و مهربان يب يبرعكس مادرش اخالقش به ب يچون حور. طور نيو اكرم هم هم ساغر

 :ديپرس

 ؟ياومد يبا ك -

 :و گفت ديشربتش را سر كش يحور

 .ليبا آقا وك -

**** 

تازه آمد و با  ليوك. آمد و از او به خاطر آمدن به جشن تشكر كرد يكنار تق. كرد يم ييرايپذ يبه گرم همانانشياز م عبداهللا

 .عبداهللا دست داد و مباركباد گفت

 ليكه مثل همسرش تلخ و سرد بود، رو به وك يتق. در حال بگوبخند بودند يه و با مرتضكنار خسرو و سهراب نشست جواد

 :دامادش كرد و گفت

 !شده دلقك ستين الشيخر، خ ةپسر -

 :و گفت ديخند ليوك

 .نيشما خودتونو ناراحت نكن. نيخواد فقط شاد باشه هم يم ،ينه حاج -

 :دينادر را صدا زد و از او پرس ،يتق
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 كردن؟ يم كاريمامانت و زن عمو ساغر چ نجا،يا نيصبح كه اومد نميبب -

 .خوام برم يمن م اد،ي يمرغ امشبو مامانم پخته، بوش داره م. كردن يآقابزرگ، كار م يچيه -

 .خب برو -

! دهبو نجايپس ساغر از صبح ا«خود گفت  شيپ. دلخور شد و به فكر فرو رفت. متوجه شد كه ساغر از صبح آنجا بوده ليوك

دونه كن من  يعبداهللا م يول! چشم عبداهللا يبوده، جلو نجاياون ا. نجاياومدم ا يدونستم به بهانه كمك كردن م ياگه م

بد  يول. چه برسه به ساغر كه صاحبم داره. ستيباغ دل ن يتو يعني. كنه مين گايبه زنا ن يليالبته عبداهللا خ... خاطرخواشم 

حاال حق رو به . هيخوام، چ يمن ساغر رو م نكهيكرد و اصالً نظرش راجع به ا يم كاريچ نجايازش بپرسم اون ا انهيمخف ستين

 »!دست بردار؟ ليگه وك يبازم م ايده  يمن م

كه فرصت را مناسب  ليوك. خوشحال شدند يليهم خ دنياز د يميكنار او آمد و دو دوست قد ديرا د ياهللا خان تا تق فيس

 :به پدرزنش گفت ديد

 .ششونيرم پ يدوستام اون طرف نشستن، م. زنم يم يدور هيرم  يذارم و م يا رو تنها ممن شم -

 .اهللا پرداخت فينكرد و به صحبت با س يهم مخالفت يتق

 .آمد ليمرد را رد كرد و به كنار وك. از كارگرانش بود يكيكه مشغول صحبت با  ديعبداهللا رس كينزد ليوك

 .دينيبش دييبفرما نيواستاد نجايا ليآقا وك -

 .تو هم راحت باش. قربونت برم راحتم، آقا -

 :كتش را عقب و جلو داد و گفت قهي ليوك

 !اونم از صبح ؛يامروز مهمون داشت دميشن نم،يبب -

 :كرد و گفت ليبه چهره وك ينگاه عبداهللا

 مهمون داشتم، چطور مگه؟ يليمن امروز از صبح خ -

 بوده نه؟از مهمونات، خاص  يكي يدونم، ول يم -

 :نشاند و گفت يشانيبر پ ياخم عبداهللا
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 .حرفتو بزن ه؟يمنظورت چ -

- ؟يزن يچپ م يچرا خودتو به كوچه عل ،يدون يبابا تو كه خوب م يا 

 :سرش را جلوتر آورد و گفت بعد

 !كردم يم يو غالم نجاياومدم ا يدونستم واهللاِ از صبح م ياگه م. زن حجت گه،يگم د يرو م يساغر، عروس تق -

 يحرف م ياز كس. زد كه عشق او عبداهللا را به جنون كشانده بود يحرف م يشرمانه از كس يب ليوك. دل عبداهللا پاره شد بند

و نجابت  يپاك يايكرد كه در يصحبت م ياز زن. اورديتوانست نامش را بر زبان ب ينم يكه داشت، حت يزد كه او با همه قدرت

 .بود

 يم رونشيخواس و با لگد از در خانه ب يپروا عذر او را م يتوانست ب ياگر م. ديدر رگش جوشبرخورد و خون  رتشيغ به

 :گردنش متورم شده بودند، گفت يكه رگ ها يو در حال يبا ناراحت. انداخت

 خوام نه اجازه يكمك م يتو رو چه به اون؟ من نه از كس. هياون زن پاك. اون مهمون من بوده وهست! خجالت بكش مرد -

 !خواد باشه يم يحاال هر ك. كنه تيمهمونمو اذ يدم كس يم

مگه زن قحطه  يبهت گفتم، گفت يروز هياومدم  ادتهي ؟يش يتو ناراحت م. رشهيدل ما اس ؟يش يبابا تو چرا ناراحت م يا -

 ليوك نيحاال جون من، جون ا. يفهم ياون وقت حرفمو م شينيدفعه بب هيو  يايب ديسراغ صاحب دارش؟ گفتم با يكه رفت

 نه؟ ايحق داشتم  نميمفلس دل، بگو بب

 :حرصش گرفته بود، گفت يليكه خ عبداهللا

 !بكنم ديكنم كه نبا ينذار كار! كن ايبرو و ح ليوك نيبب -

 :ديبا تعجب پرس ليوك

 كف دست خونواده اش، اره؟ يبذار يبر يخوا ينكنه م ؟يچكار كن يخوا يمثالً م -

ناجور  يو حرفا يكن يم كيخودتو بهش نزد ،يايراست م ،ير يچپ م يه يواسه چ ،يكن يشرم نم ،يكش يت نمتوخجال -

 از تو متنفره، هان؟ يدون يم نكهيبا ا ،يزن يبهش م

 اره؟يدرب يپس ك ارنيبابا، اگه زنا ناز و ادا از خودشون درن يا -
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 :انداخت و گفت ليبه وك ينگاه تيبا عصبان عبداهللا

 يليكه اون زن واسه دهن تو، لقمه خ يبدون ديبا يدونستم باهات چه كار كنم، در ثان يوگرنه م ،يكه مهمون خونه م فيح -

 زيبهتر از تو واسه ش دندون ت يليخ ديبا. يستيبدون شوهر بشه حق اون تو ن يزمان هياگه  يفعالً كه شوهر داره، ول. هيبزرگ

 !نيحاالم بفرما بش ؟يديفهم. كنه

 :طعنه دار گفت ييبا صدا ليعبداهللا خواست برود، وك تا

 مثل عبداهللا خان، آره؟ يكيمثالً  -

 :او را نگاه كرد و گفت يسرتاپا ل،يشد و برگشت به طرف وك خكوبيم شيسرجا ل،يجمله وك نيا دنيبا شن عبداهللا

 ارميرو به عقدم درب يخواستم زن يزمان هياگه . نه آبرو يتو نه شرف دار يعبداهللا شرف و آبرو داره، ول! يخودت خواست -

 يتو زن دار. يحروم بهش بنداز گاهيو ن يكن تشيذارم اذ ينم گهيشد د يطور نيحاالم كه ا. كنم يكار رو م نيحتماً با آبرو ا

 !زبون خوش باو اونم شوهر، پس بكش كنار، اونم 

 :گفت اورد،يخواست كم ن يم يبرد، ول يكه از عبداهللا حساب م ليوك

 يب اي تويدونن رسم مهمونن دار ينوچه هات م! واهللايبابا ا! و خط و نشون؟ ديبا تهد ؟يكن يم يمهمون نواز يجور نيا -

 !خبرن؟

 .ارنيتا شام رو ب نينيبش نيبر نيتون يشما م. حاالم با اجازه كار دارم. واسه م بسه نيدونن و هم ياونا عزت منو م -

 :تگف يبا همان لحن عصبان بعد

 !يعل اي -

**** 

 يدستمال چرك. و سرخ شوند رنديزد تا خوب گُر بگ يمقوا ذعالها را باد م يمنقلش را به پا كرده بود و با تكه ا گم،يب ننه

را  ميرح گم،يب دينكش يزد، طول رزنيبه پ يكه چشمك ميبا اشاره رح. برداشت و با آن صورت عرق كرده اش را پاك كرد

 :صدا زد و گفت

 !بفرما ،يكن يمهمون نواز يخوا يگُر گرفته و حاضره ها، اگه م شيخان، آت ميرح يآ -
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 :رو به حجت كرد و گفت ديكه وقت را مناسب د ميرح

 .حال خودمون يتو ميبر ايحجت خان بفرما كه وقت عشقه، زنا رو بذار به حال خودشون و ب -

 :كرد و گفت ينبود خنده ا ليم يكه ب حجت

 .خان ميرح يبه زحمت افتاد -

 .كن ييرايپس خوب از خودت پذ ،يبار مهمون من نيا. شم يحرفا رو نزن كه پاك دلخور م نيا -

 :صدا زد گلناز

 ؟يدهن واسمون بخون هي يخوا يسوسن نم -

 :كرد و گفت دييحرف زنش را تأ ميرح

- بلبل واسمون بخون هي نيپاشو سوسن جان، پاشو ع! يزن گل گفت يا! 

 :مردها و گفترو كرد به  بعد

نمونده  يزيحوض، چ يرو نياون تخته رو بنداز ديشما دو نفرم پاش. ديهمون تخته كه نشست ريز لتونيوسا ديبابا بزن ديبزن -

 .ها انيمهمونامون ب هيبق

هم وارد شدند و بعد  گريچند نفر از مهمانان د. خودشان بودند يهمه در حال و هوا. آرام آرام شروع كرد به خواندن سوسن

 .نشستند گريد يتختها ياز سالم و خوش و بش رو

كرد تا بكشد و حجت آنقدر  يم قشيداد و تشو يگذاشت و به دست او م يوافور م يرو اكيحجت تر يمرتب برا ميرح

 .را دراز كرد شيداد و پاها هيتك يبه پشت يحال، در گوشه ا يكه باالخره ب ديكش

 :داد و گفت ايبه دست ثر پر كرد و يوانيل سوسن

 .بخور -

 :گفت يو دودل ديبا ترد ايثر

 .تونم بخورم يسوسن من كه نم يوا -

 ؟يواسه چ -
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 .ترسم كار دست خودم بدم يبچه بده، م نيشه، هم واسه ا يخب هم حجت ناراحت م -

 :با خنده گفت سوسن

 .اونجا رو نگاه كن -

 .ديد اطيحال در آن طرف ح يگفت نگاه كرد و شوهرش را ب يكه سوسن م يبه سمت ايثر. بعد حجت را نشان داد و

 :بالفاصله گفت سوسن

و اون  يزن يكم عطر به خودت م هيفوقش، . يو خوش بود يخورد يزيفهمه كه تو چ ياز كجا م! هوشه ياون كه فعالً ب -

 .شه ياصالً متوجه نم

و  يخنده پر يو صدا ديرقص يژاله م د،يت و آن را ذره ذره سر كشرا از سوسن گرف وانينبود، ل ليم يكه خودش هم ب ايثر

دوم را از سوسن گرفت و  وانيل ايثر. را پر كرده بود اطيح يگرگ صفت حاضر در آنجا بودند، فضا يساناز كه طعمه مردها

 .كرد يخال شيهمه را در گلو كبارهيبار  نيا

 .كرد دنيشروع به رقص گريد يشد و همراه زنها خودياز خود ب ايكم ثر كم

 .زمان هم نشدند عيمتوجه گذشت سر يكدام در حال خود نبودند و حت چيو نه حجت ه اينه ثر گريد

تخت ولو  يرو يعكس العمل چيسوسن بدون ه. نقش بست شيبر لبها تياز رضا يحاك يبه سوسن نگاه كرد و لبخند ميرح

آنجا را ترك  يكي يكيخانه نكبت بار  نيا يها يكم كم مشتر. بودكرده  يرو ادهيز دنياو هم در نوش. شد و از حال رفت

 :نشست و گفت ميگلناز كنار رح. كردند و رفتند

 !تازه ست؟ يباز -

 :گفت د،يرس يكه خودش هم خسته به نظر م ميرح

 .كار رو خراب نكنن، آره گراشياگه باز -

 چقده داره؟ -

 .ميهست يهزار تومن باشه راض 5- 6 هي م،يما به كم قانع. دونم يهنوز نم -

 :گفت يبا لحن خشك گلناز
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 ؟يشد چ شترياگه ب -

 :كرد و گفت يخنده ا ميرح

 .هردوشون يبنداز رو اريب يزيچ هيحاالم برو ! ديخوش آ ديآ شيداره؟ هرچه پ دنيپرس گهيد نيا -

 مونه؟ يم نجايا ،يسوسن چ -

 .گمون نكنم، از خودش بپرس -

 .خودت صداش كن. رهيگ يپاچه مو م ينيب يم هويكنم  دارشيگه باون كه خوابه، ا -

 :سر سوسن رفت و گفت يسالنه سالنه باال ميرح

 .سوسن يسوسن، آها -

 :گفت يحال يسوسن با ب. را صدا زد ياز سر شانه به او داد و دوباره و يتكان

 پته؟ -

 ؟ير يم اي يمون يم -

 .اريبالش واسم ب هي. فعالً كه موندم -

 :گلناز را صدا زد ميرح

 .نايسر ا ريبذار ز نجايا اريزن دو تا بالش ب يآها -

 :كه خوابش گرفته بود، با غرغر گفت زن

 گه،يو رقص و آوازشونم كردن، پاشن گورشون رو گم كنن د دنيكش اكشونمياَه به من چه بابا؟ عرقشون رو خوردن، تر -

 كاروانسراست؟ نجايمگه ا

 :گفت ميرح

پدرسگ دو تا . يكش يزوزه م يشغال دار نيع. ادي يخوابم م ينيب يم. يكن يو پارس م يسگ شد هيخفه شو بابا آخر شب -

 ...كردن نداره  يوراج نقدرهيبالش بردن كه ا

 .اتاقش شد و تا بخوابد يبعد از دشنام دادن به زنش راه ميرح
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 :شوهرش گفت يتوجه به حرفها يو ب اليخ يها عادت داشت ب نيجور حرفها و توه نيكه به ا گلناز

 .برو بابا، برو كپه تو بذار -

 .كند، رفت داريآن دو را ب نكهيتخت انداخت و بدون ا يدو عدد بالش رو بعد

**** 

. كرد يعبداهللا فكر م يهم به حرفها ليوك. به آشپزها بزند يشده بود، رفت تا سر يعصبان يليخ ليوك يكه از حرفها عبداهللا

سروقتم؟ اصالً به اون چه؟ اون كه اهل اون  ادي يكنم، م گاشين ايكنم،  تشيگفت اگه اذ يبود كه م يمنظور اون چ يعني«

خواهرش  ةخون ميتازه اگه بگ. من دارم ينداره ول يپدرزن من رفت و آمد ونهخ ياون تو. من هستم يول ستيخانواده ن

طور واسه اون زن  نياز بود كه ا ريكرده؟ خب اگه غ ريآره نكنه خودش گلوش گ... شه  ينم ليدل نياونجاست، خب باشه، ا

 »كرد يسوز و گداز نم

 .در ذهنش به دنبال راه حل گشت ت،يو عصبان يفكر لرزه بر اندامش افتاد و با ناراحت نياز ا ليوك

 .كرده بود و همه با اشتها مشغول خوردن شدند خوش غذا همه جا را پر يبو. دستور داد شام را حاضر كنند و بكشند عبداهللا

دانست جواد و  يم يماند، ول يخواست شب را آنجا م يدلش م نيميس. عزم رفتن نمودند يكي يكياز شام، مهمانان  بعد

خانواده اش سربلند  شيو او را پ دهيكه جواد خر يا هيبه خاطر هد يوجه اجازه نخواهند داد، از طرف چيخانواده اش به ه

 .عمل نكند لشيو مخالف م يلخخواست حداقل امشب با او اوقات ت يكرده بود، م

آهسته  نيميس. رفت تا حاضر شوند گريبه اتاق د نيميو اكرم چادرشان را عوض كردند و ساغر هم همراه س يب يو ب كوكب

 :گفت

 ساغر، بهت خوش گذشت؟ -

 :گفت يبا خوشحال ساغر

بود فقط  يروز خوب يليخ يو خوشبخت بشن هر دوشون راس راس دبختيسف ياله. به من خوش نگذشته بود نقدهيتا حاال ا -

 خودمون بمونه، باشه؟ نياون اتفاق ب

 :و گفت ديخند نيميس
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 كنم، خوبه؟ يشهر رو خبر م ةزنم و هم يامشب همه جا جار م نيهم -

 .كنند يداحافظرفتند كه از عروس و داماد خ يخنده و همگ ريدو زدند ز هر

 :گفت نيبه نازن ساغر

 !يبش ايزن دن نيخوام كه خوشبخت تر ياز خدا م نيواسه هم. دوستت دارم به خدا يليخ يجان من راس راس نينازن -

 :و گفت ديهم او را بوس نينازن

منم . نميب يو شما رو همونجا م نيميعمه س ةخون امي يمن حتماً م. طول بكشه يليخ يبعد داريتا د داريد نيخواد ا يدلم نم -

 .كردم دايعالقه پ يلياز صبح تا حاال به شما خ

عبداهللا . منتظر زن ها، به خصوص ساغر بود اطيدر ح ليوك. كردند و از هم جدا شدند يو خداحافظ دنديرا بوس گريدو همد هر

حواسش  يكردند گاه يم يبا او خداحافظ همانانيچون م يول دييپا يرا كماكان م ليحساس شده بود، وك يليهم كه حاال خ

 .برادرش را صدا زد نيميس. ساختمان خارج شدند ززن ها ا. ماند يشد و از او غافل م يپرت م

 يب يساغر كنار ب. از دوستان معذبت خواست و به طرف او رفت د،يرا د نيميكه مشغول بدرقه مهمانان بود، تا س عبداهللا

 :آمد و گفت كيعبداهللا نزد. بود ستادهيا

براتون خدمت  ميايرفتن شما باشه ما هم ب ارتيو انشاءاهللا ز نيديزحمت كش ن،يچشم ما گذاشت يخانم قدم رو يب يب -

 .ميكن

 :داد و گفت هيها تك ياز صندل يكيدستش را به  يب يب

كه  شااهللايا. ميزحمت داد يليخ. بشه ريو عاقبت بخ دبختيخانم سف نيكه دخترم، نازن يننه، اله يباعزت بش ريكه پ ياله -

 .اديازم برنم يا گهياز دعا كردن كار د ريننه جان من كه غ. زودتر رفع بشه تيخستگ

 .ديما هست ةشما بزرگ هم. كنم يخواهش م -

 :رو كرد به كوكب و گفت بعد

 .دست شما درد نكنه. نيديحاج خانوم زحمت كش -

 :چادرش را صاف كرد و گفت كوكب
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 .بشن ريهم پ يخوشبخت بشن و به پا يكنم، دست شما درد نكنه، اله يخواهش م -

 .كرد يكار را م نيهم قاًيكرد ساغر را نگاه نكند و ساغر هم دق يم يسع عبداهللا

 .باشند، وا رفت خهير شيرا رو يساغر انگار پارچ آب يروبرو ل،يوك دنيعبداهللا با د. جلو آمدند يو تق ليموقع وك نيهم در

 دنيبود، با د دهيمرد عالم را د نيكوكب كه انگار بهتر. كرد يو مادرزنش سالم و احوالپر يب يعبداهللا با ب يرو يجلو ليوك

محكم است  يبه نوع ليكه پشت وك ديعبداهللا همان جا فهم. حال دامادش شد يايجو يگل از گلش شكفت و با خوشحال ليوك

 .دهد يم را يجسارت نيو او با داشتن كوكب به خود چن

 :اكرم جواب داد. ديبا اكرم هم حال و احوال كرد و حال داوود را پرس ليوك

 .الحمدهللا خوبن سالم دارن خدمتتون -

 :فاصله به ساغر گفت يصندل كيدو قدم جلوتر رفت و فقط با  ليوك

 .نبود داشونيپ ومدن،ين يانگار. دميساغر خانوم آقا حجت رو ند -

از صحبت كردن با او اكراه داشت، خودش را جمع و جور كرد و سرش  شهيخورد و هم يهم ممرد به  نيكه حالش از ا ساغر

 :انداخت و گفت نييرا پا

 .خبرم يمن ب ومدن،يبله ن -

 :وگفت ديخند ليوك

 اد؟ين يشه عقدكنون دختر عبداهللا خان كس يبابا مگه م يا -

 :گفت يبا سرد يب يب

 .ومدنين نيه هممونده، واس ششيحالش بد بود حجت پ ايثر -

بعداهللا رو به ساغر كرد . كردند يبا عبداهللا خداحافظ يهمگ. كرد يشد و ته دلش احساس خوشحال يب يمتوجه لحن ب عبداهللا

 :و گفت

 .دست شما درد نكنه. ممنونم يليخ نيديامروز زحمت كش نكهيخانوم از ا -

 :مرد محترم نگاه كند، گفت نيبه صورت ا ديكش يكه خجالت م ساغر
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 .ميكه ما مزاحمتون شد ديشما ببخش. بود فهينكردم وظ يكنم، كار يخواهش م -

 :با متانت مردانه اش گفت عبداهللا

 !نه مزاحم نيكنم شما مراحم بود يخواهش م -

. بود يناراحت و عصبان اريبابت بس نيتفاوت لحن ساغر را در صحبت با خودش و عبداهللا، كامالً احساس كرده و از ا ليوك

 .زند يبا عبداهللا حرف م يكه ساغر چطور به گرم ديد يم ليحاال وك يبا او خشك و سرد بود، ول شهيلحن ساغر هم

 :آرام و آهسته به عبداهللا گفت ،يموقع خداحافظ ليوك

 آره؟ ،يدار يباز اليپس خ -

 :را تكاند و گفت گرشيدست د نيدست، آست كيبا  يبا خونسرد عبداهللا

 ؟يكدوم باز! يباز -

 !و بس نيكه ساغر مال منه، هم يدون يخودتو به اون راه نزن خوب م -

 :چشم دوخت و گفت ليجلوتر رفت و به صورت وك عبداهللا

 .كن رونيكله ت ب يفكرا رو از تو نياون شوهر داره، ا. مال تو نبوده و نخواهدم شد يا گهيوقت د چياون زن نه حاال نه ه -

 ...سرته  ياون تو يهان؟ نكنه تو هم هوا. يزن يم نهيسنگش رو به س نقدريبه تو چه مربوطه؟ تو چرا ا -

 :گفت تيحرفش را قطع كرد و با عصبان عبداهللا

 ؟يديفهم. يبش كيذارم بهش نزد يشد، نم يطور نيحاال كه ا ليوك نيبب -

 :زد و گفت يلبخند معنادار ليوك

 !ديد ميخواه -

شروع شده پس بسم  يباز يكن يم الياگه خ! ديد ميباشه خواه«لب گفت  ريعبداهللا ز. بعد با خنده از خانه عبداهللا خارج شد و

 »!اهللا

و  ستاديجلو آمد و بعد ا اطيكوكب تند تند تا وسط ح. وارد شدند هيو بعد بق يب يرا باز كرد و اول ب اطيدر ح د،يبا كل يتق

 :گفت
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 .نكنم بهتره دارشونيب دن،يانگار خواب -

 :گفت يب يب

 حالش چطوره؟ يببن يشد؟ چرا نرفت يچ -

 .نكنم دارشونيگفتم ب ،يب يب دنيانگار خواب -

 .تونن خبرمون كنن يم. ميخونه هست گهيداشته باشن ما د ياگه كار. آره بذار بخوابن -

اتاق  يو بچه ها هم راه نيميساغر به اتاقش رفت و س. باال رفت تا رختخواب شوهرش را پهن كند وانيبا عجله از پله ا كوكب

 .خودشان شدند

 :صدا زد يتق

 .نميبب اريظرف آب ب هيزن  يآها -

 .خود و آرام آرام خوابش برد يرو ديرختخوابش و چادر نمازش را كش يرو ديدراز كش يب يب

 .را تا كرد و داخل كمد كوچكش گذاشت را عوض كرد و آنها شيلباسها ساغر

 يچشمانش م ياز جلو نمايمثل پرده س يكي يكيآن روز  يصحنه ها. را شانه زد و به رختخواب رفت شيمعمول موها طبق

 .جالب و قشنگ بودند شيگذشت و همه برا

عبداهللا  يوا«... عبداهللا خان  يزدست و دلبا. بود نشانيكه ب يتيميصفا و صم شان،يآنها، احترام و محبت كردنها ينواز همان

 »كشم يعالم خجالت م هيافتم  يم ادشيهنوزم كه  يشد؟ وا يامروز چ يديد! خاك بر سرم... خان 

تصور كرده،  يفكر و حواس يبدش آمده و او را زن ب يليفكر كه حتماً عبداهللا خان به خاطر آ اتفاق، از او خ نيبا ا نوايب ساغر

 .شود يبه جان عبداله خان انداخته، كه هر لحظه شعله ورتر و خانمان سوزتر م يدانست كه وجودش چه آتش ياما نم. ديخواب

**** 

با . به دور و بر انداخت يسرش گذاشت و نگاه ريكرد، بالش را ز يگردنش درد م. شد داريشب، سوسن از خواب ب يها مهين

به حجت انداخت و  يبالفاصله نگاه. است دهيزودتر از او خواب ايآمد كه ثر ادشيبود،  دهيتخت خواب يكه رو ايثر دنيد

 .خارج شد اطيرا برداشت و آهسته از در ح فشينشود ك داريا بيكه ثر يبعد، آرام طور. زد يبار طنتيلبخند ش
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 يسوسو م وانيكه از گوشه ا يفيبا وجود نور كمرنگ و ضع. شد داريخورد و ب يتكان ايثر اط،يباز و بسته شدن در ح يصدا با

 ديفهم يطرف و آن طرف را نگاه كرد و بعد از لحظه ا نيا يكم. رفت يم جيسرش گ. بود اهيو س كيزد، همه جا تار

 .كجاست

وجودش را فرا گرفت كه مبادا حجت  يآن وحشت سراپا كي. از جا برخاست و به دنبال حجت گشت يسرعت و با نگران به

 .آسوده شد يكم الشيفرو رفته بود، خ يقيتخت به خواب عم ياو كه رو دنيد او را رها كرده و رفته باشد، اما با

متوجه  يشب به خانه برگردند تا كس 12آنها قرار بود قبل از ساعت . صبح بود 4ساعت . اش انداخت يبه ساعت مچ ينگاه

 .بود ختهيبه هم ر زيحاال همه چ يول. رفتن شان نشود رونيب

 :و آهسته تكانش داد و گفت حجت گذاشت يبازو يرا رو دستش

 !ميشد چارهيبكن، ب يفكر هيحجت، حجت پاشو، پاشو  -

 :خواب بود، گفت جيكه گ حجت

 ؟يآورد ريول كن بابا، وقت گ -

بابا بلند شو ما خونه  اد؟ي ينم ادتي...  ميخونه رح يتو نجايا. به صبح نمونده يزيبلند شو، ما خوابمون برده، حاالم چ -

 .شه يدستمون رو م گهيحتماً د. ميينجايا. ميستيخودمون ن

 :همان جا نشست و به اطراف نگاه كرد و گفت. خورد و ناگهان از جا جست يتكان حجت

 ...خوابم برد؟ من كه داشتم  يچطور شد؟ ا ا ا آخه چه جور يديد! دل غافل يا -

 :اطراف را نگاه كرد و گفت يبا ناراحت. مكث كرد يا لحظه

 ره؟نصفه شبه آ -

 :گفت يبا ناراحت ايثر

 .به صبح نمونده يزينه بابا چ -

 :را گرفت و گفت ايدست ثر حجت

 من مشغول بودم تو چرا خوابت برد، هان؟ -
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 :دستش رو شود، با من و من گفت ديترس يكه م ايثر

 .گهيخوابم د يم رهيخوابم بگ يخب من حامله ام وقت -

 ؟يچرا صدام نكرد. ميتا بر يزد يخب تو كه خوابت گرفته بود منو صدا م -

 :به دروغ متوسل شد تا خود را نجات دهد و گفت ايثر

 .شد يطور نيا گهيكه د...  مير يه خرده بخوابه بعد م يمن هم گفتم بذار. ينشد داريصدا كردم ب -

 :گفت يبا ناراحت حجت

 زم؟يسرم بر يتو يحاال چه خاك -

 .كرد يبار وضع فرق م نيا يباشد، ول رونيد كه شب تا صبح از خانه بحجت بارها و بارها اتفاق افتاده بو يبرا

 رونيب كشيو تار فياز اتاق كث گميصبح بود كه ننه ب 6ساعت . رفت يبه آن طرف آهسته راه م اطيطرف ح نياز ا حجت

 :جلو آمد و گفت. رود يراه م يگرينشسته و د يكيحال و ناراحت  شانيپر دكهيآمد و زن و شوهر را د

 ها؟ ؟يچته، چرا عزا گرفت ايثر يآها -

 :گفت يو بداخالق يحوصلگ يبا ب ايثر

 !اَه ،يزن يبه تو چه؟ چقدر حرف م -

 .انداخت يخنده او رعشه بر اندام م د،يخند رزنيپ

 !فروكش كنه تتيحوض تا عصبان نيخودتو فرو كن تو ا يخوا يرم مستراح تو هم اگه م يمن دارم م -

 :آمد، با حرص گفت يبدش م يليكه از او خ ايثر

 !عجوزه گهيد برو گمشو د -

 :آمد و گفت رونيگلناز از در اتاق ب. گذشت ايچشمان ثر ياز جلو هش،يبا همان خنده كر رزنيپ

 م؟يما هم بخواب نيذار ينم ن،يخودتون خواب ندار ن؟يصبح معركه گرفت ةچه خبره؟ كل اطيح يتو -

 :انداخت و گفت ايبه ثر ينگاه بعد

 !يدار يواهللا خوب جون ،يش يمن گفتم غروب از خواب پا م يديسركش شبيكه تو د يپر يواناياون ل -
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بعد جلو آمد و . به او زل زد يو متعجب و عصبان ستاديتخت خشكش زد و حجت هم همان جا ا يرو ايجمله گلناز، ثر نيا با

 ايكه ثر ييرفت، تا جا يعقب تر م ايشد، ثر يم كتريهرچه حجت نزد. از جا برخاست و آرام آرام عقب رفت ايثر. جلوتر

 .ديچسب وانيكامالً به لبه ا

 :شمرده و با خشم گفت حجت

 گه؟ يراس م -

 :با من و من گفت ايثر

 ...اون دروغ ... من ... من ... نه  -

صورت  يدستش رو يانواخت كه ج ايبه صورت ثر يمحكم يليشده بود دستش را باال برد و چنان س يعصبان يليكه خ حجت

 :بلند كرد و گفت نيحجت به طرف او حمله برد و او را از زم. افتاد نيو به زم ديكش غيج ايثر. او نقش بست

همه،  يو جلو يشد خوديها؟ البد از حال خودت هم ب ،ينشدم، ها؟ تو مشروب نخورد داريو من ب يكرد داريپس تو منو ب -

 آره؟ ،يدو تا قر كمرم اومد

 :گذاشت و فشار داد وگفت ايثر يگلو يرا رو دستش

 آره؟ ،يآورد ريخر گ يكرد اليخ -

و ژاله به سمت  يپر. ديحجت را با زحمت كنار كش م،يرح. ختندير اطيشدند و به ح داريهمه اهل خانه ب ا،يثر يسر و صدا با

 وانيگوشه ا ميدانست از ترس رح يمقصر م گلناز كه خود را. تخت نشاندند يبلند كردند و رو نيو او را از زم دنديدو ايثر

 .آمد يكز كرده بود و جلو نم

 :حجت را آرام كرد و گفت م،يرح

خوش و خرم  شبيشماها كه د ه؟ياونم سر صبح يشد يو كفر يچرا عصبان ؟يترش كرد هويشد حجت جون؟ چرا  يچ -

زن حامله  نيبابا ا. تنتونو نگزه يزيچ يروتونم انداختم كه پشه ا. نيگفتم بذار راحت بخواب نيفيتوحال و ك دميمنم د نيبود

 .شكمشه يست، بچه تو

 :گفت تيبا عصبان حجت
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اما . جورواجور به من داد يقبول كرد و صد تا قول ها. اون نه مشروب بخوره نه برقصه نجايا ميبود كه اگه اومد نيقرار ما ا -

. گه يكنه و دروغ م يم گايمن ن يداره راحت راحت تو چشا. گه نخوردم يمشكمش و حاالم  يتو ختهيرو ر ياون زهرمار

 ن؟يشد ينم يعصبان نيمن بود يشما جا

 :گفت ميرح

خواد و  يم نويا يگاه. دونن يهمه م نويداره، ا اريحجت جان، زن حامله و نيبشم؟ بب يواسه چ. شدم ينم ينه، نه كه عصبان -

 ايشكم چهارم  نميخب ا يمشروب واسه زن حامله ضرر داره، ول. يدار يحق يبگ يحجت جان هر چ يتو حق دار. اونو يگاه

 ييدعوا مرافعه ها نيبا ا يتازه فكر نكن. كنه يم تيزنه و خر يهم م يگاه ونه،رو بد زيكه همه چ ستيپنجمش كه نبوده و ن

. دست اون بچه شه ارشياون االن اخت. شه كه ياشه؟ نمنكنه، شاد نب حيمشروب نخوره، نرقصه، تفر گهيد ديبا ايثر يكه كرد

 داره؟ يمعصوم چه گناه لآخه اون طف ؟يچقده االن به زنت و بچه ت لطمه زد يدون يم. شه كرد يشم نم يكار

به  ينگاه. زده بود از خودش ناراحت بود ايكه به ثر يكتك يحجت آرام آرام نرم شد و برا م،ياساس رح يپوچ و ب يحرفها با

 .كرد يم هياو انداخت كه لبه تخت نشسته بود و آرام گر

 ميرح. ديبه خانه برگردد و چه بگو يدانست كه چطور يكرد و حاال نم فيتعر ميرح يآمدنشان به آنجا را برا يماجرا حجت

 :فكر كرد و گفت يكم

تو . فكرش رو كار بندازه ديفقط آدم با. داره يراه حل هي يهر مشكل. نداشته باشد يكه راه ستين يكار چيه دم،يآهان فهم -

بدتر شد و منم بردمش  ايساعت بعد حال ثر كي ديحالش بده، خب حاالم بگو شماها كه رفت ايكه ثر يبه خونواده ت گفت

خوب  ايبه زور ما رو نگه داشت تا حال ثر. مياينذاشت ما ب مشيرح ييبگو دا عدب. ايثر ييشم دا يمثالً من م. شييخونه دا

دروغ بعدها هم  نيچطوره؟ تازه با ا. ميو اومد ميكرد يخداحافظ شييصبح شد و حال اون بهتر شد ما از خونه دا يوقت. بشه

. بشن نه شماها حوصله تون سر بره تيپاپ انه اون گهيكه د. شييخونه دا ميبر ميخوا يم يو بگ نجايا ييايب ايبا ثر يتون يم

 .ارهيب ايآسوده بچه شو به دن اليخواد بكنه و با خ يكه دلش م يهر كار ايار ثرتحمل كن بذ يچند ماه هيبعدشم 

 :جابجا شد وگفت يكم حجت

كه دلش  يآزاد باشه و هر كار ايثر نكهيا يول. ستيهم ن يفكر بد. ستين يحرف ديهست ايثر ييبه اونا بگم شما دا نكهياز ا -
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 نيهزار ماشااهللا بچه هاشون هم ع. كارا نكردن نيكدوم از ا چيه ليبرادرم، مادرم، فام يتازه من زنها! خواست بكنه محاله

 .مونن يدسته گل م

 :گفت ميرح

 مه،يعمو رح مه،يرح ييحاال دا. يداشته بودند و تو خبر نداشت يقالب ميرح ييدا هياونا هم  ديشا ؟يدون يتو از كجا م -

بردند؟ د  يبردند كجا م يم رونياونا زناشونو ب يوقت يدونست يم قيتو دق نميبب. يكه فكرشو بكن يهر چ اي مهيپسرخاله رح

خودشون بودند  اردارشونمياون زن و اون بچه مال خودشون بوده اخت. يكه بدون اشتههم ند يليخب دل. يدونست ينم گهينه د

و گردش، مگه  حيتفر يببر يخوا يم. يبگردون رونيب يزنتو ببر يخوا ياصالً تو م. زن و بچه مال تو هستن نيحاالم ا. و بس

 بزنه؟ يتونه به تو حرف يم يكس

 :و گفت ستادياو ا يرفت و جلو ايحجت به طرف ثر. آنقدر به گوش حجت خواند تا او را خام كرد ميرح

 .خونه ميپاشو، پاشو بر. نكن هيگر گهيخب بسه د يليخ -

 .كرد و همان جا نشست هيبلندتر گر يكارش را كرده، او هم با صدا ميكه رح ديبه حجت كرد و فهم ينگاه ايثر

 :دوباره گفت حجت

 .گهيد ريبود و گذشت، دنبالشو نگ يزيچ هيحاال . گهيد گفتم بسه د -

 :گفت تيبا عصبان يپر

 نشده؟ يزيچ يگ يو حاال م يداغونش كرد يزد -

 :جواب داد و گفت ميحجت، رح يجا به

دونن به من و تو هم  يخودشون زن و شوهرن خودشون م نايا. اتاقت يها؟ برو گمشو تو ،يكن يم يتو چرا فضول. به تو چه -

 .ستيمربوط ن

 :گفت يكرد و به پر يخنده چندش آور گميب ننه

 د؟ينوكتو چ -

 :ذوقش خورده بود، گفت يكه تو يپر
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 !يريكبيتو خفه ا -

به طرف اتاق ژاله رفت و چادرش را برداشت و . ناز و ادا را كم كند و با حجت همراه شود ديكه با ديفهم ايثر م،يدخالت رح با

 .ستاديسر حوض صورتش را شست و ساكت و مظلوم نما ا. سرش كرد

 .از خانه خارج شدند ايكرد و همراه ثر يخداحافظ ميبا رح حجت

**** 

كه  يب يب. و مرتب نمودند زيرا شستند و تم اطيو ح وانيا. روشن كردندشدند و سمار را  دارياز هر روز ب رتريد يساعت زنها

هم هنوز  يجواد و تق. كرد يشده را جمع م ختهيزرد ر يهرز و برگها يبرد كنار باغچه نشسته بود و علفها يخوابش نم

 .خواب بودند

به كنار حوض رفت تا دست و صورتش را  ،يب يآمد و ضمن سالم به ب رونيسالنه سالنه با چشمان پف كرده از اتاق ب داوود

 .ديبشو

 .زجونيسالم عز -

 :بود، گفت وانيكه مشغول خشك كردن ا كوكب

 ؟يشد داريسالم ننه ب -

 نشم؟ داريمگه قرار بود ب -

 :و گفت ديخند كوكب

 ايكردند؟ حجت نگفت حال ثر يچه كار م ايخونه، حجت و ثر يكه اومد شبيداوود جان د يراست. ينش داريخدا نكنه ب -

 ؟يديرو د اينه؟ تو اصالً ثر ايبهتر شده 

 :از سر حوض برخاست و با تعجب گفت داوود

 بودن؟ ومدهيمگه اون دو تا با شماها ن -

 :گفت كوكب

 شون؟يديمگه تو ند اد؟يحالش بد بود نتونست ب اينه ننه، ثر -
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 :فتكرد، گ يهمان طور كه دستها و صورتش را خشك م داوود

 نه -

 .پهن كرد تا خشك شود وانيا ينرده چوب يرا رو يگون كوكب

 :گفت بعد

 .كه اونا خواب بودند ياومد ريد نقدريخب مادر، حتماً ا -

 :گفت داوود

 .شماها اومدم يپا شيشب پ 12دفعه هم ساعت  هي. نبود يشب اومدم خونه، كس 7دفعه ساعت  هيمن  -

 :گفت رتيبا ح يب يبا تعجب به داوود نگاه كردند و ب همه

سه چهار  ديگفت با ياون كه حالش بد بود و م. وارهيد ياونا نبودن؟ اون موقع كه هنوز آفتاب رو يشب اومد 7ساعت  -

 شد؟ يپس چ. ساعت بخوابم

 :گفت كوكب

 ستن؟ياتاقشون ن ياالن تو يعني -

 :گفت داوود

 .نه ايهستن  نهيبره در بزنه و بب يكيخب . نباش دميدونم شا يمن چه م -

كرد  شانيدوباره هم در زد و هم صدا. امدين يجواب يدر زد ول. آمد و به طرف اتاق آنها رفت نييپا وانيا ياز پله ها كوكب

 .ايبود و نه از ثر يكوكب در اتاق را باز كرد و رفت داخل، اما نه از حجت خبر. امدين يباز هم جواب يول

 :ديپرس يب يجلوتر رفتند و ب نيميو س يب يب

 هستن؟ -

 :گفت يبا ناراحت كوكب

 نه -

 :گفت يب يب
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 ومدن؟يكجا رفتن كه تا صبح هم ن! عجبا -

 :گفت يبا ناراحت كوكب

 !افتاده باشه؟ ينكنه واسه شون اتفاق. زنه يدلم داره شور م -

 :گفت ست،ين يهم راض يليكه معلوم بود خ يبعد با حالت. گرفت و به فكر فرو رفت وانيدستش را به لبه نرده ا يب يب

 !يرفتن مهمون دميشا -

 :كرد و گفت ينگاه يب يبود و متفكر، ناگهان به ب نييكه سرش پا كوكب

 ؟يكجا؟ خونه ك ؟يمهمون -

 :دستش را در هوا چرخاند و گفت يب يب

 .دونم يچه م -

 :صدا زد يموقع تق نيهم در

 ؟ييلنگ در هواست؟ كجا زيچرا همه چ ه؟يختير نيا نجايچرا ا ؟يلقمه نون به ما بد هي يخوا يزن، ساعت هشته، نم -

 .امي ياالنه م. يآقا تق نجاميا -

 نيرزميپله ز ياكرم هم كه رو. ديبقچه نان را آورد و داخل سفره چ نيميس. صبحانه را حاضر كرد ليتندتند وسا ساغر

 زيكه همه چ دينكش يطول. قرار بود اكرم ناهار آن روز را درست كند. را هم بزند ازداغشيتا پ نييبود زود رفت پا ستادهيا

 .را شست و از پله ها باال رفت شيدستها يب يب. مرتب و آماده شد

 .يب يسالم ب -

 .ريسالم ننه صحبت بخ -

 پره، ها؟ يو اونور م نوريا جيسگ گ نيزن ع نيچرا ا ؟يب يشده ب يچ -

به  اجيگفتن احت. موند كه تنها نباشه ششيحجت هم پ. اديحالش بد بود و گفت كه با ما نم ايثر شبيد. بگم يدونم چ ينم -

 .ستنيكه داوود اومده خونه اونا نبودن، حاالم ن شبيد يول. استراحت داره

 :گفت رتيدهانش نگه داشت و با ح يلمه را جلو يتق
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 !ستن؟ين -

 .نبودن يول دياتاقشونم د يكوكب تو. نه نبودن -

 :باال آمد و گفت وانيا ياز پله ها كوكب

 ن؟يختير ييشما چا. دستتون درد نكنه يب يب! اوا  -

 :با اخم گفت يتق

 رفتن؟ يكدوم قبرستون -

 !براشون افتاده باشه؟ ينكنه اتفاق. زنه يدلم شور م. ستنيبگم واهللا ن يچ -

خب خبر مرگشون، . ميديفهم يشد م يهم م يهر چ. ميبود ششونيبودن الاقل خودمون پاگه با ما اومده ! به جهنم -

 ×ومدنيخودشون ن

 :ناراحت شد و گفت كوكب

 .زرد زرد شده بود ياز درد و ناراحت. رنگ به رو نداشت يطفل. ديرو د ايثر روزيد يب يخوبه حاال ب! خدا مرگم بده يوا -

 :گفت يتق

 دهيخواب اطيهمون اتاق ته ح ياون االنه تو ديبوده، با نطوريكه حالش زاره، كه اگه ا هيمالِ آدم يگ يكه تو م ياون زرد -

 !يبوده و نه رنگ زرد نيدر ب يباشه، پس نه حال زار

 .خواست قبول كند ينم يدانست ول يرا خوب م نيا كوكب

اما خودش هم . بسپارد يد و او را به فراموشاز حجت دل بكن يستيكه با ديشياند يخود م شيپ شهياو هم. در فكر بود ساغر

گرچه . او زنده بود و حضور داشت. ارشيهرچه كه بود او شوهرش بود، مردش بود و صاحب اخت. تواند يدانست چرا نم ينم

 .او نبود يبرا يمرحم چيحضورش جز درد و غم ه

نام او در شناسنامه اش به . حجت مرد پنهان و آشكارش بود. داند يدانست كه حجت را هنوز همر خود م يرا م نياو ا يول

 يگريرا با د شيماه بود كه شبها كيرا فراموش كرده و اكنون حدود  نهايهرچند حجت تمام ا. شده بود ديعنوان همسر ق

 .ودتحمل ب رقابليزن غ كي يبرا نيو ا كرديم يسپر
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 چيه گريسالح را در دست داشت و د نيدر شكم، بزرگتر ياشتن فرزنددانست كه با د يم يقدرتمند بيرا رق ايثر ساغر،

 يبرا يمجال چيه گريشود و د يباز هم بچه دار م شيدانست كه هوو يم نوايزن ب. توانست او را شكست دهد يكس نم

 .و حضور ساغر وجود نخواهد داشت شينما ايعرض اندام 

 انياو نه قدرت ب. كرد ينم يتالش چيزد و ه ينم ييدست و پا چيه نيهم يبرا. بود دهياز همان روز اول خود را بازنده د ساغر

 .سكوت كند و فقط نظاره گر باشد ديد يداشت نه قدرت حضور، پس بهتر م

بار ساغر هر دو را نگاه كرد، اما  نيا. وارد شدند ايشد و حجت و ثر دهيشن اطيدر ح يسر سفره نشسته بودند كه صدا همه

راه  روزيمتعجب بود، او كه تا د يتفاوت يب نيخودش هم از ا. امديبغض عذابش نداد و قلبش به درد ن خت،ينردلش فرو 

هضم كند؟  يتوانست آنها را به راحت يكابوس بود، حاال چرا نم كيمثل  شيبرا ايحضور و وجود ثر يرفتن و نشستن و حت

 .خوشحال بود اريبابت بس نيفقط كار خداست و از ا نيدانست كه ا يساغر م

 :و گفت ديحجت و همسرش از جا پر دنيبا د كوكب

نه  د،يدونستم كجا هست ينه م. شدم يداشتم كالفه م گهيآخه دل من كه هزار راه رفت و د ن؟يشماها كجا بود! نياوا اومد -

 دونستم حالتون چطوره؟ يم

 ينقش باز يبرا يش قرمز شده بود، بهانه خوبكه خورده بود صورتش باد كرده و چشمان يو كتك هيكه به علت گر ايثر

 .كردن داشت

 :ديوار پرس لهيپ كوكب

 د؟يستيشماها ن ميديد ميما اومد ن؟يتا حاال كجا بود شبيد -

 :گفت يحوصلگ يكرد با ب يسرش درد م شيهنوز در وجودش بود و كماب يكه اثرات خمار حجت

 !دونم دنبال كار خانم يچه م -

 :صدا زد يتق

 !گهيگوش همد يال نيكفتاره سراتونو بكن نيحاال ع -

 :جواب داد يخشك و عصب يبا لحن يتق. به سرعت از پله ها باال رفت و به همه سالم كرد حجت



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣١٠

 ن؟يداشت فيكجا تشر شبيحضرت آقا و سركار خانم د! سالم كيعل -

 :داد و گفت هيتك وانيبه نرده ا حجت

بود  نيا. مييخونه دا مينكنم خودش گفت بر كارشيكنم چ كارشيگفتم چ. بد شد يليخ ايحال ثر نيشما رفت يوقت شب،يد -

جا  نياصرار كردند كه شب هم يليخ شييو زن دا شييخوب نبود، دا يليخ ايحال ثر ميشام خورد يوقت. اونجا ميكه رفت

صبحونه  يو هرچه اصرار كردند برا ميصبح زود هم بلند شد. ميدهمون جا مون م،يخسته بود يليما هم كه خ. نيبخواب

 !اوناهاش. ستيو هنوز حالش خوب ن اطهيح يهم االن تو ايثر. ميقبول نكرد م،يبمون

 :كرد و گفت ايرو به ثر بعد

 .يش يهم به صورتت بزن خوب م يآب هيبرو لباساتو عوض كن،  -

 شيموها يرو يدست. ديپوش يگريرفت و لباس د مبادا لباس تنش او را لو دهد بالفاصله به طرف اتاقش نكهياز ترس ا ايثر

 .و بعد چادرش را به سر انداخت و از اتاق خارج شد ديكش

 :ديبه سرعت نزد حجت آمد و پرس كوكب

 ن؟يكجا بود شبيد -

 .گفتم يب يبه آقاجون و ب. ايثر ييخونه دا -

 يحاال لب حوض نشسته بود و دست و صورتش را م ا،يكه ثر يطور يتق. نگفت يزيكرد و چ يب يبه ب يبا تعجب نگاه كوكب

 :شست، خوب بشنود گفت

 دار شده؟ ييشده و دا دايپ شييكجا بود كه حاال سر و كله دا لشيگورش كجا بود كه كفنش باشه؟ اون فام ايثر -

 :گرفت و گفت يحق به جانب افهيق حجت

 چارهيحاالم اون ب. كرد يوضع فرق م شبياما د. آمد كنمخواستم رفت و  ينم اديمن ز يداشت ول لياز اولش هم فام ايثر -

 .نكردن يها كه جز عزت و احترام به ما كار

 :شد و گفت يعصبان يتق

نه؟  اد،يتونست ب يحالش بد بود كه نم نقدهيشد؟ زنت ا يچطور م ياومد يبا ما م شبيتو اگه د. خب نكردن كه نكردن -



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣١١

 بود؟ دهييرو زا نجايا يول. تونست بره يچطور اونجا رو م

 :از لب نرده بلند شد و گفت حجت

 !حالش نيكرد با ا يرو زهرمار همه م ياومد دنبال شما كه مهمون ياگه م ايبابا، آقاجون ثر يا -

 :بكشد مداخله كرد و گفت كيبار يخواهد به جا يكار م ديكه د يب يب

. شدن يمهمونا و مخصوصاً صاحب خونه همه و همه ناراحت م هياما بق ،يچيچون حاال ما ه ش،ياوردين يآره ننه خوب كرد -

 كجا هست؟ ايثر ييخونه دا نميبب يراست

 :آرام گفت يكه از پدر دلخور شده بود با اوقات تلخ حجت

 .الله زار -

فكر  شهيو هم ديترس يم ايته دلش از ثر ياهل خانه بود ول يمشكل گشا شهيهم رزنيپ نيا. ساكت شد يب يبا دخالت ب يتق

 يب شتريزن باعث در فكر فرو رفتن ب نيآمد و كارها و رفتار ا ياز او خوشش نم يليخ. نديب يم يگريكرد كه او را طور د يم

 .شد يم يب

كوكب . سالم كرد يآهسته به همگ د،يترس يهم م يكه از تق يدر حال ،يباال آمد و با تظاهر به ناراحت وانيا ياز پله ها ايثر

 :ساغر جا باز كرد و گفت شيپ شيزود برا

 .يريخرده جون بگ هيلقمه نون بخور، بلكه  هي. نا نداره حرف بزنه يكن طفل گاشيدختر جان، ن نيبش ن،يبش -

 :گفت يبلند و عصبان يبا صدا يتق

به  يكار ن،يهم يزيبر يكه چا نجايا ينداره؟ نشست يجون داره و ك يك تهياصالً تو حال! يزن يزِر م يه نميساكت باش بب -

 !مهربونتر از مادر شده هيدا. نداشته باش يكار كس

در خانه به  اهويبزرگ و پره ييكلمه، ممكن بود دعوا كيگفتن  يحت. نگفت يزيرا جمع كرد و چ شيزود دست و پا كوكب

 .كار سكوت بود نيبهتر نيبنابرا. ندازيراه ب

 :آرام به ساغر زد و گفت ايثر. ساكت بودند باًيبه جز بچه ها تقر همه

 .رو بده رياون پن -
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كوكب را دعوا كرده بود، از همه  ،يتق نكهياز ا. دست او گذاشت كيرا نزد رياز او نداشت، ظرف پن يدل خوش چيكه ه ساغر

 »شد يزد تا آدم م يسرش م يتو شتريب يكاشك يا«خود گفت  شيپ نيميس. بردند يو بعد ساغر لذت م نيميس شتريب

نشست و با همان لحن  يتق يپا يعروسكش را بغل كرد، رفت رو يگل. نگفت يزيچ گريكوتاه آمد و د يب يبه خاطر ب يتق

 :بچگانه گفت نيريش

 .دهينشه، آخه خواب داريحرف بزن كه عروسكم از خواب ب واشيآقابزرگ  -

 :و گفت ديبرد، او را بوس يلذت م يگل يزبان نيريكه مثل همه از ش يتق

 .كن دارشيبخوابه ب اديز ستيچه وقت خوابه؟ خوب ناالن  -

-  شنون؟ يحرف بزن مگه گوشات نم واشيه اقابزرگ گفتم ... ا 

 ينم يزيزد، مرد خودخواه نه تنها چ يحرف م يبا تق يبود كه وقت يبچه تنها كس نيا. خنده ريهمه زدند ز ،ياخ و جمله گل با

 يفدا كند ول شينوه ها يحاضر بود جانش را برا يتق. ديبوس يو او را مرتب م ديخند يبلندبلند م يگفت بلكه از لذت و شاد

 .دوست داشت يب يب از شتريب يآنها را حت! شيفقط نوه ها

نه تنها  ديكش يم اكيهر وقت كه تر نيسابق بر ا. كرد يم يحال يو ب ياحساس سست. خواست بخوابد يدلش م حجت

خودش  يكرد، ول يم دايو عشق به صحبت كردن و بگوبخند پ ديپر يز سرش مشد، بلكه خواب هم ا يشنگول و سرحال م

 .كند ينم شيگذارد و رها يراحت نم ااو ر يحال يتا حاال احساس رخوت و ب شبيدانست چرا از د يهم نم

گفته  ميچرا سوسن به اونجا اومد؟ رح«با خود فكر كرد . مهمان نواز شده بود، متعجب بود نطوريچطور ناگهان ا ميرح نكهيا از

دونم  ينم...  دمشيمن خواب بودم و ند يمهمونش هم اومده ول ديپس چرا تنها آمده بود؟ آهان شا. بود سوسن مهمان دارد

 »بپرسم ايبعداً از ثر رهآره بهت. باشدش دهيد ايثر دميشا... 

 .ا خوردند و هر كس به دنبال كارش رفتر صبحانه

 يباالخره تق. همراه شود يب يزودتر برود تا او هم با ب يكرد تق يحجت دعا م. ديكش يم انينشسته بود و قل وانيا يرو يب يب

گرفت و شروع كرد به  رزنيرا از دست پ انيقل ينشست و ن يب يحجت هم كنار ب. رفت رونيب اطيكرد و از در ح يخداحافظ

 .جواد هنوز در خواب بود دن،يكش
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 وانيشسته شده را به ا ياستكان ها ينيساغر س. را در آب فرو برده بود تا خنك شود شيكنار حوض نشسته و پاها ايثر

ه آنها گذاشت، ناخودآگاه چشمش ب يقندا را جلو يتق يوقت. گذاشت يب يحجت و ب يو جلو ختير يدو استكان چا. آورد

 :حجت آرام گفت. كند ياو نگاهش م ديحجت افتاد و د

 ؟يچطور -

 :انداخت و گفت نييسرش را پا ساغر

 .الحمدهللا -

 خوش گذشت؟ يعروس شبيد -

 .بود يشما خال يبله جا -

 :رو به حجت كرد و آهسته گفت يب يب. رفت نييپا وانيا يبرخاست از پله ها د،يكش يخجالت م يب ياز ب ساغر

بها به  نيا ينيب يوقت م هي. يواسه پس گرفتنش بها بد ديبا يليخ يكه اگه بباز ينباز يقمار زندگ يظب باش توپسرم موا -

 !مونه نه آخرت يم ايشه و آخرش نه دن يجون خود آدم تموم م متيق

 :تكان داد و گفت يسر حجت

 !گهيد استيكه حد نداره، اما خب چه كنم؟ دن رهيگ يدلم م نقدهياوقات ا يگاه يب يب يا -

. يتينه مسئول ،ينه پس انداز ،ينه درآمد خوب ن؟يدار يشماها چ. اديكه خدا رو خوش ب يبسازه طور اشميشه آدم دن ياما م -

 يرو بهتون داده، حاال شماها قدر نم يبيپاك و نج يزنا نيدوستتو نداره كه همچ يليواهللا به خدا، خدا خ! اتونهيكه زندگ نميا

 .خدا رو دارن و بس ايدن نيا يسوزه كه فقط تو يدلم واسه اكرم و ساغر م شتريهمه ب از. خودتونه يپا گهياون د نيدون

اكرم فقط  يسالشه ول 11 امكياالن س. رو قدغن كرد الشيداوود، اكرم رو از دهات آورد، رفت و آمد با خونواده و فام يوقت

تازه اونم . داد يم ريرو ش ومرثيك يهم وقت گهيبار د هيبود، سالش  2 امكيس يبار وقت هي. دهيرو د شاشيدو بار قوم و خو

 نقدريداوود ا يول. هم به اكرم زدند يسر هياومده بودند شهر كه برن دكتر،  هتازه عمو و پسرعمو و عروس عموش از د

ساغر رو هم  يصبورو  يخانم... اكرم كوه صبر و طاقته . پشت سرشون هم نگاه نكردند گهيكرد كه اونام رفتند و د يبدخلق

 .يدون يو م يديكه خودت د
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ساغر . ومدياون صداش درن يظلم كرده ول يليدختر خ نيروزگار در حق ا ديكنم شا يفكر م ييوقتا هيپسرم؟  هيچ يدون يم

و دار،  ريگ نيا ياما تو. نكرد يتيوقت شكا چيه يول. نه از شوهر، خدا هم كه دامنشو سبز نكرد ديد يريخ شينه از قوم وخو

 .يتو هم دلشو شكست

 يكه در راه داره، دلشو آب م يبا بچه ا. ده ياونو عذاب م اره،ياون واسه تو از خودش درم يكه جلو ييبا اون ادا و اصوال ايثر

 !يليخ...  ياز ساغر غافل شد يليسر اونه و خ يمحبت و نوازش رو يتو هم كه مدام دست و دهنت برا. كنه

 :زد شيصدا ايبزند، ثر يقبل از آنكه حرف يول ديكش يآه حجت

 .ايب قهيدق هيحجت  -

 .را نداشت يب يب يها حتيپند و نص دنيخودش هم حوصله شن ييگو. از جا بلند شد حجت

آمد با او همراه شد  يحجت هم كه خوابش م. بود و به حچت اشاره كرد كه با هم به داخل اتاق بروند ستادهيا اطيوسط ح ايثر

 .را تنها گذاشت يب يو ب

و عضالت  ديكش يصدادار و بلند ازهيخم. آمد رونياز اتاق ب دهيژول يپف كرده و سر و وضع يظهر، جواد با صورت كينزد

 :بنفشه گفت. شد اطيآرام آرام داخل ح. بود رونياز بدنش ب يتا خستگ ديدستها و بدنش را كش

 .سالم بابا -

 :ت و با حوصله و آرام آرام دست و صورت خود را شست و صدا زدكنار حوض نشس. او فقط با سر جواب داد و

 .حوله ن،يميس يآها ن،يميس -

 :گفت نيرزميشده از داخل ز داريبود شوهرش از خواب ب دهيكه تازه فهم نيميس

 .بگو بنفشه بهت بده -

 :به بنفشه گفت جواد

 !داشت يداشت پا از رو پا برنم ينوكر من نوكر. پاشو -

 .يحوله را به پدر داد و رفع سراغ باز بنفشه

 :جواد صدا زد دوباره
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 .لقمه نون بده به ما هي نيميس -

 :سرحال تر شده بود، گفت يجواد كه حاال كم. باال آمد و به جواد سالم كرد نيرزمياز ز نيميس

 .كيعل -

 .لنگ ظهره ؟يچه عجب از خواب پا شد -

 مفتش؟ اي يدكتر. خواست بخوابم يدلم م -

 .دكترم -

 .نيا نه بابا كدوم اكابر درس خوند -

 .من اكابر درست نخوندم مدرسه خوندم -

 :زد و گفت يخواست سر به سر همسرش بگذارد، پوزخند يكه دلش م جواد

 ن؟يدرمونش كن نيتون يشما م. سوزه يدلم واسش م يليخرده ناخوش احواله خ هيزن دارم  هيخانم دكتر، من  نميبب ا،يد ب -

 :گرفت و گفت وانيدستش را به نرده ا نيميس

 كجاش ناخوشه؟! مونه يسالم م ريماده ش هيماشااهللا مث  ،يخوب نيخانمن به ا! وا آقا -

 :با خنده گفت جواد

 !نهيهم شيضيست، مر وونهيخانم دكتر، خانم من د -

 :دستش را به كمر زد و گفت نيميس

 .حال و روز افتاده نيكنه به ا يم يچون با تو زندگ ياون طفل! كنه يزندگ نهوويتونه با د يم وونهيچون فقط د يآره حق دار -

 .ديهم خند نيميس رزن،يزودگذر آنها خنده اش گرفت و با خنده پ ينشسته بود، از دعوا وانيا يكه رو يب يب

 :لم داد و گفت يپشت يرو ايثر

 بچه ها؟ شيپ مير يحجت ما بازم م -

 :بالشش را صاف كرد و گفت حجت

 !انگار خوش گذشته -
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 :گرفته گفت يبا لحن ايثر

 .صبح نه يآره، ول شبيد -

 .خودت بود ريتقص -

 ... ياگه راستشو بخوا. نداشتم يرينه من اصالً تقص -

 :حجت گفت. حرفش را ادامه نداد اما

 ؟يخب اگه راستشو بخوام چ -

 :با عشوه گفت ايثر

همه شون دلشون  ه،يهم بق ميكه هم رح يديخودت د. اونجا ميبر شتريب ايب يدوست دار يرو هر كحجت تو رو خدا تو  -

 .واسه ما تنگ شده بود

 :نبود، گفت ليم يكه خودش هم ب حجت

 .آقام رو ندارم، تا بعد يفعالً حرفشم نزن كه حوصله غرغرا -

 :از جا جست و گفت ياز خوشحال ايثر ناگهان

 .باشه ،يكه تو بخوا يتا هر وقت ارميباشه صداشو درنم! يتو تك ،يتو ماه. تو شوهر خوبم بشم يفدا يلها. قربونت برم ياله -

 :گفت حجت

 .خوام بخوابم يحاال ساكت شو م -

**** 

 يپشه بند را رو شيپ يهمه رفتند، عبداهللا به پسرش محمد گفت كه مثل شبها ياز مراسم عقدكنان، آخر شب وقت بعد

به جز فاطمه و دخترش همه . كار را انجام داد نيمحمد اطاعت كرد و بالفاصله ا. تختش ببندد و رختخوابش را هم پهن كند

 .داماد يرفته بودند، حت

 يساغر و فكر او ذهن او را كه سالها با آرامش زندگ. برد ياما خوابش نم. آمد اطيرا عوض كرد و به ح شيلباسها عبداهللا

 كي يعبداهللا رو. همه خاموش بودند اط،ياز سردر ح ريبه غ اطيح يچراغها. م و آشفته و دگرگون كرده بودكرده بود، دره
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 ».بود يزيچه روز خوب و دل انگ يگذشت، ول زودامروز چه «نشست و به فكر فرو رفت  يصندل

بود، اما نگاه  دهيو واضح دمخصوصاً كه او را به طور كامل . شد ميچشمانش دور ن يلحظه هم از جلو كيزن جوان  چهره

 .كرد يو محجوب ساغر را هم فراموش نم نيشرمگ

 شيبود و به آسمان و ستاره ها داريعبداهللا هنوز ب يول. بر همه جا حكمفرما بود يكيگذشته بود و سكوت و تار مهياز ن شب

لحظه كوتاه هم كه شده، نظاره گر چهره پرمهر و عطوفت  كي يبرا يحت گر،يبار د كيخواست  يدلش م. چشم دوخته بود

 .ديد يو مستأصل م چارهيدل، به شدت ب ةمهمان ناخواند نيكرد درمانده شده و خود را در برابر ا ياحساس م. او باشد

**** 

 مير به خانه رحاز سر كا ديبگو ايبه ثر نكهيبدون ا. را كرد يكش اكيو تر ميخانه رح يروز بعد دوباره حجت دلش هوا دو

 .شد ايحال ثر يايو جو رفتياو را با آغوش باز پذ ميباز هم رح. رفت

 :گفت حجت

 هيپدرم رو كه واستون گفتم،  يول اد،يخواد ب ياونم دلش م هيچ ديدون يآخه م. نجايخبر نداره كه من اومدم ا ايواهللا ثر -

 .نداشته باشه يو دار ريبزنم هم آقاجونم گ يسر هيهم  اميمنم گفتم خودم تنها ب. شه ينم ييجورا

 :گفت ميرح

 !گهيد زود باش د. ميننه اون منقل رو بپا كن كه مهمون دار يآها...  يواهللا صفا آورد يخوب كرد! چشم يقدمت رو يا -

 :كرد و گفت يهيخنده كر گميب ننه

- به چشم يا! 

 م،يرح. شكست ينشسته بود و تخمه م وانيا يترش رو و بداخالق رو شهيگلناز مثل هم. رفت و منقلش را روشن كرد و

 :شاگردش را صدا زد و گفت

 .گل محمد صبر كن كارت دارم يآها -

 .و جلوتر نرفت ستاديا شاگرد

 :كه حجت نشنود، گفت يآرام، طور ميرح



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣١٨

زود خودشو برسونه،  نجاست،يسوسن خانوم بگو حجت ا شيگفت برو پ ميآقارح يگ ينعمت بهش م شيپ ير يم -

 ؟يديفهم

 :سرش را به عالمت مثبت تكان داد و گفت پسر

 .بله -

 :بعد رو كرد به زنش و گفت. برگشت نزد حجت و شروع كرد با او خوش و بش كردن ميرح

 م؟يكه مهمون دار نهيب يمگه چشات نم ار،يوردار ب يكوفت هي -

 :گفت ميحجت گذاشت و به رح يظرف را جلو. برگشت وهيم يبعد با ظرف يبلند شد و رفت و كم گلناز

 رونيرم ب يمن دارم م -

 :گفت يبا كج خلق ميرح

 !يخوش اومد -

هم از خدا خواسته زود با  ميرح. در خانه نباشد ديآ ياو م يداد وقت يم حيآمد، ترج يكه اصالً از سوسن خوشش نم گلناز

 .رفتن همسرش موافقت كرد

 :و گفتوافور را به دست حجت داد  ميرح

 !آقا حجت گل، بفرما -

 .تشكر كرد و مشغول شد حجت

 :گفت ديحجت كه حاال كامالً نشئه شده بود، تا او را د. بعد، سوسن وارد شد يساعت

 .سالم -

 :با غرور وناز و افاده گفت سوسن

 زنت كو؟ ن؟يراه گم كرد! سالم آقا حجت خودمون كيعل -

 .بزنم و برم يسر هيمن اومدم . خبر نداره. نجاميدونه كه ا ينم. ومدهين -

 .عجله نيا نه بابا، كجا با ا -
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حجت . خود سر حجت را گرم كرد يطانيزنانه و ش يو وسوسه ها لهيزد و با ح ميبه رح يكنار حجت نشست و چشمك سوسن

صبح هم . او به صبح رساند متوجه گذشت زمان نشد و شب را در كنار د،يفهم يحال خود را نم ،يو نشئگ يمست ليكه به دل

 .كرد و سركارش رفت ياحافظاز سوسن خد م،يكردن رح داريبدون خوردن صبحانه و ب

. كرده و دوباره مثل سابق رابطه اش را با او از سر گرفته است يخوشحال بود كه سوسن باالخره بعد از مدتها با او آشت حجت

و هم  ايهم ثر ؟يچ يعني! حجت جون«. خواست به او القا كرد يه مسوسن هم تا توانست در گوش حجت خواند و هرچه را ك

و  »يو خوش باش يكن حيهر وقت دلت خواست تفر ديتو با! خونه بمونه يتو ديبان شهيبدونن كه مرد هم ديزنت، با يكياون 

 .كه او هم شك نكند اورديرا با خود ب ايو گهگاه هم ثر ديايب ميبه خانه رح شتريبعد از او قول گرفت كه ب

**** 

خواست او  يمنتظر حجت بود و دلش م. برد يزد و خوابش نم يتنها در اتاقش، ناراحت و مضطرب قدم م ايشب، ثر آن

بماند و كوكب هم با آنكه نگران وضع زن حامله  ايثر شياجازه نداده بود كوكب شب را پ يتق. هرچه زودتر به خانه برگردد

 .او شده بود دستوراتناچار به اطاعت  ،يتق يها يبود، از ترس بداخالق

سخت و  ،ييگذراند، لحظات تنها يرا م شيآخر ماه پنجم حاملگ يكه حاال روزها ايثر ينداشت، ول يامر تازگ نيساغر ا يبرا

 .عذاب آور بودند

مشغول  يزنها همگ. بودند دهيرا فهم نيحوصله و ناراحت بود و تمام اهل خانه ا يب ايثر. نبود ياز حجت خبر يشد، ول صبح

 .نشسته در خود فرو رفته بود وانيا ريتخت، ز يرو ايلباس شستن بودند و ثر

 :گفت يب يب

 .يبمون يطور نيتا شب هم ديبهتره تو هم حالت بهتر بشه، وگرنه با. ادي ياون تا غروب نم -

 .نگفت يزيانداخت و چ يب يبه ب ينگاه مين ايثر

كه از او داشت،  يسوخت و با تمام تنفر ياو م يدل ساغر برا. به غذا نداشت و به اتاقش پناه برد يياشتها ايثر يشد، ول ظهر

خودش را  ينگذاشتند و گفتند بهتر است او هم كم يب يو ب نيميس يول. داد يم يرفت و او را دلدار يخواست م يدلش م

 .كند دايپ
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نفر را تحمل كند؟ چرا  نينفر نه دو نفر بلكه چند كينه  يامر و نه ديا باباشد؟ چر نجايا ديدر فكر فرو رفته بود چرا او با ايثر

گذرانده و من  يگساريرا به م شبيحجت د«شود؟ با خود گفت  يخانه كه مثل زندان بود، سپر نيدر ا ديتابستانش با يشبها

 »كرد؟ يكار نينكردم پس چرا با من چن يزندگ يطور نيدونست من ا ياون كه م اصالً! دمياز ترس به خود لرز نجايا

 .فرو رفت يقيشب گذشته، به خواب عم يخواب يخسته و كسل از ب ايثر

 :در نبود كوكب گفت نيميس. دور هم جمع بودند وانيزنها در ا عصر

 و ومدهين ششيپ شبيشده كه حجت د يچ ايدعواشون شده  ستيمعلوم ن. حجت يهم كه خورده شد به پا ايثر ،يب يب -

 تنهاش گذاشته؟

 :زد و گفت انيبه قل يپك يب يب

 .دونه يخدا م -

 :گذاشت و گفت ينيبنفشه گرفته بود، كنار س يرا كه برا يو سبز ريلقمه نان و پن اكرم

 ايبه خدا چند بار داوود به من گفته بود كه با ثر. حق نشسته يخدا جا. ديتلخ ساغر رو چش يشب از شبها هيباالخره اونم  -

 !هيكاباره ا يرفتارش مث زنا. ادي يها، ازش بدم م يدم خور نش

 :گفت يب يب

 .ادي يازش خوشم نم ييجورا هي. كنم يمنم مثل داوود فكر م -

 .آمدن كوكب، زنها حرفشان را قطع كردند با

 :صدا زد كوكب

 .نميبرش دار بب ايب. افتاده سيلب حوض خ نجاياون وقت شلوار ناصر ا ياكرم اونجا نشست -

 :كوكب ادامه داد د،ياز جا برخاست تا برود شلوار او را بشو اكرم

اون  يتو ديپوس يطفل. ارميدختره رو ب نيتا من برم ا ارشيب. هينيرياتاق منه توش ش يتو كيظرف كوچ هيساغر  يآها -

 .نميبب نيبه خودتون بد يتكون هي االي ديپاش. اريب وهيظرف م هيتو هم  نيميس. اتاق

 .جز اطاعت نداشت يچاره ا يگرفت ول يحرصش م يليكوكب خ يكردنها يكه از امر و نه نيميس
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 .رفت نيرزميجا برخاست و به طرف ز از

 :را صدا كرد ايچند ضربه به در اتاق زد و ثر كوكب

 ؟ييمادر كجا ا،يثر -

 :شده بود، گفت داريكه تازه از خواب ب ايثر

 .خانوم جون نجاميا -

 .از جا برخاست و سالم كرد ايداخل اتاق شد و ثر كوكب

 .سالم كيعل -

 .ها ستيتنها نباش واسه بچه ت خوب ن نقدهيا. بخور يزيچ هي رونيب ايسر ب هي پاشو

حال و  يب يحجت به همه سالم كرد و با ب. ديرس يآشفته به نظر م. به او كرد يساغر نگاه. حجت بود. آمد اطيدر ح يصدا

 :احوال نمود و گفت

 نه؟ ايچاق هست  ونتيقل يب يب -

 :به حجت انداخت و گفت ينگاه يب يب

 .آره ننه، چاق چاقه -

 :و گفت ديخند حجت

 كو؟ ايثر -

 :گفت نيميس

 .همون جاست زجونمياتاقه، عز يتو -

 .ارمشيرم ب يپس من م -

 :آهسته و با طعنه گفت نيميس

 اريب يخوا يم. ارمشيگه االن م يم. مشيخوا يكنه ما هم م يم اليخوادش خ يمادرش م! ميمنتظرش بود يليما خ نكهينه ا -

 !يما رو چراغ نفت رهيگ يها همه رو برق م هيبدبخت! تحفه رو ارين يخوا يم
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 :و گفت ديخند اكرم

 ن؟يميس يدار يعجب دل پر -

 :و گفت ديخند نيميس

 .يليخ -

 .آبدار را در دهانش گذاشت السيگ كي بعد

 :گفت ظيرا گرفت و با توپ و تشر و غ شيحجت خواست پا به اتاقش بگذارد، كوكب جلو تا

. گهيد زيهزار چ ايكنه  يهول م ايترسه  يم يوقت هيزن حامله تنهاست؟  نيا يتاحاال؟ نگفت يكجا بود! ياومد يحاالم نم -

 .اريبرو زود از دلش درب ايها؟ ب. يكه حاال اومد يبودتو كجا . ادي يخب گناره داره خدا رو خوش نم

 رتيكردن كوكب، ح يو طرفدار ينگران نيو خود حجت از ا يب يهر سه عروس همراه ب. كنار رفت تا حجت داخل شود بعد

 :اكرم گفت. زده بودند

... عجب ...  ايثر نيحاال ا يول .يدختر خودش حور يحت! ميكه حامله بود ميجون، ما آدم نبود يب يب دينيب يتو رو خدا م -

 !خدا شانس بده واهللا

 :گفت نيميس

 يداشت يعجب صبر يب يبه خدا ب. كنه يم يقاط ييموقع ها هيبابا ! كاسه داغ تر از آش شده بهيغر نيا يمادرشوهر ما برا -

 !زبون يواسه تو مادر شوهر ب رميبم ياله! كردن يعروس زندگ نيبا ا

 :سر تكان داد و گفت يب يب

 كو گوش شنوا؟ يول. بچه هات فرق نذار نيهزار بار بهش گفتم ب -

 .زن و شوهر از داخل اتاق به هوا رفت اديداد و فر يصدا ند،ياز پله ها باال آمد و تا خواست بنش كوكب

در اتاق باز . نگاه كرد يب يه بماند و با تعجب ب رتيزد كه خود كوكب در ح يو بر سر حجت داد م ديكش يم اديچنان فر ايثر

 .شد يم دهيشن يبه خوب شانيبود و صدا

 ،يومدين شبيآره با ما هم آره؟ د يبا هر ك دهيرس التيلونه تم؟ آره؟ خ نيمن زن گوشه نش يكرد اليها؟ خ ؟يكجا بود -
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 گهيهوم؟ بابا ما كه د ،يش شد يِطور پاپ نيتو حلقت كرد كه ا يها؟چه زهرمار ،يكدوم هرزه شبتو صبح كرد شيپ

 .نشد گهيد نه د ؟يد يم ادمي يپنهون كار ياون وقت اومد م،يخودمون همه كاره ا

 :كتش را درآورد و آهسته كنار اتاق گذاشت و گفت حجت

 .ميزن يبعد با هم حرف م يخرده آروم بش هيبذار  يهست يعصبان ،يجان تو االن ناراحت ايثر -

حجت در اتاق را بست كه كمتر . شد يبلندتر م ايثر يصدا. آمد يكوتاه م –بود  ديهم از او بع يليكه خ –چه حجت  هر

 :گفت ايثر. بود رونيب شانيصدا

 ... يچيه يسرم د يكه اگه تو! يپاپت يهالو هيمنم ساغرم؟  يكرد اليخ -

 :ديكش اديبود كه حجت فر دهيبه آخر نرس ايجمله ثر هنوز

. كنه يدرازش م امي يكوتاه م يه. گه يگم اون م ينم يچيه يكنم ها؟ ه يم نتيو مال نيزنم خون يم! ارهيد خفه شو پت -

 يسرت و ه يرو يچته صداتو گذاشت! حذر كن دهيها خوب گفتن از زن در يميقد. سرم رفت ده،يدر ريزبون به دهن بگ

 ها؟ ،يكن يهوار هوار م

 :زد اديناراحت بود فر يليكه خ ايثر

 ...كشم خوب  يم غيكنم ج يزنم خوب م يكنم داد م يكنم خوب م يهوار م -

 !يابونيخ يكن يتو غلط م -

 .كنم يم تيحاال حال ؟يابونيخ يگ يبه من م -

 .را شكست شهيآب را كه از چند روز قبل در اتاقشان مانده بود، برداشت و به طرف پنجره پرت كرد و ش ةكاس ايثر

را  يبار، گلدان سفال نيا ايثر. به صورت او نواخت يمحكم دهيشد و كش ينداشت، عصبانرا  يحمله ا نيكه انتظار چن حجت

 .ايبعد شروع كرد به كتك زدن ثر. افتاد نيو گلدان به زم چانديحجت دستش را پ يبرداشت كه بر سر حجت بكوبد، ول

حجت هنوز مشغول . ديهمراه اكرم و ساغر به طرف اتاق دو. نتوانست تحمل كد گريكه كوكب د ديكش يم غيچنان ج ايثر

سالنه  يب يب. و ساغر كه به شدت ناراحت شده بود، آرام از اتاق خارج شد دنديكوكب و اكرم، حجت را كش. بود ايزدن ثر

 :كوكب، حجت را آرام كرد و گفت. سالنه به طرف اتاق آمد و داخل شد
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كن چطور دختر  گايا ا ا ن ؟يكشت نويآخه پسر تو كه ا ن؟يچرا به جون هم افتاد ن؟يشد يطور نيا شده؟ آخه چرا يچ -

 !يرو درب و داغون كرد چارهيب

 :گفت يب يب

 .ميدون يما نم نيكن يم يطور نيحاال شماها چرا ا. كارا سابقه نداشته نيخونه ما ا يواهللا تو -

 :زد اديبرافروخته فر يقرمز و صورت يگلوله آتش شده بود، با چشمان كيكه  ايثر

گفته اصالً پاتو  يشه، ها؟ ك ياز گور تو بلند م شايآت نيدونم همه ا ينم يكن يم اليخ! هاپ هاپو ريپ يدون يبه جهنم كه نم -

 تو؟ اديو م نييپا ندازهيسرشو م يست هر ك لهيطو نجايمگه ا نجا؟يا يبذار

 .داد هيتك واريوقاحت او، شوكه شده بود، آرام به داز  يب يب

و مهربانش  ريرا نسبت به مادربزرگ پ زيآم نيصحنه زشت و توه نيوجه ا چيتوانست به ه يدر حال انفجار بود و نم حجت

 :زد اديو فر ديچيرا در دستش پ ايثر يدوباره حمل كرد و موها. تحمل كند

 !طهيد بگو سل... بگو اشتباه كردم ... بگو غلط كردم  -

و  ستاديدر اتاق ا يجلو ايثر. دنديكش رونيدست حجت ب ريداد، از ز يو فحش م ديكش يم غيرا كه ج ايدوباره ثر ا،يو ثر اكر

 :گفت

 يتونست ينم يوقت يط كردتو غل! القبا هي كهيمرت. برم يآبروتو م. ارميپدر سگ پدرتو در م. گفتم، خوب كردم كه گفتم -

 .يايم يكه قپ يخند يپس به گور بابات م يستيحرفا ن نيتو مال ا. يمنو گرفت ياومد

 :دلخور و ناراحت شده بود،گفت اياز دست ثر گريكه حاال د كوكب

 .يتو منم ناراحت كرد. نيشورشو درآورد گهيتو د! عروسم نيدستم درد نكنه با ا! نياهللا، آفر كيبار ايثر -

 :كه حاال طرف صحبتش مادرشوهرش بود، گفت ايثر

نه جونم، من  ن؟يآورد ريخرحمال گ ايكلفت  نيكن يم اليخ! نيبه جهنم كه همتون ناراحت شد! يبه جهنم كه ناراحت شد -

 .يمثل اونا بكن يتون يمنم م يكن يم اليخ يآورد ريسه تا خر گ. كنم يهم نم يو حمال ستميحمال ن

 :گفتحرصش گرفت و  كوكب
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 /داره يهم حد ييايح يشرم كن دختر، ب -

 :كرد و گفت يخنده تلخ ايثر

گرده؛ اونم  يمث كفتار كه دنبال گوش م نجا،يا اديو پست فطرتته كه هر وقت م زياون داماد هرزه و ه ايح يب ا؟يح يب -

 نيا زيچ هياز  يول. فهمم يچرا بابا خوبم م ست؟ين ميحال يچيه نميش ياگه من ساكت م نيكن يم اليخ. گرده يدنبال ساغر م

 !ذاره يچشم و رو نم يب ليوك نيسگ به ا حلم نكهيخوشم اومده؛ اونم ا يساغر پاپت

. نقطه حساس و كار را از آنچه بود، خراب تر كرد يكوكب كرد، دست گذاشت رو زيبا داماد عز ايكه ثر ييها نيتوه با

زده، فقط  رونياز حدقه ب يحركت با دهان باز و چشمها يبرق گرفته ها، خشك و ب مانند ا،يجمالت آخر ثر دنيحجت با شن

 .كرد يبه او نگاه م

حرف و  نيخبر بود؟ ا يافتاده بود كه او ب يچه؟ چه اتفاق يعنيساغر،  ل،يبود كه دور و برش چه خبر است؛ وك دهيفهم تازه

 دانست؟ يم يزيواقعاً چ ايزد  يتهمت م ايثر ايها از كجا بود؟ آ ثيحد

 ،يفساد بوده و تهمت زدن، دروغ گفتن، فحاش ياو بزرگ شده خانه ها. است يچه جور زن ايدانست كه ثر يم يبه خوب حجت

وجود آن بچه  لشيانتخاب كرده بود فقط دل يحاال چه طور شده بود كه او را به همسر. آمد ياز او برم يگريهر كار د ايو 

 .ديخواست بگو يكه م يزيهر چ ايخواست بكند و  يكه دلش م يهر كار ايثر هشد ك ينم ليلد نياما ا. بود كه در راه بود

و جمع  ديعقب كش يشد و زن از ترس آنكه دوباره كتك بخورد، خودش را كم كينزد ايآرام آرام چند قدم به ثر حجت

 :كرد و شمرده شمرده گفت ايبه صورت ثر يو ماتمزده، نگاه نيمرد خشمگ. كرد

 .زود باش... زبون واكن  االيهان؟  ،يساغر چ ؟يچ ليهان؟ وك ،يزِر زد ياالن چ -

 :و گفت دياو چنگ انداخت و او را جلو كش يبه موها و بازو انهيو وحش يعصبان بعد

 رم؟يجونتو بگ اي يگ يم -

 :گفت هيبا گر ايثر. كرد ينممداخله  گريبود و د ستادهيدلخور شده بود، در آستانه در ا ايكه حاال به شدت از ثر كوكب

 ...ولم كن ! شرف يولم كن ب -

 :كشاند و با خشم و غضب گفت اطياو را به ح حجت
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 .نميبب ايهان؟ خبر مرگت ب ،يكدوم قبرستون ؟ييكجا! ساغر يآها -

 .ستاديكنار اتاق ا يسكو كيآمد و نزد رونيب نيميو با ترس از اتاق س دهيپر ييبا رنگ و رو ساغر

 :به زنش انداخت و گفت ينگاه حجت

 گه، ها؟ يم يهرزه چ طهيسل نيا -

 .كرد هر آن، قلبش از كار خواهد افتاد يساغر به شماره افتاده بود و احساس م نفس

 :ديكش اديحجت دوباره فر. بود و ساكت بود ستادهيپشت او ا نيميس

 گه، هان؟ يم يچ نيگفتم ا -

 :با ترس گفت ساغر

 .دونم يمن نم... من  -

 :ديكش اديباز هم فر جتح

 آره؟ ن،يبا تو چه كار داره، ها؟ با هم سر و سر دار ليوك -

 :و وحشت گفت رتيبا ح ساغر

 .حرفا رو نزن نيتو رو خدا ا ه؟يحرفا چ نيا -

 :كمربندش را باز كرد و گفت. را رها كرد و به طرف ساغر رفت ايثر حجت،

 .گهيهان؟ جواب بده د ،يبا تو چه كار داره؟ تو با اون چه كار دار نه،يمفت خور بوز كهيگفتم اون مرت -

 :گفت ساغر

 !خجالت بكش -

 .مشت و لگد و ضربات كمربند گرفت ريبه ساغر حمله كرد و او را ز انهيكمربند را باال برد و حش. حجت امان نداد اما

 يضربات دردناك را تحمل م نيهم ا نوايزد و ساغر ب ياو م. و اكرم هر چه كردند نتوانستند حجت را كنار بشكند نيميس

 .كرد

شود، دوان دوان جارو رو برداشت و محكم  يحجت دارد شكنجه م يدستها ريز يكه تازه متوجه شده بود چه كس يب يب
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 .شناخت يكس را نم چيكس ه چيه ييشده بود، گو ييغوغا. داد يزد و فحش م ياو را م. شروع كرد به زدن حجت

و شروع  ديحجت را كنار كش. داخل دعوا شد ياو هم به نوع ديوضع را د نيداوود آمد و تا ا. دينشن يرا كس اطير حد يصدا

. و اكرم او را بغل كردند و به طرف حوض بردند نيميس. سر و صورت ساغر غرق خون بود. ايكرد به فحش دادن به او و ثر

 چيه يآنقدر بدجنس و پست بود كه كتك خوردن ساغر را تماشا كرد ول كبكو. كردند يم هيساغر گر يآنها هم پا به پا

 .نكرد يمداخله ا

 :زد اديفر ومرثيك. كه خورده بود رنگش زرد شد و نفسش گرفت يبه خاطر حرص يب يب

 !يب يب... جون  زيعز -

 .همه به طرف صدا برگشتند ومرثيك اديفر با

او  يپا نييوحشت زده پا ديرا د رزنيآمد و حجت هم تا پ يب يبه طرف ب عيداوود هم سر. را بغل كرد يب يو ب ديدو كوكب

 .قرار گرفت

 .خواست همه را قتل عام كند يشده بود كه دلش م يعصبان يبه قدر داوود

نتوانسته بود كتك خوردن ساغر را كه  چارهيب رزنيپ. هوش شده بود يب دهيكامالً پر يحال در آغوش كوكب با رنگ يب يب يب

 .روز افتاده بود نيدخالت كرده و به ا نيهم يبرا. واقعاً مظلومانه بود تحمل كند

 .كرد يم هيفقط گر دهيزن جوان ستمد. شد يبود و قطع نم ريساغر سراز ينياز دهان و ب ون

 :صدا زد كوكب

 .ديزود باش. دياريو ب ديشربت درست كن وانيل هي دييبدو نيمياكرم، س -

 .نگاه كرد يب يبه ب يشربت را به دست مادرشوهرش داد و با ناراحت وانيبا عجله، ل اكرم

. را باز كرد شيكم كم حالش بهتر شد و چشمها يب يب. بود و فعالً ساكت بود ستادهيتوالت ا كينزد وارياز ترس كنار د ايثر

كوكب . سرش را تكان داد و با اشاره به آنها فهمان كه بهتر شده است يحال يبا ب يب يب. زد يرا صدا م يب يكوكب آهسته ب

 :گفت

 .اتاقش يتو دشينه ببر...  وانيتو ا مشيببر نيبغل كن -
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 .را بغل كند داوود او را كنار زد و نگذاشت يب يحجت آمد ب تا

 .ديايب يب يسر ب ييبال ايد، از در وارد شو يهر آن ممكن بود تق. و نگران بود ديجوش يو سركه م ريكوكب مثل س دل

 . هم سبك بود به طرف اتاقش برد يليرا بغل كرد و او را كه خ رزنيپ داوود،

 يهم برا ينيريپاكت آبنبات و ش كيبود و  وهياش پر از م يزديدستمال . وارد شد يباز شد و تق اطيموقع در ح نيهم در

 :گفت يبه آرام. را بغل كرده، وا رفت و دستمال از دستش افتاد يب يكه ب ديداوود را د يوقت. بود دهيبچه ها خر

 !يب يب -

بودند  دهيهم ترس هيو بق ايثر. كرد جلو برود يجرأت نم. شد خكوبيو از ترس و وحشت برجا م ديپر شيرنگ از رو كوكب

 .بودند يو منتظر اتفاق بد

 :را صدا زد يب يدوان دوان جلو رفت و ب يتق

روز افتاده؟ بابا  نيشده؟ چرا مادرم به ا يخبر مرگت حواست كجا بود؟ چ! زن يآها...  يا يشده؟ ا ين چجا يب يب ،يب يب -

 .شده يبه من بگه چ يكي

 :تند تند جلو آمد و گفت كوكب

 .از حال رفت اطيوسط ح. شد ينجوريدفعه ا هيحالش خوب بود و  يب يدونم واهللا ب ينم. يسالم اقا تق -

بعد نگاه پرسشگرش . سرش را مرتب كرد و او را خواباند ريز عيسر. كرد و همراه داوود به اتاق او رفت يب يبه ب ينگاه يتق

 :گفت يشگيهم يداوود هم با سرد. را به داوود دوخت

 .گه يم زيكه عز نيآقاجون هم ستين يزيچ -

 :گفت يبا ناراحت يتق

 بشه؟ ينجوريا هويشه آدم حالش خوب باشه اون وقت  يمگه م -

از شربت را  يكم يتق. نفهمد يزيچ يهمه دست به دست هم داده بودند كه تق. گذاشت يتق يپارچ شربت خنك را جلو اكرم

 :و گفت دينوش

 .بيطب شيپ مشيبهتره ببر -
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 :گفت كوكب

 .شه يحالش بهتر م واشي واشيجون داره  يب ينه، ب -

 :و گفت ديرا بوس رشيجلو آمد و دست مادر پ يتق. ديرا د يرا باز كرد و تق شيآرام چشمها يب يب

جان خانوم  يب يمگه من مرده بودم؟ ب ؟يروز افتاد نيسرت اومده؟ چرا به ا ييشده؟ چه بال يچ! جان يب يخاك بر سرم ب -

