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خیال من تا حاال عاشق پاِشق نشده بودم... یعنی اصاًل به زندگِی مشترک و این  -
ها فکر نکرده بودم... ولی وقتی تو رو با اون مانتوی گلبهی و روسرِی همرنِگ حرف

سر به زیر تو خیابوِن امام دیدم بنِد دلم پاره شد... اون لحظه به خودم قول  مانتوت
ام، کنارم و توی دادم که هر طور شده به دستت بیارم... هر طور شده تو رو تو خونه

 زنم؟دونستی که من هیچوقت زیِر قولم نمیآغوشم داشته باشمت! می

 دانلود رمان سیگار صورتی

 دانلود رمان انفجار تاج

 دانلود رمان نسیم شب

http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
file:///C:/Users/ya/Desktop/www.1roman.ir
https://www.instagram.com/yek_roman1/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%ac/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%b4%d8%a8/


                 
 

 

 غزل داداش پور|  کاسرمان   

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

3 

 

 ↑↑↑ قسمتی_از_آینده#

 ★۱۳شیراز_ایران_بهاِر ...★

بهار بود اما شکوفه نای پا گذاشتِن به این خانه که هر روَزش آمیخته شده بود با 
 .جنگ و دعوا را نداشت

 :ی خروش چهار ستوِن خانه را لرزاندصدای عربده

 ی خیره سِر؟ِد مگه دسِت توئه دختره-

 :و پشِت بندش صدای جیِغ خزان

ام رو تبدیل به جهنم ذارم زندگیآره! دسِت منه چون زندگِی منه...من نمی-
کشن؟ مردم! به من چه که ُخلود رو میکنین...طوری که هر روز آرزو کنم کاش می

 بکشن! خربزه رو اون خورده من باید پای لرزش بشینم؟

 :ُخلود داد زد

 ...هوی خـ-

ای که مامان به سویش و برخورد دمپایی به کتفش حرفش قطع با پرتاب دمپایی
 :شد و ناباور گفت

 ؟ مامان؟اِ -

 بازیدرمان!...جز جیگر نگیری الهی نمک نشناس! سر خواهرت مامان و درِد بی-
کنم. وای ُخلود غیرت؟ خواهرت؟ وای، وای...من آخر از دست تو سکته میزدی بی

 !وای

 :حاج بابا با آن صدای پر صالبتش گفت

ینه که زنم و حرِف آخرم ابسه! همتون ساکت شین! اینجا حرِف آخر رو من می-
شه! حاال هم همتون برین سِر کاراتون...آخر هفته آذری خزان زِن جسور آذری می

 .کنهمیاد خزان رو نشون می



                 
 

 

 غزل داداش پور|  کاسرمان   

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

4 

 

 :خزان با پرخاش جیغ زد

 دین بهش؟ هان؟شم! چرا من؟ چرا خیال رو نمیمن زنش نمی -

 :پوزخندی زد و گفت

د اسِم علیسان رو آخ! ببخشید خیال که از من بدبخت تره که از همون بدو تول -
 !گذاشتین روش

 :گویدکند و با صدای بلند میمکثی می

شین! پدرهای مردم های این خونه قائل نمیتو این خونه هیچ ارزشی واسه دختر  -
میرن اگه یه تار از موی سِر دخترهاشون کم بشه اون وقت بابای خوش غیرِت می

نو دو دستی تقدیِم اون شارالتاِن من بخاطِر اشتباِه داداِش خوش غیرت َتَرم داره م
 !کنهنزول خور میبازی

اش ای که حاج بابا به صورتش زد نطقش را بست و دستش را روی گونهبا سیلی
 .گذاشت

 زد اما که بود که گوش کند؟اگر بخواهم روراست باشم حرف حق را می

 :حاج بابا با صورتی سرخ از عصبانیت داد زد

ایستی و غیرتم رو زیِر تو روی من؛ تو روی پدرت می تو اینقدر گستاخ شدی که -
 ...یبری دخترهسوال می

 :آوردکند و خزان باز کم نمیسکوت می

اش رو نترسین؛ بعید هم نیست به دختِر خودتون ننِگ ی چی؟ بگین ادامهدختره -
 !بزنین

 :کندخاقان میانه روی می

 !خزان ساکت باش -

 :زندبگیرد اما حاج بابا حرف آخر را می خواهد نطقش را از سر خزان می
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 !برین سِر کاراتون -

 .رودو به سمت بهار خواب می

گیرم و روم و بازویش را میشوند و من به سوی خواهرم میهمگی متفرق می
 :گویممی

 خیال فدات شه...خوبی خزان؟ -

 :کندبا پوزخند نگاهم می

 به نظرت؟ -

 :گویدکنم و او ملتمس میسکوت می

 کنی؟خیال بغلم می -

کنم و او تقریبا خودش را در آغوشم زنم و آغوشم را برایش باز میلبخند تلخی می
 :زندکند و هق میپرت می

خیال...من هر چقدر هم عوضی باشم هر چقدر هم به قول حاج بابا گناه کرده  -
 اون های نامحرم نگاه کرده باشم مجازاتم این نیست که زِن باشم و صاف تو چشم

 یارو جسور آذری بشم! هست خیال؟

 !شک نبودبی

 .شک مجازاِت خواهرم این نبودبی

 :گویمکشم و میبه سرش دسِت محبت می

 .کنیمشه عزیز دلم؛ حلش میحل می -

 .و اوست که با امید به من چشم دوخته است

* * * * * * * * * 

 :گویدکشد و میشاهکار چنگی به موهای طالیی رنگ و َلخَتش می
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 تو هدفت از این کار چیه؟ -

 :زندپوزخند می

 خوام بعد از عمری زن بگیرم؛ َبده؟می -

 :گویدنشیند و میشاهکار روی صندلِی روبروی میزش می

گیرن. داستان اینه که تو چرا دست گذاشتی رو زن گرفتن بد نیست؛ همه می -
 !جیاندختِر حاجی فرهاد! اونم کی اون دختر پرخاشگره خزان حا

 :گویدکند و میی سیگارش را در جای سیگاری ِله میته مانده

 !خواماون رو نمی -

 :پرسدشاهکار منگ می

 !نشستی داداِش من بازییعنی چی؟ تو با ُخلود سِر خزان پشِت میِز  -

، به حرفم گوش خوام که باهام راه بیادآره ولی نظرم عوض شده! من کسی رو می -
 ...باشهبده، چشماش رنگی 

 :گویدکند و میمکثی می

 !خیال حاجیان باشه -

 :گویدشاهکار متعجب می

 ...دونن که اسِم اون یارو ُدکِی سرشه! کی بودگی تو داداِش من؟ همه میچی می -

 :گویدگیرد و میی متفکر به خودش میچهره

 !آهان؛ پسر عموش علیسان حاجیان -

 :گویدخونسرد می

تونه ازم چیزی رو که من بخوام هیچ بنی بشری نمی خوامش وولی من می -
 !بگیرتش
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 :گویدشاهکار کالفه می

 حاال دستور چیه سلطان؟ -

 .کنهکنیم! خزان حاجیان فرار میبار ما کاری نمیاین -

 :گویدزند و میشاهکار پوزخندی می

 !ماشاهلل هزار ماشاهلل علم غیب هم که داری آقای آذری -

 :گویدشود و میخدار بلند میاز روی صندلِی چر 

ده ساله که ما رفیقیم شاهکار...و تو هنوز منو نشناختی! من بدوِن برنامه ریزی  -
 .کنهشم. خزان حاجیان با حافظ حقوقی فرار میوارِد عمل نمی

 :گویدشاهکار متعجب می

 حافظ؟ همین حافظ خوِدمون؟ -

 ...باز هم پوزخند

وان...من با حافظ صحبت کردم و درست صبِح شبی خدقیقا! پنج ساله که هُم می -
 !رم خواستگاری اونا فلنگ رو بستنکه من می

 :گویدشاهکار منگ می

 ...بعد این وسط خیال -

 :گویدکند و میحرفش را قطع می

ی ُخلود حاجیان رو شن که خیال رو بدن به من وگرنه جنازهو اونا مجبور می -
 !ی حاجیذارم دِم دروازهمی

 :گویدکند و میکثی میم

 !به همین راحتی معادله حل شد -

 :گویدشاهکار با چشمانی گرد شده می
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 !کشی بیرون داداشتو مو رو از ماست می -

ی روبروی نمایشگاه شود و فاتح صاحِب چایخانههمان لحظه دِر دفتر باز می
 :گویدمی

 .یش منسالم علیک آقایون! مشتری اومده دیده کسی نیست اومده پ -

 :گویددهد و میشاهکار سری تکان می

 !اومدم اوستا -

 .شوندو از به همراِه فاتح از دفتر خارج می

کند و عکِس نشیند و کشوی میز را باز میبا رفتِن آن دو جسور دوباره پشِت میز می
 :کندکشد و خیره به عکس زیِر لب به زباِن گیلکی زمزمه میدخترک را بیرون می

 (شِم من! )چشم آبِی منکاِس چ -

 _خیال_

 .دوزمبه او چشم می

 .شودای هم قطع نمیهق هَقش برای ثانیه

 .شودگوید اما آرام نمیراه میمدام به ُخلود و آذری بد و بی

 .دانم خاطِر حافظ حقوقی چقدر برایش عزیز استهیچکس نداند من که می

 .ی آذری بودحافظی که جزء دار و دسته

 :گویمکشم و میمی آِه سوزناکی

 برات یه مسکن بیارم؟ -

 :گویددهد و میی منفی تکان میسرش را به نشانه

 !خیال کمکم کن -

 :گویمنشینم و میکنارش روی تخِت یک نفره می
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شناسی! یه تصمیم بگیرن چجوری قربونت برم؟ خروش و حاج بابا رو که می -
 !هیچکس جلو داِرشون نیست

 :گویدیکند و مفین فینی می

 !خیال من باید فرار کنم -

لرزد. فرار؟ فکر بعدش را کرده بود؟ اگر خروش و حاج بابا بو چهار ستوِن بدنم می
 .کنندببرند هر دویمان را با هم خفه می

 :گویدبیند میام را که مینگاِه ترسیده

اید تونم بهش زنگ بزنم! بام رو ازم گرفتن نمیباید با حافظ حرف بزنم! گوشی -
 ...بهش خبر بدم خیال

 .خواهددانم چه مینگفته می

 :گویمآورم و میداَرم در میموبایلم را از جیِب پیراهِن ُگل

 خوای با حافظ فرار کنی؟می -

 :گویدکند و میاشکانش را با پشِت دست پاک می

 ...شم خیادگه! ولی من بمیرم هم زِن جسور آذری نمیدونم؛ باید ببینم چی مینمی -

ی حافظ است را دانم شمارهرا که می ایقاپد و شمارهو گوشی را از دستم می
 .گیردمی

 !امان نحس شده استجسور آذری! چقدر این اسم برای خانواده

توانستم حدس بزنم که در حتی یک بار هم در عمَرم ندیده بوَدَمش اما ندیده می
 .تواند خطرناک باشدچه حد می

 .زنمکارم را پس میبا صدای خزان اف

 الو؟ حافظ؟ -

 :گیردگوید که این دختر باز گریه را از سر میدانم حافظ چه مینمی
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 .خوام با جسور آذری ازدواج کنمدونی؟ حافظ کمکم کن من نمیتو از کجا می -

 :گویدنشیند و میبار لبخند بر لباِن خزان میگوید که اینباز حافظ چیزی می

 .همین شماره زنگ بزنباشه باشه! به  -

 :دهدگوید و خزان جواب میحافظ چیِز دیگری می

 !ماِل خیاِل  -

 :گویدکند و میگوشی را بعد از خداحافظِی کوتاهی قطع می

 خیال این پیِش من باشه؟ -

زدم و هر چند صد سال یک بار کسی به با حساِب اینکه من با فرِد خاصی حرف نمی
های خیاطی را در اینستاگرام و تلگرام دنبال زد و فقط آموزش من زنگ نمی

 :گرفتم گفتمکردم و از خودم عکس میمی

 پیِشت باشه! چی گفت؟ -

 :لبخندی زد و گفت

دونم از کجا ولی حتما جسور آذری بهش گفته. گفت جمعه دونست! نمیمی -
 !ساعت چهار صبح ولیعصر منتظرمه

 :گویمترسیده می

 !ویی ببرن کارت زاره هاخزان مطمئنی؟ خروش اینا ب -

 :گویدزند و میپوزخندی می

 !تونن بکننهیچ غلطی نمی -

 .ی متقابِل من بوداو کامال نقطه

من هر چقدر ترسو و بزدل و مطیع بودم او قوی و با اراده بود! چیزی که من 
 .آرزویش را داشتم



                 
 

 

 غزل داداش پور|  کاسرمان   

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

11 

 

حاج بابایم او توانست به دانشگاه برود و لیسانس حسابداری بگیرد اما من تا به 
خواهم کنکور بدهم سیلِی محکمی نوِش جان کردم. اگر همین پرخاشگری گفتم می

 !دادندای نمیهای خزان نبود به او هم همچین اجازه

و موضوِع علیسان! به او امید دارم. او تحصیل کرده است و در خارج درس خوانده 
ی چیز ها را تجربه کنم. دهد خیلو مطمئنا وقتی با او ازدواج کنم به من اجازه می

پا به دانشگاه بگذارم. به دریا بروم. دریا...دریا... من عاشِق دریا هستم اما فقط یک 
اب گوید دختر باید آفتاب مهتام! حاج بابایم میبار در عمرم دریا را از نزدیک دیده

 !امندیده باشد و من دقیقا همان دختِر آفتاب مهتاب ندیده

* * * * * * * * * * * 

در حاِل شستِن ظرف های شام هستم اما تماِم حواسم پِی تصمیِم ُپر خطِر خزان 
 .است

 .شودای به پا میداند اگر اهل خانواده بفهمند خزان نیست چه علم شنگهخدا می

 :گویدآید و میهمتا تازه عروِس خانه و همسِر خاقان به سمتم می

 خوای خیال؟کمک نمی -

 :گویمبا لبخند می

 !نه عزیزم تو استراحت کن -

 :شنومصدای جانان را می

 !هه! استراحت؟ بله دیگه از االن لوسش کنین تا دو روز دیگه واسمون ادا بیاد -

جانان همسِر خروش برادِر بزرگ ترم بود که یک فرزنِد پنج ساله به ناِم آرین داشت 
 .ی ما باز بودی خدا چترش در خانهو همیشه

قلِب مادرش مریض بود و خواهرش هاله کر و الل بود. وضع  همتا پدر نداشت و
اشان زیِر خط فقر بود و حاج بابا تصمیم گرفت همتا را برای خاقان خواستگاری مالی

 .اشان باشدکند و کمک حاِل خانواده
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 .جانان دختر عمویم بود! خواهِر علیسان! که به طوِر کامال سنتی زِن خروش شد

 !بند و بارو الت و بی ُخلود هم که مجرد بود

جز خزان یک خواهِر دیگر به ناِم خندان داشتم که حال حامله بود و تنها کسی بود 
 .در این خوانواده که با عالقه ازدواج کرد

 .بابا بودیاشار همسرش، پسِر یکی از ُشرکای حاج

 :با صدای همتا به خودم آمدم

 خیال؟ کجایی تو دختر؟ -

 :گیج گفتم

 !جام..یعنی آره...همینها؟ نه نه. -

 :جانان پوزخندی زد و گفت

ات بخاطِر عروسِی خزان و آذری بهم نکنه عاشق شدی؟ یا بخاطِر اینکه عروسی -
 ترسی داداشم از دستت در بره؟خورده ناراحتی می

شد که! من هم خصلتم او خصلتش همین بود! روزش بدوِن نیش و کنایه شب نمی
 !و سکوتسکوت بود... سکوت...سکوت 

 .خوردگاهی اوقات از اینکه اینقدر تو سری خور و بدبخت هستم حالم بهم می

شود و های جانان چند برابر میداند بعد از ازدواجم با علیسان نیش و کنایهخدا می
 .خریدهای جانا خواهِر جانان هم باید به جان در کنارش نیش و کنایه

 .کان گذاشتمچآخرین بشقاب را هم آب کشیدم و در آب

 :بعد رو کردم به مامان و گفتم

 مامان؟ دیگه کاری نیست؟ من برم بخوابم؟ -

 :مامان سری تکان داد و گفت
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 !برو دردت به جونم! برو خیالم -

 .لبخندی به رویش پاشیدم و از آشپزخانه بیرون زدم

 .استرس امانم را بریده بود

وقت من قلبم به تاالپ و تولوپ خواهد بکند...آنهه! جالب است! فرار را خزان می
 .افتاده است

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

 خوبی؟ -

 :لبخنِد تصنعی زدم و گفتم

 !خوبم -

 :به کتابی که در دستش بود اشاره زدم گفتم

 واسه منه؟ -

 :لبخنِد کجی زد و گفت

یلین مونرو خوشت میاد منم واست گفتی از مراومدم یادم افتاد تو میداشتم می -
 !کتابش رو گرفتم. سرگذشت مریلین مونرو

 .با ذوق دستم را به هم کوبیدم و کتاب را از دستش قاپیدم

 .ی پیش از استرس رو به موت بودمانگار نه انگار تا چند لحظه

کرد و با من مهربان کرد. تنها کسی بود در این خانه مرا درک میخاقان مرا درک می
 .بود

بود و کلی از آید برای روِز تولد ساِل پیشم دیواِن شهریار را برایم گرفته یادم می
کند سمِت حاج بابا و خروش و بقیه سرزنش شده بود که چرا الکی پول خرج می

 .نگریستی من میاما او فقط با لبخند به ذوق کودکانه
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شتم و از ته دلم خوشحال خاقان را دوست داشتم. بیشتر از جانم برادرم را دوست دا
 .بودم که همسری چون همتا نصیبش نشده بود

 :با لبخند کتاب را ورق زدم و گفتم

 !خیلی ممنونم خاقان! واقعا ممنونم -

 :او هم متقابال لبخند زد و ناگهان پرسید

 خزان خوبه؟ -

 .لبخند روی لبانم ماسید و ذوقم کور شد

 .باز آن استرس و ترس به قلبم چنگ انداخت

 .بهتره! اینقدر گریه کرد تا خوابش برد -

 :چنگی به موهایش زد و گفت

اش کرده بودم ولی متاسفانه اگه دسِت من بود که ُخلود رو تا االن قیمه قیمه -
 .هنوزم حاج بابا پشتش در میاد و راضی شده با اون نزول خور وصلت کنیم

 :ترسیده گفتم

 !شنوهآروم باش خاقان! االن یکی می -

 :فِس عمیقی کشید و گفتن

 خیلی خوب! همتا کجاست؟ -

 :به آشپزخانه اشاره کردم و گفتم

 !تو آشپزخونه است -

 :رفت گفتدر حالی که به سمِت پلکان می

 !،بهش بگو بیاد باال، یه لیوان آب هم با خودش بیاره-

 .اش بهانه استدانستم آب همهمن که می
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تم. در درگاِه آشپزخانه که قرار گرفتم رو به سری تکان دادم و به سمِت آشپزخانه رف
 :همتا که در حاِل پاک کردِن سبزی بود گفتم

ری باال یه لیوان آب هم واسش همتا پاشو خاقان اومده گفت بهت بگم داری می -
 .ببری

 .همتا سری تکان داد و جانان پوزخند زد

 !مامان هم که چیزی نگفت. فکرش درگیِر خزان بود درست مثِل من

همتا سری تکان داد و سریع بلند شد و به سمِت ظرفشویی رفت تا دستش را 
 .بشوید

 .من هم که دیدم کارم تمام شده است به سمِت اتاقم رفتم

 .ام قرار دادمی قدیمیوارِد اتاقم شدم و کتاِب جدیدم را در کتابخانه

ماِم فکر و االن اصال حواِس درست و حسابی نداشتم که بتوانم کتاب را بخوانم. ت
 !ذکرم پیِش خزان بود. اصال نسبت به این موضوع حِس خوبی نداشتم...اصال

* * * * * * * * * 

خانه بیرون آمدم. تنها تفریحم همین خیاطی بود و بس! تا ساِل پیش خودم از خیاط
بابا این اجازه را را غرق در درس خواندن کرده بودم و آرزوی معلمی داشتم اما حاج

اد! از نظر او چه معنا داشت که زن جماعت شاغل باشد؟ مردی که به من ند
 !همسرش شاغل است مرد نیست

کشیم! و در این میان خروش هم ی حاج بابا را میو ما داریم جور افکاِر پوسیده
 !پشتش است

بردند و اینطور که من شنیدم آه خروش! برادِر بزرگم! کسی که همه از او حساب می
دوراِن دبیرستانش بود. البته نه از آن رفیق فاب ها؛ نه! از آنهایی جسور همکالسِی 

ی خدا زدند. هر دویشان قلدر مدرسه بودند و همیشهی یکدیگر را با تیر میکه سایه
کرد. حاال هم که مثال ها را خاقان برایم تعریف میبا هم دیگر گالویز بودند. این
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کند؛ بعدش چه ی اگر خزان فرار کند که میشوند! به راستدارند با همدیگر فامیل می
گذرد؟ آنها که سِر آورد؟ یا اصاًل آذری از خزان میشود؟ آذری بالیی سِر ُخلود میمی

 !خواستنزده بودند تا با پول بشود جبران کرد. آن مرد خزان را می بازیپول 

 

 :با صدای نسیم به خودم آمدم

 .زنمات میهوی دختر؟ کجایی تو دو ساعته دارم صد -

 :زنم که از صد پوزخند بدتر استلبخندی می

 !هستم اینجا -

 .امان تا االن و همین ثانیه پا برجاستام بود که دوستینسیم دوسِت دوراِن ابتدایی

ی پرستاری دانشگاه روزانه او توانست کنکور دهد. پدرش به او اجازه داد. رشته
 .آیدخانه هم مییاطقبول شد اما برای سرگرمی گاهی اوقات به خ

شود. حاج بابایم بزرِگ محل بود ام میاگر بخواهم راستش را بگویم به او حسودی
 ...به دخترش این اجازه را نداد و او

 .خواهم دیگر به این موضوع فکر کنماصال نمی

بس است خیال! کنکور تمام شد و رفت. تو هم باید آرزوی معّلم شدن را ببوسی و 
 !بگذاری کنار

 !خواد عروِس آذری شهات میشنیدم آبجی -

 :گویمکشم و مینفِس عمیقی می

 !طورههمین -

 :گویدکند و میغمگین نگاهم می

 !چاره گناه دارهی بیات حیفه خیال! دخترهآبجی -

 :گویدکند و میصدایش را آرام می
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م یه بار بازه؟ تازه تو کاِر نزول هم هست! عمو صابرَ  بازیدونی آذری مگه نمی -
ازش نزول خواست هشت میلیون و آذری بهش داد ولی عوضش یه ماه بعد بیست 

گه فهمی؟ اون خیلی خطرناکه! عمو صابر میو یک میلیون ازش گرفت خیال! می
 !بنده. از اون گنگستر هاستیه تفنگ هم همیشه به کمرش می

ا حافظ فرار کرده شنوم. اگر ببیند خزان نیست و بصدای تپش های قلبم را خوب می
 !آورد؟ خدایا خودت عاقبت این داستان را بخیر کناست بالیی به سر ما می

* * * * * * * * * * 

 ★دانای کل★

 _صبِح روِز پنجشنبه_

 _یک روز قبل از خواستگاری_

 :گویدگذارد و میبلیط ها را روی میز می

ورا آفتابی اه اینپرواِزتون امروز ساعت شش عصر به استرالیا! تا سه چهار م -
 !شیننمی

 :حافظ دست دراز کرد و بلیط ها را برداشت و با لبخند گفت

 !دستت درد نکنه داداش -

 :اش ادامه دادبا همان سیاسِت مردانه

 ری دنباِل دختره! خیلی خوب؟ساعت پنج می -

 :حافظ جدی سری تکان داد و از روی کاناپه بلند شد و گفت

 !ونتمفعال داداش! خیلی مدی -

 :اش کشید و گفتدستی به شانه

 !برو پسر زبون نریز -

 .حافظ لبخنِد کوچکی زد و از نمایشگاِه ماشین خارج شد
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 :همین که او بیرون رفت شاهکار داخل شد و گفت

 یعنی جدی جدی تصمیِمت جدیه؟ -

 .سکوت کرد و به سمِت میزش رفت و پشِت میز نشست

 .شاهکار سکوتش را تایید تعبیر کرد

 :ای که تا چند دقیقه پیش حافظ رویش نشسته بود نشست و گفتروی کاناپه

 !فروغ خانم زنگ زدن -

اش بیرون کشید و در حالی که نخی سیگار از پاکِت سیگارش را همراِه فندِک طالیی
 :کشید گفتپاکت سیگار بیرون می

 خب؟ -

 .ات خاموش بودزد گوشیهر چی بهت زنگ می -

 :و بعد از ُپکی عمیق گفتسیگارش را آتش زد 

 !شارژش تموم شده بود خاموش شده -

 :شاهکار کمی ِمن و ِمن کرد و دست آخر گفت

 !جوانه از روی ویلچر ُافتاده بود -

 !چشمانش شد رنِگ خون

عصبی از روی صندلی بلند شد و سیگار را انداخت روی زمین و زیِر پایش لِه کرد و 
 :با صدای بلندی گفت

 خورن مگه؟ هان؟روی ویلچر ُافتاده؟ خدمتکار ها دارن چه ُگهی می یعنی چی از  -

 :هایش را باال گرفت و گفتشاهکار کف دست

 !اش نشده بود قربونت برمآروم باش داداش! من حلش کردم؛ چیزی -



                 
 

 

 غزل داداش پور|  کاسرمان   

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

19 

 

رفت عصبی سوئیچش را از روی میز برداشت و در حالی که به سمِت خروجی می
 :گفت

 !چرخونامروز خودت اینجا رو ب -

 :هایش گذاشت و گفتشاهکار دست روی پلک

 !به روی چشم -

* * * * * * * * * 

 :لرزانداش چهار ستوِن عمارت را میصدای عربده

 !!کدوِمتون دو تو این خونه ببینمخوام هیچتون اخراجین! همــــه! دیگه نمیهمه -

 .خدمتکار ها ترسیده از جلوی چشمش دور شدند

 :و گفت فروغ به سمتش رفت

چاره ها رو کنی؟ جوانه ُسُرُمُر گنده تو اتاقشه نون این بیمادر چرا اینجوری می -
 !آجر نکن پسر

 .بدوِن توجه به فروغ به سمِت اتاِق جوانه رفت

 :جوانه با دیدِن برادرش در چارچوِب در خوشحال گفت

 داداش؟ -

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

 ِن داداش؟جو -

 :هایش گفتجوانه با همان لبخنِد معصوِم روی لب

 خوای واسم عروس بیاری؟خوای زن بگیری داداش؟ میمی -

 

 .باالخره لبخند هم روی لباِن جسور نشست
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 !آره عزیِز دلم -

 :جوانه با ناِز خاِص خودش گفت

 اسمش چیه؟ -

 :گفت  با به یاد آوردِن آن دختِر چشم آبی لبخندش عمیق تر شد و

 !خیال -

 چه اسِم قشنگی! عکسش رو داری داداش؟ -

 :جسور اخِم تصنعی کرد و گفت

 !پررو نشو ببینم -

 :بعد جدی شد و گفت

 کنه؟ات که درد نمیخوبی جوانه؟ جایی -

 :ی منفی تکان داد و گفتجوانه سرش را به نشانه

رمان خونده  دونی یهخواستم از روی ویلچر بلند شم. آخه میخوبم داداش! می-
بودم دختره اراده کرد از روی ویلچرش بلند شد تونست روی پاهاش بمونه! جوگیر 

 !شدم

 :دستی به موهایش کشید و گفت

 !میرم جوانهها! من بدوِن تو میکنیقربونت برم دیگه از این کار ها نکن نگرانم می -

 .کامال جدی این حرف را زد

 .ت دارددانست که چقدر خواهرش را دوسخدا می

 !از داِر دنیا همین یک خواهر و یک مادربزرگ برایش مانده بود

 :جوانه بحث را عوض کرد

 !ها داداشعکسش رو نشون ندادی -
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 :جسور لبخندی زد و گفت

 دم باشه؟ام شارژ نداره؛ شب بهت نشون میگوشی -

 جوانه سری تکان داد و گفت؛

 !باشه -

* * * * * * * * * 

 ★→خیال←★

 .ه اطراف چشم دوختمترسیده ب

 .حیاِط پشتی کامال خلوت بود

 :رو کردم به خزان و گفتم

 مراقبی؟ -

 :با لبخند سری تکان داد و گفت

 !آره عزیزم نگران نباش -

 :به آغوشش کشیدم و گفتم

 !شم خزانخیلی دلتنِگت می -

 :دستی به سرم کشید و گفت

 ...دونی کهطور عزیزدلم! ولی باید برم؛ می،منم همین-

 .گذاردحرفش را نصفه می

 !چاره منچاره خواهرم، بیبی

 !خبر نذاری قربونت برمها! منو بیزنی،خزان، رسیدی زنگ می-

 :گویددهد و میتند تند سری تکان می
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 ...زنمباشه آبجِی گلم، بزار برم اولین نفر به تو زنگ می -

 :گویدکند و با لبخنِد تلخی میکمی مکث می

 !جز تو...کسی رو ندارم آخه من که -

 .بنددمن هم همان لبخنِد تلخ روی لبم نقش می

 :گویدایستد آرام میرود و روی حصار که میاز دیوار باال می

 !فعال خیال -

 .شنومهای تندش را پشِت حصار میپرد و صدای قدمو از حصار می

 ...او رفت

 شود؟ِمن بعدش چه می

 کند؟آذری چه می

 !ا؟ خروش؟ وای خروشُخلود؟ حاج باب

الحق که نامش خروش است! خبِر فراِر خزان که در خانه بپیچد خروش خروشان 
 .شودمی

 .خدایا خودت عاقبِت امشب را بخیر کن

 .رومزنم و به سمِت خانه میدستی یه صورِت داغم می

 :آیدبینم که دستپاچه به سمتم میرسم مامان را میبه ایوان که می

 !یا برو میوه ها رو بشور کلی کار ریخته سرمونخیال مادر، ب -

 :کندآید زمزمه میو در حالی که از پله ها پایین می

آخ ُخلود؛ آخ! کاِرمون رو به جایی کشوندی که داریم با یه نزول خور وصلت  -
 ات؟ات کم بود ُخلودم؟ چیکنیم! چیمی

 .ایمچاره شدهیمان بچاره من... همهچاره خزان... بیچاره مادرم! بیبی
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 .رومگذرم و به سمِت آشپزخانه میدهم و از کنارش میسری تکان می

 .اندمیوه ها را در سینک ریخته

زنم و به سمِت هایم را باال میبندم و آستینام را برعکس روی سرم میروسری
 .شومروم و مشغول شستِن میوه ها میسینک می

جا ام جابهصدای جیِغ جانان قلبم را در سینه ام کهتقریبا تماِم میوه ها را شسته
 :کندمی

 ...یا حسین-

 .زنمسریع از آشپزخانه بیرون می

اند و به جانانی که ترسیده وسِط نشیمن همگی دست از کار های خودشان کشیده
 .نگرنداست نگران میایستاده

 ...دانم چرا ترسیده استمن که می

 !ن شده استی نبوِد خزادانم متوجهمن که می

 !خدایا... خدایا خودت به دادمان برس

 !ما را از خشِم خروش در امان نگه دار خدایا

 :گویدحوصله میخروش بی

 !گیشده؟ مثِل آدم حرف بزن ببینم چی میچی -

 :گویدکند و میجانان ترسیده لب باز می

 !خ...خزان! خزان نیست، ر...رفته! نامه گذاشته رفته خروش -

 .ول همه ساکتنددقایِق ا

 !بابا، مامان، خاقان، همتا و حتٰی آریِن کوچکخروش، ُخلود، خندان، یاشار، حاج

 !انگار او هم ترسیده
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 !از خشِم پدرش ترسیده

 :گویددانم آرامِش قبل از طوفان است میخروش آرام اما با آرامشی که می

 نامه کو؟ -

گیرد که خروش نامه را می آورد و کاغذی را سمِت خروشجانان دستش را جلو می
 :خواندزند و با صدای بلند میچنگ می

کنم... دیداِر ما به قیامت کنین، منم اینجوری میشما اونجوری می -
 .ها!خزانحاجیان

 .کوبدام میی سینهمهابا خود را به دیوارهکند. قلبم بیسکوت می

شوند و رِگ سبِز می شوند و دستانش مشتچشمانش رفته رفته قرمز و قرمز تر می
 :زندزند و ناگهان عربده میاش بیرون میروی شقیقه

 ی کثافت کجا رفته؟ کجــــــا؟این دختره -

 :کندخاقان میانه روی می

 ...خروش-

 :زنددهد و بلند تر عربده میخروش امان نمی

 یکی بهش کمک کرده! مطمئنم یکی بهش کمک کرده که فلنگ رو ببنده! کــــی؟ -

 !دهم. خدایا نفهمد... خدایا نفهمدبندم و زیر لب صلوات میشمانم را محکم میچ

 :گویدُخلود می

 .ها خان داداش! اون اونقدر دریده هست که خودش پاشه برهزنیحرف می -

 :گویدمامان تند می

 الل شی الهی، دریده اونه یا تو؟ -

 .نشیندبابا روی مبل میکند و حاجُخلود سکوت می
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 .اش نشودیا چیزیخدا

 اش زرد است؟چرا چهره

 سوال است خیال؟ دخترش از خانه فرار کرده خوشحال باشد و بشکن بزند؟

 .خوردمعلوم است که حالش بهم می

 !تو هم شریِک جرم هستی خیال

 !شریِک بهم خوردِن اوضاِع این خانه

واستم مقصری خیال، مقصری! اما من فقط خواستم خواهرم نجات پیدا کند... خ
 .خواهرم قربانی نشود