 م؟يحك شيخودم بغلت كنم ببرمت پ يخوا ياالن حالت چطوره؟ م! خانوما

 :گفت يحال يبا ب يب يب

 .شم ينه ننه، دارم بهتر م -

 :گفت كوكب

 .خرده بخوابه هي نيبذار ن،ياتاقو خلوت كن نيپاش ن،يپاش -

 :از جا بلند شد و گفت يتق

 .اريب ميپاشو، پاشو برو حك االيداوود . ارهي يدلم طاقت نم -

او . خورد يكرد و غصه م يرا نگاه م يب يصورت ب يبا ناباور يتق. بالفاصله از در اتاق خارج شد و به دنبال دكتر رفت داوود

 .مادردوست بود ش،يهايبا تمام بداخالق

 .داد ينشان نم يخود را به تق شيساغر به خاطر سر و صورت زخم يرفتند، ول يآمدند و م يهم م نيميو س اكرم

 .نشسته و غرق در فكر بود يب يب يحجت كنار پا. معلوم بود فشيهم كه تكل ايثر

به  ينگاه. شد نهينشست و مشغول معا يب يسر ب ياو باز كردند و دكتر باال يراه را برا. دربع بعد داوود با دكتر آم كي

 :كرد و گفت انياطراف

 .ديبكن ديسر و صدا هم نبا. تا استراحت كنه ديدورش رو خلوت كن. مياريب نييفشار خونش رو پا ديفشارش رفته باال و با -

 .چرب هم نخورد يعدد موقع صبحانه بخورد، غذا كيآورد و گفت هر روز صبح  رونيچند عدد قرص ب فشياز داخل ك بعد

 ريدفعه به خ نيا. شه يهم بشن، انشاءاهللا هرچه زودتر حالشون خوب م تياگه داروهاشون رو به موقع بخورن و تقو -

 !طور بشه نيهم هم گهيبار د ستيمعلوم ن يگذشت، ول
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 .كرد و رفت يت و خداحافظبعد از سفارشات الزم، از جا برخاس دكتر

 يبا هم حرف م يواشكيآهسته و . شدند يب يب يساده برا ييشام و غذا هيرفتند و مشغول ته نيرزميو اكرم به ز نيميس

 :اكرم گفت. زدند

 .آقابزرگ بفهمه يخدا به دادمون برسه وقت -

 :سرش را تكان داد و گفت نيميس

 !بشه كه نگو و نپرس يياليآره واهللا، واو -

 نزنن ها؟ يوقت حرف هي يبه بچه ها بگ يخواست يم -

 .به بنفشه هم گفتم. آره گفتم -

 .يخوب كرد -

 .آمد ينم رونيب يكوچك نشسته و ساغر هم داخل اتاقش بود و از ترس تق وانيتنها لب ا ايثر

 .آورد تا كمتر غصه بخورد رونيرا ب يبودند و كوكب، تق يب يو حجت كنار ب داوود

بشود؟ تا حاال سابقه  نگونهيا يب يب ديكرد كه چرا با يفكر م. گفت ينم يزينشسته بود و چ وانيمتفكر و ناراحت، در ا يتق

بغلش كرد و به  يتق. نشست يتق يپا يباال آمد و رفت رو وانيا يبا عروسكش از پله ها يگل. نديبب ينجورينداشت او را ا

 :و گفت دياو را بوس يآرام

 .كنه يآقابزرگ امش حال و حوصله نداره باهات باز ن،يزم نيباباجان بش -

 :با لحن بچگانه گفت يگل

 جرا؟ -

 .گهيشده د ضيمر يب يب نكهيا يبرا -

 :عروسكش را بغل كرد و گفت يگل

 ...هم عمو رو زد  يب يب. عمو حجت زن عمو ساغر رو كتك زد -

 :گرفت و گفت دنيجه يدر مغز تق يداد، جرقه ا يبه تق يكه گل يخبر با
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 .بوده، آره ييخبرا نجايپس ا -

 :گذاشت و داد زد نيبه زم شيپا يرا از رو يگل

 !كوكب يكوكب، آها -

 :گفت يباال آمد و تق وانيا يبالفاصله از پله ها زنش

 حجت رو زده؟ يب يشده بود؟ چرا ب يچ نجايا -

 :و گفت ديكوكب پر ياز رو رنگ

- ؟ينه، ك 

 :گفت حرفش را قطع كرد و يتق

. كنم، حرف بزن رتيتا نزدم خرد و خم االيبكشم؟  اي يزن يحرف م دمينكش رونيتا زبونت رو از حلقت ب! مقدار يب كهيزن -

 هان؟ ن،يسر مادرم آورد ييمن نبودم چه بال. همه تون ديگل سرد بر ريز ياله. نحستونو ببرن افهيمرده شور اون ق

 :ديكش اديدوباره فر د،يسكوت كوكب را د يوقت و

 ستم؟يمگه با تو ن -

 :از اتاق خارج شدند و كوكب هم با ترس گفت عيگند كار درآمده، سر مدنديحجت و داوود فه ،يتق يصدا با

 .و ناراحت شد ديهم ترس يب يب. خرده حجت با دو زناش حرفشون شد هي ،يآقاتق يچيبه خدا ه -

 :تكوكب را فشار داد و گف يحمله كرد و با دو دست، گلو يتق

 خفه ت كنم؟ اي يزن يم... نه؟ ها  اي يزن يخبر مرگت حرف م -

 يم هيبود و گر هيترسد يليكوكب هم كه خ. باال رفت و مادرش را از دست پدر رها كرد وانيا يبالفاصله از پله ها داوود

 :كرد، گفت

 هميهم نه،يبه خدا هم -

 :حجت و گفت يبا خشم رفت جلو يتق. به اتاقش رفت و در را هم بست د،يكه اوضاع را خراب د ايثر

شونم، آواره و  يسوزونم، ننه تو به عزات م يها؟ پدر پدرسگتو م ،يكرد يچه غلط! پدر و مادر تن لش يب! يعوض كهيمرت -
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 !شونمت يم اهيكنم، به خاك س يم رتياس

 :قرار گرفت و گفت ايثر يروبرو باًيه در اتاق زد و در باز شد و تقردوان دوان به طرف اتاق حجت رفت و با لگد، محكم ب بعد

 شده، آره؟ اديها؟ استخونت ز يهار شد! ييهر جا دهيبر سيگ يآها -

 :او را گرفت و گفت يرا بزند، اما حجت جلو ايحمله كرد كه ثر يتق

 ...آقاجون  -

 :انداخت و گفت نييحجت سرش را پا. ساكت شوند گرانيبه صورت حجت زد، باعث شد كه او و د يكه تق يمحكم يليس اما

 !دست شما درد نكنه آقاجون -

 :بود گفت يكه هنوز عصبان يتق

 !ارميپدر همه تونو درم -

 :گفت حجت

 .ناراحتم يب يمن خودم هم واسه ب. ديهست يآقاجون شما عصبان -

 :گفت اديبا داد و فر يتق

 .ارميمن دمار از روزگار زنت درم -

 :كرد و گفت ايبه ثر رو بعد

 !خواد خفه ت كنم يآخ كه چقدر دلم م. يو نكبت آورد يخونه من با خودت بدبخت يتو ياومد ياز وقت -

 :شكسته افتاد و گفت شهيچشمش به ش بعد

 رو شكسته؟ شهيش نيا يپدر و مادر يكدوم ب! دهيهم كش نجاهايپس كار به ا -

بشنود و او  نيشود و توه ريتحق ديرا مشخص كند، وگرنه حاال حاالها با فشيكلت ديحاال با نيخود فكر كرد كه هم شيپ ايثر

 :ديكش يم اديداد و فر يمدام فحش م يتق. اصالً حوصله اش را نداشت

 را شكسته؟ شهيش نيا يگفتم كدوم سگ -

 :خودش را خونسرد نشان داد و گفت يبود ول دهيترس ايثر
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 !من -

 :كند او را نگاه كرد و گفت يكه به شكارش نگاه م يوح وانيح كيمانند  يتق

 !ييهرجا دهيبر سيگ كهيزن. يجا كرد يتو ب ،يديتو به گور پدر پدرسگت خند -

 :شد و گفت يعصبان ايثر

 نيولم كن ن؟يخوا يم يبابا از جون من چ. كه هستم نميمن هم... رم  يام، من رقاصه ام، من شبا م هيبرد سيآره، آره من گ -

 .و خداتو ر

حجت شوكه شده . پنهان نبود گرياو و شوهرش بود حاال برمال شده بود و د نيكه ب يراز. كردند يساكت به هم نگاه م همه

 :رو به حجت كرد و گفت. آمد يزدند خونش در نم يرا كارد م يتق. بود

 ه؟يگه كاباره ا يگه؟ راس م يم يماده كفتار چ نيا -

 :زد اديو فر ديكوب واريبا مشت به د ديسكوت او را د يوقت يتق. نگفت چيسكوت كرد و ه حجت

 !حرف بزن -

و به  ستندينگر يبا نگاه شماتت بار حجت را م رت،يكرد و زنها هم عالوه بر ح يبه برادرش نگاه م نهيو ك تيبا عصبان داوود

 .خوردند يحال ساغر غصه م

 :گفت يبه آرام كوكب

 كردم؟ يم يگهداررقاصه هرزه ن هيپس من تا حاال از  -

 ايمحكم هم به ثر يليس كيبالفاصله برگشت و . پرت كرد اطيبه صورت حجت زد و او را به ح يجلو آمد و مشت محكم يتق

 :زد و گفت

! بو گرفته يِلجنزارت عوض يپاشو برو تو. خونه ست، نه عشرتكده نجايا! هرزه ولگرد رونيپاشو برو گمشو از خونه من ب -

شكمته  يكه تو ياز كجا معلوم اون. بردار و ببر يا گهيكدوم خر د ايمال حجته  ستيشكمتم كه معلوم ن ياون توله سگ تو

هر دوتاتون . برو گمشو. رونيخونه من برو ب نيگورتو گم كن از ا االيگردن حجت خاك بر سر؟  يولد زنا نباشه و انداخت

 نياصالً ا. اديكه خبر مرگتون ب نيهر دوتون بر. ريهرزه گ و هم اون حجت تن لش هرزه گرد و دهيهم توِ كثافت گند. نيبر
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 !شده خونه فساد نجاياتاق نحسه، شومه، ا

 .را هم شكست گريسالم د شهيبا لگد زد و ش بعد

و با حجت  ختير يساك انيرا در م لشيهم وسا ايحجت كتش را برداشت و ثر. بودند دهيخود را فهم فيتكل ايو ثر حجت

 .همراه شد

 اينداشت كه ثر يتياهم يكس يهمه از رفتن حجت ناراحت بودند، ما برا. كرد يم هياكرم هم گر. ختير يك ماش كوكب

 .نباشد ايباشد 

 اطيبه طرف در ح يخداحافظ اي يحرف چيبه اتاق ساغر انداخت و بدون ه ينگاه ميپنهان، ن يشكسته و بغض يبا دل حجت

حجت ته . گرفت يحجت را م ياگر او بود حتماً جلو. بود يخال يب يب يچقدر جا. خواست بال بال بزند يكوكب م. رفت

هم  يبود و كس ختهيبود كه خود حجت بر سر خودش ر يخاك نياما ا. كوكب بود، فرزند دلبند و جگرگوشه اش بود يتغار

 .توانست بكند ينم يكار

 :گفت هيو با گر ستاديا يتق يجلو كوكب

 شهياون از رگ و ر. نكن غياز بچه م در تويكنم محبت پدر يم يبخوا يگردم، هر كار يم دورت. افتم يبه پاهات م يآقا تق -

و  ايب. و بگذر ايب ،يب يبه خاطر من، تو رو جون ب يول يگ يدرست م ،يناراحت باش يتو رو خدا جفا نكن، تو حق دار. خودته

 .كنم يم يبخوا يمادر، تو رو قرآن هر كار منِبه خاطر دلِ . بفرست طونيلعنت به ش

 :در حال انفجار بود، گفت تيكه از عصبان يتق

 !يخوام كه خفه ش يم -

 :زد اديفر يكند، اما تق يخواست جلو برود و با حجت خداحافظ يم. كرد يم هيگر يها يها كوكب

 .بذا برن گورشونو گم كنن...  االي... طرف  نيكجا؟ سر خر رو كج كن ا يآها -

 .را هم بستند رفتند و در ايو ثر حجت

 ،يتق اديفر يبا صدا يول. را سر داد هيبلند گر يكوچك با صدا وانيلب پله ا. رفتن حجت، دل كوكب پر از غصه و درد شد با

 .كرد نيرا نفر يرا در گلو خفه كرد و در دل، هزار بار تق شيزود آرام گرفت و صدا يليخ
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اتاق  يآمد و جلو رونيكوكب از اتاقش ب ،يبا رفتن تق. عذاب نكشد شتريرفت تا ب رونيهم از خانه ب يساعت بعد، تق مين

 .هيگر ريزد ز يها يو ها ستاديآنجا ا. حجت رفت

 :مادر آمد و گفت كينزد داوود

كه حجت بره و  ستيقرار ن. گفت يزيچ هيبود و  يشده؟ آقاجون عصبان يحاال مگه چ. نكن هيگر نقدهيتو رو خدا ا زيعز -

دست به دست هم  زيهمه چ. چارهيب يب يبود و به خاطر ب كهيبه خاطر اون زن شتريب يال اون گفت برن ولحا. اديهم ن گهيد

من . داد يمن قر م يبارها تن و بدنشو جلو يمن تا حاال نگفته بودم ول. ما نبود كهيزجون به خدا اون زن ت يعز. داده بود

 نيا يفقط تو. و چه كاره ست هياون ك ميديتونستم بكنم؟ خدا دوستمون داشت كه زود فهم يچه كار م يشدم ول يم يعصبان

 موندم كه چرا حجت خام اون شده؟

 :به داوود گفت د،يشن ينم يزيانگار گوش كوكب چ اما

 .اتاق تنها باشم نيا يه خرده تو يبرو ننه بذار -

 ؟يچ كه يكن هيو گر يبمون نجايا يخوا يم. رم ينم زينه عز -

 :كف اتاق نشست و گفت كوكب

 يتونم جا يم يتونم ذره ذره وجودمو به دست طوفان بسپارم؟ چه جور يتونم حاصل عمرمو بدم بره؟ چطور م يچطور م -

 .اون مادر هم نداره! كسه يتنها و ب يليخ. بدبخته يليحجت خ. رميم يتحمل كنم؟ به خدا داوود دارم از غصه م شويخال

 . زد يكرد و حرف م يم هيهق هق گر كوكب

بچه  يصورت اون كه خون تمام صورتش رو گرفت، ول يزد تو نيالمروت همچ يديد. كنه يطور نيانصاف نبود با بچه م ا -

هر . دميند يو خوش ريوقت ازت خ چيكه ه يگرم بخور نيمرد به زم ياله. داشت، چون شرم داشت اينگفت چون ح يچيم ه

 !بود عذاب بود و بس يچ

. هاش يبچگ نيع. تو و بغلش كنم اديخواد االن بچه م از در ب يآخ كه چقدر دلمم. شم يدونم به كدوم گناه مجازات م ينم

همون موقع ها كه تنها  نيع. دمشيبوس يم يرفت و منم ه ياومد بغلم و باهام ور م يشد و م يم داريكه از خواب ب يوقت نيع

 .بود و بس شدلم به شماها به شما چهار تا اوالد خو
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غصه  يه. من تحمل كردم و صبر كردم يبود ول يياعتنا يبود همش ب يهر چ. دميند ييوفا يو ب ياز مردشم جز سرد واال

بچه براش  هيبچه م رفت اون دختره ساغر رو گرفت كه نتونست . دارم يچه حال و روز نيبب ايحاال ب. دميخند يخوردم، ول

 هيواسه من كه مادرشم گ يگ يم! شد حال و روزش نميرو گرفت ا كهين زنيكه رفت و اگرم كنه، بعدشم  شويو زندگ ارهيب

 نداره، ماتم نداره؟

 .شده بود كيهوا تار. برد رونيداوود آرامش كرد و او را با خود ب. ختير يكالم كوكب قطع شد و فقط اشك م رشته

 .آورد و كنارش نشست رزنيپ يرا كه پخته بود برا يسوپ نيميس. ديكش يشده بود و آرام نفس م داريهم ب يب يب

تر، تمام روح و  قيعم يبرده بود و حاال درد اديدرد بدن و صورتش را از . ديرفتن حجت را د رونياز پنجره اتاقش ب ساغر

 !تلخ يقتيحق. بودند قتيدردها و زخم ها حق نيهمه ا. داد يقلبش را آزار م

از سرب  يو نوازشگر من رو با قلب زيمهرآم يچرا حجت نگاه ها«. رفت و دهانش خشك شده بود يم ياهيچشمانش س ساغر

توانست به من  يخواست و نم يجسم و جانش را از آنِ خود كرده بود كه هرگز نم نقدريا ايعشق ثر يعنيداد؟  يجواب م

 »نگاه كند؟

 چگاهيكه زن حجت شد، ه ياز وقت. بود دهيو فهم دهيوهرش درا در قلب ش ياديناپاك ز يبلكه زنها ا،ينه تنها عشق ثر ساغر

آورد، بلكه  يكرد تنش را به درد نم يكه امروز شوهرش ناجوانمردانه بر او وارد م يضربات. ديطعم عشق و محبت را نچش

 .ساخت يقلب و روحش را مجروح م

**** 

 يچنگ م ايبه دل ثر ياز گرسنگ يناش د،يشد يضعف. سرپناه به راه افتادند ياز خانه خارج شدند و سرگردان و ب ايو ثر حجت

 نيكه از ا ايثر. كرده بود اريكرد و سكوت اخت يم يحجت فقط رانندگ ن،يداخل ماش. ديبگو يزياما جرأ نداشت چ. زد

 :سكوت رقت بار حوصله اش سر رفته بود، گفت

 .بگو يزيچ هيحجت  -

 :ك گفتخش ييو با صدا يبا سرد حجت

 .خفه شو -
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 .نگفت يزيخورد و چ يتكان ايثر

 :دوباره گفت ايسكوت، ثر قهيپس از چند دق. كرد يم يهدف رانندگ يب حجت

 .رميم ينخوردم دارم م يچيتا حاال ه شبيحجت من گرسنه ام، از د -

 !به جهنم -

 :شد و گفت يعصبان يكم ايثر

 ؟يآخرش چ يخب به درك، به جهنم، ول -

 :به او كرد و گفت يزيرآمينگاه تحق حجت

 آخرتر؟ نياز ا گهيآخرش؟ د -

 :خودش را جمع وجور كرد و گفت يكم ايثر

و دور خودمون تار  ميطور قنبرك بزن نيما تا آخر عمر هم ستيقرار ن. كه افتاده هيكه شده و اتفاق هيحجت كار نيبب -

 .ميبكش

 :نگه داشت و گفت ابانيرا كنار خ لياتومب حجت

 يخونه ها نينش هيكرا ديحاال با. يآواره م كرد مياز خونه و زندگ ،يتنهام كرد ،يكرد خميسنگ رو  ،يمنو برد يتو آبرو -

 .يكه داشتم منو آواره كرد يو از بهشت يبدبختم كرد. مردم باشم

هم  كترايزدن و كوچ يسر كوچكترا م يبزرگترا تو. چه خبره بابا كدوم بهشت؟ اونجا كه قفس بود عوض بهشت! اوووه -

 .اومد يصداشون در نم ديبا

 :تلخ گفت يبدش آمده بود، با كالم ايكه در آن لحظه از ثر حجت

 ؟يگ يبپرسم راستشو م يزيچ هياگه ازت  -

 :گفت ديبا شك و ترد زن

 .خب بپرس -

 :گذاشت و گفت ليفرمان اتومب يسرش را رو حجت
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 ها؟ ه،يو ساغر چ ليوك انيجر -

 :حت شد و گفترا ايثر اليخ

 ؟يبود دهيتو خودت اصالً نفهم يعني -

 :گفت يحوصلگ يبا ب حجت

 دم؟يفهم يم ديرو با يرو؟ چ يچ -

چشمم افتاد و  هويسر سفره  نكهيتا ا. رهيتو نخ ساغر م يكه بدجور دمياومده بود خونه تون د ليدو دفعه كه وك يكيواهللا  -

 .رو وا كرد ششيبه ساغر چشمك زد و ن ليكه وك دميد

 :كه خونش به جوش آمده بود، گفت حجت

 كرد؟ كاريساغر چ -

 :كرد و گفت يتك خنده ا ايثر

 يكه م ديسرخ شد و خجالت كش نيهمچ. عشق كدومه يدون ينه م هيفهمه مرد چ ينه م! اون كه بابا صد سال از مرحله پرته -

 .نيزم يخواست آب بشه و بره تو

 :فتخنده و گ ريقاه قاه زد ز بعد

 نياصالً از ا ليهم وك نيبه خاطر هم. بكنه فشويذاشت ك يو نم ديچ يرو م لينوك وك راهيراه و ب يب يكه ب نجاستيجالب ا -

 .ادي يخوشش نم رزنيپ

 :در فكر فرو رفت و آرام گفت حجت

حاال به . كنم كاريدونم باهاش چ يحاال م. كرده يخواسته م يكه م يدر نبود من هر غلط! مفت خور يعوض! كثافت كهيمرت -

 !موقعش

 :با عشوه گفت ايثر

 !نيپولداره، هم نكهيفقط به خاطر ا ؟يكه چ. بنده يبهش م ليآقا وك ليآقا وك يه. دوستش داره يليمامان جونتون كه خ -

 :بعد دوباره زمزمه وار گفت. نگاه كرد ايدر سكوت به ثر حجت
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 ...كه  چه ناحق كتك خورد، آخ! ساغر چارهيب -

 :حرفش را قطع كرد و گفت ايثر

 يليلگد و س يطور نيگناه هم يطفل ب نيمن؟ كه از دست تو جالد خورم و ا اياون  چارهيب ؟يك چارهيب ؟يآخ كه چ -

 !ميخورد

 :گفت يگر لهيو با ح هيگر ريزد ز ايثر

 ؟ينگفت ،يهمه جوره باهام يتو گفت ؟يدونست ينم ،يدونست يمنو م زيتو همه چ -

 :ناراحت شد و گفت حجت

ها؟  دم،يرو تك و تنها ولش نكردم و تو رو چسب نوايمگه نبودم؟ مگه ساغر ب ،يآخه آشغال عوض! يزن يه چقدر زِر م...اَ -

 يختيو پته جفتمونو ر يرو لو داد يسر آخر هم همه چ يتو كه پدر منو درآورد دم؟يخر يو اونو برات نم نيا راهيمگه راه و ب

 !آب يرو

 :گرفت و گفت يحق به جانب افهيق ايثر

. يابونيخ ،ييهر جا ،يگفت كاباره ا يكرد به من م يم شيوقت يب ايشد  يم نيكدوم پته؟ بابات هر وقت سر دلش سنگ -

 ينگم ه يچيچقدر تحمل كنم، صبر كنم و ه. منم گفتم آره يهست ينجوريخودت گفت، نگفت؟ گفت تو ا يامروز جلو يحت

 يب يسر دسته شون هم كه ب! تهيعفر نيميهمون س اياون داوود عصا قورت داده  اي. كنه يبارم م چاريكنه و ل يدهنشو وا م

خوردن  يدهنشون، عسله رو م يذاشتم تو يكردم و م ياگه من دستمو عسل م. همه و همه با من سر جنگ داشتن! مهربونته

 .گرفتن يو دستم رو گاز م

 :گفت هيبا گوشه و كنا حجت

 !يقدم تو عسل به اون خونه بردچ -

 آره؟ ،يزن يطعنه م يدار -

 .برو بابا -

 .را روشن كرد و حركت كرد نيدوباره ماش و
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 :با حرص گفت ايثر

 .لقمه نون بهم بده هيبابا  رم،يم يم يدارم از گرسنگ ؟يبر يخوا يحاال كجا م -

به  يياشتها يدو لقمه با ب يكيرا پر كرد و خودش هم  ايو شكم ثر ستاديا يجگرفروش كي يجلو يحرف چيبدون ه حجت

بزاز بروند تا  ميقرار شد به خانه رح ايبه اصرار ثر. شامشان را كه خوردند مانده بود چه كار كنند و كجا بروند. دهان گذاشت

 شود؟ يبعد چه م ننديبب

خود گفت  شيغنج زد و پ ايدل ثر. ند بودساز و آواز از خانه بل يصدا. دنديرس ميخانه رح كيشب بود كه نزد 10 ساعت

 »تو ميالبد بچه ها همه دور هم هستند خدا كنه زودتر بر يوا«

 .ستادنديدر خانه كه باز هم بود ا يشدند و جلو ادهيپ نيماش از

 :و گفت ديكش يسرش را تكان داد و آه حجت

 !وفا روزگار يب يا -

 اطيكرد و گوشه ح ياز در گذشت و داالن را هم زود ط يبا خوشحال. ديوقت حال و احساس شوهرش را نفهم چيه ايثر

 .ستاديا

 يكيو  ميرح. در حال خوش و بش بودند گريزن و مرد د يو ساناز همراه عده ا يپر. ديرقص يتخته م يوسط حوض رو ژاله

 .ان نشسته بودنامرتب و شلخته كنارش شهيهم مثل هم گميننه ب. منقل بودند يپا اطيته ح بهيغر ياز مردها

ناراحت شده بود، ظاهرش را حفظ كرد و هر  يآن دو از جا برخاست و با وجود آنكه كم دنيشده بود، با د ريكه غافلگ ميرح

 .رفتيخوش پذ يدو را با رو

ضمن صحبت، از زبان . خود برد و باز هم مثل گذشته او را مهمان خطاب كرد و وافور را به دستش داد شيحجت را پ م،يرح

 .ندارند يزندگ يبرا ييشده و حاال جا شانيكه دعوا ديحجت فهم

پس . دارد نيشاه ايآر لياتومب كي نيتومان پس انداز در بانك و همچن 1700بود كه حجت  مدهيسوسن فه قياز طر ميرح

 .از او سوءاستفاده كند يتوانست مدت يم ميخوب بود و رح وضعش

و  ريطرفش را اس يكرد و وقت يرا به تن م شيلباس بره و م شهيهم هياول يدارهايبود كه در د يگرگ خونخوار ميرح
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شده به سطل كاغذ مچاله  كيرا مانند  يمردن ينوايآن وقت بود كه ب ديكش يكرد و تمام دار و ندارش را باال م يدرمانده م

 .انداخت يآشغال م

 .كرد يم يراض يلياو را خ نيو ا ديحجت را غرق دود د ميرح

 .و حجت هم به بهانه دور شدن از غصه، به دود پناه برد ديرا سر كش ياپيپ يها وانيل ايهم ثر باز

**** 

كاباره  كي ايثر نكهيدر فكر فرو رفت و از ا ديماجرا را فهم يشب به خانه آمد و وقت مهياما جواد ن امد،يبه خانه ن يشب تق آن

 .شد رتينبوده، غرق در ح شيب يا

روزمره را  يزنها كارها. نديدرخت مو بنش بانيسا ريو ز ديايب رونيبهتر شد و توانست از اتاق ب يليحالش خ يب يبعد ب روز

 يوقت ،يورم كرده و زخم يساغر با صورت. كرد يصحبت نم اديز يكس. زد يدر صورت همه موج م يغم يدادند ول يانجام م

 .ديلنگ يرفت، م يراه م

 .زد يرا جارو م اطيدردمند ح يپخت و ساغر هم با تن يشست، اكرم ناهار م يرا م شيبچه ها يلباسها نيميس

ود و داد طرف اتاق حجت بر ياجازه نم ياو به كس. بود گريد يدر گلو مشغول كارها يو ساكت، با بغض نيغمگ كوكب

 .ديخرده ها را جمع كرد و آنجا را جارو كش شهيخودش تمام ش

 :خطاب به او گفت يب يب. بزرگ نشسته و به فكر فرو رفته بود وانيا ريظهر، كوكب لب تخت ز كينزد

 .گرده يگم برم ينكن، من م اليفكر و خ نقدهيا -

 :به اتاق فرزندش كرد و گفت ينگاه كوكب

 بره كه برگرده؟ ديچرا با -

 :گفت يميبا لحن مال يب يب

خب معلوم  م؟يشناس ينم اي مينيب يدختر رو نم نيا لينگفتم چرا با ما مشورت نكرده؟ چرا ما فام. كرده بود ياون كار بد -

 نقدهيساغر ا چاره،يدختر ب نياون وقتا. و وصله ما نبود كهيدختره ت نيمعلوم بود كه ا. كاسه ست مين ريز يكاسه ا هيبود كه 

 !ناپاك نز نياز دست و وجود ا ديعذاب كش
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 .ساغر افتاده بود اديكوكب تازه به . نقطه حساس يدست گذاشته بود رو يب يب انگار

 !كرده جايساغر، ساغر غلط كرده، ب -

 :رو كرد به ساغر و گفت بعد

 يخدا اله ؟يختيباالخره زهرت رو به جون بچه م ر ؟يباالخره كار خودتو كرد! تهيحرومزاده عفر يا ،يمارمولك موذ يا -

شناسمت؟ ادا اصوالتو  ينم يكن يم اليخ! كاه ريناجنس آب ز يا. كرد يزدت، كاش داغونت م يم شتريكاش ب. ازت نگذره

ر و با شرف رو از راه به د رياون مرد سر به ز يهان؟ چه جور ،يدار يچه سر و سرّ ليبا وك ارهيشرف پت يب. دونم ينم

 هان؟ ،يكرد

 يول ،يدل از مردا ببر يبتون ديآره؟ تو شا ،يكرد تيبه خوشگل هيتك! غلطا نيكنن، تو رو چه به ا نيخاك تو سر پاپت آخه

 يخونهخرابت م اديسر بچه م ب ييبه خدا اگه بال. رونيپرتت كرد ب ديكه با يكرم هي ،يخورده ا نيزم مونيم هيواسه من 

 !طهيكنم، سل

داشته باشه  يبا تو سر و سرّ ليهان؟ اگه آقا وك ،يزيدخترمو به هم بر يزندگ يخوا يكه حاال م يبه سر پسر من زد يگل چه

آخه تو كه ! نازا  يريكبيدنبال تو ا ادياون وقت م. دونه يخونه شه و قدرشو نم يخانوم تو هيپس خاك بر سر اون مرد كه 

 !چشمام يبرو گمشو از جلو ه؟يها چ يشكلك باز نيبهت نداده ا بچه رو هم هي اقتيخدا ازت رو برگردونده و ل

 :گفت تيبا عصبان يب يب

 يپاشو م يبه خدا بدجور. گناه نگو ثيحرف و حد. گناه تهمت نزن يزن ب نيبه ا نقدهيچه خبرته زن؟ از خدا بترس، ا -

 .ها يخور

و اكرم هم از دست  نيميس. نشست يب يكرد و كنار ب يم هيگر. شد يداشت له م ريو تحق نيهمه توه نيبار ا ريز ساغر

 .نديبگو يزيفعالً صالح نبود چ يول. خوردند يكوكب حرص م

خواست  يسرزنش ها م نيمادرشوهرش با ا يعنيرا تحمل كند؟  ييهمه رسوا نيهمه تهمت و ا نيتوانست ا يچطور م ساغر

 شناخت؟ به عدالت و حق خدا اعتقاد نداشت؟ يخدا را نم او قتاًيحق ر؟يتقص يگناه و ب ياو را محاكمه كند آن هم ب

 :گفت اديبا چشمان جوشان از خشم و فر يب يب
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 نيرو بد يهمون روز اول مخالف بودم حور. و پرروت رو ببرن زيمرده شور اون داماد نحس زن بار ه. خجالت بكش زن -

 ادته؟يتو رو كور كرد و حرف شد حرف خودت،  يگور به گور شده اون چشما يپول بابا يول ا،يح ينمك نشناس ب نيبه ا

اون در  چاره،يب. نيبب ايحاال ب. يآقا تق نيخب ع يگفت. هيزن چ همهف مين ست؟يمرد چشمش به سفره خودش ن نيگفتم ا ادتهي

وقته كه همه  يليمن خودم خ! اكپ نيبود و ا ايح ياون ب. نجابت نيداشت، ا يپست كهياون مرت يهر چ! عروست نشسته نيكم

 .دونستم يرو م يچ

 :گفت يبا تند كوكب

 ن؟ينگفت يچيه يول نيدونست يم -

و ندونسته، قضاوت به كتك  دهيهنوز حرف رو نفهم روزيخونه عقلشون كجا بود؟ پسر خودت د نيا يمردا نكهيا يبله برا -

 ها؟ ،يزن يطور بهتون م نيو هم يزن فكر نكرد نيا تيبه مظلوم. كرد

 :گفت نيبنابرا د،يآ يحاصل كرد كه از او بدش م نيقيساغر كرد و  انيبه چهره مشوش و گر ينگاه كوكب

 .ادي يبدم م يموذ طهيسل نيمن از ا اديبدش م طونيخدا از ش يهر چ -

 يخط. اغرسر س يبود رو ختهيباره فرو ر كيسقف آسمان از سنگ و كلوخ بود و  ييگو. رفت نيرزميرا گفت و به ز نيا

 يزن جوان ب نيكه چگونه ا دنديخانه به وضوح د رزنيدو عروس و پ. نشست گريد يو تأثر در چهره زنها رتياز ح قيعم

 .حقارت ها واقع شده نيگناه هدف بزرگتر

 نيتوانست زخم تلخ ا ينم يمرحم چياما انگار ه. كرد ينوازشش م نيبا كلمات و جمالت دلنش يب يكرد و ب يم هيآرام گر او

تن پوش در  يزده و ب خي يمانند برهنه ا م،يزخ يقرمز شده از اشك و با صورت دهيساغر با د. دهد نيدل شكسته را تسك

 :نگاه كرد و گفت يب يرا به محضر عدل ببرد، به ب يعدالت ياز ب تياخواهند شك يكه م يطاقت فرسا و مظلوم يسرما

 !يب يب -

 :گفت يب يب

 .لم ننهجان د -

 .كرد ينم ياريزبانش  اما
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 .بگو ننه بگو عوض غصه حرفتو بگو -

 :پردرد و بغض آشكار گفت يآمد با دل يكه انگار از عمق وجودش باال م ييو با صدا ديكش يآه سرد ساغر

- ؟يپس ك ؟يك  ...كنه  يم يكنه و كار يم يخدا نظر يك... 

 يم هيو اكرم هم گر نيميس. شد ياو آب م يدل سنگ هم برا. كرد هيگر يها يگذاشت و ها يب يب يپا يسرش را رو بعد

 .ختندير يزن مهربان و درمانده اشك م نيا يبخت اهيو س يبدبخت يكردند و برا

 :گرفته گفت يلرزان و دل ييبا صدا رزنيپ. را فشرد يب يب يگلو بغض

 .يدار ييتو هم خدا! دلم توكل كن، توكل زيعز -

 يساغر به نرم يموها يدستش رو. كرد يماه نگاه م وريبزند، فقط به آسمان روشن و گرم شهر ينتوانست حرف گريد يب يب

كس  چيواقعاً ه. دانست ينم يكرد كه كس يرا جستجو م يزيكرد و نگاهش چ يقلبش آرام درد م. رفت يم نييباال و پا

 .بود يكرد و در چه حال يدر آن حال به چه فكر م يب يب دينفهم

**** 

 يول. سوزاند يم شداريتلخ و ن يكوكب هم با ساغر قهر بود و او را مدام با زخم زبان ها. هفته از رفتن حجت گذشته بود دو

 .خواست يكرد و از خدا كمك م يساغر تحمل م

 .گذراندند يخود را م يليتعط يروزها نيبه مهرماه نمانده بود و بچه ها آخر يزيچ

 نيميس. كرد يم يپوست تنشان باز يرو ميمال يميهوا خوب بود و نس. آش بودند يردن سبزو اكرم مشغول پاك ك ساغر

. تمام شده بود زييقبل از پا يبودند و حاال خانه تكان يمشغول خانه تكان يبود كه همگ يچند روز. مشغول پختن ناهار بود

 .ناهار آش رشته داشتند

كوكب رفته بود تا . كه خوابش برد دينكش يكرد و طول يم ياحساس خستگ. ديدراز كش يرا كنار گذاشت و كم انشيقل يب يب

 .مدرسه بخرد فينادر ك يبرا

 :گفت اكرم

 نه؟ ست،ياز حجت ن يخبر چيساغر ه -
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 :تربچه ها را پاك كرد و گفت ساغر

 .ست به چوب بشهبشه و منو از دست مادرش نجات بده وگرنه فكر كنم مادرش د يخدا كنه زودتر خبر يفعالً كه نه ول -

 .باز شد و جواد داخل شد اطيح در

 .او هم جواب داد. دو زنها سالم كردند هر

 كجاست؟ نيميزن داداش، س -

 :انداخت و گفت نيرزميبه ز ينگاه اكرم

 پزه، صداش كنم؟ يداره ناهار م -

 .ششيرم پ ينه خودم م -

سر  يجواد هم از فرصت استفاده كرد و آرام رفت باال. اصالً متوجه او نشد نيميس يرفت ول نييپا نيرزميز ياز پله ها جواد

 :و گفت نيميس

 .هو و و و  -

 :گفت ديو تا جواد را د ديكش يغيج نيميس

 !نبرده زاديبه آدم تيچيخاك بر سرت كنن كه ه -

 :خنده و گفت ريزد ز جواد

 عوض سالمته؟ -

 .تا من هم بهت سالم كنم ايآدم ب نيتو ع -

 :و گفت نيميشانه س يدست انداخت رو وادج

 م؟يدار يناهار چ -

 :هم دستش را كنار زد و گفت نيميس

 .نيبب ،خبيچشم كه دار -

 .زميعز يعنيآشپز ...  يدون يپخت، آخه م يم زيعز يكاشك يول! آخ جون آش رشته -
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 :سرش را تكان داد و گفت نيميس

خدا فقط . ينيكه بب يبهت محبت كنن چشم ندار يهر چ. يجواد تو مثل اون گربه كوره هست هيچ يدون يم! يريآره تو بم -

 .تو افتادم ريبه داد من برسه كه گ

 :در دهان گذاشت و گفت يتكه نان جواد

 ه؟ياوضاع خونه چه جور -

 :را باال انداخت و گفت شيشانه ها نيميس

 شيو آت نهياز اونا بب يكنه تا نشون زيرو تم ايرد كه اتاق حجت و ثرساغر رو وادار ك ز،يعز روزيد يول...  يهمون جور -

 .رهيبگ

 .دونه يخواد از اون بگذره خدا م يم يمادرم ك! ساغر چارهيب -

**** 

. نكبت بارشان شدند يبزاز واقع شده بود، اجاره كردند و مشغول زندگ ميكه خانه رح ياتاق در كوچه ا كيو حجت  ايثر

 ايدر كاباره ها  ياشيو ع يبه خوشگذران روقتيشبها هم تا د. ديخواب يتا بعدازظهر م ايرفت و ثر يروزها حجت سر كار م

 .پرداختند يم ميخانه رح

 يگاه. كرد يكار م يتراشكار كيداوود هم رفته بود و حاال در  شياز پ. توانست خوب كار كند يمثل سابق نم گريد حجت

دو بار صاحبكارش به او تذكر . كه هنوز اول صبح بود يبرد در حال يخوابش م يشد كه حجت از شدت خستگ يم دهياوقات د

 .تكرار نشود گريرا داشت، اما حجت قول داد كه د شكردن رونيقصد ب تيداده بود و بار سوم با عصبان

 يمنقل م ياش هم پا يكاريود، دائماً خسته بود و اوقات بسرِ كار ب يوقت. فكر كردن به خانواده اش نداشت يبرا يمجال او

 .گذشت

مشروب . ديخواب يخورد و م ياو فقط م. ورم كرده بودند شيو لبها ينيشكمش بزرگ و ب. چاق و زشت شده بود يليخ ايثر

 .رفتند يدر منجالب فساد فرو م شياز روز پ شتريهر روز ب ايحجت و ثر. ديكش يم گاريخورد و س يم

**** 
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صحبت  يداشت، رفته بود تا درباره كار با و لياتومب شگاهيكه نما مياز دوستانش به نام كر يكي دنيد يشب داوود برا كي

 .كند

 :سواالت او را پاسخ داد، گفت نكهيخان بعد از ا ميكر

 يول... كنم  يدل دل م يه. يترسم ناراحت بش يم يخوام بهت بگم ول يواهللا چند روزه كه م. داشتم يعرض هيآقا داوود  -

 .گم يم ،يشه، حاال اگه اجازه بد ينم گهيد

 :در فكر فرو رفت و گفت داوود

 ؟يچه ناراحت د،ييبفرما -

 :كرد و بعد گفت يطرف و آن طرف را نگاه نيخودش را جمع و جور كرد و ا يقدر ميكر

 .شه به داداشت حجت يواهللا موضوع مربوط م -

 :گفت يشانيبر پ يبا اخم داوود

 خب؟ -

 كه؟ شيشناس يم ،يكن يبزاز رفت و آمد م ميآقا حجت شما با رح يچيه -

 :تكان داد و گفت يسر داوود

 م؟ينه كدوم رح -

خانه اش  يرو آورد رقاصه تو ايثر يمدت هيكه  يهمون. كرد يالله زاره و با سوسن تپل كار م يبابا همون كه خونه ش تو -

 ...ضاح رو باال آورد، رفت به جاش ژاله رو آورد اون افت ايكرد و بعد هم كه ثر

 :را بشنود، گفت ميكر يحرفها هيكه مشتاق بود، بق داوود

 .اش رو بگو هيشناسم، بق يرو نم ناينرو، من كه ا هيحاش نقدريا -

 :خوشحال شد و گفت ميكر

آدماست نه خودشون و  بياون چشمش به ج. مونه يمثل كفتار م ميرح. ميره خونه رح ياره داش داوود، داداشت داره م -

ره و  يدونه كجا م يبنده خدا نم ديشا. هم به داداشت برسون ييندا هي ن،يخواستم بهت بگم حواستون رو جمع كن. مرامشون
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 .كنه يم كاريچ

صبح به  11عت اما روز بعد سا. نگفت يزيكس چ چيآن شب داوود به ه. گرفت و رفت ميرا از كر ميآدرس خونه رح داوود

 .دوباره در زد امد،ين يصبر كرد و چون جواب يكم. ستاديداوود در زد و همانجا ا. باز بود ميدر خانه رح. همان آدرس رفت

 :ديبه گوش رس گميخشك و رعشه دار ننه ب يصدا باالخره

 اون پشت؟ هيك ه؟يك -

 :گفت داوود

 خونه ست؟ ميآقا رح -

صورتش . زده بود رونيچرك و چروكش ب يروسر رياش از ز دهيژول يموها. باز كرد شتريدر آمد و در را ب يجلو گميب ننه

ننه . وضع رقت بار او احساس تهوع كرد دنيكرد و از د رزنيبه پ يداوود نگاه. و خشك بودند اهيس شيو لبها دهيرنگ پر

 :گفت گميب

 .ومدهيرفته شمرون، تا حاالم ن شبيد. ستيخونه ن يكار دار ميتو، اگرم فقط با رح ايب يهست ياگه مشتر -

 :ديحرف بزند، اما ناچار پرس رزنيشد با پ يچندشش م داوود

 اد؟يم يك -

 :گفت يحوصلگ يندارد با ب يكه معلوم بود حال خوش رزنيپ

 .دونم ينم... اديوقت ن چيه اي اديظهر ب اديحاال ب. دونم يچه م -

 اد؟يشب ب يكن يفكر م -

 تو رو سننه؟ اد،يخوا ن يم اديخواد ب يجوون م يآورد ريبابا وقت گ يا -

 .آخه كارش دارم -

 .دونم يچه م -

 :بلند گفت باًيتقر ييداوود با صدا. پشتش را به داوود كرد كه برود گميب ننه

 ؟يشناس يحجت رو م -
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 :به داوود انداخت و گفت يبعد نگاه. كرد يو مكث ستاديعجوزه ا رزنيپ

 كدوم حجت؟ -

 !استيزنش ثر كه اسم يهمون -

 ؟يدار كاريباهاش چ ؟يهست شيتو ك -

 ش؟يشناس يباهاش كار دارم، م. من داداششم -

 .كند يرا عصبان ميبزند و رح يحرف ديترس رزنيپ

 .شناسمش ينه نم -

 :خورد و گفت يا كهي داوود

 ؟يپس چرا پرس و جو كرد شيشناس ياگه نم ؟يگيچرا دروغ م -

 .اونم از همه  كنميپرس و جو م شهيمن هم يطور نيهم-

 .را گفت و رفت نيا

 رديبگ يا جهينت ديشا ديايگرفت برود و فردا شب كه شب جمعه بود ب ميندارد تصم يا دهيانجا ماندن فا ديكه د داوود

در  ميرح خبر امدن برادر حجت را به او داد ناگهان گمياز دوستانش به خانه برگشت و ننه ب يبا عده ا ميهمان روز رح عصر

 :گفت رزنيخود فرو رفت وساكت شد آرام لب تخت نشست و به پ

 هان؟ ينگفت يزيتو كه چ -

 :كرد و گفت يچندش اور يخنده  رزنيپ

 .من درسمو خوب بلدم -

 يشناسيم ياز امشب نه تو حجت زنميچهار تا قفل بهش م يكيعوض  يوا كرد يخوديوقت بفهمم چفت دهنتو ب هيخوبه اگه  -

 فهم شد؟ ريش اينه ثر

 :و گفت ديدوباره خند رزنيپ

 !ميبه چشم آقا رح يا -
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 كرديبار اوضاع فرق م نيباز بوداما ا اطيرفت دوباره در ح ميرح يشب مرتب و اراسته به خانه  8بعد داوود ساعت  شب

او شد و همانطور  يشد گلناز متوجه  اطيداوود بدون انكه در بزند وارد داالن و ح ديرس يساز و اواز و خنده به گوش م يصدا

 : ديو پرس مدجلو ا ديجويدهانش را م يكه آدامس گوشه 

 ش؟يفرما -

 :به او كرد و گفت ينگاه داوود

 .كار داشتم ميبا رح -

 :دستش را به كمر زد و گفت زن

 !ستين -

 نديرا بب ايحجت و ثر ديتا شا كرديرا نگاه م اطيداخل ح داوود

 س؟كجاست؟ين -

 :ادامسش را باد كرد و تركاند و گفت زن

 ادشيم -

 :اورا نگاه كرد و گفت يسر تا پا داوود

 اد؟يبمونم تا ب تونميم -

 :و گفت ديخند گلناز

 .تو ايچرا كه نه؟ ب-

ها  ياز صندل يكي يكرده بود رو يگونه جاها سپر نيوقت و عمر خود را در ا شتريمكانها اشنا بود و ب نيكه با ا داوود

 :آراسته كنار او قرار گرفت و گفت يكه ژاله با سر و وقع دينكش يطول .نشست

 سالم -

 :نگاهش كرد و گفت داوود

 سالم -
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 كارم؟ يبرم پ اي شتيپ نميبش -

 :كرد و گفت يكوتاه يزنها اگاه بود خنده  نيا رنگيو ن لهيكه با ح داوود

 !لتهيهر جور م -

 :و نشست و گفت ديرا جلو كش يگريد يصندل ژاله

 ميبزن يگپ هيبا هم  اميكردم ازت خوشم اومد گفتم ب يم گاتيراستش از اون طرف ن نيبش گهيبهم م لميم -

 :به زن كرد و سر صحبت را با او باز كرد و گفت ينگاه مين داوود

 .نمشيب ينم ست؟ين ميرح -

 اديم گهيساعت د هي رونيرفته ب -

 ؟ياسشنيبه اسم حجت م يتو مرد نميبب -

 .و بره اديصد تا حجت ب ديشا رهيو م اديم اديمرد ز نجايا -

از  شترشونيب. گن ينم شونوياصل ياز مردها اسمها يبعض... تازه شم . يكار دار يو با ك يگ يدونم تو كدوم رو م ينم من

 .گن يم يترس زن و مادرزناشون اسم دروغ

 .خنده ريدوباره زد ز بعد

 :ديو پرس ديهم خند داوود

 .استيكه اسم زنش ثر يهمون -

 :خنده اش را قطع كرد و گفت ژاله

 ؟يواسه چ يگرد يدو تاسم م نيدنبال ا -

 ؟يشناس يم نمشون،يخوام بب يم. باهاشون كار دارم -

 .شناسم ينه نم -

 :ديبا تعجب پرس داوود

 ؟يشناس ينم -
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 :گفت يبا خونسرد ژاله

 بشناسم؟ ديبا -

 ست؟يبزاز ن ميخونه رح نجايخب آره مگه ا -

 :و گفت ديخند ژاله

آدرسو . ميبزاز ندار ميرح نجايما ا! صافكار ميبزاز، بلكه رح مينه رح يهست ول ميخونه رح نجايا ياومد ينه جونم عوض -

 .دادن يبهت عوض

 :با تعجب به ژاله نگاه كرد و گفت داوود

 ؟يشناس يبزاز م ميب اسم رح يتو كس -

 :آمد و گفت يكرشمه ا ژاله

 /چكاره ست يگ يبزاز كه م ميرح نيا نميبب. شناسم يها رو هم نم يليشناسم خ يها رو م يليمن خ -

 :آتش زد و گفت يگاريس داوود

 .نهيخونه، كارشم هم نيصاحب ا نيع -

 ؟ير يم اي يمون يم. وقت برنامه منه گهيخب د. يشناس يرو نم يكس نيهمچ هيما  زمين جونم، نه عز -

 :داد و گفت هيتك يبه صندل داوود

 .عجالتاً كه هستم -

 يطوره، ول نيآدرس رو اشتباه داده؟ ظاهراً كه هم ميكر يعني«داوود در فكر بود . زد و ازكنار داوود رد شد يلبخند ژاله

چه جور  ه؟يگن ك يكه م يبزاز ميرح نيداده باشه؟ اصالً ا يآدرس رو عوض ديكرد چرا با يچرا؟ اون خودش منو راه

 »االن حجت كجاست؟ يعني ه؟يآدم

كه آنجا را ترك كند و  ديبه هر حال بهتر د. توانست بكند ينم يكار چينداشت و فعالً ه يسواالت خودش جواب يبرا داوود

 .ديو ماجرا را بگو ميكر شيشنبه باز برود پ

. خواسته بود ميكه رح يهمان طور. ژاله كارش را خوب انجام داده بود. آمد رونياز پشت در اتاق ب ميداوود رفت، رح يوقت
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ساعت بعد از رفتن داوود، حجت و  كي. خنده اش فضا را پر كرده بود يچاق و سبزه رو نشسته بود و صدا يگلناز كنار مرد

 .دنيكرد به چرت و پرت گفتن و قاه قاه خند عولو شد و شرو يكنار پر ايثر. آماند ايثر

 :وفاور را به دست حجت بدهد، گفت نكهيقبل از ا رزنيپ. گميرفت سراغ منقل ننه ب يهم با سالم و احوالپرس حجت

 !شه ها يسه تومن م -

 :زشت رو عجوزه كرد و گفت رزنيبه پ ينگاه حجت

 چه خبره؟ -

 :گفت يكج خلق يبا كم رزنيپ

 !مهيبه من چه؟ دستور آقا رح -

 :گفت يكه خمار دود بود، با ناراحت حجت

 .باشه -

 :در خود فرو رفت و گفت يآمدن برادر حجت را به او گفت، سوسن كم يماجرا ميشب كه سوسن آمد و رح آخر

 .گهيد نجاستيفهمه كه داشش ا يكنم؟ باالخره امروز نه فردا م كاريچ يگ يخب م -

 :با اخم گفت ميرح

 م؟يدستامونو بشور مينخورد يچيما هنوز ه -

 :گذاشت و گفت وانيلبه ا يرا رو فشيك سوسن

 م؟يكن كاريشما بفرما چ -

 :غرغر كرد و گفت يكم ميرح

 !دهيرس نيگم وقت هروئ يمن م گهيخب معلومه د -

 :خورد و گفت يا كهي سوسن

 !؟يزود نيبه ا -

. ميتازه اگه ما رو به مأمور نفروشند شانس آورد. شه يو ببره كه كار خراب م رهياگه داشش بفهمه و دستشو بگ. گهيآره د -
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 ؟يچ گهيد ياالن ژاله تونسته دست به سرش كنه، فردا و فرداها

 :و گفت ديرا سر كش وانشيل سوسن

 آره؟ ،يكرده باش يچرب نشده كار لتيتا سب يخوا يتو هم م -

 :كرد و گفت يخنده كوتاه ميرح

 .تو بود يهمه نقشه ها نايا ؟يخود تو چ -

 :كرد و گفت ياخم سوسن

و  يهمه بدبخت نيا گهيآورد ما د ينكرده بود و دووم م تيا ا ا دختره اگه خر! دخترخ خرِ زبون نفهم نيخاك بر سر ا يول -

 .ميزحمت نداشت

 :و گفت ديباز هم خند ميرح

 ؟يديهم زحمت كش يلينه كه خ -

 :گفت يبا دلخور سوسن

 ؟يديپس نه، البد تو زحمت كش -

 :را باال انداخت و گفت شيشانه ها ميرح

 .آره ياگه بخواد حسابشو كن -

 :جلوتر آمد و گفت سوسن

 .دونم آب از كجا گله يندونه من كه م يآره ارواح عمه ت هر ك -

 :اخم كرد و گفت ميرح

 ه؟يمنظورت چ -

 :ادامه داد يزيآم طنتينازك كرد و بعد با لبخند ش يپشت چشم سوسن

 دونم، آره؟ ينم يبگ يخوا يمثالً م -

 :طرف و آن طرف شد و گفت نيا يكم ميرح
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 رو؟ يچ -

 :شد و گفت يعصبان يكم سوسن

 !كرده آقا فيرو واسه من تعر زيهمه چ ايكه ثر يخوبه بدون يدون ياگه نم. چپ نزن يخودتو به كوچه عل -

 :گفت ظيو غ يبا ناراحت ميرح

 رو؟ يمثالً چ -

 :زد و گفت يلبخند سوسن

. رونيب شيانداخت اديگند كار درن نكهيو بعدشم واسه ا يكه تو اونو گول زد نيا! شكمش مال توئه، نه حجت يتوكه  نيا -

من از  يدونست يچون م. يببره، دست به دامن من شد ييخرده خله و كم طاقت و ممكنه گلناز بو هي ايثر يديچون د يول

 يرو انداخت ايدست من و ثر يتو يدستشو گذاشت. بهتر از من نبود برات يكس نيخونشم بنابرا ةدارم و تشن يحجت دل پر

 !حجت شير خيب

كرد  اليحجت احمق ساده خ. بهش يرو انداخت ايو ثر يحجت بدبخت رو مست كرد يترفند حساب هياونوقت با  ادمهيكه  من

 .خره يشه و ونگ ونگ بچه شو به جون م يبابا م يبه زود

 يزيچ نكهياونم بدون ا يبود دهيچون نقطه ضعفشو فهم ،يكرد يوابسته م ايبه ثر شتريب روز اون احمق ننه مرده رو هر

 ةكه ساخت لهيپر ح يباز نيحاال هم اگه ا. رو گرفته بود ستيب ةنمر تيهم كه از خر ايثر. ميبفهمه شد مترسك آقا رح

 .شه مگرنه يبد م يليخراب بشه خب خ مهيآقارح

 :تر شده بود، گفت يكه عصبان ميرح

 

 آره؟ ،يدون يرو م يا نه بابا پس تو همه چ -

 :گفت يظاهر يبا خونسرد سوسن

 كه؟ يديشن -

 يخوا يو م يدونه كه حاال تو قاتل شوهرش شد يم ؟يدينقشه ها رو كش نيدونه كه تو تمام ا يم نويا ايثر يول. دميآره شن -
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 هان؟ ،يداشت اليعالمه خ هيخانواده حجت،  يدونه كه واسه خونه و زندگ يآره؟ م ،يبساز ينيبدبخت هروئ هيازش 

 :و گفت اورديخود ن يبه رو يرا گم كرده بود ول شيدست و پا سوسن

 منظور؟ -

هم  يحرف چيو ه ميبا هم بود ميكه كرد يسوسن، هم تو هم من هر كار نيبب. پس حاشا نكن. يدون يمنظورم رو خوب م -

كنار و درست فكر  ميرو بذار تيدرست نشه بهتره كه خر يبره و دردسر شيكارا خوب پ هيبق نكهيا يپس برا. ستيتوش ن

 نشويماش مياگه بتون. خوبه يليواسه ما خ نيافته و ا يبه تنگنا م كمحجت داره كم . چنگمونن يو حجت تو ايهنوزم ثر. ميكن

 ست؟ين يخالصه لقمه بد... مونه پول نقدش  يم ميريازش بگ

 :گفت سوسن

 !نياول پول، بعد ماش -

 :سرش را به عالمت مثبت تكان داد و گفت ميرح

 قبوله -

 :و گفت ديخند سوسن

 .به من اعتماد كرده و حجت هم به تو ايثر چارهيب -

 .خنده ريهر دو زدند ز بعد

. شدن، فرار كرد دهيبود الغراندام كه از ترس د يكس هيسا. داد يآنها را گوش م يداشت تمام حرفها يدر اتاق كس پشت

گرفت و  شيرا در پ ييبه سرعت راه دستشو نيبنابرا. اورنديسرش ب ييمعلوم نبود چه بال نند،يدانست اگر او را بب يخوب م

 .نبود جز ساناز يكس او. وانمود كرد كه قصد رفتن به آنجا را دارد

رد و  ميسوسن و رح نيكه ب ييتنها شد به تمام حرفها يوقت. روبرو باال رفت و داخل اتاقش شد و در را بست ياز پله ها ساناز

حامله ست و خودشو انداخته گردن حجت بدبخت  ميپس ثرا از رح! استيپس حاال نوبت حجت و ثر«بدل شده بود فكر كرد 

 »!دارن؟ نواين بيو سوسن طمع به شندغاز ا ميپس رح! اهيروس

 يم يچطور«خود فكر كرد  شياو پ. هم كرده بود انتيمخصوصاً كه حاال خ. آمد يخوشش نم اياز همان روز اول از ثر ساناز
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شه بهش ثابت كرد كه بچه تو  يم يداد؟ چطور شيخونه روند و فرار نيشه اونو از ا يشه حجت رو نجات داد؟ چطور م

 »ست؟يمال اون ن ايشكم ثر

پس بهتر بود فعالً دهانش را ببندد و سكوت . شود يه مبكند حتماً كشت يكار ايبزند  يحرف نيدانست اگر كوچكتر يم ساناز

 .خواهد آمد شيپ يچه اتفاق نديكند تا بب ارياخت

را به كاشان نزد دوستان از خو بدترشان  ايماه حجت و ثر كيكه  دنديو سوسن فكر كردند و نقشه كش ميرح يطرف از

 .كند دايآشنا شود و داوود هم نتواند او را پ نيماه با هروئ كي نيبفرستند تا حجت در ا

شدند به  يكرد كه باالخره آنها راض ينيمقدمه چ شانيخواند و برا ايآنقدر به گوش حجت و ثر ميهمان روز، رح بعدازظهر

 .دوباره سرحال و با نشاط به تهران برگردند يكاشان بروند و بعد از مدت

ماه،  كي نيكاشان شدند تا در ا يو غالمرضا كه دوست آنها در كاشان بود راه حجت به همراه سوسن ليروز بعد اتومب صبح

 .اجرا شود ميسوسن و رح يتمام نقشه ها

**** 

 :با تعجب به او نگاه كرد و گفت ميكر. خان رفت و ماجرا را گفت ميروز، داوود دوباره به سراغ كر همان

 .اون آدرسو نميشه؟ بده بب يمگه م. رممكنهيغ -

 :كه آدرس در آن نوشته شده بود، نگاه كرد و گفت يه كاغذب بعد

 .جاست نيآدرس درسته، هم -

 :گفت داوود

 ؟يشناس يرو م ميتو خود رح نميبب -

 ادياونجا ز يهاد. آدرس نيبه هم ميو امشب بر ميرو بردار يهاد ايگم ب يمن م. شناسه يم قميخان، رف يهاد ،يمن نه ول -

 شناسه، چطوره، ها؟ يرو م ميحتماً رح. ادي يره و م يم

 :گفت داوو

 .بذار فردا شب. امشب نه، من كار دارم -
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 .شه يمعلوم م زياون وقت همه چ. ميباش تا بر نجايا 8خب فردا شب ساعت  -

 .كرد و رفت يخداحافظ مياز كر داوود

**** 

 يسكو يرو يب يب. شست يرا م يب ياتاق ب يهم پرده اطلس نيميپخت و س ياكرم هم ناهار م. دييسا يداشت كشك م ساغر

 .زد يبرگشته بود و هنوز هم با ساغر حرف نم ديكوكب تازه از خر. كرد يم يو بنفشه باز يكنار اتاقش نشسته بود و با گل

و  ريت يهوا خوب شده بود و از گرما. را شست و جمع كرد شيو ظرفها ختيشده را داخل دبه ر دهييسا يكشك ها ساغر

 :كوكب لب حوض نشست و گفت. نبود يمردادماه خبر

 شده؟ ياختر خانوم چ يديفهم يب يب -

 :بعد گفت ند،يتا بهتر بتواند كوكب را بب ديكنار كش يبنفشه را قدر يب يب

 شده؟ ينه چ -

 :زد و گفت يلبخند كوبك

 .موتور هيتصادف كرده، با  -

 :گفت يبا تعجب و ناباور يب يب

 شده؟ يچرا؟ حاال چ -

زنه بهش و  يموتور م هيخانوم برسونه كه  يصفر اونا رو به شمس يياومده كه خبر دا ياز خونه قمرخانوم م! بس كه فضوله -

 .خونه ملك خاتونه ياالن سه روزه كه تو. شكنه يراستش م يو پا نيزم يافته رو ياونم م

 كنه؟ چرا اونجاس؟ يم كاريخونه ملك خاتون؟ اونجا چ -

نكنه، ملك خاتون آورده ش خونه  تياختر شكا نكهيا يبرا. اونو شكسته يخاتون با موتور زده و پا آخه برادر ملك -

 !اون در امانه يمحل از فضول يمدت هيبه هر حال كه تا ... خودشون تا پاش خوب بشه 

 :ناراحت ادامه داد يبا حالت بعد

 .داد يوگرنه رفتن بچه منو هم به همه خبر م ستيخوب شد كه ن -
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 :انداخت و دوباره گفت اطيبه در ح يو نگاه ديكش يآه سرد كوكب

دونم االن كجاست، چه  ينم. تركه يبه خدا دلم داره م. ندارم يخبر چيماهه كه ازش ه كياالن ! حجت رهيمادرت بم ياله -

است بد بودند و بد و گروونيد زميآخه پسرم، عز. نه از خودش خبر دارم نه از زنش. داره يكنه و چه حال و روز يكار م

 !ستميو ن هست ةتاوان پس بدم؟ آخه هم ديكردن، من چرا با

 :گفت يب يب

 كه؟ يدوباره شروع كرد -

 :شد و با بغض مادرانه گفت يجار شياشك از چشمها ارياخت يب كوكب

 .تونم ينم گهيد يب يبه خدا ب -

 م؟يبكن ميتون يچه كار م يزنم ول يمن هم دلمگرفته و دارم براش پرپر م -

 يم يطور نيپدر ا هيآخه . كنه ياون كجا رفته و چه كار م نهيهم ازش نگرفت كه بب يسراغ هي ياصالً تق ،يب يب ينيب يم -

 !شه؟ آخه مگه دل آدم از سنگه؟

 . گفت ينم چيساكت بود و ه ساغر

كب از پشت سر به او نگاه كرد و با كو. طناب پهن كند يرو يرفت تا پرده را بعد از آب كش نيميجا بلند شد و به كمك س از

 :را چرخاند و گفت شيحرص رو

 يرو پروار م گرونيد! رونيب ميكن يخودمونو پرت م يتو خونه هامون، اون وقت بچه ها مياري يمردم رو م يما بچ ها -

 !خدا واسه مفت خورا و رندون خواسته. و مال خودمون رو الغر و رنجور ميكن

او  نهايقبل از ا. شد يزبان تلخ و گزنده كوكب نم فيحر ينزند، ول شين گريبه كوك كرد كه بس كند و د ياشاره ا يب يب

 .زنه يدرنده و عقرب گونه حرف م يليحاال خ يلجوج و سمج نبود ول نقدريا

 :صدا زد يوارد شد و بعد از سالم و احوالپرس اطياز در ح داوود

 ؟نه اياكرم، ناهار حاضره  ياكرم، آها -

 :باال آمد و گفت نيرزميز ياز پله ها اكرم
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 .حاضره گهيساعت د ميتا ن -

 :نشت و گفت يب يكنار ب داوود

 نه؟ ست،يخبر ن ييما ،ييجون از چا يب يب -

 :را شست و گفت شيدستها ساغر

 .زمير يچرا آقا داوود حاضره االن م -

برداشت و به كوكب  ياستكان چا كيبعد، . سكو گذاشت يرو ينيو با س ختيخوش رنگ و رو ر يچند استكان چا ساغر

 :به ساغر كرد و گفت يكوكب نگاه غضبناك. تعارف كرد

 ييخوام نه چا ينه خودتو م. ايچشمان ن يدور من نچرخ و جلو نقدهيهم ا خوديب ستم،يدرمونده هم ن ستميخودم كه چالق ن -

 ؟يديفهم ،يسراغ پخت و پز ندار يهم كه بر يحق. ت رو

 .اكرم رفت شيپ نيرزميگذاشت و به داخل ز ينيرا داخل س يچا. سكوت كرد شهيمثل هم اغرس

كامالً معلوم بود كه دلخور  يول د،يرا سر كش شيكرد، در سكوت چا يم يكه از برخورد مادرش كم كم احساس ناراحت داوود

 يجز به فرمان او عمل نم ييده بود كه گوآن چنان در جسم و جانش رخنه كر طانيش يول ديفهم يرا م نيكوكب ا. شده است

 .كرد

 يكار ب. كرد يم يپناه خال يزن ب نيدق دلش را سر ا ديرس ينم گرانيخواست و بس و چون زورش به د يفقط حجت را م او

تر  ميچون مطمئن بود اوضاع وخ د،يبگو يزيهم چ يتوانست به تق يشده بود حرص خوردن از دست كوكب، اما نم يب

 .خواهد شد

و  نيريش يو آب نباتها وهيپر از م يهم با دستها يآمد و تق اطيدر ح يصدا. پهن كردند وانيا يو ساغر سفره را رو نيميس

 .خوشمزه وارد شد

 !نيخوب و نازن يب يسالم به ب -

 :جواب سالمش را داد و گفت يب يب

 .ناهار حاضره. يكه به موقع اومد ايننه، ب ايب -
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 :صدا زد يسالم كردند و تق يوس ها به تقو عر كوكب

 .ها رو ببر بشور وهيم نيا ايساغر ب -

 السيدانه گ كيشست،  يها را م وهيطور كه م نيهم. و به كنار حوض رفت ختيها را داخل آن ر وهيآورد و م يسبد ساغر

 .سرش ظاهر شد يآن را حس نكرده بود كه كوكب مثل اجل معلق باال ةدر دهان گذاشت، اما هنوز مز

گناه االن كجا  يبا اون بچه ب چارهياون زن ب ستيمعلوم ن! به پروار كردن شكمت يو افتاد يكرد رونيرو ب بيخوب رق -

 يمرد، ول يتا حاال م ديتو بود با يكه جا يواهللا هر ك. خورن يم السينشستن و گ نجايخانوم ا يخورن، ول يدارن غصه م

 !تو يعجب پوست كلفت

 .كه او به ساغر چه گفت ديو نشن ديند يكس. باال رفت وانيا يآشكار، از پله ها يرا گفت و با خشم نيا كوكب

دانست كه مادرشوهرش او را مسبب  ياو م. آن، طعم تلخ بغض را حس كرد يرا از دهان خارج كرد و به جا السيگ ساغر

 .از او به دل گرفته است يقيعم ةنيهم ك ليدل نيداند و به هم يآمده و رفتن حجت از خانه م شيمشكالت پ

 »!گهيهم سرنوشت شومِ منه د نيا! روزگار يا«و در دل گفت  ديكش يآه ساغر

كرده، با  يزده و كار يكه حتماً دوباره كوكب حرف ديفهم يب يب. رفت ينم نييساغر پا ياصالً از گلو يول. كوفته داشتند ناهار

 :به ساغر، گفت ياشاره ا

 ؟يخور يننه، چرا نم -

 :گفت ساغر

 .ستيگرسنه م ن. ندارم ليجون، م يب يب -

 .به ساغر نكرد يتوجه چيلقمه را دهانش گذاشت و ه اورديخود ب يبه رو نكهيبدون ا كوكب

 :از ناهار هم رو به او كرد و گفت بعد

 .يسفره رو جمع كن، هنوز كه نشست -

او را مرتب كند، چون قرار بود به  ياكرم هم همراه داوود به اتاق رفت تا لباسها. سفره را جمع كرد نيميهمراه س ساغر

 .برود رونيب
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 :گفت يبه تق يب يب

كشه و واسش  يدلم داره پر م. يارياز حجت واسم ب يخبر هي نكهياونم ا. بهت بزنم يحرف هيخواستم  يجان ننه م يتق -

 .ت چارهيزن ب نيهم من و هم ا. نگرونم

خواست بشنود كه او چه  يزد و فقط م يقلبش تاپ تاپ م. و منتظر جواب او بود دييپا يرا م يباز تق يبا چشم و گوش كوكب

 .ديگو يم

 :را درهم كرد و گفت شياخمها يتق

و  يب يالاقل از ب چ،يهم از اهل خونه كه ه يحال هيخوشه كه  نقدهيكنه، ا يم شويهرزه داره زندگ يحالش خوبه، با اون قرت -

 !خوبه و بس واريجرز د يپسر واسه ال نيا. رهيگ يمادرش نم

 :گفت شانيپر يبا حالت كوكب

 نش؟يديشما د -

 :به زنش كرد و گفت ينگاه مين يتق

 !رفتم دستشونو ببوسم، حضرت آقا اجازه ندادن، گفتن وقت ندارم و فعالً برو -

 :ادامه داد يب يب د،ينفهم يزيكه چ كوكب

 .اديب يستيتو ن يحداقل وقت. به مادرش بزنه يسر هيو  اديپس اگه حالش خوبه و راحته بهش بگو ب يننه تق -

- كردم كه بره و  رونشيمن ب. خونه بذاره نيا يخواد اون پاشو تو يوقت دلم نم چيبگم؟ من ه يجان چطور يب يبابا ب يا

جان  يب يب. بازم كمه فتهياون اگه صد دفعه هم به غلط كردن ب. رم طرفش يهم نم رهياگه بم ياصالً و ابداً حت. گورشو گم كنه

 .الاقل قدر خونه و شرافت خونه رو بفهمه. بخوره گخرده به سن هيبذار آدم بشه و سرش 

چاق كرده بود را گرفت و شروع كرد  امكيكه س يانيرا دراز كرد و قل شيپاها. است هودهيحرف زدن با پسرش ب ديد يب يب

 .دنيكشبه 

مجالش  هيكرد حتماً گر يحجت م ادي شترياگر ب. شد رهيخ وانيكف ا يلويگرفته به ز ياز اعماق دل و با حالت يبا بغض كوكب

 .شدينديب يگريد زيكرد به چ يسع. شد يآشوب و غوغا در خانه م كيباعث  نيداد و هم ينم
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بود و حاال  دهيگاه او را به چشم مادر ند چيه. بود كه او همسرش است دهيوقت نفهم چيه. وقت دركش نكرده بود چيه يتق

تكه سنگ ساخته و پرداخته شده  كياصالً احساس نداشت و از  ييگو. كرد يهم احساسش را در فراق فرزندش درك نم

مهم بود و البته نوه  شيبرا يب يفقط و فقط ب. داد ينم تيزنش اهم هداد ب يم تياهم گارشيكه به پاكت س يآنقدر يتق. بود

 .شيها

و مرتب از خانه خارج شد و بالفاصله بعد از  كيكه قبل از ظهر داشت، حاال ش يكه داوود بر خالف آن همه عجله ا عصر،

 :گذاشت و گفت اطيموتورش را كنار ح. رفتن او، جواد آمد

 .جون خوبم زيو عز يب يسالم بر همه اهل خانه به خصوص ب -

 .ديدادند و او هم رفت لب حوض تا دست و صورتش را بشوجواب جواد را  همه

جواد دختر كوچكش را بغل كرد و تند تند سر و صورتش . كمر جواد و شروع كرد از سر و كول او باال رفتن يرو ديپر يگل

 .او شروع كرد سر به سرش گذاشتن دنيآمد و جواد با د اطيبه ح نيميس. و قربان صدقه اش رفت ديرا بوس

 .نديخند يآنها م يبا شوخ ختهيآم يداد و برعكس، همه از گفتگوها يجواب م نيميگفت و س يم جواد

 :را به جواد داد و گفت انيقل يب يب

 .بكش ننه، چاقه -

 :گرفت و گفت يدود جواد

 ه؟يشام چ زيعز -

 كه؟ يكله جوش ننه، دوست دار -

 :و گفت ديخند جواد

- يباالخره تحملش م. نداره بيع ميگ يكه بازم م ميفقط زنمون رو دوست ندار ؟ميدوست ندار يجون، ما چ زيبابا عز يا 

 .ميكن

 :سرش را باالتر گرفت و گفت بعد

 .خرده سر به سرش بذارم هي ميخواست يم ستش؟ين ن،يميكو، كجا رفت س -
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 :گفت يب يب

 تشيچرا اذ يو خانوم يخوب نيچرا؟ زن به ا يگ يده م ياون وقت جوابتو م. بذار به كارش برسه ؟يپسر جان مگه آزار دار -

 ؟يكن يم

 :و گفت ديخند جواد

و سر به سر  اميروز ب هياگه . ذارم يگم كه پررو نشه، چون دوستش دارم سر به سرش م يروش نم يجون جلو يب يب -

 .شه ينذارم انگار اون روز واسم شب نم نيميس

 :تكان داد و گفت يسر كوكب

 .تو بودن نيهم ع هيبق يكاشك! تو جواد يامان از خونسرد -

 :با خنده گفت جواد

 !يكاشك -

رفت و از  يساغر دلش داشت ضعف م. ديكش يكرد و كاسه اش را جلو م يخود نان خرد م يشام، هر كس برا هنگام

. كرد يخورد و ساغر به او نگاه م يم يسفره نشسته بود و ملچ ملوچ طالب يباال يتق. رفت يم ياهيچشمانش س يگرسنگ

 :كوكب با نوك پا به او زد و آهسته گفت

 ؟ينيبش ديافته اول تو با يتا سفره م. پاتو بكش كنار شكم پاره -

 :و حرصش گرفت و گفت ديصحنه را د نيا يب يب. نزد يخودش را جمع كرد و حرف ساغر

 ؟يبر نياز ب يخوا يم يخور يساغر چرا نم -

 .گذاشت و به دست او داد يپوست طالب كيرا در  يمنتظر جواب او شود سه برش از طالب كهنيبدون ا بعد

 .ميفتاديكاسه ت زود باش تا از غذا ن يكن تو تياون نون رو هم تر. نميبخور بب ريبگ -

و به باد بود در نظر زن جوان مانند شمع ر يزندگ. از ضعف بدنش كاسته شد يغذا خورد و كم ،يب يشب ساغر با اصرار ب آن

 نيفقط وجود گرم و دلنش. نبود كه دلش را آرام سازد ياتفاق چيو ه يزيچ چيه. رفت يكه هر لحظه امكان خاموش شدنش م

 .بود تهبود كه تا حاال ساغر را زنده نگه داش يب يب
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 :خود خواند و گفت شياو را پ يب يب. طور نيبرد، ساغر هم هم يخوابش نم يب يب يخواب بود، ول موقع

 ؟يديچرا نخواب -

 .بره، انگار كالفه ام يجون چرا خوابم نم يب يدونم ب ينم -

 :و گفت ديكش يآه يب يب

نه عاطفه از . و عذاب بتينباشه چون همه ش درد بود و مص ريبه خ ادشينه،  يول ،ياز دست رفته جوان اميا ريبه خ ادشي -

 نياز ا يحت. نذاشت حامله بشم و دورم شلوغ بشه گهيتونم بچه دار بشم د يكه م ديفهم يشوهرم وقت. نه محبت دميد يكس

بودم همه هم و غمم شد  دهيفهم نويمن هم كه ا. خواست خوش باشم ينم شدل قيطر چيبه ه. كرد يم قهيهم در حقم مضا

 .يتق نيا

بود و  يجوش و خروش، دوندگ ميزندگ يدائم تو. فياون مقتدر بود و من ضع يپدرش بشه ول نينذارم ع كردميسع يليخ

خواست  يكرد و اونقدر فحشم داد كه دلم م رونيشب منو با سر برهنه از خونه ب هي ادمهي يحت. خوردن يو توسر يحمال

 !دهن باز كنه و منو ببلعه نيزم

هر چه . واره م كنهو آ رهيرو هم از من بگ نيخواست ا يبود، اما اون م ميو هست يتمام دلخوش. جان و عمرم بود ،يتق

به  نكهياز ا. محلمان به كمكم شتافت و او را آرام كرد و مرا به خانه راه داد ديسف شيتا باالخره ر. نكرد دهيالتماسش كردم فا

از آن شب به بعد مرد خانه ام نقطه ضعفم . را به من داده بود ايدن يها و تمام هست يبودم انگار خدا تمام خوش دهيفرزندم رس

 .بود دهيرا فهم

شون رو  يطانيش يخنده ها يمن صدا. رفتن يكردن كه از حال م يم يگساريآورد و آنقدر م يبا خودش زن به خانه م شبها

 ليبار، خالف م كي ياگه حتكردم و  يصدا، فرمانش رو اجرا م يشده ساكت و ب ريكلفت اج كيمثل  ديو با دميشن يم

 ...كرد  يافتاد و تمام صورت و بدنم رو كبود م يكردم، با مشت و لگد به جانم م يعمل م قانشيدوست و رف ايخودش 

 :و گفت ديكش يآه يب يب

خواست منو از سر خودش  يام م دهيند ريخ يزن بابا. سال داشتم و اون چهل و سه ساله بود زدهيزنش شدم، فقط س يوقت -

 د،يترس ينداشت و از اون م يارياخت چيبابام هم كه ه. خودش بود يعمو ةخاطر هم منو داد به اون كه نو نيبه هم. وا كنه
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 .نگفت چيه

 :و ادامه داد ديغلت يب ياز گوشه چشم ب ياشك قطره

 يآره ننه جان من هم سرگذشت... رفت  نيب من هم گذشت و همه و همه از يو سالمت يعمر و جوان يهر چه بود گذشت ول -

خاطر هم نذاشتم به  نيبه هم دم،يكش يسخت ميزندگ يتو يليخدا خ يبه خداوند. تلخ بوده يليداشتم كه واسه خودم خ

 .ناگرم گذشته بابت شوهرش بوده نه م. كوكب سخت بگذره

رش بودم و هر طور كه بود سرشو گرم كنا. كردم يشدم و پا به پاش بچه هاشو تر و خشك م يسنگ صبورش م خودم

مثل  يياخالقا هيرگهاش بود و  يبه هر حال خون پدرش تو يمن نافرمان و ناخلف نبود، ول يبرا يالبته تق. كردم يم يزندگ

 .اون داشت

 :وگفت ديكش يدوباره آه يب يب

 ياصالً دلم نم. ينيآزار بب نقدريخواست تو ا يوقت دلم نم چيمن ه. يديعذاب كش شتريساغر جان، تو از من هم ب يول -

. ساغر جان ننه حاللم كن. يدياز همه عذاب د شتريو ب يدياز همه زجر كش شترياما تو ب. نيبش تيكدومتون اذ چيخواست ه

كه  يزياون چ يول. خواستم يتو رو م يبود و خوشبخت ريخ تميدونه ن يمخدا. از من بگذر كه باعث وصلت تو و حجت شدم

 .م نشد كه نشدخواست يمن م

 رهينگ شيآت گرتينده تا با اشك چشم بچه ت ج يبوده كه به تو فرزند نيكنم حتماً مصلحت خدا بر ا ياوقات فكر م يگاه

تو . ذاره يوقت تو رو تنها نم چيبدون كه اون ه نويشكر كن و ا يو ندار يكه دار ييزايبرو خدا رو واسه همه چ. يو له له نزن

شه كه  يم روزيموفق و پ ياون. هم داره ينييسرپا هي ،ييبدون كه هر سرباال ياونم تنها ول يهست تيزندگ ييسرباال ياالن رو

 !هيدنيكه واقعاً د نهيب يم يا تجهياون وقت ن. اول توكل به خدا كنه بعدشم صبر داشته باشه

 :و گفت ديرا بوس يب يدست و صورت ب ساغر

صورت مهربون و وجود مادرانه شما  ياوقات برام سخت و دشواره ول شتريه روزگار ببه خدا گرچ. يب يقربونتون برم ب ياله -

من . و رنجشتون شدم يكه اكثر اوقات باعث ناراحت ديمنو حالل كن ديشما با. رميگ يده و جون تازه م يبهم قدرت و توان نم

به . نيشما آروم تن و بدنم هست د،يشما مرحم زخمهام. ديهست قميشما پدر و مادر و خواهر و برادر و رف. رميم يبدون شما م
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 .بكنم يدوست دارم و حاضرم براتون هر كار شتريخدا شما رو از جفت چشام ب

از  شتريشد، احساس كرد او را ب قيدق شتريب يب يساغر به چهره ب يوقت. دل پرزخم ساغر شد يو خنده او تسل ديخند يب يب

 .كرد يم دوارشيام يداد و به زندگ يم قليروح ساغر را ص رزنيپ يش و مهربانآرام. دوست دارد ايهر كس در دن

گذشته بود و آنها آنقدر گرم صحبت و مرور خاطرات بودند كه متوجه گذشت زمان نشده و آن را حس نكرده  مهياز ن شب

 :كرد و گفت رونيبه ب ينگاه يب يب. بودند

 ساعت چنده؟ -

 :و گفت ديخند بعد

 .يبلند ش ديصبح زودم با. تو رو هم از خواب انداختم! آخ -

 :را در دست گرفت و گفت يب يب يدستها ساغر

رو باور دارم كه  نيا شهيهم. نيهست مييتنها يهمدم لحظه ها نيجون، شما خواب من و خوراك من، و بهتر يب يب ،يب يب -

 .من فرستاده ةرحمت واس ةفرشت هيخدا شما رو مثل 

 :زد و گفت يلبخند پرمهر ،يمملو از نگران يبا چشمان يب يب

. بخواب ريخودتم برو بگ. من يپاها يبه خدا توكل كن، حاالم اون ملحفه رو بنداز رو شهيو هم شهينره هم ادتيساغر جان  -

 .پاشو دخترم پاشو ،يكار دار يليصبح خ

 يبود خداحافظ دنيكه حاال آرام در حال خواب يب يبا ب سرش را صاف كرد و ريانداخت و ز رزنيپ يپاها يملحفه را رو ساغر

 .گفت و رفت ريكرد و شب بخ

 نطوريخواهد با او ا يمادرشوهرش م يكند؟ تا ك ياالن حجت كجاست و چه كار م يبرد و در فكر بود؛ به راست ينم خوابش

داد؟ و هزاران سوال  يطور به سكوتش ادامه م نياو هم ديبا يو تا ك. كرد ياو را دنبال م هيغم مثل سا ديبا يرفتار كند؟ تا ك

 .افتي ينم شانيبرا يكه جواب گريد

از جا برخاست و طبق معمول از اتاق خارج شد و . شد، صبح شده بود دارياز خواب ب يوقت. افكار خوابش برد نيبا ا ساغر

 .رفت رونيو ب رختخوابش را جمع كرد و خود را مرتب كرد. دست و صورتش را شست و به اتاق برگشت
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 .ديسمار را چ يسماور را روشن كرد و اسباب پا وان،يكردن ا زياز تم بعد

 .بود يكر و اكرم هم مشغول جمع آور يرا جارو م اطيح نيميس

باالخره هم . رفت يكار در م ريرفت كه برود نان بخرد و او هم خودش را به خواب زده و از ز يبا ناصر كلنجار م كوكب

 :كوكب كوتاه آمد و گفت

 .ميولش كن نون دار -

 .كرد يب يبه اتاق ب يساغر نگاه. را دم كرد و سفره را پهن كرد يچا كوكب

 اد؟ي ينم رونيشه؟ چرا ب ينم داريب يب يپس چرا ب -

 :ديپرس نيميس. هم مطرح شد گرانيد يسوال برا نيكم ا كم

 اد؟ي ينم رونيچرا ب يب يب -

 :گفت كبكو

 .دهيداشته خواب فيصبح ك يخب صداش كن، بنده خدا البد خنكا -

 :صدا زد يب يدر اتاق ب يجلو نيميس. زد يساغر شور م دل

 ن؟يهنوز خواب اي نيشد داريب ،يب يب ،يب يب -

 .امدين ييصدا اما

 ؟يداريجون ب يب يب -

 :گفت اكرم

 .دهيگفتم كه خواب -

ساغر او  شبيكه د يصدا همان طور يآرام و ب رزنيپ. شد يب يوارد اتاق ب ردياجازه بگ نكهيبدون ا. شد شتريساغر ب ينگران

 :خشك شده جلوتر رفت، صدا زد ييساغر آهسته و با گلو. را ترك كرده بود، خواب بود

 ؟يب...  يب ،يب يب -

گذاشت و  رزنيپ يبازو يكرده كنارش نشست و دستش را كه لرزان بود رو خي يساغر با بدن. باز هم جواب نداد يب يب اما
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 .تكان داد يبه آرام

 .شو منم ساغر داريب يب يجان، ب يب يب -

 .كرد خكوبيزده بر جا م رتيساغر را ح ،يب يكرده ب خيدست  اما

 ...نه نه . شه يممكنه اصالً نم رينه، نه غ -

 :صدا زد بلندتر

 !يب يب ،يب يب -

 :ديكش اديبار فر نيا و

 !يب يب ،يب يب -

به آسمان پرواز  يب يروح ب. افتاده است يكه همه متوجه شدند چه اتفاق دينكش يداخل اتاق و طول ختندير هيساغر، بق اديفر با

 .ديكوب ياش م نهيو كوكب به سر و س دنديكش يم غيهمه ج. اهل خانه را تنها گذاشته بود يكرده و ساغر و تمام

 .زد ياو را صدا م يجنازه مادر رسانده و با ناباور يدوان دوان خودش را باال يتق

 يو دهان انيگر يساغر با چشمها. كردند يآمدند و حاال، همه مادربزرگ مهربانشان را صدا م يب يو جواد هم به اتاق ب داوود

 ييآرزو داشت؛ آرزو كيور كند و فقط را با يب يخواست مرگ ب يوجه دلش نم چيبه ه. كرد يم ريس يگريباز در عالم د

 .برآورده شدنش وجود نداشت امكاندانست  يكه خودش م ييآرزو. بزرگ و ناممكن

 ييساغر برام چا. ببر وونيو منو به ا ريدستمو بگ! دخترم ساغر« ديبلند شود و بگو. زنده باشد يب يخواست ب ياز خدا م او

تو از  نحقيا. يدرد و رنج بش رياس نياز ا شتريب دينه دختر جان تو نبا. يستيها نساغر توكل كن، ساغر من كنارتم تو تن ز،يبر

 :كرد يو هر روز ساغر زمزمه م شهيمثل هم شبيمثل د د،ياو حرف بزند، باز هم بگو »ستين يزندگ

از اون  ريمن غ. بكنه دمينبا. كنه يوقت مرا رها نم چياو ه. بدبخت و غصه دارم يليتنهام، خ يليدانست كه من خ ياون م -

. ستيحق و سهم من ن نيا. بره دينبا يب ينه ب. قلب خسته و شكستمه نياون مادرمه، مرهم دردهامه، تسك. رو ندارم يكس

 .خوام يكس رو نم چياز اون ه ريغ وخوام  يآره اونو م. خوام يرو م يب يمن ب

نفسم  ديافتاده؟ چرابا يمگه چه اتفاق! چرا ماتم؟ ه؟يرا گرخواد؟ چرا بغض؟ چ يچه از جان من م يبغض لعنت نيخدا ا يا اَه



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٧٠

ده؟ چرا  يزنم پس چرا جوابمو نم يكو؟ اون كجاست؟ صداش م يب يب ،يب يشده؟ ب يچ...من كجام ... چرا ... چرا  اد؟يبند ب

 خيسرش اومده؟ چرا  ييكنه؟ چه بال يمنو نداره پس چرا حاال آرومم نم هيتحمل گر ونا اد؟ي يكنه؟ چرا صداش نم ينازم نم

 گهيخوام من د يلرزم، چرا تب دارم؟ چم شده؟ نه نه نم يزنه؟ چرا دارم م يچرا با من حرف نم ست؟يكرده هوا كه سرد ن

 »خوام ينم يچيه

 :صدا زد هيبا گر كوكب

 .ساغر با تو هستم... ساغر . ساغر اون لنگه پنجره رو وا كن -

. كند ينم يحركت چيو ه ستادهيپنجره ا يجلو ده،يپر يباز و رنگ يروح با چشمان يب يكه ساغر مانند مجسمه ا ديد كوكب

 .همه متوجه او شدند. داد يزد و جواب كوكب را نم ياو همان طور آرام با خود حرف م يزد ول شيبلندتر صدا

 :و تكانش داد ستاديكنارش ا نيميس

 ؟يشد ينجوريساغر، ساغر جان چت شده، چرا ا -

 :را نگاه كرد و همان طور زمزمه كرد نيميساغر آرام س. زد يو با او حرف م ختير ياشك م نيميس

كن؟  يبرا يخوان دعا كنن، ول يچرا؟ البد م ومدن،ين يول انيغروب كرده حاال قراره ستاره ها ب ديخورش ن،يمينگاه كن س -

 !؟يب يواسه ب ايمن؟  يبرا

 :و گفت ديكش يغيج نيميس

 شده؟چش  نيا! من يخدا يوا -

 :دست ساغر را تكان داد و گفت اكرم

 .ساغر، ساغر -

 :به اكرم نگاه كرد و گفت ،يو ماتمزدگ يجيبا همان حالت گ ساغر

 !دهيخواب يب يب واشي -

. ختنديصورتش ر يرو يآب وانيل. بود رياو هنوز هم مات و متح يول. ساغر را گرفت و چند بار تكانش داد يبازوها يتق

 :ديكش اديفر. سرش را تكان داد و بغضش را رها ساخت. پوست صورتش نشست يآب رو يخنكا
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 ...نه ... نه ... نه  -

 .شد هوشيبعد ب و

مهربان و صبور، كه  يرزنيطرف جنازه پ كياز . خواست همه را در خود فرو برد يبود كه م يگرداب. ماتم سرا شده بود خانه

و  هيآه و گر. بود دهيكس ند چيحال و روز ساغر كه تا آن روز ه گر،يد يداغ وداعش قلب همه را آتش زده بود و از طرف

 .كرد يم داديماتم در خانه ب

كه تمام اهل محل در خانه آنها جمع  دينكش يطول. افتاده بود هوشيتنها ب نواياتاق، ساغر ب نييبود و پا يب ياتاق جنازه ب يباال

 .بعد ساغر به هوش آمد يقيشدند و دقا

اما . ختير يكرد و آرام شربت قند را كه در دست داشت كم كم در دهان ساغر م يم هيگر. كمكش كرد تا بلند شود نيميس

 .بود دهياز او ند يسر داد كه تا آن روز كس يو فغان و نالها ونيساغر كه انگار تازه متوجه موضوع شده بود، چنان ش

اشك مظلومانه اش . آورد يرا به درد م يا نندهياش دل هر ب يو زار ونيكرد و ش يسرد و تلخ م يياز جدا تيحكا شيها ناله

 .غمبار او يسالها ةخفقان گرفت يبود از گلو ياديفر

از  يو برا ختير ياشك م يحور. هم از در وارد شدند شيو بچه ها يو حور ليوك. جمع شوند ليصبر كردند تا فام يساعت