 :کندحاج بابا آرام می

اینجا الکی خط و نشون نکشین، برین دنبالش بگردین ببینین کدوم گوری رفته!  -
 !پیداش نکردین بر نگردین

 :گویممی

 !رسنحاج بابا نزدیِک شِب االن سر می -

 .کندکس به حرفم توجهی نمیهیچ

 .روندخروش، خاقان، ُخلود و یاشار می

 .کند تا بنوشدکند و کمکش میقند درست میبابا آبهمتا برای حاج

 زندجانان مدام غر می

 .کندمامان گریه می

 .کشدخندان در فکر است و آرام به شکِم بزرگش دست می

 .اش را سِر او خالی نکنددهد سکوت کند تا کسی دق و دلیآرین هم ترجیح می

 ...و من
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 !امهنوز سر پا ایستاده

کشد. هر چقدر که دوستش انم خشک شده است. ترس از خروش آخر مرا میده
 .بردمترسیدم و حساب میداشتم دو برابرش ازش می

 شود؟آذری چه می

 .شوددانم خزان پیدایش نمیمن که می

 شود؟شود؟ چه میچه می

 :آیمبا صدای همتا به خودم می

 !خورهات داره زنگ میخیال گوشی -

 .کشمام را از جیِب پیراهنم بیرون میهم و گوشیدسری تکان می

 !خزان است... خدایا خزان است

 :دهمروم و جواب میبه سمِت اتاقم می

 خزان؟ -

 :فهممخوشحال است، این را از صدایش می

ور بهت ریم فرودگاه! رفتم اونالو خیال؟ االن سواِر ماشیِن حافظ شدم داریم می -
 زنم اوکی؟بازم زنگ می

 !باشه عزیزم، مراقب خودت باش خزان -

 :گویدمی

 اوضاع چطوره؟ -

 :گویمکشم و مینفِس عمیقی می

بابا هم حالش بهم خورده. گردن. حاجمیش! االن مردها دارن دنبالت میقاراش-
 !است خزانماتمکده



                 
 

 

 غزل داداش پور|  کاسرمان   

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

27 

 

 !حقشونه -

 :گویدکنم که میهشدار دهنده نامش را صدا می

 ی نداری؟خیلی خوب، من برم فعال کار -

 .نه عزیزم، مراقب خودت باش -

 .شومکنم و از اتاق خارج میقطع می

 :گویدبابا میحاج

 کی بود؟ -

 !هنوز هم حواسش است، در بدترین شرایط

 :گویمبه دروغ می

 !نسیم بود -

 .گویددهد و چیزی نمیسری تکان می

 .گذردزمان می

شود و خروش و سپس ا شتاب باز میروند که دِر خانه بها به پیشواِز هفت میعقربه
 .شوندی مردها وارِد خارج میبقیه

 :اشان تشخیص دهمبخواهم از چهره

آید، ُخلود کالفه است، خاقان َپَکر و یاشار خروش را کارد بزنی خونش در نمی
 .متٔاسف

کنم که خواهرم اند و من خدا را شکر میمعلوم است. معلوم است که پیدایش نکرده
 .دا کرده استنجات پی

 :گویدبابا میحاج

 شد؟چی -
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 :گویدخروش می

 !خانم آب شده رفته توی زمین -

 :گویدُخلود مسترب می

 کار کنیم؟آذری رو چی -

 :گویدبابا میحاج

 .بهش زنگ بزن -

 :شودخواهد چیزی بگوید که حاج بابا مانع میخروش می

 !بهش زنگ بزن و بذار روی بلندگو -

 .گذاردگیرد و روی اسپیکر میکند. تماس مییُخلود اطاعت م

اندازد، صدایش... صدایش چه زیبا بعد از دو بوق صدای آذری پشِت خط طنین می
 !بود. بم و خش دار

 به به! ُخلود خان انگار خیلی مشتاقی زودتر بیام آبجِی ُگِلت رو بگیرم هان؟ -

 .شدکبابا اخم در هم میجکند و حاخروش دندان قروچه می

 :گویدُخلود با استراب می

 .خزان فرار کرده، نیست -

 :گویدکند و میآذری چند لحظه سکوت می

ی عزیزت بگو حلوا ها رو آماده کنن! قبل از مرگت خیلی خوب پس به خانواده -
 !توبه هم کن بذار در کماِل آرامش داِر فانی رو وداع بگی حاجیان

 :گویدشود و با لکنت میُخلود زرد می

 ای نیست؟ر...راِه دیگه -

 :گویدکند و میآذری مکثی می
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 !یه راه هست -

 :گویوُخلود مشتاق می

 .کنمبگو، هر چی هست بی چون و چرا قبول می -

 :شکندگوید که تماِم باور های مرا میو او چیزی می

 !ات فرار کرده، اوکیاون آبجی -

 !خوام! خیال حاجیانیات رو مات که هست! آبجی کوچیکهآبجی کوچیکه

 .شودسکوِت بدی حکم فرما می

 .گویدحتی خروش هم چیزی نمی

خواهد؟ مرا؟ منی که ناِم علیسان روی نامم خودنمایی شنوم؟ او چه میخدایا چه می
 کرد؟می

 :گویدگوید میبیند ُخلود چیزی نمیوقتی می

ام اونجا و آبجی فقط یک ساعت وقت داری! اگه قبول کنی تا یه ساعت دیگه می -
 ...کنم و اگه نه...فرداات رو نشون میکوچیکه

 .کنددهد و قطع میحرفش را ادامه نمی

 خدایا این دیگر چه بالیی بود؟

نگرد. حرِف بدی که نزدم، این زندگِی بابا با نگاهی به خون نشسته به من میحاج
 .من است

 :گویمآورم و هر چند سخت میکم نمی

خوام زِن یه نزول خور خوام با اون ازدواج کنم. ن...نمیمن...من نمی باباح...حاج -
 !بابا لطفابشم. ح...حاج

 .رومشود و من ترسیده یک قدم عقب میعصبی از روی مبل بلند می
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تو اینقدر گستاخ شدی که حرف روی حرِف من میاری؟ از اون خواهِرت یاد گرفتی  -
کنم. تو با جسور آذری ازدواج آدمت می که معلوم نیست االن با کیه؟ آره؟ من

 !کنی خیال. تماممی

 :گویمریزم و میاشک می

خوام! این زندگِی منه، من برای زندگِی خودم تصمیم خوام. من اون رو نمینمی -
خواین با اون زندگی کنین؛ این منم که باید یک عمر باهاش گیرم. شما که نمیمی

 ...بابا...تو رو جوِن عزیزتخوام حاجیک عمر! نمی فهمین؟زیِر یک سقف سر کنم. می

 .افتمشود و روی زمین میکند حرفم قطع میام میای که مهماِن گونهبا سیلی

 :شنومصدای متعجِب خاقان را می

 بابا؟کنی حاجکار میچی -

 :زندبابا داد میحاج

 !دهِس زندگی میایسته و در ساکت! این دختر اینقدر گستاخ شده که جلوی من می -

 .زندو لگدی به شکمم می

 :شنومپیچم و صدای مامان را که با گربه آمیخته شده را میاز درد به خودم می

 .آقا؛ خدا رو خوش نمیادنکن حاج -

 .کندآه مادرم...این روز ها گریه او را ترک نمی

 :گویدخندان هراسان می

 !بابا قربونت برم ولش کن. بچگی کردحاج -

 .بابا اما جلوی چشمانش را خون گرفته استحاج

خوانم. این سومین بار ی خودم را میبرد سمِت کمربندش و من فاتحهدست می
بابای خورم. دو باِر اخیر از خروش خورده بودم و حال حاجاست که کتک می
 مهربانم؟ چرا؟ چرا؟
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 .نمکخورد شورِی خون را در دهانم حس میسگک کمربند که به صورتم می

بابا را از من جدا کند و خندان و مامان و همتا با خاقان و یاشار سعی دارند حاج
 .داردبابا دست بر نمیکنند که مرا رها کند اما حاجگریه التماس می

 .گویندخروش و جانان هیچ نمی

 .ُخلود هم که اصال برایش مهم نیست

 .کندبینم که با چشماِن خیس به من نگاه میآرین را می

 .خورم که نای ایستادن را هم ندارمآنقدر کتک می

رود و از خانه خارج کند و به سمِت در میبابا عصبانی کمربند را همانجا رها میحاج
 .رودشود. خروش هم پشِت سرش میمی

 .کندکشد و گریه میآید و سرم را به آغوش میمامان به سمتم می

 .خوردام ُسر میاشک از روی گونه

بینی؟! به خواهم زِن او شوم! خدایا مرا نمیخواهم! نمیا مگر زور است؟ نمیخدای
کدامین یک گناه باید زِن کسی بشوم که تماِم شیراز با شنیدِن نامش رعشه به 

 !افتد؟جانشان می

* * * * * * * * * * 

 .فشاردزنگ در را می

 .ه استخوشحال است و برای اولین بار است که لبخند مهماِن لبانش شد

فروغ هم خوشحال است و شاهکار با لبخند به دوستی که حکِم برادر را برایش 
 .نگردداشت می

 .کندجسور امشب دختِر رویاهایش را نشان می

 !دختری با چشماِن "کاس" را

 .شوددر با صدای "تیک"ـی باز می
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 .رود تا اول فروغ وارد شوداز جلوی دروازه کنار می

 .ود و به دنبالش جسور و شاهکارشفروغ وارد حیاط می

خورد. عقیده داشت روی خوش که نشاِن کسی دهی سوارت لبخندش را می
 !شوندمی

 !شناسددانست که امشب سر از پا نمیاما خدا می

 .شوندوارِد خانه می

 .کندگیرد و تعارف میآید. دسته گل و شیرینی را هم میُخلود به استقابالشان می

 .که خوشحال است ُخلود استانگار تنها کسی  

 .نشینندپرسی روی مبلی میبعد از سالم و احوال

 .بیندچرخاند اما دخترک را نمیچشم می

 :گویدکند و میاللهی زیِر لب زمزمه میفروغ بسم

 ...من مادر بزرِگ جسور جان هستم -

 :دهدکند و ادامه میبه شاهکار اشاره می

 !تانشه؛ حکم برادر رو داره براششاهکار هم دوسِت دوراِن دبیرس -

 :گویدزند و میخروش پوزخند می

 .خانمسعادِت دیدنش رو تو دبیرستان داشتیم حاج -

خوانند. خروش و جسور دو خروش، جسور و شاهکار در یک دبیرستان درس می
ها هم اکیِپ جداگانه داشتند که همیشه از گردِن هم گالویز بودند. از همان موقع

 .رفتهم در یک جوی نمی آبشان با

 :گویدفروغ می

 عروسم کجاست؟ نمیاد؟ -
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 !آخ که چقدر سٔواِل به جایی پرسیدی فروغ

 :گویدفرهاد میحاج

 .خیال؛ بابا جان چای رو بیار -

داد و حاال شد ی پیش داشت زیِر دست و پایش جان میبابا جان؟ تا چند دقیقه
 بابا جان؟

گلی و سینی به دست از آشپزخانه بیرون ا چادِر گلدقایقی دیگر خیال سر به زیر ب
 .آیدمی

 .کشدسر و صورِت زخمی و کبودش اخماِن جسور را در هم می

 .رسدرود و به جسور میکند و دانه دانه جلو میفرهاد تعارف میاول از همه به حاج

 .گیردشود و سینی را جلوی میخم می

 !کند. دختر نبود که؛ فرشته بود فرشتهعطِر گِل یاس بینِی جسور را نوازش می

 گوید؟های روی صورتش چه میاما زخم

 .اندبسته آوردهداند که برادرهایش یک بالیی سِر این زبانمی

 .شکندبگذار زنش شود؛ خودش قلِم دسِت آنها را می

 :آوردصدای خیال او را به خود می

 دارید؟بر نمی -

 صدایش چرا بغض داشت؟

 .دارددهد و چای را بر میسری تکان می

 .نشیندرود و کناِر مادرش میخیال عقب می

 :گویدفروغ با لبخند می
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خب حاال که عروس خانم هم هستن بهتره بریم سِر اصِل مطلب! ما طبِق سنِت  -
پیغمبر اینجاییم تا دخترتون خیال جان رو برای پسرمون جسور جان خواستگاری 

 .کنیم

 :گویدفرهاد میحاج

 ...واب در هر صورت مثبتهج -

 :دهدکند و ادامه مینگاهی به ُخلود مینیم

 !به لطِف ُخلود خان -

نمایی ها اصال گوید. این مظلوماندازد و چیزی نمیزده سرش را پایین میُخلود شرم
 .آیدبه او نمی

 گویدخاقان می

یم سیزده سال بین باشخیال تازه پا به نوزده سالگی گذاشته...اگه بخوایم واقع -
 گم؟اختالِف سنِی کمی نیست! درست می

 :کنددستی میخواهد چیزی بگوید که جسور پیشفروغ می

همه چیز به سن نیست پسرم، بعضی ها با اختالِف سنی کم آبشون با هم توی  -
 !ره! از قدیم گفتن سن... فقط یک عددهیه جوی نمی

 :گفتبابا زودتر  خواست چیزی بگوید که حاجخاقان 

کنین با هم کنار میاین. پس اتون عادت میخیلی خوب، برین سر خونه و زندگی -
 !حرفی نیست! جایی برای حرف نذاشتین

 کندخاقان پا فشاری می

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

 .ی این ببِر زخمی نشودهنوز هم امید داشت که خواهرش طعمه

 :گویدبابا میاهد مخالفت که حاجخوخروش می
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 .خیلی خوب، خیال جسور خان رو راهنمایی کن -

 .طورشود و جسور هم همینخیال بلند می

 .رود و جسور هم پشِت سرشخیال به سمِت اتاقش می

 شوند ووارِد اتاق می

 .نشیندبندد و روی تختش میدِر اتاق را پشِت سرش می

 .کندحتی به جسور نگاه هم نمی

 :پرسدکند را میایستد و اولین سٔوالی که به ذهنش خطور میجا میجسور همان

 شده؟سر و صورتت چی -

 !کتک خوردم-

 :کشداخم در هم می

 چرا؟ -

 ...کند تا به او نگاه کند. چشمانش... چشمانشباالخره جرٔات پیدا می

 بخاطِر شما -

 :دهدکند و ادامه میمکث می

ام با شما ازدواج کنم. اسِم پسرعموم رومه، من خودم آرزو خوجسور خان من نمی -
کنم ازتون بیرون که رفتیم کنین. خواهش میو رویا دارم و شما دارین خرابش می

 !کنم ازتونخواهش می .خواینبگین مخالفین و منو نمی

 :گویدشود و میاخمش عمیق تر می

 خوامت؟یعنی دروغ بگم که نمی -

گوید؟! حرف اندازد. این مرد چه مییرد و سرش را پایین میگهایش رنگ میگونه
 !زند؟! پس خزان چه؟از خواستن می



                 
 

 

 غزل داداش پور|  کاسرمان   

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

36 

 

 :دهدجسور ادامه می

کشم کاِس خوای بخواه؛ اال این یه قلم... من ازت دست نمیهر چیزی ازم می -
 !چشم

 .رودشود که خیال هم پشِت سرش میو زودتر از او از اتاق خارج می

 :گویدمع میجسور رو به ج

 !کنار اومدیم -

 .زنداشک در چشماِن خیال حلقه می

 :گویدفرهاد میحاج

 !ی هفت روزه بخونم تا روِز عقدخیلی خوب؛ پس بیاین یه صیغه -

 .صیغه خواندند

 .حلقه انداختند

 .نشان کردند و رفتند

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

 .دوزمام چشم میی طالییبه حلقه

 آذری است؟ی جسور حلقه

 .کنمآورم و درونش را نگاه میحلقه را در می

 ."با التین نوشته شده بود "جسور

 سنِد مالکیتش بود؟

 :افتماش در اتاق مییاِد جمله

 "خوامت؟یعنی دروغ بگم که نمی-"

 !خواست؟ پس خزان چه؟می
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 !خدایا چرا اینقدر سردرگمم

 .در چارچوِب در نمایانشود و هیکِل خاقان در با صدای "تق"ـی باز می

کند که چرا مرا از این مخمصه نجات دانم که خود خوری میناراحت است. می
 !نداده است

 .نشیندآید و کنارم روی تخت میبندد و به سمتم میدر را می

 .افتدام میای که در دست گرفتهچشمش به حلقه

 .برمشوم و حلقه را دروِن انگشتم فرو میمعذب می

 خوبی؟ -

 !زنم؛ کامال غیِر ارادیپوزخند می

 :گویدکشد و مینفِس عمیقی می

کنم که دست اش میزنم. راضیرم با جسور آذری حرف میخیال من فردا می -
 .کنمبرداره اوکی؟ نگران نباش من همه چیز رو حل می

 :گویمزنم و میلبخنِد تلخی می

کنی باهاش حرف نزدم؟ یشه خاقان! فکر می عالم منصرف بشن اون نمیهمه -
 !دارهداره خاقان. بر نمیکنه. دست از سرم بر نمیای ِسیر میاصال تو یه عالِم دیگه

 .زنداشک در چشمانم حلقه می

 !خدایا چقدر غریبم

 .دهمکند و من از خدا خواسته تن به آغوشش میآغوشش را برایم باز می

 :گویدکند و میموهایم را نوازش می

زدم. هم باعث فراِر خورد میچیز رو تا میهمهدسِت من بود اون ُخلوِد بیبه خدا  -
 ...خزان شد و هم
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ی جسور کردهخورد. انگار برایش سخت است که بگوید من نشانحرفش را می
 !ام! سخت استو نزول خوِر معروِف شیراز شدهبازیآذری؛ 

از هر برادری برایم برادر زند. خاقان مانم و او برایم حرف میآنقدر در آغوشش می
داند با تر بود. مرهِم درد هایم بود. خاقان و خزان! خزانی که دیگر نیست و نمی

 !امرفتنش من قربانی شده

 !قربانِی کاِر نکرده

ی خزان جرٔات داشتم االن صد هزار دفعه پا به فرار گذاشته بود اما اگر به اندازه
 .ترسمافسوس که برای اتفاقاِت بعدش می

 .شودشود و همتا وارد میدر اتاق باز می

 :گویدمعذب می

 !اشونرن گفتم بیام بگم برین بدرقهآقا خاقان؛ خروش خان دارن می -

آقا خاقان"! هنوز هم عادت نکرده برادرم را با ناِم کوچک صدا بزند. هنوز هم در "
 .این خانه معذب است

ام ای روی پیشانِی زخمیاینکه بوسه آیم و خاقان بعد از از آغوِش خاقان بیرون می
 .شوندشود و با همتا از اتاق خارج مینشاند بلند میمی

 .کشمنفِس عمیقی می

 .اندی صد کیلویی روی قلبم گذاشتهکنم یک وزنهدلم ُپر است. احساس می

 خدایا چرا؟ چرا باید قربانِی کاِر نکرده شوم؟ چرا؟

 .زنمشوم و کلید پریز را میبلند می

 .االن و در این وضعیت خواب بهترین چیز است

* * * * * * * * * * 

 .گیردنشیند و ساندویچ را به سمتم مینسیم کنارم می
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 .خورمکنم و بدوِن اینکه ُسس بزنم میکنم و ساندویچ را باز میتشکری می

 :گویدنسیم ناراحت می

 ل؟خوای زِن جسور آذری شی؟ آره خیاخیال یعنی جدی جدی می -

 :گویمزنم و میپوزخندی می

گیرن که زِن کی بشم. من کلی آرزو داشتم مگه دسِت منه؟ بقیه واسم تصمیم می -
 !شم، دیوونهنسیم! دارم دیوونه می

 .پیشنهاِد نسیم بود که به بیرون بیاییم تا حال و هوایمان عوض شود

دختر تنها برود  بابا این چیزها را زیاد دوست ندارد. چه دلیل داردهر چند حاج
 .ام را گرفتبیرون؟! اما خاقان اجازه

 

 :زندنسیم غر می

 .شینکنه بعد تو و خواهرت در به در میفهمم ُخلود غلط اضافی میآخه من نمی -

 :دهدکند و ادامه میمکثی می

 !گم خیالمی -

 :گویمحوصله میبی

 هوم؟ -

 !فرار کن -

 :گویممتعجب می

بابا باز ام کنن؟ حاجقیمههام قیمهخوای داداشفرار؟ میگی تو دختر؟ چی می -
 .کتکم بزنه؟؟ االن جسور هم بهشون اضافه شده

 :نالمعاجز می
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وای خدایا خسته شدم از این ترس و استرس! کاش منم آزاد بودم...آزاد پرواز  -
کردم. اصال...اصال کاش دختر نبودم نسیم! کاش پسر بودم تا حساِب رفت و می
 ...کس بهم هیچ اجباری نکنه...کاشبود و هیچم فقط دسِت خودم میآمد

 :گویدکند و میُپر ترحم نگاهم می

 !الهی بمیرم برات خیال -

 :کنمزنم و زمزمه میلبخنِد تلخی می

 !خدا نکنه عزیزم -

اندازم و ی کنارم میساندویچم را که فقط یک گاز به او زده بودم را در سطِل زباله
 :گویممی

 .شهبابا عصبانی میمن دیگه برم، دیر برسم حاج -

 :گویدشود و میشوم و نسیم هم بلند میبلند می

خوام برم تره بازار؛ مامانم یه سری خرید داشت. تو برو عزیزم. برو زیاد من می -
 .فکر و خیال نکن

 .شویمدهم و بعد از خداحافظِی کوتاهی از هم جدا میسری تکان می

 .شومتاکسی بگیرم اما ناگهان منصرف میخواهم می

 .خواست قدم بزنمدلم می

 .کشدکمی تنفس! دور از آن قفسی که ناِم خانه را یدک می

 .کنم که هر کس سرگرِم کاِر خودش استبه مردمی نگاه می

 .رودیکی ز غوغای جهان فارغ از روی جدول راه می

 .زندیکی با موبایلش حرف می

 .زنندر دسِت هم قدم میزوجی با هم و دست د
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 !همه مشغولند... مشغوِل زندگی

زنم... شود. یخ میکنم روح از تنم جدا میشنوم حس میبا صدایی که کناِر گوشم می
 کرد؟او اینجا چه می

 خانم آذری؟ -

 .گردمبر می

 !بینمش...با کمترین فاصله از منمی

 :گویمروم و میدو قدم عقب می

 کنین؟ خ...خانم آذری چیه؟میکار شما اینجا چی -

 :گویدکند و میدست در جیبش می

 ات چرا دستت نیست؟چیه نه و کیه! که اونم تویی! حلقه -

 .اخم دارد

 .کاماًل جدی است

 .نگرمای است میام که خالی از هر حلقهبه انگشِت حلقه

 .خواستم وضو بگیرم درش آوردمظهر که می

 !گذاشتمش  احتمااًل همانجا کناِر روشویی

 :گویمکنم و میِمن ِمنی می

 !خواستم وضو بگیرم کناِر روشویی جا گذاشتمشم...می -

 .هنوز اخم دارد

 :گویمترسیده می

 !شهبینه َشّر میتو رو خدا از اینجا برین یکی می -

 .آیدزند و قدمی دیگر نزدیکم میپوزخند می



                 
 

 

 غزل داداش پور|  کاسرمان   

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

42 

 

 .داردخدایا چرا دست بر نمی

ات باید تا گور همراهت باشه خیال؛ جلوت ایستاده خانم! حلقهشه؟ َشّر َشّر می -
ام، هیچوقت و تو هیچ زمانی اون المصب رو از دستت در نمیاری، وگرنه کاماًل جدی

 .دمَشّر رو نشونت می

 :گویددهم که میترسیده سرم را تند تند تکان می

 !رسونمتخوبه! بیا برو بشین تو ماشین می -

 :کنممخالفت می

 !خوامنمی -

 :پرسدمی

 چرا؟ -

 ترسم، خدایا چرا اینقدر ترسناک است؟می

 :گویمدهم و میبزاِق دهانم را به سختی قورت می

 .روی کنمخوام پیادهم...می -

 :گویددهد و میسری تکان می

 .کنیمروی میخیلی خوب؛ با هم پیاده -

 .داردم از قدم بر میگیرد و قدو در یک حرکِت ناگهانی ُمِچ دستم را محکم می

 .شومقدم میبا او هم

 .کشمهایم رنگ گرفته. خجالت میگونه

 :گویممعذب می

 شه دستم رو ول کنین؟می -

 :گویددرنگ میبی
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 !نه -

 گن؟آخه زشته؛ مردم چی می -

چرا حرِف مردم اینقدر واست مهمه؟ هر چی بگن! بعدش هم هر چی هم که  -
 ! صیغه، تا دو روز دیگه رسمیبخوان بگن خب تو زنمی، حاال

 .کنماش نگاه میبه قیافه

 .چهارشانه است

 !کت و شلواری که تن کرده است کیِپ تنش است

 ...از عطرش بگویم

 !دانم...بوی خاکیک عطِر خنک، تلخ، نمی

 !در یک کالم؛ دلنشین

 به سِر کوچه رسیدیم

 .زمان از دستم در رفته بود

 :جا ایستادم و گفتمهمان

 !رم؛ خیلی ممنوناش رو خودم میقیهب -

 :ایستاد و گفت

 !خیلی خوب برو -

خواهم دستم را از دستش بیرون بکشم که در یک حرکِت ناگهانی دستم را کشید می
 .دودهایم میکه در آغوشش افتادم. خون به گونه

 ی آتش بود یا بالی جان؟خدایا این دیگر چه بود؟ پاره

 :گویمازم و میاندمعذب سرم را پایین می

 کنین؟کار میچی -
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 .آوردسرش را پایین می

خواهد این دیوار را بشکند و کوبد. گویی میام میی سینهمهابا به دیوارهقلبم بی
 .بیرون بیاید

 :گویدزند و میام میاش را به نوِک بینینوِک بینی

 !دمواسه چشمات جون می -

 .گیرندمیهایم بیشتر رنگ گویم و گونهچیزی نمی

 :دهدخیال ادامه میاو اما بی

 .شن رو هم خیلی دوست دارمهاَتم که هی رنگ به رنگ میاین گونه -

 .فشاردشود و مرا به خودش میدستش دوِر کمرم حلقه می

 .امچرا اینقدر ُسست شده

اصال همه چیِزت واسم جذابه، بکره، خاصه! تو خیلی خاصی یا من خیلی تو رو  -
 نم؟بیخاص می

 .دهمکنم و به رنگ به رنگ شدنم ادامه میباز هم سکوت می

دم، ُمردم تا به دستت آوردم. فقط دو روز مونده؛ دو خیال من واست جون می -
 !روز مونه که تمام و کمال واسه جسور آذری شی

 .گذاردکند ک در یک حرکِت ناگهانی لبانش را روی موهایم میو سر خم می

 خدایا چه شد؟

 :شومای ترسیده ازش جدا میدای عربدهبا ص

 خوری مرتیکه؟تو داری چه ُگهی می -

 !علیسان است خدایا... علیسان است

 ...ام آن هم زیادترسیده
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دهد و با پوزخند یه کند و به حصار تکیه میخیال دست در جیبش میاما جسور بی
 .نگردعلیسان می

دیم. یم حالل رو از حروم تشخیص میچیه؟ زِنموَنم نبوسیم؟ واهلل ما هر چی باش-
 !اونقدر ها هم بی دین و ایمون نیستیم

 .علیسان سرخ شده است

 .اش بیرون زده استرِگ پیشنانی

 ...چشمانش سرخ است

 !خدایا، خدایا

بوسی؟! دختری که اسِم ناموس؟ به زور دختِر مردم رو میکنی بیتو چی بلغور می -
 !من روشه؟

 .دهداش را از دست میخونسردِی ذاتیبار جسور هم آن این

 :گویدگیرد و با پوزخند میاش را از دیوار میتکیه

 اسِم تو روشه؟ -

 :گویدکند و میمکثی می

ی منه و تا دو روِز دیگه آخه بـــــدبخت؛ اگه اسِم تو روش بود چرا االن صیغه-
 زِن رسمِی من؟

کوبد و عربده ی جسور میه گونهآورد و مشتی ببار علیسان به سمتش هجوم میاین
 :زندمی

 !ناموسخیال ماِل منه بی -

 .زنمجیغ می

گیرد و با کله به صورِت علیسان ی علیسان را میآورد و یقهجسور هم کم نمی
 (��کوبد. )جسور کرگدنمی
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 !ناموس تویی که چشمت دنباِل زِن منه!... زِن جسور آذریبی-

 .هایشان زیاد ترربده ها و فحششود و عزد و خوردشان زیاد می

 .آیندها بیرون میطوری که تماِم همسایه

 .آیدشود و ُخلود بیرون میی ما هم باز میی خانهباالخره دروازه

 :گویمدوم و میبه سمتش می

 .دیگه روُخلود؛ ُخلود تو رو خدا بیا یه کاری کن ُکشتن هم -

 :گویدگیرد و رو به علیسان میرود و بینشان قرار میُخلود به سمتشان می

 چته یابو؟ -

 !گه خیال زنشهچمه؟ این الدنگ می -

اشه تا دو خب زنشه دیگه! چند روز پیش اومدن نشون گذاشتن االن هم صیغه -
 کنن؛ تو رو سننه؟روز دیگه هم عقد می

 :گویدزند و میعلیسان پوزخندی می

 !باهام شوخی نکن الکردار -

 :ویدگُخلود ریلکس می

 !بابا از اون بپرسی حاجشوخی دارم مگه؟...اصال برو مغازه -

بار نومیدی را در چشماِن پسرعمویی که قرار بود ُپلی برای رسیدن به آرزوهایم این
 .بینمباشد را می

 !عمو قول داده بوداما حاج -

 :گویدزند و میاش میُخلود به شانه

فرهاد زده زیِر قولش؛ خیال جا دیگه بده حاجات رو یه برو داداشم؛ برو خدا روزی -
 !زِن جسور آذرِی 
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 .بینمهای متعجبشان را میشنوم و نگاهپچ پچ های مردم را می

 .دانستند جسور آذری استنمی

 .داننداالن می

 .رودشود و میدارد و سواِر ماشینش میعلیسان نا ُامید قدم به عقب بر می

 :ویدگُخلود رو به در و همسایه می

 .برین؛ نمایش تموم شد -

 :گویدگردد و میروند و ُخلود به سمِت جسود بر میها میهمسایه

 .داداش بیا بریم باال دست و صورتت رو بشور یه چایی چیزی بخور -

 .نه تو برو؛ من با خیال یه کاِر کوچیک دارم -

 .بنددمی شود و دروازه را پشِت سرشدهد و وارِد خانه میُخلود سری تکان می

 :گویدگردد و با چشمانی به خون نشسته میجسور به سمِت من بر می

کنی خیال؛ اصال شوخی ندارم. به این پسر عموت هم اصال ات رو دستت میحلقه -
 !دیرو نمی

 از کجا فهمیدی پسر عمومه؟ -

 :زندپوزخند می

 !اون شب گفتی اسِم پسر عموت روته؛ این مردک هم گفت -

 .گویمگیرم و چیزی نمیدندان می لبم را به

 !تربیتبی

 :گویمکشم و میای مینفِس کالفه

 !آقا جسور -

 .دوزدگوید و منتظر به من چشم میچیزی نمی
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 .اندازمبه اطراف نگاهی می

 !کوچه خلوت است

 !رودبوسمش و او میفقط یک ثانیه می

 !همین

قدش شوم ایستم تا تقریبا همی پاهایم میشوم و روی پنجهقدمی به او نزدیک می
 .فایده است. قدش نسبت به من خیلی بلند تر استاما تالشم بی

قدم آورد تا همای سرش را پایین میشود که با لبخنِد موزیانهاو انگار متوجه می
 .شود

 کنم؟خدایا من چه می

 :کندزمزمه می

 !منتظرم -

 .خواهد من پا پیش بگذارمنامرد؛ می

 گذارم. کشم و لبم را روی گونه اش میدیگر باال میخودم را کمی 

 :کندزمزمه می

کشم خیال؛ اون الدنگ باید خدا رو شکر کنه نزدم بخاطرت دنیا رو به آتیش می -
 !َشل و َپِلش نکردم

 :گویماندازم و میبا خجالت سرم را پایین می

 !رینگفتین ببوسمتون می -

 :گویدمی

 !برو -

 .اندازمم و بعد از باز کردِن دروازه خودم را داخل حیاط میگردمن سریع بر می
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 .شنوماش را میصدای خنده

 !پلید

 .امدر اتاقم روی تختم نشسته

 .همتا هم کنارم نشسته است

 .آیمفردا ُنه صبح به عقدش در می

 .یک حِس متناقص دارم

 !لذت و ترس! نوبر است

 :گویدهمتا می

 عزیِز دلم خوبی؟ -

 :گویدگویم که میدهم و چیزی نمییسری تکان م

کردم خاقان بد اخالق و بد قلقه! ولی استرس نداشته باش باشه؟ منم اول فکر می -
کنم واقعًا درک کردم که اون، خیلی االن که سه ماهه دارم باهاش زندگی می

 !مهربونه

 :گویمزنم و میپوزخندی می

و نزول خور بازیتا؟ جسور آذری؛ کنی همتو داری خاقان رو با جسور مقایسه می -
های شیراز واسه اونه. همتا نبودی خونهبازیو اسلحه به کمِر معروِف شیراز که نصِف 

کشتش. ببینی؛ یه جوری با علیسان درگیر شده بودن که با خودم گفتم االن می
 !کنه واسه دعوا و عربدههمتا جسور از خروش هم بد تره! سرش درد می

 :نالمیکنم و ممکثی می

ده رسم؛ اجازه میگفتم با علیسان که ازدواج کنم به آرزوهام میمن با خودم می -
شد؟ جسور آذری اومد درس بخونم، برم تو اجتماع، کار کنم، شاغل باشم! اما چی

 !شد کابوِس رویاهام
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 :گویدنگرد و میهمتا دلسوزانه به من می

 !الهی بمیرم برات خیال -

 .افتمحرف های جسور می کنم و یادِ بغض می

 .گفت جان کند تا به من رسیداو می

 .کشدگفت دنیا را برای من به آتش میمی

 خواست؟مگر از اول مرا می

 ...کرد باز همیعنی اگر خزان فرار نمی

 .دهمسرم را به طرفین تکان می

 .کشنداین افکار آخر مرا می

 :گویدشود و میهمتا بلند می

 !کنن من نشستم ور دل توقیه واسه فردا دارن غذا درست میمن باید برم، ب -

 منم بیام کمک؟ -

 :لبخنِد مهربانی زد و گفت

 !تو تازه عروسی گِل من؛ استراحت کن فردا روِز بزرگیه -

 .شودبوسد و از اتاق خارج میام را میو پیشانی

 !تازه عروس، روِز بزرگ

 کنی دیگر؟دانی چه میخدایا خودت می

 .آوردزنِگ موبایلم مرا به خود میصدای 

 .دوزماش چشم میبه صفحه

 !خزان
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 :دهمجواب می

 جانم عزیزم؟ -

 خوبی خیال؟ -

 !صدایش یک طوری است، ترس

 .آره خوبم عزیزم -

 شد؟جسور آذری چی -

 :گویمبه دروغ می

 !هیچی؛ دست برداشت! همه چیز به روال عادی برگشت -

 :اششود از تیزِی ذاتیه میزند و قلبم تکه تکپوزخند می

 شده؟لرزه... بگو چیدروغگوی خوبی نیستی خیال؛ صدات می -

افتد و هِق آرامی ام میی اشک روی گونهکشم و اولین قطرهنفِس عمیقی می
 .زنممی

 :گویدخزان ترسیده و متعجب می

 ورده؟شده؟ جون به لبم نکن... بالیی سِر ُخلود آ کنی؟ خیال چیخیال گریه می -

 :گویمبا گریه می

 !خزان بدبخت شدم -

 شده خیـــال؟چی -

اون شب که تو رفتی اومدن منو نشون کردن، بیِن من و جسور آذری صیغه  -
 .شمخوندن، فردا ساعت نه صبح زِن رسمِی جسور آذری می

 .توانم حدس بزنم که متعجب استکند. میسکوت می

 :گویممی کنم وام را پاک میاشک های روی گونه
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 خزان؟ -

 :گویدبا شرمندگی می

دونستم تو ی خدا اگه میشه. به خداونددونستم اینجوری میخیال من...من نمی -
 !رفتم خیالشکستم و نمیخوان قربانی کنن قلِم پام رو میرو می

 .زنم که از صد پوزخند بدتر استلبخندی می

ها، کردم به این اجبارها، سرکوبتو نگران این چیزها نباش. من...من...من عادت   -
ها، تو باید آزادانه زندگی کنی، با کسی که از تِه دلت دوستش داری. شدنقربانی
 خیال، از تو چه خبر؟منو بی

 :کنمهنوز نگرانی را در صدایش حس می

 ...خیال -

 :گویمپرم و میوسِط حرفش می

 بهش حرفی بزنم، باشه؟خوام دیگه راجعخزان نمی -

 :گویدکشد و به ناچار می عمیقی مینفِس 

 .باشه -

 از اونجا چه خبر؟-

کار نشستم هیچی، فعاًل یه خونه کرایه کردیم، حافظ هم دنبال کارهاشه! منم بی -
 !تو خونه

 :گویمگیرم و میلب به دندان می

 کنین؟با هم تو یه خونه زندگی می -

 !خیال این چیزها اینجا عادِی  -

 !آنجا عادی است، برای تو هم عادی است؟ خب صد در صد بودخواستم بگویم می
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 .خواست ذوقش را کور کنماز طرفی دلم نمی

 :گویممی

 !خزان، من دیگه برم -

 !ات شدم خیال...واقعاباشه عزیزم، واقعا شرمنده -

 .کنمگویم و تماس را قطع میزنم و چیزی نمیلبخندی تلخی می

 .باید استراحت کنم

 !استا فردا روِز بزرگیبه قوِل همت

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

فرهاد آیا به بنده وکالت ی پاکدامن، خیال حاجیان فرزنِد حاجی مکرمهدوشیزه -
دهید تا شما را به عقِد دائِم جناب آقای جسور آذری، فرزنِد مرحوم جاویِد آذری می

 ی مشخص شده در بیاورم؟ آیا بنده وکیلم؟با مهریه

 .م عرق کرده استکِف دستان

 .در آن لباس عروِس محجبه گرمم هم شده است

خواهم همان باِر اول بله را بدهم اما خندان زودتر از آن به قدری ُهل هستم که می
 :کندای استفاده میهای کلیشهجمله

 !عروس رفته ُگل بچینه -

 :گویدپرسد و خندان باز میعاقد باِر دیگر می

 !عروس رفته گالب بیاره -

بار دیگر بله را بدهم که خندان باز خواهم اینپرسد و میعاقد برای بار سوم می
 :گویدمی

 !خوادعروس زیر لفظی می -
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داند من از خندد. نمیکنم که نمکی میکالفه از زیِر توِر لباس عروس نگاهش می
 .استرس رو به موت هستم

 .آورددر می ی کوچکی از جیِب ُکتشمردی که کنارم نشسته است جعبه

کند و من گردنبنِد زیبایی با پالِک ناِم خودش که به تستعلیق نوشته جعبه را باز می
 .بینمشده است را می

 :کندی آخر زمزمه میبندد و لحظهشود و گردنبند را دوِر گردنم میخم می

 !هیچوقت این رو در نمیاری، حتی اگه بمیرم -

کند. آید و گردنبند را لمس میتیار باال میاخگیرد. دستم بیو از من فاصله می
 ...جسور... جسور... جسور

 :آیمبا صدای عاقد به خودم می

 پرسم؛ آیا بنده وکیلم؟عروس خانم برای بار آخر می -

کنم و با صدای بلند تری اللهی زیر لب زمزمه میکشم و بسمنفِس عمیقی می
 :گویممی

 !تر های جمع...بلهزرگی ببابام و بقیهی حاجبا اجازه -

پرسد و او همان بار اول بدوِن اینکه از کسی اجازه بخواهد بله عاقد از جسور نیز می
کنیم و حال... زن و کند را امضا میگوید و بعد جاهایی که عاقد مشخص میرا می

 !شوهر هستیم

 .شوندها کم کم برای دادِن هدایا به ما نزدیک میمهمان

بینم. فامیل شدن با جسور آذری را ننگ شان میشماِن همهنارضایتی را در چ
 .دادند و طوری ترس هم ازش دارندمی

 :اش را با گفتنِ عمو، مادِر علیسان همان اول نارضایتیزن
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گه اسِم علیسان ی کارهاش برعکس شده! اول میفرهاد هم دیگه همهواهلل حاج -
 !دتش به جسور آذریروی دخترمه دو روز دیگه می

 .بروز داد

 .هیچکس هم چیزی نگفت، حتی جسور

 .دیدمفقط پوزخند زد و من در چشمانش پیروزمندی را می

بعد از کمی رقص و طرب همه به حیاط رفتند برای سرو شام. در حیاط تخت زده 
جا ماندیم و ماننِد تازه عروس ها شام دهند. من و جسور اما همانبودند تا به مهمان

 .مان را در یک بشقاب خوردیمو داماد ها غذای

توانست چاره فلج بود نمیخواهِر جسور، جوانه هم در آشپزخانه غذا خورد. بی
آمد جسور و یک مرِد دیگر که شاهکار ها را پایین برود و وقتی هم داشت باال میپله

 .نام داشت او را باال آوردند

 .شدمفروغ خانم جویا میسوخت و دلیِل فلج بودنش را حتما باید از دلم برایش می

 .دیدمفروغ اما خوشحال بود. در چشمانش عالقه به جسور را می

 :با صدای جسور به خودم آمدم

 .استچه کسل کننده -

 :پرسیدم

 چی؟ -

 :گفت

 !گیرم مشتیمهمونی! انگار نه انگار عقد کنونه، یه عروسی واست می -

 .تا مانع خندیدنم شوم ام گرفت اما لبم را به دندام گرفتماز لحنش خنده

 :زیِر چشمی به او نگریستم که لبخنِد معناداری زد و گفت

 !کاِس چشَمَن قربان -
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ای اش را فهمیدم اما کاس چه معنیمنگ به او خیره شدم. چشم و قرباِن جمله
 داشت؟

 .خواستم سٔوالم را به زبان بیاورم که صدای آرین مانعم شد

 عمو تو تفنگ داری؟ -

 : کوچکی کرد و گفتجسور اخِم 

 نه، تفنگ چیه بچه؟ -

 :ای باال انداخت و گفتآرین شانه

گن تو اسلحه به کمرت زد شنیدم که میوقتی بابام داشت با مامانم حرف می -
 بازیگفتن تو یعنی چی؟ آخه می بازیبندی، اسلحه همون تفنگه دیگه؟ راستی می

 .بازی؟ بازیه؟ منم بازی خیلی دوست دارم

 :ای کرد و گفتتک خندهجسور 

 ...به ننه بابات بگو سرشون تو ک -

 :حرفش را قطع کردم و گفتم

 !عه آقا جسور -

 :برگشت سمِت من و مسخ شده گفت

 جوِن جسور؟-

 :آرین متعجب گفت

 !گم به عمه چی گفتیعه، به بابام می -

 :جسور سری تکان داد و گفت

 .ات و من دزدیدمبرو بگو! عمه -

 :ِن آرین جمع شد و گفتاشک در چشما
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 .کنهمونه و با من بازی مینخیر عمه پیش ما می -

 :رحمانه ابرو باال انداخت و گفتجسور بی

 .کنهات میاد پیِش من و با من بازی میعمه -

 :متعجب به او خیره شدم و گفا

 این مگه؟ نگاه اشِک خوشگلش رو در آوردین؟آقا جسور بچه -

 :هایش را پاک کردم و گفتمشِک روی گونهدسِت آرین را کشیدم و ا

 !من جایی قرار نیست برم عمه -

 :جسور باز گفت

 !ی منچرا قراره بیاد خونه -

ی پنج ساله خوشش آمده بود که کوتاه انگار از این بحث و از آزار دادِن این بچه
 .آمدنمی

 :آرین هقی زد و گفت

کردی... اون لیسان ازدواج میعمه اصال از شوهرت خوشم نمیاد، کاش با عمو ع -
 !دهخیلی مهربونه بهم آبنبات هم می

 شودچشمانش در کسری از ثانیه قرمز می

 .اش را سِر بچه خالی کندترسم دق و دلیمی

 :گویمتند تند به آرین می

 آرین برو پیِش عمو یاشار یه چیزی بخور باشه؟ -

هایش را پاک دست اشک دهد و درحالی که با پشِت آرین با بغض سری تکان می
 .شودکند و از خانه خارج میمی

 :گویدجسور با غضب می
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 .شکوندمحقش بود گردنش رو می -

 :متعجب و کمی عصبی گفتم

 !فهمهِاوا چرا؟ بچه است نمی -

 :گویداو اما بدوِن توجه به من می

 !عیِن هو باباش، یکی از یکی تحفه تر -

روم. زشت شود اما من باز به میدان نمیشروع میبعد از شام باز بساِط ساز و طرب 
 .آیدبابا خوشش نمیاست؛ حاج

ها کم کم رفع زحمت کردند و ما ماندیم و فروغ، شاهکار، ساعت یازده بود که مهمان
 !جوانه و جسور

جسور بلند شد و به سمِت جوانه رفت و او را در آغوش گرفت از روی ویلچرش بلند 
 :فتکرد و رو به شاهکار گ

 .ویلچر رو بیار -

 :شاهکار سری تکان داد و جوانه گفت

 !بینمتخداحافظ عروس، بازم می -

 .لبخندی زدم و خداحافظی آرامی کردم و جسور او را بیرون برد

 :بعد دوباره داخل آمد و گفت

 .خیال پاشو لباس بپوش بریم -

 :خروش عصبی گفت

 کجا؟ -

 :جسور ریلکس گفت

 !خونه -
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 :خروش چیزی بگوید مامان گفتقبل از اینکه 

 !ی پدرزن بمونهجسور جان ما رسم داریم تا عروسی داماد باید خونه -

 خود. بماند؟ کجا؟ در اتاِق من؟های بیامان از این رسم

 :جسور ابرو باال انداخت و گفت

 .شه خیال باید با من بیادنمی -

 :خاقان گفت

فته رو اینجا بمون چیزی ازت کم دو هفته تا عروسی بیشتر نمونده، این دو ه -
 .شهنمی

 :جسور مردد سری تکان داد و خروش با خشم گفت

 .مونیمجا میما هم امشب همین -

 .مشکوک به خروش نگاه کردم

 .سابقه نداشت همچین چیزی بگوید

 .ماند به اصراِر آرین بوداگر شبی اینجا می

 .کاسه استای زیِر نیممطمئنم یک کاسه

 .شاهکار را بدرقه کردیم فروغ خانم و

 ...ماندجسور می

 ...ماندمی

 :مامان از روی مبل بلند شد گفت

 .یا علی، پاشین جاهاتون رو بذارید بخوابید -

 :خروش گفت

 .خوابنها هم تو نشیمن میرن بهار خواب خانمخیلی خوب، مردها می -
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ند. واقعًا ماخواست جسور در اتاِق من بماند که گفت امشب میپس بگو! نمی
 .دار بودخنده

 :مامان لب به دندان گرفت و گفت

رن رن توی اتاِق خیال، بقیه هم میاین چه حرفیه پسر؟ جسور آقا و خیال می -
 .اتهاشون، شما هم برین اتاِق قبلیاتاق

 .ناکی به جسور انداخت و چیزی نگفتخروش نگاِه غضب

 :یاشار گفت

 .خندان جان پاشو ما بریم -

 .سری تکان داد و آنها هم رفتند خندان

 .به سمِت اتاقم رفتم و وارِد اتاق شدم

 .یک دست لباِس تمیز برداشتم با حوله

 .رفتمباید اول به حمام می

از اتاق که بیرون آمدم جسور را تشک به دست دیدم. یعنی جدی جدی امشب 
 ماند؟اینجا و در اتاِق من می

 .اشاره زد که کنار بروم

 .ادم و سریع از کنارش گذشتم و به سمِت حمام رفتمسری تکان د

 .آنقدر حمام را طول دادم تا بلکه بخوابد

 .حدود یک ساعت و نیم در حمام ماندم و در آخر تصمیم گرفتم بیرون بیایم

 .هایم را تن کردم و از حمام خارج شدم و به سمِت اتاقم رفتمهمانجا لباس

اش َور دراز کشیده بود و با گوشی دو تشک روی زمین انداخته بود و خودش
 .رفت. نخوابیده بود؟ این همه آنجا ماندم بلکه خوابش ببردمی
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 :با دیدِن من گفت

 اومدی؟ -

 .سری تکان دادم و چیزی نگفتم

 :ای به کنارش زد و گفتاشاره

 !ایبیا بگیر بخواب خسته -

 .زندر میخواهم به سمتش بروم که کسی به ددهم و میناچار سری تکان می

 .کنمروم و باز میکشم و به سمِت در میای مینفِس آسوده

 .بینم که آرین را بغل کرده استجانان را می

 .خواد پیِش تو بخوابهی تو رو گرفته میاش، بهونهعمه -

 :ای زدم و گفتملبخنِد ذوق زده

 !چرا که نه؛ بیا عمه جون -

 :گویدکشم و جانان میآرین را به آغوش می

 !گیرهببخشید خیال، این پسر هی بهونه می -

 !کار داره؟ هست پیشمون دیگهعیب نداره عزیزم، ما رو چی -

 .روددهد و میجانان سری تکان می

های خروش است. آرین را فرستاده تا ما با هم توانم حدس بزنم از نقشهباز هم می
 .تنها نباشیم

 :نگردو آرین میبینم جسور با اخم به من گردم و میبر می

 !گیرهبزارش زمین کمرت درد می -

 :گویدآورد و میآرین زبانی برایش در می

 .کنمام رو بغل میمن فقط عمه -
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 :گویدشود و میخیز میجسور نیم

 ...ای نشونت بدم کهیه عمه -

 :گویمکنم و رو به آرین میحرفش را قطع می

 جیش کردی عمه؟ -

 !اهوم -

 مسواک زدی؟ -

 !اهوم -

 .خب پس بخوابیم -

 !دیگه رو بغل کنینبابام گفته، وسِط شما بخوابم، نذارم هم -

 :گویدگرد و آرام میاش را از آرین میجسور نگاِه عصبی

ات رو بفرستی تونی بچهی خودم و اومد توی بغلم ببینم باز میوقتی بردمش خونه -
 !پیِش من و زنم یا نه! عوضی

 .گویمیرم و چیزی نمیگخجل لبم را گاز می

 .کشمگذارم و خودم هم کنارش دراز میروم و آرین را وسط میبه سمِت ُمَتکا می

 .گویمبینم اما چیزی نمینا رضایتی را در چشماِن جسور می

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

 !مبارک باشه -

 !ممنون -

 !خیال مبارک باشه -

 !خیلی ممنون -

 .ن استامروز اوضاع در خیاطی همی
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 .مبارک باشد، مبارک باشد

 .خبِر ازدواجم در محله پخش شده است

 :گویدنسیم کنار گوشم می

 دیشب چطور بود؟ -

 :گویمزنم و میاش میلبخندی به سادگی

 !خروش آرین رو فرستاد پیشمون -

 :ای کرد و گفتخندهتک

 جدی؟ -

 !اهوم -

 :پرسدکند و میمکثی می

 ؟گم خیال؛ بد اخالقهمی -

 جسور؟ -

 !آره -

 :گویمکنم و میمکثی می

 دونم واقعاً زیاد باهاش برخورد نداشتم؛ اما اونقدر بد اخالق نیست. نمی -

 .کنم. یازده استبه ساعت نگاه می

 :گویممی

 ام رو بگیرم خب؟رم از خانم مرادی اجازهنسیم من باید برم؛ می -

 :گویدمتعجب می

 چرا اینقدر زود؟ -
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 :یمگومردد می

جسور گفت یازده میاد دنبالم منم دیگه خجالت کشیدم بهش نگفتم دو تموم  -
 .شهمی

 :گویدرود و میای به من میچشم غره

 .اتزبونیامان از این بی -

 .گفتراست می

 .زبانِی من همه جا کار دستم داده بودبی

 .خواستمیاز من دختری تو سری خور و سر به زیر ساخته بود. چیزی که واقعًا نم

 !بابا، حاال هم جسورخواستم از خودم یک دختِر مستقل بسازم اما نه...اول حاجمی

 .خانه بیرون زدمام را گرفتم و از خیاطاز خانم مرادی اجازه

 .جسور را تیکه زده به ماشینش دیدم

 :به سمتش رفتم و گفتم

 !سالم -

 :شودام میمتوجه

 .ن یه دوری بزنیمسالم، بیا برو سوار شو بریم بیرو -

 :گویممتعجب می

 دور؟ -

 :گویدشود میگیرد و سواِر ماشین میاش را از سپر ماشین میدر حالی که تکیه

 آره، بده؟ -

گفت شوهرت هر چیزی بگوید اصاًل نباید حرف روی حق مخالفت نداشتم. مادرم می
 .حرفش بیاوری. باید کاماًل مطیِع شوهرت باشی
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 . ماشین شدمچیزی نگفتم و سوارِ 

 .نیم ساعت بود که در راه بودیم

 :باالخره سکوت را شکست و گفت

 .یه چیزی واست خریدم -

 :متعجب گفتم

 !واسه من؟ -

 :دنده عوض کرد و گفت

 چیه؟ واسه زنموَنم نخریم؟ -

چیزی نگفتم که خم شد و دِر داشبورد را باز کرد و یک شیشه الِک آبی رنگ ازش 
 .بیرون آورد

 الک؟

 :سمتم گرفت و گفتبه 

 .ی خودم گرفتمدونستم از چه رنگی خوشت میاد، به سلیقهنمی -

 :الک را از دستش گرفتم و گفتم

 !ممنون -

 :دِر داشبورد را بست و صاف شد و گفت

 خوشت اومد؟ -

 :مردد گفتم

 !بابا خوشش نمیادمن تا حاال الک نزدم! حاج -

 :لبخنِد کوچکی زد و گفت

 !زناز این به بعد ب -
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 :باز هم مردد گفتم

 !بابا خوشش نمیادولی...حاج -

 :ای پاک کرد و گفتماشین را گوشه

 شوهرت کیه؟ -

 :ربطش گفتممتعجب از سٔواِل بی

 !شما -

 من کَیم؟ -

 !شما، شمایی دیگه -

 :کندتاکید می

 !این شما اسم نداره؟ -

 :گویمآرام می

 !جسور آذری -

بابات! جواب پس بدی اون جسور آذرِی، نه حاجخب، پس اگه قرار باشه به کسی  -
 اوکی؟

 .مردد سری تکان دادم و الک را دورِن کیفم گذاشتم

 !ی شوهرماولین هدیه

 .دوباره ماشین را روشن کرد

زنِگ موبایلم به صدا در آمد. موبایلم را از دروِن کیفم بیرون کشیدم. با دیدِن نام 
 :کردم که جسور گفت  ی موبایلم ترسیده ریجکتخزان روی صفحه

 کی بود؟ -

 :هول گفتم
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 !کسه...هیچ -

 :اخمی کرد و گفت

 کس کیه؟هیچ -

 .نفِس عمیقی کشیدم تا به خودم مسلط شوم

 !د...دوستم نسیم بود -

 .مشکوک به من نگاه کرد اما دیگر چیزی نگفت

 .شودخیاِل این موضوع میخیال بودم که بیو من چقدر خوش

 .دم ماشین را روبروی پاساِژ بزرگی پارک کرده استتا به خودم آمدم دی

 :کرد گفتدرحالی که کمربندش را باز می

 !پیاده شو -

 .شومدهم و زودتر از او پیاده میسری تکان می

 .خواهند مرا بدزدندگیرد. انگار که میشود و دستم را محکم میاو نیز پیاده می

 .رای اولین بار کناِر او خندیدمدست در دسِت هم به سمِت پاساژ رفتیم و من ب

برای من چند دست لباس و لوازِم آرایش که تا به حال ازشان استفاده نکرده بودم 
خرید، برای خودش هم چند دست لباس به سبِک خودش خرید. تیشرت هایی که 

های انگلیسی داشت. و جالب تر از همه این بود که رویش عکِس اسکلت و نوشته
خورد یا نه؟ یا رنگش چطور است؟ ست. که این لباس به تنش میخوااز من نظر می

 "!ی من اصال بویی از آن نبرده بودند"محّبت به زنچیزی که مردهای خانواده

 .اما...مهربان بودبازیاو مهربان بود. خالفکار بود و 

بعد از خرید مرا به یک رستوران سنتی برد و شام را با خوشی سرو کردیم و دسِت 
 .خانه برگشتیم آخر به
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همین که وارِد خانه شدیم خروش عصبی به سمتم هجوم آورد دستش برای زدِن 
ای باال رفت اما جسور زودتر دست به کار شد و جلویم ایستاد و دستش سیلِی جانانه

 :را در هوا گرفت و گفت

 !هوی، چاله میدون نیست که -

 :خروش عصبی دستش را از دسِت جسور بیرون کشید و گفت

 گی تو مرتیکه؟ خواهِر من چرا باید شش ساعت بیرون ول بچرخه؟چی می -

 .توانم خوش باشمزند. یک روز...فقط یک روز نمیبغض به گلویم چنگ می

 .دارم. خدا رو شکر رمزی نداردگردم و موبایلش را بر میبه سمِت دراورش بر می

 .کنمسیو میام دارم و در گوشیی جسور را از مخاطبینش بر میشماره

بینم که خواهم ازش تشکر کنم اما میگردانم و میموبایلش را سِر جایش بر می
 .خوابیده است

اش شوم و سریع شمارهشوم و اول وارِد خانه و بعد وارِد اتاقم میاز اتاقش خارج می
 :دهد که پاسخ دهدرسد رضایت میگیرم. به بوِق پنجم که میرا می

 بله؟ -

 .عادی است. انگار اصاًل اتفاقی نیوفتاده است صدایش کامالً 

 !آقا جسور؟ خیالم -

 !دونممی -

 :گویمکنم و میدانست. مکثی میاز کجا می

 نمیاین خونه؟ -

 :گویمکند که دوباره میسکوت می

 آقا جسور؟ -
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 :گویدانگار که به خودش آمده باشد می

 !امشب دیر بیام، تو بخواب -

کند؟ یا نکند کنارش دختِر می بازیزند. کجاست؟ نگ میناگهان بغض به گلویم چ
 ...دیگری است؟ خدایا... خدایا

 :گویدبرد که میانگار پی به حاِل خرابم می

 .کنمام دارم به دروازه نگاه میتو کوچه روی زمین نشسته -

 :گویممتعجب با صدایی که سعی دارم نلرزد می

 کجا؟ -

 !ی ابریشمکوچه -

 !ماست کهی ناِم کوچه

 ...شما اینجایین؟ خب چرا نمیاین تو؟ از نگرانی مردم، خواب به چشمم نیومده -

گویم؟ دیوانگی او به من هم سرایت کرده خورم. خدایا چه میناگهان حرفم را می
 .است

 :زندکنم لبخند میحس می

 نگرانم شدی کاِس چشم؟ -

 ...باز گفت... کاس...کاس...کاس

شد... با اون حال از خونه زدین بیرون ترسیدم بال ران میخب، هر کسی بود نگ -
 .َمالیی سرتون بیاد

 !بیا بیرون -

 :پرسممتعجب می

 چی؟ -
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 !بیا بیرون، بیا پیشم -

 !شوم. بویی از حیا... نه نبرده استتا بناگوش سرخ می

 .کنم عادی رفتار کنم اما فکر نکنم موفق شده باشمسعی می

ا بیاین باال خب. این وقِت شب خوبیت نداره دختر بره من... من... یعنی شم -
 .بیرون

کردم. دختر نباید این وقِت شب بابا و خروش را تکرار میداشتم حرف های حاج
ی گرگ هایی که شب تواند. چون دختر طعمه است؛ طعمهبیرون باشد. اما پسر می

 .آورندسر از النه در می

خواد ببیندش و دختر باشه. شوهِر دختر می بیا بیرون دختر؛ خوبیت نداره؟... -
 نمیاد. این خوبیت داره؟ که شوهرت رو پس بزنی دختِر خوب؟

 .امآورم دروغ نگفتهاگر بگویم همیشه مقابِل او کم می

 .باشه -

توانم نروم و راحت روی تشِک نرمم دراز بکشم و به او کنم. میو گوشی را قطع می
 .کشدسمِت او می فکر نکنم اما... چیزی مرا به

 .کنمکنم و روسرِی همرنِگ مانتوام را هم سرم میای رنگم را تن میمانتوی گلبه

 .کنمدوزم و خودم را برانداز میی قدِی اتاقم چشم میبه آینه

 .رسدناگهان فکر به ذهنم می

روم و رژلِب قرمِز مات را که به سمِت لوازمی که امروز با هم خریده بودیم می
 .آورمانتخاب کرده بود را بیرون میخودش 

این وقِت شب فکر نکنم کسی جز او بیرون باشد. خب او هم که شوهرم است. 
 .توانم این رژ را روی لبانم بکشم و کمی رنگ به صورتم بیاورممی
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کشم. نابلد هستم و بعد از دو سه بار سعی و تالش رژ را با دقت روی لبانم می
 .ژ را روی لبانم بکشمتوانم قشنگ ر باالخره می

 .حاال بهتر شد

 .شومآرام و پاورچین پاورچین اول از اتاق و بعد از خانه خارج می

 .توانم مانع صدای قیَژش شومکنم اما باز نمیدروازه را آرام باز می

اش را به دیوار داده و به سیگارش بینمش. دقیقًا روبرویم نشسته است و تکیهمی
 .شومزند که معذب مییند. لبخندی میبزند. مرا میُپک می

 :گویمایستم و میروم رو روبرویش میبندم و به سمتش میدروازه را آرام می

 چرا اینجا نشستین؟ -

 :گویدتوجه به سٔوالم میبی

 !بشین -

زنم شود مانتوام با باال میتوجه به اینکه لباسم خاکی میکشم و بینفِس عمیقی می
 .نشینممیو کنارش روی زمین 

شود تنم کشد که باعث میام و مرا به سمِت خودش میاندازد دوِر شانهدست می
کنم از او فاصله بگیرم اما گیرد و سعی میهایم رنگ میچفِت تنش شود. گونه

 .فشاردمحکم تر مرا به خودش می

 :گویممعذب می

 !آقا جسور؟ ممکنه یکی ببینه -

 :گویدازد میاندای باال میقیدی شانهبا بی

 ببینه؛ واسه بغل کردِن زنم باید به کسی جواب پس بدم؟ -

آورد. حِس شیرینی از لحِن گفتارش و حِس ترسی حسی متناقص به قلبم هجوم می
 .از اینکه حال من زِن او هستم
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 .رویاهایم، آرزو هایم... که قرار بود با علیسان به واقعیت بپیوندند

 .نمز ناخودآگاه به خودم تشر می

دختر تو شوهر داری، علیسان دیگر چیست؟ یک دفتر خاطراِت قدیمی که حتی به 
دیدی برای رسیدن به آرزوهایت. ای میاو دل هم نبسته بودی و او را فقط وسیله

 !تمام

 .اندازدزند و فیلتِر سیگار را کناِر دستش روی زمین میُپک آخر را به سیگارش می

 :گویدمی

 !یستاز خواهرت خبری ن -

 .زندترس به دلم چنگ می

! با خواهرم چکار دارد؟ نکند خواهد چکار؟ او که مرا عقد کرده استخواهرم را می
خزان را پیدا کند و او را عقد کند و مرا رسوای عالم؟ نه... نه... خیال معلوم هست 

 گویی؟ مگر ندیدی چند ساعِت پیش چطور با خروش دست به یقه شده بود؟چه می

 ای دارد خدایا؟ن سٔوالش چه معنیاما ای

 !ن...نه -

 :گویدزند و میلبخندی می

 !دروغگوی خوبی نیستی کاِس چشِم جسور -

 :آورمناگهان سٔوالی که این اواخر ذهنم را مشغول کرده بود را به زبان می

 کاس یعنی چی؟ -

 :گویدگیرد و میلبخندش وسعِت بیشتری می

 !چشم آبی -

 چشم آبی؟ -



                 
 

 

 غزل داداش پور|  کاسرمان   

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

73 

 

 !م! به گیلکی چشم آبی یعنی کاساوهو -

 :پرسممتعجب می

 شما گیالنی هستین؟ -

 تعجب داره؟ -

 نه؛ ولی چطور سر از شیراز در آوردین؟ -

 :گویدکشد و مینفِس عمیقی می

 .اش مفصله! شاید یه زمانی گفتم واستقضیه -

 :گویدگویم که خودش میدهم و چیزی نمیسری تکان می

 .بهت میاد -

 :پرسمشوم به همین دلیل میمنظورش نمیی متوجه

 چی؟ -

 :دزدمکند من نگاه میبا لبخند نگاهم می

 !ُرژی که زدی روی لبای خوشگلت -

زنم دود و با چشمانی درشت شده به صورِت خندانش ُزل میهایم میخون به گونه
 :گویدکه می

 !هاها واسه اون نگاهتدمجون می -

 :او با لذت بگوید

 !دناُت عشقهناز کر  -

 .بردمعذب هستم و او از معذب بودِن من لذت می

 !شیطاِن شرور

 ...آقا جسور -
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 :گویدکند و میحرفم را قطع می

ام. جسور گفتن کنم یه پیرمرِد صد سالهبندی به اسمم؟ حس میاین آقا چیه می -
 اینقدر سخته؟

 .گه زن باید به شوهرش احترام بذارهنه، آخه مامانم می -

 :گویدکند و میی جذابی میخندهتک

خب اینکه درسته، شوهر هم باید به زنش احترام بذاره... ولی احترام تو آقا آقا  -
 .گفتن نیست خیالم، با من راحت باش

خیالم؟ آن میِم مالکیتش را کجای دلم بگذارم. افسونگر است به خدا! او افسونگر 
 .کنداست. جادو می

 !چشم -

 !بالبی -

 .تو؟ چیزی نخوردین که، بریم یه چیزی واستون درست کنم بریم -

 :گویدکند و میام مینگاِه بدی حواله

 .گم آقا رو بردار یعنی جمع هم نبندوقتی می -

 :گویمفشارم و میچشمانم را روی هم می

 !وای ببخشید -

 :گویدبوسد و میم را میگونه

ی درسته قورتت بدم دخترهخواد دسِت خودم نیست، از بس شیرینی دلم می -
 !خنِگ دلبر

شوم گیرم و بلند میکند. دستش را میشود و دستش را به سمتم دراز میبلند می
 .گردیمو با هم به خانه بر می

 .چقدر خوب قلِق افسونگری را بلد بود نامرد! مِن بی شیله پیله را جادو کرد
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 .دآیروم و او نیز پشِت سرم میبه سمِت آشپزخانه می

 :گویمکنم و میبه صندلِی میزنهارخورِی چهار نفره اشاره می

 .کنمبشینید...یعنی...بشین االن یه چیزی واست آماده می -

 .نشینددهد و پشِت میز میسری تکان می

گذارم و مشغوِل درست آورم و روی یکی از صندلی ها میمانتوام را از تنم در می
ست دارد یا نه... اما االن و این وقِت شب مناسب دانم دوشوم. نمیکردِن املت می

 .ترین چیز همین املت است

گذارم و یک لیوان آب هم برایش تابه را جلویش میشود ماهیکارم که تمام می
 :پرسمگذارم و میریزم و کناِر غذایش میمی