 .كرد يم يو زار ونيدست دادن مادربزرگ مهربانش، ش

آنها  ةدر واقع مشگل گشا و سنگ صبور هم يب يب. بودند نيغمگ يب يكردند و در فراق ب يم هياهل خانواده از ته دل گر همه

 .بود

 .ختير يبود و آرام اشك م ستادهيناراحت و ساكت ا اط،يو پسرانش همراه اهل محل گوشه ح يكنار تق ليوك

به  تيو تسل ياو با ابراز همدرد. شد نيميخانه س ياصله و بدون فوت وقت راهو او بالف ديبه گوش عبداهللا خان هم رس خبر

 .را داد يمقدمات يكارها بينماند، ترت نياز آن روز زم شتريب رزنيآنكه جنازه پ يو پسرانش، برا يتق

آمدند تا او را به گورستان  يب ياتاق ب يجلو ليو پسرانش همراه وك يمردها به خصوص تق. بود عييآماده تش يب يب جنازه

 .ببرند

را بلند كردند و با گفتن الاله اال اهللا، او  يب يجنازه ب. شد يانجام م ديبود كه با يشدند، اما كار يو مانع م دنديكش يم غيج زنها
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غچه ها انگار حوض خانه و به خصوص با ن،يرزميز يبزرگ و كوچك، پله ها وانيخانه، ا واريدر و د. بردند رونيرا از اتاق ب

 .كردند يم هيگر يب يرفتن ب يبرا يهمگ

زد و  يرا صدا م يب يمدام ب. ساغر در حال خود نبود. و ناله همراه شدند ونيو پشت سر مردها با ش ختندير رونياز اتاق ب زنها

 .صورتش رها كرده بود يمحابا، بر رو ياشكش را ب ليس

رفت  يمرتب از حال م. و زنها هرچه كردند تا آرامش كنند، موفق نشدند ديكش اديناگهان ساغر فر ،يب يدفن كردن ب هنگام

 .داد يرا سر م اديو فر هيآمد و دوباره گر يو به هوش م

هم كه  يكوكب و تق. وجود نداشت يراه چيه يول. بدهد يرا تسل يو يقيخواست به طر يكرد و دلش م يبه او نگاه م عبداهللا

 .نشدند شيها يو زار هيبودند، مانع گرآگاه  يب ياز عالقه ساغر به ب

حجت غافل نبود  ادياز  يلحظه ا ش،يها هيگر انيكوكب در م. حاضران به خاك سپردند ةاشك و نال انيرا در م يب يب جنازه

 .مادر را بشنود يخواند، اما حجت آنجا نبود تا صدا يمادربزرگش فرا م يبلند او را به مراسم خاكسپار يو با صدا

رفت، همان  يب يگور ب يلرزان به سو يساغر با قدمها. وقت رفتن بود. رمق و ناتوان بود يب يباره به هوش آمده ولدو ساغر

 :نشود گفت يكه كس يرا بسته بود، آرام، طور شيكه راه گلو يجا نشست و بغض

 يب يمگه نه؟ پاشو ب يمنو دوست داشت يها ييچا شهيتو هم. آره خودمم، منم ؟يشنو يصدامو م. جونم، منم ساغر يب يب -

خوام تو  يم. نميچاق كنم و كنارت بش ونيخوام واست قل يم. ارميواست دم كنم و ب يتازه دم حساب ييچا هيخوام  يپاشو م

 ...خوش زبونم  يب يب. دل خسته ت بشم يفدا. برم اتقربون خنده ه ياله. يو بخند يواسم حرف بزن

 .دامانش ندا هيهق هق گر اما

كوكب و . او شدند نيسوار ماش هيخواست زنها را سوار كند، اما چند تن از مردها جلوتر از بق يرا جلو آورد و م نيماش ليوك

 .جواد نشستند نيهم در ماش امكيو س ومرثيها و ك هياكرم و دو نفر از همسا

به  ينگاه نهيآ انيعبداهللا از م. داد يم يو ساغر و بچه ها را در خود جا نيميعبداهللا خان بود كه س كيش ليحاال اتومب و

 .ساغر انداخت و دلش به درد آمد نيصورت غمگ

 .دانستند يم يب ياو را به خاطر غم از دست دادن ب يناراحت گرانيكرد و د يم يساكت و ناراحت رانندگ ليوك
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 .از عبداهللا عقب مانده بود ليهم وك باز

 :گفت نيميعبداهللا خطاب به س. كردند يم هيگر نيدر ماش نيميو س ساغر

 يهم نم يكار چيكس ه چيچرخه ه يطور م نيهم. فردا ما ،يگريامروز د. بوده نيبوده هم ايتا دن. گهيبس كن د نيميس -

خواد شماها  يخانوم بزرگواره كه اصالً دلش نم يب يب نقدهيواهللا ا. نيشماها كه از نفس افتاد ديتو رو خدا بس كن. تونه بكنه

شما بره؟  شيمگه دست اون بود كه از پ ن؟يكن يناراحتش م يطور نيا ن،يبخون فاتحهبراش  نكهيعوض ا. ديكارا رو بكن نيا

 .اون بنده خدا هم آروم باشه نيبذار ن،يريخرده آروم بگ هيحاالم . نه واهللا دست خدا بود و بس

 .تاب بود يو محزون، ب نيساغر غمگ ياو برا. صحبت عبداهللا، ساغر بود يواقع طرف اصل در

 :گفت نيميآهسته به س ساغر

از  يواسه كس يب يبودم ب دهيتا حاال ند. و از شوهرش شياون از گذشته ها واسم گفت؛ از جوون. ميهم بود شيما پ شبيد -

 .بده يخواست دل خسته منو دلدار يانگار بهش الهام شده بود و م يبزنه ول يحرف مشيقد

 :ادامه داد هيبا گر ساغر

شب باهام حرف  مهيداد و تا ن مينشست و دلدار نيواسه هم ست،يما ن شيصبح پ گهيدونست كه د ياون حتماً م ن،يميس -

 »!به خدا توكل كن«آخرشم چند دفعه بهم گفت . زد

 .ستنديگر يهم م نيمياو بچه ها و س هيبا گر. را سر داد هيو دوباره گر ديچيچادرش پ يصورتش را ال ساغر

 .شد و با او همراه شدند ادهيجواد پ نيرا پارك كرد و زنها صبر كردند تا كوكب از ماش نيو عبداهللا ماش دنديسر كوچه رس به

همه و همه داغ دل بازمانددگان را  ش،ياش و چادر و كفشاها يباغبان يچيچاق و ق انش،يقل ،يب ياتاق ب دنديخانه كه رس داخل

 .ساخت ايمه شانياز غم را برا يخود، خانه ا يخال يتازه كرد و با جا

 اطيناهار را در خانه ملوك خانوم و در ح. و خرما هم حاضر بود يبودند و چا دهيناهار را د هيدستور عبداهللا، شاگردانش ته به

 . نباشد ختهيلوغ و به هم رش اطيروند ح يو م نديآ يمردم م يپختند كه وقت

و خانواده  نيميالخصوص خانواده س يعل. به خانه آنها آمدند تيعرض تسل يبرا انيدوستان و آشنا هيهمان روز بق عصر

مردها در مهمانخانه بودند و زنها هم در اتاق . شد يم يكمتر خال يشد ول يخانه پر م. ليداماد عبداهللا خان و خانواده وك
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 .كوكب

آنها  نياندازه عشق و محبت ب نيتا ا ايكرد آ يخود فكر م شيپ. مانده بود رانيساغر، ح يقرار يو ب هيآن همه گر از كوكب

 .كردند يبحث م يموضوع كم نياقوام هم بر سر ا يها و بعض هيهمسا يوجود داشته؟ حت

از  انيگر دهيبا د نيميس. دنديحلوا را دادند و خرماها را در ظرفها چ بيها بالفاصله بعد از ناهار ترت هيو دو نفر از همسا اكرم

 .دياين اي ديايكرد كه كوكب خوشش ب مين يفرق چيه گريد شيحركت نداشت و برا ياما ساغر نا. كرد يم ييرايمهمانان پذ

و اتفاقاً . از دست دادن نداشت يبرا يزيچ گريد. رديآن را بگ يتوانست جا يكس نم چيرا از دست داده بود كه ه يزيچ او

 .نداشت يآن روز كوكب به ساغر كار

حالش گرفته شده بود، حاال با عبداهللا حرف  يهم كه هنگام بازگشت به گورستان حساب ليوك. ديتا غروب ساغر را ند عبداهللا

 .زد ينم

اما عبداله . ل شده بود، با او حساب كندرا كه تا آن لحظه متحم يبه كنار عبداهللا آمد و ضمن تشكر از او خواست مخارج يتق

 :لبش را گاز گرفت و گفت

اون بنده خدا  يو خانم ياز بزرگ يتنها مال شما نبوده و ما هم سهم يب يب ؟يزن يكه م هيحرفا چ نيا! يبابا آق تق واهللايا -

 كيبه هر حال ما شر. انجام بدمبراتون  نيدار يزيچ يرم كه اگه كار يو م اميم نجايبعدشم من تا شب هفت مرتب ا. ميدار

 .ميغمتون هست

نگذاشته بود، از او تشكر كرد و به داوود و جواد  شانيبه كمكشان آمده و تنها نطوريعبداهللا با تمام مشغله اش، ا نكهياز ا يتق

 :بودند، گفت ستادهيكه همان جا ا

. رنيخوان همه كارها رو به عهده بگ يم ميو عزدار ميچند روز كه ما غم دار نيبچه ها، عبداهللا خان ما رو شرمنده كردن و ا -

 .ميكن يو حساب كتاب م مينيش يانشاءاهللا بعداً م

عبداهللا . او خدمت كنند يبچه ها يتشكر كردند و هر دو آرزو كردند در عروس يليعبداهللا خ يو جواد هم از بزرگوار داوود

 :در جواب آنها گفت

 .دم يمو انجام م فهيكه من فقط وظ نيبدون نويا يول. انشاء اهللا -
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 .راحت به آنجا رفت و آمد كند اليمدت با خ نيتا در ا افتيتام  ارياخت ،يعبداهللا با اجازه تق نيبنابرا

 :و رو به پدرزنش كرد و گفت رديخود را بگ ياز موضوع باخبر شد آن چنان ناراحت شد كه نتوانست جلو ليوك يوقت يول

 ها؟ رن،يدستمونو بگ انيها ب بهيمگه من مردم كه غر ،يآقا تق -

 سياون فقط كارا رو راس و ر. الحمدهللا اونقدر دارم كه خرج مادرم كنم. بعدشم دست ما رو نگرفته. ستين بهياوالً اون غر -

مقدار پول بده  هيگم داوود فعالً  يحرفا نباشه م نيا نكهيا يحاال برا ،يول. ميكن يبعداً هم باهاش همه رو حساب م. كنه يم

 .شه يچطور م مينيعبداهللا تا بعد بب

و ساغر  ليرا درباره وك ايثر يو حجت حضور داشت و حرفها ايآن روز ثر يبزند، داوود كه در دعوا يخواست حرف ليوك تا

 :بود، شك كرد و گفت دهيشن

خواد كمكمون كنه  يكه داره م ييحاال اون بنده خدا با تموم كارا. ميحرفا رو ندار نيما و عبداهللا خان كه ا ل،يبابا آقا وك يا -

 نه؟ خب چرا؟ ميما بگ

 .گهيد ميخودمون هست نكهيواسه ا -

 !م؟يبر ميبگن اون وقت ما بذار تيتا به ما تسل انيمردم م. ميدنبال كار بر ستيخوب ن. ميينه، ما صاحب عزا -

 :گفت ليوك

 .رم يمن م د،يخب شماها نر -

 :شده بود، گفت شتريشكش ب ل،يهمه سماجت وك نيكه از ا داوود

 ها؟ نيصاحب عزا باش نيخوا يمگه شما نم -

 :موقع شاگرد عبداهللا داوود را صدا زد و گفت نيهم در

 م؟ياريما ب اي نيداوود خان اوستام گفت بپرسم شما خودتون قرآن خون سراغ دا -

 :گفت داوود

 .ميش يرفته مسافرت اگه خودشون زحمتشو بكشن ما ممنون م يبهشون بگو واهللا سراغ دارم ول -

 .اطاعت كرد و رفت شاگرد
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از آن  شيبا حضور عبداهللا موافقند پس بهتر بود ب يكه آنها همگ ديفهم ديجواب داوود را به شاگرد عبداهللا شن يوقت ليوك

 .نكند لهيپ

 .بود دهيچيحلوا در همه جا پ يبو. مغرب بود اذان

 .كرده رونيآنها را ب يبودند كه حجت زن گرفته و زنش خوب نبوده و تق دهيهمه فهم گريد حاال

در  گريبا چند مرد د ليعبداهللا و وك. به تن كند اهيآمد تا به اتاق برود و لباس س رونياز اتاق كوكب ب نيميبا كمك س ساغر

 .بودند ستادهيا نيمياتاق س يجلو اطيح

 :به سرعت جلو رفت و گفت ليوك. آمدن ساغر، هر دو مرد چشمشان به او افتاد رونيب با

 ن؟يندار اجياحت يزيسالم خانوم به چ -

 :به او انداخت و گفت يبا تعجب نگاه نيميس

 .نه -

 .رونيب نياومد نيبخوا يزيچ ديگفتم شا -

 :دانست گفت يرا خوب م ليوك تيكه ن نيميس

 .مياياز پس خودمون برب ميتون يخودمون م ميهم داشته باش يكار اي ميبخوا ميزيما اگه چ -

 :كرد و گفت شيرو به جار بعد

 .ميبر ايزود باش ساغر ب -

. آنجا بود نيميراحت بود چون س الشيهم خ ياز طرف. را بشنود شانيتوانست حرفها ينم ينظر داشت ول ريآنها را ز عبداهللا

خنده اش گرفته بود . است نيميكار س ديفهم ديرا دمق د ليوك يو رك گو است و وقت ركيز رايدانست خواهرش بس ياو م

 .اورديخود ن يبه رو يول

 :شروع كرد به غر غر كردن نيميس. دنديو ساغر به اتاق رفتند و پرده را هم كش نيميس

 م،يكه ماها دار يحال و روز نيبا ا ت،يموقع نيا يشده تو ليذ! ببرن بتويبدترك ختيمرده شور اون ر! ايح يب كهيمرت -

از اون  ايكه ثر يبا پته ا گهيد. ها ياريبدذات كم ن مونيم نيا شيساغر خوب مواظب خودت باش كه پ. ستين شيحال يچيه
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 .پس خودت دماغشو بسوزون. خواد يتو رو م ناو دنياز آقابزرگ همه فهم ريغ خت،يآب ر يرو

. پره يم نييباال و پا شيآت ياسپند رو نيرو به داداشم سپردن داره ع يب يب يعزادار يتموم كارا دهيهم كه فهم يوقت از

بود و هواتو داشت  يب يتا حاال ب. گم يخواهر دارم بهت م هيساغر من مث  نيبب. مرد ياون م يب يعوض ب يكاشك! حقشه

 چيو ه يداد دونيم مونيبه اون م يخود يب ،يايو كوتاه ب ينزن يحرف يبخوا هاگ! و خودت ياز حاال به بعد فقط خودت يول

 .كنم يكه بتونم پشتتم و كمكت م ييمنم تا اونجا. نيپس حواستو جمع كن و نوكشو بچ. يبكن يتون يهم نم يكار

 :رمق با بغض گفت يب ساغر

كه  يب ياون، از ب. اون دوباره نوك وا كرد و دم درآورد يول د؟يكم دماغشو سوزوند و كم نوكشو چ يب يب يكن يم اليتو خ -

 هستم بترسه؟ شياز من كه هدف اصل يخا ينداشت حاال م يبزرگ خانواده بود و حرفش حرف بود، ترس

ترسم، از  يم نيميبه خدا س! زبون نفهم حرومزاده كهيمرت نياز ا نمياون از شوهرم ا. بدبختم نقدهيدونم چرا من ا ينم اصالً

 .ترسم يم زياز همه چ كه،يمرت نياز ا ز،ياز عز ،يب ياز بعد از نبودن ب. ترسم يم زيمه چه

لونه مونده و مادرمو عقاب خورده و حاال  يشدم كه تك و تنها تو يجوجه كبوتر هيمث . ترسم ياز برگشتن حجت هم م يحت

 يشور م يدلم بدجور نيميس. دست طوفان بشم ريتونم بمونم و اس يتونم پر بكشم و برم نه م ينه م. ادي يطوفان هم داره م

 .زنه

قدم پاشو جلو بذاره با  هيفهموند كه اگر  يخبر م يمرد از خدا ب نيكرد و به ا يم تيشد و منو حما يم دايپ يكيخواد  يم دلم

 يب يب نيكرد و ا يبه دلم مخون  يداد، چطور يعذابم م يچطور زيكه عز يخودت شاهد بود. كنه اون طرف يلگد پرتش م

 كاريخواد باهام چ يم زيدونم از حاال به بعد عز ينم نيميس. پشتم بود واريد هي مث بتشيبود كه با حرفاش، با وجودش و با ه

 !مخصوصاً كه پسرشم گذاشته رفته. كنه

 :ساغر نشست و گفت كينزد نيميس

 ييچون با تمام تنها شتر،يواسه تو ب يبود و هست ول زيهمه ما عز يبرا يب يب. يدار يفهمم تو چه حال يمن م. غصه نخور -

اگه  چارهيب. غصه نخور نقدهيحاالم ا يول. كرد يتونست كمكت م يكه م يياون پشتت بود و تا اونجا يو داشت يكه دار ييها

 .گزه يا ككشونم نمنه باب كنن؟يم يشن و واست ار يناراحت م يليخ آقابزرگو  زيعز يكن يفكر م يفتيو ب يبش ضيمر
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 شيپ ميحاال پاشو، پاشو بر. يوعذاب بش يضيو خودت باعث مر ؟يدق بش نهينكن كه خودت واسه خودت آ يكار خالصه

 .ادينكنه صداش درب ز،يعز

 نيميشام خانواده س يكوكب برا. داد يم همانانياز م ييرايشام و پذ يبرا يعبداهللا داشت دستورات. دو از اتاق خارج شدند هر

 .را هم نگه داشته بود

 :به عبداهللا گفت نيميس. بود ستادهيا نيرزميز يكنار پله ها عبداهللا

 .ميبچه هات قدم بردار يواسه عروس يهمگ شااهللايا. نيبه زحمت افتاد. خان داداش دست شما درد نكنه -

 :به عبداهللا انداخت و گفت يساغر هم نگاه كوتاه. از خواهرش تشكر كرد عبداهللا

 .ديكش يزحمت م يليدست شما درد نكنه، خ -

 :و گفت ديمغموم ساغر را شن يول نيدلنش يعبداهللا صدا. انداخت و ساكت ماند نييسرش را پا بعد

 .ميكن يواسه دل خودمون م ميكن يكه م يهر كار. كرد ينم يفرق. مثل مادر ما بود يب يب. خانوم نيدار ارياخت -

 :او را نداشت، گفت هيعبداهللا كه طاقت گر. ختيافتاد و آرام اشك ر هيبه گر ساغر

 يكم نيميس. ها نيش يم ضينكرده مر يخدا. شه ينم يطور نيا. نيكن يم تيخودتونو اذ نيبابا شما كه دوباره دار يا -

 .متوجه ساغر خانوم باش

 :با تعجب به برادرش نگاه كرد و گفت نيميس

 !چشم -

**** 

اش  ينشست و دلدار يساغر م ةاو، به دل غمزد نيلحن آرام و دلنش. كنار ساغر نشست و با او مشغول حرف زدن شد نينازن

 .را از پدر به ارث برده است ياخالق اتيخصوص نيدانست ا يبود و ساغر م ينيدختر مهربان و مت نينازن. داد يم

هم خسته بودند، تنها  يليكردند و صاحبان عزا را كه خ يفظخداحا همانانياز خوردن شام و فرستادن فاتحه، كم كم م بعد

 .و پسرانش رفتند يعبداهللا و خانواده اش هم با بدرقه و تشكر تق. گذاشتند

كوكب،  يبودند، البته برا زيخانواده كم شده بود كه هر دو عز نيدو نفر از جمع ا. و حجت يب يماند و اهل خانه بدون ب خانه
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 !يب يمسلماً ب ه،يبق يبرا يول. بود زتريحجت عز

 واريصبح، همان طور كه نشسته و به د كيو فقط نزد افتيفراوان، خواب به چشمانش راه ن يشب ساغر با وجود خستگ آن

 .خوابش نبرد گريو د ديزود از خواب پر يليشدند و خوابش برد اما خ نيسنگ شيداده بود، چشمها هيتك

در فكر فرو  نيساكت و غمگ وانيا يشده بود و رو داريب هيكوكب زودتر از بق. را جمع كرد و از اتاق خارج شد رختخوابش

 يول. آنجا نشسته و در خود فرو رفته بود يمعلوم نبود از ك. او آنقدر در خودش بود كه وجود ساغر را حس نكرد. رفته بود

 !نبود يب يفقط مرگ ب تشيهر چه بود حكا

 

 :به عروسش كرد و گفت يساغر به خود آمده بود، نگاه يكوكب كه با صدا. و سالم كرد ستاديحوض ا يوجل ساغر

 .سالم -

 :منتظر و كامالً به غم نشسته آهسته زمزمه كرد يبا چشمان بعد

 .دميهم د يخواب بد دم،يخواب د شبيد -

 .بعد ساكت شد و

 :كرد مادرشوهرش با او صحبت كند، گفت يكه فكر نم ساغر

 .انشاءاهللا رهيخ -

 .بعد از جا برخاست و رفت داخل اتاق. نگفت چيه گريبسته و با همان حالت به ساغر نگاه كرد و د يكوكب با لبها دوباره

. گذاشتند و فقط بچه ها بودند كه صبحانه خوردند ينيروشن كردند و صبحانه را داخل س نيرزميرا در همان ز سمار

 .دندينوش يچا يهم به دهان نگذاشتند و فقط استكان يلقمه نان يبزرگترها حت

 .شاگرد عبداهللا خان بود. دوان دوان در را باز كرد امكيس. بلند شد اطيدر ح يصدا

 .كرد كيدر رفت و با او سالم و عل يجلو داوود

 :نوجوان گفت پسرك

برن و حلوا را درست  ومدميتا مهمونا نخانوم  نيمياوستام گفت بگم س. هيآرد و روغن و زعفران را گذاشتم خانه همسا -
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 .كنم هيتا ته نيبگ نيخوا يم يزيچ اي نيدار ياگه كار. كنن

 :تشكر كرد و گفت داوود

 .به آقا عبداهللا هم سالم برسون. ميخوا ينم يزينه فعالً كه چ -

 :را بغل كرد و گفت يجواد، گل. دنديآن دو را شن يحرفها هيو بق نيميس

 .من هست شيپ نجايا يگل. حلوا رو بده بيپاشو تا شلوغ نشده برو ترت نيميپاشو س -

ها  يليمرگ خ. بود دهيند نگونهيوقت شوهرش را ا چيكوكب ه. زد يكالم حرف نم كيو  ديكش يم گاريآرام و ساكت س يتق

 يغمخوار ب كيهمراه و  كي ق،يرف كيمادر نبود،  شينشسته بود كه تنها برا يبار به سوگ كس نيا يبود ول دهيو شن دهيرا د

 !نيدلنش يگرما كيو  يسنگ صبور دائم كي. بود لهيو پ لهيش

. كرد يو جمع آور دياكرم هم بالفاصله اتاقها را جارو كش. خارج شد اطيو با بنفشه از در ح ديچادرش را به سر كش نيميس

آنها آمده بودند كه به اهل خانه كمك . وارد شدند اطيها از در ح هيشست كه دو نفر از همسا يرا م يچا يساغر استكان ها

 .كنند

 .شدند كيتنها نماندن اهل خانه آمدند و در غم آنان شر يدوباره برا شيكم زنان و مردان اهل محل و قوم و خو كم

 .بخوابد روقتياو عادت داشت صبحها تا د. از اتاق خارج شد ليصبح بود كه وك 5/9 ساعت

 يها سيدو عدد از د. كردند يآماده م راتيخ يو برا ختندير يپخته بود، در ظرف ها م نيميرا كه س ييو اكرم حلواها ساغر

ها به اتاق  سيآوردن د يساغر به دستور كوكب، برا. كردند يم يدر آن زندگ ايحجت و ثر يبود كه زمان يكوكب داخل اتاق

 .حجت رفت

و به  ديكش يآه بلند. كرد آرام باشد يم ياما سع. به پا بود ييوغادر وجودش غ. ختيدر اتاق را باز كرد و دلش فرو ر ساغر

 .حجت افتاد ادي

كه مانند گرگ گرسنه در  ديرا پشت سرش د ليبرگشت و وك. ديرا شن يتند ينفس ها يظرفها بود كه صدا يجستجو در

 .كرد يبود و به او نگاه م ستادهيا نشيكم

 :تا بناگوش باز شد و گفت ششين ليوك. دستپاچه شد و با دلهره و ترس سالم كرد ساغر



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٨١

 !يباش نيپوش و غمگ اهيس نميسالم خانوم، نب -

 :زد و وحشت زده شده بود با اخم گفت يكه قلبش به شدت م سپاغر

 .از سر رام برو كنار -

 :گفت ه،يبا همان خنده كر ليوك

 !دييشما فرما يچشم، هر چ يبه رو يا -

 :زد و ادامه داد يبار طنتيزده، لبخند ش رونياز كاسه ب يبا همان چشمها بعد

 ؟يبارم كه شده با ما مهربون باش هيواسه  يخا ينم -

 .بزند از اتاق خارج شد يها را برداشت و بدون آنكه حرف سيبالفاصله د ش،ياز ترس آبرو ساغر

اكرم و . خشك شده بود شيو گلو دهيرنگش به شدت پر. زد يجسته تند تند م نيكه از چنگال شاه يمانند كبوتر قلبش

 .نگفتند يزيها چ هيهمسا يبا اشاره ساغر، جلو ياو، متوجه حال منقلبش شدند ول دنيبا د نيميس

 يكم نيميس. كرد فيتعر نيميس يرا همراه با لرزش دستها و چانه اش برا انيرفتند و ساغر جر نيرزميو ساغر به ز نيميس

 :فكر كرد و گفت

 .خب بذار به عهده من يليخ! هييايح يعجب مرد ب -

رو به  يحور. مشغول شدند يگرياو حرف را قطع كردند و به كار د دنيآمد و آنها با د نييپا نيرزميز ياز پله ها يحور

 :كرد و گفت نيميس

 گالبدون رو پرش كنم؟ نيگالب كجاست، من ا نيبگو ا د،يجان قربون دستت ببخش نيميس -

 :گالبدان را از او گرفت و گفت نيميس

 .باال ارميكنم و م يمن پر م. نيشما زحمت نكش -

 :پله نشست و گفت كي يرو يحور

 يكه نم امتيبردارم، ق نيزم يكارم من از رو هيحاال . ديك يتموم كارا رو شماها زحمت م. نكردم يكار چيبابا من كه ه يا -

 .واهللا يش يخسته م يليخ. يدار كميكه بچه كوچ نيميس مخصوصاً تو. شه
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 .ميبراش سنگ تموم بذار ديحاال با. اون واسه همه مون مادر بود. به گردن همه ما حق داشت يب يب ه؟يحرفا چ نيا -

 .كشه يزحمت م يليبنده خدا خ. برادر كنار ماست هياوضاع و احوال مث  نيا يدست داداشت درد نكنه كه تو -

 .امرزهيكنه واسه خاطر اون خداب يهم م ياگه كار. رو دوست داشت يب يب يلياونم خ ؟ينه بابا چه زحمت -

 :از باال صدا زد يدختر حور مه،يموقع فه نيهم در

 شد؟ يگالب چ نيمامان، مامان ا -

 نيميس. خارج شد نيرزميزهم از  يحور. داد يگرفت و آن را پر كرد و به دست حور نيميبالفاصله گالبدان را از س ساغر

 :به ساغر كرد و گفت ينگاه

 ؟ينيب يم امرزه،يخداب يب يب نيحرف زدن و راه رفتنش ع -

 :سرش را به عالمت مثبت تكان داد و گفت ساغر

 !كس چيشه، ه ينم يب يكس ب چيبه خدا ه يآره ول -

 :كرد و گفت ينگاه اندوهبار نيميس

رو لو  يهمه چ ايموضوع باخبرن و ثر نيكه همه از ا ميبفمون ليبه وك يجور هيبهتره . كردم يفكر هي يراست. باال ميبر ايب -

 .داده

 ؟يآخه چه جور يول -

 :لبخند زد و گفت نيميس

 !كار رو بذار به عهده من نيا -

 !جان دستم به دامنت نيميبده س رتيخ يخدا اله -

 :ساغر آمد و گفت كينزد يگل. خارج شدند نيرزميدو از ز هر

 .عروسكم خراب شده يزن عمو، روسر -

آمد و  كينزد ليدر بغل ساغر بود وك يهمان طور كه گل. عروسكش را درست كرد يو روسر دياو را بغل كرد و بوس ساغر

 :به بهانه شستن دستش به ساغر آهسته گفت
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 !يكن يخوب از دست ما فرار م -

شده  اطيگفتن عبداهللا كه تازه وارد ح »ااهللاي ااهللا،ي« ياما صدا. زه بر اندامش انداختساغر گشاد شد و دوباره ترس، لر چشمان

كه مشغول سالم و  ديدر د يبه طرف در برگشت و چهره مردانه عبداهللا را جلو. بدهد ليبه وك يبود، مانع از آن شد كه جواب

كه در آغوشش بود، از پله  يبه سرعت همراه گل. زگردانداو، آرامش را به وجود ساغر با مردانه بتيه. بود هيبا بق ياحوالپرس

 .باال رفت وانيا يها

 .ديايب رونيكرد كمتر ب يم يسع ل،يوك ديكرد و به خاطر دور بودن از د يم ييرايپذ همانانيدر اتاق م ساغر

**** 

خواست هر طور شده ساغر را با  يدلش نبود و م يدل تو ليوك. بروند يب يبود مراسم روز سوم، همه به سرِ مزار ب قرار

 .خودش ببرد لياتومب

 ياز زنها يكياما  د،يساغر استكان ها را به كنار حوض برد تا بشو. بود يچا دنيو مشغول نوش ستادهيا اطيگوشه ح عبداهللا

 :گفت هيهمسا

 .شورم يرو م نايمن ا. شه يم ريتو برو، د -

 :ود، گفتب ستادهيا يكيكه در همان نزد ليبرگشت، وك ساغر

 .انيهم ب هيتا بق نيمن بش نيسوار ماش نيبر يگن، شما با حور يخانم راست م -

 »از دستش فرار كنم يحاال چطور! نه ليبا وك ا،ينه خدا« ختيساغر فرو ر دل

از نگاه ها و حركات  يزن، به نوع نيكه ا ديفهم يم يو به خوب ديد يحاالت ساغر را م. كرد يبه آنها نگاه م يرچشميز عبداهللا

شرف را به خاك  يمرد ب نيخواست هر چه زودتر پوزه ا يبود و دلش م نيناراحت و خشمگ. كند يفرار م ليشرمانه وك يب

 .بمالد

 يشد و اگر سكوت م يكرد، خون به پا م ياگر دهان باز م. بزند يپدرشوهرش حرف يتوانست جلو ينم. بود رانيح ساغر

 :گفت نيميموقع س نيدر هم. شد يپرروتر م ليكرد وك

 .ايساغر ب -
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 .يب ياتاق ب يرفت تا جلو نيميبالفاصله دنبال س ساغر

 :گفت يتق

 ن؟ياي يمگر شماها نم -

 .به آن دو زن بود ليوك چشم

 :گفت نيميس

 .مياي يما با اجازه شما با خان داداشم م نيشما بر. رو بردارم يب يب يدست از لباسا هيخوام  يچرا آقاجون، م -

 :ديپرس يتق. فرود آمد ليبر مغز وك يمانند پتك ن،يميس كالم

 چه كار؟ نيخوا يرو م يب يلباس ب -

 :گفت كوكب

 .امرزيبشه واسه اون خداب يا هيتا هد ريبرسه به دست فق يب يلباس ب ديمرد، با ميبر ايب -

 .به دنبالش رفتندهم  هيبق. كرد يرا ط اطيكه در گلو داشت راه ح يسكوت كرد و با بغض يتق

 نيو عبداهللا به هوش و ذكاوت خواهر خود آفر. به شدت در هم رفت شيسوخت و دوباره اخم ها و سگرمه ها يم ليوك

 .كرد نيگفت و او را در دل تحس

 :و گفت ستاديعبداهللا ا يجلو ليوك

 !فهمم يرو دارم م يمردونگ يمعن واشي واشيخوبه  -

 :عقب داد و گفت يكالهش را كم عبداهللا

 !ميرو بلد يوقته كه مردونگ يليما خ ،يفهم يرو م شيمعن ياگه تو تازه دار -

 :تكان داد و گفت يسر ليوك

 !ديد ميخواه -

 .را روشن كرد گارشيتوجه به حرف او سرش را چرخاند و س يب عبداهللا

ها سپرد و  هيرا به دست همسا يخانه و زندگ نيميس. لباس را برداشتند و از اتاق خارج شدند. رفتند يب يدو زن به اتاق ب هر
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 :گفت نيميسوار شدند، س يوقت. به راه افتادند ليبود به طرف اتومب ستادهيدر ا يهمراه برادرش كه جلو

 !خدا مرگم بده يوا -

 :ديپرس عبداهللا

 شده؟ يچ -

 !اميگم و م يم يرم زود يم. خانوم سفارش كنم مواظب غذا باشه يرفت به طوب ادمياوا خان داداش  -

 :گفت عبداهللا

 .برو زود برگرد. به قربون حواس جمع -

 يبرا يبهانها چيه يول. با ساغر حرف بزند يخواست دو كلمه ا يدلش م يليعبداهللا خ. بودند نيو بنفشه در ماش يو گل ساغر

 :بنفشه گفت. حرف زدن نداشت

 ن؟يكن يم هيو همه ش گر نيخور مين يچيزن عمو ساغر، چرا شما ه -

 :زد و گفت يلبخند كمرنگ ساغر

 .خورم يم زم،يعز خورميچرا نم -

 .نميب يم شهيخودم هم نيخور ينه شما اصالً نم -

 :مهربان گفت يمحكم و مردانه اش، با لحن يبه دست آورده بود با صدا يكه حاال خوب بهانه ا عبداهللا

 ن؟يكن ضيخودتونو مر نيخوا يساغر خانوم شما م -

 :انداخت و با خجالت گفت نييسرش را پا ساغر

 .نه واهللا -

 :داد و گفت يشتريبه خود جرأت ب عبداهللا

 ن؟يكن يكار رو م نيا نيبزرگتر از شما خواهش كنم كه از امروز غذا بخور هياگه من به عنوان  -

 يو دودل يعبداهللا انداخت و با آهستگ بيبه چهره خوش ترك نهياز داخل آ ينگاه رتيخورد و در بهت و ح يا كهي ساغر

 :گفت
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 من؟ -

 :برد، گفت يساغر لذت م يايكه از حجت و ح عبداهللا

 .بله شما -

 :و گفت ديجلو كش يچادرش را كم ساغر

 .چشم -

 :زد و گفت يلبخند عبداهللا

 !بال يچمتون ب -

 نه،يچقدر نكته ب! مرد آقاست نينشم، غذا بخورم، چقدر ا ضيبال، مر يچشم ب«. ختيفرو ر شتريدل ساغر ب گريبار د نيا

گفت كه خدا همه  يراست م يب يب. معروفه يمردانگ يريگ يكه به لوط ستيخود ن يب. زهيچقدر مراقب و مواظب همه چ

 »!و پررو و پسته ايح يب ليهم مثل اون وك يكيچشم پاك و آقاست،  يطور نيا يكي. بنده يدرها رو نم

. داشت، گناه آلود بود ليكه با وك ييكه البته عشق عبداهللا هم با تمام تفاوت ها. نداشت كه عبداهللا عاشق اوستخبر  ساغر

از آن دو مرد حق نداشتند به او فكر  چيآن كه حجت او را ترك كرده و رفته بود، هنوز ه رغميساغر هنوز شوهر داشت و عل

 .كنند

 يب يكه سر كوچه آنها بود، آمده بود كه با آنها به مزار ب يكاسب ريهمراه او مرد پ. آمد رونيساغر از فكر ب ن،يميآمدن س با

 .ديايب

را به او  يب يكرد، رفتند و لباس ب يم يكه گوشه قبرستان زندگ يريو ساغر به نزد فق نيميس دند،يبه گورستان رس يوقت

 .به راه افتادند يب يبعد به طرف قبر ب. دادند

. آرام نشستند يب يو هر دو كنار قبر ب دنديبه سر مزار رس. بود نيميرا بغل كرده و دست بنفشه هم در دست س يگل ساغر

 يم ييزهايو چ ديكش يپارچه قبر م يرا رو فشيو ظر ديقشنگ و سف يدستها. كرد يو آرام زمزمه م ختير يساغر اشك م

 .ديشن يكس نم چيگفت كه ه

 ستادهيقبرستان ا واريمثل برج زهرمار كنار د ليوك. و حواسش به او بود دييپا يمتوجه نشود، او را م يكه كس يطور عبداهللا
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 .ديكش يم گاريبود و س

 .كردند يم هيزنها همچنان گر يول. آرام تر شده بودند يو جواد هم كنار پدرشان بودند و نسبت به روز اول، كم داوود

 نيدر ماش هياز زنان همسا گريدو تن د يكيبار ساغر همراه كوكب و  نيا. گشتند يهمه به خانه برم ديشده بود و با ظهر

 .عبداهللا رفتند نيو اكرم و داوود و بچه ها به ماش نيميجواد نشستند و س

 .هم نشده بود ليوك ليخوشحال بود كه سوال اتومب ياو نبود ناراحت بود ول نيساغر در ماش نكهياز ا عبداهللا

 يمهمان داشتند و همه اهل خانه به سرعت مشغول يليآن روز هم خ. ساعت بعد ناهار حاضر بود ميو ن دنديخانه رس به

 .شدند ييرايپذ

 :آهسته به ساغر گفت نيميس

 .يش يم ضيوگرنه مر ،يغذا بخور ديبا گهيامروز د -

 نيدر دهان گذاشت و مزه خوش و طعم دلنش يآرام لقمه ا. باز شد يخواهش عبداهللا خان افتاد و چهره اش كم اديبه  ساغر

 .غذا بر وجودش نشست

 .شد ينم ضيمر نوايالاقل زن ب. بود نديخوشا نيميس يبرا نيآن روز چند لقمه غذا خورد و ا ساغر

 :به ساغر كرد و گفت ينگاه كوكب

 .پارچ رو پر آب كن -

شكست و داخل پارچ  يبود م اطيرا كه گوشه ح خي ديبا. رفت رونيرا برداشت و از اتاق ب ياز جا برخاست و پارچ خال ساغر

 :آمد كنار ساغر، داوود با اخم جلو آمد و گفت ليتا ك. ختير يم

 ساغر؟ يخوا يم يچ -

 :گفت ليتوجه به وك يب ساغر

 .خيپارچ آب  هي -

 :پارچ را گرفت و گفت داوود

 .ارمي يبرو تو، من م -
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 .دست شما درد نكنه -

 :گفت يكرد و با لحن خاص ليبه وك ينگاه داوود

 !شه يناهارتون سرد م د،ييبفرما -

 .وانيا ريمتوجه لحن سرد داوود شده بود، برگشت و نشست لب تخت ز باًيكه تقر ليوك

 .هم در مسجد برگزار شد يهمان روز، مراسم بعدازظهر

**** 

و  ميشده رح نييتع شيبا نقشه از پ ا،يثرتومان بود، از بانك گرفت و همراه  150از پس اندازش را كه حدود  يمقدار حجت

ظهر به شهر كاشان و خانه كاظم  يشدند و حوال يخبر راه يرفت، ب اياز دن يب يآنها همان روز كه ب. سوسن به كاشان رفتند

 .استقبال كرد يبه گرم ايخالف بود، از حجت و ثر ياو در كارها كيو شر ميرح قيشف قيكاظم كه رف. دنديرس يتبار

چهار زن در خانه او بودند كه همه  يزشت بود كه زن نداشت ول اريبس يا افهيكم پشت و ق يساله با موها 57 يمرد كاظم

و  يكبر بيبه ترت گريسه زن د. نامش خاتون بود د،يرس يبزرگتر به نظر م هياز زنها كه از بق يكي. كردند يكار م شيبرا

 .اختر و هاله نام داشتند

پناه  يگناه و ب يب يبود و جوانها ميبدتر از خانه رح يليخانه كاظم خ. خانه و كارها را بعهده داشت تيريدر واقع مد خاتون

مثل حجت در  يخانه، در منجالب فساد غرق شده بودند كه شمار آنها از دستشان در رفته بود و حاال اگر كس نيدر ا ياريبس

او  يشد كه دلش برا يدانميهم پ ينفر هم نبود و حتماً كس نينداشت، بلكه آخر يزگرفت، نه تنها تا يگرداب فرو م نيا

 .نداشت ياصالً معن يخانه رحم و دلسوز نيدر ا. بسوزد

 .تخت كنار حوض نشستند يكه از طرف كاظم شدند، رو يبعد از استقبال گرم ايو ثر حجت

خانه بود و  ليوسا يها جا ياز انبار يكيكه  يآب انبار و دو انبار كيمطبخ بزرگ و  كيبود با ده اتاق و  يبزرگ اريبس اطيح

اتاق برنامه بزن و  نيشبها در ا. نام داشت حيهم بزرگ بود، سالن تفر يلياز اتاقها كه خ يكي. درش بسته بود شهيهم يگريد

 »يخوشبختاتاق «اتاق را  نيكاظم اسم ا. به ارمغان داشت يكاظم پول و درآمد خوب يبرا هشد ك يبرقص و ساز و آواز برپا م

 .گذاشته بود
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از او تشكر كرد  ايثر. نبرده بود يبهره ا ييبايبود كه از ز ياختر زن جوان. آنها آمد يشربت جلو ينيو س وهيم يبا سبد اختر

 .كوتاه جوابش را داد يو او با لبخند

 :زار، به كاظم گفت يبه مواد داشت، با حال ازياز ناهار، حجت كه به شدت ن بعد

 .رونيزنه ب يخورم و دلم داره از گلوم م يم جيدارم گ! تو رو خدا كاظم خان دستم به دامنت -

 :گفت يبا حقه باز كاظم

سنگ  ريغصه نخور، به خاطر تو، مهمون گلم از ز يول... خونه ندارم  يتو يزيمن كه االن چ. واهللا به خدا از روت شرمنده ام -

 .يخرده صبر كن هي ديكنم، فقط با يم دايهم كه شده پ

 .دم يپولشو من م. كن هيپول هست، فقط شما ته. تو رو خدا كاظم خان عجله كن -

 :بود، گفت شيطور حرف زدن از ترفندها نيمكار كه ا كاظم

 .ستيدست من ن گهيكنم د هياز بچه ها ته ديچون با يبه جون خودت اگه خودم داشتم اصالً پولش مهم نبود ول -

 :بالفاصله گفت حجت

 .پول هست نيبب ناهايا -

 :كرد و پنج تومان درآورد و گفت بشيدست در ج بعد

 بازم بدم؟ ايبسه  -

 :پول را از حجت گرفت و گفت كاظم

 .فكر كنم فعالً بس باشه -

 بشيپول را درون ج. به اتاق آن طرف باغچه رفت و در را هم بست يواشكي يول. كند هياز اتاق خارج شد كه مثالً مواد ته بعد

 .ديراحت خواب يليگذاشت و بدون آنكه به درد حجت فكر كند، خ نيزم يگذاشت، بالش را رو

 يبه او نگاه م يبا ناراحت ايو ثر ديچيپ يبه خود م يمدت، حجت از درد و خمار نيگذشت و در ا يساع از رفتن كاظم م كي

 :خاتون رفت و گفت شيخره پباال. كرد

 ومدن؟يخانوم، كاظم خان ن نيببخش -
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 :گفت يبا چرب زبان خاتون

خودت . بشه داشيپ واشي واشي ديبا گهيوقته كه رفته دنبال كار آقا حجت، د يليقربون شكل ماهت برم اون خ ياله يوا -

سر و كله  ديبا گهيد يول. مراقب باشه يليو خ اديمجبوره آسه بره و آسه ب. ارنيمأمورا پدرشو در م فتهيب ريكه اگه گ يدون يم

 ستيواسه بچه خوب ن. ايدر ب ياز ناراحت يبچه ها و كم شيپ نجايا ايب. ينيو رنج اونو بب ردد خوادينم يتو حامله ا. بشه دايش پ

 .يغصه بخور

 :گفت يبا دلخور ايثر

بعدشم . ديپر يم گهيد يكيشد كه اصالً منو نداشت و با  يداشت آلوده م يوقت. تهاز سر من گذش گهيبابا غصه خوردن د يا -

بهش  يهر چ. دراومد و حال و روزش خراب تر شد شتريگند كارش ب. شكمم يتوله سگ كاشت تو هيكه اومد و با من شد و 

به سرم  يدونم چه خاك ياگه بخواد بدتر بشه نم ا،يحاال ب. گوش نداد و كار خودشو كرد ر،يگفتم بكش كنار و دورش قلم بگ

 كنم؟

 :گفت يكبر

 .و فكرت باطله يشه كور خوند يكه اون تركش م دهيرس التياگه خ -

 :داد و گفت هيتك واريبه د ايثر

 .زنه ياز ترك كردن نم ياصالً حرف -

 :وگفت ديخند اختر

 گه،يدو بار د گه،يبار د هيدفعه بار آخره،  نيگن هم يمكه  گرونيد نيع! زنه ينم ياهللا خوشم اومد، الف الك كيبار -

 .كنن يخاكشون م يشه كجا و چه طور يمعلوم نم. رنيم يم يدن و با بدبخت يمواد جون م نيهم يآخرشم پا

 :دنبال حرف او را گرفت و گفت خانون

 !مونه اون زن و بچه بدبخت و بال گرفته يبعدشم م -

 :كرد و رو به هاله گفت ايبا ثر يكيهم خسته است، سالم عل يليآمده و خ رونيكرد از ب يموقع كاظم كه وانمود م نيهم در

 .شده، زود باش تياذ يليبساط رو آماده كن مهمون ما خ -
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او حاال كامالً معتاد . زجرآور بود يليحجت خ يكه گذشت، برا يساعت و ربع كي نيا. هم رفت تا شوهرش را صدا كند ايثر

 .فرو رفته بود شده و در لجنزار

جانش  يوارد رگ و پ يمواد را به راحت ياو زهر سرطان. مشغول شد يحرف چيرفت و بدون ه گريبه اتاق د ايهمراه ثر حجت

 گريبار د كيحدقل  ديتازه بعدازظهر بود و او تا شب با يول. حاال حجت شنگول شده بود. هم نداشت ييابا چيكرد و ه يم

 .كرد يهمان كار را تكرار م

 يمهمان به مشروب خوار ياز مردها يكيبرد و حجت را كه خمار بود رها كرده و با  ياز بزم شبانه خانه كاظم لذت م ايثر

 .نداشت يترس و هراس چيه يبندبار يو ب ياطرافش را پر كرده بود و از هرزگ يقهقهه خنده اش فضا يصدا. نشسته بود

 .رفت و او به شدت نگران بود يپس انداز حجت رو به اتمام م. گذشت يهفته از ماندن آنها در خانه كاظم م كي

 .شد دهيحجت كش اديزنها نشسته بود، دوباره صحبت به اعت شيپ ايثر يروز صبح وقت كي

 :گفت هاله

 ؟يكن يم كارياگه شوهرت ترك نكنه چ -

 :را باال انداخت و گفت شيشانه ها ايثر

 !دونم ينم -

 :گفت خاتون

 نياول واسه خاطر معرفتته بعدشم به خاطر ا يمون يم ششيكه حاال پ نيا. شوهرت مرده يكن اليخ دياصالً تو با ؟يچ يعن -

 چاره؟يب يموند بشيشكمته وگرنه واسه خاطر ج يبچه تو

 .شد يزنها م ديپل يبود، كم كم خام حرفها يالنفس فيكه زن ضع ايثر

 !تيدونم واهللا خر يچه م -

 :گفت اختر

 .كنه يم ييراحت راهنما يليبا خاتون مشورت كن خ -

 به خاتون انداخت و زن مكار گفتك ينگاه ايثر
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 االن چند ماهته؟. حرف و فكر نداره -

 .هفت ماه ينمونده برم تو يزيچ -

بچه . چهدو ماه رو صبر كن بعدشم بچه رو بردار ببر بده به خونواده شوهرت و بگو به من  يكي نيگم ا يخوب من م يليخ -

كاظم خان واسه  ،ياگر هم سراغ ندار. كاباره خوب كار كن كي يبعد برو تو. نينگهش دار ديمال پسرتونه و خودتون هم با

 .كنه يم دايت پ

حجت قائل نبود  يبرا يارزش چيه گريرو به آن رو شد و د نياز ا نيدهن ب ايخواندند كه ثر ايمكار، آنقدر به گوش ثر يزنها

 .داد ينم يتياهم چيرفت، ه يكرد و قربان صدقه اش م يو هر چه حجت به او التماس م

 .داد يرا كه به ساغر كرده بود، پس م يياو تقاص ظلم ها و ستم ها. او آلوده فساد شده بود. آن مرد سابق نبود گريد حجت،

حرفها و  يوقت. افتاد يساغر م غيدر يب يو محبت ها يخونگرم اديبه  د،يد يرا م ايثر ياعتنا يظاهر و باطن سرد و ب يوقت

شد و  يچهره پرمتانت و پرنجابت ساغر در نظرش مجسم م. ماند يزده م رتيح د،يشن يرا م ايثر كيزشت و رك يسخن ها

 .كرد يم سهيمقا دهيزن در نياو را با ا

به  داديبا آن شكم بزرگش كنار دو مرد هرزه و مست نشسته بود و حجت با داد و ب اياقامتشان در كاشان، ثر ياز شبها يكي

خواست جوابش را  يصورت او ماند و وقت يانگشتانش رو يبه گوشش زد كه جا يمحكم يليچنان س اياو اعتراض كرد، اما ثر

 :و گفت ردپرت ك يبا لگد او را به گوشه ا ايبدهد، ثر

 !يبدبخت مفنگ پاشو منو بزن يتون ياگه م -

**** 

هنوز جا  ياز حسابش برداشته و خرج دود و مواد كرده بود، ول گريتومان د 550سوم اقامتشان در خانه كاظم، حجت  هفته

 .مانده بود يباق شيبرا لياتومب كيتومان پول و  100داشت كه در خانه آنها بماند، چون 

دائم . گذراند ياوقاتش را با كاظم م شتريگرفت و ب ياز حجت فاصله م شياز روز پ شتريهر روز ب ايخاتون، ثر لهيمكر و ح با

 يچاره ا گريحجت هم سرش به كار و عمل خودش بود و د. ديد يرفت و حجت را كمتر م يم حيهمراه او به گردش و تفر

 .نداشت نيجز ا
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خانه و  ادي. به فكر فرو رفت ارياخت يب. اتاق نشست يسكو يآتش زد و جلو گاريس. آمد رونيروز عصر حجت از اتاق ب كي

و  ييبايساغر كه از ز ادي. كرد يم هيو خون گر ختير يمادرش كه چطور وقت رفتن اشك م ادي. دلش گرفت. اهل خانه افتاد

 يگونه ها ديخند يم يكه وقت يمهربان و دوست داشتن يب يب ادي. بود دهيبود كه به عمرش د ينجابت سرآمد تمام زنان

 .گرفت يزد و رنگ م يق مبرجسته اش بر

و دوستان و ... و اكرم  نيميس... بچه ها و برادرانش  ادي. پدرش هم تنگ شده بود يها يها و لجباز يقلدر يدلش برا يحت

جلو رفت و . ديد نيآمده بود او را مغموم و اندوهگ رونيكه از ب ايثر. ختياراده اشك ر يآنقدر دلش گرفت كه ب. شيرفقا

 :گفت د،يجو يهمان طور كه آدامس م

 !آب غوره نخواسته يچته؟ كس -

 :به او كرد وگفت ينگاه سرد حجت

 !برو گمشو هرزه -

 :و گفت ديبلند قاه قاه خند يبا صدا ايثر

 !هستن تيهرزه اون مادرت و خانواده عوض -

 :با خشم به او نگاه كرد و گفت حجت

از  ييايساغر به دن يمو هيتو كجا و اونا كجا؟ به خدا . اريرو ن ايپاك و باح يبا اون دهن نجست اسم اون زنا! خفه شو كثافت -

 !ارزه يهرزه م يشما زنا

 ،ها؟يبمون ششيپ يپس چرا عرضه نداشت! ا نه بابا -

تو هم  يول. دم يم دارم مجازات و مكافاتشو پس محاال. به خاطر تو هرزه اونو عذاب دادم! اقتينه عرضه داشتم و نه ل. آره -

 !خدا عالمه يحاال ك. يد يپس م

 :و گفت ديبا تمسخر خند ايثر

 ،يتو راهتو با چشم باز خودت انتخاب كرد. و هوس بود يواسه خاطر هو. نيبگو واسه خاطر دلت ولش كرد! نه جونم -

سراغ ستاره،  يو بعد رفت يسوسن شد قيشف قيرف يوقت. كه من نبودم ،يكه دنبال سوسن و ستاره بود ياون وقت ؟ينكرد
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 .يكرد ودتو خودت خاك بر سرت خ ميخونه رح يكش اكيبه تر يافتاد

 يترسو بود و از جار و جنجال م نكهيا ايكارش؟  يولت كرده بود و رفته بود پ يسادگ نيسوسن به هم يكرد يم اليخ تو

فقط من احمق  ؟يكه چ دهيرس التيبه خ. ان دهيه، قاسم تركه و امثال اونا گرگ بارون دستار م،ينه جونم، اون رح د؟يترس

 .كشم يم دكيرو به عنوان شوهر  يعمل هيپاسوزت شدم و حاالم دارم اسم 

 ختياز ر نقدريا. يو خبر ندار يداغون شد! نوايبدبخت ب ؟يافتاد يبه چه حال و روز يديد ؟يديد نهيآ ياصالً خودتو تو تو

! يريگيم  راديو ا بيحاال به من ع. بشه نيبخواد باهات همنش نكهيكنه، چه برسه به ا گاتيكنه ن يكه آدم رغبت نم ديافتا

 !كنم؟ يتوله سگ تو رو بزرگ م مان،يبعد از زا نميش يمكنم، ها؟  يمن چه كار م يكن يم اليخ

 :دهانش را كج كرد و گفت ايثر

بذاره و  يآدم عمل هيبچه  يپا شويشه كه عمر و جوون يخر نم اينه بابا ثر. يريآره تو بم شم مادر فداكار، آره؟ يمثالً م -

 !باشه ريخ يديخواب د. كنه ديموهاشو مث دندوناش سف

 :گفت يرمق يبا ب حجت

 ها؟ ،يكن كاريبا بچه من چ يخوا يم! بينانج -

 :سكو گذاشت وگفت يرا رو شيپا ايثر

 شير خيگم مال بد ب يننه بابات و م شيفرستم پ يپس انداختمش م يوقت. اَه بابا، مرده شور خودت و بچه تو ببرن -

. يكن يم اليكه خ ستمين يمن اون ست؟ين تيبابا آخه منم دل دارم، آرزو دارم، چرا حال. ميرم دنبال زندگ يبعدم م! صاحبش

 !يآقاجون، آره كور خوند يشم كور خوند يو آوارت م ريو اس ورمخ يو به غمت غم م نميش يپات م ياگه فكر كرد

 :بعد آرام گفت. را نگاه كرد ايثر رتيداد و باح رونيرا ب گارشيدود س حجت

 !يليخ ا،يثر يا تهيو عفر طهيسل يليخ -

 :گفت دادياز جا برخاست و با داد و ب ايثر

 يلقمه لقمه ش م لتيفام يبخت و فلك زدته كه مردا اهياون زن س. اون ننه بزرگ هاپ هاپوته. اون ننه در به درته طهيسل -

 يپاچه همه رو م نيكه اگه قالده ش رو نبند نهيمياون س تهيعفر. يكن ينم يغلط چيو ه يدون يم يكنن و توِ خاك بر سر نكبت
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 ايو  يپول كرد هيسر و پات سكه  يب ةاون خانواد ياگه منو جلو يفكر كرد م؟شيپ ماهچهار پنج  ايمن ثر يكرد اليخ. رهيگ

سگ  نيزنمت كه ع يم نيبه خدا همچ. يخند يتو به گور پدر پدرسوخته ت م ؟يغلطا بمن نياز ا يتون يحاالم م يكتكم زد

 .يو واق واق كن يزوزه بكش

كاظم كنار . از تخت ها نشاندند و آرام كردند يكي يرا رو ايكاظم و زنها به سمت آنها آمدند و ثر ا،يثر اديو فر غيج يصدا با

 :و گفت ستاديحجت ا

 ن؟يگ يم راهيچرا به هم بد و ب ؟يدفعه به جون هم افتاد هيشده؟ چرا  يبابا چ -

كرد و  يداد و او را متهم م يفحش م ايبود مرتب به ثر دهيپر ده،يشده بود و به قول خودش هر چه كش يكه عصبان حجت

 .كرد كه چرا با او همدم شده است يم نيخودش را هم نفر

 :بعد، حجت گفت يكم. ساكت شدند باًيبا مداخله كاظم و خاتون هر دو تقر باالخره

 .بكنه گهيد يكارا ايبره، مشروب بخوره، برقصه  رونيبدون اجازه من ب دياون نبا -

 :و گفت شد نيدوباره خشمگ ايثر

 خواد بكنه؟ يم يچه غلط يمفنگ هيكار رو بكنم  نيبرو گمشو مثالً اگه ا -

 :كه از شدت خشم سرخ شده بودند، گفت يبا چشمان حجت

 .رم يكنم و م يولت م! ييه -

 :گفت يعصب يبا خنده ا ايثر

 ؟يكدوم قبرستون رو در نظر گرفت -

 !ولنگار كهيخفه شو زن -

بار كه آرام شدند، حجت گفت كه فردا صبح به تهران و به نزد خونواده اش برخواهد گشت و  نيدعوا باال گرفت و ا دوباره

 .ايالبته بدون ثر

لبه تخت  يساكت رو ،يحاال با دلخور د،يجوش يكه خونش م ايثر. شدند خكوبيخود م يجمله، همه در جا نيگفتن ا با

خواست پول  يشده بود و اصالً دلش نم ريرا از حجت نداشت غافلگ يزيچ نيكاظم كه توقع چن. نشست و به حجت نگاه كرد
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 .را از دست بدهد

خودش را گرفته  ميحجت تصم. كرد لهيبه او پ يليشد خ يهم نم ياز طرف يول. انسان كيكاظم، حجت فقط پول بود نه  يبرا

شد كه  نيقرار بر ا نيبود، بنابرا دهيفا يهر چه خاتون و كاظم اصرار كردند ب. نبود كه بماند يراض يقيطر چيبود و به ه

 . حجت برود

او  اورد؟يب ايكند؟ بچه اش را كجا و چگونه به دن يكرد اگر حجت برود او چه كند،چطور زندگ يو درمانده فكر م رانيح ايثر

حجت او را رها كند و برود  نكهياز فكر ا. برد ياو هم در تهران به سر م يولبود  ميرح دشيتنها ام. فعالً محتاج حجت بود

 .به كاظم متوسط شود فتگر ميتصم. لرزه بببر اندامش افتاد

 .بشم و اون منو تنها نذاره يكن كه من با حجت راه يكار هي! كاظم خان دستم به دامنت -

 :گفت يبا دلخور كاظم

به كارش  كاريآخه چ. و هم اون بنده خدا يخوش بود نجايهم خودت ا. يرو خراب كرد يهمه چ يزد ؟يشد يحاال راض -

 ؟يداشت

 :پر از ندامت گفت يبا لحن ايثر

 يم گهيد م،يآقا رح شيكه پام برسه تهرون و برم پ يوقت. اون منو ببخشه و منم با خودش ببره نيكن يكار هيحاال شما  -

 .نيكن يكار هيو رو خدا ت. بكشم رونيخودمو از آب ب ميتونم گل

 :تكان داد و گفت يسر كاظم

 ؟يمن برم بگم چ ،يدلت خواست به اون بدبخت گفت يواهللا تو كه هر چ -

 :التماس گفت ابايثر

هم  يليخ نكهيبا ا. خوام يرم ازش معذرت م ياصالً م. كردم ييغلطا هيشدم  يخب منم عصبان ن،يبكن يكار هيتو رو خدا  -

 .گهيباالخره بچه خودشه د! دامن خونواده ش يبچه رو بندازم تو نيكه ا نيفقط به خاطر خودم و ا يشه ول يازش چندشم م

 :خنده و گفت ريكرد و با همان اخم زد ز ايبه صورت ثر يبه سرعت نگاه كاظم

 !هيعجب روزگار! خونواده ش يبچه حجت تو. گن يگرن، راست م لهيگن زنا ح يبه خدا م -
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 :است و گفتاز جا برخ بعد

 .تونم بكنم يچكارش م نميدونم، برم بب ينم -

 :كاظم گفت. شده بود ن،يگرد هروئ دنيحجت تازه از كش. سالنه سالنه به سراغ حجت رفت و

 !پهلوون؟ يآروم شد -

 :را به هوا داد و گفت گارشيدود س حجت

- يا. 

 يول ،يو چراغ خونه م رو روشن كرد يسرم گذاشت يمنت رو ،يمن بمون شيآقا حجت، تو اگه تا آخر عمرت هم پ نيبب -

گناه، برش دار  يكرد، تو به خاطر وجود اون طفل ب يكر، جوون ينادون ايندارم، اما ثر يمن حرف يبر يحاال كه اصرار دار

و  رياگرم نه بچه رو بگ. ببخش ،يببخش ياگه دوست داشت دييزا يوقت. بعدشم صبر كن تا بزاد. خودش اريببرش شهر و د

و  يهم اونو ادب كرد يديكارش، هم به بچه ت رس يپ شيو بفرست يريكه بچه رو بگ يجور نيا. كارش يردش كن بره پ

 .بهش نرسه ستتكه د ييجا هيره  يداره و م يتو رو برم ةاونم بچ ،ياالن ولش كن ياگه بخوا يول. يانتقامتو ازش گرفت

 :داد و گفت هيتك واريسرش را به د حجت

 !كس و كاره ياون بدبخت، مفلس و ب. بكنه يغلط نيتونه همچ يرو داره كه بره، نه م يياون نه جا -

- ينيب يمنو كه م. نه واهللا ؟ياياز پسشون برب يتون يم يكن يم اليخ! زنا هفت خطن نيداش حجت؟ ا يكار يبابا كجا يا 

به روش  يول. خاتون اگه نباشه كار من زاره نيهم. زنا شدم نيخودمون بمونه متوسل به ا شيدم و دستگاه رو دارم بازم پ نيا

من . گوشت كن زهيمنو آو يو حرفا ريحاالم از من درس بگ! كاظم يكاظم ب گهيد وشه  يچون صد در صد پررو م. ارمي ينم

 .گم يكه دارم بهت م دميصدها نفر رو بدتر از تو د

 .به تهران برگردد ايكه با ثركرد  يكه بود كاظم حجت را راض يبيبه هر ترت خالصه

 .تهران شدند يازكاظم، راه ياز خوردن صبحانه و خداحافظ ايزود حجت و ثر صبح

**** 

. راحت بود يعبداهللا تا حد الينبود و خ لياتفاقاً وك. صحبت كنند يب يآمد تا درباره ماسم شب هفت ب يبه خانه تق عبداهللا
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 يقرار شد فردا صبح همگ. مشغول صحبت بودند وانيا يو جواد و عبداهللا خان رو يتق. بود امدهيداوود هم هنوز به خانه ن

 .هر كس به خانه خودش برود گريعصر هم د. ناهار برگردند يبرا هرهمراه مهمانان به سر مزار بروند و ظ

كار به  نيفته باشد، كه ار رونيبردند تا از خانه عزا ب يرا به خانه اش م شيو بچه ها يدو تا از زنها، حور يكيفردا  ديبا

 .موكول شد يعصر

 :رو به عبداهللا كرد و گفت يتق

 .گردم يمن االن برم. در با من كار دارن، با اجازه يجلو د،يببخش -

 :جواد را صدا زد و گفت يكردند كه تق يو عبداهللا صحبت م جواد

 .و برو اينوك پا ب هيجواد  يآها -

 .ا در اتاق نشسته بودعبداهللا تنه. به دنبال پدر رفت جواد

 :ساغر را صدا زد كوكب

 .ساغر يآها -

 .جون زيبله عز -

 .عبداهللا خان يظرف خرما ببر بذار جلو هيو  ياستكان چا هيبرو  -

 :را شست و گفت شيدستها ساغر

 .چشم -

. عبداهللا همچنان در فكر بود. باال رفت وانيا يگذاشت و از پله ها ينيدر س يچا يپر از خرما، همراه استكان يظرف ساغر

 :ساغر آرام سالم كرد و گفت

 .دييبفرما -

 :را از او گرفت و گفت ينيس! چقدر صورتش معصوم و آرام بخش بود. ساغر به چهره او نگاه كرد يبا صدا عبداهللا

 .ممنونم -

 .طوفان وجودش تنها گذاشت يايرفت و او را در در رونياز اتاق ب ساغر
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 :كرد و گفت ياز او عذرخواه يتق. وجواد، عبداهللا به حال خود بازگشت يدن تقآم با

 ميگفت. حاال پول چراغشو بده نيزم يموتور منو انداخت شيگه دو سال پ ياومده م اوري. از آدم دارن واهللا يمردم چه توقعات -

 .ميندارو حال و حوصله سر و كله زدن با تو رو  ميما عزادار. كارت يبرو بابا برو پ

 :و گفت ديخند عبداهللا

 افتاده؟ ادشيآورده، تازه  ريمردك وقت گ -

 .بعد، عبداهللا از جا برخاست و عزم رفتن كرد يكم. شد دهيگذاشته و برنامه ها چ قرارها

صبر كرد  يكم. ديرا بشو يهم آمده بود تا صورت گل نيميس. شست يكنار حوض دست و صورتش را م ليروز بعد، وك صبح

 :كرد و گفت نيميحوله را از دختر فرخنده گرفت و رو به س ليوك. بود امدهيهنوز عبداهللا ن. تمام شود ليتا كار وك

 امدن؟يخان داداشتون ن -

 :خونسرد گفت يلياست، خ زيآم هيكنا ليوك يدانست تمام حرفا يكه م نيميس

 .امدنينه هنوز ن -

 يشن، ول يدونن و حاضر م يدوش خان داداشتون حتماً خودشونو مسئول م يرا افتاده روالبد حاال كه تموم كا ميا ما گفت -

 !دنيانگار خسته شدن و پا پس كش

 .هم همراه او بود هيهمسا يعباس آقا. شد دهيمردها با عبداهللا خان شن كيسالم و عل يموقع صدا نيهم در

 :گفت يتق

 .آقا عبداهللا نيخوش اومد -

 :آقا گفت عباس

 .مشغولند اطياون ح ياالن هم زنها تو. ديخر ميزود بود كه عبداهللا خان اومدن و با هم رفت يليصبح خ -

 :گفت هيپر از كنا يكرد و با لحن ليرو به وك نيميس

 !ميهم زود اومدن، زودتر از ما كه خواب بود يليخ نكهيمث ا -

 .حوض آورد يو جلو ديرا كش يمعنادار دست گل يبا لبخند بعد
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چرخند و با او صالح و مشورت  يمرتب دور و بر عبداهللا م گرانيد ديد يكه م نياو از ا. رفت وانينگفت و به ا يزيچ ليوك

 .و ناراحت بود يكنند، به شدت عصبان يم

 :كرد و گفت يريكوكب از آمدن ساغر جلوگ يول. آماده رفتن به سر مزار بودند همه

ظرف  ياون كه جا. داشته باشه اجياحت يزيچ هي ديشا. بمون و كنار دست ملوك خانوم باش نجايا. يايخواد ب يساغر تو نم -

 .دونه يو ظروفا رو نم

 :آكنده از خواهش و تمنا گفت يماند و با لحن شيدستور كوكب جا خورد و سر جا نياز ا ساغر

 .دستشونه ريز ليهفته ست كه همه وسا هيجون االن  زيعز يول -

 :گفت ظيغكوكب با  ناگهان

 !ديآخه شما واجب تر. رسم يمونم و به كارا م يم نجايو من ا ديببر فيتشر دييساغر خانوم شما بفرما ديببخش -

 .و آزار كند تيساغر را اذ ديآمده بود كه با ادشيانگار كوكب دوباره . نبود يحرف چيه يجا گريجمله كوكب، د نيا با

 :گفت يبه حور ليوك ل،يسوار شدن به اتومب هنگام

 پس ساغر خانوم كو؟ -

 .درآورد يهر دو را از چشم انتظار يعبداهللا هم مطرح بود و حور يسوال برا نيواقع ا در

 !مونه ياون خونه م -

 مونه، چرا؟ يم -

 .دونم يچراش رو نم. جون گفته كه بمونه زيچون عز -

 .شد نيسوار ماش يسوال نكرد و با دلخور گريد ليآمدن كوكب، وك با

 :گفت تيبرادرش نشست و با عصبان ليدر اتومب نيميس

همش واسه . خواد يم يمادر مرده چ نياز جون ا ستيمعلوم ن. بدبخت رو داره نيو آزار ا تياذ تيمادرشوهرم ن نياصالً ا -

 !كس يزن ب نيطور افتاده به جون ا نيخاطر حجته كه ا

 :ديپرس يبا دلخور عبداهللا
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 مگه چطور شده؟ -

 :جا به جا كرد و گفت شيپا يرا رو يگل نيميس

 يب كهيچشم و چراغش شده بود اون زن. با ساغر چپ افتاد زيكه حجت زن گرفت، عز ياصالً از همون موقع. بگم واهللا يچ -

هم به مادر شوهرم داد كه  يدست درد نكنه ا هي. رو خراب كرد يانقدر تر و خشكش كرد، عاقبتم دختره زد همه چ! اقتيل

 .از ساغر جدا شده بود ييجورا هي گهيداداش، حجت د هيچ يدون يمآخه . وقت فراموش كنه چيه زيكنم عز يفكر نم

 :ديبا تعجب پرس عبداهللا

 !طالقش داده بود؟ يعني! جدا شده بود؟! ؟يچ -

ذاشت و اون  يپا به اتاق ساغر نم گهيبه خوردش داده بود كه حجت د يدونم اون زنش چ ينم يول... نه، طالق كه نه  -

 يب يب يول! گفت يم يزيچ نكهيبه ا يدهنش وا يزد تو يزد مادرشوهرم م يحرف نم. هم جرأت حرف زدن نداشت يطفلك

بودكه اونم از  امرزيخداب يب يبه ب دشيساغر بعد از خدا ام. داوم يعروسش در م يخوب جلو يليساغر رو داشت و خ يهوا

 .دستش رفت

حجت با اون دعواش شده بود و با  يرفتن ها رونيبه خاطر ب ايكرد، قبلش ثر رونيرا از خونه ب ايحجت و ثر ،يكه تق يروز

حجت هم كه . چشمش دنبال ساغره ليبعد هم با وقاحت تمام داد زد كه وك. دلش خواست به همه گفت يهر چ ييايح يب

كنه، كه قلبش  يونيهم آمد پادرم يب يب. و زدتونست اون يو تا م چارهيچشماشو گرفته بود، افتاد به جون ساغر ب يخون جلو

 ...هوش شد  يگرفت و ب

رو  اياز اصل ماجرا باخبر باشه، حجت و ثر نكهيبدون ا د،يد ياوضاع رو اون جور يو وقت دياز راه رس يآقاتق يهم اتفاق بعدش

پسرش ناراحت و كالفه شده و در ضمن  ياونا هم رفتن و از اون روز به بعد كوكب خانم كه برا. رونياز خونه انداخت ب

 .كنه يم يپناه و تمام عقده هاش رو سر اون خال يو ب چارهيدختر ب نيجون ا هرسه، افتاده ب يهم نم يزورش به آقا تق

. نداشته باشه ايكه حاال بخواد دوستش داشته باشه  دهيبه خودش ند يخان داداش، ساغر اصالً شوهر يراستشو بخوا اگه

 يساغر م يننه ش به پر و پا ستيحاالم كه اون ن. نذاشته يرو باق يعشق و محبت چيه يمرد به اون بد كرده كه جا نيا نقدهيا

 .كنه يم تشيو دائم اذ چهيپ
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غصه . دختر از دست نره نيفقط خدا كنه ا. ترن ياونا از من قو يستم ول يپشتش وا م اديكه بتونم و ازم برب ييتا اونجا منم

 .كنم كاريچ گهيدونم د يكنه و منم نم يداره داغونش م

 .آگاه كرد ياديعبداهللا را تا حد ز ن،يميس يحرفها

 هاش خبر دارن؟ يدونه كه خونواده زنش از چشم چرون ياون م ؟يچ ليوك -

ن اال. گرفت يجلوشو م يبه نوع شهيبو برده بود و هم يب يچون ب. ديد يرو مزاحم كاراش م امرزيخداب يب يب شهياون هم -

 يغصه م نقدهيساغر ا چارهيب. فتهيچون اگه باخبر بشه ممكنه خون راه ب. بفهمه يخوان تق ينم ناميا. يدونن جز تق يهم همه م

اون به فكر خودش  يهمه عزادار بودن، ول. مزاحم ساغر شد ليوك ،يب يدوم مراسم ب لهمون روز او. كه نگو نهيخوره و غمگ

 .و اون دل صاحب مرده ش بود

 يم ييراياتاق، پذ يتو شتريب ل،يساغر از ترس وك. بفهمه يكس ميخوشبختانه نذاشت. بود دهيو ترس ديلرز يم ديب نيع ساغر

 .ادين رونيكنه ب يم يكنه و سع

 اط؟يح يفرسته دنبال كار تو يچشم به عروسش داره اونو م ليدونه وك يپس چرا مادرشوهرت كه م -

رو  چارهيخواد ساغر ب يم ديشا. كنه يعذاب دادن ساغر استفاده م يبرا يار و هر حرفمادرشوهرم از هر ك! بگم واهللا؟ يچ -

 .خردتر كنه ليوك يبا كارا

 :گفت تيبا عصبان عبداهللا

 !هيعجب زن ه؟يك گهيد نيا -

 نياگه حجت مرد بود، ا«كرده بود، ساغر سر درد دلش وا شد و بهم گفت  تيساغر رو اذ ليكه وك شيچند روز پ منيه -

 بانميپشت يكاش مرد واقع يا. ندارم يافسوس كه من پشت و پناه يول. جرأت آزار منو نداشت ،يا گهيهر كس د اي ليوك

 »كرد يم نكو دل منو خ ليصورت وك يتو ديكوب يبود تا با مشت م

 ياو م تيو اذ را كه باعث آزار يشود تا همه كسان بانشيكند و پشت تيخواست ساغر را حما يدلش م. ديعبداهللا لرز دل

پر از لجن و  يكرد و به گودال يبلند م نيگرفت و او را از زم يرا م ليوك قهيخواست  يدلش م. بنشاند شانيشوند، سر جا

 ياز زندگ شهيهم يكرد و برا يشد و گورش را گم م يادب م ديبا يموجود مغرور و از خود راض نيا. انداخت يكثافت م
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 .رفت يم رونيساغر ب

 .او احساس كند يو آرامش را در چشمها يبسازد و شاد يال و مرفه دهيا يساغر، زندگ يخواست برا يدلش م عبداهللا

 :گفت تيناراح با

بزنم و  يتونم حرف ينداره فعالً نم يخب چون به من ربط يرو سر جاش بشونم، ول فيكث كهيمرت نيخواد ا يدلم م يليخ -

 .بكنم يكار

 .او مهم است يجب شد و احساس كرد سرنوشت ساغر براحرف برادر، متع نياز ا نيميس

 يياز كوكب هم متنفر بود و هر بال. افتاد و با خشم آب دهانش را قورت داد ليعبداهللا نگاهش به صورت وك ،يب يمزار ب سر

 . دانست يآمد را حقش م يكه سرش م

 .برگشتن به خانه، حركت كردند يبه ظهر نمانده بود و همه برا يزيچ

 يم كيهمه را تحر يكه به دستور عبداهللا خان پخته شده بود، اشتها يزعفران يمرغ و پلو يبو. بود ايآماده و مه زيچ همه

 .كرد

كه مشغول صحبت  ديعبداهللا خان را كنار پدرشوهرش د. كرد ينگاه م اطيبود و به ح ستادهيپشت پنجره اتاق كوكب ا ساغر

 .كرد يداد، چشمش به پنجره افتاد و نگاهش با نگاه ساغر تالق يگوش م يتق يعبداهللا همان طور كه به حرفها. بودند

بود تا دوباره آتش دل عبداهللا  يلحظه كوتاه كاف كيو از كنار پنجره فاصله گرفت، اما همان  ديبالفاصه خجالت كش ساغر

 .شعله ور شود

و همه، از جمله كارگران عبداهللا با نظارت او، به به پا بود  ييغوغا اطيدر ح. و خرما، سفره ها را پهن كردند ياز چا بعد

 يطرف و آن طرف م نيبه ا يبا چابك. جان تازه گرفته بود ييعبداهللا گو. كردند يم يدگيرس ييرايسرعت به تمام امور پذ

 .داد يبه شاگردان م ييرفت و دستورها

 

 :به ساغر گفت نيميخانم خواهر بزرگتر س اليسه. نشست شيو عمه ها نيناهار، ساغر كنار نازن هنگام

 ن؟يتا حاال چقده الغر شد دميكه شما رو د يساغر خانم از اون وقت -
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 :زد و گفت يلبخند كمرنگ ساغر

 .يليخانوم،خ اليسخته سه يليخ يب يغم ب -

 .خدا بهتون صبر بده. دونم دختر جان يم -

 :گذاشت و گفت نيآب را به زم وانيل فاطمه

 .ديانشاءاهللا شماها زنده باش. تون باشه هيعمر بق ياما انشاءاهللا بقا. به احوال شما يوا ميناراحت شد يليواهللا به خدا ما هم خ -

 .تشكر كرد و دوباره همه مشغول شدند ساغر

 .عزم رفتن نمودند همانانيهم تمام شد و م يب يهفتم ب مراسم

 .بودند يبا خانواده تق كردن يسرگرم صحبت و خداحافظ اط،يدر ح همه

 :عبداهللا به طرف آنها آمد و گفت. هم از فرصت استفاده كرده و مشغول صحبت بودند نيو نازن ساغر

 .جان دخترم نينازن -

 :پدرش را نگاه كرد و گفت نينازن

 .امياالن م. ساغر خانوم شيبابا پ نجاميا -

 :گفت نيبه ساغر انداخت و به نازن ينگاه عبداهللا

 .ايب اليواستا، هر وقت صحبتت تموم شد، با عمه سه يواست يخوا ينه بابا م -

 .چشم آقاجون -

چند روزه  نيبماند تا به حساب و كتاب مخارج ا شتريب ياز عبداهللا خواست كم ياما تق. بعد، خانواده عبداهللا هم رفتند يقيدقا

 .كنند يدگيرس

 :ساغر آمد و آهسته گفت كيفاده كرد و نزداست يشلوغ نياز ا ليشلوغ بود و وك اطيح هنوز

 !رفتم يمن هم نم ،ير يدونستم نم يسر مزار؟ اگه م يومديچرا ن -

 :وقت در خود سراغ نداشت، گفت چيكه ه يشده بود، با جسارت يعصبان يليكه خ ساغر

 !خفه شو -
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 .در امان بود ليچندش آور وك يالاقل آنجا از حرفها. رفت يرا گفت و به طرف حور نيا

هر چقدر «شد و در دل گفت  ريبود كامالً غافلگ دهيند نگونهيوقت او را ا چيساغر شوكه شده بود و ه يكه از حاضرجواب ليوك

خوره از اون  يدونم از كجا آب م يم. يبهت نشون بدم كه حظ كن ييخفه شو كي! كنم يباالخره رامت م ،يباش يهم كه وحش

 »!خوشه رششاهنامه آخ يول ش،يو خونواده موذ نيميس

دسته از مهمانان، به آنها  نيبا آخر يدر اتاق منتظر باشد، تا او هم بعد از خداحافظ لياز عبداهللا خواست كه همراه وك يتق

 .وندديبپ

 :صدا زد كوكب

 .خوان صحبت كنن يمردها م. كن زيساغر، زود باش اتاقو تم -

 .ساغر هم به همان اتاق رفت تا استكانها و ظرفها را جمع كندو عبداهللا اتاق به مهمانخانه رفتند و  ليوك

را پر  ينيبه سرعت س. انجام دهد يرمعقوليعبداهللا خان حركت غ يجلو ديترس يم. زد يكبوتر خسته م كيساغر مثل  قلب

 :گفت ليبرود، وك رونيكرد و تا خواست از اتاق ب

 .ساغر خانوم نيخسته شد يحساب رم،يبم ياله -

نمانده بود با مشت به دهان  يزيشده بود كه چ يعبداهللا آنقدر عصبان. فتديكم مانده بود قلب ساغر از كار ب ل،يجمله وك نيا با

 .بزند، به سرعت از اتاق خارج شد يساغر بدون آنكه حرف. او بكوبد

 :گفت تيبرگشت و با عصبان ليرفتن ساغر، عبداهللا به سمت وك با

به كارش  يپولت كنم، هان؟ مگه بهت نگفتم كار هيجا آبروتو ببرم و سكه  نيهم اي يبند يم فتوياون دهن كث كهيمرت -

 نه؟ ايزنت و مادرزنت خبر دارن  ،يپرروتر شد يليكه خ دمينداشته باش؟ شن

 :جا به جا شد و گفت يكم ليوك

 يقسم م ميبه مردونگ. كشم يمن پا پس م يخوا يكه اونو م يعبداهللا اگه تو بگ نيبه تو چه؟ بب ؟يزن يحاال تو چرا جوش م -

 .رم كنار

 :كرد و با تمسخر گفت يخنده كوتاه عبداهللا
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بدون؛  يدون يخوب گوشاتو واكن، اگه نم! و بس يشناس يرو م يتو كه فقط نامرد! ه؟يچ يدون يمگه تو م ؟يمردونگ -

 !يحجت رو كرده، حاال خود دانزن  ايپته رو ثر نيا. يدونن كه تو به ساغر نظر دار يمادرزنت و پسراش م

 :زده گفت رتيشد و ح خكوبيبر جا م ليوك

 !دروغه -

 :كرد و گفت يباز هم خنده كوتاه عبداهللا

 !راست ايدروغه  نيپس برو بگرد و بب -

 :گفت يبا دلخور ليوك

 داوود؟ ؟يچ يتق -

 .داوود آره يدونم، ول يرو نم يتق -

 .رهيگ ينم لميچند روزه تحو نيآهان پس همونه كه ا -

 !كشتمت يداوود بودم م يمن اگه جا -

 :و گفت ديبه عبداهللا كرد و بعد خند ينگاه ليوك

 !يستيحاال كه ن -

 :را جمع كرد و با حرص گفت شيزود لبها يليخ اما

هنوز  .ابونيخ يكنم تو يشونو پرت م يزنم و آبج يلقد م هيوق وق كنن  ايبزنن  ياديبه خدا هر كدومشون بخوان زِر ز -

 !دنيرو ند ليوك ياون رو

 :عقب داد و گفت ينوك كالهش را كم عبداهللا

 .يدون يخودتم خوب م نويا! هييرو داره؛ اونم پررو هيفقط  ليوك -

اصرار  رغميسر حرف را باز كرد و عل يتق. كه جواد هم آمد دينكش يطول. آنها قطع شد يو داوود، حرفها يآمدن تق با

 .عبداهللا، مشغول حساب و كتاب شدند

 :ظرف حلوا به ساغر داد و گفت كي كوكب
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 .بده و زود برگرد. بگو مادرشوهرم داده. ببر بده خونه ملك خاتون بگو واسه اختر خانومه -

 .ظرف را گرفت و رفت ساغر

 .صد رفتن كردو پسرها از عبداهللا تشكر كردند و او ق يتمام شد، تق شانيمردها صحبت ها يوقت

 .ديد يچون او را كامالً مزاحم خود م. خواست عبداهللا برود ياز خدا م ليوك

 .شد يكنند، به شدت ناراحت م يم ديو تمج فيطور از عبداهللا تعر نيو پسرانش ا يتق ديد يم يهم وقت يطرف از

باعث  نيو هم ديتا چهلم او را نخواهد د گريدانست كه د يم. ديآنها ند انيكرد، اما ساغر را در م يبا زنها خداحافظ عبداهللا

 .اش شده بود يدلخور

 دهياما هنوز به سر كوچه نرس. كه سر كوچه پارك بود، به راه افتاد نشيآمد و سالنه سالنه به طرف ماش رونيب يخانه تق از

عبداهللا با  دند،يهم رس كينزد يوقت. و دستپاچه شد ديساغر هم او را د. ختيبود كه چشمش به ساغر افتاد و دلش فرو ر

 :كرد، گفت يمدرونش  ياز خوشحال تيگشاده كه حكا ييرو

 .ميچند روزه مزاحمتون شد نياگه ا ديخالصه ببخش. ميكن يزحمتو كم م ميبا اجازه خانوم، ما دار -

 .مردانه عبداهللا، ساغر را به ارامش دعوت كرد يصدا

 .ميكه باعث زحمتتون شد ديما رو ببخش ديشما با. نيو خسته شد نيديزحمت كش يليكنم شما خ يخواهش م -

 !من در خدمتم ن،يداشته باش يهر امر. بوده فهيكه كردم وظ يمن هر كار -

 .كنم يخواهش م -

 :گذاشت وگفت نهيس يدستش را رو عبداهللا

 .پس با اجازه -

 :و گفت نديبه عبداهللا كرد و فقط توانست انگشتر بزرگ و مردانه او را بب ينگاه مين ساغر

 .به امان خدا... اجازه ما هم دست شماست  -

 .شد يچشمانش دور نم ياز جلو يساغر لحظه ا ةچهر يول. شد و به طرف خانه به راه افتاد لشيسوار اتومب عبداهللا

 يپا يبالفاصله جلو يارعليكرد و  يعبداهللا خان سالم بلند. بود اطيح يكردن گلدانها زيمشغول تم يارعلي د،يخانه كه رس به
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 .كرد يو شروع به حال و احوال با و ستادياربابش ا

 خان؟ يارعلي يكرد يم كاريچ -

 .كردم يم زيتم رشونويكردم و ز يبابا گلدونا رو جا به جا م يچيه -

 .دعاشق تو هستن ييجورا هياونا . شن يافسرده و پژمرده م ننيروز تو رو نب هيگلها اگه  نيا. دستت درد نكنه -

 :و گفت ديكش يآه بعد

 !يامان از عاشق يا -

 :و گفت ديخند يارعلي

 ه؟ييزنه، نكنه خبرا يم يعبداهللا خان حرف از عاشق! شنوم يحرف تازه م -

 :خنده و گفت ريزد ز عبداهللا

 .ره يو م اديكه به زبون م هيشگيهم ثيهمه حرف و حد نايا ه؟يچ ينه قربونت برم عشق كدومه، عاشق. نه پدر جان -

 !بود ومدهيآخه تا حاال به زبون شما ن -

 :و گفت ديبار بلندتر خند نيا عبداهللا

 !خان يارعلي يآورد ريبابا تو هم ما رو گ يا -

خوب و خانه دار و  يهمه زنا نيا. وقتشه گهيد غمبريبه پ ريواهللا به پ. يريبگ يسر و سامان هيخوام شما  يمن كه از خدا م -

خانوم به  نيتا حاال چند بار نازن. زنه يباال م نيواسه ت آست يطلعت چطور نياون وقت بب. يب تر كنل هيفقط كاف. كدبانو

 .شه يمن هم راحت م الياون وقت خ. اديدر ب ييو از تنها رهيخواد بابام زن بگ يزنه و دلم م يطلعت گفته دلم شور بابامو م

 :زد و گفت يلبخند عبداهللا

 !گفته؟ نينازن -

 .هياون دختر عاقل و با فهم و شعور. آره واهللا خودش به زنم گفته -

 :و گفت ديگل سرخ چ كي عبداهللا

هر وقت وقتش شد، خودم . ستيحاال وقتش ن يو عاقلن ول دهيو محمد همه شون فهم يو سهراب و مرتض نيدونم نازن يم -
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 .گم يم

 وقتشه؟ يپس ك. ستيوقتش ن نيگ يبابا شما هفت ساله كه م يا -

 .به طرف ساختمان به راه افتاد ديخند يهمان طور كه م عبداهللا

**** 

 يبود و با چشم نيغمگ يحور. كردند و به خانه خودشان رفتند يخداحافظ يو زن و بچه اش با خانواده تق لياز شام، وك بعد

 .خانه را ترك كرد ،يب ياز فراق ب انيگر

 .كار دارد ييو گفت كه جا امدياو داخل خانه ن دنديبه خانه رس يوقت. كلمه هم حرف نزد كيدر تمام طول راه،  ليوك

هفت شب در  نيبود كه چطور ا نيفقط تعجبش ا! ياشيكاباره، ع خانه،يم. خواهد كجا برد يدانست كه او م يخوب م يحور

ناگهان . كند و دوستش دارد ياو را درك مكرد شوهرش حتماً  يخودش فكر م شيپ. نرفته بود رونياو مانده و ب يخانه پدر

 .كرد دايدر دلش نسبت به او پ شتريب يمحبت

اون به خاطر من هفت شب . نداره يبيع«گفت  يخود م شيناراحت نبود و پ يليخ يكند حور ياشيرفت تا ع يكه او م حاال

 »رو دوست نداره يبنده و كس ينم ياز من دل به كس ريشه كه غ يپس معلوم م. نرفت ييجا

 .خواست رذالت شوهرش را باور كند يكرد و دلش نم يم يزندگ يواه ياليبا خ ،يحور چارهيب

**** 

و پاش و  ختيچند روز به شدت ر نيخانه در ا. و مرتب كردن خانه پرداختند زيشدند و به تم داريخانه ب يزود، زنها صبح

 .ده بودند تا دوباره وضع را به حالت اول درآورندشده بود و حاال همه دست به دست هم دا ختهيدرهم ر

 .نبود يكه سفره ناهار پهن شد، فقط زنها و بچه ها دور آن نشسته بودند و از مردها خبر ظهر

به  تيداشت با جد ميكردن حجت عقب افتاده بود و حاال كه مراسم تمام شده بود، تصم داياز پ ،يب يفوت ب ليبه دل داوود

رفت و قرار شد شب با او و  ميهمان روز به سراغ كر ليدل نيبه هم. بدهد يردد و او را با خانواده آشتدنبال برادرش بگ

 .به دنبال حجت بروند قشيرف

سر و صدا و  انيكه در م دينكش يطول. و نوش در آن پهن بود، شدند شيبساط ع شهيكه مثل هم ميمرد وارد خانه رح سه
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 :و جلو رفت و صدا زد ديرا د ميرح ،يمستانه، هاد يخنده ها

 .ميداش رح كيسام عل -

 :گفت يبا او كرد و هاد يگرم كيسالم و عل ديرا د يتا هاد ميرح

 !رفقا هستن نايا -

. ببرد ييو نگذاشت داوود بو اورديخودش ن يبه رو يشوكه شد ول يدست داد و تا آمد با داوود دست دهد كم ميبا كر ميرح

 :گفت ميو كرنشستند  يخال زيم كيهمه درو 

 كجاست؟ نمش،يب يكرده، اما حاال نم يآمد و رفت م اديز نجاياون ا! گرده؛ آقا حجت يآقا داوود ما دنبال داداشش م نيا -