 خواین؟پیاز هم می -

 :گویدزند و میلبخنِد آرامی می

 !نه، بشین توام -

کند ای برای خودش درست مینشینم. لقمهکشم و می کنارش را بیرون میصندلِی 
 :گویدجوید میو در حالی که لقمه را می

 !بخور توام -

 !نه، من خوردم -

 .کنیهیچی نخوردی خیال؛ بخور ضعف می -

 ام؟دانست لب به چیزی نزدهاز کجا می

د از اینکه کاماًل سیر شوم. بعدهم و من هم مشغول میزده سری تکان میخجالت
کند. زیِر نگاهش شویم و او فقط به من نگاه میتابه و لیوان را میشویم ماهیمی

 .گویمشوم اما چیزی نمیذوب می

 :گویمشود میبعد از اینکه کارم تمام می
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 کنی؟استراحت نمی -

 :گویددهد و میسری تکان می

 .منتظِر توام -

روم شوم و به سمِت اتاقم میاز آشپزخانه خارج میگویم و زودتر از او چیزی نمی
 .آیدکه پشِت سرم می

 :گویدکند و میای میخندهها روی زمین تکبا دیدِن تشک

 تونیم زِنموُن بغل کنیم بخوابیم؟خر نیست؟ میعه، امشب اون کره -

گردد به گویم. حتی فحشش به آرین باز بر میگیرم و چیزی نمیلب به دندان می
 !خرهخروش... کره

ی جانم را فرا گرفته روم. ترس همهدارم و به سمتش میشالم را از روی سرم بر می
 کنم بروز ندهماست اما سعی می

 .کشمبا فاصله کنارش دراز می

 :کندکشد که دستش دوِرم حلقه میشود و زمزمه میطولی نمی

 !جاستها، تا آخرش جات همینفاصله ماصله نداریم -

 :گویدگویم که میگیرد و چیزی نمیهایم رنگ میهگون

 حرفی کاِس چشم؟همیشه اینقدر کم -

 :کنم به خودم مسلط باشم و صدایم نلرزدگردم سمتش... . سعی میبر می

 !ن...نه -

رود یکی دستش با موهایم َور میکند و درحالی که با آنگاِه سرش میدستش را تکیه
 :گویدمی

 .!شی پسرسه ساکت میهوم، به ما می -
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 :گویدکشد و میبه آغوشم می

 .ایبخواب عزیزم، خسته -

 :گویمخورم و میدر آغوشش پیچ می

 !شب بخیر -

 !شب بخیر خیالم -

* * * * * * * * * * * 

ی قدی ایستاده و دارد بینمش که روبروی آینهکنم میصبح که چشمانم را باز می
 .کندموهایش را میزان می

 :گویمشوم و میایم نیم خیز میسِر ج

 !صبح بخیر -

 :گویدکارد و میای میآید و روی موهایم بوسهشود به سمتم میام میمتوجه

صبح بخیر عزیزم، من باید برم نمایشگاه بعد از ظهر میام دنبالت بریم دنباِل کارهای  -
 عروسی، خب؟

 .روددهم و او میسری تکان می

 .شومجایم بلند میکشم و از ای میخمیازه

ام از اتاق خارج کنم و بعد از برداشتِن مسواک، خمیردندان و حولهُمتکا را جمع می
 :گویدشوم که جانان با دیدنم میمی

 !شاهزاده خانم باالخره رضایت داد پاشه -

 .باز هم کنایه هایش را شروع کرد

 :کرد گفتمامان که داشت سبزی پاک می

 رو؟ام کار داری بچهچی -
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 :گویدرود و میی نا محسوسی به مامان میجانان چشم غره

بله دیگه، دیشب با شوهِر نزول خورش خوابیدن باید هم تا لنِگ ظهر بخوابه. از  -
 !َگل و گردنش معلومه

 :گویدشوم و مامان عصبی میتا بناگوش سرخ می

 !حیا کن دختر -

 :گویدورم که مامان میسریع به سمِت دستشویی می

 !ُخلود تو دستشویِی  -

گذرد که مانم. حدوِد پنج دقیقه میگیرم و منتظر میمعذب نگاهم را از مامان می
 :گویداندازد و میآید. با دیدنم ابرویی باال میُخلود بیرون می

 شده خیال؟گردنت چی -

 دارند؟اوف خدایا چرا دست بر نمی

 :شنومصدای جانان را می

 !کار کاِر آذرِی  -

 :گویدن عصبی تر از قبل میماما

 !جانان، زشته! حیا کن دختر -

شوم و زنم و وارِد دستشویی میکند و من عصبی کنارش میای میخندهُخلود تک
 .بندمدر را محکم پشِت سرم می

چینم و است؟ . لب بر میایستم. خدایا این دیگر چه رسواییروبروی آینه می
 :کنمدار زمزمه میبغض

 ...خدایا -

* * * * * * * * * * * 
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 .ریزمطرفه روی گردنم میموهایم را یک

ام را هم به صورت برعکس کنم و روسرِی گلگلیبا رضایت خود را در آینه برانداز می
 .اند و زشت است که بدوِن روسری بیرون برومکنم. یاشار و خندان باز آمدهسرم می

 :گویدزند و میندی میشوم که خندان با دیدنم لبخاز اتاقم خارج می

 !سالم -

 :گویمزنم و میمتقاباًل لبخند می

 !سالم به روی ماهت -

 .نشینمروم و روبرویش میبه سمتش می

 :گویممی

 رفتی سونوگرافی؟ -

 :دهدبا لبخند جوابم را می

 !بله! فنچوِل من دختره -

 :گویمذوق زده می

 !آخی، مبارک باشه -

 :گویدیاشار با خنده می

 !بله دیگه، یه خندان با ورژِن کوچیک تر -

 :گویدرود و میای به او میخندان چشم غره

 !از خدات هم باشه دو تا خندان گیرت بیاد -

 :گویدیاشار می

 !بله که هست -
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شود من و جسور هم در همچین موقعیتی قرار دوزم. میبا لبخند بهشان چشم می
 شود؟؟ میامانبگیریم؟ در انتظاِر کودِک شش ماهه

 :آیمبا صدای مامان به خودم می

 !انشاهلل قدمش پر برکت باشه دخترم -

 !مرسی مامان -

ی خروش از حیاط سکوت را حاکِم اند که صدای عربدههمه مشغوِل گپ و گفتمان
 .کندجمِع کوچکمان می

 !بابا، نیست! از شیراز خارج شدهنیست حاج -

 :گویدیاشار می

 !هحتمًا جریاِن خزان -

 .رومشوم و به سمِت بیرون میترسیده از جایم بلند می

روم که بقیه هم پشِت سرم شوم و به سمِت بیرون میترسیده از جایم بلند می
 .آیندمی

کند. از بابا روی ایوان نشسته است و خروش طول و عرِض حیاط را متر میحاج
کوت کرده است... نشان بابا اما سفهمم که تا چه حد عصبانی است. حاجحاالتش می

 .دهد که سخت در فکر استمی

 :گویدرود و میمامان جلو می

 چی شده؟ -

 :گویدزند ک تلخ میخروش پوزخند می

اینقدر درگیِر عقد کنون و کوفت و زهِر مار بودین که پاک اون دختر رو یادتون  -
 !هرفته! از شیراز خارج شده و معلوم نیست االن تو بغِل کدوم عوضی ای

 :زندبابا عصبی داد میگیرد و حاجمامان لب به دندان می
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 !زبون به دهن بگیر خروش -

 :گیردخروش اما زبان به دهان نمی

بابا! خزان مگه چقدر نفوذ داره که بتونه از شیراز خارج شه... حرِف حق تلخه حاج -
 !من مطمئنم یکی همراهشه... من مطمئنم با یکی فرار کرده

 .ترساندباالی خروش مرا میهمیشه هوِش 

 :گویدیاشار می

 خب االن تکلیف چیه؟ -

 :توپدخروش به یاشار می

 !کنمتکلیف اینه که تو یکی حرف نزن که با خاک یکسانت می -

 :گویدخندان شاکی می

 رسه؟عه خان داداش؟ زورت به یاشار می -

 :گویدجانان می

 !عروسِی منه... عروسییه روز تو این خونه جنجال نباشه اون روز  -

بابا دستش را به معنای سکوت باال خواهد به جانان هم بتوپد که حاجخروش می
 :گویدگیرد و میمی

 !باید به پلیس خبر بدیم -

 :گویدخروش می

 !از اول گفتم گوش نکردین -

 :گویمترسیده می

 پلیس چرا؟ -

 :گویداندازد و میخروش مشکوک به من نگاهی می
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 رنگت شده عیِن گچ؟ تو چرا -

 :گویدکشم و او مشکوک تر از قبل میدستی به صورتم می

 !ای رفتهنکنه تو خبر داری که خزان کدوم جهنم دّره -

 :گویدزند و میایستد و خندان پوزخندی میقلبم می

ها... خیال چرا باید همچین کاری بکنه؟ مگه زنیها میخان داداش توام حرف -
 سور آذری شه؟آرزوش بود زِن ج

 :گویدبابا کالفه میحاج

 !همه ساکت... یاشار زنگ بزن به پلیس! تا دو روِز دیگه خزان باید اینجا باشه -

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

زدم... فکرم شدید مشغول بود... یاشار به پلیس خبر داد و داشتم جاروبرقی می
ام! ز به خزان چیزی نگفتهکنند. هنواکیِپ پلیس دارند همه جا را زیر و رو می

 ...اندوِر آبکنند... آنها آنمطمئنم که پیدایشان نمی

 :آیمبا صدای بلنِد همتا به خودم می

 !خیال -

 :گویمگردم و میکنم و به سمتش بر میجارو برقی را خاموش می

 چی شده؟ -

 !آقا جسور اومده بیرون منتظرته -

ی کناِر در برانداز ام را در آینهقبلش چهره سری تکان دادم و به سمِت در رفتم اما
 !کردم... خوب بودم

از خانه خارج شدم و روی ایوان ایستادم و کناِر حوض دیدمش که سر به زیر 
 :زدسیگارش را ُپک می

 !سالم -
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 :با شنیدِن صدایم سرش را باال گرفت و گفت

 !سالم... لباس بپوش بریم -

 کجا؟ -

 ر میام دنبالت بریم دنباِل کارهای عروسی... یادت رفت؟صبح بهت گفتم بعد از ظه -

 :آهان"ِ بلندی گفتم و ادامه دادم"

 .شمببخشید یادم رفته بود... االن حاضر می -

 :سریع پشتم را بهش کردم و وارِد خانه شدم که مامان گفت

 چی شده؟ -

 !جسور اومده، گفت بریم دنباِل کارهای عروسی -

 !جانان هم بگم باهاتون بیایم عه؟ خب وایسا من به -

 .خواستم مخالفت کنم اما سریع از پله ها باال رفت و از دیدم خارج شد

 !َاه... قرار بود من و جسور باشیم فقط

 .ی آویزان به سمِت اتاقم رفتم و آماده شدمبا لب و لوچه

 :مامان دیگر چیزی نگفت و جسور رو کرد به من و گفت

 خودت خوشت اومده؟ -

 :جالت گفتمبا خ

 !بله -

 :لبخندی زد که جانان گفت

شدیم پرسیدن چه اصرارِی که حتمًا خوشش بیاد؟ مگه ما وقتی داشتیم عروس می -
 !خوشت میاد یا نه؟

 :رزیتا متعجب گفت
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 !شه؟! نظِر عروس خیلی مهمهوا مگه می -

ی ما وادهناخواسته پوزخند زدم... نظِر عروس؟! نظِر دختر؟! نظِر زن؟! ابدًا در خان
 !مهم نبود

 :جسور گفت

 !بریمپس همین رو می -

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

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

 !خیلی قشنگه، مطمئنم که خیلی بهت میاد خیال -

 :تشکِر کوتاهی کردم که مامان دستی به پای دردمندش کشید و گفت

 !کم با حجاب تر بگیریم گوِش آقا جسور بدهکار نبودمن هر چی گفتم ی -

 :بعد رو کرد به من و با تندی گفت

فرهاِد حاجیانه؟ تو تو چرا گفتی خوشت میاد؟ اینم لباسه آخه؟ در شٔاِن دختِر حاج -
 !ات نیست دختر؟! هر چی چشم و ابرو اومدم اصاًل ندیدعقل تو کله

 :گویمزند و میبغض به گلویم چنگ می

 !خب... خب خوشم اومد -

 :مامان پشِت چشمی نازک کرد و گفت

 !بابات رو دور دیدی! چشم و چاِلمون روشنچشِم خروش و حاج -

 :شکست گفتخندان در حالی که تخمه می

کنی؟ خب بعد از عمری از یه چیزی خوشش وا مامان؟ چرا اینقدر اذیتش می -
 اومده بد کرده؟

 شه؟وش بفهمه چی میدونی خر بله که بد کرده؛ می -
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 :ی دیگری شکست و گفتخندان تخمه

 !فهمه! بیرون که شنل تنشه ای خداشما نگین نمی -

 :مامان باز پایش را ماساژ داد و گفت

 !امیدم به همین خیال بود که اونم خوب جوابم رو داد -

 :متعجب و ناراحت گفتم

 !عه مامان؟ -

 .کنمز دهنم در بیاد بارت مییامان! برو جلوی چشمام نباش که هر چی ا -

ناراحت و مغموم از روی زمین بلند شدم و بدوِن اینکه حرفی بزنم از آشپزخانه خارج 
 .شدم

 !خورد منمکند اما حرف میش کسی که کاری نمیهمه

به سمِت اتاقم رفتم و خواستم دِر اتاقم را باز کنم که همزمان دِر ورودی باز شد و 
 .د شدجسور خسته و کوفته وار 

بعد از اینکه تاالر را رزرو کردیم و یک سری خرده خرید کردیم گفت که کار دارد و 
 .زنداش خستگی را داد میرود. االن هم که چهرهمی

 !سالم -

 :نگاهی به صورِت ناراحت و مغمومم انداخت و گفت

 شده؟چی -

 :مکثی کردم و گفتم

 خورید براتون بیارم؟هیچی، چیزی می -

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

 .مادرم جلو نشسته است و من و جانان صندلِی عقب نشستیم
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 .توانم بفهمم که از این وضعیت راضی نیستی جسور میاز چهره

 :گویدکند و میای پارک میگوشه

 .گیریمریم لباس عروس میاول می -

وقم با کنم، اینکه لباِس عروس تن کنم و مثِل پرنسس ها چرخ بزنم اما ذذوق می
 :شودکند کور میای که مامان ادا میجمله

 !پوشهوا پسرم خرِج اضافه چرا؟ لباس عروِس جانان هست همون رو می -

 :گویدشوم که جسور میکاماًل نا امید می

 !خانمخوام واسه زنم لباس عروس بخرم... خرِج اضافه نیست که حاجمن می -

 :گویدجانان می

 !یاره آقا جسوراین چیزها خوشبختی نم -

 :گویددوزد و میشود، از آینه نگاهش را به من میجسور کالفه می

 تو نظرت چیه؟ -

 :گویدقبل از اینکه جوابی دهم مادرم می

 !خرجی کنیخواد تو ولخب معلومه اونم نمی -

ی حرف زدن هم ندادند. معلوم است چون من حِق انتخاب ندارم، حتٰی به من اجازه
 .د کنم و چشم از زبانم نیوفتدفقط باید تایی

 :گویدجسور می

 !خوام واسش بگیرممن می -

زنم که از نگاِه تیِز جسور دور آورد و من لبخنِد ملیحی میمامان و جانان کم می
 .ماندنمی

 .رویمشویم و به سمِت پاساِژ منتخِب جسور میاز ماشین پیاده می
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 .گوید که داخل شویمیایستد و مجلوی اولین مزوِن لباِس عروس می

 .کندشویم و فروشنده با جسور به گرمی سالم و احوالپرسی میهمگی داخل می

 :گویدجسور می

 .خوامبرای همسرم لباِس عروِس مناسبی می -

 :زنددهد و با صدای بلند کسی را صدا میمرد سری تکان می

 رزیتا؟ رزیتا؟ -

کند و به سمتمان غازه را باز میزنی حدوِد سی و هفت، هشت ساله دِر داخلِی م
 :گویدآید. مرِد فروشنده میمی

شون خواد. راهنماییجسور خان واسه همسرشون یه لباِس عروس خیلی خاص می -
 !کن لطفاً 

 :گویددهد و میرویی سری تکان میزن با خوش

 عروس خانم کدوم هستن؟ -

 :گویمآرام می

 !من -

 :گویدکند و میمِت همان در راهنمایی میآید و مرا به سرزیتا به سمتم می

خوره... عالی بیا عزیزم، بهترین کار هامون تازه رسیدن، مطمئنم به تنت می -
 .شیمی

* * * * * * * * * 

 .زنمچرخی روبروی آینه می

لباِس ُپف داِر سفید رنِگ دکلته کیِپ تنم است و مرواریدهای ریِز روی دامِن ُپف 
 .شیندندارش بد به دلم می
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 :گویدکند و میمامان نچی می

 گن؟فرهاد نیست! همه جات ریخته بیرون، مردم چی میاین در شٔاِن دختِر حاج -

 :کندجانان تایید می

 !گهمامان راست می -

 :گویدرزیتا کالفه از ایراد های مادرم و جانان می

 !چطوره به آقا جسور بگیم بیاد یه نظری بده -

رود و بعد از چند ظِر جوابی از جانِب ما باشد از اتاقک بیرون میو قبل از اینکه منت
 .شوددقیقه با جسور وارِد اتاقک می

 :گویدشود و میجسور با دیدنم چشمانش ستاره باران می

 عالیه! خودت خوشت اومده؟ -

 :گویدخواهم جوابش را دهم مادرم میتا می

 گن؟نه پسرم، خوبیت نداره! مردم چی می -

 :دهدجوابش را می جسور 

 !بینتشعروسی که مختلط نیست! کسی اینجوری نمی -

 :گویدآورد و در عوض رو به رزیتا میمامان حرف کم می

 ...ای چیزیچیزی ندارین بشه گذاشت سرش؟ یه روسری -

 :کندقبل از اینکه رزیتا چیزی بگوید جسور مخالفت می

رفتم! عروسی مختلط نیست، خانم؟ وقِت آرایشگاه واسش گروسری چرا حاج -
 !های دیگهغیرت نیستم بذارم زنم اینجوری بره جلوی مردوگرنه من که بی

 :های کلید شده گفتبه من نزدیک شد و ُمِچ دستم را محکم گرفت و از بیِن دندان

 !گفتم چی شده؟! جواب سر باال به من نده -
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 :اشک از چشمانم جاری شد که متعجب و عصبی گفت

 کنی؟؟ چرا گریه میچی شده -

 :هقی زدم و آرام گفتم

 !شه اون لباس عروس رو پس بدین؟شه... میمی -

 :یک تای ابرویش باال پرید و پرسید

 چرا؟ خوشت نیومده؟ -

 :معذب گفتم

 !نه؛ موضوع اون نیست -

 :آتش در چشمانش شعله کشید و پرسید

 !کسی چیزی گفته؟ -

 :تند تند گفتم

 !اینا خوششون نیومدهننه، یعنی... خب ماما -

ها قرار لباس عروس رو بپوشن؟ نه خیال! ها خوششون بیاد؟ اونمگه قراره اون -
 ...قراره تو بپوشی! توام که خوشت اومده

 ...آقا جسور -

 :حرفم رو قطع کرد و گفت

 .خوام بخوابمام میبه این موضوع چیزی بشنوم! خستهخوام راجعدیگه نمی -

 :دم و گفتممطیع سری تکان دا

 !شما برین تو اتاق... من االن یه لیوان شیر واستون میارم بخورین بعد بخوابین -

 :سری تکان داد و قبل از اینکه وارِد اتاق شود گفت

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

 :سری تکان داد و گفت

 !ایوهلل -

 .و وارِد اتاق شد

توجه به مامان، خندان و همتا به سمِت یخچال به سمِت آشپزخانه رفتم و بدوِن 
 :رفتم و پاکِت شیری برداشتم که مامان پرسید

 کنی؟کار میچی -

 !برمواسه جسور شیر می -

 :خندان پرسید

 اومده؟ -

 !آره -

 .دیگر چیزی نگفتند. شیر را گرم کردم و در لیوانی ریختم و به اتاق برگشتم

 .خته بود دراز کشیده استجسور را دیدم که روی تشکی که اندا

خیز شد. لیوان را به سمتش گرفتم که با دیدنم لبخنِد کوتاهی زد و روی تشک نیم
 :از دستم گرفتش و گفت

 !دستت طال -

 .و یک نفس نوشید لیوان را به سمتم گرفت. لیوان را گرفتم و روی کنسول گذاشتم

 :کنارش نشستم و گفتم

 اید؟خسته -

 :ادامه دادهوم"ِ کشداری گفت و "

 گیری؟شونه هام رو می -
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سری تکان دادم و پشتش نشستم و شروع به ماساژ دادِن شانه هایش کردم که 
 :گفت

 ای؟دونی تو چیمی -

 :سکوت کردم و او ادامه داد

 !یه آخیِش خنکی بعد از یه روِز پر دغدغه -

 .لبخندی که روی لبانم آمد کاماًل غیرارادی بود

 !رد! چقدر احساسیچقدر قشنگ توصیف ک

 !بسه... قربوِن دستت -

 .از پشتش کنار رفتم و او دراز کشید

خواستم بلند شوم که دستش را دوِر کمرم حلقه کرد و مرا کشید که باعث شد 
 .افتمکنارش بی

 :متعجب و خجل گفتم

 کنی؟کار میچی -

 !یادم بود که گفته بود جمع نبندم

 :را از سرم برداشت و گفت ام را ُشل کرد و روسریی روسریگره

 خواد زنم پیشم باشه، بده؟دلم می -

 .ی آرامی بکندخندهمعذب سرم را پایین انداختم که باعث شد تک

 ...حیابی

 :ای از موهایم را در دستانش گرفت و بو کشید و با لذت گفتتره

تو دیگه چه افسونگری هستی؟ بدوِن اینکه بخوای عشوه میای، افسونگری  -
 ات چیه؟ چرا اینقدر خوبی؟کنی، ِجنسمی
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 :باالخره دهان گشودم

 !کنینشما اینجوری منو پر رو می -

 :باز خندید

 زبون هم داشتی شما؟ -

 :تر شد و چشمانش خمار تری دستش تنگمعذب لب گزیدم که حلقه

 !خوام، یه زندگِی خیالیبا تو یه زندگِی جدید می -

اش رم را باال گرفتم... خیره به چشماِن عسلیباالخره به خودم جرئت دادم و س
 :گفتم

 با تهدید؟ -

 :سٔوالی نگاهم کرد که گفتم

 با تهدیِد جوِن ُخلود؟ -

 :سکوت کرد که گفتم

 شه یه چیزی بپرسم؟می -

 :با سکوتش تٔایید کرد که پرسیدم

 خوای؟ اگهکرد، چرا وقتی خزان رفت گفتی منو می  بازیداداشم سِر خزان باهات  -
شد زدین؟ خزان میها رو بهش میاالن جای من خزان توی بغلت بود همین حرف

 یه آخیِش خنک بعد از یک روِز پر دغدغه؟

شد! اما جواب دانم کی اینقدر گستاخ شده بودم که زبانم به چنین جمالتی باز مینمی
 .خواستم! هنوز گمراه بودم... حس بازیچه شدن به من دست داده بودمی

 :را حفظ کرد و گفت لبخندش

تونم بهت بگم ولی این رو بدون خیال... من از اولش تو رو االن چیزی نمی -
 !خواستم! تو به دلم نشستی! حاال هم بگیر بخوابمی
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 .سکوت کردم و کنارش دراز کشیدم

 :زمزمه کرد

 !تو جوِن منی، این رو یادت نره -

* * * * * * * * * * * 

 :و گفت شاهکار چنگی به موهایش زد

 !صابری اومد -

 :ُپِک عمیقی به سیگارش زد و گفت

 خب؟ -

 !خوادنزول می -

 قبلی رو پرداخت کرده؟ -

 !ده تومِنش مونده -

 خواد؟چقدر می -

 !سی تومن -

 :اش بلند شد و گفتاز روی صندلی

 !بده بهش، تا سِر ماه هفتاد تومن باید پس بده -

 :شاهکار لبانش را تر کرد و گفت

یتی که اون داره فکر نکنم بتونه تا سِر ماه هفتاد تومن بده! طلبکار ها ریختن وضع -
 !اشتو خونه

 :ُپِک دیگری به سیگارش زد و گفت

 !ُافتهکارش کنم، تو بده بهش... بذار کارش راه بیدونم چیاگه نداد می -
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ای شاهکار مشکوک سری تکان داد و چیزی نگفت که دِر دفتر باز شد و پسربچه
 .ی بغل بودخانهوارِد دفتر شد. پسِر صاحِب قهوه

 !سالم -

 :جسور با لبخند گفت

 سالم گل پسر! آوردی؟ -

 .پسرک سری تکان داد و به سمِت جسور رفت و پاکتی را به سمتش گرفت

جسور دست در جیبش کرد و تراوِل پنجاه تومنی در آورد و به سمِت پسرک گرفت 
 .و پاکت را گرفت

 :سینه شد و گفتپسرک دست به 

 !ش، فعالً ممنون دادا -

 .و از دفتر خارج شد

 :شاهکار پرسید

 اون چیه؟ -

جسور پاکت را باز کرد و به عکِس خیال که قاب گرفته شده بود نگاه کرد. به پسرک 
 .سپرده بود عکس را بزرگ کند و قاب بگیرد

 .لبخندی زد و عکس را روی میزش گذاشت

 :زد و گفتای شاهکار لبخنِد موزیانه

 به به، عکِس خیال خانمه؟ -

 :سری تکان داد و چیزی نگفت که شاهکار جدی شد

 !جسور؟ -

 :نگاهش را به سوی شاهکار سوق داد که شاهکار گفت
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 تو دشمن زیاد داری، درسته؟ -

 جسور کالفه گفت:ـ

 !نپیچون حرفت رو بزن -

 ...خیال شده یه نقطه ضعف واست! اگه بالیی -

 :یت حرفش را قطع کرد و گفتجسور با عصبان

هیچ بالیی سرش نمیاد، همونطوری که از فروغ و جوانه مراقبت کردم از خیال  -
 !ذارم کسی آسیبی بهش بزنهکنم و نمیهم مراقبت می

 :ای باال انداخت و گفتشاهکار شانه

 !از ما گفتن بود -

* * * * * * * * * * * 

آلودش پشِت خط ه رسید صدای خوابی خزان را گرفتم. به بوِق پنجم کشماره
 :طنین انداخت

 جانم خیال؟ -

 !ِاوا، خواب بودی! ببخش مزاحم شدم -

 نه بابا این چه حرفیه؟! کاری داشتی؟ -

 !راستش آره -

 :جدی شد

 چی شده؟ -

 :گلویم را صاف کردم و گفتم

مه جا شناسی پارتی کلفته... االن هبابا رو که میخروش به پلیس خبر داده، حاج -
 !گردن خزانرو دارن دنباِل تو و حافظ می
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 خوان بیان تا این سِر دنیا؟خیال چجوری می -

کوبه دیوونه اگه بفهمن یه بلیط به اسِم تو تا استرالیا خریداری شده خروش می -
 !تا استرالیا هم میاد دنبالت

 :خیال گفتبی

 !فظ هم کنارمهکنن، اینقدر ترسو نباش دختر! من مراقبم، حاپیدا نمی -

 :بار گفتدیگر چیزی نگفتم که خزان این

 کنه نه؟تو چه خبر؟ آذری اذیتت می -

 :با به یاد آوردِن جسور و مهربانی هایش لبخندی روی لبانم نشست و گفتم

شه اصال تصویری که ازش تو ذهنم داشتم با نه، خیلی مهربونه! خزان باورت نمی -
 !کنهرق میاش زمین تا آسمون فخوِد واقعی

 :مشکوک گفت

 یعنی چی؟ -

بابا اینا سرکوبم کردم به حاجکردم بزن بهادر و بد اخالقه! فکر میمن فکر می -
 !کنهمی

 !مگه اینجوری نیست؟ -

اصاًل خزان! خیلی مهربونه! برام کلی لباس و لوازم آرایش خرید... لباس عروس  -
اصاًل خوششون نیومد چون یه ذره اینا شه! مامانهم واسم خرید خزان! باورت نمی

 !باز بود

 :متعجب گفت

 جدی؟ یعنی اینقدر باهات راه میاد؟ -

 !ذارهخبرم نمیزنه... بیآره، همیشه بهم زنگ می -

 :حس کردم که صدایش غمگین شد
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 !چه خوب -

 کنی؟ حافظ خوبه؟کار میتو چی -

 !گذره... حافظ بیرونههی می -

 اونجا ساعت چنده؟ -

 !بحسه ص -

 :متعجب گفتم

 سه صبح بیرونه؟ -

 زنیم باشه؟خیال من باید برم، بعدًا حرف می -

 باشه عزیزم، فعالً  -

تماس را قطع کردم و متعجب به گوشی خیره شدم. چرا ناراحت بود؟ حافظ ساعِت 
سه صبح کجا بود؟! این همه نگرانی و حرص و جوش بس نبود؟ حافط هم اضافه 

 .شد

ام رفتم. کتاِب داستاِن ی قدیمیی چوبیم و به سمِت کتابخانهاز روی تخت بلند شد
من که سرگذشِت مریلین مونرو بود را بیرون کشیدم. همان کتابی که خاقان چند 

 .وقِت پیش برایم خریده بود

روی جلدش که عکِس مریلین مونرو بود را دستی کشیدم. این زن یک اسطوره بود! 
ید و جلو رفت و توانست! توانست چیزی شود زنی که سرکوب شد اما پا پس نکش

توانم به آرزوها و رویاهایم برسم؟ خواهد! توانست... من چرا نتوانم؟ چرا نمیکه می
به چیز هایی که دوستشان دارم! آرزوی پرستاری! آرزوی پرواز... آزادی... چرا 

چیز هایی  توانم برسم؟! چون دخترم؟ مریلین مونرو هم دختر بود! ولی رسید! بهنمی
 ...خواست رسید! به رویاهایشکه دلش می

خواهم شاید این ازدواج و این وصلت باعث شود که من هم به چیز هایی که می
 .ی محکمی برای من شودبرسم! شاید جسور آذری پشتوانه
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پرسی تمرکزم بهم خوانم که با صدای سالم و احوالحدوِد ده صفحه از کتاب را می
کنم و صدای عمو فریدون و علیسان را تشخیص م را تیز میهایریزد. گوشمی
 کنند؟دهم. آنها اینجا چه میمی

شود خواهم از اتاق خارج شوم که در باز میشوم و میهراسان از روی تخت بلند می
نگرم اشان میی رنگ و رو رفتهشوند. با تعجب به چهرهو جانان و همتا داخل می

 :گویمو می

 کنن؟کار میاینا اینجا چیفریدون چی شده؟ عمو -

 :دهدجانان جوابم را می

خروش بهشون زنگ زده بیان کدورت ها رو بر طرف کنن... علیسان هم انگار  -
خوام که چی تو اون نزول خور برگشته گفته من یه جواِب درست و حسابی می

 !دیدین که من نداشتم

 :گویدهمتا می

ور االن سر کار هستن به خروش گفت بهشون دونست آقا جسبابا چون میحاج -
 ...زنگ بزنه... ولی خیال اگه آقا جسور بویی ببره

 .حرفش را ادامه نداد

 :جانان گفت

حاال شاید نشستن یه راِه حلی پیدا کردن و جوِن ُخلود رو نجات دادن یا اصاًل  -
 !شاید خزان برگشت

 :گویدهمتا می

 !کنه کهکردن ولش نمی، خیال و آقا جسور عقد  جانان جان -

 :گویدکشد و میجانان دستی به صورتش می

 !به خدا من نگراِن داداشم هستم... شده عیِن هو میت! خدایا این چه بالیی بود -
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 .شومی نا معلومی خیره مینشینم و به نقطههمانجا روی تخت می

 .تنشیند و همتا کنارم روی تخجانان روی صندلِی میِز تحریرم می

 :گویممی

 ریم بیرون؟نمی -

 :گویدجانان می

 .هاشون مردونه استنه، حرف -

 مامان کجاست؟ -

رفته بازاِر ماهی فروشان! خروش خاقان و ُخلود هم دست به سر کرد. خاقان صد  -
 .داددر صد مخالف این دیدار بود و ُخلود هم صد در صد به جسور آذری خبر می

 :گویمگیرم و میلب به دندان می

 !استرس دارم -

 :گویدهمتا می

 چرا دختر؟ -

 .ُافته! اصاًل به این مالقات حِس خوبی ندارمترسم یه اتفاِق بد بیمی -

 :گویدجانان می

 !بد به دلت راه نده دختر! انشاهلل که خیره -

 :کنمزمزمه می

 !انشاهلل -

 .آیدهمان لحظه صدای باز و بسته شدِن دروازه می

 :گویدجانان می

 !متا ببین کیه؟ه -
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 :گویدزند و میی اتاقم را کنار میی پنجرهکند و پردههمتا پشت می

 !خوِد خودشه! جسور آذری -

 .کوبدام میی سینهمهابا به دیوارهقلبم بی

 :گویدجانان با حالِت زاری می

 !وای بدبخت شدیم -

علیسان و عمو  شوم. حاج بابا وشوم و سریع از اتاق خارج میاز روی تخت بلند می
 :گویدبابا با اخم میکنم که حاجاند. سالِم آرامی میفریدون در نشیمن نشسته

 مگه نگفتم نیاین بیرون؟ -

 :گویمگیرم و میسرم را باال می

 !جسور اومده، اومدم استقبالش -

 .پردرنگ از رخسارش می

 .گویدزند و عمو فریدون چیزی نمیعلیسان پوزخند می

 .شود و جسور واردِر ورودی باز میهمان لحظه د

خواهد سالم کند اما با دیدِن حضار یک تای ابرواش باال گردم سمتش، میبر می
 :گویدپرد و با پوزخند میمی

 !جلسه تشکیل داده بودین؟ انگار بد موقع اومدم -

 :گویدعلیسان بدوِن اینکه بلند شود می

 !، دزدیبازییم شما آشنا ترین... نزول، جرمه؟ واهلل ما با جرایم زیاد آشنا نیست -

 :اش را حفظ کندکند خونسردیجسور سعی می

ری مه! ولی دزدی دیگه نه حاجیان... داری تند میآره اون دوتایی که گفتی شغل -
 !شهواست خوب نمی
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 !نیستی؟ دختری رو که اسِم من روش بود رو ازم دزدیدی! خیاِل من -

 :زنداش را حفظ کند و عربده میند خونسردیتوابار دیگر نمیجسور این

ی مفنگی! یه بار دیگه اسِم خیال رو آوردی دهنت رو سرویس الل شو ببینم مرتیکه -
 !کنممی

 :رودشود و به سمِت جسور میعلیسان بلند می

تو کاری جز خونه خراب کردن هم مگه داری؟ قرار بود تابستون عقدش کنم  -
 !مونادی تو زندگیالکردار! عیِن بختک افت

 :گویدبابا میحاج

 !آروم باشین -

 :دهدجسور اهمیت نمی

 !که قرار بود تابستون عقدش کنی -

 :گویدکند به من و میرو می

 !ات رو بیاربرو شناسنامه -

 :گویمعاجز می

 ...جسور -

 :شوداش قطع میحرفم با عربده

 !ات رو بیارگم برو شناسنامهمی -

دارم که جانان ترسیده ام را از کمدم بر میگردم و شناسنامهبر میسریع به اتاقم 
 :گویدمی

 چی شده؟ -

 !درگیر شدن -
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 .گیرمام را طرِف جسور میزنم و شناسنامهسریع از اتاق بیرون می

 :گویدگیرد و میکند و روبروی علیسان میقاپد و بازش میشناسنامه را از دستم می

 چی نوشته اینجا؟ -

 ...کن این مسخره  بس -

 :کنداش قطع میحرفش را با عربده

 !تو قسمِت ناِم همسر چی نوشته؟! بخون برام -

 :گویدعلیسان با صدای ضعیفی می

 !جسور آذری -

 :گویدجسور با لحِن آرام اما ترسناکی می

خواستم تابستون عقدش کنم، عقدش کنم! خیال آهان! پس زِر مفت نزن که می -
 نگاه کردن بهش هم برات حرومه علیسان حاجیان... چشمات رو از ماِل منه! حتیٰ 

 !کاسه در میارم! به جاِن خواهرم چشمات رو از کاسه در میارم

 :گویدکند و میبابا میکند و جسور رو به حاجعلیسان سکوت می

شناختمت حاجی! ولی پشِت سِر من نقشه نکشین... خوب نیست براتون... هم  -
 !هم برای گل پسرتون ُخلود خانبرای شما... 

 .شودکند و از خانه خارج میو پشتش را می

 :شنومصدای عمو فریدون را می

بد کاری کردی حاج فرهاد! وصلت با این آدم بد ترین کاری بود که توی عمرت  -
 !کردی

 .شومکند و من به دنباِل جسور از خانه خارج میپدرم سکوت می

 .ه و سعی دارد با اعصابی داغان کفش هایش را بپوشدبینمش که روی پله نشستمی
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 .شودام مینشینم که متوجهروم و کنارش میبه سمتش می

 :گویدکند و میسرش را بلند می

 ها اینجان؟چرا بهم نگفتی این -

 :گویماندازم و میسرم را پایین می

 !تازه اومدن... گفتن تو نباید بفهمی -

 :گویدمی زند وای میپوزخنِد عصبی

 کنی؟پنهون کاری از االن خیال؟! دیگه چی ها رو ازم پنهون می -

 :گویمگیرم و عاجز میخواهد بلند شود که بازواش را میمی

گفتم... من... من دروغگو نیستم گشتی بهت میبه خدا تازه اومده بودن... بر می -
 !جسور

 .آوردمسوندی به زبان میبرای اولین بار بود که اسمش را بدون هیچ پیشوند و پ

 :از رفتن منصرف شد و همانجا نشست و گفت

 !کنیآخرین بارته خیال! آخرین بارته که چیزی رو ازم پنهون می -

 :گویدبعد انگار که با خودش حرف بزند می

 !دم این الشخور رنگت رو ببینهبذار از این خونه ببرمت... دیگه اجازه نمی -

 .منظورش علیسان بود فکر که نه... مطمئنم که

 :گویمخواهد برود که میشود و میبلند می

 !کجا؟ تو که تازه اومدی -

 !امرم باد بخوره به کلهمی -

 !دقیقًا کجا؟ -

 :گویداندازد و میابرو باال می
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 !پیِش دوست دخترم! میای؟ -

ض کنم و با بغزند. لب باز میشود که اشک در چشمانم حلقه میدانم چه مینمی
 :گویممی

وقت خواد برو... کاش هیچشم! برو... هر جا که دلت میمنو باش نگرانت می -
 !اماومدی توی زندگینمی

کشد که تقریبًا در آغوشش گیرد و میخواهم وارِد خانه شوم که بازوام را میمی
 :گویمافتم و برای اولین بار سرکشانه میمی

 !ولم کن -

کند سرم را باال بگیرم. نگاهم که به چشمانش و مجبورم میزند ام میدست زیِر چانه
 .شودشکند و صدای هق هقم بلند میافتد بغضم میمی

 :گویدگیرد و میآرام سرم را در آغوش می

هیششش! جسور فدای این مروارید هات بشه! نریز این اشک ها رو خیالم! آخه  -
 !! عصبی بودم یه چیزی پروندمای نگاه کنم؟تونم جز تو به کِس دیگهمن مگه می

 .دهدشود و او به نوازِش سرم ادامه میام کمتر میحجِم گریه

 :گویمکنم و میآیم و با پشِت دست اشک هایم را پاک میاز آغوشش بیرون می

 !خوام برم توام رو بده میشناسنامه -

 :گویدکند و میام را در جیبش میشناسنامه

 !خوام بری تومینچ! اون یابو داخله ن -

 !جا بمونم؟تا شب همین -

 !ایناریم پیِش فروغنه، با هم می -

 :گویممتعجب می

 !با این لباس؟ -
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 .همچین بدم نیست... ولی دوست نداری برو عوضش کن تو ماشین منتظرم -

 .شودو بدوِن اینکه منتظِر حرفی از جانِب من باشد از حیاط خارج می

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

کن ف پاکبارید و بر کن روی شیشه چشم دوخته بود. باران میبه حرکاِت برف پاک
 .کردزند و نِم باران را پاک میهر چند ثانیه یک بار حرکتی می

که روی صندلی نشست چیزی نگذشت که دِر ماشین باز شد و خیال سوار شد. همین
 .اش با ُپر کردی شامهعطِر گِل یاس، شکوفه های بهار و شیرینِی وصف ناپذیر

 .تنها لبخند زد و بدوِن اینکه چیزی بگوید راه افتاد

زمان و ساعت و مکان از دستش در رفته بود. چیزی نگذشت که جلوی عمارِت فروغ 
نشستند و بر پارک کرد. ماشین را به پارکینِگ عمارت نبرد. چند ساعت می

 .گشتندمی

 .فشرد و دروازه با صدای تیکی باز شداز ماشین پیاده شدند و او زنِگ در را 

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

 .وارِد عمارت شدیم

شک این عمارت زیبایِی عمارت وصف ناپذیر بود! مگر آنها چقدر پولدار بودند؟ بی
 .میلیارد ها قیمت داشت

ات نشنیده بودی که او نزول خور و یادت رفته است خیال؟! مگر از خانواده
گفت که یک گنگستِر واقعی است؟! معلوم است که پولدار سیم نمیاست؟! مگر نبازی

 !است

 .ناگهان غِم سنگینی روی قلبم نشست

است... نزول بازیجسور هر چقدر هم خوب باشد خالفکار است. راهش کج است. 
ش بهانه است! نزول خور است... یعنی دو خور است... آن نمایشگاِه ماشین همه
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ید با پوِل حرام بزرگ شود؟! اگر پسر باشد راِه پدرش را فردای دیگر کودِک من با
 دهد؟ادامه می

 :با صدای جسور به خودم آمدم

 !چرا خشکت زده اونجا؟! بیا دیگه -

 .دهم و پشِت سرش وارِد عمارت شدمحواس سری تکان میبی

 .فروغ خانم به استقبالمان آمد

ه تازه کالِس پیانوش تموم خوش اومدین عزیزای من! خوش اومدین! اتفاقًا جوان -
 .شهشده شما رو ببینه خوشحال می

 :با لبخند گفتم

 !لطف داره -

 :با هم وارِد نشیمن شدیم. فروغ خانم رو کرد به جسور و گفت

 !آفتاب از کدوم طرف در اومده جسور آقا این طرف ها پیداش شده؟ -

 :جسور گفت

عموی یابوی خیال اومده بود بابا مشغله و کار و زندگی... امروز هم اون پسر  -
 !اشون گفتم پاشیم بیایم اینجاخونه

 :گویدگیرد و میفروغ خانم لب به دندان می

 !ی خدا فحش ندهبه بنده -

 ... یها نثارش کنم مرتیکهاتفاقًا حقشه بد تر این -

مان حرفش را خورد. جوانه با ذوق ویلچرش را به با اضافه شدِن جوانه به جمع
 :هدایت کرد و گفتسمِت من 
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تونستم کلی برنامه بچینم... بریم خوش اومدی خیال؛ چرا نگفتی میای؟! می -
تونستیم انجام بدیم کاش بهم بیرون، موسیقی کار کنیم یا شِب شعر! کلی کار می

 !گفتیمی

 :به جای من جسور گفت

 !یهویی شد فسقل -

 :جوانه زبانش را برای جسور در آورد و گفت

 !زنمحرف زد؟! دارم با عروسم حرف می کی با تو -

 :ای کرد و گفتجسور تک خنده

 !باید به اطالعت برسونم که اگه من نبودم از خیال خانم هم خبری نبود فسقل -

 :جوانه لب برچید و گفت

 !م شده ها مثالً آخه من کجام فسقله؟ باالخره بیست و دو ساله -

دهد. چقدر راحت و ش ادامه میزنم و جسور به کل کلش با خواهر لبخندی می
 !گویند! من هرگز همچین روابطی با برادر هایم نداشتمپروا با هم سخن میبی

ی بیِن جسور و جوانه یک حتٰی خاقان! با او نسبت به بقیه راحت تر بودم اما رابطه
 !چیِز دیگر بود

 :آیمبا صدای فروغ خانم به خودم می

 !دادین؟! چیزی که جا نمونده؟ی کار های عروسی رو انجام همه -

 :گویدجسور می

 !انجام دادیم فروغ! نگران نباش -

 :گویدکشد و رو به من میفروغ خانم نفِس عمیقی می

ی من کنم که دختری به خوبِی تو زِن جسوِر یه کلهخدا رو هزار مرتبه شکر می -
 !شده
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 :گویدجسور معترض می

 !عه فروغ؟! داشتیم؟ -

 :گویدو میخندد جوانه می

 !نه پس نداشتیم -

 :گویدکند به من و میبعد رو می

ی چرخه! به شاهکار و بقیهاین جسور رو اینجوری نگاه نکن مثِل پروانه دورت می -
 !ره تو همرسه سگرمه هاش میرفیقاش که می

 :گویدگویم که جوانه باز میزنم و چیزی نمیلبخندی می

 !کشی از ما؟الت میخیال تو ذاتًا کم حرفی یا خج -

 ...راستش من کم حرفم... یعنی -

 :گویدپرد و رو به جوانه میجسور میاِن حرفم می

 !کنهش واست بلبل زبونی میاذیتش نکن! به موقع -

 :گویدزند و میجوانه لبخنِد معناداری می

 اش هم دیدی داداش؟بلبل زبونی -

 :گویدکند و میای میفروغ تک خنده

 !تو جوانه از دسِت  -

 :گویدبعد انگار که چیزی یادش آمده باشد می

 ی آستانه*؟رین خونهراستی جسور!... بعد از عروسی میاین اینجا یا می -

ریم یه ی آستانه! کارهای دیزاینش رو سپردم به شاهکار... فردا با خیال میخونه -
 !تونیم تغییر بدیمزنیم... خوشش نیومد میسری به اونجا می

 :گویددهد و میوغ خانم سری تکان میفر 
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 !ی خیال نخوردخیلی خوب؛ اینجوری بهتره... شاید به سلیقه -

ی من برایشان مهم بود؟! خدایا من خوابم یا بیدار؟ با جسور ی من؟! سلیقهسلیقه
 ...کنی؟ جسور... جسورداری امتحانم می

 ای در شیرازآستانه: منطقه *

* * * * * * * * * * * 

بیند که روی تخت بندد. خاقان را میشود و آرام در را پشِت سرش میرِد اتاق میوا
 .خوانددراز کشیده است و کتاب می

 :گویداندازد و میسرش را پایین می

 !فکر کردم خوابیدین -

 :گویدگذارد و میخاقان کتاب را کنار می

 .بیا بشین، باهات حرف دارم -

 !نشیند... البته با فاصلهوی تخت میکند و کنارش ر همتا اطاعت می

 :گویدکشد و میخاقان نفِس عمیقی می

رفتم چند تا خونه دیدم! هنوز اونقدر توی دست و بالمون نداریم که بتونیم یه  -
خواد... کنیم... تا ببینیم خدا چی میخونه واسه خودمون بخریم... فعاًل رهن می

 برمت با هم ببینم خب؟ی بعد میهفته

 :گویدآورد و میتا سرش را باال میهم

 !آقا خاقان... حاج بابا گفتن تا وقتی خونه نخریدیم اینجا بمونیم -

 :گویدکند و میخاقان اخم می

ای! آقا خاقان زندگِی ما فقط به خودمون مربوطه همتا... نه به هیچ کِس دیگه -
 !هم نه و خاقان

 :گویدگوید که خاقان کالفه مینمی اندازد و چیزیهمتا دوباره سرش را پایین می
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سابی! شوری و میخواد تو این خونه بمونیم همتا... صبح تا شب داری میدلم نمی -
تونیم با هم خلوت کنیم! خوشم نمیاد کسی به زنم زور بگه... فکر یه لحظه هم نمی

 !شنومبینم و نمینکن نمی

 !منظورش جانان بود

 :گویدمی گیرد وهایش رنگ میهمتا گونه

خوام فردا پس فردا بگن من شما رو مجبور هر طور خودتون مایلید! من فقط نمی -
 !کردم که از اینجا بریم

کشدش. صورتش را با دستانش قاب گیرد و به سمِت خودش میدستش را می
 :گویدبوسد و میاش را میگیرد و پیشانیمی

 !یزی باشی... عزیِز دلممن هستم! تا وقتی من هستم الزم نیست نگراِن چ -

 ...کندشود و لبانش را مهِر لباِن همتا میزند و خاقان خم میهمتا لبخنِد خجلی می

 !این دختر عجیب به دِل خاقان نشسته بود

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

 :زندمامان غر می

خانِم آرایشگر یکم مراعات کنین... هر چی کرم ِبرم داشتی خالی کردی روی  -
 !تشصور 

 :گویدآرایشگر کالفه می

خانِم محترم... آقای آذری به ما سپردن عروسش رو ترگل ورگل کنیم... شما  -
 !دخالت نکنین لطفا

کنم. بد ی آرامی مینشیند. تک خندهرود و سِر جایش میای میمامان چشم غره
 .جور ضایعش کرد

 :گویدکشد و میاش میجانان دستی به موهای رنگ شده
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 !ان خوب شدم؟مام -

 :گویدمامان بدوِن اینکه نگاهش کند می

 !کنمها! من دیگه ضمانتت نمیدیخودت جواِب خروش رو می -

 :گویدچرخاند و میجانان چشمانش را در حدقه می

 !بعد از عمری موهام رو رنگ کردم... شما هی کوفتم کنین -

 :گویدزند و میهمتا لبخندی می

 !خوشگل شدی عزیزم -

 :گویدان با ذوق میجان

 !جدی؟ -

 :گویممی

 !آره، بهت میاد -

 :زندآرین غر می

 !ام سر رفتهریم؟! حوصلهِکی می -

 :گویدنشاند و میکند و روی پاهایش میمامان آرین را بغل می

 !شه عزیزمیکم دیگه بمونیم تموم می -

 .دهدآرین کالفه به غر زدن هایش ادامه می

 :گویدد و میزنآرایشگر لبخندی می

 !بفرما! کارم تموم شد! عالی شدی دختر... یکی باید آقای آذری رو تا شب نگه داره -

 .لبخنِد خجلی زدم و او از روبرویم کنار رفت تا خودم را در آینه برانداز کنم
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فرِق چندانی نکردم! صورتم اصالح شده و آرایِش خیلی ملیحی دارم. لباِس عروس 
اند اند و موهایم که باز دورم ریختهکیِب زیبایی تشکیل دادهبا آن آرایِش ملیح تر 

 .هم زیبایی خاصی دارند

 :گویدجانان می

 !عالی شدی خیال! چشم حسود کور -

 :گویدهمتا هم می

 !خیلی خوشگل شدی خیال -

 .کندگوید هیچ... حتٰی نگاهم هم نمیکنم، مامان اما چیزی نمیتشکر می

 !امجام دادهانگار که چه کاِر بدی ان

رود. خاقان هم به دنباِل اینا میزند. مامان هم با جانانجانان به خروش زنگ می
 .رودآید و او نیز میهمتا می

 .جسور زنگ زد و گفت که در راه است

 .رسدگذرد که او نیز میچیزی نمی

 .شومکشم و از آرایشگاه خارج مینفِس عمیقی می

 .شکِی کیِپ تنش چقدر جذاب و زیبا شده استبینمش که در کت و شلواِر ممی

 .کنندکند و گروِه فیلمبرداری این صحنه ها را ثبت میبا لبخند به من نگاه می

 .شومدارم و نزدیکش میقدم از قدم بر می

 :کندبوسد و کناِر گوشم زمزمه میام را میگیرد و پیشانیصورتم را قاب می

 !اومدی خیال آذریخوش اومدی... به زندگِی من خوش  -

* * * * * * * * * * * 

 .ایمدر جایگاِه عروس و داماد نشسته
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 .شام سرو شده و چند نفری هستند که در پیسِت رقص مشغول رقصیدند

ی همکار های گردن کلفتش از طرِف جسور فقط، فروغ خانم، جوانه، شاهکار و بقیه
 اش کجایند؟ی خانوادهاند. بقیهآمده

 :زنم گوشم افکارم را پس میبا صدایش کنارِ 

 رقص بلدی؟ -

 :گویمکنم و آرام مینگاهش می

 !کم و بیش -

 چه رقص هایی؟ -

ای ازشان خرید اما استفادهای که خزان برای خودش میبه یاِد سیدی های آموزشی
کردم. افتم. سیدی های آموزِش رقصی که من یواشکی با آنها تمرین میکرد مینمی

 !بابا و خروش بفهمندانست چه ترسی داشتم از اینکه حاجدفقط خدا می

 !از چند تا سیدِی آموزشی عربی یاد گرفتم -

 گن بهش؟! آها تانگو! بلد نیستی؟از این دو نفره ها... چی می -

 :گویماندازم و خجالت زده میسرم را پایین می

 !نه -

 :گویدگیرد و میدستم را می

 !نگه دار تو خلوتمون دم. عربی روخودم یادت می -

رود که کسانی که مشغوِل رقصیدن کشد و به سمِت پیسِت رقص میو دستم را می
 .زنندروند و دورمان حلقه میبودند کنار می

گفت عربی را برای خلوتمان کنم. میی پیشش فکر میی چند لحظهتازه به جمله
 .چیِز عادی استام؟! گمان کنم نگه دارم! خلوت؟! من چرا اینقدر ترسیده

 !اندازد. کاماًل خونسرداش رعشه به تنم میبیشتر از همه ریلکسی
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 !دانمشود. من چیزی از تانگو نمیاسترسم بیشتر می

هایی که دیدم دستم رو کند و من با توجه به فیلمدستش را دوِر کمرم حلقه می
 .خوریمکنم و آرام با هم تکان میدوِر گردنش حلقه می

ه به زنجیِر دوِر گردنش است. این زنجیر همیشه و همه جا همراهش نگاهم خیر 
 .دهدکنم او اما با نگاهش تقریبًا قورتم میاست. من به او نگاه نمی

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

 :گویدکشد و میفروغ خانم در آغوشم می

 زنم باشه؟!فردا صبِح اول وقت میام بهت سر می -

 .مین استلرزِش دستانم هم بخاطِر ه

 :گویمآیم و سر به زیر میاز آغوشش بیرون می

 !چشم، ممنونم -

 .کشدرود و او را نیز در آغوش میکند و به سمِت جسور میبا لبخند نگاهم می

 .بوسداش پیشانِی مادربزرگش را میجسور هم با مهربانِی ذاتی

 .روندشاهکار و فروغ خانم می

 .اندآمده بابابرای بدرقه فقط مامان و حاج

 .اندشان رفتهبقیه یک راست به خانه

 :گویدبوسد و میام را میآید و پیشانیبابا به سمتم میحاج

 !سفید بخت بشی دخترم -

 .گویمکنم و دیگر چیزی نمیتشکِر آرامی می

 .امهایی که شِب خواستگاری نوِش جان کردم را فراموش نکردههنوز هم کتک

 .کندو او نیز آرزوی خوشبختی می کشدمامان در آغوشم می



                 
 

 

 غزل داداش پور|  کاسرمان   

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

115 

 

شود. مامان هم با جسور دهد و سواِر ماشینش میبابا با جسور مردانه دست میحاج
 .رودکند و میخداحافظِی آرامی می

 ...مانم و اومن می

 !گویند مشترک استمانم و جسور آذری و این خانه که میمن می

 !من و او... ما

 :سپارمزنم و به او گوش میبا صدایش افکارم را پس می

 !خوای تا صبح اونجا بمونی؟! بیا دیگهمی -

 !اصاًل متوجه نشده بودم که کی در را گشوده بود

 ...ی من و اوشوم. خانهی جدیدم میوارِد خانه

ی دلباز و زیبایی چند روِز پیش برای نظردهِی چیدمان به اینجا آمده بودم. خانه
ی پایین بود و دستشویی و حمام و سه اتاِق خواب بود. هال و آشپزخانه طبقه

 .ی باالطبقه

 !از چیدمانش هم خوشم آمده بود. این شاهکار هر کس که بود خوش سلیقه بود

 .رویماز پلکان باال می

 :گویدکند و میبه حمام اشاره می

 !ات ترکیدبرو یه دوش بگیر این منجوق ها هم باز کن کله -

 .شومدوِن اینکه چیزی بگویم راهِی حمام میدهم و بسری تکان می

* * * * * * * * * * 

 .کنمام و موهایم را خشک میجلوی آینه ایستاده

 .اش روی تخت دراز کشیده استاو با رکابِی قرمز و شلوارِک مشکی

 .کندزیر چشمی نگاهم می
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 !کنم به هر سمتی نگاه کنم جز سمِت اواما من سعی می

 .آیددا در میزنِگ موبایلم به ص

ام شود و گوشیخیز میخواهم موبایلم را از روی کنسول بردارم که او زودتر نیممی
 .داردرا بر می

ی اندازد قلبم محکم خودش را به دیوارهام میی گوشیبا نگاهی که به صفحه
 :زندام بیرون میکنم قلبم از سینهگوید حس میای که میکوبد و با جملهام میسینه

 !زنه خانم آذریت داره زنگ میآبجی خزاِن  -

 :کندکنم و او نگاهم میسکوت می

 !خوای جواب بدی؟کنی؟! نمیچرا اونجوری نگاهم می -

 !چرا اینقدر خونسرد است؟

روم و گوشی را از دستش اندازد. آرام به سمتش میاش لرز به تنم میخونسردی
 .گیرممی

 :دهمجواب می

 الو؟ -

 :فرستدکند و به هوا میاش ترسی که از جسور داشتم را دود میصدای گریه

 !چاره شدمخیال بی -

 :گویمترسیده می

 !کنی؟! خزان حرف بزنشده؟! چرا گریه میچی -

 :گویدبا هق هق می

 !حافظ بیرونم کرد -

 :گویممتعجب و عصبی می
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 چی؟! یعنی چی که بیرونت کرد؟! کجایی تو؟ -

ا دو تا دختر اومد خونه! منم به غرورم بر خورد گفتم این تو خیابون! دیشب ب -
م ولی ها... اونم گفت به تو ربطی نداره... بهش سیلی زدم و گفتکارها چیه و این

رحمِی تمام گفت جواِب کار تو رو من با تو تا این سِر دنیا اومدم حافظ! اونم با بی
ام! تو بهانه بودی! خیال یکی خواستم تا استرالیا بیمن باید بدم؟ گفت من فقط می

بهش پول داده و بلیط جور کرده و من از هیچی خبر ندارم! اون کیه خیال؟ من 
 !شناسمکار کنم خیال؟ اینجا کسی رو نمیچی

 !کنمواسه امشب یه جایی رو پیدا کن من حلش می -

 !باشه -

 .کندو بدوِن اینکه چیزی بگوید تماس را قطع می

 :آیمدم میبا صدای جسور به خو

 !فکر کنم باید با هم حرف بزنیم -

* * * * * * * * * * 

 .کنمزیِر اجاق را کم می

 .استرس و ترس تماِم جانم را فرا گرفته است

دیشب تماِم ماجرا را برای جسور تعریف کردم و او در کماِل ناباوری خونسرد 
 .کندبرخورد کرد و گفت که به خزان کمک می

 !فرستد و فرستاده دنبالش میگفت که شاهکار را ب

چرا اینقدر خونسرد بود؟! حتٰی تعجب هم نکرد. کاماًل ریلکس گفت که حلش 
 گونه بود؟کنیم. چرا؟! چرا اینمی

 .جسور هم که صبِح زود رفت

 .زندنمایشگاِه ماشین داشت. باید به آنجا سر می
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 .آیدساعت یازده ظهر بود. گفت که دو می

ری کردم. جارو کشیدم. کتاِب مریلین مونرو که خاقان برایم در این فاصله گرد گی
 .خریده بود را خواندم. تلوزیون دیدم و با فروغ خانم تلفنی حرف زدم

 .شنومصدای چرخِش کلید را می

 .دهدنوید از آمدنش می

 .رومشوم و به استقبالش میآرام از جایم بلند می

 :گویدبوسد و میام را میو نرم گونهآید زند و به سمتم میبا دیدنم لبخندی می

 !سالم -

 :گویمدهم و میبه آرامی جوابش را می

غذا آماده است. تا تو دست و صورتت رو بشوری و لباسات رو عوض کنی میز رو  -
 !چینممی

 :گویدگیرد و میدهد و پاکتی را به سمتم میسری تکان می

 !ببین خوشت میاد -

 :گویممیگیرم و متعجب پاکت را می

 !ماِل منه؟ -

 .دهدهایش را روی هم فشار میپلک

 .گیردهایم رنگ میبینم گونهکنم. با چیزی که میبا لبخند پاکت را باز می

 !یک لباِس خواِب مشکی

گردانم و با سری پایین افتاده گزم و لباس را دروِن پاکت بر میبا خجالت لب می
 :گویممی

 !ممنون -
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 !یندستاتون رو نشست -

 :گویددهد و کناِر گوشم میسری تکان می

 !تونی در ریاالن می -

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

 .رودها را باال میخروش عصبی پله

کند که ُخلود را در حاِل دِر اتاِق ُخلود که روی ایوان بود را بدوِن در زدن باز می
 .بیندمصرِف مواد می

 :زندمیدهد و عربده اش میچینی به بینی

بخت شد... خزان معلوم نیست کدوم شی نه؟! خیال بخاطِر تو سیاهتو آدم نمی -
تونیم سرمون رو باال بگیریم و تو اینجا با خیاِل راحت گوری رفته... تو محله نمی

 !زنی باال ابله؟مواد می

 :گویدخندد و میخیال میُخلود بی

؟! داره تو ثروت و مال و امواِل بخته داداِش منبه تو چه؟! خیال کجاش سیاه -
زنه... خزان هم که رفته پی کیف و حالش... اتفاقًا باید خدا رو شکر آذری غلت می

 !کنن همچین داداِش خوبی نسیبشون شده خروش خان

گیرد و در صورتش عربده اش را میبرد. یقهخروش عصبی به سمتش هجوم می
 :زندمی

از و تهران و گیالن و مازندران و مشهد و قم و گن اللی! کِل شیر حرف نزنی نمی -
 گشتم... همه جا رو گشتم اون خواهرِ 

هات فالن فالن شده ت نیست! بخاطِر کی؟! بخاطِر چی؟! به خاطِر تو و ندونم کاری
 !کنی احمقکه حتٰی ازش پشیمون هم نیستی و به خودت افتخار می

 .روندا به سمِت اتاِق ُخلود میاینا(و همتاش فرخنده)مادِر خیالبا صدای عربده
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 :گویدگیرد و میفرخنده بازوی خروش را می

پسرم... درد و بالت بخوره تو سرم ول کن... ول کن تو رو خدا هابیل و قابیل  -
 !نشین! ای خدا

 .افتدکند که ُخلود روی زمین میی ُخلود را ول میخروش با شتاب یقه

 :لویش تکان داد و گفتی تهدید جخروش انگشتش را به نشانه

 !بابا نیستم سریع ببخشمت فهمیدی؟رسم ُخلود! من حاجبه خدمتت می -

 :ُخلود از کوره در رفت و عربده زد

کنی؟! خوِن تو کی هستی؟! هان؟! تو کی هستی که واسه من تٔایین تکلیف می -
ی خواد زندگدخترهای این خونه رو ریختی تو شیشه! نذاشتی طوری که دلشون می

بابا! نذاشتین عاشق شن... درس بخونن... کارهایی که یه آدم کنن... نه تو، نه حاج
کردم... چون من به ده... چون من بهشون کمک میعادی تو این جامعه انجام می

بابا گفتم بذار خیال بره بابا گفتم بذار خزان بره دانشگاه... چون من به حاجحاج
اِج خندان ی قبل از ازدوی عاشقانهون من از رابطهخیاطی بلکه تو خونه نپوسه... چ

خوای به خدمتم و یاشار خبر داشتم شدم آدم بده! شما اصاًل منو دیدین؟! االن می
ام کنن؟! یا خیال رو از کار کنی؟! زنگ بزنی کمپ بیان جمعخوای چیبرسی؟! می

نی خروش آذری پس بگیری منو به کشتن بدی؟! تو خودخواه ترین آدِم روی زمی
رسی... بیدار شو... مردساالری خیلی وقته جایی نمیحاجیان! با این کارها به هیچ

 !که ُمرده

 !بیدار شو... مرد ساالی خیلی وقته که مرده

 :زندهای ُخلود عربده میخروش اما بدوِن توجه به حرف

امه هات ادذارم تو این خونه بمونی و به مفت خوری کردنَپ چی فکر کردی؟! می -
ت کنن که هر چی بدبختی زنم کمپ بیان جمعبدی؟! کور خوندی آق ُخلود! زنگ می

 !شعوِر احمقشه بیداریم از گوِر تو بلند می

 .زندخیال و با پوزخند به او زل میُخلود بی
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شنود. فکر یاسین توی گوِش خر خواندن همین بود دیگر؟! خروش هیچ چیزی نمی
 .ستکند همیشه حق با خودش امی

 :گویدفرخنده ترسیده می

شه خروش... خروش پسرم درد و بالت بخوره تو سرم نکن! خودش درست می -
 !پسرم

 :زندمالحضه داد میخروش بی

ی گاِو نر ولی عقلش شد. شده اندازهاین یابو اگه درست بشو بود تا االن درست می -
 !رت هیچ بویی نبردهکنه! از ناموس و غیی پنج ساله کار نمیقِد عقِل یه بچه

 :زندشود و با صدای بلندی داد میُخلود از روی زمین بلند می

 !چی چی و بو نبردم؟! البد تو با ناموسی -

 :زندخروش با رگی بیرون زده عربده می

 !بله که با ناموسم -

خواد؟! تا حاال بینی اون چی میدی؟! میتو اصاًل به حرِف ناموست گوش می -
م برادرانه با خیال حرف بزنی؟! شده؟! نه داداِش من نشده چون تو نشستی دو کلو

ها خوشت نمیاد... دختر رو چه به حرف زدن... دختر رو چه به از این سوسول بازی
های خزان و خیال و بلند پروازی! تا همین چند ساِل پیش من بودم که به حرف

 ...ی... ولیدادم! من بودم که هواشون رو داشتم... ولخندان گوش می

 :کندخروش با پوزخند حرفش را قطع می

 !ولی شدی یه معتاِد یه ال قبا -

م کنی بگی پسر این راه اصاًل سعی کردی نجاتم بدی؟! سعی کردی راهنمایی -
 !نیست؟! سعی کردی خروش؟

 :زندکند به مادرش و داد میرو می
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م تف کردی تو صورتم... تو چی فرخنده خانم؟! اون شبی که فهمیدی من اعتیاد دار  -
 !اصاًل ازم پرسیدی که پسر تو دردت چیه؟! باهام حرف زدی؟! نخیر... نزدی

کند و کند غرورش را حفظ کند میدوباره رویش را به سمِت خروش که سعی می
 :گویدمی

خوای زنگ بزنی کمپ که بیان منو ببرن تا از دستم یه نفِس راحت االن هم می -
خواد ن شدِن من براتون اصاًل مهم نیست! اما نگران نباش! نمیبکشین! وگرنه درمو