 :ندارد، گفت يا دهيفا گريدانست دروغ گفتن د يكه م ميرح

 ست،ين نجاياون كه ا... اما . ميدوستش دار يليآقا حجت از دوستان خوب ما هستن و خ! نيلطف كرد نيآقا صفا آورد... به  -

 !ستياصالً تهرون ن

 :با تعجب گفت داوود

 پس كجاست؟! ست؟يتهرون ن -

روز اومد و  هي. كرد يم يشهرستون زندگ يداشت كه تو يناراحت و دلخور بود، دوست يليخ يچند وقت هيواهللا آقا حجت  -

 .قشيرف شيه شهرستون پبر يچند وقت هيو  رهيخواد دست زنشو بگ يگفت كه م

 خواستن برن؟ يكدوم شهر م -

 :به خود گرفت و گفت يمتعجب و ناآگاه افهيق ميرح

 .ميدينپرس يزينگفت، ما هم چ يزيبگم؟ اون چ يواهللا چ -

 گرده؟ يبرم يمونه و ك ياونجا م ينگفت تا ك -

 .ميبرنگرد مانميتا بعد از زا ديزنش به بر و بچه ها گفته بود شا ينگفت ول يزيكه چ اون

 :كرد و گفت مينگاهش به ژاله افتاد و رو به رح. دينگو يزيفعالً چ ديبهتر د يشك كرد، ول ميرح يبه رفتار و حرفها داوود

خالصه ما هم . بزاز ميصافكاره نه رح ميخونه رح نجايگفت ا يم. اون خانوم، دست به سرم كرد نجاياومدم ا شيچند وقت پ -
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 .ميبرگشت يدست خال

 :و گفت ديخند ميرح

خواسته به من  ديكرده كه شما مأمور اليالبد رد نبودن من خ. كنن يم تياذ يليها مأمورا خ يتازگ. ندارن رياونا تقص -

 .دوست دارن يليهمه شون منو خ نايا. كرده باشه يمحبت

 .هر كدام به سمت خانه خود به راه افتادند يشب آنجا بودند و بعد از خداحافظ يها مهيشب هر سه مرد تا ن آن

**** 

دست  يول ردياز حجت بگ يزد تا خبر يسر م ميدو بار به خانه رح يكي يگذشت و داوود هفته ا يم يب يماه از مرگ ب كي

 .نداشت يا دهيگشت و فا يبرم يخال

اوقات  ،يكوكب با هر بهانه ا. ل شده بودقابل تحم ريساغر غ يبرا يزندگ گريد. شد يبه روز اخالق كوكب بد و بدتر م روز

 .ساخت يرا فراهم م تشيكرد و موجبات آزار و اذ يساغر را تلخ م

كردند، نه تنها افاقه  يم يانيپادرم يهم كه گاه نيمياكرم و س يدخالتها يحت. درمانده و مستأصل مانده بود كه چه كند ساغر

 .كرد يكرد بلمه كار را بدتر هم م ينم يا

**** 

هم از برگشت  ميخبر داده بود و رح ميالبته كاظم به رح. رفتند ميراست به خانه رح كيبه تهران برگشتند و  ايو ثر حجت

 :به خود گرفت و گفت يريمتعجب و غافلگ افهيبا ورود آنها ق يآنها خبر داشت ول

بهتون بد گذشته؟ بد مهمون  نميبب. نياشكاشون ب دياالن با ن؟يينجايشماها چطور ا ا،يسالم ثر. به به به حجت جان خودم -

 نگرفتن؟ لتونيكردن؟ تحو يدار

 :گفت حجت

دلم واسه خونه و خونواده م تنگ شده بود  يبدجور يعني ،ييجورا هي يكردند، ول يهم مهمون نواز يلينه بابا بنده خداها خ -

 .تونستم بمونم ينم گهيو د

 :حوصله گفت يب يبا حالت بعد
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 ...حاال  نيهم! رميم يجان منو بساز كه دارم م ميرح -

 :گفت لهيدانست، با مكر و ح يكه حاال نقطه ضعف حجت را م ميرح

 يلياالن هم كه مأمورا خ. واست فراهم كنه ييجا هيكه بگم از  ستيهم ن گميننه ب. به جون خودت ندارم. ا ا ا شرمنده ام -

 كنم؟ كاريچ. دن يم ريگ

 ز گفتكبا يبا چشمان حجت

 اونم تو؟ ؟يندار -

 .به مرگ خودم ندارم. آره به جون خودت -

 :خواهد گفت يو پول م ديگو يدانست او دروغ م يكه خوب م حجت

 .دم يبه جون خودت پولشو م. ارمي يبانك و پول در م مير يمن حالم بده تو منو بساز با هم م -

 :خواست گفت يرا م نيكه هم ميرح

! شده ستياصالً انگار ن. يند يخوا يم يپول بد يخوا يحاال م. ستيگم جنس ن يم ه؟يپول چ! يزن يمبابا حجت جان حرفا  -

 .منم كه كه كشت خشخاش ندارم

 :گفت تيبا عصبان حجت

 .برو، تو رو خدا برو. كن هيشاكر ته اي ياز موس. ريبرو از رضا دالل بگ. بكن يكار هي. رميم يمن دارم م -

 :تلخ گفت يبا لحن كم ميرح

تو بكن، اگه  يحاال ه. گهيد ستين ست،يتوش مو ن يكف دست من وقت نيبابا ا! بدوش يگ يگم نره تو م يباباغ من م يا -

 بود؟

 :زانو زد و با حال زار گفت ميرح يپا يجلو حجت

 .كنم فقط منو بساز يم يكه بگ يبه خدا هر كار. رميم يجون قربونت برم، فدات بشم دارم م ميكنم؟ رح كاريچ -

بر لب  روزمندانهيپ يو ذلتش را نظاره گر بود، لبخند يخوار د،يد يكرد و سوسن كه از پشت پنجره او را م يالتماس م حجت

 :لب گفت ريراند و آهسته ز
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 ،يمرد يليزرنگ و خ يكرد يم اليتو خ! يدر افتاد يجون خودت با بد كس ؟يكرد يمنو مسخره م ؟يداد يم يمنو باز -

 .خوام تا آخرش برم يشروع شده و من م يتازه باز. روزت كردم اهيكه چطور بدبخت و س يديحاال د ،يديد

از پله ها باال آمد و با سوسن  اياو خوشحال شدند و ثر دنيو حجت با د ايثر. ستاديا وانيا يآمد و رو رونياز اتاق ب سوسن

 :ت و گفتبه حجت انداخ ينگاه ميسوسن ن. كرد يسالم و احوالپرس

 !نمتيب يبا حال زار م -

 :و گفت ستاديبه زور سرپا ا حجت

 .ندارم واهللا يچيه نجايا. بانكه يتو يپول دارم ول. اميدارم از پا در م. كن يكار هيقربونت برم سوسن، تو رو خدا تو  -

 :كرد و گفت يخنده تلخ سوسن

همون . جمعت كنن انيبگو آدماش كه منو دوره كرده بودن و دار و ندارم رو ازم گرفتن ب. ارهيبگو ستاره جونت واست ب -

هم  ييهر جا. هيقو ريحجت جون دست تقد! يو كارمو ازم گرفت يپول كرد هيكاباره سكه  يكه به خاطرش منو تو يستاره ا

 !همون تقاص يفهم يهمون تقاصه م نيحاالم ا. يادد يمن و تقاص پس م شيپ يگشت يبرم يرفت يكه م

 :گفت يبا التماس م حجت

. گم همونم يم يبگ ياصالً من غالمتم، نوكرتم، به خدا هر چ. پاتم ريخاك ز. دميبه گور پدرم خند. سوسن جان غلط كردم -

 !ه؟يستاره هم كرده، ستاره ك يگور بابا. گم ينم يچيه يبكن يهر كار

 :شد و گفت يعصبان سوسن

. كنه يوقته كه تو رو آدم حساب نم يليستاره خ. ده يگه بو م يرسه م يگربه دستش به گوشت نم! يعوض كهيخفه شو مرت -

 كنم؟ يمن حرفتو باور م ،ياگه قربون صدقه م بر يكن يم اليخ! و اون پدر پدرسوخته ت يخر خودت يوانگه

 .افتاد هيبه گر حجت

 !باور كن مو،يو در به در يبدبخت -

 :و گفتحجت سوخت  يدلش برا ايثر

 .كنم يخودم واست جور م يجور هيپاشو . مواده ادهيكه ز يزيپاشو چ. ستيما ن يجا نجايا گهيپاشو حجت د -



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤١٤

 ايثر يجا يسوسن كه از دخالت ب. دهد نيچنگ بزند تا درد بدنش را تسك يسمانيمانده و مستأصل حاضر بود به هر ر حجت

 :شده بود، گفت يعصبان

برو  ؟يدرد، درمون كن ياون وقت اومد ييغلطا، هان؟ تو خودت محتاج ما نياصالً تو رو چه به ا! شكم گنده كهيخفه شو زن -

 .تا آبروت رو نبردم نيبش يكنار هيگمشو 

 :گفت يو با دلخور ستاديا وارياز ترس برمال شدن رازش، كنار د ايثر

 !تون؟ يبود مهمون نواز نيا م،يديمثالً ما تازه از راه رس -

 :و گفت ستاديا وانيپله ا يرو وسنس

برش دار ببرش  ريپاشو دستشو بگ يناراحت يليخ. نياين نيخواست يم! به جهنم. ميشوم واستون نفرستاده بود تينامه فدا -

 !يمواد جور كن يتون يم نميخوام بب يم. يكه سراغ دار يهر جهنم

 :ديكش اديو درد را نداشت، فر يتحمل خمار گريكه د حجت

 .خفه شو، خفه شو ايثر -

. داده بود، همه آرام شدند بيبرنامه ها را خودش ترت نيكه تمام ا م،يبا وساطت رح. ديچيبعد دوباره مثل مار به خود پ و

 :گفت ميرح

 يخواست يم يكه واسه مشتر يكن و اون مواد يكن، بزرگوار يو خانوم ايحاال تو ب. سوسن جان هر دوشون غلط كردن -

 !رهيم يبدبخت، داره از درد م نيبده به ا ،يببر

 :گفت سوسن

 .دم ينم يبه كس يمن جنس مجان! رهيم يبه درك كه م -

 :زد اديفر دهيپر يبا رنگ حجت

درد  نيا. دم يو پولتو م ارميو همشو از بانك در م مير يبانكه، نوكرتم، تو منو بساز، اصالً با خودت م يبه خدا پولم تو -

 .ارميتونم دووم ب ينم گهيد. شم يم نتيخونه نش. كن رونيرو از تنم ب يلعنت

 :آورد و گفت رونيب فشيرا از داخل ك يبسته كوچك سوسن
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 .ميريپولو بگ ميتا بانك بازه خبر مرگت بكش كه بر االي -

 .مشغول استعمال آن شد اطياز ح يحجت با حرص و ولع مواد را برداشت و در گوشه ا. حجت پرت كرد يبسته را جلو بعد

عمر و  ،يانسان ياخالق ها دنيمناسب و ند ييبد خانواده و نداشتن الگو تيكه به خاطر ترب يحجت. همان حجت بود نيا

 !نمانده بود ياز آن باق يزيو بو گرفته چ دهيگند يخود را به دست نامردان روزگار باخت و اكنون جز تفاله ا يجوان

پس اندازش را خارج كرد و همه را به دست سوسن  ماندهيكه حاال آرام شده بود، همراه سوسن به بانك رفت و باق حجت

 .مواد نداشته باشد هيمشكل ته گريسپرد تا د

خواهند  يكه آنها م ديسوسن فهم يها يو با افشاگر. به فكر فرو رفت م،يسوسن و رح رمنتظرهيو غ ياز برخود ناگهان ايثر

 .او شد اريبس شيافكار باعث ترس و تشو نيمعلوم نبود بعد از حجت با او چه خواهند كرد و ا. ببرند نيا از بحجت ر

 يم يخان آنها را به ذلت و خوار روسيافتاد كه س ييمردها و زنها اديحجت را گرفته، به  يسوسن تمام پولها ديفهم يوقت

كه در  ييهرزه ها ايشدند و  يسر چهارراه ها م انيگدا ايهم، همه آنها دست آخر . كرد يآنها را تباه م يكشاند و همه زندگ

گذاشتند مردم  يكه نه آرامش داشتند و نه م يبزهكاران و تبهكاران ايشدند و  يم اشتهگم يو كلفت يفساد، به غالم يخانه ها

 .آرامش داشته باشند

انگل بشه كه دارن به هدفشون  هيبه  ليبره و تبد نيخواستن اون از ب ياونا م! حجت كه معلومه فيتكل« ديشيبا خود اند ايثر

به من بگه كه  ديسوسن با. بدونم و بفهمم ديمن با يول. دنيكش ييما هم نقشه ها يحتماً برا ؟يمن و بچه ام چ يول. رسن يم

 »خواد با من چكار كنه يم

. ساناز هم كنار حوض نشسته بود. كردند يداشتند صحبت م وانيسوسن و ژاله گوشه ا. آمد رونيجا برخاست و از اتاق ب از

 :مقدمه گفت يجلو رفت و ب ايثر

 !يخواست يبود كه م يهمون تقاص نيا. يكه خب گرفت يرياز حجت انتقام بگ يخواست يتو م! سوسن نيبب -

 :و گفت ستاديسوسن صاف تر ا. دستش را به طرف حجت دراز كرد و او را نشان داد بعد

 ظور؟خب من -

 ييچه بال يخوا يم ؟يديكش يواسه من چه نقشه ا ؟يچكار كن يخوا يبا من م ؟يسرنوشت حجت اما من چ نيا. يچيه -



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤١٦

 .گهيبگو د... بگو  ؟ياريب يخوا يم ييگناه چه بال يطفل ب نيسرِ ا ،يچيها؟ حاال من ه ،ياريسر من ب

 :كرد و گفت يخنده ا د،يد يرا آن طور عصب ايكه ثر سوسن

وقت  چيه. يتو از ما هست. رميكه من بخوام از تو انتقام بگ ينكرد يآره؟ تو كه با من كار ،يانگار تو عقلتو از دست داد -

بعدشم تو  ؟يكن يم ،يخونواده حجت رو بچسب. يكن يوقت منو رها نم چيمن مطمونم ه. يشد يو عذاب ما نم تيباعث ا

 تا حاال شده من بهت بد كنم؟ نه، شده؟ نميكنار، بب بههمه  ناياصالً ا ؟يديد يريخودت از حجت چه خ

 :سرش را تكان داد و گفت يو درماندگ يبا دلخور ايثر

 .خب نه -

 .يو با ما هست يباشه از خودمون يتو هر چ! گهيد نيهم -

 :را ساناز و ژاله نشوند، به اتاق برد و گفت شيحرفها هيبق نكهيا يرا گرفت و برا ايدست ثر بعد

 يتو يندازيبعد تو بچه رو م اديب ايتا بچه به دن ميكن يبهت گفتم؟ گفتم كه صبر م يقبالً چ. يتو حامله هست ؟يشد احمق -

من با رستم خان صحبت . يش يآزاد م گهيخودتم د. ذارن يچشاشون م يبشه اونا بچه رو رو يهر چ. دامن خونواده باباش

 !ياونم چه كار. به كار يرستم خان و شروع كن ابارهك يخودت بر مان،يكردم قرار شده بعد از زا

 نيريش يا ندهيحاال آ. او را خورد و كوتاه آمد يخام شده بود، دوباره گول حرفها و وعده ها ايثر يكه كم كم با حرفها ايثر

 .برد يتصور لذت م نيكرد و از ا يخود تصور م يبرا

ممكن  شيحماقت ها نيهم يول. توان او را گول زد يم ياحتكوته فكر و كم خرد است كه به ر يزن ايدانست ثر يم سوسن

 .و سوسن به عهده داشتند ميكار را رح نيشد و ا يكنترل م يتا حدود ديبا ليدل نيبه هم. از كارها را خراب كند يليبود خ

است كه توسط سوسن و  يمرد نيهشتم اي نيدانست كه حجت، هفتم يم. همان طور كنار حوض نشسته و در فكر بود ساناز

باند  نيبكند و ا يخواست كار يدلش م. از دست داده است اديرا بر سرِ اعت شينشسته و تمام زندگ اهيبه روز س ميرح

 .و وحشت داشت ديترس يم يلو بدهد، ول يخطرناك را طور

كه در آن دوره بر اجتماع  يبه فسادبا توجه  ياز طرف. دانست كه اگر آنها بو ببرند، مطمئناً او را زنده نخواهند گذاشت يم

 .هم اعتماد كند سيبه پل يتوانست حت يحاكم بود، ساناز نم
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 ؟ييچه خبرته بابا كجا -

 :گفت ،يپر دنيسرش را بلند كرد و با د ساناز

 !جا نيهم -

 :كنارش نشست و گفت يپر

 ش؟يديد -

 و؟يك -

 :كرد و گفت يخنده كوتاه يپر

 !آقا حجت زرنگ رو! گم ياونو م -

 :گفت نيغمگ ييبه حجت انداخت و با صدا ينگاه ميساناز ن. خنده ريزد ز بعد

 .دمشياره د -

 :او را هل داد و گفت يپر

 چته؟ يآها -

 :فرو برد و گفت شيدستش را در موها ساناز

خب چه كار كنم؟ دست خودم كه . شم يشم و ناراحت م يخود م يكه بدبخت شده از خودم ب نميب يرو م يكيهر وقت  -

 .ستين

 يم يچه غلط نجايا ،يخونواده داشت ،يداشت يزندگ ،يبگو آخه بدبخت تو زن داشت. خر شده بود كهيمرت. كه حقشه نيا -

 ...سوزه كه ما  يما م يآشغاالت دلشون برا نيمگه ا! واسه خاطر هوسش، به خاطر دلش گهيخب معلومه د ؟يكرد

 .از جا بلند شد و به اتاقش رفت ،يپر يه به حرفهابدون توج ساناز

 :داد زد د،يدر حال چرت زدن د واريحجت را كنار د يبه خانه برگشت و وقت گميهمراه ننه ب گلناز

 كجا بود؟ گهيد نيا م،يرح يآها -

 :خنده و گفت ريبه حجت كرد و زد ز ياز پشت سر گلناز، نگاه گميب ننه
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 !هيبابا مشتر يا -

 :گفت يپر

 !خونه به دوشه -

 :گفت ژاله

 !نه بابا لولو سر خرمنه -

از  ايسر و صدا باعث شد ثر نيرا پر كرده بود و هم اطيح يآنها فضا يقهقهه ها يصدا. خنده رياز گلناز همه زدند ز ريبه غ و

 .اتاق خارج شود

 :و گفت ديرا د ايثر گلناز

 ...شدن  ريسرازباز بوده و مهمونا  ميانگار در هتل رح! به به -

 :ولو شد و گفت هيسا ريز ايثر

 !عوض خوش اومدته؟ -

 :جلوتر آمد و گفت ت،يآمد با عصبان يخوشش نم ايوقت از ثر چيكه ه گلناز

 ندازه؟ يگه خره جفتك نم يم يك! ا نه بابا -

 :كرد و گفت يخنده چندش آور گميب ننه

 !ايثر -

 :گفت گلناز

منه، قواله اش  ةخون نجايا! ها ستيگور به گور شده ت ن يبابا هيارث ،ينداز يو لنگر م يخور يو كنگر م يكه اومد يينجايا -

 !دونن، تو هم بدون يهمه م. هم به ناممه

 :گفت يرا جمع كر و با خونسرد شياز پاها يكي ايثر

 !شوهرت اصرار به موندن ما داره -

 :دستش را به كمر زد و گفت گلناز
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 !ديسقط شده ش خند يبه گور بابا ميرح! قار كرد و سگه هم وق زداُهو اُهو كالغه قار  -

 :ديكش اديبلند فر يبا صدا بعد

 ها؟ ،يهست يكدوم قبرستون! ميرح يآها -

 يكس دخالت چيهمه ساكت بودند و ه ليدل نيبه هم. است يو عصبان نيدانستند كه گلناز به شدت خشمگ ياهل خانه م همه

 .كرد ينم

 :آمد و گفت رونيگلناز، سوسن از اتاق ب اديفر يصدا با

 شده؟ يگلناز، چ هيچ -

 :او كرد و گفت يتلخ به سرتاپا ينگاه گلناز

كه پشت  هيموضوع جلسه تون چ دييشه بفرما يم! اتاق در بسته يتو مياونم با رح. داشتن فيتشر نجايا سوسن خانم هم ا -

 شه؟ يبسته انجام م يدرها

 :فتو گ ستاديپله ا يرو سوسن

 آره؟ ،يشده گلناز جان؟ امروز انگار از دنده چپ پا شد يچ -

دفعه  هي! سوسن تپل يآها. ديمن هست يخونه منه و همتون مستأجرا نجايبعدشم ا. راسته به تو مربوط نست ايدنده م چپه  -

 زنم ها؟ يشم گربه و شاخت م يم يآسته بر يايآسته ب گهيد

كوتاه آمدن و قربان  يعنياش،  يشگياز حربه هم د،يد ياو را خطرناك م تيعصبان دانست و يكه اخالق گلناز را م سوسن

 .صدقه رفتن استفاده كرد

 يم يكار ميمن و رح. بوده يتا بهت بگم موضوع چ ايب ايب ؟يهست يو عصبان ياخم كرد يگلناز جان قربونت برم، واسه چ -

بدبخت فلك  نيا. يتو نبود يول نجاياومدم ا روزياز د. يندون يچيو ه يخبر بمون يتو ب ميذار يما كه نم. يكه تو با اطالع ميكن

 ميرح ناها،يا. فرستاد شيپ شيده واسه چند روز پولشو پ يسگ جون م نيو داره ع دهگوشه كز كر نيا ينيب يزه ام كه م

 .طاقچه واسه تو يهمه شو گذاشته باال

 :به طرف گلناز رفت، آرام دستش را گرفت و گفت بعد
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 !زميعز ايب -

 :و گفت ديدستش را از دست سوسن كش گلناز

 !نامرد مياون رح زيتوام و نه عز زيمن نه عز. ولم كن بابا -

 ست،يدر اتاق ن ميرح ديد يگلناز وقت. رفته و هنوز برنگشته بود رونيب ميرح. باال رفت و داخل اتاق شد وانيا ياز پله ها بعد

 .آرام گرفت يكم

دانست او باز هم  يكه م ميرح. بازگشت يباز هم دست خال يول. رفت ميسر زدن به خانه رح يره براشب بعد داوود دوبا سه

 .فرستاد يم يكياز دوستانش در همان نزد يكيرا به خانه  ايغروب، حجت و ثر كيخواهد آمد، هر روز نزد

 شيزندگ. شد يرفت و الغرتر و زردتر م يفرو م شتريساخته بودند، ب شيبرا ايو ثر ميكه رح يروز به روز در منجالب حجت

 .ديترس يخودش هم م هيگذتش و از سا يم يچرت و خمار انيدائم در م

و  مينوكر در خانه رح كيمثل . كرده بود ميرا هم به خاطر مواد، به نام رح نشيپس اندازش را خرج كرده و حاال ماش تمام

 !او نقشه ها داشتند يآنها هنوز برا يول. مواد، مزدش بود يو مقدار ريبخور و نم ييكرد و فقط غذا يكار م شيرفقا

دشوار  شيشكمش بزرگ شده و راه رفتن برا. نمانده بود يباق ياديز يمدت ا،يثر مانيرفت و تا زا يم انيآبان رو به پا ماه

هر چه زودتر به كاباره رستم  مانش،يخواست بعد از زا يگذراند؛ م يسخت را م يروزها نيا د،يام كيشده بود، اما فقط با 

 .خان برود

**** 

در  يزد، كس يچرت م وان،يا ةآفتاب گرفت ةكه در گوش گمياز ننه ب ريپناه برده بودند و غ شانيصبح، به اتاقها ياز سرما همه

 .شد اطيترسناكش، وارد ح ةافيو ق يفرفر يدرشت و موها كليبود، با آن ه ميشاكر كه از دوستان رح. نبود اطيح

 :چرتش پاره شد و گفت گميورود شاكر، ننه ب با

 !ستيكه ن لهيطو -

 :كرد و گفت رزنيبه پ ينگاه شاكر

 !عجوزه يكن يزق زق م يليخ -
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 :و گفت ديكه شاكر را تازه شناخته بود خند گميب ننه

 !قربون قدمت شاكر خان -

 :و گفت ديرا در هم كش شيابروها شاكر

 .گم يكجاست؟ اربابتو م -

 :زد و گفت يلبخند ديشاكر تا او را د. خارج شد اينداده بود كه در اتاق باز و ثر يجواب رزنيپ هنوز

 .ميريگ يه وقتتونو نم يلياجازه هست؟ خ. ميبا شما داشت كيو كوچ يعرض خصوص هيما ! خانوم ايبه به ثر -

 :متعجب به شكار انداخت و گفت ينگاه ايثر

 ؟يبگ يخوا يبا من؟ خب چه م -

 :گفت ايبه دور و برش، خطاب به ثر يبا نگاه شاكر

 !شه، موشها فضول مزاحمن يكه نم نجايآخه ا -

 :كرد و گفت رزنيبه پ ينگاه ايثر

 .گهيد برو گمشو د -

 :و گفت ديچيرا دور دستش پ حشيتسب شاكر

 اتاق، شوهرت كجاست؟ يتو مينه، بر نجاينه ا -

 .بلغه نيهم ،يعل نيرفته خونه حس -

 !بهتر -

 :وارد اتاق شدند، شاكر گفت يوقت. به طرف اتاقش رفت و شاكر هم به دنبالش راه افتاد ايثر

 .نيبش -

 :گفت ايثر

 .حرف بزن االي ؟يدار كارميچ -

 :زد اديفر شاكر
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 !نيگفتم بش -

رت او كه نفسش به صو يطور ا،يصورت ثر يآمد و رو به رو كينزد نيوحش يشاكر با چشمان. نشست نيزم يآرام رو ايثر

 :خورد، گفت يم

به  يليدارم كه خ بميج يكوچولو تو هيوگرنه  ،يگ يكلمه دروغ و چاخان، راستشو بهم م كيپرسم بدون  يازت م يهر چ -

 ش؟ينيبب يخوا يم. كنه يفرمونم كار م

 .خارج شد و به او نشان داد بشيرا از ج يو كوچك زيت يچاقو بعد

 .داد هيتك وارياز ترس و وحشت، گشاد شده بودند، به د شيكه چشمها ايثر

و سوسن  ميرح يها به رفت و آمدها يگلناز هم كه تازگ. را به گلناز گزارش داد ايورود شاكر و رفتن او به اتاق ثر گم،يب ننه

 .ديشن يآن دو را م يحرفها ياو به راحت. رفت ايسر و صدا، پشت در اتاق ثر يشك كرده بود، آهسته و ب

 :ديدو پا به حالت نشسته ماند و پرس يرو ايثر يهمان طور جلو شاكر

 ؟يكرد يكجا كار م يبا حجت آشنا بش نكهيقبل از ا -

 :با من و من گفت ايثر

 .بودم اليكاباره رضا سه يتو... تو  -

 ؟يبود كارهيچ -

 ...كه ... كه . دميرقص يتازه رفته بودم و فقط م -

 ؟يكه چ -

 ةرقاص هيتونه ازم  يو م هيمرد خوب يليبزاز كه خ ميداره به اسم رح يدوست هيگفت كه . ميكه سوسن منو آورد خونه رح -

 .خان روسيخوب بسازه تا بعداً بتونم برم كاباره س

 آره؟ نجا،يآهان پس سوسن تو رو آورد ا -

 :ديشاكر پرس. با سر جواب مثبت داد ايثر

 گفت؟ يبهت چ ميرح نجايا ياومد يوقت... خب بعدش  -
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 .كرد دييسوسن رو تأ يحرفها. يچيه -

 :ديشد و بعد آرام و شمرده پرس رهيخ ايثر يچند لحظه به چشمها شاكر

 بهت دست هم زده؟ ميرح -

 .مهم بود يليخ شيسوال برا نيجواب ا. شد تا بهتر بشنود زتريگلناز ت يها گوش

گرفت و نوك آن را  ايصورت ثر يرا جلو شيشاكر چاقو. جرأت جواب دادن نداشت. فرو داد يرا به سخت شيآب گلو ايثر

 .كرد يدست شاكر را گرفته بود و التماس م. پوست گردنش حس كرد يزن سوزش آن را رو. او فرو كرد يگلو ريآرام ز

 .و را سخت ترسانده بودانداخت و ا ايكه رعشه بر اندام ثر يخنده ا. ديخند يبرافروخته م يبا چهره ا مرد

 :گفت شاكر

! گهيد يها يليرو من زدم ناقصش كردم و خ يبچه قربونعل. سهراب خان رو من نفله اش كردم. كوتاه رو من كشتم نيمه -

 كنم؟ تيجا حال نيهم اي تهيحال. نداره يحاال زدن شاه رگ تو اصالً واسم كار

 :افتاد و گفت هيبه گر ايثر

 بهت بگم؟ يچ يخوا يم -

 .مواظبتم باشم چ،يكه نداشته باشم ه تيدم كار يمنم قول م. راستشو -

 :گفت ايثر

 ...من ... آخه، آخه من  -

 با تو رابطه هم داشته؟ ميرح دميپرس -

 .ديرا بگو قياز ترس جانش مجبور شد تمام حقا ايثر

 :و گفت ديخند شاكر

 .كارم يرم پ يم! پرسم و بعدشم خالص يم گهيسوال د هيحاال ! خانوم خوب و عاقل نيآفر -

 .اشك آلود به او نگاه كرد يبا چشمان ايثر

 آره؟ مه،يشكمته مال رح يبچه كه تو نيا -
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 :را قورت داد و گفت شيآب گلو يبه سخت ايثر

 .آره -

 .كرد يخارج شده بود نگاه م يوحشت زده با او كه از حالت عاد ايو ثر ديخند يبا خوشحال شاكر

شاكر از اتاق . ستاديا ياتاق پر كيآنكه لو نرود، نزد يبعد برا يبود، اما كم ستادهيو بهت زده ا رانيت در اتاق، حپش گلناز

 :شاكر كرد و گفت يبه سرتاپا يگلناز نگاه. و سالم كرد ديآمد و او را د رونيب

 طرفا؟ نيا -

 :و گفت ديخند مرد

 خان كجاست؟ ميرح! ريكار خ هيواسه  -

 !رفته قبرستون -

 :شد و بعد گفت رهيدر سكوت، به گلناز خ شاكر

 گرده؟ ياز قبرستون برم يك -

 :زد و گفت يپوزخند گلناز

 !و آماده كرد ديقبرش رو خر يوقت -

 .خنده ريقاه قاه زد ز شاكر

 !نمتيخوام بب ينرو، م يياومد بهش بگو شاكر گفت امشب جا يپس وقت -

 يغيج ايثر. محكم، در را باز كرد يرفت و با لگد اياتاق ثر يخورده، جلو ريگلناز مثل ببر ت خارج شد و اطياز در ح شاكر

 شيو تشو هينشسته، عقب عقب رفت و با ترس و گر. دهيرا فهم هيو از خشم و غرش گلناز متوجه شد او تمام قض ديكش

 :گفت

 ...من ... من ... نداشتم  ريبه خدا من تقص... گلناز به خدا  -

 :زن حامله را گرفت و گفت يجلوتر آمد و موها. ديشن يرا نم ايثر يحرفها ييو گو دييسا يهم م يرا رو شيدندانها گلناز

 آره؟ يش يواسه من سرخر م -
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 .دوباغره باران شروع شده بود و هوا سوز داشت. در اتاق جمع شدند يجلو هيو بق گميننه ب ا،يثر اديو فر غيج يصدا با

 .مرد يضربات او م ريز ايافتاد و اگر وساطت زنها نبود، حتماً ثر ايو لگد به جان ثربا مشت  گلناز

باالخره زنها توانستد او را به اتاق خودش . كرد يم اينثار ثر كيرك يو حرفها ديكش يم اديهمچنان فر يول دند،يرا كش گلناز

 .آرامش كنند يببرند و كم

خانه تنها بودند و آن شب  نيساكن. داد يخبر از بارش م ،يآسمان ابر. بودند امدهيو سوسن هنوز ن ميرح يشده بود، ول شب

از حجت هم  يول. ديايشد و در گوشه از اتاق نشسته بود تا حجت ب ياز ترس گلناز از اتاقش خارج نم ايثر. مهمان نداشتند

آورده بود، به دهان گذاشته  شيبرا يپركه  رينان و پن ياز صبح تا آن لحظه، فقط لقمه ا. به غذا نداشت يليم. نبود يخبر

 .بود

 هيمرد تك نيتوانست به ا يچطور م! مچاله شده و در هم شكسته يمرد. دياز پشت پنجره، حجت را د ايپا آمد و ثر يصدا

 ينم ياو حت. بكند ايتوانست از ثر ينم يتيحما چينداشت؟ و ه يقدرت چياو كه ه. كند؟ او كه سوخته و خاكستر شده بود

 .جان خودش هم در معرض خطر بود هتاز. ايانست از خود دفاع كند، چه رسد به ثرتو

تونه از  يم ايداره، آ يدستهاش نگه م يرو به زور تو نياون كه زرورق هروئ«لب گفت،  ريو ز ديكش يافكار، آه نيبا ا ايثر

 »كنه؟ تيمن حما

 :ديكش اديدر اتاقش را باز كرد و فر گلناز

 .كارت دارم. اديب ميبمون تا رح اياتاق ثر يتو! حجت يآها -

 :را به زور باز نگه داشته بود، گفت شيكه چشمها حجت

 .چشم خانوم جون، امر امر شماست -

 .بعد رفت داخل و در را زود بست تا از سرما در امان باشد و

 .كرد يرا كامالً احساس م نيا ايبود و ثر يشب، شب شوم آن

**** 

به روال سابق برگشته بود، اما رفتار كوكب روز به روز با ساغر بدتر  باًيتقر ،يدر خانه تق يرفتند و زندگ يها به مدرسه م بچه
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 .شد يم

پرده  ،يزييباران پا ريمانده بود كه كوكب بعد از دعوا با ساغر، او را مجبور كرد كه ز يب يپنج روز به مراسم چهلم ب چهار

 .باشد زيچهلم، تم يتا به قول خودش برا ديمهمانخانه بشو

 .مبتال شد يسخت يو همان شب به سرماخوردگ ديلرز يشده بود و به شدت م سيتمام بدنش خ ساغر

برد  شيشوربا برا يكاسه ا نيميس. سوخت يدر تب م م،يبدون حك يماريمانده بود و ساغر در بستر ب يب يروز به چهلم ب دو

اكرم . از آش را خورد يكم ن،يميبا اصرار س ياشتها بود ول يو ب ليم يساغر ب. و او را مجبور كرد تا چند قاشق از آن بخورد

 .شد يكرد تا تبش فروكش كند و بدون دارو خوب نم يم سياو را خ يهاو پا يشانيهم با پارچه و آب خنك، پ

 :گفت نيميس

 .كرد يخبر م ميحتماً براش حك اگه بود. هيخال يب يب يچقدر جا -

 :زد و گفت ينيلبخند غمگ اكرم

 !اومد يبال سرش نم نيبود كه اصالً ا يب ياگه ب -

 ينم ضيزنده بود اصالً ساغر مر امرزيخداب يب يبه قول اكرم اگر ب. كرد يم ايساغر مه يرا كه برا يميو حتماً حك يا جوشانده

 .دارو بخوره اي اديشد كه بخواد دكتر ب

درباره مراسم فردا صحبت  ،يچا دنيو پسرانش همراه با كوكب، در اتاق نشسته بودند و ضمن نوش يقبل از چهلم، تق شب

 .كردند يم

 .و اكرم هم مشغول پختن شام بودند نيميافتاده بود و س يماريدر اتاقش در بستر ب ساغر

 :بلند صدا زد قه،يدقرفت و بعد از چند  اطيناصر دوان دوان رفت به ح اط،يدر ح يصدا با

 !آقابزرگ عبداهللا خان اومدن -

 :بلند گفت يآمد و با صدا وانيا يرو يتق

 .تو، منزل خودتونه دييقربان، بفرما دييبفرما -

 :گفت و صدا زد رمقدميكرد و خ يبا او سالم و احوالپرس. جلو رفت بعد
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 .ميمهمون دار ااهللا،ي -

 :انداخت و گفت رونيبه ب يو از پنجره اتاق نگاه ديزود چادرش را به سر كش كوكب

 .ا جواد پاشو، برادر زنت اومد تو -

برادر خوشحال شد و او را به  دنيباال آمد و از د نيرزميز يهم از پله ها نيميس. و داوود به استقبال عبداهللا خان شتافتند جواد

 .داخل دعوت كرد

 :زد اديآمد و فر رونياز اتاق ساغر ب مهيبود كه بنفشه سراسباال نرفته  وانيا يعبداهللا از پله ها هنوز

 !زن عمو ساغر انگار مرده ايمامان، ب يمامان، آها -

و در دلش  ديلرز يتنش م. ختندير شيرو خيشد و احساس كرد آب  خكوبيپله م يجمله بنفشه، عبداهللا همان جا رو با

 .به پا بود ييغوغا

 يگلوله ا ييسوخت كه گو يساغر آنچنان در تب م. و جواد، شتابان به اتاق ساغر رفتند و داوود يو به دنبال او تق نيميس

 چيبود كه انگار ه يو مهتاب دهيبسته بودند و رنگ صورتش آنقدر پر شيبايچشمان ز. رختخوابش گذاشته اند يرو نيآتش

 .در صورت نداشت يخون

 :زد شيو بغض صدا يبا نگران نيميس

 !ساغر ن،يميشو منم س داريساغر، ساغر ب -

 :قلب عروسش گذاشت وگفت يدست رو يبا ناراحت يتق. نداد يساغر جواب يول

 !زنده ست بابا، زنده ست -

 :گفت نيميس

 .رهيم يحتماً م مشينرسون مياگه به حك -

 :گفت داوود

 .كنم، تو حاضرش كن يرو گرم م نيزن داداش، تا من ماش -

 :دياز جواد پرس يعبداهللا با دلهره و نگران. و جواد از اتاق خارج شدند داوود
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 افتاده خدا نكرده؟ ياتفاق -

 :گفت جواد

 .ميما برگشت نيبخور ييچا هيتا شما . دكتر مشيرو روشن كنه ببر نيره كه ماش يداوود م. زن داداشم، ساغر، حالش بده -

 :عبداهللا گفت بالفاصله

 .نيمن ببر نيساغر خانوم رو با ماش. من تازه خاموش شده پس هنوز گرمه نيماش. خواد داوود خان ينه نم -

 :باالخره با اصرار عبداهللا، جواد گفت يول. كرد يقبول نم داوود

 .ديرو برون نيخودتون ماش ست،يپس عبداهللا خان، اگه زحمت ن -

 .اوردياو را ب نيميكه نگران حال ساغر بود، قبول كرد و منتظر شد تا س عبداهللا

و به  ختيوضع رقت بار او فرو ر دنيبود از اتاق خارج كردند، دل عبداهللا با د هوشيساغر را كه هنوز ب يو تق نيميس يوقت

طرف و آن طرف  نياش به ا يبلند و مشك يشد و موها يحمل م يتق يدستها يبدن رنجور ساغر رو. آتش گرفت كبارهي

 .رفتند يم

چند ساله، دو كالم حرف محبت  نيدر تمام ا يشد كه گرچه محرمش بود، ول يحمل م يدر آغوش مرد هوشياكنون ب ساغر

برد كه حد و  يو حساب م ديترس يبا او نزده بود و چنان از او م شيدو كلمه حرف در زندگ ياو حت ينزده بود ول يبا و زيآم

 .نداشت يمرز

 :گفت يو به تقبا عبداهللا ر كيو ضمن سالم وعل ستاديا وانيا يپله ها يرو كوكب

 نش؟يبر يكجا م -

 :گفت داوود

 .دكتر -

 :جواب داد كوكب

 .نيبرگرد ست،ين شيزيكه چ نيبابا ا -

 :گفت جواد
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 .هوشهيسوزه و االنم ب يداره از تب م -

 :كرد و گفت ياخم كوكب

 !گهيخب بگو د ست،ين شيزياون چ يدون يتو كه م نيميس. ارهيتو، اون داره ادا اصول از خودش درم نشياريب باباي -

 :را نكرد وگفت زيچ چيفكر ه گريشده بود، د يعصبان يليكه خ نيميس

 !هم نزده يچيسوزه و لب به ه يتب م يدو روزه كه تو. رهيم ياون داره م ه؟يچ ستين شيزيجون چ زياوا عز -

 :به كوكب رفت و گفت يچشم غره ا يتق

 ها؟ ،ياز احوال خونه باخبر يچه جور -

 .خارج شد اطيرا گفت و از در ح نيا

زدن به ساغر نداشته  شين يبرا يزبان گريكوكب بكوبد و او را خفه كند، تا د يخواست با مشت و لگد به سر و رو يم دلش

 .باشد

 .كه ساغر را در آغوش داشت، سوار شدند يو داوود و تق نيميرا باز كرد و س ليبه سرعت در اتومب عبداهللا

 .و بنفشه باش ياو ماند تا مراقب گل. آنها بست يرا بغل كرده بود، در را برا يكه گل يدر حال جواد

 يبه عبداهللا احترام م يليبود و خ ييماهر و دانا بيطب احيس يدكتر عل. مطب پارك كرد يرا جلو نيبعد، عبداهللا ماش يكم

دكتر تازه كارش را آغاز كرده و  يوقت. دانست يمموضوع را  نيماند و عبداهللا ا ياو تا آخر شب به طبابت مشغول م. گذاشت

داده بود تا  يكرد، بدون اجاره به و يرا هم كه االن در آن كار م يمطب نيو هم كردهبه او كمك  يليهنوز معروف نشده بود،خ

 .ستود يعبداهللا را م يسخاوت و بزرگوار شهيدكتر هم. در آن طبابت كند

 :عبداهللا كوتاه جواب سالمش را داد و گفت. جا برخاست و سالم كرد عبداهللا زود از دنيدكتر، با د يمنش

 .رو صدا كن يدكتر عل عيسر -

 .با گفتن چشم، چند ضربه به در اتاق زد و داخل شد يمنش

بالفاصله سالم گرم . ديخود د يبزند چهره مضطرب عبداهللا را روبرو يكه دكتر در را باز كرد و قبل از آنكه حرف دينكش يطول

 .شد ايكرد و حال او را جو يو بلند
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 :گفت عبداهللا

 .ما برس ضيمر نيبه ا ايب. ادهيدكتر جون وقت واسه حال و احوال ز -

 !به چشم قربان يا -

 :گفت يكرد و با ناراحت نهينبض ساغر را گرفت و او را معا عيبعد سر و

 .تخت نيا يرو دشياريزود ب. حالش بده يليكه خ نيا -

ساغر سرم  يبعد برا يكم. شد ماريب نهيكرد و مشغول معا رونيب نيميدكتر، همه را به جز س. تخت خواباندند يرا رو ساغر

 .كردند قيبه او تزر زين يوصل كردند و آمپول

حتماً قرص ها را  ماريكرد، ب ديداد و تأك نيميكه در اتاقش بود، درآورد و به دست س يدو بسته قرص از داخل قفسه ا دكتر

 .بخورد يساده و مقو يمصرف كرده و غذاها

 :و دكتر رو به عبداهللا گفت ديداوود حال ساغر را پرس. وارد شدند يدرِ اتاق را باز كرد و مردها با نگران بعد،

سرم هم  هي. خانوم نيكردم و داروهاش رو هم دادم دست ا قيبهش تزر يآمپول د،يبد بود، اما نگران نباش يليحالش خ -

 .ديبهش برس شتريب ديكن يسع. دشيببر ديتون يتا تموم بشه بعد م ديصبر كن ديبدنش، كه با تيتقو يبهش زدم برا

 :درآورد و مقابل دكتر گرفت و گفت بشياسكناس از ج يدسته ا يتق

 .كنم يم ميتقد دييبفرما يهر چ. قابلتون رو نداره! دكتر يآقا -

 :ه عبداهللا، گفتزد و با اشاره ب يلبخند دكتر

 .رو نداره شونيپوال قابل ا نيا. حق به گردن من دارن يليخ شونيا! متعلق به عبداهللا خانه نجايا -

 :آورد و گفت ريعبداهللا را تنها گ ه،يفرصت مناسب، دور از چشم بق كيدر  دكتر

 ه؟يك ماريخانوم ب نيا -

 :ديبا تعجب پرس عبداهللا

 چطور مگه؟ -

 :به دور و برش انداخت و آهسته گفت ينگاه دكتر
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 نش؟يچال آورد اهياز قعر س -

 :پرسشگر به دكتر انداخت و او افزود ينگاه عبداهللا

 ه؟يك نيا! كنن يطور رفتار نم نيهم ا يو زندون ريبا اس. ستيزن ن نيبدن ا يتو يچيه -

 :با تأسف سرش را تكان داد و گفت عبداهللا

 .نجايبهشون برخوردم و آوردمش ا يمنم اتفاق. خواهرمه يكه بهش دارو دادخاوم هم  نيا. خواهرمه يجار -

 يدچار خطر م شيبره حتماً سالمت شيطور پ نيبه هر حال اگر هم. خانوم فرستاده نيا يحساب خدا شما رو برا نيپس با ا -

 !شه

 .بكند يبه خانواده تق يتواند اعتراض يدانست كه نم يم يسوخت، ول يزن جوان م يدلش برا. به شدت ناراحت شد عبداهللا

سر خود  يرا باال نيميس يوقت يدانست كجاست، ول ينم. باز كرد يرا كم شيرفت و او چشمها يم انيساغر رو به پا سرم

 :گفت يتر آورد و با شوخ كيصورتش را نزد نيميس. داد يفيدستش را آرام گرفت و فشار ضع د،يد

 ؟يخواب ياشو چقدر مها؟ بابا پ يديسالم، خوب خواب -

 :گفت فيضع ييبا صدا ساغر

 من كجام؟... من  -

 .آقابزرگ و آقا داوود هم اومدن. ميبا داداش عبداهللا اومد. ميحك شيپ متيخرده حالت بد شد و ما هم آورد هي -

 :گوش ساغر گفت كيآرام نزد بعد

 .شه يچطور م مينيسوخته، تا بعد بب زيفعالً كه دماغ عز -

 .از او تشكر كردند و ازمطب خارج شدند هيعبداهللا و بق. توانند بروند يساغر تمام شد و دكتر گفت كه م سرم

 :به ساغر گفت يتق

 ؟ياالن چطور -

 :آشكار بود، گفت شياز صدا يحال يكه ضعف و ب ساغر

 .بهترم آقابزرگ يليخ -
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 :شدند، ساغر به عبداهللا گفت ادهيپ نياز ماش يوقت

 .نيتو رو خدا منو ببخش. دردسر همه و زحمت شما شدم باعث ديببخش -

 :انداخت و گفت نييسرش را پا عبداهللا

 .نيسالمت باش شهيو هم نيانشاءاهللا هر چه زودتر خوب بش. بود فهيفقط انجام وظ -

همانخانه نشسته عبداهللا در اتاق م. به اتاقش رفت نيميو داوود، عبداهللا را به داخل دعوت كردند و ساغر هم با كمك س يتق

 .بود يو نگران و ديشياند ياو به ساغر م. بود يگريد يحواسش جا يبود ول

عروسش را داد، در فكر  تيهم كه متوجه شده بود كوكب مخصوصاً قصد آزار و اذ يو تق دياصالً از حال ساغر نپرس كوكب

 .رابطه كوكب و ساغر را روشن كند فيتكل يداشت به زود ميبود و تصم

 .مراسم چهلم را انجام خواهند داد يكمك خواهند آمد و تمام كارها يگفت كه خودش و شاگردانش صبح زود برا عبداهللا

در آن خانه  يلحظه ا يخواست حت يدلش نم. و پسرها، از جا بلند شد ياصرار تق رغميصحبت ها تمام شد، عبداهللا عل يوقت

 .برد ياو با ساغر، به شدت رنج م ينرانساياز كوكب متنفر بود و از رفتار غ. بماند

 :گفت نيميكرد، اما قبل از خروج از در، به س ياز همه خداحافظ عبداهللا

 .تا بهت بگم نيدم ماش ايب. واست فرستاده يغاميپ نيجان، نازن نيميس -

 :حرف بزند، گفت گرانيد يخواهد جلو يكه برادرش نم ديفهم نيميس

 .چشم خان داداشم -

هنگام . به دنبال او راه افتاد نيميتشكر كردند و س شيامشب و محبت ها يو پسرها از عبداهللا به خاطر زحمت ها يتق

 .رفت رونيو ب ديكش يبه اتاق ساغر انداخت و آه ينگاه كوتاه اط،يگذشتن از ح

 :دورگه شده بود، گفت يكه از شدت ناراحت ييعبداهللا با صدا دند،يرس لياتومب كيبه نزد يوقت

 .نداره ياحساس چيانگار دلش از سنگه و ه! مادر جواد نياز ا رونميمن ح ن،يميس يدون يم -

 :را باال انداخت وگفت شيشانه ها نيميس

 .رفتار رو داره نيواسه پسراش عكس ا يول ه،يطور نيواسه ما سه عروس و مخصوصاً ساغر ا -
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 .زن اونم دوست داشته باشه ديپسرش رو دوست داشته باشه با يآدم وقت. ستين يگ يكه م نجورامينه ا -

 :زد و گفت يپوزخند نيميس

بزنه،  يسر هي ومدهيهم ن يواشكي يبچه ش كه حجت باشه االن چند وقته كه گذاشته رفته و حت! خان داداش يزن يحرفا م -

 چارهيرسه، عقده هاشو سر ساغر ب يكرده نم ونريكه حجت رو ب يحاال زورش به آقا تق. زنه يداره براش بال بال م زيعز يول

 .كنه يم يخال

. بارون تا پرده رو بشوره ريدعوا راه انداخت و فرستادش ز هي يالك يالك شيشده؟ دو روز پ ضيساغر چرا مر يكن يم فكر

اد گوشه شد كه دختره بدبخت، تب كرد و افت نيهم. نداشت يا گهيجز اطاعت جرأت كار د يعني. ساغر هم اطاعت كرد

 .اومد يمسوخت، اما صداش در ن يتب م يدو روز تمام تو. اتاق

 :شد و گفت يعصبان عبداهللا

 ترسه؟ يزن م نيا يِآخه ساغر از چ -

اگه مادرشوهرم . شهر پره يكه تو يهمه گرگ و كفتار نياونم با ا. و در به در شدن خودش يپناه يخب معلومه؛ از ب -

 كنه كجا بره؟ رونشيب

 :ديبا اخم و تعجب پرس عبداهللا

 كنه؟ يكارو م نيا يعني -

 :گفت ديرا باال انداخت و با ترد شيشانه ها نيميس

 ديشا. كنه يم تيهم با ساغر لجه و اونو اذ شتريب! ستين ديازش بع يكار چيبدرفتار شده كه ه نقدهيبگم واهللا؟ اون ا يچ -

 !ه برنگشتهحاال ك يول. هم رفتارش بهتر بشه زياگه حجت برگرده، عز

 :سكوت كرد و بعد گفت يكم عبداهللا

 نوايزن ب نيخرده به ا هيخواهر  نيبب. رو نداره ياون خونه جز خدا و تو كس يبه هر حال اون االنه تو. مواظبش باش نيميس -

 يتونم ناراحت ياصالً نم. ناراحت شدم يامشب بدجور. خواستم تنها باهات حرف بزنم يفقط م يايگفتم همرام ب نكهيا. برس

 .بهم بگو تا انجام بدم اد،يبرم يتو رو خدا اگه از من كار. نميپناه رو بب يزن ب هي
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 :زد و گفت يلبخند. زند يدر آنها موج م يو دلواپس يچشمان برادرش پر از غم شده و نگران ديد نيميس

 !دميهمون موقع فهم -

 رو؟ يچ -

 .رو تونينگران -

 .باهوش است يدانست كه او زن ياخت و مشن يرا خوب م نيميس عبداهللا

 :عبداهللا گفت. خواهر و برادر كوتاه شد نيآمدن جواد حرف ب با

 !نكن؟ به هر حال من هم داداش خودتم يموشكاف يليخ يول ،يتو باهوش منيس -

 .كرد و رفت يو عبداهللا خداحافظ ديخند نيميس

 :رو به كوكب كرد و گفت. و درهم بود يعصبان يليخ يتق

 يخونه من، جا يتو نجايا.گهيقبرستون د هيبرو  ،يگرگ زوزه بكش نيو ع يريسگ پاچه بگ نيع يخوا يخبر مرگت اگه م -

 !ستيگرگ شدن ن

 :شد و گفت زيخ ميبه طرف او ن بعد

همه  ،يدونست يپس م ده؟يكپ يبهت گفتم ساغر كجاست، گفت شبيچرا د ؟يكرد كارشيشد، ها؟ چ ضيمر يچه جور -

 !يمنو رنگ كن يخواست يفقط م ،يدونست يرو م يچ

 :تكان داد و گفت ديچشمانش را تنگ كرد و انگشتش را به عالمت تهد يتق

 يكنم و م يكه خره، رنگش م يخب تق يگفت م؟يما خر يكرد اليپدرت خ يب يآره؟ گور اون بابا ،يعوض دهيرس التيبه خ -

واسه خاطر اون پسر  ؟يآره؟ واسه خاطر ك ،يمنو ببر يآبرو يخواست يم ؟يكن كاريچ يخواست يم. هيبق يفرستمش قاط

 ولد زنات؟ آره؟ اليخ يب ةهرز

رفته خونواده  ادشيكه اصالً  يپولم كنه؟ پسر هيدهن همه و سكه  يخواست آبرومو ببره و اسممو بندازه تو يكه م يهمون

! يسگ پاپت كيواسه خاطر . دق كرد و مرد ت،يضبدبخت واسه خاطر تو و اون توله سگت، اون قالتاق عو يب يب! هم داره يا

 ؟يكه چ يزن يمو قنبرك  يواسه من بست نشست نجايحاال تو ا
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 :كرد وگفت يبه تق يبا بغض نگاه كوكب

 .ارمي يدارم ورم م. تركه يدلم داره م... دلم  -

 :اش گفت هيگر يها يها انيو در م هيگر ريزد ز بعد

ها  يها و سخت يدشوار. بچه هام نيكن آخه منم مادرم دلم خوشه به ا يرحم هي يآقا تق. زنم يبه خدا قسم دارم پرپر م -

دونم كجا رفته  يرفته، نم شونيكيحاال . وصله تنم هستن و آروم دلم. بودن نايشب و روزم هم. تا بزرگشون كردم دميكش

 .به داد دل خسته و در به درم برس غمبريتو رو به پ. رفته يول

 گهيد قهيدق هي يول ستيخونه ن ياگه تو.اطرافه نيدور و براست،هم نيكنم حجت هم يم اليخ نميب يدختره رو م نيا يوقت

كه  ايب. باال ننه ايگم ب يحاضره؟ اون وقت منم م تييجون چا زيزنه عز يصدام م. زنه يصدام م شهيگرده و مثل هم يبرم

 !چشمم رنو ايآروم جونم ب ايتازه دمه، ب ،يخوش اومد

 :زد اديفر يتق

 يم يخون بتيطور داره مص نيانگار خبر مرگ بچه شو واسش آوردن كه ا. اريدرن بميننه من غر نقدهيحاال ا گهيبسه د! اَه -

آبرو هر  يب كهيزن. اديو صداشم درن ارهيرو ب يهرزه كاباره ا كهيخواست واسه خاطر دلش نره اون زن يم. رفته كه رفته. كنه

اون وقت  م،ينه بابا، ما خودمون ختم روزگار. ميما نكرده كار الشيبه خ. اومد يم مزهغ ديد يخراب شده م نيرو تو ا يمرد

 !خواست كاله سر ما بذاره ياون م

 :پرت كرد وگفت يرا به گوشه ا يپشت تيبا عصبان يتق

كنم  يزنم پرتت م يم يبد لميغوره تحوآب يه ،ياريواسه من ادا و اصول درب يخدا اگه بخوا يبه خداوند! كوكب نيب -

اگه  د،يامشب رو د هيمث عبداهللا خان قض يكيحاال خدا رو شكر ! ختهيهزار تاش ر ابونيخ يتو! زن ادهيكه ز يزيچ. رونيب

 .بود وناالبد همه جا حرفمون سر زب ديد يم يا گهيكس د

 چيخاك بر سرت كنن زن كه ه يا. الهيخ يزنمون خبر نداره و ب ره،يم يسوزه و م يخونه مون داره از تب م يتو عروسمون

 يريتوف چيه م،يحاالم مث قد. وقت كارات سر حساب و به جا نبود چيه ؟يچ يعني يو زندگ يعروس دار يديوقت نفهم

 ؟يكن يزندگ تيطور با خر نيهم يخوا يم يآخه تا ك. نكرده
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 :وگفت ديكش يآه. كرد يم هيآرام گر كوكب

 ؟يزن يحرفا رو بهم م نيكشم، حاال عوض دستت درد نكنه، ا يخونت دارم زحمت م يساله كه توچند  -

استكان ها و  ينيس ريناگهان از جا برخاست و با لگد محكم زد ز. جمله، مثل كوه آتشفشان منفجر شد نيا دنيبا شن يتق

پرتاب شد  يبا ضربه محكم او، به در اتاق خورد و استكان ها هر كدام به طرف ينيس. هوا يرا پرت كرد رو اتشيو محتو ينيس

 .و شكستند

 :ديكش اديفر يتق

 ؟يكن يحرفا خرم م نيمنم ساغرم كه با ا دهيرس التيخ ؟يخوا يحاال از من تشكر هم م! پررو كهيزن -

شده بود  يعصبان يبه قدر يتق. پرت كرد اطيوسط حكه قبالً باز كرده بود به  يطاقجه بود، همه را از پنجره ا يهرچه رو بعد

و  اديفر يصدا. پرت كرد ياو را چنگ زد و به گوشه ا يچشم به هم زدن موها كيكه به طرف كوكب حمله ور شد و در 

 .انداز شده بود نيخانه طن يالتماس كوكب، در تمام فضا هيو گر يتق يفحش و ناسزاها

اكرم بچه ها را به داخل اتاق خودش برد و . ديكش يم غيج ،يشتريبا وحشت ب يكردند و گل يم هيبودند و گر دهيها ترس بچه

بر سر  هيدانست قض يم. ديلرز يم ديساغر در اتاقش مثل ب. و داد آنها را وحشت زده تر نكند غيج يدر را بست تا صدا

 .تدانس يآن را نم قيدق اتيياوست اما هنوز جز

كوكب مغموم و ناراحت كنار . آرام شد يالخره با وساطت جواد و داوود، اوضاع تا اندازه او با افتيادامه  يساعت دعوا

 .زانو در بغل نشسته بود خته،يبه هم ر يرختخوابها

 .بگذارند شيخواست بروند و تنها شياز خانه خارج شد و كوكب هم از بچه ها و عروس ها يتق

غم  يطاقت فرسا ينبود و فقط سرما ييگرما چيمهر و محبت ه يدر آن اتاق ب ييگو. ديبار يم يسرد بود و باران آرام هوا

به روزها و . كرد يدر خود بود و فكر م. ختير يگذاشته بود و آرام اشك م واريحركت سر بر د يكوكب ب. زد يموج م

. اب و تحمل كرده بودت يحجت او را ب يغم دور! شيكردن بچه ها رگبه بز. و نبودن شوهرش يمحبت يگذشته، به ب يشبها

 .خواست و فقط طالب مرگ بود يرا نم يبدون حجت، زندگ

لب  ريآرام ز. در آخر، نگاهش را به درِ اتاق دوخت... را و بعد پنجره  شيوارهايسقف اتاق را نگاه كرد و بعد د يا قهيدق چند



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٣٧

 :صدا زد

 »نجاميمن ا ايب. تو ننه ايحجت، حجتم، پسرم ب. دارميمن ب. تو ايننه ب حجت«

 يچوب يبه نرده ها شيتندتر شده بود و دانه ها يباران كم. گفت يم انيهوش و حواسش را از دست داده بود و هذ كوكب

آن دست  يبرداشت و رو واريد يكوكب قاب عكس حجت را از رو. ختيآم يناله كوكب در هم م يخورد و با صدا يم وانيا

غم گرفته  يرا در چشمها شيحسرت ها يو حت اهايرو دها،يام ،يكرد تمام زندگ يعكس فرزندش را نگاه م يوقت. ديكش

 :صدا زد هيبا گر. او نگران شده بود يداد و به شدت برا يبد م يدلش گواه. ديفرزندش د

 !حجت -

 يكوكب م .ختندياز ساغر، وحشت زده به اتاقش ر رياو، همه به غ يبا صدا. شد ليتبد غيو ج اديبه فر شيناگهان صدا اما

پنجره را  يال يكم نيميس. اكرم بالفاصله شربت قند گالب درست كرد. داوود مادر را بغل كرد. ديكش يم اديو فقط فر ديلرز

 ه،يبا گر امكيو س ومرثيك. ديمال يمادرش را م يجواد هم پاها. برسد رشخنك به صورت مادرشوه يباز گذاشت تا هوا

 .كردند يرا صدا م زيعز

بعد  ياما كم. بهتر شد يو آرام آرام حال و ديآب خنك به صورت او پاش ياكرم كم. ختنديقند را به زور در دهانش ر شربت

با  ،يب يبار جواد و داوود با او حرف زدند و داوود به مادر قول داد تا بعد از مراسم چهلم ب نيا. اش شروع شد هيدوباره گر

 .قول باعث شد كوكب آرام تر شود نيبه دنبال حجت بگردد و هم يشتريب تيجد

 يسالم كرد ول يبه تق. كرد يدرد م يبدنش كم يشده بود از جا برخاست ول داريكوكب كه تازه ب. به خانه آمد يزود تق صبح

 .دينشن يجواب

 .ستاديآب را بست و سرپا ا ريش يتق

 يدلش م يلياست و خ يب يدانست كه امروز چهلم ب يم. از اتاق خارج شد ماريب يدر اتاق ساغر آمد و ساغر با بدن يصدا

از نگاه ها و . كرد در بستر بخوابد و استراحت كند يهم جرأت نم ياز طرف. به سر مزار برود گرانيخواست او هم همراه د

 .داد يهم به او اجازه كار كردن نم نشاما درد بد. ديترس يمادرشوهرش م يها نيتوه

آمد پدر و  رونيتا از اتاق ب. را به سر كرده بود يكلفت يو روسر ديچيبه او داده بود، دور خود پ يب يب يرا كه زمان يپشم شال
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صورتش را از او برگرداند و به داخل  ظ،يكوكب با غ يبا سر جواب داد، ول يتق. و به هر دو سالم كرد ديمادرشوهرش را د

 .رفت نيرزميز

 :با اخم گفت يتق

 رون؟يب ياومد يواسه چ ،يكتر بودد شبيد ؟يستين ضيمگه تو مر -

 :انداخت و گفت نييسرش را پا ساغر

كه من  ستيهمه كار درست ن نيامروز با ا يول. زحمت دادم يليبه همتون خ شبيد! شما شرمنده ام آقابزرگ ياز رو -

 .بخوابم رميبگ

 :كه زنش بشنود، گفت يطور يتق

 ضيگن عروسش مر ينم. يبر يمنو م يمردم آبرو يجلو يايب رونياوضاع و احوال حالت، اگه از اتاق ب نيالزم نكرده با ا -

اتاقت بخواب،  يبرو تو نم،يبرو بب! شانس منه نميا گهيخب د يول ست،يخونه ما كم ن يهرچند، نفهم تو دن؟يبود و اونا نفهم

 .پاشو ،ياز جاب پاش يستفردا خوا. تا فردا رامروزم دوا بخو. رونيب يايخواد ب ينم

 :جواب سالمش را داد و گفت يجلو آمد و سالم كرد و تق نيميس

 .انياالن همه م ؟يحلوا بپز يخوا يم يپس ك -

 يراست. ظرف يذاره تو يخرماها رو م ادي ياكرم االن م. شه يحلوا هم حاضر م ن،يچشم آقابزرگ تا شما صبحونه بخور -

 .خونه ش كارتون داره نيتوك پا بر هي ميآقابزرگ، عباس آقا گفته بهتون بگ

 داره؟ كارميچ -

 .خواد اندازه پلو رو بهتون نشون بده يگمون كنم م يدونم ول ينم -

 :شانه جابه جا كرد و گفت يكتش را رو يتق

 .گردم يصبحونه حاضر باشه الساعه برم -

 .خارج شد اطياز در ح و

غضب آلود  يبا سر جواب آنها را داد و سپس نگاه. سالم كردند نيميآمد و اكرم و س رونيب نيرزميكوكب از ز ،يرفتن تق با
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 :به ساغر كرد و گفت

ها؟ مگه  ،يداكرديدعا جادو پ يپال قبرستون اهيكدوم س فته؛يب اهيسنگ س ياسمت رو ياله. يمرگ بش ليذل ياله -

 يها؟ كار ،يخوب خرش كرد د؟يمگه ناز و اداهات رو نخر ن؟ياتاقتون و استراحت كن يتو ديپدرشوهرت بهت نگفت كه بر

 .يخوب كرد طهيسل تهيكه من سالها نتونستم بكنم تو عفر

 

 :اش را جلو داد و با تمسخر گفت نهيس بعد

 يآب تو ميذار ينم د،ينباشاصالً هم ناراحت . ميكن يم زيتم رتونويما نوكر كلفتا ز ن،ياستراحت كن دييشما بفرما گهيبله د -

 !دلتون تكون بخوره

 :با حرص ادامه داد و

و  نهيتو رو بب يخونه عزا نيا ياله. يجوون مرگ بش يليو ذل ييآبرو يو با ب يگرم بخور نيزود به زم يبه زود ياله ،ياله -

 .بندم يكنم و دست و پامو حنا م يبه سر و تنم م يلباس و چارقد گل هياون وقت من 

 :و گفت هيگر ريزد ز ساغر

 .نكردم يبه خدا من كار... من كه ... كردم؟ من  كاريمگه من چ ن؟يبد شد نقدريچرا شما با من ا ز؟يآخه چرا؟ چرا عز -

 .قدم جلو آمد و دست او را گرفت و به طرف اتاقش هل داد كي كوكب

 !ييبرو گمشو هرزه هرجا. نميبب مثل شغالت رو يخوام رو يبرو كه نم! زوزه بكش تيلونه سگ يبرو گمشو تو -

 :ديكش اديكوكب فر. ديآرام به اتاقش خز د،يلرز يزشت كوكب، تنش م يكه از حرفها ساغر

 .شكنم يقلم پاتو م يايب رونياگه ب. يديفهم ،ياومدن ندار رونيتا شب حقّ ب -

 ياليپس با خ. كار را ندارند نيهم جرأت ا هينخواهد كرد و بق تيشكا يوقت به تق چيدانست كه ساغر ه يخوب م كوكب

 :و گفت اورديدلش طاقت ن يبرود ول نيرزميخواست كه به ز نيميس. گرفت يم شيو آزارها تيبار اذ ريراحت ساغر را ز

 ن؟يكن يخون م گرشويچرا ج ن؟يكن يم نشينفر نقدهينكرده چرا ا ياون بدبخت كه كار ديبس كن زجونيعز -

 :گاه كرد و گفتن نيميبه س يمانند ببر زخم كوكب
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هم دلت  يليبهت بفهمونم؟ اگه خ اي يديفهم. كارت يبه تو چه؟ ها به تو چه؟ تا دهنم رو واسه تو هم وا نكردم برو پ -

 !اگرم نه، دهنت رو ببند. رسه يبه هر دوشونم م يدو تا دار يكيعوض ! سوزه برش دار بنداز تنگ دل داداشت يواسش م

 :برداشت و گفت واريد يكوكب، به شدت ناراحت شده بود، دستش را از رو نيتوه نيكه از ا نيميس

بدبخت  نياوالً كه ا. نيآب خوردن كرد نيتهمت زدن به ساغر رو ع گهيشما د! خوبه يليخوبه واهللا، خ! دست شما درد نكنه -

 .دادم يا نجاتش مج نيكردم و از ا يكار رو م نيا نياگه نداشت شما مطمئن باش يشوهر داره ول شياز بدبخت

 :از جا جست و گفت. ختنديكوكب ر يرا رو يسرب داغ ييگو

 ؟يكن يزبون دراز يتون يبا من هم م يكن يم اليخ يثتيح يشرف، ب يب! ديچشم سف طهيسل يكن يغلط م -

آنها جواد و داوود كه  يبا صدا. كرد هر دو را آرام كند يكه اكرم خودش را وسط انداخت و سع رديمانده بود دعوا باال بگ كم

 :آمدند و جواد داد زد اطيبودند به ح داريب

 !برو گمشو خبرت ،يستيمادر من وام يكه جلو يكن يتو غلط م! دهنتو تا نبستمش پيببند اون ز نيميخفه شو س -

 :باال برد و رو به اكرم گفت وانيا يهم مادر را از پله ها داوود

 .صبحونه رو حاضر كن ؟يچرا واستاد -

 .اكرم بالفاصله سماور را روشن كرد و مشغول آماده كردن صبحانه شد و

 :به جواد كرد و گفت نينگاه خشمگ نيميس

 !نيبه خدا كه همه تون مثل هم هست -

 .رفت نييپا نيرزميز يبعد از پله ها و

كرد و ساغر  يفتنه ها را كوكب به پا م نيتمام ا يول. جنجال ها سر اوست نيدانست كه همه ا يم. ديترس يبه شدت م ساغر

هم  واريبه گوش در و د يحت شيصدا نكهيا يبرا. نداشتند يتمام شيها يانگار غمگسار. ديد يخود را كامالً در خطر م

 .از او كمك خواست ه،يناله و گر انيبا خدا شد و در م ازيه مشغول راز و نيبالش فرو كرد و با گر انينرسد، سرش را در م

**** 

از مادرش سراغ ساغر را گرفت و كوكب با  يحور. هم آمدند شيو بچه ها ليو وك يحور. جمع شده بودند اطيدر ح همه



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٤١

 :گفت ظيغ

 !ادين رونياز اون اتاق ب گهيو د رهيكه بم ياله. يضيخبر مرگش خودشو زده به مر -

 :و گفت ستيبا تعجب مادر را نگر يحور

 !بهيموقع؟ عج يب نياونم نفر ؟يكن يم نينفر يجون دار زيخدا مرگم بده عز -

 :آهسته گفت كوكب

 !حقشه -

 دينكن نينفر«گفت  يم شهيگفت، هم يم يچ امرزيخداب يب يب ادتهي. گهيوقت د چينه حاال نه ه. نكن نيجون نفر زينه عز -

به دل  نهينذار ازت ك. اريمادرِ من قربونت برم بعداً برو از دلش درب» سر خودتون يرو ادي يچرخه و م يناحق م نيكه نفر

 .كنه يو گذشت م اديكوتاه م ه،حتماًيساغر زن خوب. رهيبگ

 :به دخترش رفت وگفت يچشم غره ا كوكب

 يناحق كدومه؟ بذار اكبرت بره سرباز نيبعدشم نفر. ادين اي اديحرف من كوتاه ب يباشه كه پا ياون سگ ك! اوا چه حرفها -

حق ندارم بچه مو كه با فحش و دل  دهيستمد ينوايمن ب. يش يم يچه حال نميبشه اون وقت بب يخونه ت خال يو جاش تو

چه كار كرد و چه  يدون يت م دهيند ريخ يبابا شبيد نيهم. نمشيو بب مكن داشيكردن، پ رونياز خونه خودش ب يشكستگ

 .نفله بود طهيسل نيسر ا ريهمه ش هم ز. خونه راه انداخت يوت يالم شنگه ا

كنم  يم نشينفر يهر چ. به هم ختيبرد و خونه مونو ر نيميداداش س يما رو جلو يكه آبرو يضيخودشو زد به مر نيهمچ

خوره و كجا  يم يچ ايكنه  يگوشه ام كجاست و چه كار م گريدونم ج ينم يوقت. زنه يپرپر م شتريواسه بچه م ب گرميانگار ج

 .زنم يو له له م رميگ يم شيجنبه، آت يره و دائم دهنش م يجلوم راه م ستداره راست را تهيعفر نيخوابه، اون وقت ا يم

بعد  گهيتو هم د. شه يداغ دلم آروم نم نميحاالم تا بچه مو نب. كرد يطور نيظالمت منو ا يبابا. نهيهم اديدلم ن زيعز يوقت تا

 !وگرنه نه من و نه تو. ها يريجانب ساغر رو بگ يحق ندار نياز ا

 :مادرش را آرام كرد و گفت يحور

 .ميبر ايحاال هم ب. نيشما بگ يباشه هر چ. كنن يم گاهيدارن ما رو ن هيآروم تر حرف بزن بق. خب مادرِ من يليخ -
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 .از آنها آماده كنند ييرايو پذ همانانيبازگشت م يرا برا زيدر خانه ماندند تا همه چ يو اكرم، به دستور تق نيميس

 يحور يبود، ول نيكوكب با او سرسنگ. كرد كيبا كوكب سالم و عل نينازن. وارد شدند ن،يكه عبداهللا خان با نازن دينكش يطول

 .خوش آمد گفت نيزود رفتار مادرش را جبران كرد و به نازن يليخ

 :ديپرس نينازن. ستاديو كنارش ا ديجلو آمد و برادرزاده اش را بوس نينازن دنيبا د نيميس

 سر مزار؟ دييآ يشما نم نيميعمه س -

 :گفت نيگوش نازن كيآهسته نزد نيميس

 .بذار بره گورشو گم كنه! نه بابا -

 :سكوت كرد و گفت يافتاده، كم يمتوجه شد كه اتفاق نينازن. بعد اشاره به مادرش شوهرش كرد و

 .شم يتنها م يليچون اگر برم خ. مونم يشما م شيجا پ نيمنم هم نيپس اگه اجازه بد -

 :گفت نيميس

 .خودم بمون شيپ ؟يكجا بر. آره قربون چشات برم -

 .پس بذار به بابا بگم -

 .سالم خان داداش...  نجايا اديخودش داره م. خواد ينه نم -

 :مردانه گفت ييبا صدا شهيجذاب تر از هم عبداهللا

 چه خبر؟ ،يسالم آبج -

 /يچيه -

 :نشود گفت يآهسته كه كس دبع

و  رهينمونده بود ساغر رو بگ يزيشد، امروز صبح هم مادرشوهرم دور از چشم آقابزرگ چ يمحشر كبر نجايا يرفت شبيد -

 !گذشت ريبا دخالت من و پسراش به خ ييجورا هيكتكش بزنه كه  يحساب

 :شده بود گفت يكه عصبان عبداهللا

 .اشك از چشم من افتاده نيع! چشم و رو يب كهيزن -
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 :با خشم گفت نيميس

 .دعواش شد هيبا منم صبح زود -

 :ادامه داد يزهرخند با

 !گه ساغر رو برش دار عقد داداشت كن يشرف به من م يب -

در دلش گفت . بر سرش فرود آمد نيپتك سنگ كيزن مثل  نيا يجمله، چشمان عبداهللا برق زد و خشونت و سندگل نيا با

 »!قبرستون شوم نجات بدم نيشد كه ساغر رو از ا يكاش م يا«

 :گفت يبا اخم و دلخور و

 !بود حيزن از اولش هم وق نيا -

 :گفت نينازن

 عمه، حاال ساغر حالش چطوره؟ -

بهش بدم  يزيچ هيجادوگر بره، تا برم  تهيعفر نيمنتظرم ا. خوابه دميبهش زدم د يسر هياالنه . ستيكه خوب ن اديز -

 .مونه يمن م شيپ نينازن د،يشما هم داداش بر. بخوره

 .تكان داد و به طرف مردها رفت يسر عبداهللا

كرد، انجام  يرا اراده م يبود كه هر كار ياو مرد مقتدر و معتبر. كرد يم ياحساس درماندگ. به در اتاق ساغر افتاد نگاهش

 .آن را داشت، درمانده و مستأصل شده بود يته دل آرزودر مورد كمك به ساغر، كه واقعاً از  يداد ول يم

 ياونم م تيوضع ،يتو از راز دل من باخبر. شم يبرم و دست به دامنت م يبه تو پناه م ايخدا«خود گفت  شيو پ ديكش يآه

و دلش  تيپناه رو حما يزن ب نيتا بتونم ا يخوام كمكم كن يازت م. ستيفقط عشق و هوس ن نيخورم كه ا يقسم م ،يدون

 »!رو شاد كنم

 :شانه او زد و گفت يآرام رو ليوك

 بابا مرد؟ ييكجا -

 .كرد كيسالم و عل ليبه خود آمد و با وك عبداهللا
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 ؟يكش يم گاريس ،يتو فكر -

 .نه ممنون -

 :طرف و آن طرف چرخاند و گفت نيسرش را ا ليوك

 !دونم كجاست ينم. نمشيب يكنم نم يم گاين يهر چ -

 :گفت ديفهم يب منظور او را مكه خو عبداهللا

 كنه؟ يكجاست و چه كار م يتو بدون ستيقرار ن -

 :را بم كرد و گفت شيصدا يكم ليوك

 آره؟ ،يدون يالبد تو م -

 :كه اصالً حوصله او را نداشت، گفت عبداهللا

 !كارت يبرو بابا پ -

 .جدا شد لياز وك يبعد به بهانه ا و

 .ربع بعد همه رفتند كيها پر شدند و  لياتومب. ندحاضر بودند كه به سر مزار برو همه

. هم بودند يرو شيبهتر شده بود، اما هنوز چشمها يشده و حالش كم داريساغر ب. به اتاق ساغر رفت نيميهمراه س نينازن

 :زد شيصدا نيميس

 .تو شياومده پ نه،ينازن. واسه ت مهمون آوردم نيپاشو بب نيميمنم س ؟يداريساغر ب -

بعد، با كمك . كرد يو با آنها سالم و احوالپرس ديرا د نيميو س نيرا باز كرد و نازن اهشيدرشت و س يآرام چشمها ساغر

 :گفت نيميس. شده بود ريناراحت و دلگ يليخ ديد يحال م نياو را در ا نكهياز ا نينازن. تشكش نشست يرو نيميس

 .يضعف كرد يتو از گرسنگ. يبخور ارميم يزيچ هيساغر جان، االن  -

 :كرد و گفت نيبه نازن يساغر نگاه. را گفت و از در اتاق خارج شد نيا

 !حال و روزمو؟ ينيب يم -

 ضيهمه مر. يش يشه و از جا بلند م يزود حالت خوب م يانشاءاهللا به زود. يفقط سرما خورد ست،ين تيزيساغر جان چ -
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 .شن يم

 :با بغض گفت ساغر

 نيا يپا تو ياز وقت يدون ينم. كنم يتحمل ندارم، دارم دق م گهيد. طاقت ندارم گهيد ن،يزننا! نه جسمم ضهيمن روحم مر -

و  يچيه...  يشينه احساس ارامش و آسا ،ينه فرزند ،ينه شوهر. داشتم يتلخ و بد يخونه گذاشتم چه شبها و چه روزها

 .يچيه

 :را پاك كرد و گفت شيبعد، اشكها ياما كم. كرد يم هيآرام گر ساغر

. تو رو خدا منو ببخش. دونم چرا امروز واسه تو سفره دلم رو وا كردم ياصالً نم. با حرفام تو رو ناراحت كردم رم،يبم ياله -

 .ديدلم ترك هويدونم چطور  ينم

 :ساغر را پاك كرد و گفت ةديصورت رنگ پر رشيبا دستمال حر نينازن

به . يكه درددل كرد يكرد يكار خوب يليخ. نمتيو بب شتيپ اميخوشحالم كه تونستم ب يلينه تنها ناراحت نشدم، بلكه خ -

بند  ييچه كنم؟ چه كنم كه دستم به جا يول. بردمت خونه خودمون يداشتم و م يخونه برت م نيخواد از ا يخدا دلم م

 !ترسم يو از خانواده شوهرت م ستين

 :كرد و گفت يخنده تلخ ساغر

 !هرزه ست ه،ييساغر ولگرده، هرچا ميگفت يديزدند ك د ياون وقت همه جا جار م -

 :ديبا تعجب پرس نينازن

 زنن؟ يحرفا هم م نيمگه از ا -

 !له كرده راشيتهمت ها و تحق ريوقته كه منو ز يليمادرشوهرم خ -

 :گذاشت و گفت ساغر يرا جلو ينيوارد شد و س ينيس كيبا  نيميبود كه س رتيدر بهت و ح نينازن

 .زود باش بخور االي -

آنها را تنها گذاشت و به  نيميس. خورد نيريش يشده بود، با چا دهيمال يآن كره محل يرا كه رو رماليبا اشتها، نان ش ساغر

 :نان و حلوا آورد و گفت يبعد اكرم وارد اتاق شد و لقمه ا يكم. رفت شيسراغ كارها
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 .جون بفهمه ها زيعز ينذار. كمدت، هر وقت گرسنه ت شد بخور يبذار ال نويساغر ا ايب -

 :كرد و گفت نيبه نازن ينگاه بعد

 !دهاينگ يزيچ يوقت هيتو رو خدا شما هم  -

 :برده بود، با متانت گفت يبه ظلم و ستم كوكب پ شياز پ شيكه حاال ب نينازن

 دارم بزنم؟ ينه واهللا چه حرف. شما هستم كيمن كوچ -

 :گفت اكرم

 .كار دارم يليساغر باشه من خ نيخرده حواست به ا هي. قربونت شكلت برم -

 :ساغر نگاهش به در اتاق بود و گفت. بعد، از اتاق خارج شد و

 .شرمنده شونم يليبه خدا من خ. نجات بدن يضيخوان منو از درد و مر يم يطور هيها  يطفل نيجون؟ ا نينازن ينيب يم -

 :گفت يبود با ناباور دهيد يبيو غر بيعج يصحنه ها يليكه امروز خ نينازن

 !ارميشرمنده شماها باشنو واهللا من كه دارم از تعجب شاخ درم ديخونه با نيا يبزرگترا ؟يشرمنده چ ؟يشرمنده ك -

 :زد و گفت يلبخند كمرنگ ساغر

 !چيه هيگن و بق يهست همونه كه آقابزرگ و زنش م يهر چ. نداره يو مفهموم يتعجب معن نجايتعجب؟ ا -

 .به اتاقها رفتند يداشت و همگ يهوا سوز سرد. مرتب و آماده بود زيهمه چ. و عزاداران به خانه برگشتند مهمانان

 :گوش عبداهللا گفت ري ليوك اط،يح داخل

 !واسه ش رميآخ آخ آخ بم. ضهيانگار مر -

 :و آهسته گفت نداختيا از تك و تا نهم خودش ر ليوك. رفت و فقط نگاهش كرد ليبه وك يچشم غره ا عبداهللا

 ؟يكن يچپ نگاه م ه؟يچ -

 :و گفت ديكلفت و مردانه اش كش يها ليبه سب يدست عبداهللا

 !بندمش يروز خودم م هيباالخره . شه يباز م يليها دهنت خ يتو تازگ ل؟يوك يدون يرو م يزيچ هي -

سر جابه جا  يكالهش را رو ليوك. زد به طرف او رفت يبلند بلند صدا م وانيكه از پله ا يرا گفت و با تعارف تق نيا عبداهللا
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 :لب گفت ريكرد و آرام ز

 !ديد ميخواه -

 .آنها برد و زود از اتاق خارج شد يهر دو يغذا برا ينيس كياو،  ةبه بهان نيميو س امدين رونياز اتاق ساغر ب نينازن

برد  رونيرا از اتاق ب ينيس نيرا خوردند، نازن شانيهر دو غذا يوقت. را بخورد شيهم ساغر را مجبور كرد كه حتماً غذا نينازن

 .داد و دوباره به اتاق برگشت نيميو به دست س

پس از چند ضربه، در اتاق باز . در، هر دو ساكت شدند ياما با صدا. نديخند يبه شدت م ع،يحركت سر نيو ساغر از ا نينازن

 .شد

و  ديكنار ساغر نشست و حال و احوالش را پرس. نگذاشت يبلند شود حور شيپا يخواست جلوسالم كرد و ساغر تا  يحور

 .پاسخ گفت يساغر هم به نرم

 جوشونده درست كنم؟ هيواسه ت  يخوا يم! يشد ضيمر نمينب رميبم ياله -

 .قربون دستتون. بهتره يليحالم خ. خورم يحاال هم دارو م. خانوم رفتم دكتر ينه حور -

 رهيبگ ياحوال هيسر بزنه و  شتريذاره آدم ب ياخالق مردا كه نم نيو ا يكار و زندگ نيواهللا ا. ناراحت شدم يليدا خبه خ -

 .اومدم يحاال م ديوگرنه من نبا

 .دوست دارم يليكنم و شما رو خ يوقت فراموش نم چيشما رو ه يشگيهم يخانوم؟ من محبت ها يحور هيحرفا چ نيا -

 :ساغر نشست و بعد از جا برخاست و گفت شيپ يكم يحور

رم  يمن م! يخدا هر چه زودتر خوب و سالمت بش ديبه خودتم برس تا به ام. ريبه دل نگ يزيچ گرانيساغر جان از د -

 .بهم بگو يداشت ياگه كار. گردن ياالن دنبالم م. گهيد

 :به ساغر گفت يتار حوربا تعجب از رف نينازن. از اتاق خارج شد ياز او تشكر كرد و حور ساغر

 انگا برعكس مادرشه، آره؟ -

 يچيخانوم از اخالق و رفتار پدر و مادر ه يشوهرم اخالقش به مادرش رفته، حور يهر چ. امرزهيخداب يب يب نياخالقش ع -

شه  ياز رفتار و كردار مادر و پدرش ناراحت م يليبنده خدا خ. وجودشه يمادربزرگش تو يها يبه ارث نبرده و همه خوب
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زنه خانومه،  يهر چ! ابونيگرگ ب نيكرده ع بشيشوهر نص هيوقت خدا  ونا. ادي ياز دستش برنم يخب واضحه كه كار يول

 !مرده پست و رذله

و اجازه هم نداد كه  نكرد ليبا وك يصحبت چيعبداهللا ه. شروع به رفتن كردند يكي يكي همانانيتمام شد و م يعزادار مراسم

 يرمعقوليدست به كار غ شياو را نداشت و ممكن بود به خاطر ناراحت اتيچرند دنيچون اصالً حوصله شن. بزند ياو حرف

 .بزند

و پسرانش، با  يتق يكرد و همراه دخترش بعد از تشكر و قدردان يخداحافظ نيرياز سا نديهم بدون آنكه ساغر را بب عبداهللا

 .گرفته آنجا را ترك كرد يدل

 يخواهد برا يكرد و گفت كه دلش م تيو رنج ساغر شكا ييپدر از تنها يباز شد و برا نيراه افتادند، سر درد دل نازن يوقت

 .از خدا خواسته بود شيپ يبود كه عبداهللا ساعت يزيهمان چ نيبكند و ا ياو كار

شام منتظرش نباشد، چون  يكرد و گفت كه برا ادهيرا پ نينازن خته،يعبداهللا گرفته و به هم ر. رفت يم يكيرو به تار هوا

 .ديايبه خانه ب ريممكن است د

تمام فكر و حواسش متوجه ساغر و . فشرد يجانكاه قلبش را م يدلش گرفته بود و غم. را به حركت درآورد لياتومب بعد،

 .افتي ينم يكرد، چاره ا يهرچه فكر م ياسفبار او بود، ول تيوضع

 .ديد مانيقهوه خانه سل يكرد و عاقبت خود را جلو يها رانندگ ابانيهدف در خ يب ،يساعت

 :شاگرد قهوه خانه جلو آمد و گفت. را روشن كرد گارشيولو شد و س يتخت يرو

 تو؟ ديائيم اي دينيش يم نجايسالم عبداهللا خان ا -

 :گفت عبداهللا

 .جا نيهم -

 :به آسمان گفت يسرش را باال گرفت و با نگاه شاگرد

 .خواد بباره يم يول -

 :مردانه و خشك گفت ييبا صدا عبداهللا
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 .ييچا هي -

سر جا به جا كرد و  ياش را رو يو كاله نمد ديعبداهللا را د مانياتفاقاً مش سل. اورديب ياو چا يبه سرعت رفت تا برا شاگر

 .شد كيآرام آرام به او نزد

 :شانه عبداهللا گذاشت و گفت يدستش را رو مانيسل. اصالً متوجه حضور او نشد عبداهللا

 !خدا قوت پهلوون -

 .مانعش شد و همان جا كنارش نشست رمرديپ زديبالفاصله سالم كرد و تا خواست از جا برخ ديرا د لمانيتا س عبداهللا

 ؟ياومدن هم ندار رونيب اليفكر و خ يتو يچه خبره رفت -

 .ديكش يدست چرخاند و آه بلند يرنگش را ال يفندك نقره ا عبداهللا

 :گفت يو دانا با مهربان دهيفهم رمرديپ

 !مرد يآه بكش نمينب -

 :به دور دست كرد و گفت ينگاه عبداهللا

 .مونسم شده دنيفعالً كه آه كش -

 ؟يكن يرو مزه مزه م شيو تلخ يگذشت يزندگ ينيريچرا مرد؟ مگه از ش -

 !ادي يمما  يِاون پ ميهاش نرفت يما دنبال تلخ -

 .نداره يكه كار نيخب ردش كن، ا -

 .كردم يم كسرهيو كارمو  دميكش يآه نم گهيشد كه د يد اگه م -

 :ادامه داد رمرديو پ ديچند لحظه طول كش. سكوت كرد و عبداهللا هم ساكت شد رمرديپ

حرف بزن و ! تركن ياگه آدما درد دل نكنن كه خب م. عقده دلتو واكن و حرف دلتو بزن. حرف بزن پسرم، حرف بزن -

 .نقل كن

 :گرفت و گفت يدوباره فندك را به باز عبداهللا

 ...از حرف گذشته  گهيد ؟يبگم مشت يچ -
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 !داشته باشه يراه هي ديخب بگو تا منم بدونم، شا -

 :گفت رمرديكردند و باز پهر دو سكوت  دوباره

 نكنه حرف، حرف دله، آره؟ -

 :داد و گفت يكرد و سرش را تكان رمرديبه پ ينگاه عبداهللا

 بگم؟ يچ -

 .كرده رتيروز انداخته و اس نيكه به ا يهمون دل. حرف دلتو -

 :مكث گفت يروشن كرد و بعد از كم يگريد گاريس عبداهللا

 .عاشق شدم ميبعد از هفت سال و ن -

 :داد و عبداهللا ادامه داد يدر سكوت گوش م رمرديپ

 !هودهيب يعاشق هياونم  -

 :كرد و گفت رمرديمهربان پ يبه چشمها ينگاه بعد

 !بزرگ واريد هي رمرديپ يفهم يبزرگه، م واريد هيما  نيب -

 :خونسرد گفت مانيسل

 .ازش رد شو -

 !آهن سخت هياز آهنه،  وارشيد نكهيواسه ا. كه رد بشم ستيدست من ن. شه ينم -

 .شه يآهنم كه باشه ذوب م -

 .نگاه كرد رمرديباز هم به صورت مهربان پ عبداهللا

 !اون شوهر داره -

 .ديكرد و دوباره آه كش يعبداهللا خنده كمرنگ. خورد و لب فرو بست يتكان مانيسل

 .رممكنهيو رد شدن غ ستيو دست خودم ن اني يها دنبال من م يگم تلخ يكه م نهيا ه،يآهن وارشيگم د يكه م نهيواسه ا -

 :گفت ،يطوالن يبعد از سكوت مانيسل
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 حاال چرا اون؟ -

 ...دوم هم  ش،ييو تنها يپناه ياول ب ل؛يبه دو دل -

 :گفت يو پرتجربه بود، به آرام دهيد ايدن يكه مرد مانيسل. ديحرفش را بگو هيكرد بق ايح عبداهللا