رم تا از دسِت رم از اینجا! میها رو بدی! من میخرِج کمپ و قرص و این حرف
 !ُخلوِد یه ال قبا راحت شین

دارد و دروِن ساِک آید را بر میرود و هر چه زیِر دستش میو به سمِت کمدش می
 .ریزدکوچکی می

 :گویدزند و رو به مادرش میدی میخروش پوزخن

 !هاخواد جمع کنه بره قاطی آشغالش فیلمشه! میدیدی؟! همه -

 :زندگردد و عربده میُخلود بر می

 !ها... به تو چه هان؟! به تو چه؟خوام برم قاطی آشغالآره می -

 .زنددارد و از اتاق بیرون میو سریع ساکش را بر می

 :گویدهمتا ترسیده می

 !رفت که -

 :گویدخیال میخروش بی

 !غروب نشده تن لشش رو میاره جلوی همین دروازه -

 :گویدفرخنده نگران می

 !بالیی سرش نیاد؟ -

 !تا االن هر بالیی که ممکن بوده سرش بیاد اومده مادِر من -
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* * * * * * * * * * * 

 .نگرمیای که پوشیده ام مایستم و به لباِس خواِب مشکیجلوی آینه می

 .امموهایم را باز گذاشته

کنم. ساعت ُنِه شب است و جسور دارد به کارهای نمایشگاهش به ساعت نگاه می
 .رسدمی

 .نشینم تا خودش بیایدهمانجا روی تخت می

 .گیرمبا صدای باز و بسته شدِن در سرم را باال می

 .بینمش که با لبخنِد کجی به من خیره شده استمی

 .شنوماش را میخندهاندازم و صدای تکم را پایین میخجالت زده سر 

 .نشیندگیرد و کنارم روی تخت میدستم را می

 :گویدکنم که صادقانه میخودم را جمع می

 !خوشگل شدی خیال -

 :گویمزنم و میلبخنِد خجلی می

 !ممنونم -

اسه فقط واسه من خوشگل باش! واسه من دلبری کن! واسه من عشوه بیا! فقط و -
 !من باش خیال... ماِل من

 :کنمگیرم و زمزمه میسرم را کمی باال می

 !ماِل تو -

* * * * * * * * * * 

خواهرم! خواهرم چه شد؟! اینقدر غرِق خوشی شدم که به کل خزان را فراموش 
 !کردم. لعنت به من
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 :گویمهراسان می

 ...خزان -

 :گویدام را تمام کنم و میگذارد جملهنمی

 .رسماینا! به خدمِت اون حافظ هم میلش خوبه! فرستادمش پیِش فروغحا -

 م اونجا معذبه! چرا نیاوردیش اینجا؟اینا چرا؟! آبجیپیِش فروغ خانم -

 :گویممی

 !لطفًا! بیارش اینجا -

 :گویدکشد و میاش میام را با انگشِت شصت و اشارهبینی

 !نیدن نداشته باش جوجهکنی انتظاِر نه شوقتی اونطوری نگاهم می -

 .کنمزنم و با قدر دانی نگاهش میلبخندی می

 !این مرد یک اسطوره است. اسطوره

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

 .جسور اخم دارد

هایی زند و حرفکنم و مدام هق میمن هم با سرزنش و دلسوزه به خزان نگاه می
 .رسدزند که در اثِر گریه نامفهوم به نظر میمی

 :گویدگیرد و میجسور کالفه سرش را باال می

شه! مثِل آدم حرف بزن ببینم دردت دختر جون! با گریه کردن هیچی حل نمی -
 !چیه

 :گویدکند و میفینی میخزان فین

حافظ گولم زد. من رو یه وسیله دید که بتونه بره استرالیا! خودش آه در بساط  -
ساپورتمون کرد و فرستادمون اونجا! ولی دونم آق باال سرش کیه که نداشت نمی
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که رفتیم اونجا رفتاراش تغییر کرد. شِب آخری هم دو تا دختر با خودش همین
 !آورد خونه و منم داد و بیداد کردم و منو انداخت بیرون

 :گویمکشم و میدستی به سرش می

 !ازیفهمه شیر دونی که خروش دیر یا زود میکار کنی؟! میخوای چیاالن می -

 :گویددهد و عاجز میسرش را تکان می

 !دونم چه خاکی باید تو سرم بریزمدونم خیال! نمینمی -

 :شودزند هر دو نگاهمان به سوی او کشیده میبا حرفی که جسور می

 !من یه پیشنهادی دارم -

 :گویددوزد و میخزان با امید به او چشم می

 !کنمچی؟! هر چی باشه قبول می -

 :گویدکند و میدی نگاهش میجسور ج

 !ی شاهکار شوصیغه -

 .کنیمهم من، هم خزان با دهانی باز نگاهش می

 :گویدخزان عصبی می

 !گین آقای محترم؟هیچ معلوم هست که چی دارین می -

تونی ازدواج کنی ولی صیغه من منظورم این نبود؛ بدوِن رضایِت پدرت که نمی -
هکار بشی اون پشتته... خروش و ُخلود و خاقان ی شاتونی بشی! وقتی صیغهمی

 !تونن هیچ بالیی سرت بیارنای نمیو هیچ کِس دیگه

 .گفتراه هم نمیبی

 :گویممی

 !یعنی بشه زِن آقا شاهکار؟ -
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 !آره -

 !تا کی؟ -

 !خونیم تا خروش و بقیه دست بردارنی دائم میفعاًل یه صیغه -

 خوِد آقا شاهکار راضیه؟ -

 !کنهچی من بگم گوش می اون هر  -

 :آیدباالخره خزان به حرف می

 !شنگین آوار میاینا سِر شما و همین شاهکاری که میولی خروش -

ی گی این مدت خونهشی میی شاهکار میبه اونش کار نداشته باش! صیغه -
 !هاگی شاهکار رو دوست داشتی و این حرفشاهکار بودی... می

 !کایت کنن چی؟بعد اگه از شاهکار ش -

کنن! آدم ندزدیده که... تو با خواسِت خودت رفتی پیشش... هجده سال هم نمی -
 !که رد کردی! حله؟

 :گویدکند و در آخر میچند لحظه سکوت می

 !باشه -

 :کنمباز هم سوالم را تکرار می

 ...مطمئنین شاهکار -

 :گویدکند و مطمئن میجسور حرفم را قطع می

زنم بیاد برین پیِش حاجی ماشاهلل یه صیغه به شاهکار زنگ می آره خیال! من -
 !بخونین بره پِی کارش

* * * * * * * * * * * * 
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کرد اما خم به ابرو نیاورد. خوبی هایی که داد مینارضایتی در چشماِن شاهکار بی
 .جسور در حقش کرده بود قابِل شمارش نبود

اش به جسور بگوید که خزان خالهاش نسبت به دختر خواست از عالقهتازه می
 .اشهماننِد بختک افتاد روی زندگی

 .آمداز این دختر هیچ خوشش نمی

 .دانست که با حافظ فرار کرده استمی

 .به سمِت ماشینش رفت

 .شنیدهای خزان را پشِت سرش میصدای قدم

 .سواِر ماشین شد؛ خزان هم به تبعیت از او سوار شد

 :گفت  قبل از اینکه حرکت کند

 !بذار از االن یه چیزهایی رو واست روشن کنم خزان خانم -

 .چاره تر از آن بود که خم به ابرو بیاوردخزان فقط نگاهش کرد. بی

 :شاهکار ادامه داد

وقت به ذهنت کنم و نه تو تو کارهای من! هیچنه من تو کارهای تو دخالت می -
دونم... خودت تم جنِس شما رو میراه نده که بتونی مِخ منو بزنی... من گاو نیس

ام نگفتم که کدوم از اعضای خانوادهکنی خرجت رو در میاری! من به هیچکار می
 !ت کردم پس بهتره این جریاِن مسخره مخفی بمونه! افتاد؟صیغه

 .رفتاش نمیوقت حرِف زور در کلهخزان اخم کرد. هیچ

 :باز شد اما خزاِن سرکِش سابق

خوام که اسه من تایین تکلیف کنی این یک... من چیزی از تو نمیتو حق نداری و -
ی تو کاری ندارم گی خرجت رو خودت در میاری این دو... من با خانوادهبهم می
 ...این سه
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 :مکثی کرد و با غیض گفت

 !خواد بکن به من ربطی نداره... این چهارهر غلطی که دلت می -

 .و رویش را برگرداند

 .آمددک خوشش نمیهیچ از این مر 

 :شاهکار پوزخندی زد و زمزمه کرد

 !طلبکار هم هست -

 .شانس آورد که خزان حرفش را نشنید

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

 .آرام از ماشین پیاده شدم

 .جسور هم پیاده شد

ی حاج بابا بیایند تا سریع تر این بازی را امشب قرار بود شاهکار و خزان به خانه
 .نقدر به جسور اصرار کردم تا او راضی شد ما هم بیاییمتمام کنند. آ 

 .استرس امانم را بریده بود

 .داندالعمِل خروش و حاج بابا چه بود خدا میعکس

ها اینجایند. شِب جمعه ایندانستم امشب خروش و خندانزنِگ در را فشردم. می
 .شدندی پدری جمع میهمه در خانه

 .شتر بخاطِر پیدا کردِن خزان بودهای اخیر بیاما این جمع شدن

 .دروازه با صدای تیکی باز شد

 :قبل از اینکه وارِد حیاط شویم جسور گفت

 !رنگ به رو نداری دختر؛ عادی باش -

 :سری تکان دادم و گفتم
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 !باشه، باشه -

 .دیگر چیزی نگفت. وارِد خانه شدیم

 .مامان و همتا به استقبالمان آمدند

 .یک کردیمبا بقیه هم سالم و عل

 .جسور به سمِت هال رفت و کناِر خاقان نشست. من اما به سمِت آشپزخانه رفتم

 .گفتم تا خدایی نکرده سکته را رد نکندها میاینباید به مامان

 .ها در آشپزخانه بودندتماِم خانم

 .خوردخندان قوطِی بستنی را در دست داشت و با لذت می

 .شکست و مامان هم در فکر بودخمه میکرد و جانان تهمتا سبزی پاک می

 .روی صندلِی میِز نهار خورِی چهارنفره نشستم

 :مامان گفت

 !ای؟ت راضیخیال... از زندگی -

 :لبخنِد مهربانی زدم و گفتم

 !خوبه خدا رو شکر -

 :جانان پوزخندی زد و گفت

 !گی با اون شارالتان خوشبختی؟یعنی می -

 :ادمبرای اولین بار در رویش ایست

 !ی شوهِر من درست صحبت کن جاناندرباره -

 :ای کرد و گفتی عصبیخندهجانان تک

 !تو که از خدات بود داداشم بیاد بگیرتت چی شد سریع فراموشش کردی؟ -
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 !دارم جاناندارم احترامت رو نگه می -

 :خندان وارِد بحث شد

 !قشبس کن دیگه جانان... تازه رنِگ خوشی رو دیده نزن تو ذو -

 :خندان خواست اعتراض کند که جانان گفت

کنه بره خندان که ماشاهلل هزار ماشاهلل همیشه چترش اینجا بازه کی وقت می -
 پیِش خواهر شوهر هاش

 :خندان با حرص جوابش را داد

 !ی خدا اینجا پالسیی بابامه دوست دارم بیام... تو چی؟! همیشهخونه -

 :که من زودتر به حرف آمدم و گفتم  جانان خواست بحث را ادامه بدهد

 !باید یه چیزی رو بهتون بگم -

 :همه در سکوت به من خیره شدند که نفِس عمیقی کشیدم و گفتم

 ...امشب خزان میاد اینجا -

 :های متعجبشان را نادیده بگیرم و ادامه دادمسرم را باال گرفتم و سعی کردم چهره

 !با شوهرش -

 :مامان با صدای بلندی گفت

 گی تو دختر؟چی؟! چی می -

 :ی سکوت باال گرفتم و ملتمس گفتمدستانم را به نشانه

 !شنونها میاینباباتو رو خدا آروم باش مامان... حاج -

 !گیدرست حرف بزن ببینم چی می -

 :نفِس عمیقی کشیدم و گفتم
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تموِم این مدت خزان پیِش شاهکار دوسِت جسور بوده... همونی که شِب  -
 ...استگاری اومدخو

 :جانان حرفم را قطع کرد و گفت

 .شههمه چیز از گوِر این آذری بلند می -

 :بدوِن توجه به او ادامه دادم

خوان این قایم باشک بازی رو تموم کنن... دارن میان اینجا ش شده... میصیغه -
 ...بابا حرف بزننبا حاج

 .ای کردمامان ناله

 :رفتم و گفتمبه سمتش رفتم و دستانش را گ

مامان؟! مامان جان؟! مامان قشنگم خوبی؟ تو رو خدا باهام حرف بزن پشیمونم  -
 ...نکن که بهت گفتم

 :حال زمزمه کردآرام و بی

 ...خوبم... خوبم -

 :خندان ترسیده گفت

 کجات خوبه مامان؟! به یاشار بگم ماشین رو آماده کنه بریم بیمارستان؟ -

 :جانان گفت

 ...ه زبون به دهن بگیرتو دو دقیق -

 :بعد رو به همتا که نگران به مامان چشم دوخته بود دستوری گفت

 !رهیه آب قندی چیزی بیار داره از حال می -

 .همتا سری تکان داد و به سمِت یخچال رفت

 :حال زمزمه کردمامان بی
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میره... میآقا خدایا... خدایا منو بکش... منو بکش بذار امشب رو نبینم... وای حاج -
 کار کردی دختر؟کار کردی خزان؟! چیشه... چیخروش... خروشم دیوونه می

 .ام گرفته بودگریه

 .حتٰی جانان هم ناراحت بود

 .قند را درست کرد و به دسِت جانان دادهمتا سریع آب

 .جانان آرام آب قند را به مامان داد

 :حاِل مامان که کمی جا آمد خندان گفت

 !ره بیرون... ببین کی گفتمد از این خونه میامشب یه جس -

 :گویمآزرده می

 !زبونت رو گاز بگیر دختر -

 :حرصی گفت

کشه... چی چی و زبونت رو گاز بگیر؟! یا خروش خزان و اون یارو شاهکار رو می -
 ...کشه... یایا اون یارو خروش رو می

 :گویدهمتا کالفه می

 ...خندان -

 .گویدیزی نمیکند و چخندان سکوت می

 .آیدهمان لحظه زنِگ در به صدا در می

 :کندحال زمزمه میمامان ترسیده و بی

چاره شدیم... یا قمِر بنی هاشم... یا خوِد خدا... یا حسین... اومدن... اومدن بی -
 !کشتش... یا ابوالفضلدخترم... خروش می

 :رو به همتا کردم و گفتم
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 ...مراقِب مامان باش -

 :گویددهد و مامان مین میسری تکا

 ...خوام بیاممنم می -

 :شودی خروش مانع میخواهد چیزی بگوید که عربدهجانان می

کشمت... تو با این یارو چه سر و سری داری ی عوضی... میکشتمت دخترهمی -
ی آذری چه سر و سری داری؟ این یه ماه کدوم گورستونی شعور؟! با دار و دستهبی

 !ــان؟بودی؟ هــ

 :شنومصدای جیِغ خزان را می

کنم خان ولم کن... خان داداش تو رو خدا ولم کن بچگی کردم... خواهش می -
 ...داداش... خان داداش رحم کن

 .آیندزنم. بقیه جز مامان و همتا پشِت سرم میترسیده از آشپزخانه بیرون می

 .زندبینم که با شدِت جنون واری خزان را کتک میخروش را می

کنند که خروش که خون روند و از خزان جدایش میجسور و شاهکار به سمتش می
چسپد و در صورتش عربده ی شاهکار را میجلوی چشمانش را گرفته بود یقه

 :زندمی

ناموس... دست گذاشتی روی ناموِس کنم بیت میچارهکنم... بیازت شکایت می -
 !من... خروش حاجیان

 :زندبده میشاهکار ناگهان عر 

 !زنمه -

 .شودخروش به سمتش حمله ور می
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ذارم این ور پریده رو با خودت هر گورستونی ببری؟! ازت نه بابا؟ فکر کردی می -
نشونمت! ببین کی گفتم! خزان ی مفنگی! به خاِک سیاه میکنم مرتیکهشکایت می

 .جایی نمیادهیچ

 :گویدو میزند ی خروش میشاهکار با کِف دستش به سر شانه

 ...تونی بکنیم شده! تو هیچ غلطی نمیخزان زِن منه... با خواسِت خودش صیغه -

 :گویدکند به خزان و با تندی میبعد رو می

 ...ریمپاشو می -

 :داردخروش دست بر نمی

 ...مرتیکه -

 :گویدکند و با صدای پر صالبتش میبابا حرفش را قطع میحاج

خواد برن... من االن فقط دو تا هرجا که دلشون میتمومش کن خروش! بذار  -
 !دختر دارم... خندان و خیال! تموم شد

 .رحم شده بودرود. چقدر بیکند و به سمِت بهارخواب میو پشتش را می

توانست ببخشد... بگذرد... بگذارد پای خطای جوانی... ولی نکرد... نگذاشت... می
 !خزان را هر چند گناهکار محکوم کرد

 .شومبابا دلچرکین میبرای دومین بار از حاج

سوزد. گوِل ظاهِر حافظ را خورد. روند. دلم برای خزان خیلی میشاهکار و خزان می
خواست قربانی نشود اما او نیز به نحوی قربانی شد. قربانِی عقایِد باطِل این خانه 

 .و خانواده

 .بینمناراحتی را در چشماِن خاقان می

داند خزان در این شهر و در همین حوالی است حتمًا به او سر که می  دانم حالمی
 .زند. خاقان برایمان برادر بودمی
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 !ُخلود هم بود... یک زمانی

 .شومی جای خالِی ُخلود میتازه متوجه

 :پرسمآرام از خاقان می

 ُخلود کجاست؟ -

 !های الشخورش پالسهاز خونه رفته... حتمًا پیِش رفیق -

 .رودکند و به سمِت اتاقش میدر جیبش میو دست 

کند و برای خزان و ُخلود و شاهکار خط و نشان خروش مدام داد و فریاد می
 .کشدمی

 .اماز این فضای خفقان خسته شده

 :گویمکنم و میبه جسور نگاه می

 شه بریم؟می -

 !موافقم باهات -

 .کنیمام را ترک میی پدریبا خداحافظِی سرسری خانه

 .توانم کنترل کنمبغضی که به گلویم فشار آورده است را نمی

خیال و توانم محکم باشم... من خیالم... خیاِل نازکتفاوت باشم... نمیتوانم بینمی
 .شکندزود رنج... من خیالم... خیالی که محکم نیست... قوی نیست... زود می

کند و بدوِن اینکه چشم می ای پارکبیند ماشین را گوشههایم را که میجسور اشک
 :گویداز خیاباِن خیس از باران بگیرد می

 !گریه نکن -

 ...شودام بیشتر میتوانم خودم را کنترل کنم... بدتر گریهتوانم... اصاًل نمینمی

 !گونه آفریده بود... ضعیف و شکنندهخدا مرا این
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 :لرزماش به خودم میبا عربده

 !گم گریه نکنبهت می -

کنم تا حدودی خودم را کنترل کنم. گذارم و سعی میدستم را روی دهانم می کِف 
 .ندچشمانم اما هنوز خیس

 :گویدکشد و با حرص و تند تند میکالفه دستی به صورتش می

دونی؟ من از دخترهای قوی و محکم خوشم میاد... دخترهایی که مقابِل می -
... دخترهایی که برای خودشون جنگنایستند و تا آخرین نفس میسختی ها می

 رو؟فهمی اینزنن زیِر گریه! میارزش قائلن... دخترهایی که بخاطِر یه چیِز الکی نمی

 :کشمعصبی جیغ می

گی خب برو سمِت همون دخترهای قوی و خودساخته... من اینجوری که می -
ی چیِز الکی کار کنم؟ اینجوری بزرگ شدم! چیِز الکی؟ من برانیستم... ضعیفم... چی

کنم؟ یک ماه... فقط تو یک ماه زندگِی من و خزان زیر و رو شد... من... گریه می
م این اواخر ترین درگیریمنی که قرار بود با علیسان ازدواج کنم... منی که بزرگ

 !لباِس عروس بود... من شدم قربانی... قربانِی حماقِت ُخلود؛ قربانِی طمِع تو

 :زنداو نیز عربده می

م... از اول هم با نقشه اومدم جلو تا توئه آره من طمع دارم... من سِر تو حریص -
المصب)المذهب(بشی ماِل من... من تو این دنیای لعنتی به هر چی که خواستم 

 !خواستم... واسه خودم... فقط خودم... و رسیدمرسیدم... تو رو هم می

 .ُگنگ بودم

 زد؟فهمیدم. چرا دو پهلو حرف میمیهایش چیزی نیعنی... اصاًل از حرف

 گفت؟مگر داستان خزان نبوده؟ بعد از خواستِن من می

 .شومگردانم و از شیشه به بیرون خیره میبدوِن اینکه چیزی بگویم رویم را بر می

 .ی اشکم خشک شده بودچشمه
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 .راندکند و به سمِت خانه میکند و در سکوت ماشین را روشن میاو نیز سکوت می

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

 .نشینمروبرویش می

 :گویدگذارد و میاش را کنار میگوشی

 خوای بگی؟چیزی می -

 :گماندازم و میسرم را پایین می

 !امروز کالس دارم... خیاطی -

 :گویدبدوِن مکث می

 !رینمی -

 .کشممتعجب و ناراحت نگاهم را باال می

 !هاز چاله در آمدم افتادم در چا

 !گذارد برومکالِس خیاطی هم نمی

 :گویدشود و میاز روی مبل بلند می

 !من برم نمایشگاه؛ بعدازظهر فروغ و جوانه میان دنبالت... برین یه دوری بزنین -

 .شودو بدوِن اینکه منتظِر حرفی از جانِب من باشد از خانه خارج می

 .کنمسنگینِی بغض را در گلویم حس می

 گفت؟سخن میگونه چرا این

 .شب داشتیم با من سرسنگین شده بودبعد از بحثی که پری

 .گیرمی مادرم را میدارم و شمارهام را از روی عسلی بر میگوشی

تواند کمی حالم را بهتر کند اوست... البته اگر حاِل خودش خوب تنها کسی که می
 !باشد
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 :اندازدیحالش پشِت خط طنین مرسد صدای بیبه بوِق پنجم که می

 جانم دخترم؟ -

گفت از دخترهای قوی هایم شوم. او میکشم تا مانِع ریزِش اشکنفِس عمیقی می
 !آید... قوی باش خیال... قوی باشخوشش می

 سالم مامانم... خوبی؟ -

 :گویدکشد و میآهی می

 ...خواد بال در بیارم و پرواز کنمخیلی... اینقدر خوبم که دلم می -

 :سمپر مردد می

 خوب نیستی؟ -

 :گویدآرام می

 !خوب نیستم -

منم خوب نیستم مامان... یه بغضی تو گلوم نشسته که هر لحظه ممکنه بترکه و  -
کار کنم! خسته شدم... از این دونم باید چیرسوام کنه... مامان... مامان من نمی

مون بوده... مامان هایی که از بدو تولد باهاها... از این سختیزندگی... از این قانون
 !اممن خسته

آقا و بچه ش نوزده سالته... من چی دختر؟ پنجاه سالمه! سی سال با حاجتو همه -
 ...هام سر و کله زدم... سی سال سوختم و دم نزدم

گی باید بسوزم و بسازم؟ مامان پریشب دعوامون شد... باهام سرسنگین یعنی می -
ذاره برم خیاطی... مامان من دلم به همون . نمیزنه..شده... سرباال باهام حرف می

 !خیاطی خوش بود

 !خوادگه گوش کن... صالحت رو میشوهرته دختر! هر چی شوهرت می -

 .شودبغضم بیشتر و بیشتر می
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 .کندانگار مامان هم دیگر درکم نمی

 :گویمکشم و میام را باال میبینی

 !ودت باشباشه مامان... باشه... من برم، مراقِب خ -

 !خداحافظ -

 .کنمکنم و روی مبل پرتش میسریع گوشی را قطع می

 .توانمخوام اشک بریزم اما نمینمی

ش گیرد. خدایا من هم آدم هستم! من هم زندگی دارم! همههق هقم اوج می
 !شوم. قربانِی کارهای دیگرانقربانی می

* * * * * * * * * * * 

 .کرد هستمخانم که ویلچِر جوانه را هدایت میسرم پایین است و هم قدِم فروغ

کشاند و با ذوِق قشنگش جوانه ذوق دارد. ما را به این مغازه و آن مغازه می
 .داردخانم بر میکاالهایی را برای خودش، من و فروغ

 .دختِر اجتماعی و مهربانی بود

 :دهدفروغ خانم مرا مخاطب قرار می

 چیزی شده خیال؟ -

 :گویمگیرم و مییسرم را باال م

 .نه!... چیزی نشده -

 !خواهد بگوید خر خودت هستی دختر جانکند که انگار میطوری نگاهم می

 .خواهم چیزی بگویمنمی

 .گفت زن و شوهر حریِم شخصی دارند. نباید به کسی گفتمامان می

 :گویدجوانه با لبخند می
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گفت من داد باال میو میشه شاهکار هم ازدواج کرده! طوری سرش ر باورم نمی -
کرد یه روزی زن دار شه! ولی چرا بی عمرًا ازدواج کنم که اصاًل به ذهنم خطور نمی

م... باید حتمًا بهش بگم یه جشنی دست و سر و صدا عقد کردن؟ من عاشِق جشن
 !پا کنه

 :گویدفروغ خانم می

 !حتمًا خزان نخواسته دختر -

 مگه نه خیال؟شه دختری عروسی نخواد؟ مگه می -

 :گویماندازم و به دروغ میای باال میشانه

 !خزان زیاد از این چیزها خوشش نمیاد -

 !خزان عاشِق این چیزها بود... آرزو های او نیز بر باِد فنا رفت

 :جوانه متعجب گفت

 شه؟ای بابا! مگه می -

 :فروغ خانم جوابش را داد

 !سلیقه است دیگه دخترم -

 .گویدنمیجوانه دیگر چیزی 

 .رویماینا میبعد از کلی این مغازه و آن مغازه رفتن به عمارِت فروغ خانم

 .نشینمخسته روی مبل می

 :گویدجوانه می

های جدیدم رو مرتب کنم... جایی نری ها خیال! داداشم شب من برم لباس -
 !خواد بیاد اینجامی

 !باشه، برو عزیزم -
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 .کندِت اتاقش هدایت میزند و ویلچرش را به سملبخندی می

 :گویدنشیند و میفروغ خانم کنارم می

 با جسور بحثتون شده؟ -

 .کندکنم... سکوتم را تایید تعیین میسکوت می

 :گویدکشد و مینفِس عمیقی می

 زنه نه؟باهات حرف نمی -

 .کنمباز هم سکوت می

 !از بچگی اینجوری بود... مدلشه... سخت نگیر دخترم -

 :کنمزبان باز میباالخره 

 .ذاره کالس خیاطی برم! من فقط دلم به خیاطی خوش بوددیگه نمی -

 !خوب از اینترنت یاد بگیر! تو اینستاگرام کلی آموزِش خیاطی هست -

گفتم برای دو دقیقه ولی... من فضای خیاطی رو دوست داشتم... با خودم می -
 !ش کرد! آه ُخلودشد! ُخلود راضیبابام اول راضی نمیهم که شده تو اجتماعم! حاج

 :گویدکند و میغمگین نگاهم می

ام چی بگم دخترم؟ جسور یه سری اخالق های به قوِل معروف مزخرف داره! نوه -
 !بعد از اون اتفاق یکم عوض شد

 :خواستم بپرسم کدام اتفاق که خودش جلو تر گفت

نه داشتن به تهران چندین ساِل پیش... پسرم جاوید و همسرش نورگل و جوا -
تمون بر کردیم... در واقع اصلیرفتن... ما اون موقع ها الهیجان زندگی میمی
رفت... نورگل گفت من و گرده به گیالن و الهیجان! جاوید واسه کارش میمی

خواست بره ولی مدرسه داشت! جسور جوانه هم بریم یه دوری بزنیم... جسور می
 ...پیِش من موند
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 :کشید و ادامه داد  نفِس عمیقی

ی جاوید و نورگل رو آوردن... تصادف کرده بودن! جوانه بعد از چند روز جنازه -
 !زنده موند اما... دیگه نتونست راه بره

 .پس دلیِل فلج شدِن جوانه این بود

جسور داغون شد. من موندم، جسور و جوانه! از الهیجان به شیراز اومدیم. من  -
خوند، کار رفت. درس میول کنم و برم سرکار... جسور میتونستم جوانه رو نمی
ش هم که داغون بود. کنکور داد مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری کرد، روحیهمی

کنم... شما بهم احتیاج دارین. کلی زمین خورد قبول شد ولی نرفت! گفت ولتون نمی
سختی کشیده!  و بلند شد تا تونست یه نمایشگاه ماشین بزنه! خیال جسور خیلی

 !ُپر از زخمه! درکش کن... باهاش راه بیا

 .لبخنِد ناراحتی زدم و چیزی نگفتم

 !باز آنی که باید راه بیاید من هستم

* * * * * * * * 

 .شب شد و جسور آمد

 .زداش خستگی را فریاد میچهره

 :کنارم روی مبل نشست. دستم را روی دستش گذاشتم و گفتم

 خوبی؟ -

 :ای گفتگرفت و با لبخنِد خسته  دستم را محکم

 !خوبم -

 :صدای فروغ خانم آمد

 .بچه ها بیاین... بیاین غذا آماده است -

 .با هم به سمِت سالن غذاخوری رفتیم
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 .انواِع اقساِم غذاها روی میز موجود بود

 .پشِت میز نشستم. جسور نیز کنارم نشست

 .فروغ خانم کناِر جوانه نشست

 ...خالصه

 .و جسور سریع بلند شد و عزِم رفتن کردشام خوردیم 

 ...خیلی خسته بود

 ...خیلی

 ...بدنی و روحی

 ...روحی

 ...روحی

* * * * * * * * 

 .پرده را کنار زدم

 .رودجسور هنوز خواب بود. صبح که بیدارش کردم گفت امروز به نمایشگاه نمی

 .من هم دیگر چیزی نگفتم و او به خوابیدنش ادامه داد

 ...ه گذشته بود اما او همچنان خواب بود و خوابساعت از نُ 

کنارش روی تخت نشستم و دستم را به سمِت موهای ریخته شده روی صورتش 
 .بردم

 .اش غرِق خواب بودموهایش را باال فرستادم. چهره

 .اش را بوسیدمخم شدم و آرام روی گونه

 :زمزمه کرد

 !خیال -
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 :ردبدوِن اینکه چشمانش را باز کند زمزمه ک

 !خیال -

 :آرام گفتم

 جانم؟ -

 ...دیدخوابید... خواب بود... رویا می

 من در رویایش بودم؟ مرا حس کرد؟ مرا؟

 !دانم که دوستم دارددوستم دارد... اگر چیزی ندانم این را می

 .بلند شدم. خسته بود... بهتر بود که مزاحمش نشوم و بگذارم قشنگ استراحت کند

 .ه سمِت آشپزخانه رفتم و پشِت میز نشستماز اتاق خارج شدم و ب

 هنوز برای درست کردِن نهار زود بود. خیاطی هم که تعطیل! چه کنم؟

کالفه نفسم را بیرون فرستادم و با فکری که به ذهنم رسید از پشِت میز بلند شدم 
 .ی ُخلود را گرفتمو به سمِت تلفن رفتم و شماره

 :دش پشِت خط طنین انداختبه بوِق پنجم که رسید صدای خواب آلو

 هوم؟ -

 !ُخلود؟! منم خیال -

 :ای سکوت کرد و دسِت آخر با همان صدای خواب آلودش گفتدقیقه

ببین خیال... اگه اون خروِش الشخور بهت گفته بهم زنگ بزنی بیان منو ببرن  -
 ...کمپ باید بهت بگم که

 :حرفش را قطع کردم و گفتم

 گرانت شدم، گفتم ازت خبر بگیرم! خوبی؟نه، نه کسی بهم نگفته... ن -

 :شنومصدای پوزخندش را می
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 !مهمه برات؟ -

 :گویممعترض می

 !این چه حرفیه داداش؟! معلومه که مهمه، مثاًل داداشمی -

داداش؟ داداشی که باعث شد تو زِن آذری شی خزان هم زِن نوکِر حلقه به گوِش  -
 آذری؟

خوبم، خزان هم خوبه! ما خوبیم ُخلود... تو  اینجوری راجع به شاهکار نگو! من -
 چی؟ خوبی؟

 :گویدکند و عاجز میمکثی می

 ...خوب نیستم خیال -

 میای اینجا؟ با هم حرف بزنیم؟ -

 ...خواد آذرینه، دلم نمی -

 :گویمکنم و میحرفش را قطع می

 !جسور خوابه... بعدش هم جسور بد نیست... بیا، منتظرتم -

 .کنمبه او مهلِت حرف زدن بدهم قطع میو بدوِن اینکه 

 .آیدگذرد تا اینکه باالخره زنِگ در به صدا در مییک ساعتی می

 .کنمروم و بازش میبا شتاب به سمِت در می

 .کشمُخلود را دیده و ندیده در آغوش می

 :گویدشود و آرام میدستش دوِر کمرم حلقه می

 !شرمندتم خیال -

 :گویمروم و میو از درگاه کنار می آیماز آغوشش بیرون می

 !بیا تو -
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 .شوداندازد و وارِد خانه میسرش را پایین می

 .شومبندم و پشِت سرش وارِد نشیمن میدر را می

 .جسور همچنان خواب است

 .نشیندروی مبل می

 :گویمنشینم و میروبرویش می

 !کشهچای االن دم می -

 !خورمنمی -

 :گویمتا اینکه من می شودسکوت حکم فرما می

 موندی این چند روز؟کجا می -

 !ی میالدخونه -

خوای به این وضعیت ادامه بدی ُخلود؟ خوای اونجا بمونی؟ تا کی میتا کی می -
 !کنیداری خودت رو نابود می

 :گویدآورد و میسرش را باال می

 ...دونم... من... من باعث شدم تو و خزان نابود بشین... مننمی -

 :گویمکنم و میحرفش را قطع می

درست شو ُخلود! ترک کن، برو سر کار، عاشق شو، ازدواج کن، زندگی کن ُخلود...  -
 !زندگی

پول ندارم! کلی بدهی دارم... کم مونده بیان به دستم دستبند بزنن برنم! خروش  -
 !هم که منتظِر یه همچین موقعیتی تا از دست من خالص شه

 !نکن... به خودت فکر کنبه خروش فکر  -

 !به خروش فکر نکن... به خودت فکر کن -
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 :کمی عصبی گفت

 !پول ندارم خیال... آَسم و پاس -

 .کنممن بهت کمک می -

 :زندپوزخند می

 .رمدیگه تا عمر دارم زیِر دیِن آذری نمی -

 زنی ُخلود؟این چه حرفِی می -

 :گویدشود و میعصبی از جایش بلند می

 !م خیالمن بر  -

 :گویمشوم و ملتمس میبلند می

 ...ُخلود -

 .شودرود و از خانه خارج میکند و به سمِت در میپشتش را به من می

 !ی کله شقپسره

 !سپارمنشینم. گفت بدهی دارد... خدایا برادرم را به تو میناراحت روی مبل می

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

 مواِد کتلت بودم که صدای جسور را از اتاق خواب با اعصابی داغان در حاِل بهم زدِن 
 :شنیدم

 ی من کو؟خیال؟ این حوله -

 :با صدای بلندی گفتم

 !بغِل حموم -

 !دیگر صدایی ازش نیامد. الحمداهلل باالخره بیدار شد

 .روداش رو به زوال* میفکرم تمامًا پیِش ُخلود بود. زندگی
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وشن کردم و کتلت ها را دانه دانه شکل دادم مواِد کتلت که آماده شد زیِر گاز را ر 
 .و سرخ کردم

 :با دلخوری نگاه ازش گرفتم و خواستم از کنارش رد شوم که بازویم را گرفت و گفت

 !صبِح توام بخیر -

 :با اوقات تلخی گفتم

 !صبح بخیر -

 .ام را ممنوع کرده بودهنوز هم یادم نرفته بود که کالِس خیاطی

 :و گفت ابرویی باال انداخت

 االن قهری باهام؟ -

 :بی حوصله گفتم

 ام مگه؟قهر چیه جسور؟ بچه -

 :اخم در هم کشید و گفت

 !این چه طرِز حرف زدنه؟ مثِل آدم بنال چته؟ -

 !ده! برو کنار جسورببین کی داره بهم درِس تربیت یاد می -

 :ناگهان عربده زد

 گم چته؟می -

 :با صدای بلندی جوابش را دادم

سابم! دلم شورم و میام دارم مینیست؟ از صبح تا شب تو این چهار دیواری ِچم -
فهمین که منم آدمم؟ به همون کالس خیاطی خوش بود که اونم ممنوع کردی! می

 فهمی؟که منم آرزو دارم، زندگی دارم، رویا دارم؟ می

 .دمسکوت کرد. از کنارش رد شدم و به سمِت ظرفشویی رفتم و دستانم را آب کشی
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 .شیِر ظرفشویی را بستم و مشغوِل چیدِن سفره شدم و او همچنان همانجا بود

 :باالخره سکوت را شکست

شی! چشمات ها میمن دوست ندارم بری خیاطی! خوشم نمیاد! شبیه پیرزن -
 !شهضعیف می

 :کالفه گفتم

ز های دنیا پیرزنن؟ بگو دوست ندارم پات رو ای خیاطچه ربطی داره؟ مگه همه -
 !خونه بذاری بیرون! الکی به شغل ها توهین نکن

خواد بره! من دوست ندارم زنم خیاطی من کی توهین کردم؟ هر کس دلش می -
 !کنه

 چرا؟ -

 !دلیلش رو آوردم -

 !تو دوست نداری من تنها برم بیرون و تو اجتماع باشم -

ونی نه ام؟ من دوست دارم درس بخکی همچین حرفی زده؟ مگه من مرِد قجری -
ذاشتم که کاری رو کنی که دوست نداری! به خدا اگه به خیاطی عالقه داشتی می

 !بری

 گفت؟شوم. چه میساکت می

 :ادامه داد

دونم فقط بخاطِر اینکه از خونه بری بیرون و دو تا آدم بری خیاطی رو من می -
کردم! های کنکور ثبِت نامت  بهونه کردی وگرنه خیاطی دوست نداری! برای کالس

شه! یه سال عقب موندی عیبی نداره! این یه هات شروع میی بعد کالساز هفته
 !ی خوب قبول شو برو دانشگاه... کار کن... یه زِن شاغل باشسال رو بخون یه رشته

 .کردممتعجب و با دهانی باز نگاهش می
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؟ گذارد که من کنکور دهم؟ به دانشگاه برم؟ شاغل شومکرد؟ میشوخی که نمی
 خدایا خوابم یا بیدار؟ یعنی اینقدر به رویای دبیِر ریاضی نزدیکم؟

 :گویمدهم و با صدای آرامی میآِب دهانم را به سختی قورت می

 گی؟راست می -

خواستم دادی میگم! دروغم کجا بود دختر؟ اگه یه کم اجازه مینه پس کج می -
 !سورپرایزت کنم

 .م را در آغوشش انداختمبا سرخوشی جیِغ بنفشی کشیدم و خود

 !خدایا این مرد یک اسطوره بود! حداقل برای من

 .فشاردکند و مرا به خودش میبا خنده دستش را دوِر کمرم حلقه می

 :کندبوسد و زمزمه میگونه ام را آرام می

 چیکار کردی باهام؟ -

و فشارد خواهم از آغوشش بیرون بیایم که محکم تر مرا به خود میمتعجب می
 :گویدمی

زنم تا لبخند روی لبات بیارم؟ چیکار کردی باهام که خودم رو به آب و آتیش می -
ی خندیدنات... نگاهت... چشمات... ام کردی! دیوونهات شدم خیال! دیوونهدیوونه

 ...تهمه چی

 :با لبخند از بغلش بیرون آمدم و گفتم

 !ازت خوشم میاد -

 :ای کرد و گفتخندهتک

 ...ولش بدک نیستبرای ا -

 :حریصانه زمزمه کرد

 !شی کاِس چشمعاشقم می -
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* * * * * * * * * * * * * 

 :کالفه با صدایی بلند گفت

خوری رو باید جمع کنی نه که دونی نیست خزان خانم! هر چی میاینجا آشغال -
 !همینجوری اینجا بریزی

 :آمد گفتخزان درحالی که حاضر و آماده از اتاقش بیرون می

 !دستت که نشکسته! دو تا رو تو تمیز کن -

 :شاهکار کالفه تر از قبل گفت

 !ی خودش رو داشته باشه خزانقرار شد هر کی محدوده -

 :اش را زد و گفتدودیخزان عینک

 کنم... حل شد؟برگشتم تمیز می -

 :و پشتش را به شاهکار کرد و خواست از در بیرون برود که شاهکار باز گفت

 کجا؟ -

 :برگشت و از باالی عینک نگاهی به شاهکار انداخت و گفت

 !طور قرار شد تو کارهای هم دخالت نکنیم شاهکار جانو همین -

 .و از خانه خارج شد

 :شاهکار عاجز نگاهش را به سقف دوخت و گفت

 !شه؟ این کیه انداختی تو دامِن من؟خدایا این عذاب کی تموم می -

 .اش آه از نهادش بلند شدبا به یاد آوردِن دخترخاله

آن نازاِن مظلوم و سر به زیر و مطیع کجا و این خزاِن عصبی و سرکش و حاضرجواب 
 کجا؟
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با بلند شدِن صدای زنِگ موبایلش چشم از سقف گرفت و موبایلش را از جیِب 
 .شلوارش بیرون کشید

 .کرد  با دیدِن ناِم "داش جسور" صدایش را صاف کرد و آیکوِن سبز رنگ را لمس

 جانم جسور؟ -

 کجایی؟ -

 !خونه -

 خزان چطوره؟ بهتره؟ -

 :پوزخندی زد و گفت

 !از من و تو بهتره بابا -

 !تونین عقد کنینی کتبی نوشته... مینامهخیلی خوب... حاجی فرهاد رضایت -

 :متعجب گفت

 مگه قراره عقد کنیم؟ -

 !کنه پسرم کاری عیب نمیحاله! عقد کنین بهتره! کار از محکاین خروش حال و بی -

 :دستی به گردنش کشید و گفت

 شه یه چیزی بپرسم؟جسور جان می -

 !بپرس -

 ام بمونه؟تا کی قراره این دختره تو خونه -

ها از آسیاب بیوفته و این دختر بتونه روی پاهای خودش بایسته! تا وقتی آب -
 !ت یه سری بزنخواد بیای نمایشگاه! با مادر و خواهر شاهکار امروز نمی

 باشه داداش! فعاًل کاری نداری؟ -

 !عزت زیاد -
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 :گوشی را قطع کرد و روی مبل پرتش کرد و با خود زمزمه کرد

 !یعنی جدی جدی این دختره زنمه؟ خدایا! خدایا -

* * * * * * * * * * 

 :فرهاد نفِس عمیقی کشید و گفتحاج

ای برای خودت ری که یه خونهدم از این خونه بمن گفتم زمانی بهت اجازه می -
 !دست و پا کرده باشی خاقان! نه که اجاره نشین بشی

 :خاقان لبانش را تر کرد و با سری به زیر گفت

 !خوام روی پاهای خودم بایستممی -

کنی... خرج خودت و زنت رو در مگه االن روی پاهای خودت نایستادی؟ کار می -
ه خودت جمع و جور کن! منم بهت کمک انداز کن خونه واسمیاری... یکم پس

 گیریم؟ خیلی خوب؟کنم! وام هم میمی

 !بابا... ولی من همینجوری راحت ترمممنونم حاج -

 !چی بگم پسر جان؟! موفق باشی -

 .بعد از روی پله بلند شد و به سمِت دروازه رفت و از خانه خارج شد

 .خاقان نفِس عمیقی کشید و پله ها را باال رفت

 . خانه شد و به سمِت آشپزخانه رفتواردِ 

 .همتا را دید که در حاِل پوست کندِن خیار بود

 :به سمتش رفت و گفت

 خوبی؟ -

 :همتا لبخنِد مهربانی زد و گفت

 !ممنونم -
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 :مکثی کرد و گفت

ی خوب جور رم دنباِل خونه تو یه محلهبا حاج بابا حرف زدم... این هفته می -
 !کنممی

 :گفت  همتا لب گزید و

 ...ترسم مامان و جانانخاقان من... من می -

 :خاقان حرفش را قطع کرد و گفت

خوام دیگه در این باره حرفی اینقدر حرِف اونا واست مهم نباشه همتا! نمی -
 بشنوم... خیلی خوب؟

 .همتا مردد سری تکان داد و چیزی نگفت

دای بهم خوردِن دروازه ی همتا را ببوسد که با صخاقان آرام خم شد و خواست گونه
 .کالفه صورتش را پس کشید

 !دو دقیقه هم آرامش در این خانه وجود نداشت

 .ی در دیداز آشپزخانه خارج شد که خروش را در آستانه

 !خروشی که عجیب خروشان بود

 :خاقان گفت

 چته؟ باز رم کردی؟ -

 :خروش عصبی و با صدایی بلند گفت

 ی کتبی نوشته؟نامهگه؟ بابا رضایتری چی میانتظار داری رم نکنم؟ این آذ -

 ای؟نامهچه رضایت -

 !اجازه داده اون دوتا ازدواج کنن -

 !دونهصدات رو بیار پایین خروش! حتمًا یه چیزی می -
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دونه؟! آبرو واسمون نمونده حاج بابا عیِن خیالش هم چی چی و یه چیزی می -
 .نیست

 ...خروش -

اِی... خزان وتاست؟! ُخلود معلوم نیست کدوم جهنم دّرهدرد و خروش! مگه یکی د -
امون... خیال تو خیلی راحت از زیِر کار در رفت... آذری چمپاتمه زده روی خانواده

دستای کثیفشه!... علیسان و عمو معامله رو بهم زدن... من حرِص کی رو بخورم 
 هان؟

 .خاقان کالفه دستی به صورتش کشید و چیزی نگفت

تا حدودی حق داشت... ولی تندخو بود... با این تندخویی به جایی  خروش هم
 !رسیدنمی

 :خروش پوزخندی زد و گفت

 !کار کنماش چیدونم با اون آذری و دار و دستهولی می -

 چی تو سرته؟ -

 :خروش خواست از خانه خارج شود که خاقان جلویش را گرفت و گفت

 نی؟کار کخوای چیچی تو سرته خروش؟! می -

 :خروش پر حرص گفت

 !ذارم روی خواهرش! جوانه آذریخیال و خزان رو ازمون گرفت. منم دست می -

 :خاقان با چشمانی درشت شده گفت

گی تو روانی؟! با اون طفل معصوم چی کار داری؟ اون که روحش از چی می -
 !کارهای جسور خبر نداره

کنار خاقان... من اراده کنم مگه خیال روحش از کارهای ُخلود خبر داشت؟ برو   -
 .اون دختر رو تو دستام دارم
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شن؟ اصاًل به این فکر کردی که عمو و علیسان بفهمن دمار جانان و آرین چی می -
 از روزگارت در میارن؟

 !تونه بکنه... یادت که نرفته! من خروشمهیچکس هیچ غلطی نمی -

* * * * * * * * * * 

 .دوزمروی میِز عسلی چشم می با ذوق به کتاب های ریخته شده

 .ها را آورده بودامروز پیک این

 !کشیددیدم سرم سوت میقیمِت هر کتاب را که می

انتظار نداشتم جسور اینقدر روی من سرمایه گذاری کند. کالس های کنکور... این 
تاپی که به تازگی برایم گرفته بود... جسور... جسور یک فرشته است. کتاب ها... لپ

 !ی نجاِت منی نجات... فرشتهشتهفر 

 .رومشوم و به سمِت در میبا صدای زنِگ در از جایم بلند می

 .بینمی در میکنم. خزان را در آستانهدر را باز می

 :گویمبا لبخند می

 ...خزان؟! خوش اومدی! بیا تو -

 .شودزند و وارِد خانه میلبخنِد آرامی می

* * * * * * * * * * * 

 .ی جوانه را جور کنده بعد از گذِر چند ساعت توانست شمارهباالخر 

 .اش را گرفتروی صندلِی پارک نشست و شماره

 :ی دخترک پشِت خط طنین انداختبه بوِق سوم که رسید صدای نازک و پرعشوه

 بفرمایید؟ -

 .ی نامعلومی خیره شدمسخ شده به نقطه
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 .چقدر صدایش دوست داشتنی بود

جسور و خیال زیاد توجهی به او نکرد. صدایش را باید از کجا  در عقد و عروسِی 
 شنید؟می

 .ای تردید سراغش آمدبرای دقیقه

 :صدای خاقان در سرش اکو شد

 ˝ !کار داری؟ اون روحش از کارهای آذری خبر ندارهبا اون طفل معصوم چی - ˝

 :ی صدای دخترک به خودش آمدبا شنیدِن دوباره

 !الو؟ -

 :ف کرد و گفتصدایش را صا

 جوانه؟ -

 خودم هستم بفرمایید؟ شما؟ -

 !من... من خروش هستم -

 :دخترک چند لحظه ساکت ماند و دست آخر گفت

 !به جا نیاوردم -

 !خروش... خروش حاجیان! برادِر خیال -

 :اش افتاد گفتجوانه که تازه دوهزاری

وشم میاد خیلی آهـــان! شما بابای آرین هستین! وای من خیلی از پسرتون خ -
 !است! شما که تا به حال پیِش ما نیومدین تا آرین جون رو ببینمبامزه

 .باز هم عذاب وجدان

 .شدبا تٔاهلی که نسبت به جانان داشت باز داشت به جوانه نزدیک می
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ی داداشم رو گیر چرا با من تماس گرفتید؟ با داداشم کار دارین؟ نکنه شماره -
 نیاوردین؟

 !با داداشت کاری ندارم! با تو کار دارمنه نه...  -

 :صدای دخترک رنِگ تعجب گفت

 !با من؟ -

خواستم یه چیزی واسش بگیرم گفتم شاید من... راستش تولِد آرین نزدیکه می -
 !بتونی کمکم کنی

 !اتون هست... جانان خانم هم که هستمن؟ اوممم راستش کلی خانم تو خانواده -

ی تو واسه آرین یه خوام با سلیقهای! میلی با سلیقهاز خیال شنیده بودم خی -
 !کادوی خوب بگیرم

 !زنم با هم بریمخیلی خوب باشه... من به خیال زنگ می -

نه نه... خیال االن درگیره خونه و زندگِی... اذیتش نکنیم بهتره... یه کاری کنیم...  -
 !ریممن میام دنبالت با هم می

 ...ولی داداشم -

 !ه داداشت نگوچیزی ب -

 یعنی به داداشم دروغ بگم؟ -

 ...دروغ چرا؟ نگو -

 :جوانه نفِس عمیقی کشید و گفت

 .خیلی خوب... این یه بار رو باهاتون میام -

و لبخنِد شروری که روی لباِن خوش فرِم خروش نقش بست... خبر های خوبی 
 .دادنمی

* * * * * * * * * * * 
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 .از ساختمان خارج شدم

 .کردیلی خوب بود. بازگشت به درس و کتاب حِس خوبی را به من القا میامروز خ

 .شدخوشحال بودم و لبخند از روی لبانم پاک نمی

 .آیدجسور گفت که خودش دنبالم می

 .داد بسیار خرسند بودماز اهمیتی که به من می

 .ی آموزشگاه منتظِر جسور ایستادمجلوی دروازه

 .بری نشدحدوِد پنج دقیقه گذشت اما خ

اش ام را از کیفم در بیاورم تا شمارهکالفه نفسم را بیرون فرستادم و خواستم گوشی
پوش ازش بیرون آمدند و را بگیرم که َوِن بزرگی جلوی پایم ترمز کرد چند مرِد سیاه

 .بازوانم را گرفتند

 :ترسیده جیغ زدم

 ...ولم کنین، شما کی هستین؟! ولم کنین... جسور... جسور -

 .یفم همانجا افتاد و آنها به زور مرا سواِر ماشین کردندک

 .اشک از چشمانم جاری شد

 !ها دیگر چه کسانی بودند؟خدایا این

* * * * * * * * * * 

 ...ای پارک کرد و پیاده شد اماماشین را گوشه

 .خیال را آن اطراف ندید

 .با خود فکر کرد حتمًا دروِن آموزشگاه است

رفت اما با دیدِن کیِف خیال که روی زمین افتاده بود اخم در  به سمِت آموزشگاه
 .هم کشید
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 .کیف را برداشت و وارِد آموزشگاه شد

 .به سمِت اتاِق مدیر رفت و بدوِن در زدن وارد شد

 :مدیر با دیدِن جسور از جایش بلند شد و گفت

 !بفرمایید آقای آذری -

 خیال کجاست؟ -

 :مدیر متعجب گفت

 !ه رفته بیرون. فکر کنم جلوی دروازه منتظرتون بودخیلی وقته ک -

 :اش غریدهای قفل شدهکیف را در دستش فشرد و از بیِن دندان

 !َادیب -

 .ی پیش را به یاد آورد. وقتی َادیب به نمایشگاهش آمده بودیک هفته

 →فلش بک←

 .سرگرِم حساب و کتاب های نمایشگاه بود که در بدوِن در زدن باز شد

 .گفت حتمًا شاهکار است  با خود

 .سرش را باال گرفت اما با دیدِن َادیب اخم در هم کشید

 خواست؟این مرد اینجا چه می

 :َادیب با لبخنِد ریلکسش گفت

 !واهلل شما نمیای مجبوریم ما بیایم بهت سر بزنیم آق جسور -

 :عصبی از روی صندلی بلند شد و گفت

 خوای؟اینجا چی می -

 :ر به خود گرفت و گفتی متفکادیب چهره
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 .خوام آدمت کنمدونم... شاید میخوام؟ نمیچی می -

 :ی عصبی کرد و گفتجسور تک خنده

 !ریداری تند می -

 :کند به غر زدناز همان اول شروع می

بابا و خروش ایه! از حاجشناسی که... َیک گیریوای خیال این پسره شاهکار رو نمی -
 !هبدتره فقط دسِت بزن ندار 

اینطوری نگو خزان... خدا رو خوش نمیاد... اگه شاهکار نبود دور از جون االن باید  -
 !گرفتیمهفتِم تو رو می

 :روی مبل نشست و شالش را از روی سرش برداشت و گفت

ها رو بابا... کل روز باهاش زیِر یه سقفم دو دقیقه میام بیرون خیال اینبی -
 .خوام حرفش باشهنمی

 :گویددهد و میهایم سوق میسمِت کتابنگاهش را 

 !خوای کنکور بدی؟می -

 :گویمبا لبخند می

 !دهآره، جسور اجازه می -

 :لبخنِد مهربانی زد و گفت

 ...چه خوب! موفق باشی عزیزم... راستش خیال -

 :گویدکند و میمکثی می

شه با ... میگه هر کی باید خرِج خودش رو در بیارهمن دنباِل کارم! شاهکار می -
 جسور حرف بزنی یه کاری واسم جفت و جور کنه؟

 :گویمدهم و میسری تکان می
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 حتمًا... چرا که نه؟ -

 ممنونم... از ُخلود خبری نیست؟ -

 ...دیروز اینجا بود -

 :گویدهیجان زده می

 شد؟جدی؟... چی -

 !مونهخزان کلی بدهی باال آورده... پیِش دوستش میالد می -

 :گویدکند و میا با انزجار جمع میصورتش ر 

 !ش تقصیِر اون میالِد... اون خرابش کرد! وگرنه ُخلود رو چه به این کارها؟همه -

 !نگرانشم -

 خواد واسش دل بسوزونی؟نباش! اون نگراِن خودش نیست تو نمی -

 :پوزخندی زد و ادامه داد

سِر دنیا آخرش هم واسه من دل سوزوندی چی شد؟ با اون عوضی رفتم تا اون  -
 !بیننآشغال دوزاری میولم کرد... االن هم که همه منو به چشم یه 

 :گویمکنم و میرنجور نگاهش می

 !اینجوری نگو -

 :گویداندازد و میسرش را پایین می

شد. تو کردم همه چیز قشنگ تر میموندم و با جسور ازدواج میشاید اگه من می -
کردیم! اینطور که من ی و من و جسور با هم زندگی میکردبا علیسان ازدواج می

 !دیدم جسور مرِد بدی نیست... زود قضاوتش کردیم

دانم این چه حسی است؟ حساسیت؟ حسادت؟ یا عصبانیت؟ این چه حسی نمی
 !کند بلند شوم و موهای خواهِر عزیزتر از جانم را بکشم؟است که دارد مرا وادار می
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ه چشِم دیگری نگاه کند. جسور ماِل من است. سهِم من او حق ندارد به جسور ب
 .است. تنها کسی که حق دارد در آغوشش جای بگیرد من هستم

زند و دندان هایم روی هم ساییده دانم که حال صورتم از خشم به قرمزی میمی
 .شوندشوند و دستانم خود به خود مشت میمی

 :گویدکند و میای میخزان تک خنده

نشو عزیزم! احتماالت رو گفتم! وایستا ببینم... تو... تو از جسور خوشت  عصبانی -
 !میاد؟

 :ای درنگ گفتمبدوِن لحظه

 !شوهرمه -

 !شوهِر اجباری -

 !اجبار یا اختیار... جسور شوهِر منه -

 !ای نیست که دل به یه نزول خور ببندی خیالاین دلیِل قانع کننده -

 :با عصانیت گفتم

پیش که جسور مرِد خوبی بود... تا گفتم ازش خوشم میاد شد نزول  تا دو دقیقه -
 خور؟

اسلحه به دسته خیال! این بازیهر چقدر هم خوب و شرافتمند باشه یه نزول خوِر  -
ش از راِه نزول و کنه همهوقت یادت نره که امکاناتی که برات فراهم میرو هیچ

 !هبازی

 .شودی من از خانه خارج میی مات بردهو پشِت بنِد حرفش بدوِن توجه به قیافه

 .کنمجوشش اشک را در چشمانم حس می

 ...گریه نکن خیال... گریه نکن

 .آیدجسور از زناِن قدرتمند و با اراده خوشش می
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 کنی؟چرا همیشه به عالیِق جسور توجه می

 !خب او شوهرم است! شوهِر اجباری

 .باری یا اختیاری شوهرت استکنی... اجخیال داری حرِف خزان را تکرار می

باز... چه آدم کش... خدایا من به حرِف که گوش دهم؟  بازیچه نزول خور... چه 
 با حرِف چه کسی جلو بروم؟

کرد تو االن همسِر علیسان بودی... علیسانی گفت... اگر فرار نمیخزان راست می
 .که پزشک بود... علیسانی که یک شغِل شرافتمندانه داشت

 .. جسور... جسور برایم با بقیه فرق داردجسور..

 ...با علیسان... با علیسان فرق دارد

 جسور دوستم دارد و من... من... من هم دوستش دارم؟

 !دانم خدایادانم... نمیدوستش داری خیال؟... نمی

 :ادیب ابرو باال انداخت و گفت

داداشم داشتی تند رم؟ نه بابا... تو وقتی یه گلوله زدی تو مِخ دارم تند می -
 رفتی؟نمی

 .کالفه نفسش را بیرون فرستاد

 !باز هم آن موضوِع قدیمی

 :ادیب دوباره گفت

 !شنیدم ازدواج کردی! زنت خوشگله! مراقبش باش -

 :اش را گرفت و داد زدخونش به جوش آمد. به سمِت ادیب حمله ور شد و یقه

 !چه گهی خوردی مرتیکه؟ -

 :ستانش را روی دستاِن جسور گذاشت و گفتای کرد و دادیب تک خنده



                 
 

 

 غزل داداش پور|  کاسرمان   

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

165 

 

 !اش هم منهشدار دادم... مراقِب زنت باش جسور آذری... شهر پر از گرگه، یکی -

 .و دستاِن جسور را پس زد و از اتاق خارج شد

 :جسور عصبی فریاد زد

کنی مرتیکه؟ کی رو؟ من؟ جسور کشمت نمک به حروم... کی رو تهدید میمی -
 آذری؟

 : عمیقی کشید و زمزمه کردعصبی نفِس 

 ...کشمتکشمت... میمی -

 →حال←

 .از آموزشگاه بیرون زد

 .هماننِد مرِغ سر کنده شده بود

 !خدایا دیگر این چه بالیی بود؟

 .ی شاهکار گرفتسواِر ماشینش شد و شماره

 :به بوِق دوم که رسید صدای شاهکار پشِت خط طنین انداخت

 جانم داداش؟ -

 ...گردی شاهکارکنی... وجب به وجِب شیراز رو میها رو جمع میی آدمهمه -

 چی شده جسور؟ -

 :اش کشید و گفتدستی به پیشانی

 !َادیِب عوضی خیال رو دزدیده -

 :شاهکار متعجب و با صدایی بلند گفت

 چــــــی؟ -

 :کالفه گفت
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 .وقت تلف نکن شاهکار... خیال تا شب خونه است -

ی ادیب را گرفت. به بوِق پنجم که رسید صدای ریلکِس شمارهو تماس را قطع کرد و 
 :ادیب پشِت خط طنین انداخت

 ی ما رو گرفتی؟ات آتیش گرفته شمارهبه به جسور خان؟ خونه -

 :عصبی داد زد

 خیال کجاست الشخور؟ چجوری جرئت کردی به زِن مّّّنّّّ دست بزنی آشغـــال؟ -

 :ادیب خندید و گفت

 ...ش گرفته؟ خیال حالش خوبهات آتیپس خونه -

 :مکثی کرد و با لحِن ترسناکی گفت

 !البته... فعالً  -

 :جسور عربده زد

 !کشمتکنم عوضی... میکشمت... زنده زنده خاکت میکنم... میپیدات می -

 .فعاًل که دست و بالت بسته است -

 و این بوِق ممتد بود که به جای صدای نفرت انگیِز ادیب پشِت خط طنین
 .انداختمی

 :گوشی را روی صندلی پرت کرد و مشتش را روی فرمان فرود آورد و عربده زد

 !خیال -

* * * * * * * * * * * 

اید که با خود فکر کنید اینجا دیگر آخِر خط است تا به حال در وضعیتی قرار گرفته
 ان؟تو خِط بعدی وجود ندارد! فکر کنید که اینجا آخِر دفتر است؟ دفتِر زندگی

 .اممن االن دقیقًا در همان وضعیت قرار گرفته
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 .یک اتاقِک تاریک با المِپ زرد رنگی که باالی سرم روشن بود

صندلِی چوبی و دستانی که با طناِب کلفت بسته شده بودند و چسپی که روی 
 .دهانم زده شده بود

توانم میدانم اینجا کجاست و این آدم ها چه کسانی هستم اما بی برو برگشت نمی
 .حدس بزنم که یک ربطی به جسور دارند

 .وگرنه حاج بابا که از این دشمن ها نداشت

 .یا شاید ربطی به جسور نداشته باشند و قاچاِق انسان کنند

 نکند مرا بکشند و اعضای بندم را قاچاق کنند یا نکند مرا به ُدِبی بفرستند؟

 .چشمانم را محکم روی هم فشردم

 کنی خیال؟است که میاین چه فکر هایی 

 ...آیدآرام باش... جسور به دنبالت می

 ...کندجسور پیدایت می

 ...جسور

 ...جسور

 کجایی؟

* * * * * * * * 

با عجله خواست از خانه بیرون بزند که خزان جلویش را گرفت و حق به جانب 
 :گفت

 !کجا این وقِت ظهر؟ -

 :کالفه گفت

 !به تو چه بچه؟ برو کنار -
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ری؟ رنگت چرا پریده؟ جسور چی گفت؟ اتفاقی واسه خیال افتاده؟ اری میکجا د -
 !درست حرف بزن ببینم

 :کالفه نفِس عمیقی کشید و گفت

 !خیال رو دزدیدن -

 :خزان با دهانی باز گفت

 چی؟ -

 .حاال فهمیدی برو کنار بذار برم به کارم برسم -

 .و خود خزان را پس زد و از خانه خارج شد

 .ا روی زمین نشستخزان همانج

 .آخرین بار با خیال بحثش شده بود

 .کردخیالی که همیشه و همه جا حمایتش می

 .ی چشمش جاری شداشک از گوشه

 خیال کجا بود؟ چه کسی دزدیده بودش؟

 .مطمئن بود که از بدخواهاِن جسور هستند

 .ی خاقان را گرفتعصبی از روی زمین بلند شد و شماره

کند. جسور خطرناگ ا شود. خودش او را از جسور دور میفقط بگذار خیال پید
 ...است... خیلی خطرناک است

 :صدای خاقان پشِت خط طنین انداخت

 خزان؟ -

 :بدوِن اینکه سالم بگوید گفت

 !خیال رو دزدیدن -
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 :حاج فرهاد متعجب گفت

 زنی؟چی شده زن؟ چرا داد می -

 :و متعجب تر گفت ی خاقان سوق دادی رنگ پریدهنگاهش را به چهره

 !چی شده؟ ِد حرف بزنین دیگه -

 :جا روی زمین نشست و با گریه گفتفرخنده همان

 ...خیالم... خیالم -

 :همتا ترسیده گفت

 شده؟خیال چی -

 :خاقان گفت

 !خیال رو دزدیدن -

 .حاج فرهاد شکه روی پله نشست

 :همتا به سمتش رفت و گفت

 حاج بابا؟ حاج بابا خوبی؟ -

 :هاد به سختی بزاِق دهانش را قورت داد و گفتحاج فر 

 !خوبم -

 :بعد رو به خاقان گفت

 کی دزدیده؟ -

 :خاقان عصبی گفت

دونم ولی مطمئنم از دشمن های دامادته! من چقدر گفتم خیال رو ندین نمی -
بهش... من چقدر گفتم خیال حیفه! من چقدر گفتم این کار رو نکنین... ولی کو 
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ذارم دو دقیقه گیرم... نمیین خیال پیدا بشه خودم طالقش رو میگوِش شنوا! بذار
 !دیگه پیِش اون حروم لقمه بمونه

 :فرخنده با گریه گفت

 ...االن وقِت این حرفاست پسر؟ خیالم... خیالم کجاست؟ خیالم -

 .ی فرخنده همتا هم به هق هق افتادبا آه و ناله

 .اشک در چشماِن خاقان حلقه زد

 .ی نا معلومی خیره شدغموم به نقطهحاج فرهاد م

 این دیگر چه بالیی بود؟

* * * * * * * * * 

 :عصبی لگدی به صندلِی چرخدار زد و فریاد کشید

یعنی چی که نیست؟ یعنی چی؟ این شیراز مگه چند تا سوراخ سنبه داره؟ هان؟  -
 کجاست؟ خیال کجاست؟

 :شاهکار به سمتش رفت و گفت

 !کنیمات رو حفظ کن! پیداش می.. خونسردییکم آروم باش داداش. -

 :باز عربده زد

ات گی خونسردیدونم خیال کجاست! اون وقت تو بهم میدوازده ساعته که نمی -
 رو حفظ کن؟

شاهکار خواست چیزی بگوید که دِر دفتر با شتاب باز شد و خروش عصبی وارِد دفتر 
 :در صورتش عربده زد اش یا چسپید وشد و به سمِت جسور یورش برد و یقه

 خیال کجاست؟ -

 :جسور عصبی تر هلش داد و داد زد
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 !فقط تو یکی کم بودی -