 آره؟ ش،يو دوم هم البد دلبر -

 .كرد دييبا سر حرفش را تأ عبداهللا

اگه بخوام ولش . نميب يواسه نجاتم نم يراه چيه. خودم خودمو گُم كردم. يهست ييتو مرد با تجربه و دانا. يكمكم كن مشت -

 رونيموندم ح. شم يخلق م ياگرم بخوام گوش به حرف دلم بدم، رسوا. ادي يكار رو بكنم دلم باهام راه نم نيا دميكنم كه با

 !رمندا ييانگار راه به جا. و سرگردون

 .كه كامالً معلوم و مشخصه يراه ؛يچرا دار -

 .داد يكرد و گوش م يفقط نگاه م يحرف چيبدون ه عبداهللا

بذاره به حساب ساخته شدن  ديخوره با يم بيفر طونيآدم از ش ياوقات وقت يگاه. هيشدن يسخت، ول هيمراقبت از دل كار -

و محترم  يمنش يسخن گفتن و لوط كوين. هيو محرومان رو گرفتن از جوونمرد فانيدست ضع. و بزرگ شدن افتنيو پرورش 

 يمواظب باش كه جوونمرد. پا له كردن از خصلت بزرگان و مردان خداست ريرو ز طونياما ش. آدماست يبودن هم از بزرگ

 .ير يم نيو از ب يش يداغون م يوگرنه با هر تلنگر. يرو حفظ كن تيو مردونگ

 يرو تو طونيزاد و ولد ش ره،ينظفه حرام جون بگ نيا ياگه اجازه بد. شوهردار به همه حرام و فقط به شوهرش حالله زن

خدا فكر  يبه عظمت و بزرگ! بردنش از محاالته نياز ب گهيد رهيپا بگ طونيزاده ش نيو اگه ا. يو پرورش داد يوجودت كاشت

كنه كه آره  يحكم م ينه و وقت يعنيگه نه  ياون م يوقت. نگاه كن نشيمبه آسمون و ز ش،ينديكن، به قدرت و حمتش ب

 .گه يهست كه اون م يهمون

نه تنها گناه نبود، بلكه ثواب حسنه هم كرده  يشد ياگر شوهر نداشت و مردش م. زن حذر كن نيكمك بخواه و از ا ازش

 .ازش دل بكن و برو ستيرو كه مال تو ن يزيچ! كارت يحاال اونو به خدا بسپار و دلت رو بردار و برو پ يول يبود

دل  ديشا. يش يرسوا و نگون بخت م ياجازه رو بهش بد نيكنه كه اگه ا فيتكل نييوقت حاضر نشو دلت برات تع چيه
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 دهيخدا باشه و خدا اون رو ند يرضا يكه برا ستين يكار چيبدون كه ه نوياما ا. ستيمحال ن يسخت باشه ول يليكندن خ

 !كنن يم ستيقطرات بارون خ ياز جات بلند ش ريحاالم پاشو، پاشو كه اگه د. رهيبگ

 .بلند شد و آرام آرام به طرف داخل قهوه خانه به راه افتاد رمرديپ

بود كه  يگفت همان يگفت و هر چه م يت ماو راس. كرد يفكر م شيبه حرفها ست،ينگر يهمان طور كه رفتن او را م عبداهللا

مجبور . داشت هيگر يو حال و هوا بيعج ياما دلش بغض. گفت يكرد كه او م يرا م يهمان كار ديگفت با يعقلش به او م

 .كرد يم رونيفكر ساغر را از سر ب ديبا. رديبگ دهياش را ناد هيدلش گوش ندهد و بغض و گر يبود به صدا

 .شد ليگذاشت و آشفته تر از قبل، سوار اتومب بشيمحزون از جا برخاست و فندكش را در ج يحالت با

 :لب زمزمه كرد ريكرد، ز يم يپر از اشك، رانندگ يهمان طور كه با چشمها يزييباالن پا ريز

 زيسكوت غم انگ هيبود و  خونه

 زييعمر رو به پا هيبودم و  من

 بود ياطلس يمرگ گال فصل

 بود يكس يب هيكسم سا تنها

 يكيدر تار ارياخت يفرمان گذاشت و ب يسرش را رو. نگه داشت ابانيرا كنار خ ليادامه دهد و اتومب يبه رانندگ نتوانست

كرد و با دلش سخن گفت  هياو گر. و كنترلش نبود اريوجه تحت اخت چيكه به ه هيكرد؛ گر هيشر شر باران، گر يشب با صدا

 .داشت، فراموش كند يكه به و يا قهكرد كه ساغر را با تمام عال يو او را راض

 .روشن بود و همه در خواب بودند وارشيو د اطيسردر ح يكه فقط چراغ ها يخانه ا. شب بود كه به خانه آمد مهين

**** 

 .برود ميو به خانه رحسرنخ از ا كي يكه در خانه اتفاق افتاد مصمم شده بود كه دوباره دنبال حجت و حت يبا جنجال داوود

 يول رفتيپذ يبه گرم شهياو را مثل هم م،يرح. ديرفت و او را د ميروز بعد از مراسم چهلم، دوباره به درِ خانه رح بعدازظهر

زبارت مشهد رفته اند و احتماالً  يبرا اياز آن است كه حجت و ثر يكه دارد حاك يخبر نيبه داخل دعوت نكرد و گفت آخر

 .ماند اهندهم در آنجا خو ايثر انميتا هنگام زا
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 .از آنجا رفت يكرد و با دلخور يخداحافظ مياز رح يباز هم دست خال داوود

كه  يبا دروغ ميشد، اما رح يتمام م زيهمه چ گريگذاشت د يهر دو در خانه بودند و اگر داوود قدم به داخل م ايو ثر حجت

 .ديبه داوود گفت مطمئن بود تا مدتها او را آن طرفها نخواهد د

. هم از مادر و خوانواده اش نگرفته بود يسراغ يمدت، حت نيحجت در تمام ا. به شدت از دست برادرش ناراحت بود داوود

! ر اون ول كرد و رفته؟ارزش داشت كه حجت، مادرش رو به خاط نقدريا ،يزن كاباره ا نيا يعني«خود فكر كرد  شيداوود پ

 »... ستيما ن نيب گهيد يب يدونه كه ب ينم ياون حت ره؟يبگ يب يسراغ از ب هيخواد  يدلش نم يحت يعني

**** 

 :گفت يشانيرفت و با پر ميبه سراغ كر يهاد

 .كنه يداره ما رو دست به سر م ميآقا رح نيكنم ا يمن فكر م م،يكر -

 :پرسشگر گفت يبا نگاه ميكر

 در چه مورد؟ -

 اسمش حجت بود، درسته؟. در مورد برادر دوستت، داوود -

 چطور مگه؟... آره ... آره  -

زن  هيكنه كه اسمش حجته و اتفاقاً  يكار م ميخونه رح يمرد معتاد درب و داغون تو هي. اونجا بودم روزيمن د. واهللا يچيه -

آقا حجت رو تا حاال  نيالبته من ا... نه  ايدونم اونا زن و شوهر بودن  يال نمبود، حا ايپا به ماه هم اونجا بود كه اسم اون هم ثر

 !همون برادر و زن برادر داوود باشن نايممكنه ا يشناسمش، ول يو نم دميند

 :به فكر فرو رفت و گفت ميكر

 .ميبه داوود خبر بد ديبا! مطمئناً خودشونن -

 .بروند ميبه خانه رح ازدهيهمان شب ساعت را به داوود اطالع داد و قرار شد  انيجر ميكر

**** 

آسمان دل او هم  ييگو. زد يگرفته بود و شور م ايدل ثر. داد يرا م نيسنگ يسرد شده بود و آسمان خبر از بارش باران هوا
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 !داد يحادثه شوم م كيخبر از 

كه  يبه او كرد؛ مرد ينگاه ايثر. حجت كنار اتاق چمباتمه زده بود. رفت يم جيكرد و سرش هم گ يدرد م شيو پهلو كمر

توانست طعم خوش  يكه م يو او را دوست داشت، مرد ديتپ ياو م يكه قلبش برا يكرد، مرد يم يسرپا بود زندگ يزمان

و او با . ديتپ يم شيبراداشت كه دلشان  يداشت و كسان ياش جا وادهدر آغوش خان يكه زمان يرا به او بچشاند، كس يزندگ

 يزن! نشاند اهيمغز به خاك س يهوسباز و ته يارزش زن يب نهيدست به دست گرگ صفتان سپرد و او را به خاطر ك يرحم يب

 .بخت كرده بود اهيرا مانند حجت س ياديز يمردها شيها يفاسد كه به خاطر خودخواه

و او را  ستاديخانواده اش ا يكه به خاطر او جلو يمرد ست؛يرنگ يزده حجت را م اديچشمان بسته و خواب آلود اعت ايثر

مرگبار سرِ  يكردم و تله ا سهيدس دم،يمن چه كردم؟ براش توطئه چ يول«. شد ايكنارش ماند و فقط مال ثر. كرد تيحما

 يخبر و ب يكردم كه از آن خودش نبود و اون ب ياونو دلخوش فرزند. رهاون بذا يراهش گذاشتم و مجبورش كردن تا پا رو

خودش رو در . گناه يو نقص و ب بيع يب افتي يرا م يخود كودك الينطفه حرام بسته بود و در ذهن و خ نيگمان دل به هم

 »!نوزاد نيكرد و تمام آمال و آرزوهاش شده بود هم يپدر شدن حس م يايرو

 يدهايبود تمام وعده وع دهيكه حاال فهم ايثر يول. گشت يوسن خنك تر مشد دل آتش گرفته س يچه حجت آلوده تر م هر

مستانه  ينه رقص و آواز و نه خنده ها گريد. نبوده، با بن بست مواجه شده بود يگريد زيچ بيجز دروغ و فر ميسوسن و رح

 يكي يكيهمه گناه را  نيمكافات ا ديو با. برسند ادشيتوانستند به فر ينم امكد چياش ه بكارانهيفر يشبانه او و نه عشوه ها

 .داد يپس م

فروخت، حاال وضع فرق  ينم يو فساد و تباه يمادرشوهرش را به پست ةخالصان يها تيماند و حما يم كرنگيبا حجت  اگر

 .كرد يم

 :و خسته گفت فيضع ييبا صدا حجت

 !عاشق مهربون -

 :در سكوت و بغض نگاهش كرد و او ادامه داد ايثر

 ؟يام تو چ منم خسته -
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 .هم سكوت باز

 :ديخورد و نال يتكان حجت

 .ايكنه ثر يدست و پاهام درد م...  يآ -

بود كه حجت، او را  دهينشن گريكه در كاشان بودند تا به حال، د ياز زمان. را به زبان آورده بود ايبعد از مدتها او نام ثر امشب

 !بود بيعج... امشب  يبه نامش صدا بزند، ول

 :با بغض گفت ايثر

 .حرف بزن حجت، واسم حرف بزن -

 حرفم كجا بود؟! مهربون؟ يآورد ريبابا وقت گ يا -

 .صداتو بشنوم... خوام  يم... خوام  يم. بگو يدوست دار ياز هر چ -

 . ديخند يدردناك م يول ديخند حجت

 :و گفتخورد  يحجت دوباره تكان. ديوترس ديكش يكوتاه غيبا وحشت ج ايو ثر ديغر آسمان

 بپره؟ دميكش يهر چ يخوا يم ؟يكن يم نيچرا همچ! بابا يا -

 :گفت د،يلرز ياش نشسته بود و م يشانيپ يكه عرق رو ايثر

 !ترسم يترسم، به خدا م يجت م -

 ؟يترس يم ياز چ نجام،يمن ا ؟ينامهربون بش يخوا يبابا م يا -

البته نه  د؛يترس يم يول. كرد يگفت و خود را خالص م يرا به حجت م زيخواست همه چ يدلش م. داشت يبيدلهره عج ايثر

 !و سوسن مياز حجت، بلكه از رح

 چشه؟ سيمعلوم ن. كنه يو ول م رهيگ يطور م نياسمون از غروب هم! هيامشب عجب شب -

 :كرد و گفت هيآرام گر ايثر

 .خوام ببارم يمثل دل من شده، منم م -

 :كرد و گفت يخنده كوتاه حجت
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 چرا؟ گهيتو د -

 :داد و گفت يآن را آورد و حجت را تكان. داشت نيهروئ يمقدار ايثر. چرتش برد و

 ...امشب  نيفقط هم ،يكه واسه م حرف بزن يبه شرط يدم ول يحجت م -

 :نگه داشت و گفت داريخوشحال شده بود به زور خودش را ب يليگرد خ دنيكه از د حجت

 نگفتم؟ ،يگفتم تو مهربون -

 .بگو حجت، بازم بگو -

- يا يا كه كردم، از كجاش بگم؟ يا ياز كجا بگم؟ از تو، از زندگ يا 

 رو كرده؟ ايكجا و ك يبگو دلت هوا -

 .يريازم بگ نارويو ا يترسم دلخور بش يم -

 .امشب تنها نذار ياهيشم، فقط منو با س يدلخور نم رميگ ينه به جون خودت نم -

 !ايثر يشد بيعج -

 :و گفت ديكش يحجت آه سرد. سكوت كرد ايثر

تازه دم  ييچا هيواسم  زيكه عز يياونجا. آره دلم اونجاست. خوبم يب يو كنار ب زجونيسماور عز شيپ. دلم تو خونه مونه -

اكرم باشه و دود  يدستا يكه تو يبه باال بزنه و سفره ا نيرزميكه آبگوش باشه، از ز نيميس يغذا يو بو زهيداغ داغ بر

تو و روبروم  اديب ونيب زيخوردن تازه از در اتاق عز يساغر با دو تا سبد سبز نميبب هدر باز بش هويمستم كنه و  يب يب انيقل

 ...چقدر دلم واسش ... ساغر ... آخ آخ . نهيبش

 :دلش را گرم كرد و گفت ايثر يحرفش را بزند، ول هيبق ديترس حجت

 .شم، تو فقط بگو ياراحت نمبگو حجت، به خدا ن -

فقط خدا ... فقط . نميب يخب حاالم دارم جزاشو م. كردم تشياذ يليبد كردم، خ يليمن به اون خ! دلم واسه ساغر لك زده -

 يگل ،يقربونت برم گل يآخ يآخ. دونم يظلمش كردم م. يكتكش زدم؟ اونم با نامرد هيروز آخر ادتهي. كنه منو ببخشه

 داشت؟ يبلند و قشنگ يموها چهبنفشه  يبود دهيد ا،يثر. كوچولو، بنفشه جونم
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اومدم خونه،  يم يخوبم كه وقت يب يب... و مادرم رو كرده  يب يب يرو كرده، دلم هوا ومرثيو ك ايس يدعواها يدلم هوا من

دختر  يكه هنوز قصه ها يب يب. شد يكرد و قربون صدقه هاش، مرحم دلم م يرو از تنم دور م يصورت مهربونش خستگ

 .دلم واسه خنده هات تنگ شده ؟يو واسم حرف بزن اميكه ب يياكج ؟ييكجا يب يآخ ب. نرفته ادمياز  ونشيشاه پر

 :با بغض گفت حجت

 ...كشه  يداره پر م زميعز ةدلم واس ايثر...  زيعز...  زيعز -

 .ديد يهمراه با حسرت و درد او را به وضوح م ياشكها ايكرد و ثر يم هيگر حجت

 يرا به رعشه وام اياش، تن ثر افهيكه ق يرزنيپ. مثل اجل معلق، در آستانه در ظاهر شد گميدر اتاق باز شد و ننه ب ناگهان

 :خشك گفت ييبا صدا گميننه ب. داشتو

 نيچشم دراومده ا يايثر يآها. االيمنتظره . نينزن تيخودتونو به خر. با هر دو تاتونم. اتاق گلناز جان يتو نيبر ديپاش -

 !رو هم با خودت وردار ببرش يبدبخت پاپت

 :با ترس و لرز گفت ايثر

 داره؟ كاريباهامون چ -

 :در حال رفتن، گفت گميب ننه

 !سگ شده يجور هيخونه  نيا يتو يهر ك. دونم يمن چه م -

 نييپا وانياز پله ا. ديبار يباران به شدت م. دست حجت را گرفت و او را بلند كرد. رفت يم ديبا يول ديترس شتريب ايثر

و  ستيدر خانه ن چكسيكه ه افتيخاموش، در يچراغها دنيبا د. و ژاله افتاد يساناز و پر يچشمش به اتاقها ايثر. آمدند

 .موضوع بر وحشتش افزود نيهم

 :و گفت ستاديدر ا يانفجار بود، جلو در اتاق باز شد و گلناز كه در حال ناگهان

 !جفتتونو ببرن افهيتو، مرده شور ق نيكثافتتونو بكش يكاليمقدم بهتون بگم؟ اون ه ريتا خ نيخبر مرگتون واستاد -

 ميبودند و رح ستادهيكنار طاقچه ا ب،يدو مرد درشت اندام و بدترك. و بعد حجت وارد شدند و گلناز درِ اتاق را بست ايثر اول

 .از اتاق نشسته بودند يگريو سوسن هم مضطرب و وحشت زده گوشه د
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 :به او انداخت و گفت يگلناز نگاه. كه داخل اتاق بودند، سالم كرد يخبر از همه جا به تك تك كسان يب حجت

 !خفه شو بدبخت، بذار كارمو بكنم قهيدق هي -

 .نيشما بگ يچشم خانوم جون هر چ -

. ديبود، نگاهش را دزد دهيسوسن هم كه ترس يول. پرسشگر به سوسن انداخت ينگاه ايثر. بعد به حالت چمباتمه نشست و

 :و گفت ستاديكنار پرده پنجره ا ميرح

 ه؟يكارا چ نيمنظورت از ا يباالخره نگفت -

 :را تنگ تر كرد و گفت شيچشمها گلناز

 .صبر كن! كنم يم تين حالم ينه؟ ول يدون يمنظور منو نم يكيمالً تو  -

 چقدر پول توش بود؟ يدون يم. يتو معامله امشب رو به هم زد ؟يكن يم ميرو حال يچ -

 :جلوتر آمد و با خشم گفت يكم گلناز

 هرزه؟ كهيزن نيخودت و ا يواسه قر و فر و حقه ها و نقشه ها ايواسه من  ؟يخوا يم يپولها رو واسه چ نيا -

 .ديلرز يبه شدت م ايثر. بعد با دست سوسن را نشان داد و

تا حاال كه  ؟ياونم دار ؟يبچه چ يول يخرج زن و بچه ات؟ زن كه دار م؟يرح يبكن يخرج ك يخوا يتو پولهات رو م -

 ها؟ ،ياريمهربونو درب يباباها يادا يخوا ينكنه م...  دياز حاال به بعد شا يول ينداشت

 گلناز؟ يگ يم يچ ه؟يپدر كدومه؟ بچه چ -

 :ديكش اديفر گلناز

 !يخفه شو نجس عوض -

 :گفت اديو با فر ميرا هل داد به طرف رح ايبعد ثر و

 ه؟يمال ك هييهرجا نيشكم ا يكه تو يتوله سگ -

 :گفت دهيپر يبا رنگ ميرح. داد يگلناز گوش م يچشمانش را باز كرده و به حرفها ،يبا تمام خمار حجت

 زن؟ يگ يم يدار يچ -
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 .ايپس خودت مقر ب! يبزننت تا آدم بش نقدهيا نايدم ا يم ياحد و واحد اگه حرف نزن يبه خدا -

 :گفت يبا دستپاچگ ميرح

 دونم؟ ياصالً من چه م. مال خودشه... خب مال ... خب  -

 !محللت بدونه نيا ديخب شا. يدون يپس تو نم! آهان -

 :زد و گفتسوسن رفت و دستش را به كمر  يبه سو گلناز

 نه؟ ته،يتو حال! قُلُمبه سلُمبه نميبب -

 :از جا برخاست و او هم با ترس گفت سوسن

 ؟يكن يم ينطوريتو چت شده گلناز؟ چرا ا -

 ها؟ ه،يمال ك تهيعفر نيتوله سگ ا! ييهر جا طهيخفه شو سل -

 .خب از خودش بپرس. خبرم يآخه من از كجا بدونم؟ واهللا باهللا من ب -

 :با تمسخر گفت گلناز

 .پرسم ياز خودش م ه،يآره خوب فكر...  يول! واهللا بزنه به كمرت! يدون يآهان پس تو هم نم -

 :ديكش اديگلناز فر. به هوا برخاست ايثر اديفر. ديچيرا دور دستش پ ايثر يناگهان جلو آمد و موها و

 !هيبگو مال ك... بگو  -

 :اد زدد فيضع ييبا صدا د،يصحنه را د نيكه ا حجت

 ؟يدار كارشيچ! نامهربون يآها -

 :و بلندتر داد زد ديزن را كش ياعتنا به حجت باز هم موها يب گلناز

 !كنم يگفتم بگو وگرنه خفه ت م -

 يول د،يكش يگلناز مرتب داد و هوار م. زد يم اديزبانش بند آمده بود و از درد فر د،يترس يو همه كس م زيكه از همه چ ايثر

 .داد يبروز نم يزيچ ايثر

 ايشكم ثر ينوك چاقو را رو. دياز آن دو مرد بود، كش يكيرا كه به كمر  يزيت ياز جا برخاست و به سرعت، چاقو گلناز
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 .چاقو را احساس كرد و به التماس و خواهش متوسل شد يزيسوزش ت ايثر. فشار داد يگذاشت و كم

 .ولو شد نيزم ياز دو مرد ناشناس رو يكيبا ضربه  از جا برخاست و قبل از آنكه به گلناز حمله كند، حجت

 ه،ها؟يشكمت مال كدوم پدرسگ يبچه تو نينه؟ ا اي يگ يفشار بدم؟ م اي يگ يم -

 :و گفت ديكش غيج ايثر

 .نشسته نجايخودشم ا ناهايا! گم، مال حجت، مال حجت يگم باشه م يم. فشار نده آخ سوختم -

 ايمحابا چاقو را تا دسته درون شكم ثر يچشمانش را گرفت و ب ينبود، خون جلو يدروغ بزرگ نيكه اصالً منتظر چن گلناز

 .چشمانش گشاد شد و دهانش باز ماند. به هوا برخاست ايناله خشك و بلند ثر. فرو برد

 .زد رونيه باز حدق يدر بهت و ناباور شانيصحنه، مانند مجسمه همان جا خشكشان زد و چشمها نيا دنيبا د ن،يحاضر همه

اما گلناز كه دچار . و به طرف گلناز حمله ور شد ديكش فيضع ياديحجت فر. و در حال مرگ بود ديغلت يدر خون خود م ايثر

 .خشك و ناتوان او فرو كرد نهيرا در س زيو ت نيخون يجنون شده بود، چاقو

را در  يسوزش تلخ. ديچرخ يتمام خانه دور سرش م. ولو شد نيميس يپا يو تلوتلو خوران جلو ديكش ياديهم فر حجت

و  نيزم انيم. و مرده عوض كرده بودند رهيت يخود را با رنگها يجا ايشاد دن يتمام رنگها ييگو. كرد ياحساس م نهيس

چه دست  دوستش داشت وحاال با تمام وجودش هر. و نگران لواپسو مضطرب، د انيگر د؛يد يآسمان بود و چهره مادر را م

 .رديتوانست دست او را بگ يكرد نم يدراز م

 ديكش اديباز هم فر. امدين يكمك يكمك خواست ول. امديدرن شياما صدا ديكش اديفر. ديرا نشن شيصدا يكس يزد ول صدا

 .ستاديافتاد و از حركت بازا نيزم يآرام رو شيدستها. نبود يادرسيفر يول

آن دو . شده بودند خكوبيخود م يو سوسن كه از ترس دو ناشناس از همان اول جرأت جلو آمدن را نداشتند، در جا ميرح

 :ديكش اديناگهان سوسن فر يول. برده بودند اديرا هم از  دنينفس كش يحت

گناه  نيب مرتكب اهمون ش...  ميكه خونه قاسم تركه موند يهمون شب. مهيبه خدا مال رح! مهيشكمش مال رح يتو ةبچ -

 .شد

كه  ييبا صدا. و آب دهانش خشك شده بود ديلرز يم ميرح. رفت ميچاقو را برداشت و به طرف رح ،يزخم يمانند ببر گلناز
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 :گفت زيالتماس آم يآمد، با لحن يانگار از ته چاه در م

 يگل...  يشناس يتو كه منو م 8زنه يره زر مگه، دا يم چارياون داره ل... اون . دروغه غمبريبه پ ر،يبه پ. غلط كردم، دروغه -

 !نوكرتم، چاكرتم... من ... من ... جان 

 :ديكش اديفر گلناز

 .جاسم -

به شوهرش نگاه  يرحم يگلناز با ب. را از پشت نگه داشت ميرح ياز مردان ناشناس جلو آمد و به اشاره گلناز دستها يكي و

 :گفت يمرد ناشناس دوم. كرد يمرتب به او التماس م ميكرد و رح يم

 .مير يكدوم زنده بمونن وگرنه لو م چيه دينبا! زنه هم با من نيا. تمومش كن االي -

. شد شتريو حجت انداخت و ترسش ب ايغرقه در خون ثر يبه جسدها ينگاه. كرد يزد و التماس م يم اديهم فر سوسن

خواهد  يكه گلناز م ديجاسم فهم. به هوا برخاست ميراس رحفرو كرد و ناله دلخ ميراست رح يگلناز چاقو را در بازو

 يو سوسن، رعشه بر اندام همه م ميدردناك رح يادهايفر يرعد و برق همراه صدا يصدا. را زجركش كند شيقربان

 .انداخت

را  سيپل نيمأمور يتا خواست چاقو را در شكم شوهرش فرو كند، صدا يول د،يكش ميصورت رح يرو قيچند زخم عم گلناز

 :ديشن

 .از جاش تكون نخوره چكسيه! حركت يب -

شده بود  نيكه حاال نقش زم ميرح يچاقو را در پهلو د،يد يباختن نداشت و خود را در آخر خط م يبرا يزيچ گريكه د گلناز

 .شد ولو ميدر كنار رح هوشيب زيپشت سرش خورد، خود ن س،بهياز مأموران پل يكيكه از طرف  يفرو كرد و با ضربه ا

**** 

 انيداوود بالفاصله از م. و اجتماع مردم جا خوردند سيپل دنيبودند، با د دهيرس ميكه تازه به در خانه رح ميو كر داوود

مردم و حرف زدن مأموران  يداوود كه از صحبت ها. را گرفت شيجلو سيگذشت و تا خواست وارد خانه شود، پل تيجمع

 :است، با التماس گفت تيجنا بارهمتوجه شده بود موضوع در شانيها ميس يبا ب سيپل
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به من گفتن اون . من برم داخل نيلحظه اجازه بد هيشما رو به خدا فقط . گردم يمن دنبال برادرم م! جناب سروان -

 .كنم يخواهش م. نجاستيا

 .يكالنتر ايبعداً ب. رسه ياالن آمبوالنس م. برو كنار آقا -

 فتاده؟يكه ن ياتفاق. نه ايتو هست  نيداداشم ا نميط ببفق. كنم يخواهش م -

 يزنده م ستيشده كه معلوم ن ينفر هم به شدت زخم كيدو نفر كشته شدن، . هم افتاده ياتفاق بد. چرا آقا اتفاق افتاده -

 .نه ايمونه 

 :او سوخت و گفت يدلش برا سيآنقدر التماس كرد كه افسرپل داوود

 !دردسر يتو يافت يوم يكالنتر ميبر يتو رو هم م ينگاه بنداز، اگه زود برنگرد هيو و كوتاه بر قهيدق هيفقط  -

سر برادرش  يباال. سست شدند شيو حجت، پاها ايثر دنيقبول كرد و بالفاصله داخل شد و به اتاق رفت، اما با د داوود

 :صدا زد. بلند كرد نينشست و سر او را از زم

 .داوود... حجت حجت منم ... حجـ .... حجـ  -

 :خشك شده گفت يرا باز كرد و با لبها شيمانده بود چشمها شيكه برا يرمق نيبا آخر حجت

 ؟ييداوود تو... داو  -

 :گفت دهيبر دهيرا سر داد و حجت بر هيهق هق گر داوود

 

 ؟يشناخت... منو شنا  يچطور... چطو ... چـ  -

 :گفت داوود

 ... يبچه شد هيتو كه اندازه . رو شناختم ايراول ث -

 .مرگ برادرش را نداشت دنيداوود تحمل د. از ته دل سر داد يا هيگر و

 .يچقدر خوشحالم كه اومد... چقد  -

 .فقط تو حرف نزن مارستان،يب متيبر يرسه و م يقربونت برم حجت جان، حرف نزن االن آمبوالنس م ياله -
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تنگ شده بود، واسه تو و ... تنگـ ... دلم واسه همتون ... داوود جان دلم ... داوود ...  ستين يفرصت گهيد. نه بذار بگم... نه  -

 .ساغر... و شـ  يب يواسه ب...  زيواسه عز... واسه  شتريب يول هيبق

 نه؟ رم،يم يم... دارم ... با بغض گفت داوود من  بعد

 :شك نبود خون دل بود، صدا زدكه ا يا هيبا گر داوود

 ...نه ... نه ... نه  -

... مخـ ... سون ... برسـ ... سالم منو به همشون بر  ينگو ول... نگو  يشكينگو كه من معتاد بودم، باشه؟ به ه زيداوود، به عز -

 ...بگو آقاجونم ... به آقا ... به . حالل كنه... بگو منو حال  يب يب... به ... صاً به ... مخصو 

 :كرد و گفت هيگر شتريب داوود

 .ره يداره ازت خون م. حرف نزنحجت، حرف نزن -

 .نرو شمياز پ...زنده ام از ... زند  يوقت... تا و ... داوود تا  -

 .زد يم شيو صدا ديبوس يبرادر را م يصورت خون داوود

 .دوستش دارم... بگو  زيبه عز -

 .خاموش شد شهيهم يو بعد در آغوش برادر، برا. بود كه حجت بر زبان آورد يجمله ا نيآخر نيا

 !اش يدرست مثل زندگ. نداشت ييكه عزت و آبرو يمرگ. داشت يزيمرگ غم انگ حجت

شانه او گذاشت و  يدستش را رو يمأمور. زد يو ضجه م ختير يبرادر گذاشته بود و اشك م نيخون نهيسر بر س داوود

 :گفت

 .جسدها رو ببرن نيلطفاً اجازه بد. ديرس آمبوالنس -

 يكه او هم طعم خوش زندگ يزن ا،يپشت سر او جنازه ثر. حجت را از اتاق خارج كردند نيو خون فينفر سرباز جسد ضع دو

 .برده شد رونياز اتاق ب د،يد يم ستنيز هودهيو ب يهودگيرا فقط و فقط در ب

 دايو ماتم بود، پ هيكه شده خود را به اتاق برساند و داوود را كه غرق در گر يبود توانست به هر زحمت اطيكه داخل ح ميكر

 :را تكان داد و گفت شيشانه ها. كند
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 ها؟ ،يكرد دايداداشت رو پ نميحرف بزن بب ؟يكن يم هيشده؟ چرا گر يداوود، داوود چ -

 :گفت هيهق هق گر انيدر م داوود

 ... زميعز چاهيب زم،يعز چارهيب...  مياره كر -

 .برد رونيبلند كرد و سالنه سالنه از در اتاق ب يخون نيزم يناراحت شده بود، او را از رو قشيرف يكه از ناراحت ميكر

 :زد يم اديو فر كرديو داد م  غيج اط،يدر ح گميب ننه

. و بس دارميسرا هي نجايمن ا نيبابا ولم كن. خبر نداشتم يچيمن از ه غمبريبه پ ريواهللا باهللا به پ ن؟يبر يمنو كجا م يآها -

 .نيد آخه ولم كن! نيهست ييعجب زبون نفهما

 .به زور او را با خود بردند نيمأمور يول

 يپاك كرد، ول يصورت و دستها و گردنش را تا حدود يرو يداوود را كنار حوض برد و با چند مشت آب، خونها ميكر

 .بود يهمان طور خون شيلباسها

. كرد ليو سوار اتومب ديكش رونيب تيجمع انياز م يداوود را به سخت م،يكر. ظارت و كنترل گرفته بودخانه را تحت ن س،يپل

 ينم زيچ چياما داوود ه. زدند يم يكردند و هركدام حرف يبا تعجب به او نگاه م دند،يد ياو را م يمردم كه سر و لباس خون

 .كرد يم هيفقط گر. ديد يرا نم چسيو ه ديشن

 :جلو آمد و به داوود گفت سيپل مأمور

 د؟يشما برادر مقتول هست -

 :گفت هيبا گر داوود

 بله جناب سروان -

 .سياداره پل نيايصبح ب 8فردا رأس ساعت  -

 برن؟ يجناب سروان، االن داداشمو كجا م نيببخش. اميحتماً م. چشم قربان -

 .انجام بشه يقانون يره سردخونه تا فردا كارها يم -

**** 
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توانست مرگ حجت را باور  يكرد و نم يم هيداوود هنوز گر. را روشن كرد و همراه داوود از آن كوچه گذشت ليومبات ميكر

 .كند

 به خونواده م بگم، هان؟ يچطور ميكر -

 !يكن يخونه، همه رو زهره ترك م ياگه بر افهيق نيبا ا. اول سر و لباستو مرتب كن. خونه ما ميبگم واهللا؟ حاال فعالً بر يچ -

 زن و بچه تو رو زهره ترك كنم؟ يخوا يالبد م ام؟يكجا ب -

 .اني يرفتن خونه خواهرزنم امشب نم ستنينه اونا ن -

 :گفت يبا دلخور داوود

 .ديرس ريد سيپل م،يكر يديد -

 .رسونن يدن اونا بالفاصله خودشون ور م يكه بهشون خبر م نيهم. اصالً خبر نداشته سيپل -

 بهشون خبر داده بود؟ يك -

كرده، فكر كنم اسمش ساناز بوده  ياون خونه كار م يكه تو يياز زنا يكي دم،يها شن سيطور كه من از مردم و پل نيواهللا ا -

 يكه زن صاحبخونه م نهيب يامروز م. بگه يزيكرده چ ياز ترس جونش جرأت نم يرو حس كرده بوده، ول ييبوها هيقبالً ... 

 ...شكم زه  يتو ةشه بچ يمعلوم م الصهزنه كه حامله بوده و خ نيره سراغ هم

 :دينگاهش كرد و پرس يداوود با كنجكاو. حرفش را ادامه نداد ميكر

 ؟يخب چ -

 .گهيوقت د هيبذار واسه  ،يتو االن ناراحت. داوود يچيه -

 يبگو، بذار همه چ م؟يباالتر هم دار يناراحت نياز ا گهيمن كه داداشمو دادم، د گه؟يكدوم وقت د م؟يكر يگ يم يدار يچ -

 .رو بفهمم

گه بگو  يكتك و م ريز رهيگ يآره خالصه زنه، زن حامله رو م. گفت يم سيدونم دختره داشت واسه پل يواهللا من كه نم -

 ميعق بوده و شوهر خودش كه داداش شما باشه، اصالً ميشه مال رح ياون وقت معلوم م. هيشكمته، مال ك يكه تو يبچه ا نيا

 .داداش تو كه دار و ندارشو باال بكشن شير خيبچه و زنه رو انداخته ب نايا. بوده
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 كردن؟ ينداشت، چرا ولش نم يزيچ گهيخب حجت كه د -

بفرستن  ييجورا هيزن و بچه رو  نيخواستن ا ياونا م. كنن يبچه از خونواده حجت اخاذ نياومدن ا ايخواستن با به دن يم -

 يدووندن و دست به سرت م يهم تو رو سر م نيهم ةواس. جورواجور داشتن ةخالصه هزار تا نقش. سراغ خونواده تون

 !كردن

 .ديرا پوش قشيرف يدست از لباسها كيكرد و  زيداوود سر و تن خود را تم دينكش يو طول دنديرس ميخانه كر به

 ميكر ياز جا برخاست كه برود ول. كرد يآنها را باخبر م ديباالخره با ي، ولدانست چطور به خانواده اش خبر بدهد ينم حاال

 گ:مانع شد و گفت

. افته يم يچه اتفاق ستيخونه معلوم ن يحال آشفته بر نياگر االن با ا. تا صبح يبهتره صبر كن. سحره يها يكياالن نزد -

 .ميكن يم يكار هيفكر و  هيپس صبر كن صبح بشه بعد 

 هينرفته  رونيخوام تا ب يم. رونيزنه ب يم 5/7تا  7ساعت  نياگه خونه باشه صبح ب يول. نه ايدونم آقام خونه ست  ينم -

 .بهش بگم يطور

 .ير ياز حال م ياستراحت كن، تو دار يكم هي. ستيحاال وقت رفتن ن يباشه ول -

بودم و باهاش  دهياگه خودم اونو ند. درم اومده باشههمه بال سر برا نيشه كه ا يباورم نم يجور چيه. تونم ينه اصالً نم -

 ...اون ... اون  يكردم، ول يدو سه كالم حرف رو هم نزده بودم حكماً باور نم نيهم

 .دعوت كرد ييباياش داد و او را به صبر و شك يدلدار ميكر. هيگر ريبعد دوباره زد ز و

همه چشم  نيا. او ياست برا يمهلك اريدانست خبر مرگ حجت ضربه بس ياو م. از هر كس، نگران مادرش بود شتريب داوود

 ...و حاال  دن،يكش يانتظار

نشست  ليداخل اتومب ميكر دنديخانه كه رس كينزد. به راه افتادند يو داوود به طرف خانه تق ميبود كه كر 7 كينزد ساعت

 .شد ادهيو داوود پ

اكرم سالم كرد و داوود با سر جواب داد و . تن دست و صورت ناصر بوداكرم كنار حوض مشغول شس. را باز كرد اطيح در

 :گفت
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 آقاجون خونه ست؟ -

 :به او انداخت و گفت ياكرم با تعجب نگاه. اش كامالً آشفته بود افهيق

 .خوره يداره صبحونه م. اتاقه يآره تو -

 .كجاست زيعز -

 !گهيآقابزرگه د شيوا خب اونم پ -

 .باال آمد و به داوود سالم كرد نيرزمياز ز ساغر

سرش . آورد اديخود مجسم كرد و جمله او را درباره ساغر به  يرو شيحجت را پ دهيچهره درد كش د،يتا ساغر را د داوود

به  يب يب يعزا يچون هنوز لباسها ديبه تن كن اهيكه لباس س ديخانه بگو ينبود به اهال يازين. پله نشست يرفت و رو جيگ

 .تن همه بود

به ساغر كرد و او را هم مثل خودش متعجب  ينگاه ديد نياكرم كه وضع را چن. بود سيخ شبيهنوز از باران د اطيح كف

 :فقط چند قدم جلو رفت وگفت. از او سوال كند يليداوود آنقدر درهم و ناراحت بود كه اكرم جرأت نكرد خ. ديد

 داوود حالت خوبه؟ -

به ناصر كرد و پسربچه كه خوب درسش را بلد بود  ياكرم اشاره ا. زد ينم يدو دست گرفته بود و حرف نيسرش را ب داوود

 :كودكانه گفت يجلو رفت و دست پدر را گرفت و با لحن

 كنه؟ يسرت درد م ؟يشد ضيآقا، آقاجون مر -

 ريزد ز ارياخت يرزندش كرد و بعد ببغض آلود به چهره ف يمملو از غم و اندوه نگاه يسرش را بلند كرد و با چشمان داوود

 :اكرم جلو رفت و گفت. بودند رتياكرم و ساغر غرق در ح. هيگر

 هان؟ ،يكن يم هيشده؟ چرا گر يداوود تو رو خدا به من بگو چ -

 :گفت هيداوود با گر. حادثه شوم داد و دلهره و دلشوره به دلش چنگ زد كيساغر ناگهان خبر از  دل

 بگم؟ يبگم باباجان؟ چ يچ -

چشمش به داوود و  د،يخواست دست و صورتش را بشو يجواد كه تازه از اتاقش خارج شده بود و م. را سر داد هيدوباره گر و
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 :جلوتر آمد و گفت يبا نگران. افتاد هيبق

 چته؟ ه؟يداود چ -

 :كرد، گفت يم هيبه جواد كرد و همان طور كه گر ينگاه داوود

 !يوا يا...  يوا يا! خونه خراب... جواد  ميدخونه خراب ش -

 :به سمت او آمد و دستش را گرفت و گفت جواد

 .گهيبه سرمون شده؟ د بگو د يچه خاك! يجون به لبم كرد. د آخه حرف بزن -

 !جواد، حجت! حجت -

 .حرف بزن ؟يحجت چ -

 ...حجت مرد  شبيد -

 يكس حال خودش را نم چيدر آن لحظه ه يو تعجب و ناراحت رتياز ح. شدند خكوبيخود م يجمله همه بر جا نيا با

 :ديكش اديجواد فر. ديفهم

 !دروغه... محاله، دروغه  نينه نه نه ا -

 :گفت هيخودش را به آغوش جواد انداخت و با گر داوود

 ... دمشيخودم د ست،ينه جواد دروغ ن -

 .ستنديگر يناتوان و دل شكسته در آغوش هم م گر،يمرگ برادر د يبرادر برا دو

 .ظاهر شدند وانيا يبودند رو دهيو كوكب كه سر و صدا را شن ياتاق باز شد و تق در

 ران،يو كوكب بهت زده و ح يتق. زد هيتك يب ياتاق ب واريجواد لب حوض نشست و داوود به د. برادر از هم جدا شدند دو

 :صدا زد وانيا ياز همان رو يتق. كردند يپسرانشان را نگاه م

 شده؟ هان؟ يداوود، جواد چ يآها -

 :ديبار بلندتر پرس نيا يتق. كردند يم هيهر دو فقط گر اما

 شده؟ يگم چ يبا شماهام، م -
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 :داد و گفت هيتك يرمزنيز واريچند قدم جلو آمد و دستش را به د داوود

 ...حجت داداشم مرد ... حجت ... آقاجون  -

گلو تا سر معده  خياز ب يو جگرسوز ديدرد شد. نداشت دنينفس كش ياراي گريد. بر سر كوكب خراب شد ايباره دن كي به

 يداوود شوخ«لب زمزمه كرد  ريز. و زبانش بند آمده بود دهيرنگش كامالً پر. شد رياش و از آنجا به تمام نقاط بدنش سراز

من بغلش كردم و . باز شد و حجتم از در اومد تو اطيدر ح دميد. دميب دخوا شبيخودم د. ادي يامروز حتماً حجت م. كنه يم

 ياصالً دلش نم. اون باز هم سكوت كرد يول دمشيدوباره بوس. غم نشسته نگاهم كرد ياون آروم با چشمها. دمشيبوس

 اطيدر ح... اونجا رو  آره. ادي يبا خودم وععده دادم صبح حجت م. شدم نصفه شب بود داريمن ب. بره رونيخواست از بغلم ب

دلم،  زيحجت گلم، عز. گفتم حجته ديديمن د يآه خدا ؟يهست يك نميتو بب ايدم در؟ ب هياون ك. ادي يگفتم م يديد. باز شد

 »...حجته، اومد  ناهايپسر برگشته م، ا

 :ختيدرهم آم هيبا نال شيصدا يزد ول صدا

 !حجت، حجت -

هم دگرگون  يتق. ولو شد وانيكف ا يآرام با كوكب رو زيخود ن يول فتد،ين نيهمسرش را به سرعت بغل كرد تا به زم يتق

. ديو از هم پاش ختيآن فرو ر كيو تمام ابهتش در  شيرويها و منم منم كردنها و تمام قدرت و ن يانگار تمام قلدر. شده بود

 يو آسمان دست و پا م نيزم انيداد و م يچه حال ديفهم يخودش هم نم. ديلرز يبعد، از سرما م يشد و لحظه ا يتنش داغ م

 .زد

 »!حجت«لب گفت  ريز. كه شوهرش مرده بود يزن... سرانجام ساغر  و

انگار اسمش رو ! حجت، حجت. شد و به فكر فرو رفت يو افسرده، در خلوت دلش منزو نيهم آشفته، سرگردان، غمگ او

 هيخواستم به او تك يكه م يمردم، كس... حجت شوهرم . دميد يلحظات ياو را برا ش،يوقتها پ يليخ دميشا اي دم،يشن ييجا

خواستم عشق را به او  يم. سرم برداشت يرا از رو تشيكرد و چتر حما رداو مرا  يكنم، به او دل ببندم و عاشقش باشم، ول

 .گرداند يبدهم، اما از من رو

كرد؟  يرا حس م شيخال يستش داشت؟ حاال جادو ايآب روان شده، آ يدانست چرا اشك چشمانش مانند دو جو ينم ساغر
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 نه؟ ايشناخت  ياصالً حجت را م

داوود . شد يموفق نم يول. اورديكرد مادرشوهرش را به هوش ب يم يسع هياكرم با گر. باال رفت وانيا ياز پله ها داوود

 :دست پدر را گرفت و گفت

 .ميبا هم بر ديآقاجون با -

 :نگاه كرد و داوود با بغض گفت رهيدر سكوت پسرش را خ يتق

 .ديگ يكه شما م يا هيهمون نظم س،ياداره پل ميبر ديبا -

 هيرا سر داد؛ گر هيدوباره گر. گذاشتند يپشت يكردند و سرش را رو كينزد واريآرام آرام به هوش آمد و او را به د كوكب

 .امان، دردناك و پرسوز يب يا

 .كنند فيستند حال زارش را توصتوان يهم نم شيو ناله ها ادهايفر يحت

 اطيدر ح ييغوغا ،يها به خانه آنها آمدند و ظرف مدت كوتاه هيكه همسا دينكش يطول هيامان او و بق يب يها هيگر يصدا با

 .برپا شد

با وحشت دوان دوان  د،يخانه د يرا جلو تيجمع يكه رفته بود تا بنفشه را به مدرسه برساند، هنگام بازگشت، وقت نيميس

 .افتاده است يكه چه اتفاق ديوارد شد، فهم يخود را به خانه رساند و وقت

هو بود و آه جگرخراشش، او بود و قلب چاك خورده . دهد يكوكب را تسل يادهايتوانست درد دل و آه و فر يكس نم چيه

جوان رفته از دستش، . زد يكرد و جوانش را صدا م يم هيگر. از آن نبود يزيراه گر چيكه ه يامتياش، و او مانده بود در ق

 !خورده و رانده شده اش بيجوان فر

 .يو حور ليرا هم فرستادند دنبال وك يكس. ها دور كوكب و ساغر جمع بودند هيهمسا

 .شدند سياداره پل يراه ه،يو پسرانش همراه چند تن از مردان همسا يتق

خواست هرچه  شانينسبت آنها با حجت از ا ةبعد از پرس و جو دربار سيپل. به داخل رفتند ميدر، داوود و جواد و كر يجلو

كه باردار هم بوده، تا گم  ا،يحجت را از هنگام ازدواجش با ثر يزندگ انيداوود تمام جر. دانند بازگو كنند يدرباره آنها م

 .بازگو كرد سيپل يحجت، همه و همه را برا ةادشان به خانو يدر مورد دادن نشان ميرح يها يشدن آنها و پنهان كار
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 :ديپرس بازپرس

 د؟يشناس يبه نام سوسن را م يزن ايآ -

بعداً معلوم نشد كه چرا از اونجا  يول. برادرم بود قيكرد و رف يخان كار م روسيدر كاباره س يشناسم مدت يبله قربان م -

 .رفت

 برادرتون؟ قيرف اي ديشناس يم يزن كاباره ا كيسوسن را به عنوان  ايآ -

 !هر دوتاش قربان -

 د؟يشناس يرا م ميگلناز، زن رح ايآ -

 .حجت هيدر رابطه با قض. بعداً با اون آشنا شدم. شناختم يرو هم نم ميمن خود رح. قربان ريخ -

 د؟يشناس يدو تبهكار را م نيشما جاسم و گل محمد، ا -

 هستند؟ يدونم چه كسان ياصالً نم. قربان ريخ -

 .كرده بود تا در نقشه اش به او كمك كنند ريبودند كه گلناز قبالً آنها را اج يهمان دو نفر نهايا -

 .شناسم ينه قربان نم -

 !شاكر را چطور؟ معروف به شاكر خالف -

 .شناسم ياونم نم. قربان ريخ -

 .كرد يكار م ميكه در خانه رح ير؟ زنبه نام ساناز را چطو يزن...  ميدنبالش هست يول م،ينكرد دايالبته هنوز اونو پ -

 .دمشيد ميرح ةخون يتو رم،يبار كه رفته بودم سراغ حجت رو بگ هيشناسم، فقط  ينم يليخ -

 رونياز خانه ب يساناز و دو همكارش را به بهانه ا يعنيسه زن،  نيگلناز ا. ما را مطلع كرد يساناز شهراب يعنيزن،  نيا -

اون قبالض . و عذاب وجدان شده بود يساناز دچار نگران. را در خانه نگه نداشت يگريمعتاد، كس د رزنيفرستاده و به جز پ

 .زده و به سراغ ما آمد اياما باالخره دل به در. را نداشت اآنه انيجرأت ب يبرده بود ول ييبوها

مجروح  كيو  يمتأسفانه ما شاهد دو قرباناقدام كرد و  ريظاهراً ساناز د يول. ميخودمان را به آنجا رساند يهم بدون معطل ما

 .االن در بازداشتگاه هستند يبه همراه سوسن كاشان ارشيضمناً گلناز و دو دست. ميشد
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تا در  دييايبه دادگاه ب ديبا گهيالبته سه روز د. ديجنازه برادرتونو دفن كن ديتون يجرم و مجرم مشخص است، شما م چون

جنازه برادرتونو  ديتون يورقه م نيحاال بعد از امضا كردن ا. ماً محكوم به اعدام خواهد شداون حت. ديمحاكمه گلناز شركت كن

 .ديببر

كنه، هم از خونه  يتا هم مادرمون باهاش خداحافظ ميبرادرمون رو قبل از دفن، به خونه ببر ميتون يجناب بازپرس ما م -

 رفته باشه؟ رونيخودش ب

 .ديتون يبله م -

 .كرد ياز بازپرس تشكر و خداحافظ داوود

آدم  كيمثل  يتق ند،يداوود پدرش را آورد تا حجت را بب يوقت. بود يهنوز در بهت و ناباور يتق. گرفتند ليرا تحو جنازه

را  يرنگ و رو و به غم نشسته او، جگر تق يصورت حجت برداشتند و چهره خسته و ب يمالفه را از رو. با او همراه شد يآهن

 .ديتش كشبه آ

 :صدا زد ياول به آرام. آشكار فرا گرفته بود يرا لرزش شيو لبها چانه

حجت  ؟يقشنگتو واسه م باز كن يچشا يخوا ينم ؟يبهم سالم كن يخوا ينم! حجت، حجت پسرم، پسر خوبم منم آقات -

به دست و و پات . بابا، غلط كردمحجت . نميچشاتو بب ياهيخوام س يم. پاشو بابا م،يبا هم گپ بزن ميخوا يپاشو مرد، پاشو م

 تويخال يخوام جا ينم گهيد. كشم يسرت داد نم گهيكنم، د يدعوات نم گهيمنو ببخش، د... كنم  يبهت التماس م... افتم  يم

 .نميبب

همه تون . تونستم بگم ينم ياز اولم داشتم ول. فهمم چقدر دوستت دارم يحاال م! دستم يحجت من، نور چشمم، عصا حجت،

 !حجت... د آخه جوابمو بده حجت . تونم ينم گهيد. طاقت ندارم گهيپاشو پسرم، د. رو دوست دارم

 .ديكش اديبعد فر و

 يكوچه و خانه تق انيدر م ياديز اريبس تيجمع. كردند عييرا سر كوچه آورند و بعد با همان برانكارد او را تا خانه تش جنازه

بار  يجلو آمدند تا برا يكوكب و تق. حجت را به خانه بردند. ديبه زحمت راه باز شد و جنازه به در خانه رس .جمع شده بودند

 .و با او وداع كنند ننديآخر فرزندشان را بب
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 .و نگاه كرد ستاديا. وارد شد اطيكه حجت از در ح ديبه خون نشسته باالخره د يبا چشمان كوكب

 يبا چشمان. خفه شد شيصدا در گلو ييجنازه فرزندش گو دنيكوكب با د. ستنديگر يو مردها آرام م دنديكش يم غيج زنها

گذاشتند و مه لقا خانم كه كنار كوكب بود به كمك  نيزم يجنازه را آرام رو. خشك و لرزان، او را نگاه كرد ييباز و لبها

سر فرزند  يباال دهيپدر و مادر دل شكسته و داغد. دتر آم كيهم نزد يتق. جانش بردند يفرزند ب كياو را نزد نيميس

 .نشستند

 :آهسته صدا زد كوكب

 ،ينباش نيغمگ ،ياومدم تا تو تنها نباش زت،يحجت جان منم عز. ياومد يچه خوب كرد ؟ياومد! دلم، آروم جونم زيعز -

به مادر چشم  ؟يبگ يزيبه من چ يخوا يروح و روانم؟ تو نم زيبود، چرا؟ چرا عز شونيمادر دلت گرفته بود، پر رميبم ياله

 ... رميگ يم شيدارم آت ركه،ت يآخ كه دلم داره م. انتظارت، مادر منتظرت

 :گفت يرو به تق بعد

د . نجاستيا ناهايا ؟يكن رونشيتو گوشش و ب يبزن يخوا ينم ؟يدعواش كن يخوا ينم ؟يندار يمرد باهاش كار يآها -

 !گه چشم آقاجون، چشم يگه فقط م ينم يچيروت ساكته، ه يجلو شهيبچه م مثل هم نيبب. زود باش اال،ي

صورت  شيداشت و دستها ياشك آلودش را از حجت برنم يچشمها. دلخراش و جگرسوز يا هيگر. هيگر ريزد ز كوكب

 .كرد ياو را نوازش م فيو نح فيضع

 .نداشت كه بزند يوقت جز دستور و فرمان، حرف چيه. گفتن نداشت يبرا يزيچ. ختير يآرام اشك م يتق

 :زهرا خانم دست ساغر را گرفت و گفت. بلند كنند نيوقتش بود كه جنازه را از زم گريجلو آمدند، د مردم

 .كن يبا شوهرت خداحافظ ايب ا،يب -

چشمانش را  ياز اشك جلو يسر داد و پرده ا يناله ا د،يجان حجت را د يچهره خسته و ب يوقت. را جلو آوردند ساغر

 .ديو نال ختيفقط نگاهش كرد و اشك ر. با حجت نداشت يحرف گريد. گرفت

 .ديكش يرا م شيانداخت و موها يبه صورت خودش چنگ م. در حالِ خود نبود كوكب

 :ديكش اديفر. كرد يدهانش خشك شده بود و قلبش درد م. ستاديجنازه برادر ا يو جلو دياز راه رس يحور
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 .آقاجون نذار حجت رو ببرن. نجاستياون خونه ش ا ن؟يبر يبرادرمو كجا م! يوا يا... ر، حجت ماد -

 .ختير ياشك م ،يكوكب و حور يكرد و با ناله و فغان ها يم هيدر آغوش اكرم گر ساغر

. شدند شانيها نيكردند و همه سوار ماش عييخانه، جنازه را تش يزنها يها هيو گر غيو ج تيجمع ياهويه انيدر م باالخره

 .بود يقرار گرفته بود، به شدت مراقب حور ريكه تحت تأث ليوك

 .و رنجور حجت شود فيجنازه نح يرايآماده بود تا پذ يقبر ،يب يقبر ب كنار

بعد، كار كفن و  ياو، ساعت يداد فرزندش را به دست خاك بسپارند، اما با تمام مخالفت ها و ممانعت ها ياجازه نم كوكب

 .ديگور سرد فرزندش انداخت و خاك آن را به سر كش يكوكب خود را رو. ديرس انيپا دفن به

فرزندانش با  گريحاال او هم همراه كوكب و د. سرگشوده بود ن،يچرك يساكت نبود و بغضش مانند غده ا گريهم د يتق

 .ستيگر يفرزندش م نيكوچكتر يبلند برا يصدا

شده و كمرش  ريدو روز، پ يكه در ط ديد يعبداهللا كوكب را م. ديو ناراحت رس شانيبر سر مزار بودند كه عبداهللا، پر هنوز

 ياز پا نگونهيبود، او را ا يكسِ تق نيزتريكه ظاهراً عز يب يداغ ب يحت. از او نداشت يهم دست كم يتق. شده بود دهيخم

 .بود اوردهيدرن

 يساغر را مسبب مرگ حجت م. نديواست او را ببخ ينم. بازگشت چشم كوكب به ساغر افتاد و جانش آتش گرفت يوقت

 دهيرا فهم نيساغر ا چارهيو ب. اش با ساغر صدبرابر شده بود يحاال دشمن. كرد يم نيرا با حماقت به خود تلق نيدانست و ا

 .زدن نداشتند يبرا يكدام فعالً حرف چيه يبودند، ول دهيهم فهم نيميالبته اكرم و س. بود

چرا «گفت  يسوخت و با خودش م ياو م يدلش برا. ديحوصله و خسته در گورستان د يو دردمند، ب انيساغر را گر عبداهللا،

 »كنن؟ كاريخوان با اون چ يم نيشه؟ بعد از ا يم ياون خونه چ يتو فشيحاال تكل ند؟يبب يسخت نقدريا دياو با

كمك به او  يبرا يگر تا حاال نتوانسته قدمكرد، ا يخود فكر م شيزن دردمند بود و پ نيا تيبه شدت نگران وضع عبداهللا

 ...زود بود  يليخواهد توانست، اما فعالً خ نيجلو بگذارد، مطمئناً بعد از ا

 .ديبار يهم باران م يبود و گاه يهوا سرد و ابر يبود ول زييهنوز فصل پا نكهيبا ا. دنديخانه رس به

 .خانه دوباره ماتمسرا شده بود. كردند يو زار هيو پسرانش، شروع به گر يو به دنبال آنها تق يخانه، دوباره كوكب و حور در
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 .از آرامش نبود يخانواده خبر نيا يبرا يول. كردند يدادند و به صبر و ارامش دعوتشان م يم يها آنها را دلدار هيهمسا

 همانانيتازه دم تا م ياول چا. ندشد همانانياز م ييرايها و اقوام، به سرعت مشغول پذ هيهمسا هيو اكرم همراه بق نيميس

 .دنديتازه كنند و بعد ناهار را كش ييگلو

 .آن را داده بود بيمهمانان، ترت ابيعباس آقا فكر ناهار را كرده و در غ. را پر كرده بود اطيآبگوشت ح يبو

موفق شد و  يباالخره حور يول ند،يخودش و دخترش بنش شيخواست او پ يكوكب نم. نشسته بود واريدر اتاق، كنار د ساغر

 .ساغر را كنار دست خودش نشاند

اونم بعد از شما و . در ضمن، ساغر زنِ حجت بوده. نكن ارشونيهوش. مردم كه از خونه ما خبر ندارن. نكن يزيمادر، آبرور -

 .من صاحب عزاست

عالقه و عشق  گريد يو از سو ،يلسوزترحم و د يياز سو. دلش شده بود يوسوسه ها ريساغر اس دنيخان دوباره با د عبداهللا

 .به فكر فرو برده بود يو عبداهللا را حساب ختهيزن جواد در هم آم نيبه ا

 هيبه او و بق زيگرم و محبت آم يبا لحن نينازن. نديكه تازه آمده بود، در كنارش بنش نيخود را جمع تر كرد تا نازن ساغر

ناله و  يگفت، او بلد نبود مانند كوكب و حور ينم يزياما چ ختير يم ساغر اشك. صبر كرد يآرزو شانيگفت و برا تيتسل

و كوتاه  زديتوانسته اشك بر يو فقط م. كند انيدرد دلِ زخم خورده خود را ب يتوانست به راحت ياو نم. كند يينوحه سرا

 .ديسخن بگو

 .كمك او حساب كند يتواند رو يم نيكرد آرامش كند و به او گفت كه بعد از ا يم يداد و سع ياش م يدلدار نينازن

 .دوباره شركت كنند يكردند تا در مراسم بعد يموقتاً از صاحبان عزا خداحافظ همانانياز ناهار، م بعد

 :و گفت ديداوود را كنار كش. بود ستادهيا گريكنار مردان د اطيدر ح عبداهللا

من  ن؛يرو نكن يچيدر ضمن فكر ه. نيبدون كيشرما رو هم در غم خودتون . گم يم تيداوود جان دوباره بهتون تسل -

 يهمه كارا ن،يرو نكن يچيفكر ه. هياون مرد عاقل و دانائ. فرستم خونه تون يباغبون م رو همراه دو تا از شاگردام م يارعلي

 .ميشيما با هم قوم و خو االخرهب. به اونا نيرو بسپار ييرايپخت و پز و پذ

 ... ديفارغ شد يب يمراسم ب يكه از كارا ستيهنوز دو روز ن. ميشما شرمنده ا ينه عبداهللا خان، ما از رو -
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 :حرف او را قطع كرد و گفت عبداهللا

بعدشم اگه ! گفتن، صحبت نون و نمكه يشيباالخره قوم و خو م،يپوش داداشت اهيما س. مرد؟ خجالت بكش هيحرفا چ نيا -

 .هست جون پسرت تعارف رو بذار كنار يزيچ يكار

و  يارعليقرار شد باالخره . از برادرزنش تشكر كرد يليخ د،يموضوع را فهم يجلو آمد و كنار داوود قرار گرفت و وقت جواد

 .نديايب گريساعت د كيدو شاگر عبداهللا خان 

 :از جا برخاست و دست ساغر را فشرد و گفت نينازن

 يدونم سخته ول يم. تو رو خدا ساغر جان به خودت برس. نتديد اميكنم دوباره ب يم يسع يول. منتظرمه رضايبرم، عل ديبا -

 !يبر نيكه تو هم از ب ستيقرار ن

 :تشكر كرد و گفت نيساغر با بغض از نازن. آهسته و زمزمه وار بود شتريو ساغر ب نينازن يحرفها

 .از قول من از پدر و شوهرت تشكر كن -

 .كرد يداد و از كوكب و دخترش هم خداحافظ يسرش را به عالمت مثبت تكان نينازن

 :گفت ياز اتاق خارج شد، كوكب آهسته به حور نينازن يوقت

 نيا قيمخصوصاً دوست شف! كشه يچطور همه جا سرك م نيحاال خوبه شوهر كرده، بب. ادي يدختره خوشم نم نياصالً از ا -

 .جگردراومده شده

 :و آهسته گفت ديلبش را گز يحور

 يدلدار يبرا اديشه م يخودشم بلند م. كنه يباباش به ما لطف و محبت م نقدهيا ؟يزن يكه م هيحرفا چ نيمن ا زيعز ز،يعز -

باالخره هر . اون بدبخت هم االن عزاداغره ؟يبعدشم چه كار به كار ساغر دار. ديحرفا رو نزن نياصالً ا... ما، اون وقت شما 

 ...باشه داداشم شوهرش بود  يج

 

 .افتاد هيبعد آرام به گر و

ساغر از صبح مثل كوكب و . همه مخصوصاً كوكب ورم كرده و قرمز و خسته بودند يچشمها. همه خسته بودند. شد شب
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 نديمرموز وجودش را محاصره كرده بود و فقط منتظر بود تا بب يترس و هراس. از گلو فرو دهد ينتوانسته بود لقمه نان يحور

 .افتد يم يچه اتفاق

 چيو ساغر ه يسفره شام را جمع كردند و ظرفها را شستند، چون همه خسته بودند رفتن بخوابند، اما كوكب و تق نكهياز ا بعد

 .در فكر بودند ياز خانه به نوع يدر گوشه ا كيو هر افتي يكدام خواب به چشمانشان راه نم

 يآمد؟ با او چه م يچه بر سرش م نيحاال بعد از ا .كرد يداشت، فكر م شينامعلوم كه در پ يا ندهيدر اتاقش به آ ساغر

دوباره منتظر چه حادثه و چه  دياصالً تحملش را داشت؟ با ايآ اورند؟يمانده بود كه بر سرش ب ييها تيچه اذ گريكردند؟ د

 كرد، كجا را داشت كه برود؟ يم رونشيكاره بود؟ اگر كوكب ب هخانه چ نيشد؟ اصالً او در ا يم يخبر بد

! شانيپر يافكار. چانه اش قرار داده و در فكر بود ريرا خاموش كرد و دستش را ز گارشيباز س يبا چشمان...  ياما تق و

كرده  يادينداشت كه به او محبت ز اديبه  يليخ. كرد يزرد و خاموش، مجسم م يچهره حجت را گاه شاداب و سرحال و گاه

 .بود دهياش با ساغر هم او را نبوس يشب عروس. باشد دهيبوس يكودك انرآمد كه او را بعد از دو ينم ادشي يحت. باشد

داوود كه  يحرفها يادآوريبود و با  زاريب اياز ثر. ختير يكه روز آخر به صورتش زده بود، دلش فرو م يا يليس يادآوري از

 .شد يبرابر م نيو حرامزاده بوده، نفرتش از او چند نيدروغ ايگفته بود بچه داخل شكم ثر

 ختن،يبه دهان گرگها فرستاده و حاال جز افسوس خوردن و اشك ر يرحم يخود، فرزندش را با ب يدانست با دستها يم يتق

 .آمد ياز دستش برنم يكار

شد و  ياطرافش هر لحظه تنگ تر و تنگ تر م يها لهيپنداشت كه م يكوچك م يرا قفس يبزرگ نيبه ا ياياو دن... كوكب  و

 .فشرد يخود م انياو را در م

 »ستيگم ن يمن كه م! جهنم و عذابش از داغ فرزند باالتره؟ نه يعني«لب گفت  ريز آرام

 يكرده بود و دانه ها سياشكش، صورتش را خ ليس. زد يسحر، آهسته با جگرگوشه اش حرف م يها يكيتا نزد كوكب

 .سته خوابش بردكرد كه همانجا و همان طور نش هيآنقدر گر. ختير يم اهشيلباس س ياشك رو

**** 

و شاگردان عبداهللا، تمام  يارعلي. ديآن روز هم ساغر را ند يروز بعد، عبداهللا همراه كارگرانش به خانه آنها آمد ول صبح
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 .نظافت خانه را به عهده گرفته بودند يكارها و حت

 وانيا يرو يكوكب و حور. به سر مزار بروند و قبل از آمدن مهمانان به خانه برگردند يسوم، صبح زود، قرار شد عده ا روز

و ساغر  نيميداوود در كوچه و اكرم و س. و جواد هم با هم مشغول صحبت كردن بودند يبود و تق اطيوسط ح ليوك. بودند

 .بودند ستادهيا نيرزميز كيهم نزد

 :گفت يحور

 ؟يساغر جان حاضر -

 :گفت ريبا تغ كوكب

 .كه گفتم نيهم. امي يمن نم ادياگه ب. سر مزار ادياون حق نداره ب ؟يرو حاضر يچ يچ -

 :گفت ليوك. انداخت نييسرش را پا ساغر

باالخره . اديبنده خدا هم ب نيا نيخب بذار. نيناراحت هست يبه اندازه كاف. نيناراحت نكن نقدهيحاج خانوم شما خودتونو ا -

 .شوهرش بوده

 :گفت يهم بشده آمده بود، با لحن قهرآلود ليكه از وك كوكب

قرآن خدا  اديحاال اگه ساغر ن. كنم يدونم چه كار دارم م يمن م. ديمن دل نسوزون يشما واسه ناراحت! دست شما درد نكنه -

 !شه يغلط نم

جابجا  يكم شيشانه ها يرا روكتش . خورد يشد و تكان ريبود، غافلگ دهياز مادرزنش ند يرفتار نيكه تا به حال چن ليوك

 :كرد و گفت

 .ميكرده باش يشما رو راض ميخواست يفقط م. نبود يواهللا قصد ما فضول -

 :دامادش شده بود، نرم تر شد و گفت يكه متوجه لحن بد خود و ناراحت كوكب

 .فهمم يمن حال خودمو نم ن،ينش ريتو رو خدا از من دلگ ل،يآقا وك -

تعجب كرده بود، همه  يليخ ليكه از رفتار مادر نسبت به وك يحور. دور دستش را چرخاند حينگفت و تسب يزيچ ليوك

 .او را به حساب داغ دلش گذاشته و ساكت بود يحرفها
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و  فيبدنش را ضع ياز آن، گرسنگ شترياما ب. بود ختهياعصابش به هم ر. آشكار تمام وجود ساغر را فرا گرفته بود يلرزش

 .رنجور كرده بود

و اكرم به  نيميبا رفتن آنها، ساغر به اصرار س. گورستان شدند يراه ليو پسرانش و وك يبه همراه تق يو حور كوكب

 .از ضعفش كاسته شد يرفت و چند لقمه نان و حلوا در دهان گذاشت و كم نيرزميز

**** 

 :گفت نيميس. ساغر شدحال  يايو جو ديرا د نيميعبداهللا هنگام رفتن، س. ديرس انيآن روزهم به پا مراسم

 .كنم يم ييااليخ هيخودمون بمونه من  شيپ -

 مادرشوهرت، آره؟ ةحتماً دربار! ؟ييااليچه خ -

 !زهيزهرش رو به ساغر بر يجور هيخواد  يكرده و م نهيك يبدجور. آره خان داداش -

 مگه ساغر قاتل پسرشه؟! هيا عجب زن -

و  ريتقص يرو ب ايخواد ثر يدلش م زيباعث مرگ حجت بوده، اما عز ايداوود گفته كه ثر نكهيبا ا. كنه يطور فكر م نياون ا -

 .ساغر رو مقصر جلوه بده

 كنه؟ يكارا رو م نيست كه ا وونهيخب مگه د -

 !گهيرفت سراغ زن د يبود، هرگز حجت نم يبيگفت اگه ساغر زن خوب و نج يم شبيد -

مرده درآورد با  يبود؟ اون كه چشم هر چ ريپاك و سر به ز يلياسه؟ حجت خشن يمگه پسر خودش رو نم ه؟يحرفا چ نيا -

 زده؟ تيخودشو به خر اي نهيب يرو نم نايا كه،يزن! كارش نيا

هم  ليبا وك ينفهم يبفهم نيها همچ يتازگ. نداره يبه من و اكرم كار. كنه و بس يرو آزار م نواياون فقط داره ساغر ب -

 !و پررو زيه ةكيمرت. كردم يم فيمن كه داشتم ك. ديامروز نوكشو چ. شده نيسرسنگ

 كرده؟ يمگه دوباره غلط -

نشسته بود كه ساغر رو  يسر شام طور شبيد. كنه ياصالً نگاه هم به ساغر نم. كنه ينم يكار چيكه اون ه نهيتعجبم از هم -

 .ديد ينم
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 !ا پس سرش به سنگ خورده و آدم شده -

 !كاسه ست مين ريز يگه كاسه ا يمن كه ته دلم م يباشه، ول يطور نياكاش  يا -

 داره؟ يحقه ا يعني -

 .شناسم يمارمولك رو م نيمن ا! صد در صد -

 ...به خدا اگه بخواد دست از پا خطا كنه اون وقت من . كنه يغلط م -

 :را نزد و فقط گفت ياما مابق. نمانده بود كه باز هم خودش را لو دهد يزيچ عبداهللا

 .ميولش كن، بگذر -

 :گفت يدار يبا لحن معن نيميس

 !تونه به خودش هم دروغ بگه؟ يخان داداش؟ آدم مگه م ميچرا بگذر -

 :او خنده اش گرفت و گفت يحاضرجواب نيشده، از ا زيمتوجه همه چ باًيتقر نيميدانست س يكه م عبداهللا

 !رهيزبونتو بگ يحقته كه مادرشوهرت جلو -

 :و گفت ديخند يواشكيهم  نيميس

 .دونه يخودش خوب م! نميچ يمنم نوك خودشو م -

 :گفت نيمردانه و دلنش يبا حالت عبداهللا

 .كارت زن يبرو پ! ها هيعجب روزگار -

**** 

 .و پسرها، با اصرار فراوان همراه آنها رفت يمخالفت تق رغميكوكب عل. بود خانواده حجت به دادگاه بروند قرار

 فيگلناز در رد. قرار گرفتند و سكوت برقرار شد شانيكه همه سر جا دينكش ينشست و طول يقاض. دادگاه شروع شد ةجلس

سوسن هم كنار آنها بود و در طرف مقابل آنها، خانواده . همراه جاسم و گل محمد، دو همدست خود نشسته بودند نيمتهم

 .جلو نشسته بود فيدر رد ن،يحاضر انيم درساناز هم . پوش قرار داشتند اهيحجت، داغدار و س

 :متهم را صدا زد يصورت جلسه را خواند و قاض يمنش
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 ايآ! ديشما به دو فقره قتل و مجروح كردن همسرتان متهم هست. صادره از كرمان ،يفرزند گل ،يخانم گلناز اكبرآباد -

 د؟ياز خود دار يدفاع

و خشم در  نهيبغض و ك. خواست جلو برود و او را خفه كند يدلش م. ديداز جا برخاست و كوكب چهره منفور او را  گلناز

 .زد يو پسرانش موج م يكوكب و تق يها نهيس

 .خوام حرف بزنم يم -

 انياو و خودش داد و تمام جر يها تيو تمام جنا ميبا رح شياز زندگ يگلناز شرح كامل. به او اجازه صحبت كردن داد يقاض

 .كرد انيبه انتقام از آنها را ب ميو علت تصم مياو از نقشه سوسن و رح يآگاه ينگو چگو ايحجت و ثر يزندگ

بودن او و حرامزاده بودن بچه را افشا كرد و گفت كه  ميحجت و عق ادياعت ،يپرده پوش چيدر محضر دادگاه بدون ه گلناز

 ...به آنها بدهد  زيحجت كرده و بچه را ن ةرا وادار كنند تا از خانواد ايثر ا،يثر مانيو سوسن قصد داشتند بعد از زا ميرح

 :در آخر اظهار كرد و

مرد كمك  نياز ا ليدل نيگرفتم هردوشون رو بكشم و به هم ميبه من هم نارو زدن، تصم ميسوسن و رح دميفهم يوقت -

. خودش را جلو انداخت ايدفاع از ثر يشد و برا هيوارد قض ياون به طور اتفاق. البته من قصد كشتن حجت رو نداشتم. گرفتم

داشتم كه  يبرم نيزم يخواست سوسن رو هم از رو يفقط دلم م اد،يم شيپ يكنه كه چ ينم يبرام فرق گهيحاال هم د

 ...متأسفانه موفق نشدم 

 :به سوسن، با حسرت گفت يبا نگاه و

 !كشتم ياول اونو م يكاشك -

دور و برشان بوده و آنها خبر  ييچه گرگها دنديفهم يخانواده حجت تازه م. ديچيدر سالن پ يسكوت گلناز، همهمه ا با

كه  يبيفر يكوكب برا. چشم خود مجسم كرد يرا كه سر حجت آمده بود، جلو ييرا بست و بالها شيچشمها يتق. نداشتند

 .در فكر بودند دو دل خون بود و داوود و جوا نيپسرش خورده بود غمگ

 :گفت يسكوت برقرار شد و قاض. زد زشيم يدگاه را به آرامش فرا خواند و با چكش چند ضربه رودا يقاض

 د؟يرا قبول دار يگلناز اكبرآباد يعنيخانم،  نيا يشما حرفها ايآ ،يخانم سوسن كاشان -
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 :گفت ييبا پررو سوسن

 !دروغه يقاض يدروغه آقا -

دوباره دادگاه را آرام كرد و ساناز را به عنوان شاهد و تنها  يقاض. ش دادنبه او كرد و شروع كرد به فح يبا خشم نگاه گلناز

 .گذاشته بود، احضار كرد انيرا در جر سيكه پل يكس

 گريبود، بدون كم و كاست به اطالع دادگاه رساند و سوسن د دهيو سوسن را كه در آن روز شن ميرح يتمام حرفها ساناز

 .گفتن نداشت يبرا يحرف

 .شود يگفت كه دادگاه وارد شور م يقاض

 :را خواند يرأ يشد و منش ليبعد، دوباره دادگاه تشك يساعت

و گل محمد  يجاسم اروند انيآقا. سال حبس 20محكوم به  يخانوم سوسن كاشان. محكوم به اعدام يخانم گلناز اكبرآباد -

 !سال حبس با اعمال شاقه 17هركدام به  ينعمت

حس . خواست خودش گلناز و سوسن را تكه تكه كند يكوكب دلش م. همهمه و سروصدا فرا گرفتسالن را  يفضا دوباره

را بر  دنينفس كش يلحظه ا ياو حت. ديد يخواست همان لحظه اعدام همه آنها را م يو دلش م ديجوش يانتقام در وجودش م

 .دانست يآنها حرام م

تمام طول راه، . خانه رهسپار شدند يتر و آشفته تر به سو شانيبردند و خانواده حجت هم پر شانيرا به سلولها نيمتهم

اون رودست خورده و دلش رو به ! برگشتن به خونه رو نداشت يرو نيهم يحجت معتاد شده بود و برا«كوكب در فكر بود 

 »!حروم خوش كرده بود ةنطف هي

 .ختيفرزندش اشك ر زيسرنوشت غم انگ يو برا ديكش يسرد آه

 يو بعد از آن كه كم اموختيدرست را به فرزندش ن يكرد كه از اول راه زندگ يخودش را سرزنش م. هم در فكر بود يتق

اونم طعم خوش ... ساغر  چارهيزد؟ ب شيزندگ شهيبه ر شهيچرا با دست خودش ت«بزرگتر شد او را به امان خدا رها كرد 

 »!بود ميپسر خودم عق د،پس ساغر نازا نبو دم؛يحاال فهم. ديرو نچش يزندگ

 :به كوكب گفت يتق
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 نينداشت و ا يراديو ا بيع چيه ياون طفل. عذابش نده نقدهيا گهيد. يدختره تموم كن نيهاتو با ا يوقتشه دشمن گهيد -

 .شد يبود و بچه دار نم ميپسر خودمون بود كه عق

 :اخم كرد و گفت كوكب

 .شه يدكتر خودش گفت اون بچه دار نم. ميما ساغر رو دكتر برد ؟يچ يعنيبوده  ميعق د؟يزن يكه م هيحرفا چ نيآقا ا -

. بذارن راديو ا بيخوان روش ع يم يگفت. يتو نذاشت يول نم،يپسرتو بب دياون كه گفته بود با ؟يزن يزن چرا حرف مفت م -

 نه؟ياز ا ريغ! گردن اون دختر بدبخت يبعد هم انداخت

 دكترا خدان؟ نيكن يحاال شما فكر م -

 :با بغض گفت بعد

ببرن كه اصالً  ختشويمرده شور اون ر. شد و االن زنده بود يدست گرگها نم ريدختره قدم داشت كه بچه من اس نياگه ا -

 .كنم گاشيخواد ن يدلم نم

 .كند يبود از ترس قالب ته كيشد كه زن نزد رهيچنان با چشم غره به كوكب خ يتق ناگهان

 !كنه مرده و زنده ش رو فحش بدم يحرفاش منو وادار م نيگم دلش شكسته، اما با ا يخوام دهنمو وا نكن و م يم يه -

 :بود، گفت دهيكه ترس كوكب

 .نيش يطور ناراحت م نينگفتم شما ا يزيمن كه چ -

 ته؟يدم، حال يباج نم يبه كس ميزندگ يمن تو ،يبگ يتون يوقت هم نم چيه ؟ينگفت -

 :گفتآهسته  كوكب

 !دونم، معلومه يم -

 :شد و گفت يو عصبان ديشن يتق يآهسته گفت ول او

 ؟يمعلومه، ها؟ چ يچ -

 :گفت جواد

 ؟يرفته االن از كجا اومدن ادتوني ن؟يآورد ريبابا، وقت گ يا -
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 :و گفت هيگر ريزد ز كوكب

 !قاتل بچه ام شياز پ -

 :ادامه داد يعصبان يتق

 !كه بچه مو كشت خود ساغر بوده و به شكل اون دراومده؟ طهيسل كهياون زن يبگ يخوا ينكنه م -

 !نيكن يحاال شما چقدر ساغر ساغر م... اوه  -

 !خفه شو دهنتو ببند تا نبستمش -

 .نگفت يزيچ گريحرفها، ممكن است دوباره به زد و خورد منجر شود، سكوت كرد و د نيدانست ادامه ا يكه م كوكب

 :فتحرف را عوض كرد و گ داوود

 .مياز زحمتاشون تشكر كن يجور هيخونه عباس آقا  ميشب بر هيآقاجون، انشاءاهللا بعد از برنامه هامون،  -

 :آرام تر شده بود، گفت يكه حاال كم يتق

 .دنيهم از عباس آقا و هم از عبداهللا جان كه واقعاً برامون زحمت كش -

هم  نيمياكرم و س. رش را گرفتند واز او پرس و جو كردندها دو هيكوكب لب حوض نشست و همسا دنديبه خانه رس يوقت

 .مادرشوهرش ظاهر شود ياو حق نداشت جلو. ساغر داخل اتاق بود يبودند ول

 :گفت يحور

 شد؟ يواسم بگو چ. كن فيتعر زجونيعز -

 :در عوض گفت. نگفت كه حجت معتاد بوده يكرد ول فيآرام همه را تعر يو گاه هيبا گر يكوكب گاه و

 !حتماً غمباد كرده. بوده ضيبچه م مر -

بوده، خوشحال شدند و در  ميبوده و متوجه شدند كه حجت عق يگريمتعلق به مرد د ايبچه ثر دنديفهم نيمياكرم و س يوقت

 .كردند فيساغر تعر يرا برا زيمناسب همه چ يفرصت

 .ديغر را مقابلش دزد، سا يحرف م يباال رفت و همان طور كه با حور وانيا ياز پله ها كوكب

 .زيسالم عز -
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 :سرد گفت يليبه او انداخت و خ ينگاه مين كوكب

 .سالم -

دوچندان  يكرده بود، نفرت كوكب از و يبانياز ساغر دفاع و پشت ،يحاال كه تق. ادامه داد يرا با حور شيحرفها هيبق بعد،

 .شده بود

 :كوكب گفت. بود ستادهيا واريهنوز كنار د ساغر

 .يخواب يو م يخور يم يطور نيهم! االن دو سه روزه كه خدا واسه ت خواسته ؟يكن يمنو ورانداز م يحاال چرا واستاد -

 :با اخم ادامه داد بعد

 !چشمم هم واستاده يجلو اد،يازش خوشم م يليخ! يتنبل گهيبسه د. هم تو بكن يكمك هيخرده تكون بخور و برو  هي. االي -

 خواست از اتاق خارج شود، گفتك يكه از خودا م ساغر

 .پس با اجازه زجونيعز -

 :ناراحت شد و بعد از رفتن ساغر گفت يلياز رفتار بد مادرش خ يحور. را برگرداند شيبا اكراه رو كوكب

 .ديزن يم شيبهش ن نقدهيكه نشد كار، ا نيآخه ا! گهيجان من بس كن د ز،يعز -

 .هم نباشه نيخوام صد سال ا يم ستين بچه م كه! خوبه خوبه لنگه بابات نشوها -

 !رهيفقط خدا كنه كه آهش دامنتون رو نگ زيبگم واهللا عز يدونم چ ينم -

خوام  يهر چقدر بچه م رو م. كنه ينم يريواسم توف گهياگه فرشته آسمونم بشه د. كنم يم كاريدونم دارم چ يم. نه نترس -

 .اديبدم م نيهمونقدر از ا

ساغر . همه حواسش به ساغر بود يشست ول يبب حوض دست و صورتش را م ليوك. دنديرا پهن كردند و ناهار را كش سفره

 .شد يخارج نم نيرزمياست، از ز اطيدر ح ليدانست وك يهم كه م

 :آمد و گفت نيرزميبه ز يبعد حور يساعت

 ؟ييساغر كجا -

 .خانم يحور نجاميا -
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 .يايب رونياز اتاق ب اديز ديتو نبا. ميبر ايب. گن زن حجت خان كجاست يم انيمردم م! تهاتاق، زش يتو ميبا هم بر ايب -

 .دينداشت كه بگو يزيچ يكند، ول يزبان كوكب فرار م شيدانست ساغر از ن يم يحور

 يبا كوكب و حور كيبعد از سالم و عل نيبه خانه آنها آمدند و نازن نيدوباره عبداهللا با نازن. روز بعد، شب هفت حجت بود دو

خانوم و فاطمه و  اليسه. هم آمده بودند شيو عموها نينازن يعمه ها. خوشحال بود يلياو خ دنيساغر از د. ساغر شيرفت پ

و ناله از آنها تشكر  هيكوكب هم با گر. كردند يصبر م يآرزو شانيگفتند و برا يم تيو ساغر تسل يبه كوكب وحور هيعط

 .كرد يم

 :آرام به ساغر گفت نينازن

 كنن، درسته؟ يفردا صبح قاتل آقا حجت رو اعدام م دميشن -

 .دميشن نيميآره منم از س -

 مادرشوهرت باهات چطوره؟ -

 !همونطوره بدتر شده كه بهتر نشده -

 :تكان داد و گفت يسر نينازن

 !عجب -

 :به عبداهللا گفت ياز ناهار، تق بعد

 .ميساعت مزاحمتون بش هي ليبا پسرا و آقا وك ميخواست يپس فردا شب م م،يحم نستاگه مزا يول ،يچيفردا شب كه ه -

 :گفت عبداهللا

البته با خانوم و برو . نياريب فيشام تشر يحتماً برا. چشم يقدمتون رو. خونه خودتونه ؟يآقا تق يزن يكه م هيچه حرف نيا -

 .بچه ها

 .مييايقراره مردونه ب دوماً م،يمزاحم بش اديز ميخوا ينه، اوالً كه نم -

 .قبول نكرد و قرار شد پس فردا شب به خانه عبداهللا بروند يچه عبداهللا اصرار كرد تق هر

از آن  يديدر دلش باز شده و نور ام يروزنه ا. ناراحت بود يليخ يول ديبود؛ آن روز هم عبداهللا ساغر را ند يخداحافظ يوقت
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 .به همراه داشت شيبرا ييدهاينو دكهيتاب يم

 .كردند و رفتند يو اهل منزل او خداحافظ يو خواهرانش از تق نينازن همراه

 نيدر سر دارد و ا يا لهيدانست او چه ح ينم. ديشياند يو ظاهر آرام او كه مانند آرامش قبل از طوفان بود، م ليبه وك عبداهللا

 .شد يباعث عذابش م

مقتول در مراسم اعدام حضور داشت، در بازگشت به خانه  ةداوود كه از طرف خانواد .روز بعد گلناز را اعدام كردند سحرگاه

تمام آن  ليدل نيبه هم. بود دهيشكل ند نيرا آن هم به ا ياو در تمام عمرش، حان دادن كس. به شدت منقلب و ناراحت بود

 .نزد يزيروز، حالت تهوع داشت و لب به چ

عباس آقا و زنش رفته و از  دنيشب قبل به د. خانه عبداهللا خان شدند يراه يتقخانه  يشب بعد از هفت حجت، مردها دو

 .كرده بودند يسپاسگزار شانيها يآنها بابت محبت ها و همدل

 دهيو حجت كش يب يكه در مراسم ب ياز عبداهللا هم به خاطر تمام زحمات يتق. منظور در خانه عبداهللا بودند نيحاال به هم و

 .بود، تشكر فراوان كرد

 :زد و گفت يلبخند عبداهللا

 .غمتون كيو شر نيبدون زاتونيما رو عزادار عز ؟يآقا تق يزن يكه م هيحرفا چ نيا -

 "عبداهللا آرام به او گفت يموقع خداحافظ. ساكت و فقط شنونده بود شهيبرعكس هم ليوك

 !يساكت يليخ -

 :كرد و گفت يخنده كوتاه ليوك

 .يموند يو منتظر م يزد ياصالً حرف نم يمن بود ياگه تو هم جا! فعالً سرم شلوغه -

 :انداخت و گفت ياو نگاه يمتفكرانه به سرتاپا عبداهللا

- رهيخ! 

 .خب آقا عبداهللا با اجازه! يفهم يبودنش رو م ريبعداً خ! رهيخ رِيخ -

 .كرد و بدرقه شان كرد يبه فكر فرو رفته بود، با آنها خداحافظ شتريكه ب عبداهللا
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شد، اما تمام  قيدق ليوك ينشست و به حرفها اطيح ياز تخت ها يكي يهوا، رو يآنها رفتند، عبداهللا با وجود سرما يوقت

 ييخودش داره نقشه ها فيكث يبه دست آوردن ساعر و هدفها ياون حتماً برا«با خود گفت . شدند يفكرها به ساغر ختم م

 »؟يچه جور يول. بهش خبر بدم يجور هي ديبا. اطالعه يب نيميحتماً س. گره لهيباه، حرو نيع ليوك. كشه يم

 .افتيشب فكر كرد و خواب به چشمانش راه ن مهيتا ن عبداهللا

**** 

 .شد يكوكب هر روز تلخ تر از روز گذشته م. برگشته بود هيبه حالت اول باًيخانه تقر. هفته از مرگ حجت گذشته بود دو

پشت در بود  ياكبر پسر حور. اكرم در را باز كرد. بلند شد اطيدر ح يبودند صدا شانيهمه مشغول كارها يروز وقت كي

و  ديكوكب او را بوس. كوكب رفت شيبا اكرم، پ ياكبر بعد از سالم و احوالپرس. درست مثل مادرش دهيباادب و فهم يپسر

 :اكبر گفت. حالشان شد يايجو

 نيخرده همچ هي. خونه ما اديساغر ب ييزن دا يچند روز هي د،يفرستاده كه اگه شما قبول كنمادرم منو  زجون،يواهللا عز -

 ياگه كار نيبب تييبه من گفت برو دنبال زن دا. كنن يهم كه ولش نم هيدر و همسا نيكنه و ا يم يقرار يب ينفهم يبفهم

 يهم م مهيره مدرسه و فه يشه فرخنده م يصبحه كه م. اميدرب اليو فكر و خ ييهامن كه از تن شيپ اديب يچند روز هينداره 

 .ديدون يحاال هر جور كه شما صالح م. مونه يو مادر تنها م ياطيره كالس خ

 ريز يدانستند كه كاسه ا يهر دو م. از او نداشت يهم دست كم نيميس. كه اكبر آورده بود، بند دل ساغر پاره شد يغاميپ با

همسر داغدارش، او  يبرا يرا خام كرده و به بهانه دلسوز ياو حور. بوده ليوك لهيح نير صد احتماً و صد د. كاسه است مين

 .اورديب شكرده تا ساغر را به خانه ا يرا راض

 :مظلوم گفت يبه خاطر آزار ساغر، با ظاهر ياست، ول ييمرده هرزه و پررو ليدانست كه وك يم كوكب

 .ستيهم به خودشون استراحت بدن بد ن يچند وقت هيداره؟  يكار و زندگ يليخ تييحاال زن دا. دارم كارينه ننه چ -

خواست به دام گرگ  ينم. نگاهش پر از التماس بود. و اكرم نگاه كرد نيميبه س. و درمانده شده بود دهيبه شدت ترس ساغر

 .كمك خواست نيميز سبا نگاه ا. بزند يكرد حرف يجرأت نم. در شرف وقوع است شيبرا يدانست اتفاق بد يم. فتديب

 :آهسته به كوكب گفت نيمياكبر مشغول حرف زدن با بچه ها شد، س تا
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 ساغر بره اونجا؟ نيخوا يپس چرا م د؛يشناس يخان رو م ليشما كه وك زجونيعز -

 :انداخت و گفت نيميبه س يچپ چپ نگاه كوكب

 ايكنن  گاشين ابونيخ يتو يحاال مردا! يابونيهرزه خ نيارزه به ا يم ليحالل و پاك وك يمو هي ؟يكن يم يبه تو چه فضول -

 كنه؟ يهم م يمگه واسه اون فرق ل،يوك

 ن؟يد يم يجواب اونو چ. شه يبه پا م امتياگه آقابزرگ بفهمه كه ق! نهايزن يم ييعجب تهمت ها ز،يعز! الاله اال اهللا -

ها،  يفضول نيشماهام عوض ا. كنم يم و چه كار نمكن يكه من چه كار م ستيكس مربوط ن چيبه ه! بله بله، خوشم باشه -

 .نيبرس تونيبه زندگ نيبر

 :ساغر به كوكب التماس كرد وگفت. بود دهيفا يب نيميس تالش

 نيكه بگ ييكنم، هر جا يم نيكه بگ يهر كار... قربونتون برم . ترسم يبه خدا م. نيتو رو خدا نذار. برم نيجون نذار زيعز -

 ...ترسم، من اگه  يمن از اون م. اونجا نه يرم ول يم

 :گفت يرحم ياعتنا به اشك و التماس ساغر، با ب يب كوكب

 !تو رو چه به ارزش و اعتبار؟! خونه دخترم يدلت بخواد بر يليپاشو برو گمشو خ -

 ...من از  يخانوم ماهه، ول يحور زجونيعز -

 !كرم از خود درخته. بهت كار نداشته باشه يخودتو جمع كن كس. كفتم نيهم. يبر ديبا يبگ يتو هر چ. زبونتو كوتاه كن -

 .رفت. كرد يو اكر خداحافظ نيميپرخون از س يساعت بعد ساغر بقچه به بغل، همراه اكبر با دل مين. نداشت دهيفا

 .از خانه خارج شد يرا برداشت و همراه گل ليخودش را سرگرم كند، زنب نكهيا يهم با كوكب

دل ساغر  يول. رفتيپذ يخوشحال شد و او را به گرم يليساغر خ دنياز د يحور. دنديرس يبود كه به خانه حور ظهر كينزد

 .ديجوش يو سركه م ريمثل س

دوان . از خانه خارج شد اطيو با احت ديگذاشت و چادرش را به سر كش انيبالفاصله اكرم را در جر نيمياز رفتن كوكب، س بعد

در مغازه نبود و او با اجازه از آقا رجب شماره مغازه برادرش را  يخوشبختانه كس. دوان خود را به مغازه آقا رجب رساند

 .گرفت
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 آقاجونت هست؟ ن،يميالو سالم سهراب جان حالت خوبه؟ منم عمه س -

 ...سالم عمه حالت چطوره؟ آقا جواد و بچه ها  -

 .رو بده به داداشم يگوش. جون، من عجله دارمخوبن عمه  -

 شده؟ يباشه عمه چ ريخ -

 :كرد و گفت يخنده مصنوع نيميس

 .رهيعمه، خ ستين يزيچ -

 :را گرفت وگفت يلحظه بعد دوباره سهراب گوش چند

 .نيگم شما زنگ زد ياومد م يوقت. اديبعد از ناهار ب گهيانگار رفته ته بازار فكر كنم د يبود ول نجاياالن ا ستيعمه، بابام ن -

 .زود برم خونه ديمن با ؟يندار يفعالً كار. بد شد يليخ! يوا يا -

 .گم يبه بابام م ايدم  يخودم انجام م اي نيبه من بگ نيدار ينهعمه جان، اگه شما كار -

گفت بردنش  نيمياما ، خب به آقاجونت بگو، عمه س... اما . ستيخب حاال كه ن يبدم، ول غاميپ هيخواستم  يم. زمينه عز -

 .برم خداحافظ ديبا گهيباشه؟ من د. بهش بگو يجور نيسهراب جان هم! يكه چه طور يدون يخودت م. ليوك ةخون

دا را خ. منتظر جواب سهراب نماند و بعد از قطع تماس، بالفاصله از مغازه خارج شد و دوان دوان به خانه برگشت گريد او

 .شكر كرد كه كوكب هنوز برنگشته بود

 :متعجب بود، گفت نيميكه از رفتار س اكرم

 ؟يكجا رفته بود -

 :به دروغ گفت نيميس

 .نه ايواقعاً ساغر رفته  نميهان؟ رفته بودم بب -

 ؟يبفهم يخواست يم يچه جور -

 :و گفت ديخند نيميس

 .بابا يرو دست كم گرفت نيمياكرم جون تو س -
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 خب باالخره رفت؟ -

 :وگفت ديكش يآه نيميس

 !اديخواد سرش ب يم ييچه بال ستيمعلوم ن يطفل. آره رفت -

**** 

او دلش فرو  دنيساغر با د. وارد شد اطياز در ح ينيريجعبه ش كيغروب با  يطرفها يول امديناهار به خانه ن يبرا ليوك

 .ختير

بار  طنتيو برق ش ييبا خوشرو ليوك. ساغر از جا برخاست و سالم كرد. دست و صورتش را شست و به اتاق آمد ليوك

 .پاسخ گفت يسالم او را به گرم شيچشمها

به  وياز راد كيموز يصدا. بود شيداخل مطبخ و فرخنده مشغول نوشتن مشقها مهيفه. اورديب ياو پا يرفت تا برا يحور

 .ديرس يگوش م

 

 :و موشكافانه به ساغر انداخت وگفت قيعم ينگاه ست،يآن دور و بر ن يمطمئن شد كس يوقت ليوك

 حالت خوبه خانوم خانوما؟ -

 :گفت يبا وحشت و دستپاچگ ساغر

 .ممنونم -

 !يما گذاشت يچشما يقدم رو! يكرد نيچاكرت رو مز ةخون -

 .جوابش را نداد ساغر

 ادها؟يم ييساغر خانوم چه بو -

 :گفت يو دلواپس ديتردبا  ساغر

 !؟ييدونم، چه بو ينم -

 ... دهيچياتاق پ يشماست كه تو نيعطرآگ ينفسا يدونم، بو يمن م يول -
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 .آرام گرفت يدل پرپر زده و هراسان ساغر كم ،يبا آمدن حور. تمام ماند مهين ليباز شد و حرف وك در

 يبه خوب يحور يجلو ليوك. دو لقمه نخورد يكياز  شترياصرار كردند، ب مهيو فه يبه غذا نداشت و هر چه حور يليم ساغر

 .كرد و مواظب رفتارش بود يم ينقش باز

انداخت و  يبه دلش چنگ م بيعج يترس و هراس. برد ياما خوابش نم د،يو فرخنده خواب مهيفه شيخواب ساغر پ وقت

 .بود دهيامانش را بر

 يزد و خوابش نم يمرتب غلت م. اش او را كالفه كرده بود يطانيو ش ينفسان ياطاتقش طاق شده بود و هو گريهم د ليوك

 .برد

 :شد و گفت داريب يحور

 مرد؟ يخواب يچرا نم -

 .كنه يآخه دلم درد م... بره آخه  يخب خوابم نم... هان  -

 .ارمينبات داغ ب هي يخدا مرگم بده چرا؟ بذار واسه ت يوا يا -

 .تو بخواب. شه يخرده راه برم خوب م هيخواد،  ينه نم -

كه در سر  يباالخره با نقشه ا. ديشياند يبه ساغر بود، م يابياش كه دست يطانيزد و به هدف ش يقدم م اطيدر ح ليوك

 .ديو به رختخوابش خز ديپروراند خند

 نيآخر لياما وك. رفت ياطيبه كالس خ 10هم ساعت  مهيفه. مدرسه شد يزود، اكبر به سر كار رفت و فرخنده راه صبح

 .و ساغر تنها ماندند يبا رفتن او، حور. ظهر از خانه خارج شد كينزد باًيبود كه تقر ينفر

**** 

اما . به آنها نكرد ييكوكب اعتنا يمطلع شدند، به مادرشان اعتراض كردند، ول لياز رفتن ساغر به خانه وك يو جواد وقت داوود

اظهار  نيو همچن هيبود به اجرا گذاشت و با اشك و ناله و گر دهيرا كه از قبل كش يبه خانه آمد، كوكب نقشه ا يتق يوقت

نقشه كوكب موفق شد و . را متقاعد ساخت كه به خاطر دخترشان، ساغر را به آنجا فرستاده است يتق ،يحور يبرا يدلسوز

 :گفت يتق
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 .واسه ساغر هم خوب شد ،يخوب كرد -

 :سكوت، دوباره گفت قهياز چند دقبعد  و

چقده امشب هوا  نم،يمنو بنداز بب يحاالم رو. گردم، كار دارم يبچه برنم نيرم جنوب و تا قبل از چهلم ا يزن، من صبح م -

 !سرده شده

 .به حرف زدن مشغول بودند گريكديو ساغر تنها شدند، ساعتنها مثل دو خواهر كنار  يحور يبعد وقت روز

به مطبخ رفت، قصد داشت دست ساغر را  يحور يشب دوم وقت يحت. شد يم اتريح يساعت به ساعت گستاخ تر و ب ليوك

 :و گفت دياما ساغر بالفاصله دستش را كش رد،يبگ

 !خدا مرگم بده -

 :گفت د،يايخواست جلوتر ب ليتا وك و

 .زنم يخانومو صدا م يكشم و حور يداد م ياياگه جلو ب -

 :و گفت ديخند ليوك

 ...به موقعش  يندارم، ول تيجوش نزن، فعالً كار نقدهيخب، ا يليخ -

 .ساغر شد شتريخنده كه باعث وحشت ب ريزد ز بعد

**** 

 :گفت يو ساغر تنها شدند، حور يدوباره حور يروز چهارم، وقت. گذشت يم ليروز از رفتن ساغر به خانه وك سه

 .اميم يو زود رميگ يم يسته سبزد هيرم  يمن م ديتا شما مراقب غذا هست -

در  يصدا. بافت يم يبافتن مهيفه يساغر كنار سماور نشسته بود و برا. رفت رونيب اطيچادرش را سر كرد و از در ح يحور

در اتاق ظاهر  يجلو ليوك ديپل كليبرگشته، اما چند لحظه بعد در اتاق باز شد چهره و ه يكرد حور اليو خ ديرا شن اطيح

 :و گفت ديكش يكوتاه عيساغر ج. شد

 د؟ييسالم، شما! اوا خدا مرگم بده -

 .ديچيو چادرش را محكم دور خود پ ديلرز يم ديساغر مثل ب. كرد يفوران م ليوك يشهوت از چشمها آتش
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 ...من ... من ... برو ... برو  -

 .ترسن زيچ چياز ه يرو دار ليوك يتا وقت. نترس قربونت برم -

 :فرو داد و گفت يرا به سخت شيآب گلو ساغر

 ...هنوز كفن حجت خشك نشده، اون وقت تو ! خجالت بكش -

 :خنده و گفت ريزد ز ليوك

دونم تو هم منو دوست  يخوام و م يمن كه تو رو م! حرفا مزخرفه نيرو بخوان، ا گهياگه دو نفر همد! حرفا رو ول كن نيا -

 !يكن يناز م يو فقط دار يدار

گفته كه من تو رو دوست دارم؟  يك. كارت يتو رو خدا برو پ... فاتم  يمن دارم از خجالت و ترس پس م. كن، شرم كن ايح -

 .و نخواهدم اومد ومدهيوقت از تو خوشم ن چيمن ه

-  هان؟ اد،ي يخوشت م يپس تو از ك! ا 

 .ايگفتم جلو ن...  ايبس كن تو رو خدا، جلو ن -

 !يباالخره زن من بش ديبا يايب نييپا يتو باال بر يدون يرو م يزيچ هي -

 :بلند و كش دار بود شيخنده ها... خنده  ريزد ز بعد

منو از سر راه  ييجورا هيخواست مثالً  ياومد و م يپشت تو در م شهيكه هم كهياز اون مرت! وقت ناز و اداها تموم شده گهيد -

كرده و  ريگ شيكه خودش گلو ميفهم يو نم ميكرد ما بچه ا يم الينفهم خ مردك زبون. رهيگ يخودش برداره، خنده ام م

 .زنه يداره لَه لَه تو رو م

 :گفت ل،يوك يمتعجب از حرفها ساغر

 ه؟يك كهيمرت د،يگ يم يفهمم چ يمن اصالً نم -

 .كه خاطرخواهته يبرادر زن جواد، همون ن،يميگم، داداش س يعبداهللا رو م. فهمونم يخب من بهت م ؟يفهم يا نم -

 !با تو كثافت فرق داره يليقاست و خ يلياون خ ؟يزن يبه اون بنده خدا چرا تهمت م ه؟يمزخرفات چ نيا -

 :شد و گفت يجد يكم ليوك
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 !نيجفتتون كور خوند! يكورخوند يتو رو كشته، آره؟ ول شيآقائ نيحتماً هم -

 :زد و گفت يشخندين بعد،

نجاتت بده؟  لياز دست وك اديكرد، ها؟ كجاست كه ب يم ياديكه وق وق ز يحاال كجاست اون عبداهللا خان! عبداهللا... عبداهللا  -

چون . يكن يبا اون خداحاف شهيهم يبرا ديبا ،يتو با من ازدواج كن يكجاست كه بخواد واسه من عرض اندام كنه، هان؟ وقت

 يخونه حجت م يتو يتو اومد ياگه اون احمق تازه خاطرخواه تو شده، من از وقت! شه يآقا باالسر ساغر خانم م ليوك گهيد

 !سال من كجا و عشق تازه پا گرفته اون كجا؟ انيعشق سال! خواستمت

كه عبداهللا  ديگنج ياش هم نم لهيدر مخ. حرفها را باور كند نيتوانست ا ينم. تازه متوجه عبداهللا شد رت،يدر بهت و ح ساغر

 .او را دارد بيو قصد فر ديگو يدروغ م ليمطمئن بود كه وك. واه او شده باشدخاطرخ

 :گفت يدرماندگ با

 .تا حاال گرفته بود رهيخواست زن بگ ياگه اون بنده خدا م -

 .جلوتر آمد و ساغر هم عقب تر رفت يكم. ديخند يچندش آور م. ديدوباره خند ليوك

 !مال منه يبهشت يحور نياما ا. خواست يم يبهشت يخواست، حور يآخه اون زن نم -

بزند و  رونيساغر كم مانده بود از حدقه ب يچشمها. به طرف ساغر حمله برد يفيباز هم جلوتر آمد و مانند گرگ كث ليوك

كس  چيرفت و مطمئناً ه يبر باد م تشيثيافتاد؟ آبرو و ح يم يچه اتفاق ديرس يبه او م لياگر دست وك. دنديلرز يم شيپاها

را به همه ثابت كند؟ اگر  شيگناه يتوانست از خود دفاع و ب يكوكب، ساغر م وداصالً مگر با وج. كرد يرفش را باور نمح

 كرد؟ يم تيشكا ديبا يتوانست پناه ببرد؟ به چه كس يكرد او به كجا م يدامن او را لكه دار م ليوك

ساغر . ديچادرش را از سر كش ليدارد و تا آمد فرار كند وك يساغر جاخال يول رديساغر را بگ يدست انداخت تا بازو ليوك

وار به  وانهيساخت و او را د يرا شعله ورتر م ليتقالها، آتش هوس وك نيكرد و هم ياز چنگال گرگ فرار م ييمانند آهو

 .ديكش يهدفش م يسو

 .تا بناگوش باز بود ششيو نكرد  يبا حرص و ولع او را نگاه م ليوك. و به گوشه اتاق پناه برد ديكش غيج ساغر

 :گفت ساغر
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 ... ياياگه ب ،ياياگه ب... جلو  اين -

 :با شرارت گفت ليوك

 هان؟ ،يكن يم كارميچ امياگه ب -

 .روت زمير يسماور رو م نيا...  نيا ياياحد و واحد، اگه جلوتر ب يبه خدا -

 !من يآهو يزن يخنده دار م يحرفا -

 !ياز حور فيح! ياونم چه زن يتو زن دار. كن ايخجالت بكش ح -

 ...رو  يحور يهست يتا وقت. خوره يكه حالم ازش به هم م ارياَه اَه اسمشو ن -

اش متورم شده بود،  يشانيو رگ گردن و پ ديلرز يبه خود م تيكه از شدت خشم و عصبان يدر اتاق باز شد و حور ناگهان

را سر داد و به آغوش  هيشد و ساغر هق هق گر خكوبيم شيسر جا ليوك ،يبا حضور به موقع حور. در آستانه در ظاهر شد

 .خواهرشوهر مهربانش پناه برد

 :شد و گفت رهيخ ليوك يبه چشمها. ساغر را رها كرد و آرام جلوتر آمد. انداخت ليبه وك ينگاه غضبناك و وحشتناك يحور

دستت درد نكنه، واقعاً كه ! خوبه يليخ اد؟يخوره؟ از من خوشت نم ياز من حالت به هم م! آبرو يشرف، ب يب ا،يح يب يا -

و من خبر  يرذل بود نقدهيتو ا يعني...  يعني. تت بود6صف طونيتو فقط نقشه دل ش يپس تمام حرفا! يكرد دميروسف

و از  ياز پست. يمومت يتو از نامرد يول ،يول. يتموم ياز مرد گهيتو د دمك يخر بودم و فكر م نقدهينداشتم؟ منو بگو كه ا

 ادي ياون وقت اومد. دخترت وقت شوهر كردنشه و پسرت وقت زن گرفتنش. يپدر ساغر هست يتو جا. ييآبرو ياز ب ،يرذل

 ...تو واسه . يافتاد يهرزگ

 :و گفت ديحرفش پر انيم ليوك

من زن داداش شما . ختهير ابونايتو خ ن،يمن اگه اراده كنم صدتا خوشگل تر از ا! ترسم يازت م يكرد اليخ! گهيبس كن د -

 .زدم يمن اونو پس م يول... من شد  يخودش اومد و پاپ. بهش نظر داشته باشم نكهيكنم چه برسه به ا ينم گاشميرو ن

 :ديو غر دييهم سا يرا رو شيدندانها يحور

... به تو  يراحته، ول الميزن خ نيز امن ا. نمينحست رو بب افهيخوام ق ينم گهيبرو د. نداره يحنات واسه م رنگ گهيد برو، د -
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 !يخودت رو خوب نشون داد. ندارم ياعتماد چيه

 .رفت و از خانه خارج شد رونياز در اتاق ب ظيو شكست خورده، كتش را از گوشه اتاق برداشت و با غ يعصبان ليوك

 يم هيساغر هم گر. ختياشك ر يگذاشت، سپس به آرام شيپا يوسط اتاق نشست و دو دستش را مشت كرد و ال يحور

 :نشست و گفت يكنار حور. كرد

 .ندارم يريمن تقص... من . گناهم يخانوم به خدا من ب يحور -

 .كردم ياصالً فكرشم نم. شدم و تنهات گذاشتم تتيمنو ببخش كه باعث آزار و اذ. زميدونم عز يم -

بازم منو فرستاد  يبه من نظر داره ول ليدونست آقاوك يم نكهيمادرتون با ا! ام چارهيب يليبدبختم، خ يليخانوم من خ يحور -

 !به دل داره نهيبا من بده و از من ك نقدهيا زيدونم چرا عز ينم. خونه شما

 :ساغر ثابت ماند يمانند برق گرفته ها نگاهش رو يحور

 به تو چشم داره؟ ليدونست وك يم زيعز ؟يگفت يچ -

ممكن  نصورتيا ريچون در غ. ديرا به او بگو قيگرفت تمام حقا ميندارد تصمخبر  زيچ چياز ه يدانست حور يكه م ساغر

 فيتعر يحور يو كتك خوردن خودش از دست حجت را برا ايثر يافشاگر انياو جر. خودش تمام شود هيبود ماجرا بر عل

 .كرد

 .شد يافزوده م رتشيداد و لحظه به لحظه بر ح يساغر گوش م يبا تعجب به حرفها يحور

 :گفت انيدر پا ساغر

 !فتهيبه اون نگن، چون ممكن بود خون راه ب يزيگرفتند چ ميهمه تصم. فقط آقابزرگ خبر نداره -

 .شكست ياش بود كه سكوت اتاق را م هيهق هق گر يساكت شد و فقط صدا ساغر

 :صورت گذشت و ناگهان از جا بلند شد و گفت نيبه هم قهيچند دق. به شدت در فكر بود يحور

 ديبه هر حال با يول ،يندار تيهر چند خونه مادرم هم امن. ستيواسه تو امن ن نجايا. يبر نجاياز ا ديتو با. و ساغر، پاشوپاش -

 .نميمادرم رو بب ديمن هم با. يخونه بر نياز ا

 :گفت يبا ناراحت بعد
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 .ستيخبرا هم ن نيا يول! امي يبه حساب نم يچياز مرحله پرت شدم و اصالً ه يليانگار من خ -

 .از خانه خارج شد يو همراه حور ديبقچه اش را از داخل كمد برداشت و چادرش را به سر كش يحرف چيبدون ه ساغر

هم داخل  نيميشست و س ياكرم داشت لباس م. شدند اطيدر را باز كرد و با ساغر وارد ح يحور. باز بود مهين اطيح در

 .آن بود ليغول نظافت و جا به جا كردن وسامش ،يب يكوكب در اتاق ب. بود نيرزميز

 :گفت يبا ناراحت يحور. كرد ياز جا بلند شد و با او سالم و احوالپرس يحور دنيبا د اكرم

 كو؟ زيعز -

 .كنه يم يداره جمع آور يب ياتاق ب يتو -

 :آمد و گفت رونيو اكرم، از اتاق ب يحور ايصد دنيبا شن كوكب

 ؟ييتو ياوا حور -

 .زيسالم عز -

 .سالم ننه -

 وانيا يپله جلو يرا رو شيكوكب پا. برد شيبه ناراحت يشد پ يم يو دلخور بود كه به راحت شانيپر يچهره حور آنقدر

 :گذاشت وگفت

 ن؟يكجا بود ؟ياومد يك -

 :كرد آن را كنترل كند، گفت يم يكه سع يتيبا عصبان يحور

 !خونه خراب شده م بودم يتو -

 .جوابش را داد يحور. باال آمد و سالم كرد نيرزمياز ز نيميس

 :ادامه داد و

دسته  نيبزنه؟ به ا يدست به ك! انتيخ يديدرست شن زيآره عز. كنه انتيخواست بهم خ يمرد پست فطرت و بدذاتم م -

كه چطور  نهيتعجبم از ا! جز من و آقام نيدونست يوقته كه چشم طمع به ساغر داشته و شماها همتون م يليخ ليوك. گل پاك

 هان؟ ن،ينذاشت انيوقت منو در جر چيچرا ه اغيخونه من  اديساغر ب نيگذاشت ن،يدونست يشما كه م
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 :با لحن بغض آلود ادامه داد يحور

منو از و  رت،يس يو بدبخت رو ب بيزن نج نيا ليكه وك ديبش يباعث بان نيكردم كه شما بخوا يمن فكرش نم. زينه عز -

فهمم كه  يحاال م ؟يجا بسوزون هيهردومون رو  يخواست يم ؟ينداشت، من چ يساغر واسه ت ارزش. دلسرد كنه ميزندگ

 .ستينبوده و ن ايوقت اهل دروغ و ر چيكه ساغر ه ونمد يجا بوده و خوب م يو ب هودهيشما ب يها نهيتموم ك

بودند و با  ستادهيا يو اكرم هم ساكت گوشه ا نيميس. را تار كرده بود شيچشمها ياز اشك جلو يآرام بود و پرده ا ساغر

 .داد يانداخته بود و گوش م نييكوكب سرش را پا. كردند يبه ساغر نگاه م يدلسوز

 :و گفت ديبعد چادرش را جلوتر كش. را زد شيحفرها يحور

 هي نيع يفهم يم زيعز! سگ هي نيع رون،يب مشنداختيم ميامروز از زندگ نينامرد بچه دارم وگرنه هم نيكه از ا فيح -

و نامرد  ديبا اون پل ينكبت يبه خاطر اونام كه شده برم و تن به زندگ ديچه كنم كه سه تا دسته گل دارم و فقط با يول! سگ

 يجهنم رو واسه خودت م شيبا دست خودت آت يبطلب كه داشت تيحالل روست،ع نياز ا زيعز ياز من كه گذشت، ول. بدم

 !يديخر

كرد دستشو مثل دم خر دراز  يحاال امروز جرأت نم يگرفت يداره جلوشو م ينظر ليوك يبود دهيهمون موقع ها كه فهم اگر

 !شده ريد يليخ گهيكه د ميديفهم يافسوس، افسوس كه همه مون وقت يول! كنه

 يدانست دل دخترش را بدجور يكوكب كه م. اشكبار خانه مادرش را ترك كرد يبا چشمها ،يبدون خداحافظ يحور

 .گفتن نداشت يبرا يحرف. پله نشست يرو دهيدرهم كش يرنجانده، با چهره ا

بشه؟ به  تياذ نقدريا ديچرا با گناهيزن ب نيا«در دل گفت . او سوخت يآرام به ساغر نگاه كرد و باز هم دلش برا نيميس

خواست  يفقط دلش م. دانست يرا نم شيهم جواب سوالهاخودش » رسه؟ يبه آرامش م يك يكدام گناه و كدام جرم؟ راست

 .كند يكار تالف نيرا با ا شيو تمام آزارها و ظلم ها رديو ناسزا بگ شخواست او را به باد فح يدلش م. كوكب را خفه كند

 .كه شدت آن، همه را مجبور ساخت كه به داخل اتاقها بروند دينكش يكرد و طول دنيشروع به بار باران

حكم  شيكه فقط برا يخانه ا. آمد يخانه بدش م نيچقدر از ا. متنفر بود نجاياتاقش نگاه كرد؛ چقدر از ا واريبه در و د ساغر

 انيرود كه طغ ياست و هر لحظه م دنيدرونش مانند آتشفشان در حال جوش يزيكرد چ ياحساس م. زندان را داشت كي
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بود،  اوردهيدم برن ،يخانه سكوت كرده و در برابر هر ظلم و ستم نيدر ا يعمر. كرد يخودش هم تعجب م. خود را آغاز كند

 ...اما حاال 

 ديبا يكه شده پا به اتاق ساغر بگذارد، ول يبيخواست به هر ترت ياو م. نيرزميهم داخل ز نيميداخل اتاقش بود و س كوكب

به ناهار  يزيچ. كرد يرا حاضر م ياچ لياكرم در اتاق كوكب، سماور را روشن كرده و وسا. ديسنج يرا خوب م تيموقع

 .نمانده بود

اتاق ساغر رفت و با دو  كيدر اتاق كوكب بسته است، نزد ديد ينوك پنجه، از پله ها باال آمد و وقت يآهسته، رو نيميس

و  هيگر ريزد ز ديرا د نيميتا س. نشسته بود و بقچه اش را همچنان در بغل داشت واريساغر كنار د. ضربه به در، وارد شد

 .او گذاشت يزانوها يسرش را رو

 .را نوازش كرد شياو را در آغوش گرفت و موها نيميس

 .كه هر آن ممكنه سر برسه يدون يزود باش دختر م. كن فيواسم تعر هينكن ساغر، عوض گر هيگر -

 .در مورد او نگفت ليوك يادرباره عبداهللا و حرفه يزيچ يكرد، ول فيتعر نيميس يماجرا را برا هيهم آهسته و با گر ساغر

 !دخترش خوار شد يجلو يجور نيا. زيو هم عز ديبلكه هم زنش فهم د،ينه تنها به هدفش نرس نكهيخوشحالم از ا -

 :و گفت ديخند نيميس

 !يحور چارهيب. يكرد يكار رو م نيا نايزودتر از ا ديبا. يكرد يكار خوب يليآره؟ خ يرو سوزوند ليخب پس دماغ وك -

پشت سرم واستاده و االنه كه  ليكنم وك يم اليباور كن همه ش خ. ترسم يهنوزم م...  نيميس! دلم واسه ش كبابه. آره واهللا -

 .نظرمه يجلو ه،يكر يبا اون خنده ها فشيمدام صورت كث. بهم حمله كنه

 :با حرص گفت نيميس

 .آورد يحالش را جا م يمن خورده بود، اون حساببه تور داداش عبداهللا  يكاشك يخونواده كه عرضه ندارن، ول نيا -

 :دياز دهانش پر ساغر

 .گفت ياون از داداشت هم م... اتفاقاً اون  -

 :چشمانش گشاد شد وگفت يكم نيميس
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 گفت؟ يم يچ -

 :گفت يخودش را جمع كرد و با دستپاچگ ساغر

 !چرت و پرت -

 .برام مهمه كه بدونم يليگفت، خ يم ينه ساغر، جون من بگو، بگو چ -

 :گفت ديمكث كرد و بعد با ترد يكم ساغر

تو رو از دست من نجات بده؟  اديكجاس اون عبداهللا كه ب«نكره اش گفت  يخواست بهم حمله كنه، با اون صدا يم يوقت -

 اد؟يو پشت تو درب اديكجاست اون كه ب

 :تمكث گف يسرش را تكان داد و بعد از كم نيميس. سكوت كرد ساغر

 !كنم يعقده دلمو سرش خال يكنم و چطور كاريدونم چ يحاال م. شد ينم نيبهتر از ا. خوب شد يليخ -

 :با وحشت گفت ساغر

 ن؟يميس يكن كاريچ يخوا يم -

 .يبخور ارميواسه ت م يزيچ هي يواشكي. برم ديخب من با يليخ. و تماشا كن نيفقط بش. نباشه تيتو كار -

 :برخاست و ساغر دامن او را گرفت نيميس

 ... نيميس -

 جونم -

 .منو تنها نذار -

 :گفت يبا مهربان نيميس

 .يباش دهيفهم نويتا حاال ا ديوقت تو رو تنها نذاشتم، با چيمن ه -

 .بعد از اتاق خارج شد و

 .از مردها و ساغر، همه بودند ريسفره ناهار به غ سر

و دور از چشم  يپنهان نيميسفره را جمع كردند و س. بود يآسمان هنوز هم گرفته و ابر يباران موقتاً قطع شده، ول بارش
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 .غذا به اتاق ساغر برد و زود برگشت كنار حوض تا در شستن ظرفها به اكرم كمك كند يكوكب، مقدار

 .بودند و كوكب هم مثل برج زهرمار كنار سماور نشسته بود شانيها سر درس و مشق ها بچه

 نيا. وحشتناك شده بود ياو مانند كابوس اليو خ ليفكر وك. بخورد شترينتوانست ب يدر دهان گذاشت ول يا لقمه ساغر

چشم بر  ديترس يم يخوابش گرفته بود ول. اتاقش سرد بود و او در همان كنج كز كرده بود. گذاشت يوحشت او را آرام نم

 .دخوابش بر يك ديباالخره هم نفهم... هم بگذارد 

 :با آب نبات خورد و گفت ياستكان چا كي. راست به اتاق مادرش رفت كيشده بود كه جواد به خانه آمد و  كيتار هوا

 م؟يبر ديو با ادياالن داوود م ؟يلباس منو اتو زد نيميس يآها -

 :ديپرس كوكب

 كجا؟ -

پسرش نبود كه نه من نه داوود  اگه واسه خاطر حشمت خان. داده مهياز كربال اومده، امشب ول شبيپر. خونه مش رجب -

 .گهيخب د يول. ميرفت يكدوممنون نم چيه

 :ادامه داد نيميرو به س بعد

 .ييجا ميبر ميخوا يم. مييايممكنه شبم ن -

 :گفت نيميس

 !نداره يكه تازگ نيا -

 .ارينداره پاشو لباسامو بردار ب يحاال كه تازگ -

 :ديرو به مادرش پرس بعد

 ؟يساكت ز،يعز -

 :و گفت ديكش يآه كوكب

 .ندارم كه بگم يزيچ گهيبگم ننه، د يچ -

 :گفت نيميتكان داد و بعد دوباره به س يسر جواد
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 .گهيپاشو د يد هنوز كه نشست -

 :از جا بلند شد و با غرغر گفت نيميس

 !ليو وك ريخواد بره خونه وز يانگار م. خب بابا، حاال انگار نوبرشو آورده -

 :گفت جواد

 !مونه يلولو م نياش كه ع افهياونم از ق پش،يكمتره؟ او از ت ليو وك رياز وز شيچ ؟يرو دست كم گرفتمش رجب  -

 :خنده و جواد ادامه داد ريزدند ز ومرثيو ك امكيحرف جواد، س با

 .مونه يم زيعز يجفت از بشقابا هي نهويع ،يديتازه گوشاشو ند -

 .و با خنده آنها كوكب هم خنده اش گرفت دنديبار بلندتر خند نيها ا بچه

 :جواد را آورد و گفت يلباسها نيميس

 ؟يبپوش نجايا يخوا يمگه م -

 :به خود گرفت و گفت يجد يا افهيق جواد

 !ينيتو پشتت رو بكن، زشته منو بب. آره -

 !يخوشگل يليآخه نه خ -

 .رنيم يهمه واسم م يپس چ -

 ؟يمثالً ك! اوهو -

 !مش رجب معلومه، مثالً -

 يذوق م يگرفته بود و بچه ها حساب يشاد يرنگ و بو يقيدقا يخانه برا يدوباره فضا. خنده بچه ها به هوا رفت كيشل

 .كردند

 .اديخوشش ب كلتياز تو و اون ه ديآهان پس همون مش رجب با -

 .برو بابا -

 :بردند و جواد گفت شانيآمدن داوود، بچه ها بالفاصله سر بر دفتر و كتابها با
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 !هم اومدن ليعزرائ يجناب آقا -

 .خندند يم زير زيبود، ر نييتوانستند خودشان را كنترل كنند و همان طور كه سرشان پا يها از شدت خنده نم بچه

 .دوست داشتند داًيهاش را شد يخانه كسل كننده و سوت و كور بود و بچه ها، او و شوخ يجواد در خانه نبود، فضا يوقت

 فيجواد تعر يساغر را برا انيبتواند جر نيميكه س امدين شيپ يبعد داوود و جواد هر دو از خانه خارج شدند و فرصت يساعت

 .بگذارد انيخواست جواد را در جر يدلش م نيميس يول. موضوع را به داوود گفت نيشد ا يوجه نم چيالبته به ه. كند

معلوم نبود . رفت و در را هم بست يب يكوكب به اتاق ب. ديايب رونيكرد از اتاقش ب يبود و ساغر جرأت نم اطيدر ح كوكب

 .گردد يخواهد و دنبال چه م يدر آن اتاق چه م

 :اكرم گفت. از شام، دوباره هر كس به كار خودش مشغول شد بعد

 .نيكه سرما نخور نيروتونم خوب بنداز. نيبخواب نيريو بگ نيبچه ها زودتر كاراتون رو انجام بد يآها -

 :گفت امكيس

به  يكنار حوض نشست اما تا خواست آب د،يبار يباران م نكهياز اتاق خارج شد و با ا. اورديتوانست طاقت ب ينم گريد ساغر

 :ديو غر ستاديسرش ا يباال رغضبيآب را بست و مانند م ريصورت بزند ناگهان كوكب ش

 !ناپاك پاكه نه يآب مال آدما ؟يآب رو چرا وا كرد -

 :سكوت كرد و كوكب گفت ساغر

آره؟  ،يمنم گول بزن يتون يم ،يرو خام كن نوايب يحور يكه تونست يكرد اليهان؟ خ دم،يرو نفهم تيگندكار يكرد اليخ -

 يتون يم يكه خواست يهر غلط ،يچون خوشگل يكرد نيقي ؟يو هست يبود ليدونم خاطرخواه وك يمن نم يتو فكر كرد

 ؟يبكن

 :صورت مظلوم ساغر، دلش آتش گرفت و گفت دنيشد و باد يكوكب عصبان ياز تهمت ها نيميس

 !هيچه طور آدم ليوك نيدون يآخه شما كه م. نيشما رو به خدا ولش كن زجونيعز -

 :كرد و گفت نيميبه س يبا خشم نگاه كوكب

كه به چشم  نويحاال ا يو خرابه، ول يقرت نيگفت يم ن،يبود دهيند يچيرو كه ازش ه ايبعدشم چطور ثر! لينه و آقا وك ليوك -
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 !شوهرم كه نداره گهيد. زنه يخوبه؟ پس فردا شوهراتونو قاپ م نيگ يم م،يديو شن ميديو گوش خودمون د

 :دياز ته دل كش ياديدل ساغر، سر باز كرد و ناگهان فر نيكوكب، زخم چرك نيحرف و توه نيا با

 !همه تهمتههمه دروغه،  نايا... نه ... نه  -

زن  نيرفت تا وجود ا يكرده و م انيآتشفشان سالها خاموشِ درون ساغر، طغ. خشك شد شيساغر، كوكب سر جا اديفر با

 .خود به آتش بكشد و ذوب كند يرا به گدازه ها ثيزده و خب خي

 يگذرم، حاللت نم يمن ازت نم ؟يكن يچرا خون به دلم م ؟يكن يم تمياذ نقدهيچرا ا ؟يخوا ياز جونم م يچ. ديبس كن -

 !كنم

 :بلند گفت يباز كرد و با صدا نيرا به طرف شيزد و دستها يدور خود چرخ بعد

 ... ستمين تيثيح يآبرو و ب يمن ب ستم،ين بيمن نانج! ديشناس يو م دينيب يكه منو م ييشماها يآها! اهل خونه يآها -

 :و ادامه داد ختيدر هم آم هيبا گر ادشيفر

 !درمونده و وامونده ام. پناهم يكس و ب يب فقط -

 :سرش را به طرف آسمان گرفت و

 !بسه گهيد... بسه  گهيخدا د يا -

پارچ به صورت . بود، برداشت و به طرف او پرت كرد نيرزميرا كه كنار ز يكيبه خود داد و پارچ پالست يبا خشم تكان كوكب

از باران، چادر ساغر را مچاله و به طرف  سيخ يكليبا ه ،يوحش يوانيبعد مانند ح. زد رونيساغر خورد و خون از كنار لبش ب

 :او پرت كرد

 !هم برنگرد گهيو د رونيمن برو ب ةاز خون! يابونيبرو هرزه خ... برو گمشو  -

پر از  يرزان و چشمل يبا لب. ديسر كش يافتاده بود باز كرد و رو شيپا يچادرش را كه رو. نگاهش كرد نهيبا بغض و ك ساغر

 :اشك نفرت گفت

تو دلمو ! كهيزندون سرد و تار نيكه باشم بهتر از ا ييبدون هر جا يول. رم يم شهيهم يرم، باور كن برا يرم خانوم، م يم -

 .يپشتم گذاشت ياز تهمت رو نيكوه سنگ هيو  يو رو كرد ريقلبمو ز ،يشكست
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 .را باز كرد اطيباران، درِ ح ريشب و ز ياهيخسته و دل شكسته در س بعد،

 .دانست به كجا برود يبود و نم ستادهيآستانه در، مردد ا در

 :كردند يها به دنبالش آمده بودند و التماس م بچه

 !زن عمو ساغر، تو رو خدا نرو -

 ؟يبر يخوا يكجا م روقته،يزن عمو جون، د -

 ؟يتنها نباش ام،يباهات ب يخوا يزن عمو، م -

بچه ها را از ته دل دوست داشت و حاال با  نيا. ديگو يدانست كه چه م ينم يول د،يشن يصداها را درهم و برهم م ساغر

بود  ختهيآنقدر آشفته و به هم ر يول. كرد يمعصوم و پاك آنها نگاه م يبه چهره ها يشتريبا عالقه ب زشان،يسخنان مهرآم

 .بدهد شان غيدر يب يبه محبت ها يتوانست جواب يكه نم

 .نشان داد يو عصبان يجلو نرفت و خود را شاك نيهم يخواست ساغر برود، برا ياز خدا م نيميس

 .دوباره كوكب، رعشه بر اندام بچه ها انداخت اديفر

 !نمياتاق بب يتو ديبر -

خارج شد و در را پشت سر  اطياز در ح ند،يآنها را نب ةچشمان به اشك نشسته و چهره وحشت زد شتريب نكهيا يبرا ساغر

 ...خود بست 

 :جلو آمد و گفت نيميس. داشت نيرزميز نيخانه و ا نيكه از ا يرفت، با تمام خاطرات ساغر

كه تهمت  ستين يكس گهيد. ارهيشما رو بشنوه و دم برن يكه زخم زبونا ستين يكس گهيد... اون رفت  ز،يساغر رفت عز -

 اشيح يب ينگاه ها نينيسنگ ريو ز اديكه هر وقت دامادتون خواست ب ستين هگياون د. زشت شما رو تحمل كنه يها

 .و مواجبتون رفت رهيج يخدمتكار ب. خردش كنه

 نيدر كم نيمثل دامادتون كه پشت ا يبارون و با وجود تموم الشخورها نيا ريدر، ز نيهاش از ا تيبا تمام حكا ساغر

 !كردند، رفت

شدن ها رو هم تحمل كرد،  يزندون يحت. ديفهم يرو م زياون همه چ. رو نداشت ثيهمه حرف و حد نيتحمل ا گهيد اون
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سر سفره عقد  ياون از وقت نيدون يخودتون خوب م. تهمت رو نداشت نيتحمل بار سنگ گهيد يول...  يتشنگ ،يگرسنگ

نفر اونو  كيخونه فقط  نيا يتو. ديرو ند يو خوشبخت يرو امضاء كرد، رنگ شاد شيروز اهيو س ينشست و سند بدبخت

 .بود و بس اورزيخداب يب ياونم ب ديفهم

ها؟ شما با  د،يشو به هم بچسبون كهيدل هزار ت نيخوا يچطور م. نيسر بلند كن غمبرشيخدا و پ شيپ نيخوا يم يجور چه

 !خونه نيو ا نيحاال شما بمون د؟ياون چه كرد

 :ه دادادام نيميس. كرد و ساكت بود يم هيگر اكرم

هم  ييبايهمه ز نيزن جوون كه ا نيا دينگفت. فتهيب هيطور از چشم بق نينكنه كه ا دستيو ته ريكس رو، فق يخدا آدم ب -

 ... يياگر بال دينگفت اد؟يسرش ب ييممكنه چه بال رونيدر بره ب نياز ا يداره وقت

 :ديكش اديفر كوكب

 !خفه شو ن،يميبس كن س -

 :آمد، گفت يم رونيب شيكه از ته گلو يكوكب با ناله ا. داد هيتك واريو سرش را به كنج د هيگر ريزد ز يها يبعد ها و

 كجا رفت؟ نيبرو بب ن،يميس -

كوچه به دنبال ساغر  يكيدر تار نيميس. باران بند آمده بود. خارج شد اطياز ح عيسر انداخت و سر يچادرش را رو نيميس

خوشحال شد و  نيميس دنيساغر هم با د. به طرفش رفت يبا خوشحال د،ياز خانه ها د يكي وارياو را گوشه د يگشت و وقت

 :گفت هيخود را به آغوش او انداخت و با گر

 .پناه ببرم يدونستم كجا برم و به ك ينم. تنهام يليترسم، خ يمن م. تو رو جون بچه هات كمكم كن ن،يميس -

 :و گفت ديگونه ساغر را بوس نيميس

 .خونه زهرا خانوم ميبا هم بر ايب ،يمن فكرشو كردم كجا بر ا،يب. ذارم يت تو رو تنها نموق چيمن ه -

 خونه زهرا خانوم؟ يچ -

 .ستيهم خونه ن نيرفتن شمال و شه نيتازه خبر دارم كه آقابزرگ با شه. ستيجا ن چيآره از اونجا امن تر ه -

 ؟يدون يتو از كجا م -
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البته خودشونو پشت . شمال شدن يكه سوار اتوبوسا دهيد ناليترم يجواد اونا رو تو. دميخودمون بمونه، از جواد شن شيپ -

 !و خجالت نكشه نهياتوبوس پنهون كرده كه آقاجونش اونو نب هي

 :ديرفت، پرس يبه طرف خانه زهرا خانم م نيميهمان طور كه با س ساغر

 دونه؟ يم زيعز -

 !خدا كنه بفهمه و سكته كنه ينه، ول -

 !بتهيسخته، مص يليخ يهوودار. خدا نكنه -

 .تيقربون اون دل پاكت برم، قربون مهربون يآخ اله -

 .آن دو متعجب شد دنيكه زهرا خانم در را باز كرد و از د دينكش يزنگ را فشار داد و طول نيميس

 :دو سالم كردند و زهرا خانم جواب سالمشان را داد و گفت هر

 طرفا؟ نيا نيميشده س يچ -

 .گم يتو واسه تون م ميايب نياگه اجازه بد -

 .تو نياياصالً حواسم نبود، آره آره ب! اوا خدا مرگم بده -

زهرا . رفتند منيكردند و همراه زهرا خانم به اتاق نش يداالن را ط. وارد خانه شدند نيميدر كنار رفت و ساغر و س يجلو از

 :دستش را گرفت و گفت نيميكند، اما س ييرايخواست از آنها پذ يخانوم م

 .مهمون آوردم هيفقط واسه ت . من عجله دارم... تو رو خدا  نيبش -

 :به ساغر كرد و ادامه داد ينگاه بعد

 .مونه يم نجايا يچند روز هيفقط  -

 :گفت رتيخانم با ح زهرا

 شده؟ مادرشوهر و پدرشوهرت خبر دارن؟ يآخه چ يول! دو تا تخم چشمام يقدم مهمون رو -

 كس نفهمه، باشه؟ چيخودمون سه تا بمونه و ه شيفقط پ. نجاستينه نه، اصالً ساغر از دست مادرشوهرم ا -

 .گم يحتماً معلومه كه نم. باشه -
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داد و  يگوش م نيميس يبه حرفها ،يو سردرگم يبا ناراحت چارهيزن ب. زهرا خانم شرح داد يتمام ماجرا را برا نيميبعد س و

 .ستينگر ياغر مس نيگاه به چهره غمگ

 :گفت نيميآخر، س در

خرده مادرشوهرمو بترسونم بله از  هينكردم و  دايخوام بگم ساغر رو پ يم يبرم خونه، ول ديخب زهرا خانم، من با يليخ -

 .كاراش دست برداره نيا

 .ساغر شيرا بدرقه كرد و برگشت پ نيميخانم س زهرا

 هيبذار برم واسه ت . گهيشه د يم يطور هيباالخره . هم فكرشو نكن يليرو خونه خودت بدون و خ نجايساغر جان مادر ا -

 .يتو كه رنگ به صورت ندار. يبخور ارميب يزيچ

 .نيخوام واسه من زحمت نكش ينم يچيبه خدا ه. خورم ينم يچيه. نه زهرا خانوم -

... كنه و به دستم برسونه  پيقراره تا زيعزقسمت رو ترنم بهارِ  نيا... كنم  پشيقسمت از كتاب ناخوانا بود و نتونستم تا هي

 ...كنم  يم شيرايقسمت رو و نيا يبه زود

 .خانم مشغول خوردن شدند زهرا

 :اما زهرا خانم نگذاشت و گفت د،ياز شام ساغر بلند شد تا ظرفها را ببرد و بشو بعد

 .ميو درد دل كن ميو با هم حرف بزن مينيبهتره بش م،يهم هست شيولش كن، حاال كه پ -

 يارزش قائل بود و نم يلياو خ يبرا. اوردياز عبداهللا خان ن ياسم يگفت، ول زياز همه چ. كرد و حرف زد هيو گر دينال ساغر

 .ندازديخواست نامش را بر سر زبانها ب

 :خانم هم شروع كرد زهرا

 يكاش اونم م يواسه م موند كه ا نيشه نيفقط هم .بچه بودند از دست دادم يتا بچه داشتم كه سه تاشون وقت 4 اياز دار دن -

دست  يهم دوستم داره ول يليهم به فكر منه، خ يلياون خ. ستين يدختر بد نيشه. نداشتم اليفكر و خ گهيمرد و من د

من . صد افسوس كه اون منو به آرزوم نرسوند يشه به وجودش افتخار كنم وليخواست هم يدلم م. نبود اريسرنوشت باهاش 

 .خورم ينون حالل م امرزميشوهر خداب زيبا حقوق ناچ غمبرمياهل خدا و پ
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گه  يم يكفش و به تق هيپاشو كرده تو  نيحاال شه. اش كرد غهيپوال بركت نداره تا با پدرشوهرت آشنا شد و اون هم ص نيا

 .شه، اونم دست و پا شكسته ينفر خر م هيرن؟ از هزارتاشون  يبار عقد دوباره م ريخب مگه مردا ز يول. عقدش كنه ديكه با

 :و گفت ديكش يخانوم آه زهرا

. كه با هم رفتن مسافرت هيحاالم چند روز. ده يحرف منو گوش نم چوقتيبه كارش ندارم چون اون ه يمن كه اصالً كار -

به هر حال ساغر جان مادرشوهرت . ومدهيهنوز كه ن يول. بشه داشونيامروز فردا پ نيهم گهيقرار بود د. دونم كجا ياما نم

منو  يحرفا امرزيخداب يب يب چارهيب. كنه يدشمن نگاه م هيبه چشم  رميتقص ياز موضوع باخبر شده و به من كه ب شيكم و ب

 .ديفهم يم

 يسخته، من خودم م بيالبته تحمل رق. وقت نخواست قبول كنه چيمادرشوهرت ه يول. رميتقص يدونست كه من واهللا ب يم

 .اون بخواد همونه يمن سپردم دست خدا، هر چ يچون سر خودت هم اومده، ول يدون يتو هم م. دونم

توانست  يساغر نم يزود خوابش برد، ول يليزهرا خانم خ. گذشته بود و ساغر و زهرا خانم رفتند كه بخوابند مهياز ن شب

خدا رو شكر كه  يداشت، چقدر حادثه ها اتفاق افتاد ول بيچقدر فراز و نش! بود يامروز چه روز سخت«. و در فكر بود بخوابد

 ليمثل وك ييتونم خودم از دست گرگها يم يتا ك ؟يآخه تا ك يول. گناهم يبو من هنوزم پاك و  ديبهم نرس ليدست وك

 »همه گرگ و شغال چه كار كنم؟ نيبا ا. رو ندارم ييجا. كس رو ندارم چيفرار كنم؟ من كه ه

 يم ياحساس كرد ته دلش شور قشنگ. راست باشد ليوك يآرزو كرد حرفها يلحظه ا يبرا. عبداهللا خان افتاد ادي ارياخت يب

از كجا  نيحوادث تلخ و زهرآگ نيمتالطم و طوفان سهمگ يايدر نيا انيحس، دذر م نيدانست ا يخودش هم نم. زند

 .شد شياديپ

 نيرفتار مت نيو آراسته و همچن كيظاهر ش يادآورياز . به خانه عبداهللا رفته بود نيعقدكنان نازن يافتاد كه برا يروز ادي به

 يحقه باز م ليحتماً وك. بكنم دياحمقانه رو نبا يفكرا نيا«زود به خود آمد و گفت  يول. ساغر نقش بست ياو، لبخند بر لبها

تونه  ينم يا گهيد زيچ نياز ا ريآره، غ... بزنه تا حواسم رو پرت كنه  ياديز يخواسته واسم خط و نشون بكشه و حرفها

 »كجا و من كجا؟ ايعبداهللا خان و اون همه بر و ب. باشه

**** 
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. ز پنجره اتاقشمنتظر بود و كوكب ا اطيبه خانه برگشت و اكرم پشت در ح شانينگران و پر يبا ظاهر يدست خال نيميس

 :دياكرم پرس. كردند يرا نگاه م نيميس

 ن؟يميشد س يچ -

 :گفت يو ناراحت يكنار حوض نشست و با نگران د،يكه همه را منتظر د نيميس

 !نكردم، خدا به دادمون برسه داشيپ -

 :و گفت ستاديا وانيآمد و لب ا رونياز در اتاق ب كوكب

 ن؟يميشد س يچ -

 :و گفت ستاديا نيميس

 .نكردم داشيپ. نبود -

 .ياز رفتنش نگذشته بود كه تو دنبالش رفت يليكجا رفته؟ خ... نبود  -

 يليدور شده، آخه خ نجايبود كه حتماً به سرعت از ا يناراحت و عصبان نقدرهيا دميكه من د يبگم؟ راستش راون ساغر يچ -

... 

 :حرفش را قطع كرد و گفت. را هم نداشت نيميس يها حتيپند و نص دنيحوصله شن يول. به شدت نگران بود كوكب

 !به جهنم كه رفته! بسه...  گهيبسه د -

 .به سراغ او رفت نيميكرد و س هيشد و گر دارياز خواب ب يگل. طور نيكوكب هم هم. در فكر بود نيميس

 :به پشت اكرم زد و گفت ناصر

 .اديخوابم م -

 .خوب برو بخواب -

 :گوش اكرم گفت خيبچه ها نشنوند، ب هيكه بق يطور ،يواشكيناصر  اما

 .ترسم يم -

 .بچه ها را زده بود هيحرف دل بق قاًيدق او
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 :صدا زد نيميس

 .نيبخواب نيايب ن،يزود باش االيمدرسه؟  نيبر نيخوا ينادر، بنفشه، مگه صبح نم يآها -

و در  داريهم در اتاقش ب نيميس. برد يكوكب خوابش نم يگذشته بود ول مهيشب از ن. سرد بود و كوكب به اتاقش رفت هوا

ساغر  يدونم داداش، حال و هوا ينش؟ من كه م يخبر چيپس چرا ه. فرستادم غاميداداش عبداهللا پ يمن كه برا«فكر بود 

كه الزمه بهش  يخودش به من گفت كه مواظب اون باش و هر كمك. ستادهزنه تا آخرش پاش وا يم يهم حرف يوقت. رو داره

رفته  ادشينكنه سهراب . دهيمنو نشن غامياصالً پ ديشا. نفرستاد يغاميواسه من هم پ يكنه؟ حت ينم يكار چيچرا ه يول. بكنم

 »... يمن تلفن كردم ول شيدو سه روز پ. طوره نيآره حتماً هم... طور باشه  نياگه ا يبه باباش بگه كه من تلفن كردم؟ وا

 يدانست كه تمام رفت و آمدها يدانست كه برادرش دل در گرو عشق ساغر نهاده و م ياو م. به فكر فرو رفت شتريب نيميس

 يبود، ول يمنش يو لوط ياو كه اصالً سابقه نداشت، فقط و فقط به خاطر ساغر بوده، گرچه عبداهللا خان مرد دست و دلباز

و  يه به عهده گرفتن مخارج عزاداردانست ك يالخصوص كوكب، م يعل جواد،با توجه به تنفر برادرش از خانواده  نيميس

 .بكشاند يبه خانه تق نيچن نيتوانسته عبداهللا را ا ينم يگريد زهيانگ چيساغر بوده و ه دنينظاارت بر كارها، صرفاً به خاطر د

كن و هم برادرش سر و سامان  داينجات پ يبدبخت نيخواست هرچه زودتر، هم ساغر از ا يدلش م. خوشحال بود نيميس

آهسته گفت . بر لبانش نقش بست تياز رضا يحاك يكوتاه، چهره هر دو را كنار هم مجسم كرد و لبخند يلحظه ا. رديبگ

 »!انيچقدر به هم م«

 ياز هنگام. بود دهيكش يكه در زندگ ييهمه دردها و رنج ها يبرا. ختير ياتاقش گذاشته بود و اشك م واريسر بر د كوكب

بدرفتار و  ياز او زن ،يبا تق يو بعدها زندگ يدوران كودك يها يسخت. ديحبت به خود ندنبود، رنگ م شيب يكه دختر بچه ا

 .ساخت نهيپرك

 .آنقدر پر سر و صدا و با شور و نشاط بود، حاال چقدر سوت و كور شده بود يه روز ياطيانداخت؛ ح اطيبه ح يپنجره نگاه از

 يكردند و به خاطر حجت لبو در آن م يسرد زمستان، آش رشته درست م ينه چندان دور افتاد؛ روزها يگذشته ها ادي به

 . خنداند يبخوردند و جواد همه را م اطيسرد ح يحجت اصرار داشت آش را در هوا. ختندير

با تولدش، شور و  امكيشان افتاد؛ س يپسر ةنو نيتولد اول اديكوكب به . رفت يم ابانيتا سر خ الشانيخ يب يخنده ها يصدا
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باصفا،  يب يب...  يب يب. شناختند يسر از پا نم ياز شاد يب يكوكب و ب ،يتق. ... به خانه آنها آورده بود ريوصف ناپذ يشوق

 ...كرد  يم كشو تر و خش ديرس يچقدر به اكرم م

 .آنها فروگذار نكرده بود يبرا يكوشش چيعبداهللا خان سنگ تمام گذاشته و از ه. آورد اديرا به  نيميس يعروس

. يو نه فرزند ينه عشق و محبت ،ينه روزگار خوش ،ينه همسر. ديخوش ند يساغر افتاد كه از همان روز اول رو اديبعد به  و

حجت بود كه  نيكه ا يدر صورت. اورديو دم برن دياز زخم زبان كودك به خاطر نازا بودن عذاب كش شيو در تمام مدت زندگ

 .را باور كند نينخواست ا وقت چيبود و كوكب ه ميشد و عق يبچه دار نم

 نم؟يب يم ياهيكنم ظلمت و س يرو كه نگاه م ييشده؟ چرا هر جا يجور نيخونه ا نيچرا ا«آمد  وانيجا برخاست و به ا از

 نيهم شهياتاق هم نيالبته ا! روح ياتاق ساغر رو نگاه كن؛ سرد و ب اد؟ينم رونيازش ب ينور چيخاموشه و ه يب يچرا اتاق ب

! بزرگه چقدر تنهاست وونيرو نداره؟ ا شهيهم يحال و هوا گهيد نيرزميدم؟ چرا زيفهم يچرا تا حاال من نم يطور بوده ول

آخ . من شياومدن پ ياكرم و بچه ها م يخونه؟ كاشك ومدهيداوود كجاست؟ چرا ن! بياتاق خودم غمبار و اتاق مهمونخونه غر

 »...اتاق بچه م بود  اونجا يزمان هي. مادر رميبم رميبم ياله

 يوقت مرد چياون ه. رميدلگ ياز تق. رو هم ندونستم نايقدر ا يول«افتاد و گفت  نيميو نگاهش به اتاق س ديكش يسرد آه

دلم، جگرگوشه ام رو از دست دادم  زيعز يوقت يحت» !بده ميگاهم باشه و حرفاش دلدار هيمردونه اش تك ينبود كه شونه ها

 »!كجاست ستيمعلوم ن شهيحاالم كه مثل هم. رداون حال منو درك نك

 :صدا زد آرام

 يجلو نجايا ايب يبخواب يخوا ياگه نم يبيب. ستيهم كه ن يتق. بره يدونم چرا امشب خوابم نم ينم. يداريب يب يب ،يب يب -

 ... يب يب. وونيا يتو ايب ايدر 

 :باز هم ادامه داد. شده بود ييگو انيكوكب خوب نبود و دوباره دچار هذ حال

 ... يب يب -

صدا . شد كيگرفته قدم جلوتر گذاشت و به اتاق ساغر نزد يكوكب با دل. همان طور در بسته و خاموش بود يب ياتاق ب يول

 :زد
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 .ساغر، ساغر جان مادر -

 ...حاال  يول. گونه ساغر را صدا نزده بود نيوقت ا چيه

. خوش رنگ دم كن ييچا هيسماور رو روشن كن و  ايب. ميو حرف بزن مينيدور هم بش يامشب همگ ميخوا يم ايب ا،يساغر ب -

 !تنها يتنها... من امشب تنهام . پاشو دختر جان پاشو. ارميرو هم ب يب يخوام ب يم

 :اق شد و گفتوارد ات. ديند يزيچ يكيو تار ياهيكوكب در اتاق را باز كرد و جز س. امدين يياز اتاق ساغر هم صدا اما

و خون  دميمن كه واسه تو پرپر زدم و داغ دل د ؟يقربونت برم آخه تو تا حاال كجا بود ياله ؟ييننه تو كجا! اوا حجت جان -

 چشم براهته و دلواپسه؟ زيعز يدورت بگردم، نگفت ياله! يبود نجايهمه مدت تو ا نيپسرم ا. دل خوردم

 يدو پاره استخون؟ حجت، حجت چرا جوابمو نم يچرا شد ؟يزرد شد نقدهيچرا ا. بالگردونت بشم ياله. خدا مرگم بده اوا

خدا بچه هام كجان؟ چرا  يوا يزنه؟ چرا؟ چرا؟ ا يبا من حرف نم يچرا كس ست؟يكس ن چيچرا ه ؟ييساغر تو كجا ؟يد

 ست؟ين يكس

پس ساغر كو اون كه االن . البد اونم مرده. هم جوابمو نداد يب يب. آره حتماً مرده! مردم ينكنه حجت من راس راس! يوا يا

 ه؟يمال چ ياهيس نيكجاست؟ ا نجاياصالً ا. نجامياصالً همه مرده ن و من ا. آره آره اونم مرده. نداد ياونم جواب يبود ول نجايا

 ...نه نه نه 

 .كرد و از هوش رفت هيو گر ديترس. شده بود اليدچار وهم و خ كوكب

 .پر از حوادث تلخ بود ياهل خانه شب ياشب بر آن

**** 

عمه  شيدو روز پ يكيآمد كه  ادشيغروب ناگهان سهراب  كيآمد، نزد رونيب ليهمان روز كه ساغر از خانه وك درست

از . دياو فراموش كرده بود به عبداهللا خان بگو يول. فرستاده بود يغاميپدرش سفارش و پ يبه او تلفن كرده و برا نيميس

 .به سراغ پدر رفت اماشده بود،  ريخودش ناراحت شد و گرچه د يحواس پرت

 رونيعبداهللا خان ب يسهراب پدرش را صدا زد و وقت. از دوستانش نشسته و مشغول صحبت با او بود يكيدر حجره  عبداهللا

 آمد، به او گفت
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 ...اومد  ادمياالنه ... رفته بود  ادميواهللا . نيآقاجون منو ببخش -

 :ديبا تعجب پرس عبداهللا

 .گهيشده؟ بگو د يرو ببخشم؟ حرف بزن، چ يچ -

 :گفت يبا شرمندگ سهراب

 .رفت بهتون بگم ادميمن  نياومد يوقت ن،يشما كه نبود. زنگ زد و گفت كه با شما كار داره نيميعمه س شيدو سه روز پ -

 داره؟ كاريخب نگفت چ ن؟يميعمه س -

 .لينه فقط گفت به آقاجونت بگو بردنش خونه وك -

 :و تعجب گفت رتيبا ح. ختنديسر عبداهللا ر يرو يخيپارچ آب  ييحرف گو نيا با

 چرا؟ ليخونه وك ،يچ -

 :ديبا تعجب پرس سهراب

 ن؟يشد يطور نيبردن كه شما ا ويك ه؟يك ليشد؟ مگه وك يشد آقاجون؟ چ يا ا ا چ -

 :كالهش را جابه جا كرد و گفت عبداهللا

بعد با خودت ... و برو  ايتوك پا ب هيبرو بگو بابام كارت داره ...  يگ يم...  يگ يو م نيميخونه عمه س ير يفردا صبح م -

 .من كارش دارم. حجره يتو نجايا شياريم

 :بود، گفت يكه كالمش واضح و پرمعن يبا حالت بعد

 ؟يعاشق شد... ره  ينم ادتونيالبته اگه  -

 .را گفت و رفت نيا عبداهللا

 .كرد يانداخته بود و خود را مالمت م نييخجالت زده سرش را پا سهراب

. بود نيو كوكب دل چرك لياز وك. ديشياند يكنار حوض بزرگ نشسته بود و به ساغر م يصندل يو متفكر رو نيغمگ عبداهللا

 يسرش خراب م يداد و خانه را رو يكوكب را فشار م يخواست با دستانش گلو يدلش م. متنفر شده بود ايدن وارياز در و د

 .كرد
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نظر  هي ياگه بخواد حت! يالدنگ عوض كهيمرت! كشمش يم يعل يكنه به وال تيساغر رو اذ لياگه وك«خود گفت  شيپ

خواد پامو بذارم  يدلم مآخ كه چقده . كنم يو تا آخر عمر كورش م ارميهم بهش بندازه، جفت چشاشو از كاسه درم كيكوچ

 »رتشصو يتو زهيو فشار بدم تا خون بر يخرخره اون عوض خيب

 شانيغافل از آنكه ساغر اكنون در به در و پر د،يكش يخط و نشان م شيكرد و برا يم ديرا تهد ليخود، وك اليدر خ عبداهللا

 .در خانه زهرا خانم پنهان شده بود

 :و صدا زد ديرا د يمرد هيسا. توانست بخوابد ينم عبداهللا

 ه؟يك -

 .يارعليعبداهللا خان منم  ستين يكس -

 :باغبان جلو آمد و گفت يارعلي

 .سالم عرض شد آقا -

 .يداريهنوز كه ب ؟يديچرا نخواب. رمرديسالم پ -

 يتوگرم  يچا. خدمتتون ارميدم كنم و ب ييچا يقور هيسرده، گفتم  يليو هوا هم خ نيتو فكر نيشما همچ دميواهللا د -

 !چسبه يم يليسرد خ يهوا

 :زد و گفت يلبخند عبداهللا

 !بال يدستت ب رمرد،يقربون دلت پ -

 :عبداهللا نشست و گفت يلبه حوض گذاشت و خودش روبرو يرا رو يچا يارعلي

 ه؟يشده؟ خبر يطور. ست گهيد يو حواستون جا نيدرهم هست يلينباشه، از سر شب تا حاال خ يآقاجان فضول -

 :و گفت ديكش يآهسته آه عبداهللا

 !كنه يم يبه ما دهن كجا ييجورا هي ايجان، دن يارعلي يا -

 :و گفت ديخند يارعلي

 !بخنده يخواد ه ياتفاقاً دهنشو واكرده و م ؟يچرا دهن كج -
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 :با تعجب گفت عبداهللا

 شده؟ يچطور؟ مگه چ -

 همان طور با خنده گفتك يارعلي

 .دوباره اومدن در خونه يامروز عصر -

 .اونده بود يك -

 اومده بودن؟ ايبگو ك -

 اونده بودن؟ ايخب ك -

 ها؟ يكه خلقتو تنگ نكن يبه شرط -

 :و گفت ديخند عبداهللا

 .گذشته گهينه بابا، خلقت ما از تنگ شدن د -

 :قند را برداشت و گفت يارعلي

 .هم دادند ييغامهايپ هيه اومدن در خونه و شون دوبار هيرباره خانوم و دخترش و همسا يامروز عصر -

 :شد و گفت يعصبان عبداهللا

اصالً . ميكنه ما دلمونو از سر راه آورد يم اليخ. كشه يسر و پا خجالت نم يب كهيزن! همشون غلط كردن... غلط كردن  -

وقت از خودش و  چيمن ه .ستيواسه دل ما خوش ن يست، ول قهيهم خوبه، خانومه، كدبانو و با سل يليباباجون دختش خ

 .ومدهيخوشم ن يزن چيدخترش و اصالً ه

 رفت؟ ادتي ،يرار شد خلقتونو تنگ نكن! آقاجان يه -

 :آرام گرفت و گفت يكم عبداهللا

 .گهيدل ما جا باز كنه؟ اصالً خودت بگو، د بگو د يخواد به زور تو يكه م هيزن و دختر نيچندم نيا -

 :كرد و گفت يخنده ا يارعلي

 .واهللا شمارش از دستم در رفته -
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 :گفت ديكه سكوت او را د يارعليسكوت كرد و  عبداهللا

 يآخه چرا؟ چرا نم. زنه يهم واهللا دلم واسه شما شور م ياز طرف يكنم ول يخواد تو كار شما فضول يآقاجان من دلم نم -

به حال خودتون  يفكر هياقالً خودتون  يم، ولندار گرانيد ايبه دختر ربابه خانوم  يحاال كار ن؟يفراش كن ديتجد نيخوا

شما واسه . خودش يجا يهر كس يول ن،يدرسته كه به فكر بچه ها هست. نينطور عذب بمو نيا ستيبه خدا خوب ن. نيبكن

 .خودشان يخودتون، بچه هام جا

جوون  شهيباباجان، آدم كه هم. نياحترام گذاش غمبريبه سنت پ ن،يشروع كن يتازه ا يزندگ هيو دوباره  نيريزن بگ اگه

. اون موقع تا آقا محمدم زن گرفته و رفته گهيد ن؟يكرد يخودتون هم فكر يريشما واسه پ. شه يم ريباالخره پ ست،ين

 .ميكه من و طلعت زنده باش ستيمعلوم ن

و طلعت صحبت كرده و از بارها با من . خانوم هم فكر شماست نيتازه نازن. كنم و بس يخدا من فكر شما رو م يخداوند به

 .نيريكنم زن بگ يشما رو راض نكهيمن خواسته با شماغ حرف بزنم تا ا

 :آهسته گفت يارعلي بعد

رو هم سراغ دارم كه  يكيتازه من . شه يراحت م الميمنم خ رهياگه بابام زن بگ«گفت  يم شيخودمون بمونه دو روز پ نيب -

 »!هم خوشگله يليخ. تهيخانوم و باشخص يليخ

 يرو نم هيخب پدر جان، چرا قال قض »ارميبه زن گرفتن نشه اصالً اسمشو نم يتا بابام راض«گفت  ه،ياون ك دميازش پرس يوقت

 .گه يبار چهارم پنجمشه كه داره م نيا. زنه ينم يحرف هودهيست و ب قهيخوش سل نيكه نازن يدون يخودت خوب م ؟يكن

را  هيقض نيكه نازن ياز روز ديترس يم. او در نظر گرفته است يرا برا ينست دخترش چه كسدا ينم. ختيعبداهللا فرو ر دل

 ييخوان بفرستنش جا يم ناياون وقت ا ره،يگ گهيد يدل من جا ا،يخدا«در دل گفت . و او مجبور به مخالفت شود ديبه او بگو

 »!خوان يكه خودشون م

 :گفت يارعلي

 تو فكر؟ يآقا؟ رفت ييكجا -

 خوشش اومده؟ ياز ك نيبه نظر تو، نازن... آره  -
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 ...دختر خانوم رو قبول دارن  نيا قهيخب آقا نه تنها من بلكه همه حسن سل ينگفته ول يزيبه طلعت چ! واهللا چه عرض كنم -

 :از جا برخاست و گفت يارعلي

 .من برم بخوابم نياگه اجازه بد روقته،يد گهيد -

 :برداشت و گفت يشانيپ يدستش را از رو عبداهللا

 .خورم ينم ييچا گهيرو هم ببر، د ينيس نيا. به امان خدا برو بخواب. ندارم ينه كار -

 .پس فعالً شبتون خوش. به چشم آقاجان يا -

 .شب تو هم خوش -

 يكاشك«. دهد يساغر در دل و قلبش جا يرا به جا يزن چيتوانست ه ينم. عبداهللا دوباره به فكر فرو رفت ،يارعليرفتن  با

داشتم؟  يچه غم گهياون وقت د. با ساغر ازدواج كن ايگفت بابا ب ياوم و م يم نينازن يكاشك. دميشن يخبر رو نم نيامشب ا

تب، داره جونم  نيا. شه يم زيكاسه صبر دلم داره لبر گهيد ايآخ كه خدا. خواستم ينم يزيچ چيه گهيداشتم؟ د ييچه آرزو

نوكرتم،  ايخدا. پام ننداز يسنگ جلو گهيد يكه دوست دار يتو رو هر كس ايشه؟ خدا يپس چرا صبح نم. سوزونه يرو م

 »دل خسته مون بكن نيواسه ما و ا يكار هي! غالمتم

**** 

به اتاق كوكب رفت تا سماور را روشن كند،  نيميس. داشت يهوا سوز سرد. شدند داريو اكرم از خواب ب نيميزود س صبح

 .سمار آنقدر روشن مانده بود كه نفتش مام شده بود .دياز كوكب ند ياثر يول

خواست  يم يوقت. را پر از نفت كرد و به اتاق برگشت و سماور را روشن كرد هيپا. آمد رونيسماور را باز كرد و از اتاق ب هيپا

 .داخل اتاق بود يبرود، چشمش به اتاق ساغر افتاد؛ درِ اتاق باز و انگار كس نيرزميصبحانه به ز هيته يبرا

ولو  نيزم يناگهان چشمش به كوكب افتاد كه وسط اتاق رو. باز كرد شتريدر را ب يجلو رفت و ال يول. ديترس يكم نيميس

 ياكرم به سرعت، لگن. سوخت به اتاقش رساندند يبالفاصله اكرم را صدا زد و با كمك هم كوكب را كه در تب م. شده بود

 .كردن كوكب هيگذاشت و شروع كرد به پاشو

شده بود، در اتاق  ييگو انيكوكب كه شب قبل، دچار توهم و هذ. دم كرده و به خورد كوكب داد يهم جوشانده ا نيميس
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 .هوا، سرما خورده بود يسرد ليساغر از هوش رفته و همان جا به دل

 :اكرم گفت. حالش جا آمد، با حركت سر، از دو عروسش تشكر كرد يكم يوقت

 !نيحال افتاده بود يوسط اتاق ب ن؟ينجا چه كار داشتاو زجون،يعز -

 :گفت يحال يبا ب كوكب

 بگم؟ يدونم، چ ينم -

اكرم هم سه . و آماده رفتن به مدرسه شوند نديرا دم كرد و بنفشه و نادر را صدا زد تا دست و صورتشان را بشو يچا نيميس

سفره را پهن كردند و بچه ها خواب آلود و غرغركنان، باالخره صبحانه شان را خوردند و از خانه . پسرش را حاضر كرد

 .خارج شدند

 . ديخورد و چون حالش خوب نبود، دوباره خواب ريكوكب چند لقمه نان و پن. ختير يكوكب چا يبرا اكرم

خوشحال شد و بعد  يليبرادرزاده اش خ دنياز د. ديدر را باز كرد و سهراب را د نيميس. بلند شد اطيدر ح ي، صدابعد يكم

 :گفت يسهرا با شرمندگ ،ياز سالم و احوالپرس

 يول ن،يداد غاميو پ نيرفت به آقاجون بگم كه شما تلفن كرد ادميسالم عمه جان به خدا اون روز بس كه سرم شلوغ بود،  -

حاالم . حجتر، من با عمه ت كار دارم ارشيعمه و حتماً اونو ب يناراحت شد و گفت كه فردا صبح برو پ يليكه گفتم خ شبيد

 .تا ببرمتون نيزودتر حاضر بش نيندار يكار گهعمه جان ا! هستم در خدمت شما نجايمن ا

 :كرد و گفت يخنده ا نيميس

 !خوبه تو رو نفرستادن دنبال قابله -

 :انداخت و گفت نييسرش را پا يبا شرمندگ سهراب

 .قبول دارم نيبگ يشرمنده ام عمه جان هر چ -

 :گفت نيميس

 .شه يچطور م نميحاالم صبر كن تا بب. گم قربونت برم يفقط م -

زد و بود صدا  نيرزميزود از در اتاق خارج شد و اكرم را كه در ز. كوكب هنوز خواب بود. به اتاق كوكب زد ياول سر نيميس
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 :گفت

رو با  يگل. نهينازن هيزيجه ديخر يكنم برا يفكر م يداره، ول كاريدونم چ ينم. اكرم، داداشم فرستاده دنبالم كارم داره -

 .هم باش زيمواظب عز. رو بگو نيكجاست، هم نيميس ديپرس ياگر هم كس. برم يخودم م

 :گفت يبا ناراحت اكرم

 ؟يغم گرفته تنها بذار اطيح نيو ا ضيمر زيمنو با عز يخوا يم نيميس يوا -

خونه هم كه الحمدهللا  نيا يتو. گردم يرم و زود برم يم. اطهيح ينگاه كن سهراب تو ايب. واهللا داداشم فرستاده دنبالم -

 .فعالً خداحافظ. سر خودت رو گرم كن. نداره يو تموم ادهيكار ز شهيهم

 :گفت نيميراه س نيدر ب. شدرا بغل كرد و همراه سهراب از خانه خارج  يگل بعد،

 خواد دوباره بره فرنگ، آره؟ يم دميسهراب از عمو خسرو چه خبر؟ شن نميبب -

خودمون باشه هنوز آقاجونم خبر  نيحاالم ب. كرد كه بره يباالخره بابامو راض شيآره عمه جان از شما چه پنهان عمو هفته پ -

 .گرفته واسه چهارشنبه طيبل. نداره

 :و تعجب گفت رتيبا ح نيميس

 !گه؟يسه روز د يعني -

 .گرفته طيآقام و بهش بگه كه بل شيپ اديبله قراره امشب ب -

غلط ! كه نشد كار نيا. و آسته بره اديآسته ب يطور نيهم. يثيحرف و حد هينه  ،يخبر هيچه جورشه؟ نه  گهيد نيا! عجب -

 .بنده ييفرنگ دلش جا ينكنم آقا اونجا تو

 .طوره نيهم نيراستشو بخوا -

 هست؟ يدختره ك ؟يدون يتو از كجا م! ؟يگ يوا راست م -

فرانسه مثل عمو خسرو  يتو يول كهياهل بلژ. دختره هم دانشجوئه. كرد يم فيما داشت واسه آقاجونم تعر يرو يجلو -

به خانواده  قرار شه هر دوتاشون برن وطنشون و. شدن و با هم نامزد شدن گهيهمون جا عاشق همد. خونه يداره درس م

 .كنن جهاشون بگن و بعد برگردن همون فرانسه و با هم ازدوا
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 !؟ياجنب هيمسلمون با  هي. خدا مرگم بده! وا -

 يلياالن از عمه خ. گفته بود نويهم هم اليعمه سه ايگو. شه يخوره و ناراحت م يبهش برم يليخ نيروش بگ ياگه جلو -

 .حرفا رو بگه نيكارم دخالت كنه و بهم ا يگه توقع نداشتم تو يم. دلخوره

 .فرش ها نشسته و در فكر بود يعبداهللا رو. به حجره عبداهللا خان رفتند نيميرا پارك كرد و همراه س نيماش سهراب

 :او از جا برخاست و گفت دنيعبداهللا با د. وارد شد و سالم كرد نيميس

 بچه ها چطورن؟حال و احوالت چطوره؟ جواد و ! خانوم نيميبه به س -

 .خوبن داداش سالم دارن خدمت شما -

 !جان، خوشگل خانم يگل نميبب ييبغل دا ايب -

 .ديبوس يو عبداهللا هم او را م ديخند يدر بغل عبداهللا م يگل

 :سهراب را صدا كرد و گفت بعد

 .كارش دارم اديهم بگو ب يمرتض به. اومده بود دنبالت. اونجاست كارت داره رضايعل ،يميسهراب برو دم مغازه حاج آقا رح -

 ن؟يندار يشما كار. چشم آقا جون -

 .ره يحوصله ش سر م نجايا. خرده بگردونه هيبچه رو ببره  نيا اديبگو ب يبه مرتض. خوام با عمه ت تنها باشم ينه م -

 :دوخت و گفت نيميعبداهللا نگاهش را به س. كرد و رفت يخداحافظ نيميبا گفتن چشم، از س سهراب

و هدفم  هيحرفم باهات چ ؟يايبخوام كه ب ياصالً واسه چ ايخوام بهت بگم  يم يچ يايكردم اگه ب يتو فكر م يپا شيپ -

 ه؟يچ

 :ديموشكافانه پرس نيميس

 ام؟يكه ب نيخواست يخب حاال واسه چ -

 :گفت يبا سردرگم عبداهللا

 .بگم يبگم و چطور يخودمم موندم كه چ -

 :گفت يخاص طنتيبا ش نيميس
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 من كمكتون كنم؟ نيخوا يم -

 ؟يكمكم بكن يتون يمگه تو م -

- نيهمچ يا! 

 ...خب  -

 ن؟يكن ياگه بگم روترش نم -

 مگه حرفت ترشه كه روترش كنم؟ -

 بگم واهللا؟ يچ -

 .همون حرف ترش رو بگو -

 ؟ياگه ترش نبود چ -

 .كنم يم نشيريش -

 :كرد و با لبخند گفت يمكث نيميس

 ...بگم  يشما چطور.. .خان داداش، شما  -

 .گهيبگو د! زن يجون به لبم كرد -

 ... نيخوا يشما خاطر ساغر رو م -

 .كرد ينجات داده بود و عبداهللا در دلش به جان او دعا م ان،يب يبرادر را از درماندگ نيميس

 .بزند يفقط منتظر بود كه برادرش حرف. ادامه نداد نيميس

 :عبداهللا گفت. ديرا بوس يكرد و گل ياش سالم و احوالپرسآمد و با عمه  يموقع مرتض نيهم در

 .كم بگردونش هيبخر و  يل يخرده واسش قاقا ل هيو  رونيبچه رو ببر ب نيا -

 .را بغل كرد و از مغازه خارج شد يگل يمرتض

 :ديو پرس اورديطاقت ن نيمياما باالخره س. سكوت برقرار شد دوباره

 زدم؟ يخان داداش حرف بد -
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 :انداخت و با شرم گفت نييسرش را پا عبداهللا

زنبور  نيكه دور و برم ع ييزنا و دخترا نيتموم ا نياز ب ييجورا هيكه ... من مدتهاست كه . يتو حرف دلمو زد... اتفاقاً . نه -

 !هيبه چ ياون روحش هم خبر نداره كه چ يكنم، ول يكنن، فقط و فقط به اون فكر م يوز وز م

 :كرد و گفت ييرمعناخنده پ نيميس

 !ستيخبر هم ن يخبر ب يب نيخب، همچ -

 :رو به خواهرش كر و گفت رتيبا ح عبداهللا

 !خبر داره؟ يعني ؟يچ يعني ست،يخبر ن يب يچ -

 :گفت يبا نگران نيميس

 .ترسم واست بگم يافتاده كه م ييواهللا خان داداش، اتفاق ها -

 .چشم به دهان خواهرش دوخته بود رانيمتعجب و ح عبداهللا

 افتاده؟ ياتفاق ل؟يساغر رفته بود خونه وك -

 :بالفاصله از جا برخاست و گفت ديبرادرش را د ديشد يكه نگران نيميس

 .كنم يم فيواسه ت تعر ياگه امون بد ؟يچرا هول برت داشته و غصه دار شد. نه خان داداش -

 :انتظار عبداهللا ادامه داد دنيبا د و

سرش گرم باشه و هم ساغر  يخونه شونون تا هم حور ارهيب يشه كه ساغر رو چند روز يم كيتحر يحور ل،يبا نقشه وك -

خوبه ساغر  ستيكنه حاال كه مادرش با ساغر خوب ن يكه درست نقطه ماقبله مادرشه، فكر م يحور چارهيب. اديدرب يياز تنها

. اون كثافته ةنقش نايبه ساغر چشم داره و همه ا ليخبر داشت كه وك زيعز. آروم بشه يخودش تا كوكب كم شيپ ارهيرو ب

 .يگه كه ساغر بره خونه حور يحرفا م نيبا تمام ا يول

 نكهيتا ا. شه يتر م كيهر لحظه به هدفش نزد ليذاره، وك يم يپا به خونه حور يتينارضا يساغر به ناچار و از رو يوقت

بالفاصله  يزده، بعد از رفتن حور يچوب م اهيهم كه زاغ س ليو وك رونيره ب يه ماز خون د،يخر يبرا يدست بر قضا حور

 .ره سراغ ساغر يراست م كيخونه و  اديم
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 ييحرفا ليبعد وك. ره يره كه نم ينم ليگوش وك يحرف تو يول. و داد كردن و التماس كردن غيكنه به ج يشروع م ساغر

 ...گه  يبه ساغر م. زنه كه ذهن ساغر رو نسبت به شما باز كنه يم

 :و گفت ديرا درهم كش شيعبداهللا ابروها. حرفش را قطع كرد نيميس

 گه آره؟ ينكنه از من م نميگه؟ بب يم يچ! ش هيخب بق -

 :با من و من گفت نيميس

 .از شما گفته... آره داداش  -

 وق وق كرده، هان؟ يخب چ -

 :عبداهللا نقل كرد و در ادامه افزود يبرا ناًيبه ساغر را ع ليوك ياحرفه نيميس

كنه و ساغر  يرسه و درِ اتاق رو با خشم و نفرت باز م يسر م يشه كه حور يم ييبه ساغر حمله كنه، خدا اديم ليبعد تا وك -

 ندازهيشه كه همه رو م يم يكه طعمه چرب خودش رو از دست داده، اونقده عصبان ليوك. ده ينجات م ليرو از دست وك

 .ده يجلوه م ريتقص يو خودش رو ب چارهيگردن ساغر ب

 يبود، همون موقع اونو آورد خونه و بنا دهيها رو شن تيكه از زبون ساغر همه واقع يحور... كردن  فيخان داداش، ك يول

دست  ريز يرو فرستاد چارهيچرا دختر ب ،يباخبر بود زيتو كه از همه چ«رو با مادرش گذاشت و بهش گفت  داديداد و ب

 »!ل؟يمثل وك يگرگ

 .كرد رونياونو از خونه ب... بارون مادرشوهرم با ساغر دعواش شد و اونو  ريز شبيد يعني ،ياز رفت حور بعد

 :ديپرس تيبا تعجب و عصبان عبداهللا

بودن، هان؟ كجا بودن تا از ناموسشون  كجا رتتونيخوش غ يمردا نميبب! كرد؟ اونم اون وقت شب؟ رونشياز خونه ب ؟يچ -

 محافظت كنن؟

 :گفت ظيبا غ نيميس

 !گرونيناموس د يخاك بر سرشون كنن، پ -

 ؟يدون يشد؟ ساغر كجا رفت؟ تو م يخب بعد چ... هستن  يك گهيد نايا! يوا يا...  يوا يا -
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 .ناراحت نشو. دونم يآره داداش م -

 خب بگو، كجاست؟ -

مون زهرا  هيمنم بردمش خونه همسا. مون پنهون كرده هيخونه همسا يدگيبر يخودشو تو دميرفتم تو كوچه فهم يوقت -

 رفتن مسافرت؟ يپدرشوهرمه و االن هم با آقاتق غهيكه دخترش ص يهمون. خانوم

 جاش امنه؟ نميبب -

چون . تونه بمونه يخب اونجا هم نم يول. تونه گمون ببره يكه شك كنه به اونجا نم ييمادرشوهرم به هر جا. آره داداش -

 .هم كه چهلم حجته گهيده روز د. شه يم دايباالخره دختره سر وكله اش پ

 :گفت عبداهللا

 ن؟ينازن شيخونه من پ اديكه ساغر ب يبد يبيترت يتون يتو م نميبب -

 ها؟ م،يجواب بد يمادرشوهرم رو چطور يو تهمت ها ميرو چه كار كن ليوك يها ياونجا وراج ادياگه ب! خونه شما؟ -

 :كمرش را صاف كرد و گفت عبداهللا

 ؟يكن يكار رو م نيا. خونه من اريتو فقط ساغر و ب. با من ليوك -

 ن؟يبكن نيخوا يچه كار م ؟يبعدش چ ؟يخب تا ك -

 :كرد، گفت ياز توفان درونش م تيكه حكا نيغمگ ييانداخت و با صدا نييسرش را پا عبداهللا

 .كنم يعده اش تموم شد عقدش م نكهيعد از اب -

 :گفت د،يگنج يدر پوست خود نم يكه از خوشحال نيميس

 !اونم ساغر؟...  نيريزن بگ نيخوا يشما م... شما  يعني! خان داداش؟ نيگ يراست م -

 :آتش زد و گفت يگاريس عبداهللا

 !باستيز يليخ... پناهه و هم  يهم ب به،يداره؟ اون، هم نج يبيمگه ع -

 .به وجد آمد نيميجمله آخر را آن چنان با احساس گفت كه س عبداهللا

 ...خونه شما  ارميكه شده ساغر رو م يمنم هر طور. شه يخوب م يليخ يليخ! هيعال يليخان داداش، به خدا خ يوا -
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 :گفت عبداهللا

ماهش هم  هيتازه . ستين يزيروز كه چ سه ماه و ده. كنم تا عده اش تموم بشه يمن هم صبر م. كار رو بكن نيحتماً ا -

 !گذشته

كرد و  نيميعبداهللا با تعجب رو به س. به سكوت و غم شد لياش تبد يوا رفت و خنده و شاد خيمثل  نيميناگهان س يول

 :گفت

 ؟يناراحت شد هويچرا  ن؟يميشد س يچ -

 :و گفت ديچادرش را جلوتر كش نيميس

 ...شه  ينم... خان داداش  هيچ يدون يم -

 شه؟ ينم يچ -

 .خونه شما اديكه ساغر ب نيهم -

 :منتظر عبداهللا نماند و ادامه داد نيميس

شه و جواد  يتازه جواد و داوود هم خلقشون تنگ م. كنه يم يزيآبرور يو حساب ندازهيبفهمه جار وجنجال راه م ياگه آقاتق -

افته تو دهن همه و  يم ثتونيحرف و حد. ستين ياصالً خونه شما كار عاقالنه ا. نه خان داداش. كنه يمنو زهرمار م يزندگ

 !فكر بكر هي. دارم گهيفكر د هيمن . ره يسر و همسر م شيآبروتون پ

 :است، گفت يمنطق نيميس يحرفها ديكه د عبداهللا

 ؟يچه فكر -

ساغر  ميگم بذار يمن م. هيعال يليخودش خ نياونم از ته دل ا نيكه شما ساغر رو دوست دار نيخان داداش هم نيبب -

گه ساغر  ينم يبه كس نيبه خاطر شه يهم تق. هم بفهمه كه عروسش اونجاست يهمون جا خونه زهرا خانوم بمونه و تق

 !رنخونه شون ندا يخدا رو شكر اونا اصالً مرد تو. ارنمونده كه چسر عذب و مرد جوون ند ييكجاست، هم ساغر جا

 :را قطع كرد و گفت نيميحرف س عبداهللا

 !خونه اون هرزه بمونه؟ يبذارم تو ؟يچ -
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خونه  اديز نيذاره شه يهم كه شده نم اديبا داد و فر رهيگ يبار خونه اش روضه م كي يزهرا خانوم چون هفته ا. نه داداش -

مونده و  يتق غهياالن مدت سه ساله كه ص يرفته ول راههيدرسته كه ب. مادرشو نداره يتحمل ناراحت يليخ نيبعدشم شه. بمونه

 .نرفته يا گهيطرف مرد د

 :و گفت ديكش يآه عبداهللا

 .بگم يدونم چ ينم -

 .ميكن يواسه كارامون استفاده م ياز وجود تق. دونم يمن م يول -

 .سوءاستفاده كنم يخوام از كس يمن نم يول -

 !به عهده من نيرو بذار زيشما همه چ. تيو آزار و اذ ييآبرو يست از ببنده خدا هينجات . ستيكه سوءاستفاده ن نيا -

 :تكان داد و گفت يسر عبداهللا

 .مواظبش باش يليفقط خ... فقط  -

 .ميكن يما زنا خودمون درستش م نياگه شما اجازه بد. هم ساغر د،يزيمن عز ةهم شما واس! به چشم خان داداش يا -

 :زد و گفت يپوزخند عبداهللا

 !ميكم گفت ميبگ ياز شما زنا كه هر چ -

 :خنده و عبداهللا گفت ريدو زدند ز هر

 ؟يخور يم يناهار چ نميخب بب -

تازه بچه هام االن . ره يدلش داره هزار راه م چارهيزودتر برگردم، االن اكرم ب ديمن با. خان داداش اصالً حرفشم نزن يوا -

باشه كه  اتوني! ها نيمنو خواسته بود نيبخر نيخواست يم ييزايچ هي نينازن هيزيداداش، مثالً واسه جه يراست. اومدن گهيد

 .حرفمون دو تا نشه

 :زد و گفت يلبخند عبداهللا

 حتماً -

 :گفت نيريش يخودش را جا به جا كرد و با لبخند نيميس
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 د؟يبه ساغر بگم شما خواستگارش هست -

 :خورد و گفت يتكان عبداهللا

 .نه -

 :گفت رتيبا ح نيميس

 ...نه؟ شما خودتون  ؟يچ -

. بشه واريام يليخوام خ ينم. تا وقتش برسه ميصبر كن ديبا. هنوز اون عده داره يآره من گفتم تا آخرم پاش واستادم ول -

 .تا اون موقع من مردم ديشا

 كردها؟ يم يراحت تر زندگ يليگفتم اون خ ياگه م يول! رهيدشمنت بم. اوا خدا نكنه -

 .بذار كارمو بكنم. ينه آبج -

 .هم اومد ياوا مرتض. باشه چشم -

 :گفت نيميس. از در وارد شد و سالم كرد يمرتض

 كرد؟ تتياذ يليخ يجان عمه، گل يمرتض -

 !هم بغلم كن هم به شكمم برس. رهيگ يگفت كف پاهام درد م يگفتم چرا، م ينذار، م نيگفت منو زم ينه عمه فقط م -

 :و گفت ديخند نيميس

 !شكموئه، درست مثل باباش يليخ. دونم يم -

 .نمود و رفت يهم از برادر خداحافظ نيميدر بدرقه كرد و س يرا تا جلو نيميس عبداهللا،

 :پدر و گفت شيآمد پ محمد

 رم؟يبگ يآقاجون ناهار چ -

 :و گفت ديبه كت و شلوارش كش يدست عبداهللا

 .من رفتم... مواظب حجره باش و چشات رو خوب واكن . كار دارم ييجا. ستميمن ناهار ن -

 ن؟يگرد يبرم يآقاجون ك -
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 .حجره رو قفل كن و برو ومدم،ياگه تا غروب ن. ستيمعلوم ن -

 .چشم به امان خدا -

 ي، مرد سرشناسعبداهللا. كرد يبالفاصله سالم م ديد يهر كس كه او را م. ديرس ابانياز بازار كفاشها گذشت و به سر خ عبداهللا

 .گذاشتند يبود كه همه به او احترام م

السطالن  نيام دانياز م. شد ادهيپارك كرد و پ يرا گوشه ا نيماش دان،يبه م دنيقبل از رس. شد و به راه افتاد نيماش سوار

 .رفت ليراست به حجره وك كيگذشت و 

 .كاسب ها و شاگردانشان مشغول خوردن ناهار بودند شتريب

 :ديكش اديفر ليحجره وك يجلو عبداهللا

 ؟ييكجا! نامرد ليوك يآها -

را گرفت و  شيوحشت سراپا. زند يو او را صدا م ستادهيا نيو خشمگ يعصبان اريكه بس ديعبداهللا را د شه،ياز پشت ش ليوك

 :به شاگردش گفت

 .زود باش ااهللاي. ستيبرو بگو ن -

 :به عبداهللا گفتو  ديپر رونيب زيبالفاصله از پشت م شاگرد

 ش؟يفرما. ستين ليآقاوك -

 :جوانك انداخت و گفت يبه سرتاپا ينگاه عبداهللا

 .رم سراغش ينه، بذار خودم م يول...  رونيب ادينامردت بگو ب يبرو به اون اوستا -

 :را گرفت و گفت شيجلو ل،يخواست وارد حجره شود، اما شاگرد وك عبداهللا

 ... يخوا يو م نييپا يندازيست كه سرتو م لهيطو نجايمگه ا -

 :و گفت ديجوان كوب نهيدستش را به س عبداهللا

 !دارش هستم لهيآره جونم، من هم طو -

بود خودش  دهيچسب واريد خيكه ب ليعبداهللا وارد حجره شد و وك. افتاد وهيم يخال يجعبه ها ياو را هل داد و جوانك رو بعد



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٣١

 :زد و گفت راههيرا به ب

 ...كجا؟ قدم رنجه  نجايشما كجا، ا! ماهت يسالم به رو! خودم شيبه، سالم قوم و خو به -

نه؟ مگه نگفتم اگه سر  ايكن، هان؟ گفته بودم  رونيمگه نگفته بودم پاتو از كفش اون ب! يپست عوض ةكيخفه شو مرت -

 ؟يمزاحمش شد يكنم، هان؟ واسه چ يخودم زردت م يراهش سبز بش

 :گفت يرفت م يكرد و طفره م يكه مدام من و من م ليجلوتر رفت و وك عبداهللا

 ن؟يزن يحرف م يآخه از چ. نيگ يم يشما چ... دونم شما  يمن كه اصالً نم -

عبداهللا با . توانست يخواست فرار كند اما نم يم د،يرس ينم فيكه زورش به حر ليوك. با مشت و لگد به جان او افتاد عبدالهه

 :زد يم اديفر آشكار يخشم

 !بوالهوس كهيمرت -

 :بلندش كرد و گفت نيكت او را گرفت و از زم قهيدو طرف  بعد

 يگرد يكه دنبالش م ياون عبدالله. نجامينجاتت بده؟ خب من ا اديعبداهللا كجاست كه ب يمگه نگفته بود! نجاميمن ا ناها،يا -

 !يطور نيا...  اميدرم پشت اون يخوام بهت بگم چطور يحاال م! جولت واستادم. منم

 .حمله كرد ليبه وك يدوباره مثل ببر زخم بعد

خورد و  زيبه لبه م ليسر وك. پرت كرد يرا به گوشه ا ليداخل مغازه و تا خواستند آنها را جدا كنند عبداهللا وك ختندير مردم

 .شكست

بار كه عبداهللا را  دانيم ةاكثر كسب. نشاندند يصندل يبود، رو يرا هم كه خون از سرش جار ليو وك دنديرا كنار كش عبداهللا

 .كردند يم يشناختند، او را به آرامش دعوت م يم

 :بلند گفت ييبعد با صدا. ديآورده بودند، سر كش يرا كه برا يآب خنك وانيآنها گوش داد و ل يبه حرفها يقيدقا عبداهللا

 !نامرده يليدونم خ يفقط م. شناسمش ياصالً هم نم ندارم و ينسبت چينامرد روزگار ه نيمن با ا نيهمه تون بدون -

 :ديكش اديكرد و فر ليرو به وك بعد

 !ينيب يوقت آفتاب رو نم چياگه تكرار بشه مطمئن باش ه گهيدفعه د. بود كيكوچ ةچشم هيفقط  نيا! نامرد يآها -
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 :دوباره خطاب به مردم حاضر گفت و

 !يعل اي اد،يحاالم عزت ز...  نيكم ندون يرو از نامرد يعوض نيا يول. خوام كه مسدع اوقاتتون شدم ياز همه تون عذر م -

او را به درمانگاه رساندند و بعد از پانسمان سر و  ليخارج شد و همهمه و پچ پچ درگرفت و دو شاگرد وك دانياز م عبداهللا

 .دستش، او را به خانه بردند

 يفرخنده رفت تا در را باز كند و طول اط،يدر ح يبا صدا. سر سفره نشسته بود شيه بچه هاو افسرده، همرا نيغمگ يحور

 :كه صدا زد دينكش

 .زود باش ايب. آقاجون اومده... مادر، مادر  -

 .ديشده د يچيرا مجروح و باندپ ليبا تعجب از جا برخاست و از پشت پنجره وك يحور

 :ديبا او قهر بود، سالم كرد و پرس نكهيبا ا. و از اتاق خارج شد ديو به سرعت چادر به سر كش ديترس يليخ

سرم شد؟ مرد چه به حال و روز خودت  يبود تو يچه خاك نيا. خدا مرگم بده يوا ؟يشد يطور نيشده؟ چرا ا يچ -

 ؟يآورد

 :از شاگردها گفت يكي

 .واسته يليتونه خ ينم. تو مشيببر نينزحمت در اتاق رو باز ك يب. نيخوردن زم ليآقا وك. حاج خانوم ستين يزيچ -

 :با عجله گفت يحور

 .نيطرف، عجله كن نياز ا نيايب نيايب -

 .خواباندند يرا به آرام ليدست رختخواب پهن كرد و پسرها وك كياتاق را باز كرد و بالفاصله  در

 .گرفتند و رفتند ياجازه مرخص لياز وك بعد

 .بخشد يبه او دلگرم نيكرد با كلمات دلنش يم يو سع ديچرخ يم شيوفا ينگران و دلواپس، مثل پروانه دور شوهر ب يحور

 !كننده جيو گ قيعم ياو در فكر بود؛ فكر يول. نارات است نيچن نيكردند از شدت درد ا يساكت بود و همه فكر م ليوك

**** 

 :ديبه حجره برگشت، محمد پرس يوقت. شد و حركت كرد لشيسوار اتومب عبداهللا
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 ؟يآقاجون ناهار خورد -

 :و گفت ديآب را سر كش وانيل عبداهللا

 .اريو ب ريخوش رنگ و رو از مش عسگر بگ يزيد هينه بپر  -

 .با گفتن چشم، به سرعت از مغازه خارج شد محمد

 :به پدر انداخت و گفت يسهراب نگاه. گذاشت و عبداهللا هم مشغول خوردن شد شيپدر را جلو يكه غذا ديطول نكش يليخ

 !شده يآقاجون لباستون خاك -

 :همان طور كه لقمه در دهانش بود، گفت عبداهللا

 .دونم يم -

 .دينپرس يزيچ گريد د،يجواب كوتاه و مختصر پدر را شن يوقت سهراب

**** 

 :دياكرم پرس. سه برگشته اندبچه ها از مدر ديبه خانه برگشت و د نيميس

 افتاده؟ ياتفاق ن؟يميشده بود س يچ -

بخره،  هياسباب و اثاث كهيچند ت نيخواست واسه نازن يخان داداشم م. كردم يبود كه خودم فكرشو م ينه بابا، همون -

 چطوره؟ زيحال عز يراست... خواسته بود با من صالح و مشورت كنه 

 نه؟ ايبخوره  ديدونم دوباره هم با ينم. ديدادش رس ساغر به يقرصها. بهتره يليخ -

 .شه يتا فردا حالش خوب م يآره، ول -

 :ديپرس يبا نگران اكرم

 به سرش اومد؟ يكجا رفت و چ ميدون ياز ساغر چه خبر؟ نم يراست -

 :را باال انداخت و گفت شيشانه ها نيميس

 !خدا بهش رحم كنه. منم خبر ندارم -

دانست  يم. برادرش بود يساغر و دلدادگ شيهمه حواسش پ. ردياز ساغر بگ يدلش نبود تا بتواند خبر يدل تو نيميس
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 .توانست دوباره از خانه خارج شود ينم يساغر هم سخت منتظر اوست ول

. دهآم رونيكرد كه چرا از خانه ب يبود و خودش را مالمت م مانيپش. كرد يو غربت م يدر خانه زهرا احساس دلتنگ ساغر

از  يول. را حس نكند يبيطعم تلخ غر نگونهيو ا. باشد دواريبرادران و پدر حجت ام ياريتوانست به  يباالخره هر چه بود م

 .كرد يم دشيتهد يبزرگتر يماند خطرها يم شتريداد كه اگر ب يم يدلش به او گواه يطرف

 .داد يم يو دلدار يو مدام به او دلگرم ديفهم يبود حال او را خوب م يخانم كه زن با تجربه ا زهرا

البته . نديرا بب نيميبار آن هم صبح زود س كيسه روز فقط توانست  نيبرد و در ا يروز بود كه خانه زهرا خانم به سر م سه

 .گشتند يو ناراحت بودند و به دنبال ساغر م يعصبان يليسه روز، جواد و داوود خ نيدر ا! كوتاه و مختصر يليخ

 .شد يبه پا م يدانست در آن صورت چه قشقرق يخدا م. كه آنها بفهمند ساغر كجاست و او لو برود ديترس يم نيميس

 .بود دهيزمستان از راه نرس يهنوز سرما يهوا سرد بود ول. ديبار يبود و باران م شب

 .آمد اطيدر ح يو درد دل بودند كه صدا يچا دنيمشغول نوش يو زهرا خانم كنار سماور ذغال ساغر

 :خانم ناگهان از جا جست و گفت زهرا

 .نباشن دايپاهاتم جمع كن تا پ. پاشو، پاشو برو پشت پرده! اومد نيخاك بر سرم شه يوا -

 .سبد يبود دمر كرد رو يساغر را كه خال يزود استكان چا بعد

ساغر را هم پشت پرده  يشهاچادر و كف ،يزهرا خانم با چابك. خودش را پشت پرده پنهان كرد يهم با دستپاچگ ساغر

 .سماور نشست يانداخت و به ظاهر، آرام پا

 :بعد گفت. از در اتاق وارد شد و سالم كرد نيشه

 .بفرما، بفرما تو. ننه م تنهاست... تو  ايب -

 :خانم با تعجب گفت زهرا

 ه؟يك -

 .هيآقا تق ست،ين بهيغر -

 .نييبفرما. تو نييبگو بفرما! ياوا آقا تق -
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 .كرد يدر وارد شد و با زهرا خانم سالم و احوالپرس از يتق

 .زند يم رونيكرد االن قلبش از دهانش ب يبود كه احساس م دهيپشت پرده، آنقدر ترس نوايب ساغر

 :زهرا خانم گذاشت و گفت يرا جلو ينيريجعبه ش يتق

 .نيكن نيريدهنتونو ش -

 :كرد و گفت نيبه شه ينگاه ديبا ترد زن

 ه؟يبابت چ -

 :كرد و گفت يخنده ا نيشه

 !مونيبابت عروس -

 د؟يكن يكه عروس ديمگه شما رفته بود تون؟يعروس -

 :از كنار پنجره گذشت و گفت نيشه

 ؟يپرس يم نياصول د يبابا حاال عوض مبارك باشه، دار يا -

 :ناگهان زهرا خانم جلو آمد و گفت يبردارد، ول يزيرفت كه از پشت پرده چ نيشه

 ؟يخوا يم يچ -

 :شد و گفت خكوبيم شيبا تعجب سر جا نيشه

 .دامنم رو -

 .گهيبرو بردار، برو د. كمده يتو ست،ياونا ن -

 :گفت يتق. و به رفتار مادرش مشكوك شد ديرا درهم كش شيابروها نيشه

 .ميما فكر همه جا رو كرد. نيزهرا خانم، شما ناراحت نباش -

 فكر زنت، من، بچه ها و عروسات، دخترت؟ ن؟يكرد يچه فكر -

 :گفت يبا ناراحت نيشه

اصالً باباجون . ميا گهيهمد غهيما ص يتو كه خبر داشت ؟يكن يخون به دلم م يچرا دار هيها؟ چ يزن ياوا ننه حرفا م -
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 .شه يكه دوال دوال نم يشترسوار

خودش اومد و منو خواست االن سه ساله  ر؟يمنو بگ ايفتم بمگه من گ... اومد؟ بعدشم  يموندم و صدام در نم يم غهيص يك تا

 .ياقا تق نيبگ يزيچ هيشما  م،يدون يندونه، ما سه تا كه م يهر ك گهيد

 :كرد وگفت يتك سرفه ا يتق

اونقدرم . ندارم يكس هم ترس چياز ه. كنم يكه دلم بخواد م يدونن كه من هر كار يخونه ما م يزهرا خانوم همه تو نيبب -

واسه زن و بچه هام كم نذاشتم كه بخوان  يچيهم ه ياز نظر راحت. رو هم بدم گهيد يكيدارم كه كنار زن و خوانواده ام، خرج 

تونه كه لنگه پا  ينم. داره يحق ايدن يهم تو نيباالخره شه. هم عمل نكردم دقانونض. كار خالف شرع هم نكردم. گله كنن

 كجاش خالفه؟ نيا. شيسر خونه و زندگ نهيش يحاال كه شوهر داره م. رفت يم راههيبخب داشت به . بمونه

 :تكان داد و گفت يخانم سر زهرا

 .اديحاال خدا نكنه كه سرم ب. شهيهم. دميترس يم گرانيد نياز ناله و نفر شهيهم -

 :را درهم كرد و گفت شياخمها يتق

 شهيمن هم. خنده كه بخواد جار و جنجال راه بندازه يپدرش م يبه گور ب. بكنه نيبخواد ناله و نفر يكنه هر ك يغلط مخ -

من . خواد، باشه يهر كه م ريحاال تقص. هم واستادن و لُغز بار هم كنن رو ندارن يكه تو رو يحق نيگفتن نه كوكب، نه شه

 نه؟ اين بهت گفتم يشه يآها...  نيشه. شه ينم ميحال يچيه

 :تگف يحوصلگ يبا ب نيشه

 !يبار صد بار گفت هيآره بابا، عوض  -

 يزند، در صورت يحرف م يبا تق ييابا يچگونه و با چه كالم تند و ب نيتوانست بشنود كه شه يم ياز پشت پرده به خوب ساغر

 .كرد ياطاعت امر م دياو حق اعتراض نداشت و فقط با. بود» چشم«كه كوكب فقط ورد زبانش 

حجت بود كه  نيانداخت دست آخر ا يراه م يو اوقات تلخ ديكش يم اديسر حجت فر ايثر يتافتاد؛ وق ايخودش و ثر ادي

و انتقام  ريآورد و حاال دست تقد يخودش نم يو به رو ديد يرفتارها را م نيكوكب تمام ا. آمد يو كوتاه م ديخر ينازش را م

 .را كه سر ساغر آمد، سر كوكب آورده بود ييزمانه، بال
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 :زهرا خانم گفت يخواست از جاش بلند شود و برو، ول يتق

 .گذره يهرچند بهتون بد م ن،يداشته باش فيتشر نجايامشب ا -

 .چهلمه گهيسه روز د م،ينيبب هيواسه چهلم حجت ته مينيبش ديخوام برم خونه، فردا با يم ه؟يحرفا چ نينه بابا ا -

 :گفت نيشه

 .گهيد يبخواب يخوا يم يصبح زود؟ االنم اگه بر اي ين بركنه اال يم يحاال چه فرق. خب صبح برو -

 :نرم شد و گفت د،يرا د نيشه يدلخور يوقت يتق

 .رم يخوابم صبح م يم! همه اش يامشبم رو نيباشه ا -

 :لب نشاند و گفت يبر رو يكه موفق شده بود لبخند نيشه

 ؟يخر يفردا اون انگشتر رو برام م ،يتق -

 :گفت ريخانم با تغ زهرا

 !كشمش هم دم داره واهللا ه؟يچ يتق! اوا خدا مرگم بده -

 :شد و گفت يعصبان نيشه

من  ؟يبه كار ما دار كارياصالً تو چ! گه يحرف رو هزار بار نم هيكار من دخالت نكن؟ آدم  يصد دفعه بهت نگفتم تو! ننه -

اونم داره منو . دوستش دارم شتريب يطور نيا. صدا كنم يدوست دارم اسم شوهومو خال. خان يتق اي يبگم آقاتق اديخوشم نم

 مگه نه؟ م،يهست يهم هردومون راض يليخ. زنه يصدا م يخال يطور نيهم

 :به زهرا خانم كرد و گفت ينگاه يتق

 .دوست داره صدام بزنه يراحت باشه و هر چ نيبذار -

 .را ندارد نيشه يطاقت ناراحت يمشخص بود كه تق كامالً

چطور پدرشوهرش به او دلب بسته و عاشقش شده . يداشت و نه مال و ثروت ييكه نه بر و رو نيشه. زده بود رتيح ساغر

 بود؟

 :جلو آمد و گفت يتق. را نگاه كرد رونيدوباره رفت كنار پنجره و با اخم ب نيشه
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 .خرم يست مگفتم بعد از مراسم حجت وا يشه ول يفردا كه نم. خودتو لوس نكن نقدهيا گهيخب، تو هم د -

 يمگه م. گهيد يريبگ يخوا يچهلم م هي. خدا رحمتش كنه امرزتش،يخب خدا ب! مراسمت نيبا ا ياوه تو هم كه منو كشت -

 ؟يكن كاريچ يخوا

 :شد و گفت يعصبان يتق

 ته؟يها، حال ياوردين ياسم اون بچه رو آورد. دمشيدهنتو بكش تا نكش پيز! اوهو، اوهو -

 :دار كرده، زود به خود آمد و گفت حهيكه متوجه شد احساسات پدرانه او را جر نيشه

خسته  يليخ ميبخواب ميبر ايب. ميريگ يم مير يباشه بعد از مراسم با هم م. خواستم ناراحتت كنم يواهللا نم! خدا مرگم بده -

 ها؟ ينكن داريننه منو صبح زود از خواب ب. پاشو. ميومديكم كه راه ن. ميشد

 .و او را به تك اتاق خودش برد و در را هم بست ديرا كش يدست تق نيشه

 يول. دنديبعد چراغها را خاموش كردند و خواب يساعت. آورد رونيخانم ناراحت شد و ساغر را آهسته از پشت پرده ب زهرا

. ساغر واقعاً خسته بود. بخوابد يتوانست به راحت يو نم ديترس يم تينها يب يو تق نياز حضور شه. ساغر مدام در هول بود

 !ايدن نيدر ا زيو اصالً از همه كس و همه چ رشيو تقد شتاز سرنو ش،يزندگ يخسته از تمام لحظه ها

 يم ديو عمر خودم دارم؟ بع يرو در زندگ يزيچ نياصالً من هم چن ايو آرامش؟ آ يراحت ادي يم يپس ك« ديشيخود اند شيپ

 »دونم يم ديواقعاً بع. دونم

ساغر دوباره پنهان شده و زهرا خانم كنار . بودند داريقبل از او ساغر و زهرا خانم ب يشد ول دارياز خواب ب يزود تق صبح

 .سفره صبحانه تنها نشسته بود

كند، آنجا را  داريرا از خواب ب نيبعد بدون آنكه شه. كرد و به اصرار زهرا خانم، همانجا صبحانه خوردند كيسالم عل يتق

 .ترك كرد و به خانه خودش رفت

 .ديرا كه در حال رفتن به مدرسه بودند، د ومرثيو ك امكيرا باز كرد و س اطيح در

 :لب گفت ريگذاشت و ز نييرا از بغلش پا يگل. شوكه شد ،يتق دنياز د نيميس

 !هاشم يقمر بن اي -
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 .سالم كرد يبعد با دستپاچگ و

 :و بچه ها گفت نيميخوش و شاد رو به س ييحاال به خانه برگشته بود، با رو روز نيكه بعد از چند يتق

 مدرسه؟ نير يم نيبچه ها، دار نميسالم، بب -

 :گفتند كصدايها  بچه

 .آره آقابزرگ -

 :و گفت ديخند يتق

 .نشه رتونيد ديزود باش! به سالمت ديبر -

 ،يتق دنياما او هم با د. اورديب نيرزميتا سبد استكان ها را از ز كه بساط صبحانه را حاضر كرده بود، از اتاق خارج شد اكرم

 :و با من و من گفت ديرنگ از رخش پر

 .سـَ سالم آقابزرگ -

 :كرد و گفت يتك سرفه ا يتق

 !يزن ياكرم؟ تُپق م هيچ -

 .يطور نيبزرگ هم... آقا  يچيه -

 كوكب كجاسن؟ -

 .اتاقن يتو -

 كيرا گم كرده بودند منتظر  شانيكه دست و پا نيمياكرم و س. راست داخل اتاق شد كيباال رفت و  وانيا ياز پله ها يتق

 :داد و گفت نيمياكرم سبد را به دست س. جنجال بزرگ بودند

 .رم تا به داوود بگم باباش اومده يمن م -

 .بالفاصله به اتاقش رفت و

 .داوود، داوود -

 :گفت لباس بود، دنيكه در حال پوش داوود
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 ؟يچته؟ سر آورد ه،يچ -

 !اتاقشه ياالنم تو. آقابزرگ اومده -

 :شد و گفت خكوبيم شيسر جا داوود

 !امروزمون هم درست شد ةحضرت عباس، برنام اي -

هم رفت و جواد را باخبر كرد و بعد با سبد داخل اتاق  نيميس. ديبه سرعت از اتاق خارج شد و اكرم هم پشت سرش دو بعد

 .شد

خود فكر كرد  شياو سوخت و پ يدلش برا يتق. تب نداشت، اما هنوز رنگش زرد بود گريبهتر شده بود و د يكوكب كم حال

 »!داغ بچه ام كم بود، هوو هم سرش اومد«

 :رفت و كنار كوكب نشست و آرام گفت كترينزد

 زن؟ يچطور -

 :گفت يمارياز ترس بود تا ب يناش شتريرنگش ب يدگيكه پر كوكب

 سفر خوش گذشت؟ آب و هوا چطور بود؟ ن؟يآقا شما چطور خوبم -

 :داد و گفت هيتك يكمرش را به پشت يتق

 .ديبار ياونجا هم سرد بود و همه ش بارون م -

 :با تعجب گفت كوكب

 !فصل هواش هنوز گرم باشه نيا يتو ديا جنوب كه با -

 :كه بند را آب داده و خودش را لو داده بود، گفت يتق

 .نوب نبودم، شمال بودممن كه ج -

 :مشكوك به شوهرش كرد و گفت ينگاه كوكب

 .ديكردم جنوب هست يم اليمن خ! نيآهان شمال بود -

 :پدرشوهرش گذاشت و گفت يرا جلو ياستكان چا نيميس
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 .آقابزرگ دييبفرما -

 :قند را برداشت و گفت يتق

 .خورم يقند پهلو م هيفقط . كنم صبحونه خوردم ينم نيريمن ش -

را  يتيگونه اعتراض و شكا چيقدرت ه ن،يمتعجب و مشكوك شد، ام برخالف شه شياز پ شيب فياز حرفها و رفتار تق كوكب

 .دهن او را بسته بود يساغر هم قوز باالقوز شده و حساب هينداشت، بخصوص حاال قض

 :گفت يكه تق ديطول نكش يليدر اتاق بودند و خ همه

 ا پس ساغر كو؟ -

 او، همه خشكشان زد و به هم نگاه كردندپرسش  نيا با

 .كرد يدرخواست كمك م شيبه پسرانش انداخت و با چشمها زيالتماس آم ينگاه كوكب

 :دوباره گفت يتق

 ساغر كو؟ دميپرس -

 :جواب داد داوود

 .اون رفته... آقاجون  -

 :ديبا تعجب پرس يتق

 !ه؟يرفته؟ كجا رفته؟ اونم اول صبح -

 :سفره انداخت و گفت يولقمه نان را ر داوود

 !خونه رفته نياون از ا -

 :توانست باور كند، گفت يوجه نم چيشده بود و به ه ريغافلگ يكه حساب يتق

و لب  نيرفته؟ كجا رفته؟ د آخه جون بكن يمگه بزغاله بوده كه بره و برنگرده؟ اصالً واسه چ ؟يچ يعنيخونه رفته،  نياز ا -

 .نزدم شيرو آت يتا همه چ نيواكن

 :گفت تيبه كوكب كرد و با عصبان يبالفاصله نگاه تند بعد
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باالخره كار خودتو  ؟يكارا رو تو كرد نيها؟ تموم ا ،ينه؟ تو آواره و سرگردونش كرد يآره؟ تو پرش داد يتو كرد -

 .كنم يم تيحاال حال! همه كس يب طهيآره؟ سل ،يآبرو كرد يهم منو ب يهم اونو سوزوند ؟يكرد

خواست به كوكب حمله كند، اما پسرانش مانعش  يتق. خون از دماغ زن فوران كرد. كان را به طرف كوكب پرت كرداست بعد

 :خودش را تبرئه كند، گفت نكهيا يبود برا دهيترس يليكوكب كه خ. شدند و نگذاشتند

 .خودش گذاشت و رفت ييآبرو ياز ب. آبرو بود يبه خدا خودش ب -

 :گفت اديدو برابر شد و با فر يكوكب، آتش خشم تق يحرفها با

 .كنم ها يرو داغون م يزنم همه چ يبه موال م. نيكن ميبابا حال! كنه؟ يداره عر عر م يننه تون چ نيا! ؟ييآبرو يكدوم ب -

 :نشاند و او را ساكت كرد و گفت چيپدرش را كنار رختخواب پ داوود

بچه چطور داره  نيا نيكن گاين. نيكن يم اديداد و فر يبگه ه يزيچ هي ادي يتا م. آدم حرف بزنه نيذار يآخه شما كه نم -

 .نيآخه بابا اَمون بد. كشه يم غيج

كرد او را آرام  يم يمدام سع نيميكرد و س يم هيگر غيو ج اديبود، با فر دهيپدربزرگش ترس اديداد و فر يكه از صدا يگل

 :گفت يقرار يو ب تيبا عصبان يتق. كند

 .گهيبگو د االي... گه بگو  يكه م ييآبرو يب نياز هم -

 :گفت جواد

 !دياريكه جوش ن يبه شرط يول. م يمن م -

 :جواد دوباره گفت. نداد و به جواد نگاه كرد يجواب يتق

 .هيشوهر حور ليوك نيسر ا ريهمه ش ز -

 .جمع تر گوش داد يخورد و با حواس يتكان يتق

. كرده يم تشيشده و اذ يپست فطرت، چشم به ساغر داشته و مرتب سر راهش سبز م ةكيمرت نيا شياز چند سال پ -

رو  ليفهمه و هر دفعه نوك وك يم امرزيخداب يب يب نكهيتا ا. و اكرم نيميبه س يگفته، حت ينم يزيساغر از ترس آبروش چ

 يخراب بشه، حرف شيزندگ يو حور ديو جنجال راه بنداز ديبفهم شماكه  دهيتر يهم، چون م امورزياون خداب يول. نهيچ يم
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 .كنه يزنه و سكوت م ينم

كه حجت و  ياما اون روز. گن ينم يزياونام به مردا چ يب يب هيو به توص. فهمند يهم م نيمياكرم و س واشي واشي نكهيا تا

 !آب يرو ختيرو ر ليرو به حجت لو داد و پته وك زيبود سر دعوا همه چ دهيكه موضوع رو فهم ايدعواشون شد، ثر ايثر

ساغر رو نداشت، افتاد جون حجت و ساغر رو  يهم كه طاقت ناراحت يب يساغر رو زد و ب ل،يهم عوض وك امورزيخداب حجت

. بازتر شد ليحجت مرد، راه واسه وك يوقت. و با حجت دعواتون شد و حجت هم رفت ديبعدشم كه شما اومد. داد ينجات م

 .ميهنوزم شما و ما، مانعش بود يول

نقشه رو دور از  نيا ليحاال نگو وك. خونه ما اديساغر چند روز ب ييو گفت مادرم گفته زن دا نجايروز اكبر اومد ا هي نكهيا تا

 ...دو روز بعد اون نامرد ... ره اونجا  يساغر كه م. بوده دهيو بچه هاش، واسه ساغر كش يچشم و عقل حور

 :كرد، با خشم گفت يباز او را نگاه م مهين يفقط با دهان يكه در وحشت و ناباور يشد و تق ساكت جواد

 ؟ياون نامرد چ -

خواد به  يتا م يول. سر وقت ساغر ادي يرفته م رونياز خونه ب يحور نهيب يم ياون نامرد وقت. آقاجون نيبد نك اليخ -

 .گردونه خونه يساغر رو برم ل،يرسه و ضمن دعوا با وك ياز راه م يمقصود نابكارش برسه، به خواست خدا، حور

بعد، هر  يول. ميماها هم خونه نبود. و ساغر دعواشون شده و ساغر گاشته رفته زيبعدشم عز... هم ناراحت شده بود  يليخ

 !ستيكه ن ستين ن،يزم يانگار آب شده و رفته تو. نداشت دهيفا ميكه دنبالش گشت يچ

 :و رو به كوكب گفت دييرا به هم سا شيدندانها. چشمانش سرخ و رگ گردنش متورم شده بود. ديرزل ياز خشم م يتق چانه

 !اونجا؟ نيچرا ساغر رو فرستاد نيدونست يبود؟ خب شماها كه م ختهيآب نر يرو رو ليوك ةپت ايمگه ثر -

 :كرد و ادامه داد شيبعد رو پسرها و

عوض  ن؟يو نگاهش كرد نينشت يرتيغ يها؟ با ب ن،يكرد يبه ناموستون نظر داره، چه غلط ليوك نيدونست يشماها كه م -

 رتيوغ يمردونگ نيبه ا واهللايا! واهللايآره؟ بابا ا ن،يهم داد يشتريب دونيبهش م ن،يو با خون خودش غسلش بد نيبر نكهيا

 !و قدرتتون

 يچ ايگن؟ اصالً دن يم يمردم چ يوا يوا يوا. م نشستسر يرو يتيثيح يخاك ب. شدم اهيبدبخت و روس. بر سرم شد خاك
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 .شونو نداشتن وهيعرضه نگه داشتن عروس ب يخونه تق يآواره شده چون مردا يگه؟ عروس آقا تق يم

سرش  ييسر راهش واستادن و تا حاال چه بال ييدونه چه گرگها يكه اون دختره داره حاال خدا م يبا خوشگل! داديداد ب يا

 رونيپناه رو از خونه من ب يدختره ب نيا ،يبه چه حق. يآبرو بش يطور ب نيخودت هم ياله. مرگت بده زن يخدا اله! اومده

 ؟يكدوم قبرستون چال كرده بود يتو تويلسوزآخه انصافت كجا بود؟ آخه رحم و د ؟يكرد

 يچيه اقتيتو ل ؟يو زندگ يرو چه به عروس دار تو ؟يو خانم يآخه تو رو چه به بزرگتر! عجوزه ته،ينمك نشناس، عفر يا

و خاكستر  يتا بسوز شيآت يتو رو زنده زنده انداخت تو ديحقته، به خدا با اديهم كه سرت ب ييهر بال ،يچيه...  يرو ندار

 .يبش

 :با شتاب از جا برخاست و گفت بعد

كرده چون مال و  اليخ. طرفه يپس و رذل و نامرد بدونه كه با ك ةكياون مرت ديبا. رو بذارم كف دستش ليحق وك ديبا يول -

 !مرد... من مردم بابا  ستم؛يترسم؟ نه من مثل پسرام بزدل ن يداره من م ايمنال و برو و ب

 :گفت يبا ناراحت داوود

 ينم نكهيا گهيد. ره نشهواسه خاطر خواهرمون بود كه با بچ هاش آوا يكي ميومدياگه جلوش درن. آقاجون. ميستيما نامرد ن -

تو كارامون  يحت. ذاشتم ينه محلش م م،يگرفت يم لشيما هم به نوبه خودمون نه تحو يول. ميراه بنداز ييآبرو يب ميخواست

وقت  چيوگرنه ه ميكدوم خونه نبود چينه من و نه جواد، ه يرفت خونه حور ساغرهم كه  ياون روز. ميداد يهم راهش نم

 .افتاد ياتفاق ها نم نيا

ساغر را به همه  يكه هر آن، ماجرا را لو دهد و جا ديترس ياز خودش مطمئن نبود و م. زد يبه شدت شور م نيميس دل

 .از اتاق خارج شد يكردن گل زيتم ةخاطر به بهان نيبه هم...  ديبگو

 :گفت يتق

 .رم سراغ اون نامرد يبه هر حال، من م -

 :گفت جواد

گن الم تا كام هم  يم. هم دستش شكسته هم سرش. زده بهش نيماش هيشده كه  يرد م ابونيخ داشته از. اونو خدا زده -
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 .خدا كنه الل هم شده باشه. زنه يحرف نم

 :بود، گفت ستادهيهمان طور كه ا يتق

 !منم برم سر وقتش ديپس با. اونو خدا زده، من كه نزدم -

 :و گفت ستاديدر اتاق رفت و ا يكيتا نزد بعد

 .آبروم رفته يبه اندازه كاف! چهلم يچهلم ب -

و  نيميس. فرستاد يم نينفر شيكرد و به بخت بد خو يم هيكوكب فقط گر. شدند ليخانه وك يهمراه جواد و داوود، راه يتق

 .دانستند يآمد، حق مسلمش م يرا كه سرش م ييسوخت و هر بال يكوكب نم يكدام دلشان برا چياكرم ه

در را باز كرد و پدر و برادران را آشفته و  يكه حور دينكش يطول. زنگ را فشار دادند ،يدر خانه حور يو پسرانش جلو يتق

 :گفت يتق. كرد يهراسان با آنها سالم و احوالپرس. ديپشت در د يعصبان

 اون شوهر نامرد پست فطرتت كجاست، هان؟ -

 :پدرش را حدس زده بود، گفت تيكه علت عصبان يحور

شما رو . نداره يحال خوش. ضهياون االن مر. به خاطر بچه هام. به خاطر من آقاجون...  نيايرو خدا شما كوتاه ب آقاجون، تو -

 .نيبه خدا سر و صدا راه ننداز

 :گفت يتق

 .برادراتم فقط واسه خاطر تو كوتاه اومدن يتا حاال كه من خبر نداشتم ول -

 يحال و احوال چيبدون ه. ديشده و دست گچ گرفته، در رختخواب د يچيپرا با سر و صورت باند لياز در وارد شد و وك يتق

 :گفت

 يدونستم باهات چه كار كنم، ول يكه خدا زدتت، وگرنه م فيح ف،يح. يستيتو مرد ن! يآشغال و لجن يليخ! ينامرد يليخ -

اون وقت چشت دنبال  ،يداشت يخوب نيزن به ا هيبود،  تيزندگ يجواهر تو هيتو . يرو ندار يچيه قاتيبدون تو ل نويا

 !ناموس مردم بود؟

و بچه  يحور ؟يديفهم ،يخونه من بذار يپا تو يحق ندار گهيد. يتر يبر سرت كنن كه از شمر ذوالجوشن هم جهنم خاك
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نامرده حالم بهم  يبرو گمشو كه از هر چ. بشه داتيشكنم اگه اون طرفا پ يرو م يكيتو  يپا يچشمم، ول يها قدمشون رو

 سگ رو چه به عزت؟. قائل بودم تكه واس ياون همه عزت و احترام فيح ف،يح. خوره يم

 :جواد به دنبال پدر رفت، اما داوود، قبل از خروج، گفت. از اتاق خارج شد بعد

 !ميرس يبعداً نوبت ماست، خدمت م يفعالً كه خدا زدتت، ول -

 .ختير يبود، آرام اشك م ناراحت شده يليكه خ ليوك. خارج شدند يسه از خانه حور هر

 .كرد يم هيدرِ اتاق نشسته بود و فقط گر ةدر آستان يحور

 :زد شيصدا ليوك. ديايدرن شيدهانش گرفته بود تا صدا يرا مچاله كرده و جلو چادرش

 يحور ،يحور -

 .سرش را باال گرفت و نگاهش كرد يحور

 :گفت يبا بغض ليوك

 .شميپ ايب -

 :با تضرع و التماس گفت ليبود، با تعجب كنار او نشست، وك دهيند انياو را گر شيوقت در طول زندگ چيكه ه يحور

. بود طونيبود ش يخدا هر چ يبه خداوند يول. جفا كردم. بد كردم يليمن به تو خ. جون اكبر منو ببخش. منو ببخش يحور -

دلم  غمبر،يبه پ يو بزك كرده دور تا دورم بودن، ول يقرت ينااگر چند صد تا ز. رميم يتو م يمن ب. وام9خ يمن، من تو رو م

 .به فكر تو بود. آخر خط مال تو بود

 

 نييپا نيكنم، زم يبه خدا باغ دماونم رو به نامت م. منو ببخش ياگه دوست دار. حاالم دست خودته. اشتباه كردم يليخ من

 ييكه چه بالها دميچند روزه فهم نيمن ا. دارم مال تو يهر چ. كنم يخونه رو هم به نامت م نياصالً ا. كنم يرو هم به نامت م

 !ايارزه به تمام دن يتو م يمو هي. گل، پژمرده كردم كيسر تو آوردم و چطور تو رو مثل 

 .يدر پ يكرد چند سرفه پ يسرفه ا ليوك

 يزن يحور. نسبت به او احساس كرد ديشد يبود، در دل ترحم دهينشن لياز وك ييحرفها نياش چن يكه در تمام زندگ يحور
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 .شوهرش يدانستند،حت يرا همه م نيخوش قلب و مهربان بود و ا

 .را آرام كرد و او را خواباند ليدلگرم كننده، وك يلحن با

 دميطور كه از جواد فهم نيا. كن حالت خوب بشه يفقط سع. گذرم يمعلومه كه از گناهت م ،يپدر بچه هام ،يتو شوهرم -

كس  چيآخه اون ه م،يهمه ناراحت. كجا رفته ستيمعلوم هم ن. ساغر و مادرم دعواشون شده و ساغر هم از خونه گذاشته رفته

 .كنه يدونه كه االن كجاست و چه كار م يخدا م. ششيرو نداره كه بره پ

 .كرد و به فكر فرو رفت رتياز گم شدن ساغر ح ليوك

 :گفت يحور

 ؟يشد؟ چرا ناراحت شد يچ -

 :به همسرش كرد و گفت ينگاه ليوك

 مونه؟ يخودمون م شيبهت بزنم پ يحرف هياگه  يحور -

 .مطمئن باش. گم يجا نم چيكس رو ه چيمن حرف ه ؟يمگه به من شك دار -

 انگار اول باور يهمون روز به ساغر گفتم ول ييزايچ هيالبته من . خاطرخواه داره كه خودشم خبر نداره هيساغر  ،يدون يم -

 .اون مرد بدونه ساغر كجاست ديشا يول. خاطرخواهشه شيگم االن پ ينم. نكرد

 :گفت رتيبا ح يحور

 ها؟ ،يگ يجون اكبر دروغ كه نم... جون من  ل،يوك -

از ساغر با من كتك  يبانياون به پشت ياگه راستشو بخوا. خواد يهم خاطر ساغر رو م يلياون مرد خ. گم ينه دروغ نم -

 .تر بشم كيمن باز بشه و به تو نزد يباعث شد چشمها يكتك كار نيچون هم. ستميمن ناراحت ن يول. كرد يكار

 :ديآهسته پرس يحور

 .به من بگو ل؟يوك هياون مرد ك -

 ؟ينزن يكه حرف يد يقول م -

 :گفت ليبا سر جواب مثبت داد و وك يحور
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 ...مردتره  يليباشه از من و امثال من خ يهر چ. مرده هياون واقعاً  -

 :كر و بعد آرام گفت يمكث ليوك

 .نهيمياون عبداهللا خان، برادر س -

 :گشاد شده گفت يبا چشمان يحور

 ... يعبداهللا خان؟ ول ،يچ -

 ؟يچ يول -

 شه؟ يمگه م ؟يهمه زن، رفته سراغ ساغر ما؟ آخه چطور نيا نياون ب... آخه اون  -

 !يليداره زن، خ ريتوف يليخ طونيكار دل با كار ش. شه ياراده م يخواست آدم بدل  يوقت. گهيكار دله د. آره حاال كه شده -

**** 

اگه  ؟ياگه ساغر منو نخواد چ«و به فكر فرو رفت  ستاديا يهمان جا پشت در با ناتوان يول. وارد خانه شد و در را بست عبداهللا

و باوقاره، حتماً حاال كه  بايساغر ز ه؟يچ فياون وقت تكل اده،يما ز ياگه بگه فاصله سن ؟يپس بزنه چ يدل عبداهللا رو به سرد

منو انتخاب  اديخوب م ياون همه بخت ها نياون وقت ب. شه يم دايخوب خوب واسش پ تگارشوهرش مرده، هزاران خواس

و  ريدل اس نيخوام؟ مگه ا يكنم؟ مگه خاطر ساغر رو نم يدست و اون دست م نيا يمن نشستم و ه ي؟ اصالً واسه چ... بكنه 

 »كنم؟ چرا؟ يم گايطور نشستم و ن نيدرمونده عشقش نشده؟ پس چرا هم

صبر كنم تا  ديبا. شه به اون فكر كرد يهنوز عده ساغر تمام نشده، پس نم«را داده  شيخودش به سرعت جواب سوالها اما

 »دو ماه هم تموم بشه يكي نيا

**** 

دست و صورتش را شست و به اتاق مادرش . رفت اطياز جا برخاست و به ح. شد داريظهر از خواب ب يها يكينزد نيشه

 .تازه دم هم آماده بود يسماور طبق معمول هر روز ظهر، روشن و چا يول. از صبحانه نبود يخبر. آمد

 ؟ييننه كجا -

 .را به اتاق آورد نيخانم ناهار شه زهرا
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 .سالم ننه -

 !لنگ ظهره ؟يشد داريسالم، ب -

 رفت؟ يك يتق يراست. كه نداشتم يكار. خب باشه -

 .صبحونه شم خورد. صبح زود -

 :گذاشت و گفت نيشه يخانم غذا را جلو زهرا

 چقدر مهرت كرده؟ -

 .آباد داشت افتي يكه تو ينيبه عالوه اون زم. هزار تومن 50 -

 به نامت كرده؟ نيزم ؟يچ -

 .من وادارش كردم ... گهيخب د يكار رو بكنه ول نيخواست ا ينم -

 ؟يكار رو كرد نيا يتو واسه چ -

 نكنم؟ يواسه چ -

 .اون حق بچه ها و زنش بود نكهيا يبرا -

 :و گفت ديخند نيشه

ارزن  هيخدا به قد ! ييطرف اونا يطرف من باش نكهيعوض ا. يبهتر از مادر بش هيتو هم الزم نكرده دا. ستيحاال كه ن! بود -

 .هم به من شانس نداد

 .طرف حقم. ستمين يمن طرف كس -

 .كه هست نهيهم. گه حق كه انگار مأمور قانونه يم نيهمچ. برو بابا -

 :غذا را خورد و گفت نيشه. نزد يخانم ساكت شد و حرف زهرا

 .خوام برم يبهم بده م ييچا هي -

 شااهللا؟يكجا ا -

 .ژهيرم خونه من يم -
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 :كرد وگفت يخانم اخم زهرا

مگه بهت نگفته . طور نيهم هم يآقا تق. ادي يمن اصالً از اون خوشم نم ؟يچه كار دار كهيبا اون زن يرشوهر دا گهيتو د -

 هان؟ ،يخونه اونا نر گهيبود د

 !خب گفت كه گفت، فرمان شاه قاجار كه نبود -

 .شه يفهمه، ناراحت م يبابا م -

 يخونه دار اد،ي يروز نم هي ادي يروز م هيخونه و واسه اون، كه  يتو نميتونم بش يننه من نم نيبب. چه كارش كنم! به جهنم -

 .كنم

 ها؟ ،يداد شيباز يواسه چ ،يزنش شد يپس غلط كرد ؟يچ -

 .خواست قبول نكنه يرو گفتم، م ياز اولم بهش همه چ. ندادم شيمن باز -

 .ها يخور يهمه ظلم نكن، به خدا چوبشو م نيا. اريدرن يباز نقدهيدختر ا -

 .كارت يبرو بابا پ! ادي يسرم م ادي يبدم م حتياز نص يهر چ! اَه -

 اديب رونيب اطيبا رفتن او ساغر توانست از مطبخ كنار ح. از خانه خارج شد ريحر يبزك كرده با چادر نيساعت بعد شه كي

 .اتاق يو بره تو

 .ديترس ياو م ندهيبد دخترش ناراحت بود و از آ يخانم از رفتارها زهرا

 .دور كند اليرا از فكر و خ يكرد و يداد و سع يكه داشت او را دلدار ييبا تمام غصه ها ساغر

 يكس جرأت نم چيه. گوشه اتاق نشسته بود يبرج زهرمار اخم كرده و عصبان نيع يتق. و پسرانش به خانه برگشتن يتق

 يشلوغ تر شد و با سر و صدا يد به خود كمشدند خانه خو ليظهر شد و بچه ها از مدرسه تعط يوقت يول. بزند يكرد حرف

 .آمد رونيبچه ها خانه از آن سكوت و سكون ب

 :صدا زد وانيا يپله ها نيياز پا ومرثيك

 .آقابزرگ، آقابزرگ، دم در با شما كار دارن -

 :بق كرده از جا برخاست و گفت يتق
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 ه؟يك -

 .عباس آقا، با شما كار داره -

 .رفت اطيو به ح ديكتش را پوش يتق

 !گل يبه به، سالم عباس آقا -

 :كرد و گفت يآقا با او سالم و احوالپرس عباس

 .ميما در خدمت نيخوا يم يزيچ ن،يدار يخواستم بگم اگه واسه چهلم آقا حجت كار يم يآقا تق -

 :و گفت ديكش يآه يتق

حرم امام  يسپردم، نذر كردم كه چهلمشو تو يكه داشتم حجت رو به خاك م يروز. ميريگ يواهللا عباس آقا جون چهلم نم -

كار  نياز رفقا بره و ا يكيدم به  يم ايرم  يخودم م ايكه حاال  نهيواسه هم. و اونجا بدم واسش نماز و قرآن بخونن. رميرضا بگ

 .ميواهللاِ شرمنده تون هست. ميزحمت داد يبه شما كل. ممنوم يليخ يلياز شما و خانمتونم خ. رو واسش بكنه

 .خودم بود يحجت مثل پسرا. ميهست هيمرد؟ ما همسا هيحرفا چ نيا -

 .خدا پسراتو نگه داره -

 يجون من كوتاه يداشت يبازم اگه كار يماها كجا؟ ول يحرم آقا كجا و عزادار. يكرد يخوب يلياوالً كه كار خ. قربونت برم -

 .هست يكلبه كوچك هيبه هرحال . نكن

 .ماست ديمنزل ام. ديدار ارياخت -

كوكب . رديخواست چهلم بگ يخودش را گرفته بود و نم مياو تصم. به خانه برگشت يكرد و رفت و تق يآقا خداحافظ عباس

 .اش، ناچار به سكوت و اطاعت فرمان او بود يهم با تمام ناراحت

 يلياو خ دنيساغر از د. نها آمدبه خانه آ نيميروز صبح، دوباره س كي. روز از ماندن ساغر در خانه زهرا خانم گذشته بود پنج

 .رفته و ساغر تنها بود رونياز خانه ب د،يخر يزهرا خانم برا. خوشحال شد

 :گفت هيانداخت و با گر نيميرا در آغوش س خودش

 يخجالت م گهيد. يمخصوصاً واسه گل. شده زهيه ر يبه خدا دلم واسه همه تون. طاقت ندارم دم،يبر گهيد نيميس ن،يميس -
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چه كار كنم؟ تو رو خدا  يگ يتو م نيميس. ها يموشك باز ميقا نيدم، هم از ا يكه به زهرا خانم م ييهم از زحمت ها. كشم

 .كمكم كن

 :او را نوازش كرد و گفت نيميس

 يب از يبردمت خونه خان داداشم، ول يخواست م يدلم م يليخ. رسه ينم ييعقلم به جا. واهللا خودمم موندم كه چه كار كنم -

 لرزه يمفت دلم م يوحرفا ييآبرو

 .نه، اونجا نه يوا -

 .بهيمرد غر هي شينه پ نينازن شيپ ير يتو م ه،يچ يدون يم. يكه بر ستيمن بد هم ن دهيالبته به عق -

 .هم هستند هيبق. ستيكه تنها ن نيبه هر حال خود نازن. شه ينه، نه، نم -

 :ساكت شد و گفت نيميس

 .تو معلوم بشه فيپولو بده زهرا خانوم و بگو دستش باشه تا تكل نيا ايب -

 :به پولها كرد و گفت يبا تعجب نگاه ساغر

 ؟يپوال رو از كجا آورد يا -

 .بابا، پس انداز خودمه يچيه -

 ده؟ يمگه جواد به تو پول م -

- كنه يهم خودشو شماتت م يليخكرده و  يعذرخواه ياز حور يسر به راه شده، كل يليخ ليوك ،يراست! نيهمچ يا. 

-  پس سرش خورده به سنگ، آره؟! ا 

 !ادبش كرده يگن، خان داداشم حساب يم يطور نيا -

 .تصادف كرده ليوك يخان داداشت؟ تو كه گفت -

 :كه خودش را لو داده بود، با من و من گفت نيميس

 ...آخه ... آخه  ،يدون يخب م... خب  -

 :كرد و گفت نيميبه س يبا تعجب نگاه ساغر
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 .بگو يجون گل ؟يكن يمن و من م نقدريكه ا نيميس يبگ يخوا يم يچ -

 :و خمار ساغر كرد و گفت اهيبه چشمان س ينگاه نيميس

 !باشه؟ تو رو خدا بذار به موقعش. حاال نه يگم ول يساغر بهت م نيبب -

 :كه تعجب كرده بود، گفت ساغر

 بهم سر بزن، باشه؟ شتريتو رو خدا ب يول. كنم يبازم صبر م نيميباشه س. باشه -

 .و برم اميتونم راحت ب يشده نم ختهيبهم ر يليخونه خ يكه حال و هوا يدون يخودت م يكنم ول يم يسع. باشه -

 .كرد يسالم و احوالپرس نيميموقع زهرا خانم از در وارد شد و با س نيهم در

همراه زهرا خانم به اتاق . باز هم دل ساغر گرفت. و پول را از او گرفت و به زهرا خانم داد و رفت ديساغر را بوس نيميس

 :زهرا خانم گفت. رفت و مشغول خوردن صبحانه شدند

 !هياديپول ز -

 چقدره؟ -

 .دونم، بذار بشمارم ينم -

 :بعد از شمردن اسكناس ها، با تعجب گفت و

 !تومن ستيدو -

 :و گفت ديپر شيدر گلو يچا ساغر

 رو از كجا آورده؟ نايا نيميس! همه پول نيا! تومن؟ ستيدو يچ -

 نگفت؟ يزيبگم واهللا؟ به تو چ يچ -

 .چرا گفت پس اندازشه -

 پس اندزاش؟ -

 :بكند، گفت يخواست زهرا خانم درباره او فكر بد يهم دلش نم يشناخت و از طرف يرا م نيميكه خوب س ساغر

 .من يهمه پوالشو آورده برا يداد و حاال اون طفل يپول م نيميبه س يآقاجواد گاه گاه. خب آره -
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 م؟يبهش برگردون ستيبهتر ن! دستش درد نكنه -

 .حسابه يكاراش رو نيميس. نه -

زده سر  رتيساغر، ح دنيدرِ اتاق را باز كرد و با د نيشه. شده بود ريد گريد يول. نديپا، هر دو از جا پرد يآمدن صدا با

 .شد خكوبيم شيجا

 د؟يهست نجايشما ا. گردن يآسمونا دنبالتون م يهمه دارن تو! به به ساغر خانوم -

 :گفت يو دستپاچگ يساغر با ناراحت. نداشت دهيانكار و دروغ فا گريد

 .شرمنده، مزاحمتون شدم ن،يببخش -

 :گفت يخانم ناراحت و عصبان زهرا

 تو؟ ياومد يچطور ،ينداشت ديتو كه كل -

 .باز بود اطيدر ح -

 ...را نبسته بود  اطيهنگام خروج از خانه زهرا خانم، طبق عادت خانه خودشان، در ح نيميس

 :گفت يبا موشكاف نيشه

 باز بود؟ اطيحال چرا در ح... خب  -

 !يحواس پرت نيامان از ا. بخرم، د رو نبستم ريمن رفته بودم پن -

 :گفت نيمهربان به شه يمكث كرد و بعد با لحن يخانم كم زهرا

تو . نجاستيدونه كه اون ا يكس نم چيه. كرده رونشيچون كه مادرشوهرش از خونه ب. ساغر به ما پناه آورده ن،يشه نيبب -

 ته؟يحال ،يبزن يحرف يا گهيهر كس د ايو  يبه آقا تق ديهم نبا

 :ساغر دوخته بود، گفت كرد و همان طور كه نگاهش را به يخنده مرموز نيشه

خب راحت باش، خوب  يول. نجاستياون وقت گمشده ش ا. شه يم وونهيرو بگو كه داره د يتق نوايب! مهيخوبم حال مه،يحال -

 .ياومد ييجا

زهرا  يول. كرد گذارند يم فيتعر شيكه برا يوقتش را با ساغر و حرفا و خاطرات شترينرفت و ب رونيآن روز از خانه ب نيشه
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 .نبود كه او در خانه باشد يخانم راض

 .گذشت يبه خانه م نيروز از بازگشت شه دو

 زيمحبت آم يكنارش نشست و ضمن صحبت با او، با لحن. ساغر آمد شيپ نيرفت و شه رونياز خانه ب ديخر يخانم برا زهرا

 :گفت

. كرده رونتيت كه حاالم از خونه ب دهيوهر دراز مادرش نميا ت،ياون از شوهر عوض ،يديكش تيزندگ يتو يسخت يليتو خ -

 اد؟يو صدات درن يخونه اش كار كن يمثل كلفت تو ديبا يتا ك ؟يبكش يخفت و خوار ينطوريا يخوا يم يتا ك

 :او سوخته، گفت يدلش برا نيكرد شه يساده دل كه فكر م ساغر

 .مجبورم بسوزم و بسازم. رو ندارم يچه كار كنم؟ من كس -

 :گفت يبا خونسرد نيشه

 .يستياصالً هم مجبور ن زم،ينه عز -

 :به او كرد و گفت يمتعجب نگاه ساغر

 ... رونيبار از خودم دفاع كردم، اون از خونه اش پرتم كرد ب هيچطور؟ من فقط  -

 :نگذاشت ساغر ادامه دهد نيشه

 .يبشنو ياونجا و امر و نه يبرگرد گهيد ستياصالً الزم ن -

 .در خانه زهرا خانم بماند شهيهم يآن است كه برا نيفكر كرد منظور شه ساغر

 .تونم بمونم و مزاحم شماها بشم يهم نم نجايا يول ن،يلطف دار يليخانم شما خ نيشه -

 :برگشت و گفت يزود به حال عاد يليخ ياو خنده اش گرفت، ول يبه ساده لوح نيشه

من برات . يداشته باش يخوب يبه بعد زندگ نيو از ا يخانم خودت باش يتون يتو م. يبش يخواد مزاحم كس ينه جونم، نم -

 .كار خوب سراغ دارم هي

 .ستميبلد ن يمن كه كار يكار؟ ول -

 ... ياريپول در م يو حساب يش يمشهور م ،يگرفت اديعوضش هر وقت كارت رو خوب ... نداره  يكار. يريگ يم اديخب  -
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 :او كالفه شده بود، گفت يكه از سادگ نيدوخت و شه نيبه شهنگاه پرسشگرش را  ساغر

 !ياَه بابا تو چقدر خنگ -

 :بغض كرد و گفت ساغر

 ه؟يخانم، منظورتون چ نيشه -

 ...گفتم تو رو هم ببرم  ه،يمن كارم چ يدون يتو كه م. هيمنظورم چ يدون يخودت خوب م -

 :و گفت ديحرفش پر انيم. ساغر نگذاشت او ادامه دهد اما

 ميشونيپ يرو ييآبرو يو ب يعفت يكه مهر ب يبه روز يشدم وا رونيب ميكه نكردم از خونه و زندگ يمن به خاطر كار -

 .بخوره

 يكنن ب يخونن و سر من و تو رو گرم م يآواز م وهايو راد ونيزيرقصن و پشت تلو يكه م يينايمگه ا! ها يزن يوا حرفا م -

 آبر و هرزه ان؟

 .اصالً حرفشم نزن. كنم يكارا رو نم نيمن ا... نه . واهللابگم  يچ -

 ياو كامالً مخالف است و اگر م يدانست مادرش با كارها يم نيشه. قطع شد نيشه يموقع زهرا خانم وارد و حرفها نيهم در

 ياديراه پول ز نيدهد و از ا بياما او قصد داشت هر طور شده ساغر را فر. گرفت ياو را م يطانيش ينقشه ها يجلو ديفهم

 .كرد يبه دام انداختن او استفاده م يبرا يهم دست بردار نبود و از هر فرصت ليدل نيبه هم. بزند بيبه ج

مادر و دختر عوا رخ ندهد،  نيساغر به خاطر آنكه ب يبود، ول دهيرا با او پرس نيشه يبار زهرا خانم، موضوع پچ پچ ها چند

 .گفت ينم يزيكرد و چ يسكوت م

آمده و  زيبه خانه آمد و گفت كه دوستش از تبر –بود  ژهيكه همان من – يعمراه زن نيعصر بود كه شه يبعد طرفها زرو

آمده بود تا بتواند با زبان چرب و نرمش ساغر را از راه به در كند و او را با خود  نيهمراه شه ژهيمن. ماند يم نجايامشب را ا

 .رفت ينم ربا ريعنوان ز چيساغر به ه يول. ببرد

 :گفت نيآهسته به شه ژهيمن باالخره

 ...اونجا و بعد به زور  مشيببر يطور هي ديبا اد،ي ينم يطور نيا -
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 :گفت يبا تعجب و نگران نيشه

 ؟يبفهمه چ ياما اگه تق -

گرفته  شيرو پ نجايراه ا رونياز همون روز اول كه از خونه اومده ب ميگ ياصالً به اون چه؟ بهش م! خب بفهمه، به جهنم -

 .دونم يچه م... انگشت زده  ايكنه و قراداد نوشته و امضا كرده  يبوده حاالم كه داره كار م

 :گفت ديبا ترد نيشه

 .بگم يدونم چ ينم -

 .فقط خرابش نكن. بذار به عهده من. يبگ يزيتو الزم نكرده چ -

 :گفت يذهن يبا درماندگ نيشه

 .باشه -

خواهد همراه  يبعد هم گفت كه عصر م. چرب و نرم با او صحبت كرد يساغر نشست و با زبان شيباز پ ژهيصبح من فردا

 يخبر از نقشه آنها، با دودل يساغر هم ب. كند يبرود و از ساغر هم خواهش كرد كه آنها را همراه حيبه گردش و تفر نيشه

 .قبول كرد

 :آورد و گفت ريشك كرده بود، ساغر را تنها گ يليخانم كه خ زهرا

بهت  نايتو رو خدا به من بگو ا. زنه يره و حرف م يراه م ييجورا هي. ترسم يم يليخ نيدوست شه نيساغر، من از ا نيبب -

 يب يب يمنم جا... بگو دخترم . كرد شيكار چينشه ه گهيكه د فتهيب ياتفاق هيبشه و  ريد يليممكنه خ ياگه نگ. گن يم يچ

 .بگو. امرزتيخداب

 :كرد، گفت يه خودش هم احساس خطر مك ساغر

 ن؟يو ناراحت نش يكه عصبان نيد يقول م -

 .ومدهين نيزود باش تا شه. دم يآره دخترم قول م -

 .او گفت يرا برا ژهيو من نيشه يساغر به سرعت تمام حرفها و

 :و با دست، محكم به صورت خودش زد و گفت ديكش يكوتاه غيزهرا خانم ج چارهيب
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از  ينتون گهيكه د ارنيسرت ب ييبال هيخوان تو رو بكشونن و ببرن  ياونا م! دختر جان خدا چقدر بهت رحم كرده يوا -

 نجاياز ا ديبا. اونا شده نيبا حرومزاده ها گشته و ع يول ستيخودش ولد زنا ن نيشه! طوننيش يبچه ها نايا. يبر ششونيپ

 يبود نجايا نكهيبه قرآن خدا از ا. اديسرت ب ييممكنه هر بال يباش نجايااگه . كنه يم دتيخطر تهد... زود  يليخ...  يبر

 .ستين زيجا چيه گهيحاال د يخوشحال بودم ول يليخ

 :با ترس و وحشت گفت ساغر

 .نيحاال چه كار كنم زهرا خانم؟ تو رو خدا كمكم كن -

 .گردم يها،خب؟ من االن برم يبه اونا نزن يوقت حرف هي. باش تا من برگردم نجايا -

خان  وسفيرا در دكان  يراست رفت سر كوچه و تق كي. خارج شد اطيو از در ح ديخانم بالفاصله چادرش را به سر كش زهرا

 يبا نگران د،يزهرا خانم را ناراحت و مضطرب د يوقت. كرد ياو جلو آمد و سالم و احوالپرس دنيبا د يتق. زد شيصدا. ديد

 :گفت

 افتاده؟ يه زهرا خانوم اتفاقشد يچ -

 .فتهيهر آن ممكنه ب يفعالً كه نه ول -

 ؟يچ يعني فته؟يب -

اون اعقتاد دارم به دختر  يكه من به پاك ينقدريا. خونه من بود يدسته گل پاك تو هيچند روزه عرست مثل  نيآقا، ا نيبب -

 مگه نه؟ د،يشناس يرو م نيدوست شه ژهيشما من. خودم ندارم

 :گفت يبا ناراحت يتق

 شده؟ يحاال چ! تر خدا خلق نكرده فياز اون كث. آره -

 :گفت و ادامه داد يتق يرا برا انيبعد زهرا خانومجر و

 .برن يو اونا ساغر رو با خودشون م يد يعروست رو از دست م يبجنب رياگه د -

 .دي، لب حوض درا كنار ساغر ژهيشد و من اطيبا شتاب وارد ح ن،يآتش يمانند گلوله ا يتق

را نداشت وحشت  يتق دنياو كه اصالً انتظار د. ديهر دو، مخصوصاً ساغر پر يرنگ از رو ،يتق يو عصبان يوحش افهيق دنيد با
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 .و سالم كرد ستاديزده ا

 :جلوتر آمد و گفت نيخشمگ يتق

 يتو تو زيهمه چ يب كهيزن. زترهيآب دهن سگ از تو تم هيچ يدون يم! ابونيروباره كوچه و خ! خانوم هرزه ژهيبه به من -

. نمتيخوام بب ياهل خونه من لنگه خودتن؟ مگه نگفته بودم نم يكرد اليخ! ولگرد ةطيها؟ سل ،يكن يم كاريمن چ يزندگ

 آره؟ زه،طعمه تا هيسراغ  يلونه ت اومد ياز تو يپاشد

 ست،يطعمه باب دندون كرم خورده تو ن نيا! ارواح بابات! يكورخوند يتوشه و واسه ت داره، آره؟ ول يخوب پول يگفت

 !االيد ... خونه راهتو بكش و برو  نيحاالم پاشو گورتو گم كن و خبر مرگت از ا ته؟يحال

 :گفت تيبا عصبان ژهيمن

 ومدميخودم ن يخونه توئه؟ من با پا نجاياصالً مگه ا رت؟يبا اس اي يزن يحرف م يدار ردستتياووه چه خبرته؟ مگه با ز -

مثقال آبرو هم واسه ما خرج  مين ايد ب ؟ييمرده كجا نيشه ن،يشه يآها! اونم با اصرار و تمنا. خانوم شما دعوتم كرده. آقا

بشه كه بعدش  ابونيكوچه خ يعروست، اونم عروس جوونت راه يذاشت ينم يمرد بود يليتو اگه خ. آقا نيا شياونم پ. كن

 چ!كارت يبرو بابا پ. يبش يرتيوغ يايب

 .به هوا رفت غشيج يانداخت و صدا نيزد كه او را به زم ژهيبه صورت من يمحكم يليس ت،يبا عصبان يتق

 :به او كرد و گفت ينينگاه خشمگ يتق. ديلرز يم ديمثل ب ساغر

 !فتيراه ب االي -

 چيبود و ه ستادهيدر اتاق ا يو دلخور جلو يعصبان نيشه. ستاديا اطيپله ح يو جلو ديبالفاصله چادرش را به سر كش ساغر

 :و گفت ستادياو ا يجلو يتق. كرد يداشت، نگاه م نهيكه در س يگفت و فقط با آتش ينم

 شيعجوزه حرف نزن؟ آورد تهيعفر نيمگه نگفته بودم با ا. نشد تيتو حال يشد ول يم شيزدم حال يبه خر اگه حرف م -

 ؟يمن بنداز يدست به خونه و آبرو يخواست يم! تف به روت. شده نيتون سنگ هيچرا چند روزه سا دميخونه؟ حاال فهم يتو

 ...تو واسه  نم،يتو رو هم بب افهيخوام ق يبرو گمشو كه نم! يبود رسمش؟ برو گمشو كه تو هم لنگه اون هرزه آشغال نيا

 :ديكش اديفر نيشه
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 نيا يحاال دلتو زده؟ تو. يريم يشغال مآ نيعمره كه واسه هم هي ؟يكه چ يكن يآشغال آشغال م يه. بابا گهيبس كن د -

 يبود صدا گهيد يهر ك. ومديهمراهت شدم، اما صدام درن يواسه ت كردم، هر جا خواست يخواست يچند سال هر كار

طور باهام حرف  نيا يحاالم كه عقد م كرد. مياورديم و دم برنيما خفته خون گرفت يول. كرد يگوش فلك رو كر م ادشيفر

 !؟يزن يم

 :بعد، رو به ساغر كرد و گفت. نگفت يزيچ گريآشنا بود كوتاه آمد و د نيشه يها يكه با حاضرجواب يتق

 !شه ينم يمن باز يطور با آبرو نيا يو سرخود نش ياين رونياگه تو از خونه ب. فتيراه ب -

 ژهيمن ذيطعمه چرب و لذ. شداز خانه خارج  يكوتاه از زهرا خانم، پشت سر تق يخداحافظ كيبا  دهيهراسان و رنگ پر ساغر

كار مادرش است اما چون مادرش را دوست داشت،  نيدانست كه باعث ا يخوب م نياز دستشان در رفته بود و شه نيو شه

 .او را ناراحت كند امديدلش ن تيدر نها

دوباره به . گذاشت اطيرا داخل ح شيبا دلشوره و ترس پا. ديلرز يساغر به وضوح م يرا باز كرد، پاها اطيدر ح يتق يوقت

 :بچه ها با سر و صدا گفتند. بچه ها دلش آرام گرفت دنيبا د يچال برگشته بود، ول اهيهمان زندان و س

 !زن عمو اومده ايمامان، مامان ب! زن عمو ساغر اومده ا،يب زيعز...  زيعز -

از دخالت او خبر  يكه تق مدياشاره ساغر فه و مايبا ا يبود و وقت دهيترس نيميس يخوشحال شد، ول يليساغر خ دنياز د اكرم

 .آرام گرفت يندارد، كم

 يك شياون تا حاال كجا بوده؟ پ« ديشياند يخود م شيپ. دار به چهره ساغر انداخت يمعن يآمد و نگاه رونياز اتاق ب داوود

 »كرده؟ شيدايپ يبوده و آقابزرگ چطور

 .جواد هم ارام و گرفته بود. بود شداريداوود جواب داد، اما لحنش، ن. سالم كرد ساغر

 :نداد و گفت يكوكب جواب يول. ساغر جلو رفت و سالم كرد. كرد يبود و با غضب به ساغر نگاه م ستادهيا وانيا يرو كوكب

 .برو ماست بخر ايب ومرثيك -

 .هم به داخل اتاق رفت و در را بست بعد

 :گفت يتق



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٦١

به اصرار خود . هم نرفته ييمدت هم خونه زهرا خانوم بوده و جا نيا يتو. نيرو همه تون بدون نيا. ساغر از گل پاك تره -

 .به ما نگفته يزيسغر زهرا خانوم هم چ

آمد و  رونيب تياش شعله ور شد و با عصبان نهيو ناگهان آتش خشم و عدوات در س ديرا شن يتق ياز داخل اتاق صدا كوكب

 :گفت

 اقتتيبهت گفتم حقت بود و ل يخاك بر سرت كه هر چ يا. يخورد ينون م اهيس نيو با شه يرفته بود! يموذ طهيسل يا -

 !همون خونه فاسد زهرا خانومه و بس

جرأت نداشت داخل . زد يو اكرم حرف م نيمينشسته بود و با س وانيا ياز خانه خارج شد و ساغر هنوز رو يبعد تق يساعت

 :بنفشه در را باز كرد و بعد آمد و گفت. بلند شد اطيدر ح يموقع صدا نيدر هم. اتاق برود

 .خانمه با شما كار داره هي زيعز ز،يعز -

 .رفت اطياعتنا به ساغر به سمت در ح يآمد و ب نييپا وانيا ياز پله ها كوكب

 .دييبله خانوم بفرما -

 كوكب خانوم؟ -

 ش؟يفرما. بله خودمم -

عقد شدن و دارن با هم  نيشوهرتون با شه شيدرسته كه هفته پ. است ژهياسمم من. هووتم نيخانوم من دوست شه نيبب -

دستش  يعروستون شاهده كه چطور ناهايا. كنه تيو منو اذ اديشما ب يشه كه به خاطر ناراحت ينم ليدل يكنن ول يم يزندگ

 نه؟ ايگم  يدرست م. نيديو د نيبودساغر خانوم شما كه اونجا . من بلند كرد يرو رو

 يرفت و احساس كرد خانه دور سرش م جيحرف، سرش گ نيا دنياطالع بود، با شن يب نيعقد شه يكه از ماجرا كوكب

 :درمانده گفت يبا لحن. چرخد

 من چه كار كنم؟ نيگ يحاال م -

 :شتاب زده گفت ژهيمن

 !نيهم. ترسم يمن ازش نم نيخواستم بهش بگ. يچيه -
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 .نشست اطيپله ح يرو نه،يدر س نيسهمگ يرفت و كوكب با توفان ژهيمن

 نيميس. كرد يزن جوان تنگ تر م يو هر روز عرصه را برا. آن روز به بعد، رفتار كوكب باز هم با ساغر بدتر و بدتر شد از

 .كرد يساكت م يكوكب او را هم به نوع يول ديرس يساغر م اديگهگاه به فر

 .آمد يو كمتر به خانه م ديد يخود بازتر م يرا برا دانيدانست كوكب از ماجرا باخبر شده، م يهم كه حاال م يتق

خوشحال  اريبابت بس نياز ا نيميتوانست شوهر كند و س يحاال او شرعاً و عرفاً م. ديرس انيبهمن ماه، عده ساغر به پا اواسط

 .بود

 ...گذشت  يساغر م يهفته از آزاد كي

 .اكرم هم به مدرسه بچه ها رفته بودو  هيكوكب به خانه مسا. و ساغر در خانه تنها بودند نيميس

غرت و  چيخونه بكنن كه ه نيا يعذاب بكشه؟ خاك بر سر مردها ديبا گهيچقدر د نوايزن ب نيا«خود فكر كرد  شيپ نيميس

از جواد  نمياونم از داوود كه فقط بلده منم منم كنه و ا. نهيشه شيكه فقط فكر خودشه و دائم پ ياون از تق! ندارن يمردونگ

 »بكنم يزوتر كار ديبا... مونه خودم  يم! ارهيكوكب هم كه حرف بس يختگاكر و پدرسو يعربه، از سادگ خيكه از ب

كند،علناً دست به دامان  يتوانست عشق خود را مخف ينم گريو عبداهللا كه د دهيمدت دو بار داداش عبداهللا را د نيا در

 .شده بود نيميس

**** 

 يپدر آمد و به نرم شيپ نينازن. ديكش يم گاريس وانيا يتن خسرو ، عبداهللا كه دلش گرفته بود، روشب بعد از رف چهار

 :گفت

 !د؟يآقاجون، ناراحت -

 :به دخترش كرد و گفت ينگاه عبداهللا

 .باباجون ستين يزيچ -

 د؟يرفتن من ناراحت يبرا دميشا... عمو خسرو رفته  نكهينكنه از ا -

 :زد و گفت يلبخند كمرنگ عبداهللا
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 .هر دوتاش باباجون -

 :پدر نشست و گفت كينزد نينازن

 نيچون واسه ما چهار تا، هم پدر بود. مخصوصاً شما رو. تونم غم شما و برادرام رو تحمل كنم يوقت نم چيآقاجون به خدا ه -

من به . از گل باالتر به ما بگن گرانيد نياجازه نداد. ميرو بخور يزيكه ما حسرت چ نيوقت اجازه نداد چيشما ه. و هم مادر

 تونم؟ يازتون بكنم، م يخواهش هيخوام باهاتون حف بزنم و  يامشب م... امشب  يول. نمك يمثل شما افتخار م يداشتن پدر

 :پدرانه گفت يمهربان و عشق يبا نگاه عبداهللا

 .من سراپا گوشم. خواد بگو يدلت م يهر چ -

 .ساخت يرا بارورتر م يكرد و عشق به زندگ يا شاد مخنده او دل عبداهللا ر د،يخند نينازن

 .شما باعث عذابم نشه ييراحت باشه و فكر تنها الميرم، خ يخونه م نياز ا يخواد وقت ياقاجون، دلم م -

 :چانه زد و گفت ريدستش را ز عبداهللا

 .زميتو جون بخواه عز. يكنم تا تو راحت باش يم يكه بگ يهر كار -

 .آقاجون نيريو زن بگ نيبه خاطر من ازدواج كن نييايب... اما ! جونتون سالمت باشه. خوام يشما رو م يمن سالمت -

 :خورد و گفت يعبداهللا تكان ن،يدرخواست نازن با

 رم؟يزن بگ...  يگفت يچ -

 نيخودم سر خود ا. ونهو از همه مهمتر، مهرب هيخانوم باوقار يليكردم، خ دايمن طرفشم پ نياگه شما اجازه بد. بله آقاجون -

 .ميديرس جهيكار رو نكردم و با بزرگترها مشورت كردم و به نت

 :دينداشت، متعجب و نگران پرس نيرا از نازن ييحرفها نيچن دنيكه اصالً انتظار شن عبداهللا

 باشن؟ يشازده خانوم ك نيخب ا -

 بگم آقاجون؟ -

 .خب آره بگو -

 ؟يگ ياگه بگم، نه نم -
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 ... ديشا ديشا ه؟يبدونم ك ديخب آخه با -

 باشه؟ ن،يفقط تو رو خدا جواب درست بهم بد. اديخوشتون م -

 دم، خوبه؟ يباشه جواب درست م! شد حرف حساب نيا -

 يخال يتونه جا يدونم كه اون م يهم دوستش دارم و م يليكه من در نظر گرفتم و خ ياون زن. خوبه يليآره آقاجون خ -

 ...جز  ستين يكس د،ياونو خوشخبت كن ديتون يو شما هم م مادرمو واسه تون پر كنه

 :ديپرس يقرار يمكث كرد و عبداهللا با ب نينازن

 ...دختر  يتو كه جون به لبم كرد -

 د؟يآقاجون موافق! نيميعمه س يجار. اون ساغر خانومه -

دخترش را غرق بوسه كند، اما فعالً  خواست همان لحظه بپرد و يدلش م. گذرد يدانست كه در دل عبداهللا چه م يخدا م فقط

 .مجبور بود خودش را كنترل كند

 :به خود آمد نينازن يصدا با

 زدم؟ يشد آقاجون؟ حرف بد يچ -

 :اش بود، گفت يقلب تياز رضا يكه حاك يبه دخترش كرد و با لبخند ينگاه قدرشناسانه ا عبداهللا

 بگم دخترم؟ يچ يخوا يم -

 :خوشحال و خندان گفت نينازن

 !گهيد نيرو بگ» بله« -

 :كرد و گفت يخنده ا عبداهللا

 .نيشما بگ يپشم دخترم، هر چ -

 وانيو طلعت هم به ا يارعلياو، پسرها و  يبا سر و صدا. و صورت پدر را غرق بوسه كرد ديكش يغيج ياز خوشحال نينازن

 :دست سهراب را گرفت و گفت نينازن. آمدند

 !بابا نيبگ مبارك باد -



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٦٥

 :و سهراب گفت دنديخند يم همه

 يدوباره ا يمن خوشحالم كه شما هم زندگ. واسه شما انتخاب كرده از طرف همه ما بوده نيرو كه نازن يآقاجون، خانوم -

 .ديگذرون ينم ييعمرتون رو در تنها هيو بق ديكن يم دايپ

 :كرد و گفت يمكث د،يدانست چه بگو يكه به تته پته افتاده بود و نم عبداهللا

قلب از شماها  ميبه من عطا كرده و من از صم ياز خدا ممنونم كه چهار تا فرشته آسمون شتريب. من، من از همه تون ممنونم -

كه قبالً  ديهست يهمون شهيواسه پدرتون شماها هم نيبدون نويا يول. باشه ياز شماها راض شهيخدا هم هم دوارميام. ام يراض

 !و محترم تر زتريبلكه عز. ديبود

 

 :گفت يشربت آمد و با خوشحال ينيس كيبا  طلعت

 .باشه نيريكامتون ش شهيكه انشاءاهللا هم ديبخور. ستيلطف و حكمت ن يشربت ب نيا يدونم هوا سرده، ول يم -

 :اسپند دود كرد و گفت يارعلي

 .و حسود رو كور كنه انشاءاهللا ليدودش چشم بخ! بفهمند يمبادا جن و پر! مبادا به گوش از مابهترون برسه -

 :گفت عبداهللا

 ن،ينازن نميبب. نيفرصت بد ن،يصبر كن. اون بله نگه دياصالً شا. نيشماها كه خبر از عروس ندار م،يبابا چه خبره؟ ما بله گفت -

 نه؟ اي يتو از اون بنده خدا بله رو گرفت

 .بزرگتر مشورت كردم هيمن قبالً با ! وا آقاجون -

 :تكان داد و گفت يرس عبداهللا

 ست؟ين نتيميعمه س ،يگ يكه م يبزرگتر نيا نميبب -

 :خنده و گفت ريزد ز نينازن

 .درسته خودشه! به هوش فراوانتون آقاجون نيآفر -

 :را باال انداخت و گفت شيشانه ها عبداهللا
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 !نيميس ،ياو اوه چه كس -

داشت، در خانه ساغر غم و غصه  انيجر يه عبداهللا خنده و شاداما هر چه در خان. بود يخوش اريشب بس. خنده ريزدند ز همه

 .حاكم بود يعصب يو فشارها

به مشام  نيرزمياز ز نيميس يخوش غذا يرا پوشانده بود و بو نيبرف زم. سرد بود يليهوا خ. روز كوكب و اكرم نبودند آن

 .ديرس يم

و  رماليتكه نان ش كي. كرد ييراياز خودشان پذ يپنهان نيميس. نشسته بود يكرس رينداشتند و ساغر در اتاق، ز يكار

خوردند، بالفاصله  يوقت. بود كه مبادا كوكب سر برسد اطيمدام نگاه و گوششان به در ح. يچا يو بعد استكان... كره  يمقدار

 .ردندرا جمع كرده و به حالت اول درآو زيهمه چ

 !رهبا ترس و دلشو يول دنديبا هم خند يروز هر دو كل آن

 :گفت نيميخوش بودند، س يطور كه لحظات همان

 ؟يخوب به حرفام گوش كن يد يقول م. بهت بزنم يحرف هيخوام  يساغر م -

 :كرد و گفت يخنده ا ساغر

 .گوش به فرمان تو بودم و هستم شهيمن كه هم -

 !كنه يم ريتوف يبار كم نياما ا -

 :نگاه كرد و گفت نيميبا تعجب به س ساغر

 .خب بگو -

 .بگم يدونم چه طور يآخه آخه نم -

 .يهر طور كه راحت -

كه  نيخوام و از ا يكه خاطرت رو م نهيحرفا رو بهت بگم فقط واسه ا نيخوام ا ياگرم م. دوستت دارم يليبه خدا ساغر خ -

 .واقعاً ناراحتم يش يم تيهمه آزار و اذ نيا

 :گفت نيدلنش يمكث كرد و بعد با لبخند يكم نيميس
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 ؟يكن يساغر شوهر م -

 :خورد و گفت يا كهي ساغر

 ؟يگفت يچ ؟يچ -

 !شوهر خوب هياونم  ؟يكن يگفتم شوهر م -

 :كنار زد و گفت يرو كم يلحاف كرس ساغر

 ن؟يميس يگ يم يچ يشوهر كنم؟ تو دار -

 :خنده و گفت ريبعد زد ز و

 ترش كنه؟ نيپرنگ يبه سرم زد كه دوم يچه تاج ياول! يزن يحرفا م -

 ه؟يك يدون ياصالً م! كنه يفرق م يليخ يبا اول يآخه دوم -

 :پرسشگر گفت يو با نگاه ديخشك شيلبها يخنده رو ساغر

 ه؟يخب ك -

 بگم؟ -

 .آره بگو -

 خوب فكر كن بعد جواب بده، باشه؟ -

 :گفت نيميبا سر جواب مثبت داد و س ساغر

راحت بهش  اليتونه پشتت واسته و تو با كمال افتخار و خ يكه م يكس! و محكم يقو تگريحما هي ،يواقع هيسا هيمرد،  هي -

 ؟يگ يم يحاال تو چ. خود يآره ساغر، خان داداشم تو رو م! خان داداشم عبداهللا خان ،يكن هيتك

 :گفت يو شگفت رتياز تعجب چشمانش گشاد شده بود و با ح ساغر

 ؟يكن يم يخبا من شو يدار اي ؟يسر به سرم بذار يخا يم -

 .قتهيهست فقط حق يزنم؛ هر چ يحرف م يكنم نه الك يم ينه شوخ. نه واهللا -

 ست؟ين يرعاديغ يكم نيعبداهللا خان خواستگار من شده؟ ا -
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 مگه داداشم چشه؟ ه؟يرعاديغ يواسه چ -

ولش . فكرشم بكنم يتونم حت ياون كجا و من كجا؟ نه، نم يول ه،يانسان واقع هيمرده،  هيآقاست،  هي ست،ين شيچياون ه -

 .باالتر از منه يلياون خ. رونيب اياز فكر و حرفش ب نيميكن س

شه؟ خان داداشم  يم دايو متانت تو پ يمگه زن به صبور ؟يخودتو دست كم گرفت نقدهيچرا ا ؟يزن يكه م هيحرفا چ نيا -

اصالً كدوم ! ها يبا من طرف يحساب كن نييتو پاخود ينطوريهم اگه ا گهيدفعه د! يجواهر كهيت هيتو هم  يخوبه، ول يليخ

 اد؟يو صداش درن اديكوكب كنار ب يزبونها مزخ نيخونواده و با ا نيكه بتونه با ا هيزن

 :و گفت ديخند ساغر

 !نيمياكرم و س -

. كرد، تا حاال خفه اش كرده بودم يكرد، به من م يرو كه به تو م ييتهايخرده از اذ هي زياگه عز. ستين يطور نياصالً هم ا -

 ياون حاال نم ينداده بود دونيم زيبه عز نقدهيتو هم اگه ا. شه يخود آدماست كه بهشون ظلم م ريوقتها تقص شتريب يدون يم

 .يستين ريتقص يپس خودت هم ب. عذابت بده يطور نيتونست ا

رو هر وقت از آب  يگن ماه يم. نداره بيحاالم ع...  يو گوش نداد يديتو ترس يحرفا رو بهت گفتم ول نيباهرا و بارها ا من

تا حاال كه خوب نبوده پس از جات بلند شو و واسه بهتر . ت بشا ندهياز حاال به بعد هم فكر خودت و آ. تازه ست يريبگ

 يم يحد هيه ماها هم تا تاز. به تو ندارن يمحبت و احساس چيه گرونيبچه ها، د واز من و اكرم  ريغ نجايا. كن يشدنش سع

 ؟يش يحاال بهم بگو زنش م. يدون يخوب م نويو خودت هم ا ميتون

قوم  نياز ا يول. هم نداره يو نقص بيع چيه. هيمرد خوب و آقائ يليعبداهللا خان خ. ترسم يم يليخ ن،يميترسم س يم -

 !آقابزرگ يچاك دهن يو از ب زيعز يگر تهياز عفر. و مأجوج وحشت دارم أجوجي

عبداهللا  يخواد جلو يم گريج. ستيو از كارافتاده ن يمرد دست و پاچلفت هيداداش من هم  يدرست، ول يرو كه گفت نايا -

 ياحد چيبه خدا ه يزن اون بش يوقت. راحت باشه التيتو خ. مثقالش هم ندارن ميكدومشون ن چيكه اونا ه! خان واستادن

 .محكم پشت تو و آبروت واستاده واريد هي مثلاون . روئهكنه بهت بگه باال چشت اب يجرأت نم

 ها؟ ،يما رو به هم برسون يخوا يم يمنم بله رو بگم، چطور ميريحاال گ -
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 !نه برگ چغندر نيميگن س يبه من م. كنم يم دايپ يراه هيباالخره  -

 :و گفت ديخند ساغر

 !بله ن،يميپس با اجازه س -

 :و گفت ديو صورت ساغر را چند بار بوس ديپر نيميس

. شه يچه خوب داره تموم م يول. شه يتو هم داره تموم م يها يدوران سخت واشي واشي گهيد زم،يمباركه انشاءاهللا عز -

خواد هر چه زودتر  يدلم م. كهيبه هم نزد يليمهم قلباتونه كه خ يول ن،يكن يم ريخرده با هم توف هي يدرسته كه از نظر سن

 .نميشما دو تا رو كنار هم بب

**** 

تجربه . پاك و معصوم يعشق. كه مجذوب كننده بود نيريو ش بايز يناشناخته ول يكرد؛ عالم يم ريس يگريدر عالم د ساغر

 كيساغر،  يبرا. به ارمغان آورده بود شيو حالوت را برا ينيرينداشته از عشق و حاال كه بوجود آمده و طعم حس ش يا

ها و ذلت  نيها، حقارت ها، توه تيمحروم انيدر شرف وقوع بود؛ پا ميتحول عظ كيشگفت آور و  داديرو كيمعجزه، 

 !ها دنيكش

 .فراوان كه در دل داشت منتظر روز و لحظه موعود بود يبا لذت ساغر

 :از ظهر گذشته بود، صدا زد تيبه خانه آمد، ساع يروز بعد جواد وقت سه

 .من بخورم اريب يزيچ يهارنا هي ن،يميس يآها ن،يميس -

 .جواد آورد و كنارش نشست يگذاشت و برا ينيس يغذا كه از ظهر مانده بود را رو يمقدار نيميس

 :از نان را در دهان گذاشت و گفت يلقمه ا جواد

 چه خبر؟ -

 تو چه خبر؟. ستيكه خبر ن يواريچهار د نيا يتو! خبر يب -

 :گفت د،يجو يهمان طور كه لقمه را م جواد

 .شده ضيبرادرزاده تون مر -



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٧٠

 چرا؟ ؟ياوا خدا مرگم بده، كدومشون؟ ك -

 .دنيحاالم خواب. سرما خوردن! عروس خانوم -

 !خدا منو بكشه ن؟ينازن! يا وا -

 !جانيه...  گهيد جانهيشده، ه ضهيچهار روز بعد عروس خانم مر. رو گذاشتن يعروس خياومدن تار -

 :گفت يبا خوشحال نيميس

 .قربونش برم ياله يوا ؟يتو از كجا خبر دار ؟يجواد؟ ك يگ يراست م -

 اختر خانوم؟ ؟يبر يقربون ك -

 .برو گمشو بابا -

 ؟يپس ك ؟يد يا چرا فحش م -

 ه؟يگم، اختر خانوم چه خر يرو م نيدارم نازن -

 !بابا فضول محله ست ستياختر خانوم كه خر ن -

 كنم؟ كارشيخب چ -

 .رو عروسش كن چارهيب ،يچيه -

 .يگ يم يچ يدار ستين تيخاك بر سرت كنن جواد كه حال -

 نيع اد،يخواد خواستگار واسه ت ب يم ياگه االن بهش بگ. شوهر مونده يب يطور نيچند ساله كه هم چارهيب ه؟يخب مگه چ -

زن  هيشه به  يم يصالً وقتا. ادي ينم ريشوهر گ گهيروزا د نيا. ستيدست خودش كه ن! شه يم ضيمر ينيب يم هوي نينازن

 !نهيقانونش هم. خانوم، كه شوهر كرده باشه يبگ

 ها؟ ،يقانونم تو گذاشت نيالبد ا! نه بابا -

 !ام؟ حرف بزرگونه ينه بابا من ك -

 .رشيسوزه، خب خودت برو بگ يدلت م يلياصال اگه خ. برو بابا -

 .كنم يتونم شوهردار يو نم كميگفت فعالً كوچ شياز تو چه پنهون رفتم خواستگار -
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 :خنده و گفت ريزد ز نيميس

رو  شيعروس خيو تار ضهيمر نينازن يديبگو از كجا فهم. بسه يجواد تو رو خدا شوخ... ندونسته  قتيحتماً ال! نه بابا -

 گذاشتن؟

. ضهيو مر سرما خورده نيفعالً كه نازن يول. اسفندف شب جمعه ست 15 يعروس. دمشيبازار د يتو. ندميش ياز مرتض -

 ...كار دارن  يليخ

 .رهيعمه ش واسه ش بم ياله -

 !نيآم ياله -

 :را باال انداخت و گفت شيبه جواد رفت و او شانه ها يچشم غره ا نيميس

 .گفتم نيمن هم آم ،يخب خودت دعا كرد -

 !شه اومد و نه طرف زنده ت ياصالً نه طرف مردت م! تيمعلومه، نه جد تينه شوخ! كه از دست تو يوا -

 !به مرده م يوا يكن يهوار هوار م يايتو طرف زنده م م -

 .ترسم يم يليچون من از مرده خ. ادينم يريكه بم يتو مطمئن باش وقت -

 !يهست يجور هي! ترسم يتو هم م ةبگم كه از زند يچ چارهيمن ب -

 :گفت يبا دلخور نيميس

 ام؟ يمگه من چه جور -

 :خنده و گفت ريزد ز جواد

 !يمون يماه م نيع -

 :خوشحال شد و خودش را لوس كرد و گفت نيميس

 ها؟ ،يمنو چقدر دوست دار... جواد  -

 . يليخ -

 .مثالً چقدر -
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 .گهيد يليخب خ -

 .شتريخب آخه بگو چقدر؟ چقدر ب -

 !از موتورم شتريب -

 :گفت يشد و بعد با دلخور رهيبه جواد خ يلحظه ا نيميس

 قدر؟ نيهمه اش هم -

تو رو . كردم ينه بابا شوخ. گهيد ميزد يبا هم حرف م ميداشت نيبب... اخم نكن . شتريا بابا نگفتم كه اندازه موتورم، گفتم ب -

 .بخند گه،يحاال بخند د. يبهار دارم اونم توئ شهيگل هم هيبابا من . گم يبه جون تو دروغ نم. از خدم دوست دارم شتريب

 :جواد به خنده افتاد و در همان حال گفت يقلقلك ها با نيميس

 !ييآقا ،يجواهر كهيت هيآخه تو  ،يدوستم دار يليدونم كه تو خ يجواد جان من م -

 :را باال انداخت و گفت شيابروها جواد

 !مينيخب، ما ا -

 .جواد -

 .جان جواد -

 ن؟ينازن ادتيع يبر يمنو م -

 !گهيپس اون قربون صدقه هات همه ش كشك بود د! ستيطمع ن يگن سالم گرگ ب يم... آهان  -

 ؟يگ يكه م هيحرفا چ نياوا، ا -

 ؟يبرمت، اون وقت چ ياگه بگم نم -

 :گفت استيبا س نيميس

 .نداره دنيپرس گهيكه د نيا. گم البد شوهرم كار داشته و نتونسته منو ببره يخب م -

 :را برانداز كرد و گفت نيميس يكم جواد

 .شم يم رتياس شتريهر روز هم ب. شدم هاتيگر لهيح نيهم پابند ا چارهيبمن  -
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 !يتو تاج سر من ه؟يحرفا چ نياوا جواد جون، ا -

 ها؟ ،يكن ياگه ببرمت واسم چه كار م -

 !اخترخانوم يرم واسه ت خواستگار ياون وقت خودم م -

 !اميو من از پسش برنم نهيسنگ يليش خ هيبعدشم مهر! ذاره طاقچه باال يم مياگه دوباره بر. نه بابا، اون جواب رد داده -

 .طور نيو جواد هم هم ديخند يغش غش م نيميس

 .كرد كه ساغر را هم با خود ببرند ياز فرصت استفاده كرد و آنقدر به گوش جواد خواند تا باالخره او را راض نيميس

 .به خانه عبداهللا خان ببرد نينازن ادتيع يرا برا نيميشد جواد با پدرش صحبت كند و ساغر و س قرار

 :به خانه آمد، جواد گفت يتق يشب، وقت همان

گفتم اگه شما . ادتشيرو ببرم ع نيميخوام س يفردا م. خورده يسخت يشده و سرما ضيآقاجون، دختر عبداهللا خان مر -

 ياز دخترش م ياحوالپرس هيهم  يطور نيا ده،يواسه ما زحمت كش يليعبداهللا خان خ. اديب نيميساغر هم با س د،ياجازه بد

 .دن يرو پس م دشونيكنن و هم مثالً بازد

 :كوكب گفت بالفاصله

 .كار داره يلياون فردا خ. اديساغر نم -

 :با اخم گفت يساكت شد و تق جواد

همه عبداهللا دور و بر ما بود و  نيا ؟يديچه كار نكنه، فهم يچه كار كنه و ك يبزرگتر داره كه بگه ك هيخونه  نيهنوز ا -

 .از دخترش ما رو كشته؟ اصالً خود تو هم پاشو باهاشون بر ادتيع هيبهمون كمك كرد، حاال 

 :گفت كوكب

و  امروزيخداب يب ياونام واسه ب. كمك اميگفتم م. خواد آش بپزه يم. خوام برم كمك مه لقا خانم يفردا م. تونم برم يمن نم -

 .دنيزحمت كش يليبچه م خ

 :گفت يتق

و نه  ياريسردرم استيچون كه نه از ر. يبش سيكه من زنده ام الزم نكرده رئ ياما تا وقت. خب برو. مينزد يما كه حرف -
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 !اديبهت م

 .خودش را كنترل كرده و ساكت نشسته بود د،يگنج يدر پوستش نم يكه از خوشحال نيميس

اجازه  يكوكب، تق ليم رغميكه عل ديشن ياكرم وقت. بود و از رفتنش به خانه عبداهللا خان خبر نداشت نيرزميداخل ز ساغر

و آنقدر  ديگونه او را بوس يساغر از خوشحال. خبر را به گوش ساغر رساند نيبروند، فوراً ا نينازن دنيو ساغر به د نيميداد س

 .ذوق كرد كه اكرم خنده اش گرفت

 :زمخت گفت ييبا صدا يتق. سفره نشست نييدر خانه بود، ساغر هم آمد و پا يقسفره شام، چون ت سر

 .اكرم واسه ساغر بكش! االيساغر؟  يخور يچرا نم -

 .گذاشت شيو جلو ديساغر كش يهم از خدا خواسته غذا برا اكرم

داشت كه كوكب با آزار و  نيقيشده و  دهيكه او به شدت الغر و رنگ پر ديد يم. ترسد يدانست ساغر از زنش م يم يتق

 .را هم از او گرفته بود دنينفس كش يفراوانش، نا يها تياذ

به خاطر آن بود كه ساغر بدون مزاحمت كوكب،  نيرفت و ا رونياز خانه ب شهياز هم رتريمخصوصاً د يروز بعد، تق صبح

 .برود نيميبتواند همراه س

 اريتنگ، فعالً سكوت اخت يزهرمار گوشه اتاق كز كرده و با خلق كند، مثل برج ييتوانست قدرت نما ينم گريكه د كوكب

 .پروراند يساغر نقشه ها در سر م يكرده بود، اما برا

احساس  قاًيگذاشت دق رونيرا كه از خانه ب شيپا. به راه افتادند يو گل نيميآماده شد و همراه جواد و س يبا خوشحال ساغر

بود و هرگز دوباره به آن  يشگيهم يآزاد نيخواست ا يچقدر دلش م. را داشت كه بعد از سالها، از قفس رها شده يپرنده ا

 .گشت يخانه برنم

برگشت و  يوقت. ديخر ينيريش ينگه داشت و جعبه ا يقناد يرا جلو نيجواد ماش. كرد يطول راه ساكت بود و فكر م تمام

 :كرد وگفت داد، او تشكر نيميجعبه را به دست س

 !جواهره؟ كهيت هيجواد آقا  نينگفتم ا -

 :كرد و گفت نيميبه س ينگاه جواد
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 !يجواهر رو همه جوره درآورد نيآخ كه تو پدر صاحاب ا -

 .زد يو جواد لبخند م نيميس يساكت بود و فقط به حرفها ساغر

و دلهره، هر دو با هم به  يخوشحال. ديشن يتپش قلب خود را به وضوح م يساغر صدا دند،يدر خانه عبداهللا خان كه رس به

 .داشت بيعج يسراغش آمده بودند و حال

 .كرد و گفت از طرف اونهم سالم برسونن ادهيآنها را پ ليدل نيبه هم. رفت يزودتر سر كارش م ديعجله داشت و با جواد

 :گفت نيميبه س يساغر با نگاه. كرد و رفت يخداحافظ بعد

 .زنه و نگرانم يدلم شور م -

 .زد يمنم بودم دلم شور م. ره خونه آقا داماد يعروس خانوم داره م! هيعيخب طب -

از آنها  يدر را باز و به گرم يارعليكه  دينكش يزنگ را فشرد و طول نيميس. ديخنده و با خنده او، ساغر هم خند ريزد ز بعد

گفت و آنها را به  يتند تند خوشامد م. دهيكرد دخترش را د يساغر خوشحال شد كه احساس م دنيآنقدر از د. استقبال كرد

 .كرد يم ييطرف عمارت راهنما

 دپوشيسپ اط،يكف باغچه ها پر از برف و درختان سرو و كاج دو طرف ح! بود يدنيخانه عبداهللا در زمستان هم د اطيح

 .بودند

 .كرد تيهدا نيطلعت هم به استقبالشان آمد و آنها را به اتاق نازن. و ساغر وارد عمارت شدند نيميس

ساغر  ،يحال يبا وجود ب. اش را فراموش كرد يماريو آنقدر خوشحال شد كه ب ريكه خبر از آمدن آنها نداشت، غافلگ نينازن

 .ديبار صورت او را بوس نيرا در آغوش گرفت و چند

از آنها، به  ييرايطلعت بعد از پذ. شد يباعث خنده آنها م شيها يهم با شوخ نيميزدند و س يبا هم حرف م نيو نازن ساغر

پاسخ  يهم با لبخند مهربان نينازن. زد و سرش را ارام تكان داد نيبه نازن يچشمك نيميس. آشپزخانه رفت تا ناهار درست كند

 .نماند ساغر پنهان ديحركات از د نيكه تمام ا. او را داد

 .را بزند شيحرفها نيبه بهانه كمك به طلعت از اتاق خارج شد و مخصوصاً آنها را تنها گذاشت تا نازن نيميس

 :گفت نيتنها شدند، نازن يوقت
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 ؟يساغر؟ تو هم دوستش دار يتو چ. دوست دارم يليرو خ نميميعمه س نيمن ا -

 :وگفت ديخند ساغر

 رو دوست نداشته باشه؟ نيميكه س هيك -

 :ساغر گذاشت و گفت يجلو يشدستيرا در پ يپرتقال بزرگ نينازن

 .بلكه منم اشتهام وا بشه ،يبخور يه ينيش يم شميپ يخواد وقت يدلم م. جون من پوست بكن -

 :گفت ساغر

 !يمهربون يليتو خ -

 :صاف تر نشست و گفت يكم نينازن

 شه باهات حرف بزنم؟ يساغر، م -

 :اما با لبخند گفت خت،يدلش فرو ر ساغر

 .گهيد ميزد يبا هم حرف م ميخب داشت ؟يكرد يمگه تا حاال چه كار م -

 تونم باهات راحت باشم؟ يم... آخه  يآره ول -

 .منو دوست خودت بدون. خواد بگو يدلت م يراحت باش و هر چ. زميآره عز -

 باشه؟ ،يناراحت نش ،يديشن يخواد وقت يدلم م يالبته، ول -

 :زد و گفت يلبخند د،يخواهد بگو يچه م نيدانست نازن يكه م ساغر

 .شم ينه ناراحت نم -

. هيمرد خوب يليكنم؟ به خدا آقاجونم خ يشما رو واسه آقا جونم خواستگار يد ياجازه م... ساغر خانم ... ساغر جان  نيبب -

 .گم يراست م نويا

 :از شرم سرخ شده بود، آرام گفت شيونه هاكه گ يانداخت و در حال نييسرش را پا ساغر

 ...كار رو كرده  نيا نيميقبالً س -

 :با تعجب گفت نينازن
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 ؟يگ يراست م -

 .زميآره عز -

 :گفت نينازن

 د؟يجواب داد يخب شما عروس خانوم خوشگل، چ -

 :گفت نينازن. انداخت نييدوباره سكوت كرد و سرش را پا ساغر

 ؟يگ يبله رو م نميها؟ بب ،يد يم يساغر جان به من چه جواب -

 :انداخت و گفت نينازن يدوست داشتن يمايسرش را باال گرفت و نگاه مهربانش را به س ساغر

 !يبه تو كه از گل بهتر. گم يدلم، به تو بله رو م زيآره عز -

 يسوال چيآنها هم بدون ه. و طلعت به سرعت به اتاق آمدند نيميكه س ديكش اديفر يو آنچنان از شاد ديكش يغيج نينازن

 :به طلعت گفت نيبالفاصله نازن. شروع به كف زدن كردند

 .خونه من كارش دارم اديبگو ب. زنگ بزن به آقاجونم هيطلعت خانوم  -

 :گفت يبا خوشحال طلعت

 !به چشم دختر گلم يا -

 :با دلهره گفت ساغر

 .نيكار رو نكن نينه ا. رميم يمن از خجالت م. نه تو رو به خدا نه -

مونه و  يما چند نفر م نيفقط ب زايچ نيساغر مطمئن باش همها نيبب. نيو حرفاتونو با هم بزن ادياوا چرا؟ بذار خان داداشم ب -

 مگه نه طلعت خانوم؟. ببره ييكس بو چيه ميذار ينم

با هم حرفاتونو  ديپس با. ديكن يگبا هم زند يعمر هي نيخوا يباالخره شما م. شه يكه نم يجور نيهم. اره خانوم جون -

 .نيبزن

 .نگفت يزيچ گريو طلعت، د نيميو س نينازن يبا حرفها يمردد بود، ول ساغر

 .تلفن را برداشت و شروع كرد به شماره گرفتن طلعت
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 :كه گفت ديطول نكش يليخ

 .به آقاجونت؟ دستت درد نكنه يد يرو م يجان بابا هست؟ آهان گوش يالو مرتض -

 :بعد از چند لحظه انتظار، دوباره گفت و

دونم  يمن؟ من نم... باهاتون كار دارن . خونه نييايساعت ب هيشه  يخانوم گفتن اگه م نيحالتون خوبه؟ آقا، نازن. سالم اقا -

 ... يگوش. دم به خودشون يرو م ياالن گوش. چه كار دارن

 :را گرفت و گفت يتلفن و گوش يآرام رفت پا نينازن

با شما كار . انيقراره ب رضايآقاجون از طرف خانواده عل فته؟يب يمگه قراره اتفا...  يچيه. آره حالم خوبه... م آقاجون سال -

 .چشم چشم، خداحافظ! ... خوبا ينيرياونم از اون ش. نره ادتوني ينيريش... فقط . رهيخ رِيبله، خ. دارن

 :را گذاشت و گفت يگوش

 !كنه جز فكر ساغر خانوم يم يهمه فكر اديحاال تا ب. شور زد كه نگو نيآقاجونم دلش همچ چارهيب -

عبداهللا . خوشحال به استقبال آقا رفت يارعلي. وارد شد اطياز در ح ينيريجعبه ش كيساعت بعد، عبداهللا خان با  مين حدود

 :كرد و گفت يخنده ا

 !يشنگول يليامروز خ رمرد؟يشده پ يچ -

 .داره يچه كار كنم آقاجون؟ شنگول بودن هم عالم -

 :و گفت ديكش يآه عبداهللا

 مهمونا اومدن؟...  يارعلي يراست. يگ يطوره كه تو م نيآره واهللا هم -

 .دييبفرما. دييبله آقا، داخل عمارتن، بفرما -

بر جا  يگل دنياما با د. د ساختمان شدرفت و عبداهللا كه تعجب كرده بود وار ياز جواب دادن طفره م يارعليبود كه  معلوم

 :صدا زد يگل. شد خكوبيم

 !جون اومد ييجون، دا ييدا -

 :ديرا بغل كرد و بوس يمتعجب، گل عبداهللا
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 ها؟ ،ياومد يبا ك ،ييدا يكوچولو يگل. ماهت يسالم به رو -

 :بچه گانه اش گفت نيريبا لحن ش يگل

 .با بابام -

 ا خب مامانت كو؟ -

 .و زن عمو ساغر نينازن شيپ. اتاقه يتو -

خنده  ن،يافتاده؛ تلفن نازن يو مطمئن بود كه اتفاقات ديشن يقلبش را م يصدا. و قلبش به تپش افتاد ختيعبداهللا فرو ر دل

 !حاال حضور ساغر... و  يارعليطلعت، برخورد  يها

 :در اتاق را باز كرد و گفت طلعت

 . خانعبداهللا دييبفرما ااهللا،ي ااهللا،ي -

 .دييخان داداش، بفرما ديياوا بفرما -

عبداهللا هم . زود به او سالم كردند، اما ساغر از شرم سرخ شده و ساكت بود هيو بق نيميس. گفت و وارد اتاق شد ااهللاي عبداهللا

 .جواب سالمشان را داد و خوش آمد گفت يبه گرم

 يروشن وكاله دور مخمل يطوس راهنيو پ يت و شلوار مشكاو در آن ك دنيبه او انداخت و با د ينگاه يرچشميز ساغر

مردانه و پرپشت، صورت گندمگون و  يها ليسب ،يمشك يلحظه كوتاه، چشم و ابرو كيدر همان . ختيدلش فرو ر ،يمشك

او، اعتماد به  بتيمجذوبش شد و از ه شترياز نظر گذراند و ب ادرشت و متناسب او ر كليو ه بيخوش ترك ينيبا آن ب يعضالن

 »!خونواده حجت واسته يتونه جلو يو حتماً م هيگاه خوب هيمطمئناً اون تك«در خود احساس كرد و در دل گفت  ينفس

 .عبداهللا، رشته افكارش را پاره كرد يصدا

 .نيصفا آورد. ديخوش آمد يليخ. دييبفرما -

 :گفت نيميس

خب البته . ادتيع ميبود كه با ساغر اومد نيا ميناراحت شد يليخشده  ضيجون مر نيكه نازن ميديفهم يخان داداش وقت -

 ...كه  نيهم ا ادتيهم ع
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 :ادامه داد نيميس. سر بلند كردن نداشت يارايدوباره به شدت سرخ شد و  ساغر

 .خودش بگه نيبابا اصالً به من چه؟ نازن...  نكهيخب هم ا -

 :كه بر جان عبداهللا نشست، گفت نيريش يبا خنده ا نينازن

 .ديهر دو هم كه بله رو گفت! هم ساغر جون ديآقاجون، هم شما حاضر -

 :وگفت ديآنقدر خوشحال شد كه از ته دل خند عبداهللا

 !بارك اهللا به شماها! واهللايبابا ا -

 :گفت نيخنده و نازن ريزدند ز همه

 .البته با اجازه عروس خانوم ن،يق خودتون و حرفاتونو با هم بزناتا يتو نيپس حاال آقاجون، شما و ساغر خانوم بر -

لذت  ايبه او انداخت و از آن همه شرم و ح يعبداهللا نگاه. ديگز يو لبش را به آرام ديچيچادرش پ يخودش را ال شتريب ساغر

 .برد

 .وارد اتاق شد و در را بست يقيبه اتاق عبداهللا رفت و عبداهللا هم بعد از دقا ن،يو نازن نيميبه اصرار س ساغر

 :بودند، اما باالخره عبداهللا سر صحبت را باز كرد ستادهيدو ا هر

 .دينيبنش دييساغر خانوم، بفرما دييبفرما -

 :دستپاچه شده بود، كالهش را جا به جا كرد و گفت يعبداهللا كه حساب. دو نشستند هر

 .بهتره يليخ ديياگه اول شما بفرما... از كجا بگم  ايبگم،  يدونم چ يواهللا، واهللا من، من نم -

 :گفت يبود به نرم نييهمان طور كه سرش پا ساغر

 .دييشه شما بفرما ياگه م -

 :گرفته شروع كرد ييبا صدا عبداهللا

 نيدون يهمون طور كه خودتون م. گذره يمون از تجارت فرش م يو كار و كاسب ميحجره فرش تو بازار دار هيما ... واهللا  -

از  ريغ...  ميكم و كسر ندار يزيهم، خدا رو شكر چ اياز مال و منال دن. ميمهربون هم دار داريچهار تا هم بچه و دو تا سرا

 ...فقط  م،يندار يالحمدهللا مشكل ست،يكه اصالً قابل گفتن ن زايچ نيا... و  هرنوش ياليو باغ و و نيخونه، زم نيا



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٨١

 :آهسته گفت ،يانداخت و بعد از مكث كوتاه نييسرش را پا عبداهللا

 !در گرو شما مشيدلمونه كه مدتهاست گذاشت نيفقط مشكل ا -

 .شود هوشيو همان جا ب ديساغر كم مانده بود از پا درآ. سكوت كرد عبداهللا

 :و گفت ديكش ينفس بلند عبداهللا

خودمم . زبونم بند اومده ييجورا هيواهللا . بگم يچ يچ رسه كه اصالً يبه عقلم نم گهياالن د يعني. بود نيمن هم يخب حرفا -

 !شما كم آوردم شيكنم پ ياعتراف م يشدم، ول يجور نيكنم كه چرا ا يتعجب م

 .لبخند زد و لبخند او، به دل پر تب و تاب عبداهللا آرامش داد ساغر

 :هم آرام شروع به سخن گفتن كرد او

من . خوام، اونم آرامشه يازتون م يزيچ هينداره، فقط  يو مال و ثروت برام ارزش دميكش يليخ يسخت ميزندگ يمن، من تو -

 ريبشنوم و تحق نيكه نذاره توه يكس. حساب كنم ،يحام هيكنم و روش به عنوان  هيتك ميخواد بتونم به مرد زندگ يدلم م

 .رو بهم بفهمونه يدگطعم خوش زن... كه  يكس. عربده بزنن وسرم داد بكشن  گرونيكه نذاره د يكس. بشم

 .و دل عبداهللا را آتش زد ختير يآرام اشك م ساغر

 :ادامه داد ساغر

منو پس زد و  يرحم ياون با ب يرو نثار شوهرم كردم، ول يعشق نيخودم چن. عشق پاك هيعشقم؛ اونم  هي ةمن، من بازند -

سرم  يرو يوقت دست نوازش چيرو حس نكردم و ه يمرد هيوقت سا چيه. اما من فقط سكوت كردم. زد شيدلم رو آت

 .نشد دهيكش

 يزندگ هيدنبال . گردم يم يقيحق يو آرزو ديمن، من دنبال ام. دميند يچيه يو شكست و ناكام تيجز محروم ،يزندگ يتو

 .خوام ينم يزيچ چيه ناياز ا ريو غ... آروم 

 :كه از درد و رنج او آگاه بود، گفت عبداهللا

 ن؟يكن گاهين شه به من يم -

 :مردانه گفت ييو با صدا ديدلش لرز. شد رهياو خ يبايو ز نيسرش را بلند كرد و عبداهللا به صورت غمگ يبه آرام ساغر
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 يزندگ يتو در كنار مرد. ستهيا يم زيهمه كس و همه چ يسد محكم جلو هيكه مثل  يزن يم يبر كس هيتو تك نيبعد از ا -

مرد ازت  هيمن هم مثل . باش ميزندگ كيبه من اعتماد كن و شر. نگاه چپ بهت بندازه چكسيده ه يكه اجازه نم يكن يم

 .كنم يم تيحما

هر كس  يعل يبه وال! و پست فطرت يموذ ليبندم؛ همون وك يكردن، م تتيرو كه اذ ييدهن تموم اون آشغالها نياز ا بعد

 ؟يش يزنم م ه؟يچ تيحاال نظر... حاال ... نه وقت نتونه نطق بز چيه گهيتا د. رميگ يكنه نفسشو م تتيبخواد اذ

 .ديحال، نوازشگر و مهربان د نيپرقدرت و در ع ينگاه عبداهللا را نگاه ساغر

داشت كه او به تمام  مانيگذاشت و ساغر ا ينم يباق يصحبت چيه يو دلگرم كننده بودند كه جا دبخشيآنقدر ام شيحرفها

 .و متعهد است بنديپا شيحرفها

 :عبداهللا گفت. دو لبخند زدند هر

 !واسه ت كم نذارم، خودم نوكرتم يزيدم تا آخر عمر چ يقول م -

 :هم با خجالت گفت ساغر

 .ديياوا شما آقا -

 .نرو نجاياز ا گهيخوام بگم د يساغر خانوم، م هيچ يدون يم -

 :گفت رتيبا تعجب و ح ساغر

 شه؟ ينرم؟ مگه م ؟يچ -

 !يگور پدر ناراض ،يو منم راض يچرا كه نه؟ تو راض. آره -

 :با ترس گفت ساغر

 يخواهش م. نيتو رو خدا دعوا مرافعه راه ننداز. از همه شون وحشت دارم. ترسم يمن م... نه . رممكنهيغ نيا يول ،يول -

 .كنم

 شيپ. فرو برده بود رتيكه عبداهللا را در بهت و ح ديلرز يآنها م يادآويچنان از آنها ترس و واهمه داشت و چنان از  ساغر

 »رو نداره يكار چيترسه و جرأت ه يچه كردند كه از اسمشون هم م چارهيب نيبا ا نيبب«خود گفت 
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 :كرد و گفت يعبداهللا پافشار اما

 زيچ چيكس و ه چيرو بذار به عهده من و از ه زيها؟ همه چ ،يچه غم دار يمگه نگفتم نترس و محكم باش؟ تا منو دار -

و  يشوهر كن يخوا يم ،ينگرفت يبد ميحاالم تصم. يبكن يتون يدلت بخواد م يو هر كار يتو حاال آزاد. باشواهمه نداشته 

 نه؟ ايباالخره تو دلت با ما هست  نميبب...  يرو نشكوند يقرار وكجاش بده؟ تو كه قول  نيا. يبد ليتشك يزندگ

 :انداخت و گفت نييسرش را پا ساغر

 .كشم يبه خدا خجالت م. ترسم يم فتهيحرفم سر زبونا بب نكهيو از ا يزيمن از آبرور يبله، ول... خب  -

زن  يوقت... دوماً گفتم كه . يبذار ياون خونه لعنت يخوام پاتو تو يذارم و نم ينم گهيد ،يبا من ازدواج كن ياوالً كه شما وقت -

 نه؟ اي يدار نانيبه ما اطم نميبزنه، بب يهم حق نداره حرف يشه و احد يعوض م زيهمه چ گهيد يعبداهللا شد

 .خب بله -

كردم و اون وقت بخوان  يممكنه بفهمن كه من ازت خواستگا ،ياگر به اون خونه برگرد. پس نترس و بذار به عهده من -

. خوام يبستم كه خاطرش رو م يبعد از هفت سال دب به زن. ذارم يمن نم يول. پات بندازن يسنگ جلو يكنن و ه تتياذ

و پسراش كه اگه  ياز تق ؟يترس يم يبعدشم مثالً از ك. كنه فراهمرو  شيكنه و موجبات ناراحت تشياذ يذارم كس يپس نم

نگو  يزيحاالم چ ؟ياز ك ره؟يم يافته و م يكه اگه چپ نگاهش كنم پس م تهياز اون عفر ايشونو بِكنم،  شهيتونم ر يبخوام م

 .و بذار من نجاتت بدم

 :نده و ناتوان گفتدرما ساغر

 .بگم يدونم چ ينم -

 .وقته كه منتظرن يليها هم خ يرونيتازه اون ب م؟يكن نيريدهنمون رو ش نيد ياجازه م...  نيخب بب. دونم يمن م يول -

 :سرش را تكان داد و گفت ساغر

 .اجازه منم دست شماست. نيدار ارياخت -

 :او شده بود، گفت فتهيش شياز پ شيكه ب عبداهللا

 .دييپس قربون قدمتون، بفرما -
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 :بودند، گفت جهيكه منتظر نت نياتاق را باز كرد و رو به حاضر در

 م؟يكن نيريشه كه ما دهنمون رو ش ينم دايپ ينيريظرف ش هيخونه  نيا يتو نميبب -

 :فراوان جلو آمد و گفت يبا خوشحال نينازن. و همه كف زدند ديهلهله كش نيميس بالفاصله

 .گه خودم باشم آقاجون يم يبوسه و بهتون تبر يكه شما رو م يكس نيواد اولخ يدلم م -

 يهم صورت پدر را بوسه باران و برا نينازن. ديبار بوس نيدخترش را در آغوش گرفت و صورت تب دار او را چند عبداهللا

 .كرد يخوشبخت يآرزو يو

 .كند ايآنها را مه يو سعادت كرد و قول داد هرچه زودتر بساط عروس يخوشبخت ياو هم آرزو يساغر را بغل كرد و برا بعد،

 يم نيو نازن يرفت و سر به سر گل يو مدام راه م ديگنج يعبداهللا در پوست خود نم يزد ول ينم يساكت بود و حرف ساغر

 .زد يپدرش دلش غنج م ياز شاد نينازن. گذاشت

بلند  يعبداهللا با صدا. هم به دستور عبداهللا به داخل آمد و با آنها همراه شد يارعلي. تازه دم وارد شد يچا ينيس كيبا  طلعت

 :گفت

تا وقتش برسه و بگم چه كار . رو فعالً بذار واسه خودم يِاون اتاق تك. طلعت خانوم اتاق منو آماده كن واسه ساغر خانوم -

 .نيكن

 :با تعجب به هم نگاه كردند و عبداهللا ادامه داد همه

 .خوام كه بمونه يچون من م. مونه يجا م نياز امروز ساغر خانوم هم -

 :گفت نيمينگاه كردند و س گريكديبا تعجب به  نيو نازن نيميس

 با من برگرده خونه؟ يساغر عصر ستيخان داداش مگه قرار ن -

 :مبل لم داد و گفت يرو عبداهللا

 مياگه ما هر دو به هم بله گفت. ترسم يمن كه نم يترسه ول يالبته ساغر خانوم م! گرده يساغر برنم... زندون؟ نه  ايخونه  -

رو  گهيد يكيبره  دياون مادرشوهرتون با. تموم شد زيهمه چ گهيد. بشه هيخور بق يمن تو سر ندهيهمسر آ ستيقرار ن گهيد

 .كنه تشيو اذ هكنه تا بهش زور بگ دايواسه خودش پ
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 نيهم. شم يگاهش م هيگم و تك يم ياعليسرش بدونه، پس منم  هيمنو سا نيكنه و بعد از ا هين تكبناست ساغر به م اگر

دونم چه كار كنم؟ فعالً از  يخودم م. نيكارا نداشته باش نيبه ا يشماها كار. زنم يو با اون حرف م يرم سراغ تق يامروز م

 .نيكن ييرايذمواظبت و پ يليما و از مهمون من خ ضيمر

 :گفت نيميس

 !كنن يم كهيت كهيخب منو ت! من بدون ساغر برگردم؟ اونم به اون جهنم يعني -

 :و گفت ديخند عبداهللا

حرف بزنه، سر و كارش با كرام  نيميبه س يهر ك! مثل ساغره؟ نه بابا نيميكنه؟ مگه س تيرو اذ نيميجرأت داره س يك -

 !نهيالكاتب

 :و گفت ديهم خند نيميس. رديخنده اش را بگ ينتوانست جلو نينازن

شكست  يخرس جنگ هي نيع! هيدنيد زيعز افهيشن؟ مخصوصاً ق يم ياگه بدون ساغر برم، اونا چه حال نيتصور كن يول -

كاله  هيزره و  هيآماده كنم و  يخودم رو حساب ديبه جون خودم با. كنم يم فيواستون تعر اميبعداً م يول. شه يخورده م

 !بردارم و برم خونه ريبپوشم و شمش يآهن

 .زد ياما ساغر دلش به شدت شور م دند،يخند يم همه

 :خوردند و بعد از آن، عبداهللا از جا برخاست و گفت يبگو و بخند و شاد انيرا در م ناهار

 .رم يمن م -

 .نينخورد يكجا آقاجون؟ شما هنوز چا -

 .مهمه يليدارم كه خ يكار يول زميآره عز -

 ه خان داداش؟ش يم يما چ فيتكل -

 :زد و گفت يلبخند عبداهللا

خونه،  يبرگرد يتو اگه خواست. خوام اول برم سراغ جاد يم. تو رو فيخودمو روشن كنم، بعد تكل فيرم اول تكل يدارم م -

 !تنها برو، بدون همراهت
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 ن؟يگ يبهش م ديديپس شما اگه جواد رو د -

 .يخب فعالً خداحافظ همگ. كار رو بكنم نيرم هم يدارم م -

 :او را دادند و ساغر آرام گفت يجواب خداحافظ همه

 .به امان خدا -

 .راسخ تر كرد مشيساغر دل عبداهللا را گرم تر و او را در تصم پاسخ

ر، انتظارش اش از عشق ساغ يدرماندگ يروزها! ندهيكرد؛ به گذشته، حال و آ يبود، فكر م يطور كه مشغول رانندگ همان

 .او بسازد يشكل برا نيباتريداشت به ز ميكه تصم يا ندهيو حاال آ... وصال به او  يبرا

 :به محمد گفت. نماند يبچه ها و شاگردانش مخف ديوارد حجره شد، آنقدر خوشحال بود كه از د يوقت. ديبازار رس به

 .حجره ايو مهم داره، پاشو ب يفور يباهات كار آقا جونم يگ يم ن،يميآقاجواد شوهر عمه س شيپ ير يحاال م نيهم -

از فرصت استفاده كرد و  د،يكه پدر را خوشحال د يمرتض. و از حجره خارج شد ديبا گفتن چشم، دست از كار كش محمد

 :گفت

 نه؟ ايبرم بخرم  نيدون يصالح م يشما چ. مغازه ش يموتور رو آورده گذاشته تو يخواستم بگم، عل يآقاجون راستش م -

 :كرد و گفت يبه مرتض ينگاه عبداهللا

-  زودتر برو سراغش! تا نفروخته ااهللايخب چرا كه نه؟ د. 

 رونيو از پدرش تشكر كرد و به سرعت از در حجره ب ديزده به هوا پر جانيرا نداشت، ه يجواب نيكه اصالً انتظار چن يمرتض

 .رفت

 :گفت سهراب

 !خوبه يليآقاجون امروز حالتون خ -

 بد بشم؟ يخوا يپسر، م هيچ -

 .نه بابا خدا نكنه -

محمد دو تا . كردند و گوشه مغازه نشستند يساعت بعد جواد با محمد به حجره آمد و هر دو مرد با هم سالم و احوالپرس مين



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٨٧

 :عبداهللا گفت. آنها و رفت يتازه دم آورد و گذاشت جلو يچا

 .بذارم ونيرو با تو در م يوع مهمخواستم موض يدوماً م. يخوش آمد يلياوالً كه خ -

 .عبداهللا خان شد يحرفها هيكه سراپا گوش بود، با سكوت منتظر بق جواد

 :جابجا شد و گفت يكم عبداهللا

 داره؟ يراديو ا بيهم بخواد شوهر كنه، به نظر تو ع يا وهيو زن ب رهيبخواد زن بگ يجواد، اگه مرد نميبب -

 :خنده و گفت ريزد ز جواد

 !نيريزن بگ نيخوا يشما م يعنيبه به مباركه، مباركه پس  -

 :و گفت ديخند عبداهللا

 تونم زن داشته باشم؟ يمگه من چمه؟ نم -

 يزن خوش شانس و خوشبخت ك نيحاال ا... خب ! خوش شانس و خوشبخته يليزن شما بشه، خ يهر ك. هيحرفا چ نيا -

 هست؟

 :مردانه گفت يا افهيمكث كرد و بعد با ق يكم عبداهللا

 !زن داداشته... ساغر ...  ستين بهيغر -

 :نام ساغر، جواد در جا خشكش زد و با تعجب فراوان گفت دنيشن با

 ن؟يگفت يآقا عبداهللا شما چ ،يچ -

 :كرد وگفت ياخم عبداهللا

 به نظر تو هست؟. ستين يمشكل گهيد! خوام، اونم جواب بله رو داده يمن خاطر ساغر رو م ؛يديكه شن يهمون -

 :را قورت داد و گفت شيآب گلو جواد

 .كرد يشوهر م تيبعد ن ديرس يذاشت سال شوهرش سر م يالاقل ساغر م. هنوز سال حجت نشده م؟يبد يجواب آقامو چ -

-  د ما با جوا نيكرد، ها؟ چرا؟ بب يم شيبعد فكر آرامش و آسا ديكش يسال عذاب م كيتا  دياون با يكن يم اليپس تو خ! ا

 يبه اون زن بدبخت نم يمحبت چيمادرت نه تنها ه دميد يمن دورادور م. ميشناس يرو خوب م گهيو همد ميستين بهيهم غر
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 ...كرده  شترياون بنده خدا رو هم ب يرو رو آزار و فشا تيها، غاذ يكرد، بلكه تازگ

 نيبب! به حال زنده ها كرد يفكر هي دياما با. امرزهيخدا حجت رو ب! سال؟ بابات چهلمشم نگرفت، چه برسه به سالش كدوم

. رهيتونه جلومو بگ يهم نم يقدرت چيتونم و ه يكه م يدون يكنم، م يامروز ساغر رو عقدش م نيمن اگه بخوام هم... جواد 

 .ذارم يكه بهتون م هيفقط واسه احترام رميخوام اجازه بگ ياگه از تو و بابات م

 :را باال انداخت و گفت شيشانه ها جواد

 !خودتون يبابام پا يندارم ول يمن كه حرف -

 .خونه تون نير يبدون ساغر م ن،يميدنبال س يرفت يرم سراغ بابات، تو هم وقت ينداره، غروب م بيع -

 .نشده، هنوز كه اون عروس خونه ماست يزيحاال كه چ ياونو نبرم؟ ول ؟يچ -

هم  يقانون چيه. حرف اول و آخر منه نيا! يعبداهللا ساالر ةجز عروسِ خون ستيكجا ن چياز امروز به بعد اون عروس ه. نه -

... مونه  ينم يباق يحرف چيپس ه. تازه عده ش هم كه تموم شده. هم من رلهيهم اون كب. رهيازدواج ما رو بگ يتونه جلو ينم

 خونه؟ اديم يبابات شب ك

 .پره يبا مش مراد م شتريب. خانه يفعليپاتوقش مغازه ص يول. ستيمعلوم ن -

 .رم سراغش يباشه م -

 .و بابام يدون يخودت م. يمنو وسط نكش يكه پا نيدارم، اونم ا يخواهش هيآقا عبداهللا ازت  -

 .چه كار كنم مهيخودم حال. وسط يفتيتو ب ستيقرارم ن. ستين يحرف -

 نيميكنار س دهيو رنگ پر يساغر با دستپاچگ. تا او را به خانه ببرد نيميكرد و رفت دنبال س يبعد جواد خداحافظ يساعت

 :قرار گرفت و گفت

 .كن يرحم هيتو رو خدا ...  نجايا... من . ترسم يم. منو تنها نذار نيميس -

 :لبخند زد و گفت يبا مهربان نيميس

پس ترس . به بعد خونه توئه نياز ا نجايا. رهاز خونه زهرا خانوم هم بهت. بهتره يليباشه از خونه خودمون خ يهر چ. نترس -

 يساغر جان تو رو به خدا م. برم سوال و جواب پس بدم ديمنو بگو كه حاال با. يباش كه بود يرو كنار بذار و همون خانوم
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جات دونم  يگرچه م. رم دلم دو هوا نشه يكم بخند كه م هي. قربونت برم ياله. زنمبهت سر ب شتريكنم ب يم يسپارم و سع

 .هيخال يليخونه خ يتو

 :جلو آمد و گفت نينازن

. ومدهين اياز تو پرستار بهتر به دن دميشن. تا خوب بشم يخوام كه تو مراقبم باش يم. رو خونه خودت بدون نجايساغر جون، ا -

 !شما رو فراهم كنم يكن من هرچه زودتر خوب بشم تا بساط عروس يسع! گهيشروع كن د ااهللايپس 

 :و دوباره گفت ديگونه او را بوس بعد

 .بهت بد بگذره ميذار يو نم ميهمه ما از حضور تو خوشحال -

 .كرد يو خداحافظ يروبوس نيميبعد با س. نزد يحرف گريانداخت و د نييساكت شد و سرش را پا ساغر

 يو اشك م ديد يپنجره عمارت مرفت و ساغر رفتن او را از پشت  اطيبه ح يارعليرا بغل كرد و همراه طلعت و  يگل ن،يميس

 .ختير

 :راه گفت انيدر م جواد

 كنه؟ يافته؟ خان دادشت چه كار داره م يكه داره راه م هيچه بساط نيا -

و چه از  امرزيچه از دست اون خداب. دهيعذاب كش شتريب يليهم خ ديو شا يكاف ةجواد، ساغر به انداز نيبب. دونم يچه م -

هم . لطف و مرحمت خدا بوده نيا ش،يمثل خان داداشم اومده خواستگار يكيحاال كه ! واقعاً بسشه گهيد! دست مادرت

 .ستين يمربوط چيه هيمخالفت نكن كه اصالً به من و تو و بق يخوديتو هم ب. خانومه يليآقاست و هم ساغر خ يليداداشم خ

. دونن يبعدشم به ما چه؟ خودشون م. يو حرف بزن ينفكر ك يطور نيا دينبا ،يهست يمرد آقا و روشن فكر نقدهيكه ا تو

 چطوره، هان؟. كنار ميكش يما خودمونو م. ست بهيمرد غر هيو  ستيعبداهللا خان برادر من ن نيكن الياصالً خ

 :و گفت ديكش يآه جواد

 م؟يبد يو چ زيحاال جواب عز -

از امروز هم، ساغر خونه شوهرش . كنن يساغر و عبداهللا خان قراره با هم عروس. ميكه قراره بگ ميگ يرو م يهمون يچيه -

 !نيگرده، هم يهم برنم گهيد. مونده



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٩٠

 ؟يراحت نيبه هم ،يگ يم يدار يچ -

 .گهيساغر رو ندارم خب حاال خواسته اش برآورده شد د دنيگفت تحمل د ينم زيمگه عز. يراحت نيآره به هم -

 :فتتكان داد و گ يسر جواد

 .خودمم موندم. بگم يدونم چ ينم -

نادر جلو آمد و . رفت يم يكيغروب بود و هوا رو به تار كينزد. و جواد با دلشوره وارد شدند نيميس دند،يخانه كه رس به

 :گفت

-  سالم بابا، سالم مامان! ا. 

داد، اما  يهم به او جواب م نيميس. ديرا پرس نيكرد و حال نازن كيو سالم و عل ستاديآنها ا دنيبود و با د اطيوسط ح اكرم

 :گفت نيميس ياكرم وسط حرفها

 پس ساغر كو؟ -

 .ومديساغر؟ ساغر ن -

 ومد؟ين ؟يگفت يچ -

 ...آخه . خب آره -

 :به او سالم كرد و كوكب گفت نيميآمد و س رونياز اتاق ب كوكب

همه  نيا ادتيع هي. نيهم دار يكه بچه و زندگ دهيتون رسبه فكر هوي ديشا. نيايب ديكه خونه هم با نيفكر كرد! چه عجب -

واهللا به خدا  م؟يما قابل سالم هم نبود يعنيبردن اتاقشون؟  فيشازده خانوم كجا رفتن؟ تشر نميبب! وقت گرفت؟ خوبه واهللا

. نيمادرشوهر رو بفهم يو معن نيرو بدون تيتا قدر عاف نيافتاد يتاج محل خانوم م ريگ ديبا. نيخوبش افتاد ريفقط شماها گ

 عوض سالم كردنشه؟. اديكجاست؟ چرا صداش نم

 .ساكت بود و به جواد نگاه كرد نيميس

 :حرف آخر را زد يگل

 .ومدهياصالً زن عمو ساغر ن ز،يعز -



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٩١

 :كرد و گفت نيميبه س ينگاه ،يبا بهت و ناراحت كوكب

 زيو ننه شو تم اهيس نيشه يپا ريخبر مرگش البد رفته ز. ومدهيمونده كه ن يكدوم قبرستون ومده؟يكه ن يچ يعني ومده؟ين -

كدوم  نينگفت... كه نفهمه از كجا خورده  ارميسرش م ييبال نيخدا همچ يبه خداوند. ستيكنه، آره؟ بارِ اولش كه ن

 ؟...هان  ومده،يمونده كه ن يقبرستون

 :گفت جواد

اونم ... ساغر خونه عباهللا خان موند . ميهم حرف بزن يذار ينم ،يسرما نگه داشت نيا يما رو تو. امون بده ز،يبابا عز يا -

 !شهيواسه هم

 :ناگهان مثل بمب منفجر شد كوكب

خونه اونا مونده،  ن،يجون به لبم كرد...  نيحرف بزن ه؟يمنظورتون چ! خونه عبداهللا خان؟ شه؟يمونده؟ اونم واسه هم ؟يچ -

 !نمك نشناس؟ نيرو كجا برده ا ييآبرو يهمه ب نيا ؟يچ يعني شه،يواسه هم

 :گفت جواد

 بگم؟ يآخه چه جور... بابا ... اون قراره ... اون  ز؟يعز يچ يعنيحرفا  نيا -

 .داشت ياز جواد برنم دهيداد و د يباز گوش م مهين ياز حدقه درآمده با دهان يفقط با چشمان كوكب

 ...خوان  يخوان، م يآقا عبداهللا و ساغر م. زيعز يدون يم -

 :و گفت ديوسط حرف جواد پر كوكب

 كنن، آره؟ يخون عروس يم -

 :ساكت شد و سرش را تكان داد و گفت جواد

 .خب، خب آره -

 :بلند گفت يشد، با صدا يافزوده م تشيكه هر لحظه بر عصبان كوكب

اشته ش رو به عزاش ند يبه خدا بابا! تن لش آشغال. يعوض يايح يدختره ب! دهيپدرش خند يبه گور پدر ب. غلط كرده -

تو بغل هر كس و  ندازهيره و خودش رو م يم دهيكه سال بچه من سر نرس دهيرس ييكارش به جا گهيحاال د. شونم يم
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 !ناكس؟

 :كه تا آن لحظه ساكت بود، ناگهان از كوره در رفت و گفت نيميس

 .شما نيگ يم نيدار يچ. خان داداش منه ه؟يو ناكس چ يهر كس -

 :به او انداخت و گفت نهيپر از خشم و ك ينگاه كوكب

 اقتت،يل يب ةديو واسه اون داداش ترش يپاش نشست ريدونم تو ز ينم يكرد اليخ! شه ياز گور تو بلند م شايآت نيهمه ا -

 ايكس و كاره؟  يب يكرد اليها؟ خ ،يو اومد شيگذاشت. خونه اون شيو برد يديدختره خر زبون نفهم رو دزد نيقاپ ا

 بكنه؟ يگفت ورو كه ت يدست خودشه كه هر جا و هر كار شارياخت

 :را بلند كرد شيهم صدا نيميس

 يبعدشم، ك. نيدون يخوب م نويخودتون هم ا. هيو مردونگ اقتيل ياياوالً كه خان داداشم دن! نيحرف دهنتون رو بفهم -

واسه خان  يدونن كه دخترا و زنا چه جور يمن؟ حاال خوبه همه م ازين يب ايبرادر از مال دن ايست؟ دختر برادر شما  دهيترش

 !دهيهم ستمد... هم ... بود هم  بيچون ساغر هم نج واستاون، فقط ساغر رو خ يداداشم هالكن، ول

 آره؟ م،يالبد ما بهش ستم كرد ده؟يستمد -

 :با تمسخر گفت نيميس

 .من كردم ر،ينخ -

 :تر گفت يعصبان كوكب

 !زمياون دهنتو پاره كنم و توش لجن بر نكن يكار هي -

 .نذار دهنم رو وا كنم...  نيشما هم حرمت خودتونو نگه دار -

 :با حرص گفت كوكب

 !رونينكن مثل اون آشغال از خونه بندازمت ب يكار هي ن،يميس ؟يبكن يخوا يم يمثالً چه غلط -

 بسوزاند؛ يآخر را به هدف بزند ودل كوكب را حساب ريكرد ت يدلش از كوكب پر بود سع يكه حساب نيميس

من، مثل ساغر نقشه  يخواد برا ينم...  رونيجا بندازدت ب نيبغلته و آقابزرگ هر لحظه ممكنه از ا ريتو خودت بقچه ت ز -
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 !يبكش

 ... يكن يبارم م يخواد دار يدلت م ياوا هر چ -

 :ديكش اديفر جواد

جنگ؟ هر  دونيم ايخونه ست  نجايد آخه ا. به جون هم نيكمه، شما هم افتاد مونيبدبخت خومون! بابا گهيد نيد بس كن -

ببند اون  گهيخفه شو د نيميس. ميشد مونياز اومدنمون پش م،يخرده راحت باش هيخونه  يخبر مرگمون تو نيوقت اومد

 .دهنتو

 !ننه ته ريمنه؟ تقص ريمگه تقص -

 :گفت كوكب

 !تيو مردونگ يزن دار نيجواد خاك بر سرت با ا -

 :از جا برخاست و گفت جواد

كه  يزندگ نيتف به گور ا م؟يكن يم يزندگ ميآخه ما هم دار. مياصالً خاك بر سر من و خاك بر سر زندگ... آره بابا، آره  -

 !ميما دار

 نيميس. ناراحت شد يليدل پسرش را رنجانده، خ نكهيكوكب از ا. ديبا شتاب به اتاقش رفت و در را محكم به هم كوب جواد

 .رفت نيرزميبه ز تيرا بغل كرد و با حرص و عصبان يهم گل

 ستاديا يتق. همه را به اتاقها كشانده بود ،يزمستان ينبود و سرما اطيكس در ح چيه. آشفته و درهم وارد شد يبعد، تق يساعت

خاموش و  يهمگ... داده بود  ايكه به حجت و ثر يبعد همان اتاق... و  يب ياتاق ب... گرداند؛ اتاق ساغر  اطيو نگاهش را دور ح

 .و خلوت گرفت ييهمه تنها نيادلش از . بودند يسرد و خال

به راه خطا رفته، عروسش خانه را ترك كرده، و از همه مهم تر  شيهاست؛ بچه ها يبدبخت نيدانست خودش باعث تمام ا يم

به او  شيجا يغرور ب چگاهيدانست، اما ه يرا م نهايهمه ا. و نفرت ساخته بود نهيكپر ياز همسرش زن شيها يمهر يبا ب

 .ديرآاجازه نداده بود اعتراف كند و درصدد جبران ب

سالم كرد و  يتق دنيبا د. گلوله آتش كنار سماور نشسته بود كيكوكب مثل . باال رفت و در اتاق را باز كرد وانيا يپله ها از
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 :داد هم با سر جواب يتق

 كرد و رفت؟ يما باز يچطور با آبرو يديآقا؟ د ديديد -

 :ماجرا خبر دارد، ادامه داد ةاز هم يدانست تق يكه نم كوكب

 !كه چه كار كرده نيدون ينم! استيح يچقدر ب نيكه ا نيدون ينم ن،يشما كه خبر ندار. گم يساغر رو م نيهم -

 :سخن كوكب را قطع كرد و گفت يتق

 يكردند احترام م ياومد، همه بهش سالم م يوقت. من قهوه خونه بودم. شميعبداهللا اومد پ شيساعت پ كي. خبر دارم -

من » خواستم اول به شما بگم يدو كالم حرف داشتم م ،يآقا تق«كم كه گذشت گفت  هياومد كنار من نشست و ... ذاشتن 

 »هستم، سراپا گوشم كتميكوچ دييبفرما«گفتم 

. خودم بهش گفتم برنگرده. حاال هم خونه منه. خوام يو خاطر ساغر رو م رميخوام زن بگ يمن م«گفت  محترمانه يليخ اونم

 »شه يشه هم خانوم شما از دستش راحت م يم يهم اون صاحب همسر و زندگ يطور نيا

حاالم . يبا ساغر بد رفتار كرد يليكه تو خ دميتموم مردم فهم. يواسه م نذاشت تيثيح گهيد. يمنو برد يتو آبرو! كوكب -

به من  يطور هيبه هر حال اون ! ميبسوز ديتو ماها هم با يبه خاطر كارا. گن حقشونه يهمه م اد،يكه سرمون ب ييهر بال

 .نيگذاشته باشه، هم ياحترام هيكنه و فقط خواسته  يم يروسفهموند كه چه بخوام چه نخوام، با ساغر ع

» نوكرتم هستم يگم آقا تق يحتماً م«اونم بنده خدا گفت . رو بهم بگو قتيم مرد و مردونه حقگفت. سوال كردم هيازش  فقط

با عرض معذرت از شما بله من «و گفت  نييسرشو انداخت پا »ش؟يروز انداخت نيو به ا يداماد ما رو تو كتك زد ليوك«گفتم 

 مشيپاشو از گل شياز روز پ شتريو هر روز ب داد ياون گوش نم يكار خودش باشه ول يزدمش، بهش گفته بودم سرش تو

 »بماند... حاال چرا . به جون بچه هام، حقش بود يآقاتق يول. اون روز مجبور شدم بزنمش نكهيتا ا. كرد يدرازتر م

 يم يساغر چ ليآخرش هم گفتم پس وسا. حرف رو كش ندادم گهيو پست بوده د ايح يچقدر ب ليدونستم وك يمنم م خب

 »!استيبراش مه زيهمه چ دشيخونه جد يتو. خواد ينم يزيچ چياون ه«شه؟ گفت 

 شيكه او برا ياز زندان شهيهم يدانست ساغر برا يم. زد و به فكر فرو رفته بود ينم يكوكب هم حرف. ساكت شد يتق

 .دلش گرفته بود و از خودش نفرت داشت. برنخواهد گشت گريساخته بود، رها شده و د
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 :داوود برآشفته گفت. داوود و اكرم بودند. در اتاق هر دو به خود آمدند يصدا با

 خواد زن عبداهللا بشه، آره؟ يگن ساغر م يگن؟ م يم يچ نايآقاجون، ا ز،يعز -

 :محكم و مردانه گفت ييبا صدا يتق

 !پسر، عبداهللا نه، و عبداهللا خان -

 پس درسته آره؟ آخه چرا؟ -

ممنونش هم  ديتازه با... حاالم كه خالف شرع نكرده . تونه بكنه يبخواد م ياز اون بهتر؟ عبداهللا هر كار يچرا كه نه؟ ك -

 .كه اومد بهمون احترام گذاشت و ازمون اجازه گرفت ميباش

 ن؟يداد يشما بهش چه جواب -

 .اونم تشكر كرد و رفت. شهبعدش گفتم مبارك با. نيريبگ ميواسه خودتون تصم نيتون يم. ديهست ريگفتم جفتتون كب -

 :ديپرس يتق. كوكب از جا برخاست و به طرف در اتاق رفت. هم ساكت شد داوود

 كجا؟ -

من . نجايا ارمشونيرم تا دلشو نرم كنم و ب يم. كرد نيازم دلخور شد و خودشو نفر يبچه م دم غروب. رم سراغ جواد يم -

 .رو ندارم هيبق يتحمل دور گهيد

 .و از اتاق خارج شدرا گفت  نيا كوكب

 ن؟ييكجا نيميجواد، س -

 :در اتاق را باز كرد و گفت نادر

 .زيسالم عز -

 بابات و مامانت كجان؟ ز،يماهت عز يسالم به رو -

 .اتاقن يتو -

 :در آمد و گفت يجلو جواد

 .تو سرده ايجون، ب زيجانم عز -
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پاشو ننه . ما شيپ نيايو بچه ها ب نيميبا س نيپاش ن،يپاش. شه يحاضره و شام هم بعداً حاضر م ييشماها؟ چا نيينه ننه كجا -

 .نيايمن رفتم زود ب. قربونتون برم

 :گفت نيميبه هم كردند و س يبا تعجب نگاه نيميو س جواد

 شه؟ يباورم نم! جل الخالق -

 شه؟ يهاش باورت نم يخوب -

 !قابل باوره رياصالً غ -

 :و جواد گفت ديخند نيميس

 خان دادشته؟ يخونه؟ نكنه به خاطر عروس يچته، كبكت خروس م -

 ؟يپرس يچرا م يدون يتو كه م -

 يوارد اتاق شدند، از زخم زبان ها و بداخالق يوقت. را داد بغل جواد و همراه نادر و بنفشه به اتاق كوكب رفتند يگل نيميس

 .نبود يكوكب خبر يها

**** 

 يول. پدرشان استقبال كردند دياز بازار به خانه آمدند، هر سه با ادب و احترام از همسر جد يو محمد، وقت يو مرتض سهراب

 :كه بذله گو و شوخ طبع بود، گفت يمرتض

 !ن؟يد يو شام م ينيريبهمون ش يساغر خانوم انشاءاهللا ك -

 .ديانداخت و آرام خند نيياز خجالت سرش را پا ساغر

 :گفت يمرتض

 م؟يبه شكممون صابون بزن يك ديما با! جواب كه نشد نيبابا ا يا -

 :گفت سهراب

 .مراقبت رفتارت باش ،يبابا مرتض يا -

 :و گفت ديخند يمرتض
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جورشون رو  ديندازن وسط و من با يرو م چارهيمن ب شهيهم يحرفا رو بزنن، ول نيخواد ا يهمه دلشون م نايساغر خانوم، ا -

 .بكشم و حرف دلشون رو بزنم

 :گفت محمد

 .ينداز يخودت خودتو وسط م ،يبه وسط انداختن ندار يازيتو ن -

 :و گفت ديخند نينازن

گه؟ بعدشم داداش به  يبد م. شه يبرگزار م يك يخواد بدونه مراسم جشن و شاد يخب م يدادشمو؟ طفل نيدار كارشيچ -

 !واهللا نوبره يو خوش زبون ييخوشرو نيا

 .خانوم گهيد ديخب بگ! خود ساغر خانوم بگه ديبا ستيجواب من ن نيا يبا فهم و شعورم برم ول يا ا ا قربون تو آبج -

 :زد و گفت يلبخند ساغر

 .كهيجون نزد نينازن ياسفند عروس 15انشاءاهللا  -

 :گفت محمد

 ؟يشما چ م،يو همه خبر دار نهينازن هيخب اون كه عروس -

 :به محمد كرد و گفت ينگاه يمرتض

 وسط، ها؟ يمن هستم تو خودتو بنداز يتا وقتگفت  يك -

 :گفت يساختگ يبا اخم محمد

 به تو چه؟ -

 !به من مربوطه يا همه چ -

 .كارت يبرو بابا پ -

 :گفت يمرتض

امروز بابام  نيقدمتون خوب بود كه هم نقدهيساغر خانوم ا يراست. خواستم برم سراغ موتور جونم يم. يآخ آخ راست گفت -

 ...بهم گفت 
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 »اريو ب ريبابا جون، برو موتورو بگ يمرتض«لحن پدر، گفت  ديرا كلفت كرد و با تقل شيصدا يمرتض

 :با خنده گفت نينازن

 .گم ها يوگرنه بهش م ار،يآقاجون منو درن يادا يه -

 !و شام فراموش نشه ينيريساغر خانوم ش. ميآقاجان ما رفت. رهيگ ياون وقت موتورو ازم م. نه بابا نوكرتم -

 .برد يجمع پرمحبت و مهربان نشسته بود، لذت م نيدر ا نكهيو از ا ديخند يم هيهم همراه بق ساغر

**** 

بود،  اطيكه از عشق موتورش هنوز در ح يوارد خانه شد و مرتض وهيو م ينيريش ياديبعد از غروب همراه با مقدار ز عبداهللا

 .نديدلش نبود تا ساغر را بب يعبداهللا دل تو. به كمك پدر شتافت يارعليدوان دوان همراه 

 .و سالم كرد ستاديآرام ا. آشكار صورتش را فرا گرفت يو شرم ديورود عبداهللا خانه به خانه، دست و دل ساغر لرز با

 :آشكار گفت يبا شادمان عبداهللا

 .دييسالم خانوم بفرما -

 :و گفت نيرو كرد به نازن بعد

 اريو ب ريو پرتقال آب بگ نيريش مويچند تا ل هيمحمد بپر  يآها ؟يدخترم؟ امروز حالت چطوره؟ دواهاتو خورد يچطور -

 .واسه خواهرت تا زودتر حالش خوب بشه

 :ديپرس طنتيبا ش يمرتض

 آقاجون؟ هيمگه خبر -

 :انداخت و گفت يبه مرتض يخان نگاه عبداهللا

 .كن هست اليتو خ -

 كنم؟ اليع خخب حاال واسه چه موق -

 :آمد سر صحبت بازتر شود، گفت يكه بدش نم عبدااهللا

 .نديخانوم دستور بفرما نيكه نازن يهر موقع -
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 :كرد و گفت نيرو به نازن يمرتض

 ها؟ د،ييفرما يرو دستور م يشما چه موقع! خب سركار خانوم -

 :به پدر كرد و گفت ينينگاه دلنش نينازن

 ×!هر چه زودتر بهتر آقاجون -

 :گفت نينازن. آورد و وسط اتاق گذاشت ينيريتازه دم را همراه ش يچا ينيس طلعت

حالم  يكل دميقشنگ و مبارك رو شن يحرفا نيو ا شميمن امروز كه ساغر جون اومده پ يباورتون نشه ول ديآقاجون، شا -

 .انتخابتون نيبگم خوش به حالتون با ا ديبا. بهتر شده

 :گفت يمرتض

 !نيپرت شد يكه دوباره از بحث عروس بابا شماها يا -

 :و گفت نيرو كرد به نازن بعد

 باشه خوبه؟ يك يعروس خيتار! مادر داماد نيببخش -

 :گفت نينازن. خنده و خنده ساغر، دل عبداهللا را برد ريزدند ز همه

مهمون دعوت  يو كل ميندازيراه م يحساب يمهمون هيمحضر و شبش هم  مير يشب جمعه خوبه؟ عصرش م نيآقاجون هم -

 .ميست و تا پنج شنبه، فرصت دار كشبنهيچطوره؟ تازه امروز . ميكن يم

 :به فكر فرو رفت و گفت عبداهللا

 ؟يگ يپنج شنبه رو م نيهم -

 .آره آقاجون -

 .ستيتو هنوز حالت خوب ن يول -

 شد قبوله؟ يخب چ. شم يفردا پس فردا بهتر هم م. هيچرا آقاجون حالم عال -

 :به چهره سرخ شده ساغر انداخت و گفت ينگاه عبداهللا

 د؟يشما حاضر -



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٠٠

 :آرام گفت ساغر

 .نيشماها صالح بدون يهر چ -

 :گفت نينازن. كار رو كردند نياز او هم تيهم به تبع هيبالفاصله كف زد و بق يمرتض

 !بزرگ و آبرومندانه يمهمون هياونم  م؟يريبگ يآقاجون به نظر شما كجا مهمون -

 .نگفت يزيبه خاطر آنها چ يول د،يسر و صدا به عقد عبداهللا خان درآ يخواست ب يدلش م. ديكش يخجالت م ساغر

 .دو سالن بزرگ هم بود را اجاره و مراسم را در آنجا برگزار كنند يكه دارا ران،يشد باغ حاج نصرت، واقع در شم قرار

 :گفت نينازن. گذاشته و مكان آن هم مشخص شد يعروس قرار

 .عروس خانومه ديمونده، اونم خر گهيكار د هيخب حاال  -

 :خورد و گفت يا كهي ساغر

 ؟يچ يبرا گهيد ديخر...  نيهمه منو شرمنده نكن نيا. نيافت يبه زحمت م نيدار يلياوا نه تو رو خدا، خ -

 يجور نيشه همسر عبداهللا خان هم يمگه م. عروس نه تنها واجبه بلكه شگون هم داره ديخر ؟يزن يكه م هيحرفا چ نياوا ا -

عجله  ديفردا دوشنبه ست، با. ديخر نيبا ساغر جون بر نيندار يآقاجون اگه شما فردا كار... و محضر؟ نه  يمهمون يتو اديب

 .ميكن

 :رو به ساغر كرد و ادامه داد بعد

. ت چند دست لباس قشنگ بدوزن واسه هيو عط نيميعمه س ميخوب انتخاب كن تا بد ةساغر جان، دو سه تا پارچ نيبب -

 .يمحضر، سرت كن ير يكه م يخوام روز يم. ريهم بگ يشميگل ابر ديچادر سف هيحتماً 

 : گفت عبداهللا

 د؟يخر يايمگه تو با ما نم -

 .طول بكشه ميضيچون سرما كه بهم بخوره ممكنه حالم بدتر بشه و مر. بهتره امين نياگه اجازه بد. نه آقاجون -

 :گفت يمرتض

 !ست و بس يبا فهم و شعورتر فقط مرتض نيگفتم از نازن شهيمن هم! فهم زيقربون آدم چ -



 

 

كتابخانه نودهشتيا                      تاجيك انسيه  –ساغر 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٠١

 :گفت يخنده و مرتض ريزد ز ياز حرف مرتض ساغر

 .ديساغر خانوم هم فهم! نيديد -

**** 

 يكرد؛ به روزها ياش فكر م يبه زندگ. افتي ياما خواب به چشمانش راه نم ده،يتنها در اتاق عبداهللا خان دراز كش ساغر

 يب يب ريتعب اديو به ...  بيبود؛ باغ س دهيد يب يافتاد كه شب قبل از مرگ ب يخواب اديبه  د؛يشياند يكه گذرانده بود م يسخت

 .از خوابش افتاد

و  يهست ييسرباال يتو االن تو. هم داره يريسراز هيباالخره  يا ييدخترم، هر سرباال«  ديچيدر گوشش پ يب يب يصدا

 »... ديتو هم باالخره فرا خواهد رس يزندگ يها يممطئن باش خوش يول ،يگذرون يسخت رو م يروزها

و همه  شهيو هم يممنونم كه منو فراموش نكرد ايخدا! شكرت ايخدا«لب گفت  ريرا رو به آسمان گرفت و ز شيدستها ساغر

 »... ايخدا...  ايخدا...  يجا همراهم بود

 .قرار بود يتاب و ب يكه مدتها دل در گرو عشق او نهاده بود، ب يزن دنيد يواب نداشت و براشب، عبداهللا هم خ آن

همه مدت صبر  نيا. داشت يبرم نشانيرا از ب واريد نيآورد و ا يخواست هر چه زودتر ساغر را به عقد خود در م يم دلش

 .مانست يم يبه سال شيچند روزه برا نيكرده بود، اما حاال ا

تا . آرام كرد يشب زمستان، دل آتش گرفته اش را كم مهين يسرما. رفت اطيدوشش انداخت و به ح يرا رو شيپالتو

 .ديشيداشت اند شيكه در پ يروشن ةنديقدم زد و به آ اطيصبح در ح يها يكينزد

شد و  داريب كه طلعت هم دينكش يطول. شد و به آشپزخانه رفت داريزود از خواب ب يليخ يشگيساغر طبق عادت هم صبح،

 .آمد

 ن؟يكش يزحمت م نيشما چرا دار! اوا خانوم جون -

من  يشه؟ در ثان يمگه چطور م. ميخرده هم ما كمكتون كن هي نيكش يهمه شما زحمت م نيطلعت خانوم ا هيحرفا چ نيا -

 .عادت دارم

 ن؟يديخوب خواب شبيخانوم د يراست -
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 :با لبخند گفت ساغر

 .ممنونم يلياز شما خ. گرم و مطبوع بود يلياتاق خ يبله هوا -

- از قلم افتاده باشه اون وقت شرمنده شما و  يزيمبادا چ دميعبداهللا خان سفارش شما رو به ما كردن كه ترس نقدهيبابا ا يا

 .آقا بشم

 .ندك داريمحمد به سراغ پدر رفت تا او را ب. نبود يسر سفره صبحانه حاضر بودند، اما از عبداهللا خبر همه

 :شد و گفت دارياز خواب ب عبداهللا

-  مگه صبح شده؟! ا 

 .بله آقاجان -

او را كنار در آشپزخانه  يكرد و وقت يساغر را جستجو م ينگاهش پنهان. آمد و همه به او سالم كردند رونياز اتاق ب عبداهللا

 .راحت شد الشيد،خيد

 :سهراب زد وگفت يآهسته به پهلو يمرتض

هرچند كه تو  م؟يبش ينطوريشه ما هم ا يم يداداش جان ك...  داديداد ب يرفته، ا ادشيوقت و زمان از آقاجون،  چارهيب -

 !يبخت منو گرفت يسنگ گنده جلو هيمث 

 .به دنبال كارشان رفتند يكي يكيدر كنار هم صبحانه را خورند و پسرها  همه

 :گفت نينازن. و عبداهللا و ساغر سر سفره نشسته بودند نينازن هنوز

 .خونه نيايو بعد ب نيبخور رونيانشاءاهللا ناهارم ب. ديخر نيو بر نيآقاجون، شما و ساغر جون زودتر صبحونه بخور -

 .قدرشناسانه از او تشكر كرد يدر كنار هم باشند، با نگاه شتريخواهد آنها ب يدلش م نيدانست نازن يكه م عبداهللا

**** 

 يآنها را م ياز پشت پنجره هر دو يبا خوشحال نينازن. را سر كرد و همراه عبداهللا خان به راه افتاد نينازن يچادر مشك ساغر

 .كرد يو خدا را شكر م ستينگر

 :را باز كرد و به ساغر گفت نيدر ماش عبداهللا
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 .دييبفرما -

 .را به حركت درآورد ليقرار گرفت و اتومب ليعبداهللا هم پشت فرمان اتومب. ساغر سوار شد و

 يگشت و نگاه يعبداهللا گاه، به سمت او برم. داد يكوتاه، جواب عبداهللا را م يراه، ساغر ساكت بود و فقط با پاسخ ها انيم در

ساغر در كنارش نشسته،  نكهياز ا. شود قياو دق يبايبه صورت ز ديكش يانداخت، اما هنوز خجالت م يكوتاه به صورتش م

 .ديبال يه خود مخوشحال بود و ب

 .شدند ادهيپ ليو هر دو از اتومب دنديالله زار رس به

 :عبداهللا كه متوجه شده بود، گفت يول. كرد يم زيپره متيگرانق ليوسا ديكرد و از خر يمالحظه عبداهللا را م يليخ ساغر

 .كنم يمن برات انتخاب م ياگه اجازه بد -

اعال، چند  يچادر مشك ،يلوفريزربفت، دو قواره پارچه ساتن گلدار ن ريحرسه قواره پارچه . قبول كرد ليبا كمال م ساغر

قواره هم  كيطلعت و  يقواره پارچه برا كي... و  نيبه سفارش نازن يشميگل ابر ديدامن، چادر سف ،يجفت كفش، روسر

 .دنديخر يارعلي يبرا

 يو قواره ها ديچادر نماز سف نينازن يو برا راهن،يپسرها هم كت و شلوار و پ يبرا يحت. نداختيرا از قلم ن زيچ چيه عبداهللا

 .دياعال خر اريقواره پارچه بس كي ن،يميس يبرا نيو همچن بايز

خودش، البته به  يهم برا يساغر و حلقه مردانه ا يطال همراه حلقه برا سيسرو كيساغر را به بازار زرگرها برد و  بعد

 .ديساغر خر قهيسل

 .تعجب كرده بود يو دست و دلباز قهيهمه سل نياز ا ساغر

 :بازگشت، عبداهللا به ساغر گفت هنگام

 ؟يهست يراض دتيخب ساغر خانوم از خر -

 :گفت يبا خوشحال ساغر

 .نيشه نباشم؟ شما واقعاً سنگ تموم گذاشت يمگه م -

 از كت و شلوار من خوشت اومد؟ نميبب. زميقابل تو رو نداره عز -
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 .هيهم رنگش قشنگه و هم جنسش عال. يليخ -

 .و واسه ت پارچه هاتو بدوزن انيب هيو عط نيميگم فردا س يخونه م ميبر -

 .نيبه زحمت افتاد يليدست شما درد نكنه خ -

 .يخواد از همه زنا، سرتر باش يو من دلم م يتو قراره زن من بش. ها يحرفا رو نزن نيا گهيد -

كه در فراق  يياز او، از شبها يدور يها يبعد از مرگ همسرش و دلتنگ يگفت؛ از روزها شيساغر از زندگ يبرا عبداهللا

 .خوب را پر كنند يخانوادگ يزندگ كي يجا شيكدام نتوانسته بودند برا چيه يگذرانده بود ول قيهمسر، با دوست و رف

 .او برمال ساخت يكه چشمش به ساغر افتاده بود، تمام راز دلش را برا يروز نياول يادآوريبا  بعد

خودش  يخبر يبه فكر او بوده و در دل، به ب يبود كه عبداهللا خان از چه زمان دهيتازه فهم. داد يساكت و آرام گوش م ساغر

 .ديخند يم

داد  يعشق، اجازه نم ياما گرما. كرد يم دپوشيرا سف ابانيكرده و آرام ارام سطح خ دنيشروع به بار يو ارام زير برف

 .احساس سرما كنند يساغر و عبداهللا ذره ا

خندان و شاد  يگذشته، ساعت يگذاشتند و بعد مثل دو نوجوان عاشق، فارغ از تمام غم ها و رنج ها نيشان را در ماش ليوسا

 .م خوردند و سپس به طرف خانه به راه افتادندرفتند و ناهارشان را در كنار ه يبعد به رستوران. بارش برف، قدم زدند ريز

 ياز زنها گريخانم، فاطمه خانم و چند تن د اليسه ه،يبعد عط يبه خانه برادر آمد و ساعت نيميعبداهللا خان، س غاميبعد با پ روز

 .خانه عبداهللا خان شده بودند يراه يو با خوشحال افتهياطالع  د،يهمه از خبر جد. هم آمدند ليفام

 :و گفت ديو بوس دياو را در آغوش كش نيميس دنيبا د ساغر

 .كن فيواسه م تعر نجا،يا ايب نيميس -

 :هم گفت نيميس

 يخوشحال م يليخ ياگه بشنو. خبر خوب واسه ت دارم هي... بگم  زيبعدشم اول از عز. گم نشه ريسه جلدت رو بگ نياول ا -

 .يش

 ه؟يچ -
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 !يگفت بهت سالم برسونم و بگم انشاءاهللا خوشبخت بش زيشه عز يباورت نم -

 :با تعجب گفت ساغر

 همه عوض شده؟ نياون ا يعني ؟يآخه چطور يگ يراست م -

 !كنم سرش ضربه خورده يفكر م. خودمم موندم -

 :ادامه داد نيميخنده و س ريدو زدند ز هر

كرد و فرداش  يباهام آشت. ششيپ ميد دنبالمون و گفت برسر شب اوم يرفتم با هم دعوامون شد، ول نجاياون روز كه از ا -

عقده  دينبا. بد كردم يليمن به ساغر خ. شدم داريدونم، انگار از خواب غفلت ب ينم. فكر كردم يليخ شبيمن د نيميس«گفت 

 يگفت م زيبهش بگو عز شيديهر وقت د... كردم  تشيدونه كه من چقدر اذ يفقط خدا م. كردم يم يهام رو سر اون خال

و  يو ازم بگذر يخواد منو ببخش يحاالم دلم م ،يمهربون و باذگشت يليدونم كه تو خ يم نميا يعذابت دادم، ول يليدونم كه خ

من تحمل ندارم . ايتنها ب ،يايب يخواستم، هر وقت  دهيتو رو خدا به خاطر دل داغد يول. بگو ساغر به من سر بزن. يحاللم كن

 »!نميحجت بب يرو به جا گهيمرد د هي

 :را پاك كرد و گفت شياشكها ساغر

 يبخشم و تموم خاطرات بد يمن اونو م. ستيدلخور و ناراحت ن گهياز من د زيخوشحالم كه عز يليخ ن،يميخوشحالم س -

 .جون زيهمون عز ايخانوم،  زيگم عز يكنم و هنوزم بهش م يكه ازش دارم همه رو فراموش م

 :و گفت ديساغر را بوس نيميس

واسه ت  ييحاال چنان لباسا. زميمباركت باشه عز. قربون اون دل پاكت برم كه عبداهللا حقت بود و تو هم حق اون ياله -

 !بدوزم كه همه هاج و واح بمونن

 :گذاشت و گفت نيميس يرا جلو ريحر ةقواره پارچ ساغر

 .ياز من و خان داداشت قبول كن يادگاريو  هيهد هيخواد به عنوان  يدلم م -

 :كرد و گفت رتيپارچه ح دنيبا د نيميس

 ؟يآخه واسه چ -
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واسه ت بكنم كم  يمن هر كار. ياون خونه بود يگاهم تو هيتو تنها تك. يكه تو خواهر و دوست و غمخوارم بود نيواسه ا -

 .يبه گردنم حق دار ناياز ا شتريو تو ب ميكرد

 :تبلند گف يو از جا برخاست و با صدا ديساغر را بوس نيميس

 !نيكف مرتب بزن هيعروس خوشگل بامعرف و با فهم و شعور،  نيواسه ا! خانمها يآها -

**** 

موها و  يرو هيكه عط ييبايز شيآرا نيدوخته و همچن شيبرا نيميرنگ كه س ياسي يبا گلها ديسف ريدر لباس حر ساغر

 .كرد يرا به خود جلب م يا نندهيشده بود كه توجه هر ب بايصورتش انجام داده بود، آنقدر ز

**** 

 :مرتب داخل شد و گفت يبا سر و وضع يارعليزنها خودشان را جمع و جور كردند و  ،يارعلي ااهللاي يصدا با

 .ديحاضر نديفرما يخانوم، آقا م اليسه ن؟يكن يچه كار م نيبابا پس دار -

 :بلند و رسا گفت يخانوم با صدا اليسه

 .بعله -

كه  يهم با پارچه ا نيميس. بر سر داشت ديسف يرنگ با گل و بته ها يصورت يبه تن كرده و چادر ييبايلباس بلند و ز نينازن

 .دوخته و به تن كرده بود بايز اريبس يبود، لباس دهيخر شيساغر برا

 :خانم گفت حهيدر عمارت مل ياز در اتاق خارج شد و جلو يبا هلهله و شاد هيو بق نيميو س نيهمراه نازن عروس

 .نيعروسشو ببره داخل ماش اديجون و پسرا، آقا ب نيبا اجزاه نازن -

 :رسا گفت ييخانم هم با صدا اليسه

 .دييخان داداش بفرما -

ساغر باز كرد و بعد از سوار رشدن او و بستن در،  يرا برا نيدرِ ماش. داشت يآرام و باوقار كنار ساغر قدم برم عبداهللا

 .محضر شدند يراه گر،يد يها ليراه اتومبخودش پشت فرمان قرار گرفت و هم

**** 
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جانكاه قلبش  يدرد. تنها بود يو كوكب تنها يخانه خال. ساغر و عبداهللا خان رفته بودند يشركت در مراسم عروس يبرا همه

حجت،  يتنگ شده بود، برا يب يب يدلش برا. نشست نيزم يرفت و همانجا رو يب يبه اتاق سرد و خاموش ب. فشرد يرا م

 ... داز دست داده بو يكه به نوع يساغر و همه كسان

زمان به عقب بگردد و او بتواند  گريبار د كيخواست  يچقدر دلش م. ديكش يساغر و حجت افتاد و آه يشب عروس ادي به

 .ستيقابل پاك شدن ن گريزنگار گرفته دلش، د ةنيكرد آ يرا جبران كند، اما احساس م زيهمه چ

 ريدانست خودكرده را تدب يم يبود ول مانياز رفتار و كردار خودش پش. اتاق گذاشت و بغضش را رها كرد واريبر د سرد

 !ستين

 .كرد يزد و از خدا طلب عفو م يو حجت و ساغر حرف م يب يبلند با ب يصدا با

**** 

 :ديچيپ يدر فضا م شيعاقد دفترش را باز كرد و صدا. نشسته بودند گريكديمحضر، ساغر و عبداهللا كنار  در

 اورم؟يفرزند سهراب درب يعبداهللا ساالر يشما را به عقد آقا لميوك ايفرزند احمد، آ يساغر آسمان خانم

 :آب، آرامبخش بود، گفت يعبداهللا مثل صدا يكه برا ييسكوت كرده بودند و ساغر با صدا همه

 .بله -

 :گفت نيمردانه و دلنش يياو هم با صدا. درا خطاب به عبداهللا خوان غهيدست زدند و سپس عاقد، ص همه

 .بله -

 :جلو آمد و گفت نينازن. گفتند كيهمه دست زدند و به آنها تبر دوباره

 .كنم يم يخوشبخت يهر دوتون آرزو يقلب برا ميآقاجون مباركتون باشه، از صم -

 .اش را به او داد هيو هد ديو بوس ديساغر را در آغوش كش بعد

 يرونما يرا كه پدرش برا يا روزهيف يگوشواره ها نينازن. وچك را باز كرد، دهانش از تعجب باز ماندساغر جعبه ك يوقت

 .عالقه اش را به او نشان داده بود بيترت نيكرده بود و به ا ميقبل از عقد به او داده بود، خالصانه به ساغر تقد

رو به  نايگرفتم ا ميتصم يآقاجونمه، ول هيهد نايكه ا يدون يبودند، خودت م زيبرام عز يليگوشواره ها خ نيساغر جون، ا -
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 !يزتريعز يزيكه برام از هر چ يكنم تا بدون هيتو هد

و آرزو كرد بتواند پدرش را  ديساغر، او را بوس. اشك شوق به چشم آوردند ن،ياظهار محبت نازن نياز ا نيو حاضر ساغر

 .خوشبخت كند

 .كردند ميخود را به عروس و داماد تقد يها هيند و هدجلو آمد بيهم به ترت كانينزد هيبق

همراه او از محضر خارج  يدانست، با خوشحال يساغر را رسماً همسر خود م گريو عبداهللا كه حاال د ديرس انيعقد به پا مراسم

 .شد

 :به ساغر كرد و گفت ينگاه لياتومب داخل

ما كه . ما كن چارهيدل ب نيهم به ا يرحم هيبابا،  م؟ينيما صورت ماهتون رو بب نيد يهنوز هم اجازه نم! عروس خانوم -

 !ميبه هم محرم گهيحاال كه د. ميدياز بس نگاهمون رو دزد ميمرد

 :با لخند گفت ساغر

 ؟يديمنو ند ،يكرد يحلقه دستم م يداشت يمگه وقت -

 .دميخجالت كش يكم هيخودمون باشه  نيراستش ب. نميتونستم صورت قشنگتو بب يم يهزار تا چشم چطورر ينه واهللا جلو -

صورت ساغر را از نظر  يعبداهللا تك تك اعضا. و معصوم او افتاد باينگاه عبداهللا به چهره ز. و چادرش را باز كرد ديخند ساغر

 :پر از تعجب گفت يبعد با لحن. به او نگاه كرد نيتحس دهيگذراند و با د

چشات  يايدر ينقاش ماهر، چشم بدوزم و تو نيخواد ساعتها به كار ا يدلم م! ييبايهمه ز نيبه خلقت ا نيالحق كه آفر -

 .غرق بشم

 :و گفت ديخند ساغر

 .ميفتيبهتره راه ب! شن يباغ منتظر هستن از سرما خشك م يكه تو چارهيب ياون وقت اون مهمونا -

 :خنده و گفت ريزد ز عبداهللا

خواستن عقد ما رو  ياونا م! مونيدنبال زندگ ميبذار اونا برن و خوش باشن، ما هم بر ؟يعروس ميشه حاال نر ينم! اباب يا -

 .گهيد دنيكه خب د ننيبب
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 :را باال برد و گفت شيكرد و عبداهللا دستها يفياخم ظر ساغر

 .افتم يچشم االن راه م...  ميخب، تسل يليخ -

چقدر . برد يصورت جذابش لذت م دنيو حاال ساغر نگاهش را به او دوخته بود و از د. را به حركت درآورد لياتومب عبداهللا

 .كرد يمردانه را دوست داشت و چقدر كنار او احساس آرامش م ةچهر نيا

 :نگاه پرتمنا و تبدارش را به ساغر دوخت و گفت عبداهللا

 !ساغر -

 ...جانم  -

 :كرد، گفت يم يو دوخت و همان طور كه رانندگدوباره چشم به روبر عبداهللا

 ...دوستت دارم  -

 :شد، گفت يكه از ته گلو خارج م ييانداخت و با صدا نييهم سرش را پا ساغر

 ...طور  نيمنم هم -

ه، با سرسام آور، به سمت باغ راند و در تمام طول را يپدال گاز فشرد و با سرعت يرا رو شيپا. شد زيلبر يعبداهللا از شاد دل

 .ساغر تكرار كرد يرا برا» دوستت دارم«بلند جمله  يصدا

**** 

 .خانه شدند يو عروس و داماد بعد از بدرقه مهمانان، راه ديرس انيبه پا مراسم

 .مشترك ساغر و عبداهللا بود يشب زندگ نيشب اول آن

 .و مهربانش خورد باياز دست همسر ز صبحانه خوشمزه و دلچسب را در اواخر فصل زمستان نيصبح روز بعد، عبداهللا اول و

 .هر چه بهتر برگزار شدن مراسم انجام داد يبرگزار شد و ساغر تمام تالشش را برا نينازن ياسفند، جشن عروس پانزدهم

**** 

ساغر با شكم برآمده در . داماد شود زيسهراب ن يگذشت و قرار بود به زود ياز ازدواج ساغر و عبداهللا م ميسال و ن كي

عبداهللا . را خودش به عهده گرفته بود يعروس يگذراند، با وسواس فراوان تمام كارها يرا م شيآخر حاملگ يكه ماه ها يحال
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 .كرد يسهراب را فراهم م يمادرانه مقدمات عروس ياما ساغر با محبت. او بود تينگران وضع

صبح نزده بود كه ساغر  دهيبه سراغ ساغر آمد و هنوز سپ مانيفتن مهمانها، درد زاسهراب، بعد از ر يشب عروس درست

 .آورد ايو سالم به دن بايز يدختر

 .وعشق او را به ساغر صدچندان كرد ديتازه به خانه عبداهللا بخش يكوچولو، با ورودش، رنگ غزاله

 ،يبا شاد زيگذاشتند و عبداهللا ن ينم نياو را به زم يبودند و لحظه ا شانيبايموبور و تپل و ز يعاشق خواهر كوچولو پسرها

 .رفت يگشت و قربان صدقه اش م يدائم دور و بر غزاله كوچولو م

حاال همه از حضور دو دختر كوچولو كه روز به روز . شد كه نام او را سحر گذاشتند يهم صاحب دختر نيماه بعد، نازن دو

 ييبرد و از راهنما ياز وجود ساغر لذت م يآمد و مثل خواهر ياغلب به خانه پدر م نينازن. دشدند، شاد بودن يبزرگتر م

 .كرد ياستفاده م شيها

**** 

 .دياز همكاران عبداهللا ازدواح كرد و او هم به سر و سامان رس يكيهم با دختر  يماه بعد مرتض سه

 .كرد يم يدل ساغر و عبداهللا را غرق شاد نشيريبود و با راه رفتن و حركات ش مهيسال و ن كيغزاله  حاال

او در آن وقت روز تعجب كرده بود،  دنيساغر كه از د. موقع به خانه آمد يتابستان بود كه عبداهللا ب لياوا ياز روزها يكي

 :ديپرس

 ن؟يموقع به خونه آمد نيشده چرا ا يچ -

 :گفت عبداهللا

 .يخودتو ناراحت نكن يليخواد خ يدلم م. دارم يساغر جان واسه ت خبر -

 :گفت رتيبا ح ساغر

 شده؟ يچ -

 :مبل نشست و گفت يرو عبداهللا

 .با زن دومش تصادف كردن و هر دوشون هم مردن روزيد ن،يميپدرشوهر س يتق -
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 :و وحشت گفت رتيشد و با ح خكوبيبر جا م ساغر

 ؟يگ يراست م ؟يچ -

 .اونجا ميحاال اومدم دنبالت بر. آره امروز شاگرد جواد بهم خبر داد -

 :با ترس گفت ساغر

 اونجا؟ ميبر -

 :به چهره مشوش و نگران همسرش كرد وگفت ينگاه عبداهللا

 ؟يشد ينطوريچرا ا زم؟يشد عز يچ -

 :به عبداهللا نگاه كرد و گفت يبا نگران ساغر

 ...آخه ... ه برگردم آخه خواست به اون خون يوقت دلم نم چيه -

 ؟يترس يم هيچ -

 ...آره  -

 .نترس زيچ چيكس و ه چياز ه يبارها بهت گفتم تا منو دار. دلم زينه عز -

 .و آرامش سخن گفتن يشروع كرد با ساغر به نرم و

ته دلش از  يشد، ول يم يتداع شتريشدند خاطرات تلخ ساغر، ب يم كتريهر چه نزد. شدند يرا به طلعت سپردند و راه غزاله

 .خوشحال بود د،يد يرا م نيمياكرم و س نكهيا

همان  اطيح. را به آنجا نگذاشته بود شياز سه سال بود كه پا شتريب. ديدور سرش چرخ زيكه شد، انگار همه چ اطيح داخل

كه خاطرات  ياتاق. خودش و اتاق! شكسته يها كييهمان حوض و همان باغچه ها و موزا. نيرزميو ز وانيبود با همان ا اطيح

 .كس اش كه او را گذاشت و رفت نيزتريعز...  يب ياز آن داشت و اتاق ب يتلخ

كرده  رييتغ يليو پررو نبود و حاال خ زيآن مرد ه گريد ليوك. و شكسته شده ريو احساس كرد به شدت پ ديرا د ليوك ساغر،

 .بود

و  ومرثيك. رفت وانيسرد به طرف ا يساغر هم بالفاصله با جواب. كرد كيجلو آمد و با عبداهللا و ساغر سالم و عل ليوك
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 :و گفت ديساغر آنها را در آغوش كش. به طرفش آمدند و سالم كردند يساغر، با خوشحال دنيبا د امكيس

 !شماها ديچقدر بزرگ شد! يوا -

 .بود دهيند گريخودش، د يعروس اكرم را از شب يپسرها يبود، ول دهيرا گهگاه د نيميس يمدت، بچه ها نيدر ا او

گفت  تيساغر به او تسل. كرد يساغر جلو آمد و مؤدبانه با او سالم و احوالپرس دنيبود، با د ستادهيا وانيا يهم كه رو داوود

 .و به اتاق رفت

التماس  يگاهساغر، برخاست و با ن دنيكوكب با د. را كامالً احساس كرد نيو فرسوده شده بود و ساغر ا ريبه شدت پ كوكب

او بود، خودش را  ياز سو يمحبت نيو كوكب كه منتظر چن دياو را در آغوش كش يساغر با بزرگوار. به او چشم دوخت زيآم

 .را سر داد هيو هق هق گر هاداو ن نهيس يسرش را رو. در آغوش او رها كرد

 .استقبال كردند ياز آنها ازدواج كرده بود، از ساغر به گرم يكيكه حاال  يحور يدخترها يو حت نيميس ،يحور اكرم،

ساغر  ياو رفت و او برا شيپ. كرد يم هيگر بيتنها و غر يليزهرا خانم سوخت كه خ يبرا شتريگورستان، دل ساغر ب در

 .گفت شيها ييو تنها نيحرفها و سخن ها از شه

 .خانه خودش برگزار كننددر همان  يرا با تق نياجازه داده بود كه مراسم شه كوكب

 .همه تحول، خوشحال بود نيكرده و از ا رييتغ يليكه او خ ديد يبه وضوح م ساغر

كرد كه حاضر نبود آن را  يرا حس م يكنار عبداهللا خان آرامش ليساغر در اتومب. ديوز يم يميمال مينس. برگشتن بود وقت

 :دست عبداهللا را گرفت و گفت. عوض كند ايدر دن ييگرانبها زيچ چيبا ه

نگاه به  كيبا  يخواستند به جونم حمله كنن، ول يشدم تمام اون خاطرات انگار م اطيوارد ح يوقت! داشتم يعجب روزگار -

 .خدا رو شكر كردم يمرد نيداشتن چن يچهره استوار و مردونه شما دلم آروم گرفت و برا

 :بت به همسر جوانش انداخت و گفتعاشقانه و پرمح يهم نگاه عبداهللا

 يمنتظر اون دستا و اون چشما ياالن ك يدون يم نميبب يول. كنم يداشتن تو و دخترم غزاله،خدا رو شكر م يمن هم برا -

 مهربون تو نشسته و طاقت نداره؟

 :ديبا تعجب پرس ساغر
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 ؟يك -

 :و مردانه گفت نيدلنش يعبداهللا با خنده ا و

 !و منم قدرت مخالفت باهاش رو ندارم رهيگ يتا تو رو از من موق شتريكه ب يهمون -

 :خنده و گفت ريزد ز ساغر

 .غزاله! دميآهان فهم -

 !ششيپ ميحاال بهتره زودتر بر! يوجب ميآره همون ن -

 :گفت زيدل انگ يبا لبخند ساغر

 .بله حتماً، امر امر شماست -

 .خانه شدند يسرشار از عشق و محبت راه يدو با احساس هر
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