 :خروش عربده زد

 !نشونمت آشغالاگه بالیی سِر خیال بیاد به خاِک سیاه می -

کشی؟ تا خیال بود خیلی هواش رو تو کی هستی که واسه من خط و نشون می -
 !داشتی مثاًل؟

 !به جاِن آرین پیداش کنم طالقش رو ازت نگیرم خروش نیستمبه جاِن مادرم،  -

 :جسور لگدی به میز زد و با صدای بلندی گفت

 !تونه خیال رو ازم بگیرههیچ االغی نمی -

 !فعاًل که ازت گرفتن با عقل -

 :شاهکار کالفه گفت

شه نه تو َاه! دو دقیقه زبون به دهن بگیرین! با داد و فریاد نه خیال پیدا می -
تونی شاخ و شونه بکشی... بسه تونی طالقش رو از جسور بگیری و نه تو میمی

 !دیگه! باید پیداش کنیم... بعدش هر کاری که دوست دارین انجام بدین

 .ر به دیوار تکیه دادخروش عصبی و کالفه روی یکی از صندلی ها نشست و جسو

 .با این کار هر دویشان موافقتشان را اعالم کردند

 :شاهکار نفِس راحتی کشید و گفت

خیلی خوب... ما مکان هایی که احتمال داشت َادیب خیال رو اونجا ببره رو  -
 ...گشتیم

 :خروش حرفش را قطع کرد و گفت

 ادیب کدوم خریه؟ -

 :شاهکار جوابش را داد



                 
 

 

 غزل داداش پور|  کاسرمان   

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

172 

 

 .رو دزدیده... یکی از دشمن های جسورادیب خیال  -

 .خروش چیزی نگفت

 .کشیداما آتش از چشمانش فواره می

 :شاهکار ادامه داد

به بچه ها سپردیم که وجب به وجِب شیراز رو بگردن ولی... باز خبری نشد! نه  -
 !اشخبری از ادیب هست و نه دار و دسته

 :جسور گفت

 !ادیب بهم زنگ زد -

 :شاهکار گفت

 ب؟خ -

 !خب چی؟ تهدید -

 :خروش گفت

 دین؟چرا به پلیس خبر نمی -

 :شاهکار و جسور سکوت کردند و خروش پوزخندی زد و گفت

خواد؟ فهمیدم! خب؟ االن تکلیف چیه؟ کجا باید دنبالش بگردیم؟ ادیب چی می -
 خواین که خواهرم دستی دستی نابود شه؟ هان؟نمی

 .وار گرفت و از دفتر خارج شداش را از دیجسور پوزخندی زد و تکیه

 .ی ادیب را گرفت اما خاموش بوددر همان حال شماره

 .عصبی دندان روی هم سایید

 خیال... خیال کجایی؟
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ای در دستش وارِد نمایشگاه ی روبرویی با جعبهدِر نمایشگاه باز شد و پسِر قهوه خانه
 :شد و به سمِت جسور رفت و گفت

 !سالم جسور خان -

 :حال گفتی به سرش کشید و بیجسور دست

 !سالم -

 :پسرک جعبه را به سمِت جسور گرفت و گفت

 !یه آقایی اومد جلوی قهوه خونه این رو داد گفت بدمش به شما -

 :جسور اخمی کرد و گفت

 نگفت کیه؟ -

 !نه -

 چه شکلی بود؟ -

 !کاله کاسکت داشت درست ندیدم -

 :جعبه را گرفت و گفت

 !ستت طالخیلی خوب... برو د -

 .پسرک سری تکان داد و آنجا را ترک کرد

 .جسور جعبه را باز کرد. با دیدِن چند تار از موهای خیال روح از تنش جدا شد

 .این موها... به این رنگ... این ها بی برو برگشت ماِل خیال بودند

ترس از دست دادِن عزیزان خیلی »کاغذی کناِر موها بود که رویش نوشته شده بود: 
 «ده مگه نه؟ این ترس رو تجربه کن جسور آذریب

 :عصبی نعره زد

 !عوضی -
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 .ای که جسور زد شاهکار و خروش از دفتر بیرون آمدندبا نعره

 :شاهکار پرسید

 چی شده؟ -

 :جسور عصبی جعبه را در دستش تکان داد و نعره زد

 !دست به موهای زِن من زده! زِن مّّّنّّّ -

کند نادر شاه است... البته هر کس نداند فکر می تاکید کرد که« من»طوری روی 
 !دسِت کمی هم از نادر شاه ندارد

 .شاهکار جعبه را ازش گرفت و با صدای بلند یادداشت را خواند

 :خروش عصبی رو به جسور داد زد

 !ها تقصیِر توئه بی عرضهی اینهمه -

 :جسور بدتر داد زد

 !تو یکی زِر مفت نزن -

 :رفت که شاهکار گفتو به سمِت ماشینش 

 کجا؟ -

 !سِر قبرم -

 .و سواِر ماشین شد و با سرعِت نور از آنجا دور شد

 :خروش عصبی لگدی به یکی از ماشین های نمایشگاه زد و گفت

ی خواهرم رو به جای تاِر تا کی باید دست رو دست بذاریم؟ تا وقتی که جنازه -
 موهاش بندازن جلوی در؟

 :شاهکار گفت

 !ات رو حفظ کنخونسردی -
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 !تو یکی الل شو که با توام کار دارم مرتیکه -

 چه طرِز حرف زدنه؟ -

بابا و خروش خواست باز به شاهکار بتوپد که دِر نمایشگاه باز شد و خاقان، حاج
 .یاشار وارِد نمایشگاه شدند

 :شاهکار آرام زیِر لب زمزمه کرد

ت! خدا خودش عاقبتم رو بخیر ها تنها گذاشخودش پا شد رفت... من رو با این -
 !کنه

 :حاج فرهاد بدوِن اینکه شاهکار را در نظر بگیرد رو به خروش گفت

 چی شد؟ -

 :خروش شاکی گفت

 !تونه بخورهخواستی بشه حاج بابا؟ مرتیکه هیچ ُگهی نمیچی می -

 :شاهکار معترض و عصبی گفت

 !کنی لندهورداری تو ملکش بهش توهین می -

 :خروش داد زد

خوام! صحیح ملِک حرومش رو بذاره در کوزه آبش رو بخوره! من خواهرم رو می -
 !و سالم

 !گردیمداریم دنبالش می -

 کو؟ کجاست؟ -

 :خاقان وارِد بحث شد

 به پلیس خبر دادین؟ -

 :خروش پوزخندی زد و جوابش را داد
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 !ها رو بگیرهپلیس؟ پلیس اول باید بیاد این -

 :یاشار گفت

بهتره همه متحد بشیم تا بتونیم خیال رو پیدا کنیم... پیداش کردیم  خروش االن -
 !مثِل سگ و گربه بیوفتین به جوِن هم

 :خروش گفت

 !تو یکی زر اضافی نیا -

 :حاج فرهاد گفت

دم دو دقیقه هم پیِش گه... خیال رو که پیدا کردیم اجازه نمییاشار راست می -
 !این آدم بمونه

 :در دل گفتشاهکار پوزخندی زد و 

 !جسور هم گذاشت -

* * * * * * * * * * 

 .در با صدای قیژی باز شد

 .ترسیده نگاهم را به مرِد بلند باالی روبرویم دوختم

 !باریدمردی بور با فکی زاویه دار و چشمانی که ازش آتِش نفرت می

 :ام زد و سرم را باال آورد و با لحِن چندش آوری گفتدست زیِر چانه

 تونه پرنسسش رو نجات بده؟. سوپرمن دست و بالش بسته است؟ نمیالهی.. -

 .ام را عقب بکشم که محکم تر چانه هم را گرفتسعی کردم چانه

 .تا به حال این مرد را اینجا ندیده بودم

 .چند ساعِت پیش یک مرِد دیگر آمد و با قیچی چند تار از موهایم را برید

 !ط نجات یافتن مهم بود و نجات یافتنموهایم اصاًل برایم مهم نبود... فق
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 :با صدای مرد به خودم آمدم

شه اون آدم ازدواج خبِر ازدواج کردِن جسور رو که شنیدم با خودم گفتم مگه می -
 ...کردی دخترهای دور و برش نمیکرده باشه؟ اون حتٰی یه نیم نگاه هم حواله

ی چشمم ی اشکی از گوشهام کشید که باعث شد قطرهمکثی کرد و دستی به گونه
 .سرازیر شود

 :ادامه داد

 !نگو یه جواهر پیدا کرده! یه جواهِر آبی -

 منظور از جواهِر آبی به چشمانم بود؟

 !خدا لعنتش کند

 .جیغی کشیدم که در اثِر چسپی که روی دهانم زده شده بود خفه شد

 :ای کرد و گفتتک خنده

 !آذریمنم دست گذاشتم روی جواهِر آبِی جسور  -

 .ام را بوسید که جیِغ دیگری کشیدم و باز جیغم خفه شدخم شد و آرام گونه

 !خدا لعنتت کند

 :گویدگیرد میکند و در حالی که ازم فاصله میای میتک خنده

ات رفع بشه... دلم زنم... یکم باهاش حرف بزن... دلتنگیاالن به جسور زنگ می -
 !ِل یه شیطانسوزه... افتادی تو چنگاواسه تو می

ی جسور دانم شمارهای که میآورد و بعد از اینکه شمارهاش را از جیبش در میگوشی
 .کندگیرد؛ چسِپ روی دهانم را باز میاست را می

 .گذاردتماس را روی اسپیکر می

 :لرزاندی جسور پشِت خط چهارستوِن بدنم را میشود که نعرهبوِق اول تمام نمی
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اندازمت الشخور! با چه جرئتی به موهای زِن من دست زدی یبه ُگه خوردن م -
 ناموس؟بی

 !پس موهایم را برای جسور فرستاده بودند تا جریحه دارش کنند

 :گویدکند و میای میمرد تک خنده

 !کنهزنیم... خیال باهات صحبت میی این چیزها حرف نمیفعاًل درباره -

 :کنددار زمزمه میجسور با صدای آرام و خش

 خـ... خیال؟ -

 :گویمبا هق هق می

 !جسور تو رو خدا نجاتم بده! جسور این کیه؟ من چرا اینجام؟ جسور تو رو خدا -

 :گویدجسور دستپاچه می

ای خیال... باشه باشه عزیزم... باشه تو گریه نکن... گریه نکن شب نشده خونه -
 !گریه نکن عزیزم

 :ویدگدهد و میی بلندی سر میمرد خنده

اینقدر مطمئن حرف نزن جسور خان... شاید امشب خیال تو تخِت من باشه! مگه  -
 نه خیال؟

 .ی گوشم پاره شده استکنم پردهزند حس میای که جسور میبا نعره

 زند... نعره... نعره... نعرهگوید... فقط نعره میچیزی نمی

 :گویدو در آخر با نعره می

خوای الشخور؟ کنم آخرتِت یزید! چی میات رو میدستت به خیال بخوره زندگی -
 خوای؟چی می

 .گیردخندد و حرصم میخیال میمرد بی
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 !کرد؟ برود گم شوداین دیگر چه کسی بود؟ وسِط زندگِی ما چه می

دی این تونم ازت بخوام! اینطور که تو نشون میخوام؟ خیلی چیزها میچی می -
 !جواهِر آبی واست خیلی ارزشمنده

 :زندمالحظه باز هم عربده میجسور بی

َیک جواهری نشونت بدم که... کجایی الشخور؟ کجایی؟ مردی بیا خودت رو  -
 !نشون بده عوضی

 :گویدرود و میمرد نمایشی به فکر فرو می

جا تونیم با هم قرار بذاریم... دقیقًا همینتونیم یه کاری کنیم آقای آذری... میمی -
 !کنم جسور آذریم... به مبارزه دعوتت میکه خیال رو آورد

 .و آدرس را گفت و قطع کرد

 :کردم که لبخنِد زشتی زد و گفتبا چشماِن نم زده نگاهش می

 !ِهی! تو خیلی خوشگلی... جسور لیاقتت رو نداره -

 :با فکی قفل شده گفتم

 کار داری؟ تو کی هستی؟با جسور چی -

 :پوزخندی زد و گفت

 ؟خوای بدونیمی -

 :سکوت کرد و او ادامه داد

 !ام که جسور کشتشام؟... من برادِر کسیمن کی -

 .شودروح از بدنم جدا می

ی جسور شنیده بودم... اینکه ام چیزهایی دربارهدانید؟ من همیشه از خانوادهمی
 !آدم کش هم است... اما از یک غریبه به هیچ عنوان
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 !نبودداد ای که نشان میشاید جسور آن فرشته

 !شاید جسور پست ترین آدِم روی زمین بود

 !شاید جسور خون خوار ترین جسور بود

اما جسور بود... و من از این جسور خوشم آمده بود... این جسور را دوست داشتم... 
 !باز... چه نزول خور بازیچه آدم ُکش... چه 

حساب های جسور برادِر من تو اوِج جوونی ُمرد... واسه چی؟ فقط بخاطِر اینکه  -
کرد کاِر داداِش منه! بردیا رو سِر هیچی آذری جا به جا شده بود و اون فکر می

 !گناه کشتکشت! بی

آورد. خاک برسرت خیال که برای اشِک حلقه زده در چشمانش دلم را به درد می
 !سوزانیدشمنت هم دل می

 گویدی میکشد که مانِع ریزِش اشک هایش شود و با بی رحمنفِس عمیقی می

بینی دختر جون! برات حیفه از االن بیوه امشب آخرین شبِی که شوهرت رو می -
 .گیرهبشی... ولی زندگِی دیگه... یکی بهتر سِر راهت قرار می

 :ترسیده جیغ کشیدم

 !با جسور کاری نداشته باش -

 :پوزخندی زد و گفت

 !ره بودی... ممنونم از همراهیتام با اونه خانم کوچولو... تو یه مهاتفاقًا کاِر اصلی -

 .و چسپ را به دهانم زد و از اتاقک خارج شد

 .زدمریختم و در دل خدا را صدا میاشک می

 ...خدایا... بالیی سِر جسور نیاید

 !کنماش نشود... خدایا به تو توکل میجسورم چیزی

* * * * * * 
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 :شاهکار بشکنی در هوا زد و گفت

 !پیدا کردم -

 :گفتحاج فرهاد  

 جای خیال رو؟ -

تونیم با نیرو به اونجا حمله کنیم و خیال خارج از شهره... بچه ها پیدا کردن... می -
 !رو پس بگیریم و یه حالی هم به ادیب بدیم

 :خروش گفت

 !خب پس منتظِر چی هستی گاومیش؟ بریم دیگه -

 :شاهکار ابرویی باال انداخت و گفت

 !اول باید به جسور خبر بدم -

 :وش کالفه گفتخر 

 !کرد... نه که الکی شاخ و شونه بکشهاون اگه عرضه داشت از زنش محافظت می -

 :ی خروش کرد و خاقان گفتشاهکار نگاِه بدی حواله

 !خیلی خوب بذار زنگ بزنه... فقط زودتر بریم خیال رو نجات بدیم -

 :یاشار حرِف خاقان را تٔایید کرد

 !حق با خاقانه -

 :نی گفتخروش با کج ده

 !تو یکی زر نزن... نه سِر پیازه و نه تِه پیاز -

 .و یاشار مثِل همیشه سکوت کرد

 .ی جسور را گرفتشاهکار شماره

 :به بوِق ششم که رسید صدای عصبِی جسور پشِت خط طنین انداخت
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 چیه؟ -

 کار کنیم؟جاش رو پیدا کردیم! چی -

 !رمهیچ کار... من تنها می -

 مگه؟دونی جاش رو می -

 !خواد تنها برمادیب االن زنگ زد... می -

 :شاهکار کالفه گفت

 !خودت رو به کشتن ندی احمق -

 :جسور عصبی عربده زد

 !بمیرم بهتر از اینه که دسِت اون الشخور به تن و بدِن زِن مّّّنّّّ بخوره -

 .و بدوِن اینکه به شاهکار مهلِت حرف زدن بدهد قطع کرد

 :هایش کشید که خاقان گفتشاهکار عصبی چنگی به مو

 چی شد؟ -

 !رمگه خودم تنها میمی -

 :خروش عصبی گفت

ذارم خواهرم دستی مگه هرکوِل که از پِسش بر بیاد؟ جمع کنین بریم بابا من نمی -
 !دستی از بین بره

 .شاهکار نفِس عمیقی کشید تا بر خودش مسلط شود

 !هر چه بدبختی بود برای شاهکار

 !ریمِت سرش میخیلی خوب... پش -

 :خروش رو کرد به یاشار و گفت

 !تو اینجا پیِش حاج بابا بمون -
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 :یاشار سری تکان داد که حاج فرهاد گفت

 من نیام؟ -

 :خاقان گفت

 ریم خیال رو میاریم باشه؟نه حاج بابا... یهو دیدی حالت بد شد! می -

 .حاج فرهاد سری تکان داد و چیری نگفت

* * * * * * * * 

 .وبرویم ایستاده بودمرد ر 

 .چسپ را از روی دهانم برداشته بود

 .در با صدای بدی باز شد و جسور در چارچوِب در نمایان

 :با چشمانی نم دار گفتم

 !جسور -

 .خواست به سمتم بیاید که مرد جلویش را گرفت

 !سال علیکم -

عربده ی مرد را چسپید و در صورتش جسور عصبی و با رفتارهایی کنترل نشده یقه
 :زد

کنی؟ هان؟ به چه جرئتی دست به موهای خیال تو با چه جرئتی با من بازی می -
 !زنی... به چه جرئتی واسم زِر اضافی میای؟! هان؟می

 :مرد لبخندی زد و گفت

دونی چیه؟ پیدا کردِن نقطه ضعفت توسِط آخ جسور... آخ! بدترین چیز می -
 !دشمنت! این جواهِر آبی نقطه ضعفه توئه
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که مرد روی زمین  (��جسور با کله به صورِت مرد ضربه زد )و باز جسور کردگدن
 .اش جاری شدافتاد و خون از بینی

جسور خواست به سمِت من بیاید که مرد پای جسور را کشید و جسور روی زمین 
 .افتاد

 .درگیری از سر گرفته شد

 !زند و کتکجسور عربده می

 !دکر آن مرد هم حرصش را خالی می

 !خواستم تمامش کنند و گوشی همراهم نبودو من بودم که با التماس ازشان می

 !دانم چقدر گذشت که هر دویشان آش و الش شدند و آن مرد بیشترنمی

 .جسور آرام آرام به سمتم آمد

 .کردخون از سر و رویش چکه می

 :ترسیده و با گریه گفتم

 !جسور؟ جسور خوبی؟ -

 .را باز کرد جوابی نداد. آرام طناب

طناب که باز شد خودم را در آغوشش انداختم که صدای آخش بلند شد اما برای 
 .اولین بار بود که درد کشیدِن او مهم نبود

 !وجودش مهم بود... اینکه هست... مراقبم است

 :گردنش را بوسیدم و با هق هق گفتم

 !جسور -

 :داری گفتدستی به کمرم کشید و با صدای خش

 !ایانم عزیزم؟ تموم شد! گفتم که شب نشده خونهجانم؟ ج -
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سرم را از گردنش بیرون آوردم که با آن مرد روبرو شدم. آن مرد اسلحه به سمت 
 :ی نود جیغ بزنمجسور گرفت و من فقط توانستم در دقیقه

 !جسور -

 .و صدای شلیِک گلوله و خونی که برای جسور بود

 .کردگلوله از گردنش رد شد و خراشی ایجاد  

 :ترسیده از آغوشش بیرون آمدم و گفتم

 !ات شد؟ جسور حرف بزنجسور؟ جسور چیزی -

 :آرام گفت

 !چیزی نیست... یه خراِش کوچیکه -

همان لحظه در باز شد و خروش و خاقان و شاهکار و چند آدِم دیگر وارِد اتاقک 
 .شدند

 :خاقان به سمتم آمد و گفت

 خوبی؟ -

 .وشم کشیدسری تکان دادم و او به آغ

خواهد بداند خوب هستم با نه... از بغل دانستم فقط میخروش اما سمتم نیامد. می
 !آورد. احساساتی نبودو آغوش و این چیز ها سر در نمی

شاهکار به سمِت آن مرِد آش و الش شده رفت و به کمِک چند مرِد دیگر آن را از 
 .دانم کجا بردنداتاقک خارج کردند و نمی

 .ش خوب نبودجسور حال

خروش و خاقان بلندش کردند و به سمِت بیرون بردند و من هم پشِت سرشان 
 :زدرفتم. خروش مدام غر می
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نچ نچ نچ نچ نچ! مرِد گنده رو ببین چجوری شده؟ خاک! خاک بر سِر بی عقلت  -
 !کنن

 .گفتمگفت اما چیزی نمیگونه به جسور میآمد که خروش ایناصاًل خوشم نمی

 .ا به نزدیک ترین بیمارستان بردیمجسور ر 

دکتر زخم هایش را شست و شو و پانسمان کرد و گفت که امشب باید بستری 
 .شود

 .خروش به خانه بازگشت... خاقان اما ماند

 .من در اتاِق جسور ماندم و خاقان بیرون

 .توانستم همراِه خوبی باشم چوِن حاِل خودم تعریفی نداشتهر چند اصاًل نمی

ندلِی فلزِی کناِر تخت نشستم و دسِت جسوِر خوابیده را گرفتم و سرم را روی ص
 .روی تخت گذاشتم

 :با صدای جسور چشمانم را گشودم

 !خیال؟ -

 .سرم را از روی تخت برداشتم و چشمانم را مالیدم و به او چشم دوختم

 جانم؟ خوبی جسور؟ دکتر خبر کنم؟ -

 :دستم را محکم گرفت و گفت

 اِی؟ مگه نرفتی خونه؟وبی؟ این چه قیافهخوبم! تو خ -

 :ی نفی تکان دادم و گفتمسرم را به نشانه

 !نه؛ تو حالت خوب نبود... خواستم کناِر تو باشم -

 :ام کرد و گفتنگاِه بدی حواله

 !خیال االن حاِل تو مهمه... اشتباه از من بود، تهدیدش رو جدی نگرفتم -
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 .کنمسکوت می

 !را بپرسم یا نهمرددم که این سوال 

 :گویمکنم و در آخر میکمی این پا و آن پا می

 جسور؟ -

 :گویدکند و آرام میدستم را نوازش می

 جان؟ -

 :گویمکنم و میلبانم را تر می

 تو... تو واقعًا داداِش اون مرده رو ُکشتی؟ -

 .دادماز نگاهش چیزی تشخیص نمی

 !خنثی

ا شتاب باز شد و خروش و خاقان وارِد اتاق تا دهان باز کرد که چیزی بگوید در ب
 .شدند

 خروش مگر به خانه نرفته بود؟

 :به سمتم آمد و گفت

 !پاشو بریم -

 :به جای من جسور با اخم گفت

 !کجا؟ -

 :خروش پوزخندی زد و گفت

 انتظار نداری که بذارم خواهرم پیِش توئه شارالتان بمونه؟ -

 .از روی صندلی بلند شومبعد بازویم را گرفت و وادارم کرد که 

 :خیز شد و گفتجسور به سختی روی تخت نیم
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 !آدجا نمیخیال هیچ -

 :گویدخروش عصبی می

 کنی؟تو تعیین می -

 !شوهرشم -

 !ی پیش نزدیک بود به کشتنش بدهشوهری که تا دو دقیقه -

فتاده کشم و با سری پایین اُ به سختی بازویم را از میاِن دسِت قدرتمندش بیرون می
 :گویممی

 !آم خان داداشمن نمی -

آورم. هنوز هم مثِل چی از او شنوم اما سرم را باال نمیصدای پوزخندش را می
 .ترسممی

 .کشدگیرد و میجسور دستم را می

 :گویدزند و میخاقان کالفه چنگی به موهایش می

ت احترام گذاشتم خیال... ببین تا به حال تو کارات دخالت نکردم... همیشه به نظر  -
ی تونی زندگی کنی؟ تا چند دقیقهولی خواهشًا یکم فکر کن... تو با این آدم می

 !مردی دخترپیش داشتی می

 :گویدگیرد و میجسور محکم تر دستم را می

تونه زندگی کنه... تا االن تو کاراش فضولی نکردی ِمن بعدش هم نکن جوجه می -
 !ُفُکلی

 :گویدکشد و میگیرد و میمی خروش بازویم را دوباره

 !دم خیال پیِش توئه الوبالی بمونهاون دخالت نکرده... من که کردم... اجازه نمی -

 :گویدکشد و میجسور دستم را می

 .آدجا نمیزر مفت نزن... خیال هیچ -
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 :کشدو باز خروش بازویم را می

 !آدمی -

 .کشدو باز جسور دستم را می

 !لود رو به کشتن بدمآد! نذار خُ نمی -

 :گویدقیدی میخروش با بی

 !بده... دستت هم طال -

 گفت؟ راضی به مرِگ برادرش بود؟گونه میکنم. چرا اینمتعجب نگاهش می

 :گویدخاقان کالفه می

گیره... خوب فکر کن خیال... َاه... بسه دیگه... بچه که نیست خودش تصمیم می -
 تونی با این آدم زندگی کنی؟پرسم میبرای باِر آخر ازت می

 ...کمی مکث... کمی درنگ... کمی تردید

آمیزی شده است؟ آدمی که اش با رنِگ سیاه رنگتوانم؟! آدمی که سراسِر زندگیمی
 !توانم؟اش پر است از خطِر جانی؟! میی زندگیلحظه لحظه

 !میرد... پس باید بتوانماگر نتوانم ُخلود می

 :گویماندازم و میرم و سرم را پایین میفشادسِت جسور را می

 !تونممی -

 :گویدزند و میخروش پوزخندی می

 ...ی خنگدختره -

 :گویدکند و میخاقان حرفش را قطع می

 !بسه خروش... بریم -

 !ذارم خیال پیِش این یابو بمونهچی چی و بریم؟ من نمی -
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 :گویدکند میام میی حوالهنگاهزند و خاقان بعد از اینکه نیمجسور پوزخند می

 !آد! بریمخودش سر عقل می -

 .شودکند به دنباِل خاقان از اتاق خارج میام میخروش بعد از اینکه نگاِه بدی حواله

نشینم و نگاهم را به سرامیک های روند دوباره روی صندلِی فلزی میآنها که می
 .دوزمسفیِد بیمارستان می

 کنی؟چرا نگام نمی -

 :گویمی حق به جانبش میآورم و خیره به چهرهفه سرم را باال میکال

 االن مشکل نگاه نکردِن منه؟ -

 !دقیقًا مشکل همینه! واسه من قیافه نگیرا خیال -

 :گویمشوم و بدوِن فکر میرحم میبی

 !رفتماگه بحِث جوِن ُخلود وسط نبود بعد از این اتفاق حتمًا می -

 .گیردگذرد که حِس پشیمانی تماِم وجودم را فرا میسخنم نمیای از ادا کردِن لحظه

نگرد و من در نگاهم چیزی او با نگاهی درمانده، عصبی، دلخور، کینه دوز به من می
 !جز شرمندگی ندارم

 :گویددهد و میسرش را عصبی تکان می

 !برو بیرون -

کشد و میکنم که دستش را بگیرم اما سریع دستش را پس دستم را دراز می
 :گویدمی

کنم که سالم از خیال برو بیرون... اگه تا دو دقیقه دیگه اینجا بمونی تضمین نمی -
 !این اتاق بری بیرون

 :گویمگیرم و میشوم و به زور دستش را میسمج می
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 !ببخشید -

 :کشددستش را پس می

ات بالیچی و ببخشید؟ حرفت رو شنیدم... آره اگه بحِث جوِن اون داداِش الو -
 !شدی چون من یه حروم خورموقت زنم نمینبود هیچ

 ...گفتبرای اولین بار بود که خودش در این باره سخن می

 :گویمکنم و میبا درماندگی نگاهش می

گم جسور... من حالم خوب نیست... من... من اصاًل حواسم نبود که دارم چی می -
 !تو رو خدا درکم کن

 :زندبده میبدوِن توجه به مکان عر 

ته به جونته! وقتی کنارتم حس دم... جونم بسمن عاشقتم... جونمم واست می -
کنم... یه حس خوب... کنم صد سال جوون ترم... احساِس سرزندگی میمی

زنی! من رحمی جلو روم وایستادی حرف از رفتن میشیرین... ولی تو چی؟! تو با بی
است؟]منظور از ُدکی علیسان است.[ من کمم برات؟! آره؟! دلت پیِش اون ُدکی

خواد بازم؟! دلت یه شوهِر متشخص می بازیام؟! من نزول خورم؟! من حروم لقمه
 !که یه شغِل شرافتمندانه داشته باشه؟! آره؟

 :گویمشوم و میدلخور از روی صندلی بلند می

 !زنی جسورفقط حرِف خودت رو می -

 .دهمی باریدن میشک هایم اجازهشوم و به او سریع از اتاق خارج می

 ای است؟این دیگر چه زندگی

 ـــــــــــــــــــــ

 ‹...یک هفته بعد›

 .کندویلچرش را به سمِت مرِد چشم آبی هدایت می
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 :گویدزند و میمرد با دیدنش لبخندی که کمتر کسی نظاره گرش بوده می

 !سالم -

 .کندو دستش را به سمِت جوانه دراز می

 :گویددهد و میمحترمانه دست می جوانه

 !سالم -

 :گویدکند و در آخر میخروش کمی این پا و آن پا می

 !خوشگل شدی -

 'گویدزند و میجوانه لبخنِد معذبی می

 !ممنونم -

 .از تعریفش خوشش آمده بود

 :گویدکند و میی مصلحتی میسرفه

 !یریم خوب باشهکنم واسه آرین یه سِت لباس و کتاب پازلی بگفکر می -

 :خروش سری تکان داد و گفت

 !فکر خوبیه -

 ریم اونجا... بریم؟یه پاساژ همین اطراف هست... من و مامی فروغ همیشه می -

 :های ویلچِر جوانه را گرفت که جوانه معذب گفتخروش سری تکان داد و دسته

 !آمخودم می -

 :خروش اعتنایی نکرد و گفت

 !جان دم جوانهمن انجامش می -

 !آید یک بار هم جانان را "جان" خطاب کرده بود یا نهحتٰی یادش نمی
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 ...ی چندان خوبی با جانان نداشترابطه

 !ازدواِج سنتی

 .االن هم فقط بخاطِر این با دخترک خوب برخورد کرد که در دلش جای باز کند

 !وگرنه خروش را چه به این کارها؟

 .به سمِت پاساژ رفتند

آورد. از جلِد خانِم محترم در آمده جوانه مدام شیرین بازی در می در حیِن خرید
 .بود

ای که از آذری ها داشت لبخند به روی این آذرِی کوچک خروش با تماِم کینه
 !پاشید... لبخندش تصنعی بود یا واقعی؟می

 !اهلل و اعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــ

و امروز آخرین روز از استراحِت  ی کامل استراحِت مطلق بودجسور یک هفته
 .مطلقش بود

 .رفتفردا به نمایشگاه می

به فروغ خانم و جوانه چیزی از دزدیده شدِن من و مجروح شدِن جسور 
 .دانستندنمی

 !کنندجسور گفت بهتر است که نداند... وگرنه الکی شلوغش می

 .این یک هفته باز با مِن بخت برگشته سرسنگین شده بود

رفتم باید این راننده که سهراب ی شخصی برایم گرفته بود و هرجایی که میراننده
 .آمدنام داشت همراهم می

 .ی چشم پاکی بودپسِر بیست و سه ساله

 .جسور رویش حساب باز کرده بود
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 .زیِر سوپ را کم کردم که زنِگ در به صدا در آمد

 .به سمِت در رفتم و گشودمش

 .م رفتبا دیدِن خزان اخم هایم در ه

این یک هفته فقط یک بار زنگ زده بود و حالم را پرسیده بود که... در واقع من با 
 .او سرسنگین بودم

 :وارِد خانه شد و خود را در آغوشم انداخت و گفت

دونی چه حسی داشتم وقتی خبری ازت خیلی نگرانت شده بودم خیال... نمی -
 !نبود

 :ه متعجب گفتبه زور خودم را از آغوشش بیرون کشیدم ک

 !خیال؟ -

 :در را بستم و گفتم

 چیدم... برای توام بشقاب بذارم؟تازه داشتم سفره می -

 :روم که تنها لبخنِد مهربانی زد و گفتانگار فهمید که دارم از زیِر حرف زدن در می

 !بذار عزیزم -

 .سری تکان دادم و به آشپزخانه پناه بردم

 .دچیزی نگذشت که او نیز پشت سرم آم

 :چیدم که گفتداشتم لیوان ها را روی میز می

 اتت؟نفهمیدی اون یارو کی بود که دزدیده -

 :ی نفی تکان دادم و گفتمسرم را به نشانه

 !دونم! با جسور خصومِت قدیمی داشتننمی -

 .یکی از صندلی ها را بیرون کشید و رویش نشست
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 :گفتزد  ی ریز شده ناخنک میدرحالی که به خیار و گوجه

 ...زندگی با جسور -

 :چشمانم را با عجز بستم و حرفش را قطع کردم

خزان خواهشًا چیزی در این باره نگو... گوشم ُپره از این حرفا! خاقان و خروش  -
خواست با جسور ازدواج کنم... طوری باهام رفتار کردن که انگار من دلم می

کار کنم؟! جسور رو ول چی گیخودشون بریدن و دوختن و کردن تِن من! االن می
 !کنم و بذارم ُخلود رو بکشه؟! آره؟! ُخلود برادرمه

 :خزان جدی نگاهم کرد و گفت

 !تو جسور رو دوست داری... بهش وابسته شدی دختر -

جسور از دخترهای »بغضم را قورت دادم و برای بار هزارم با خود تکرار کردم: 
 «!آیدضعیف خوشش نمی

بینمش، کنم، هر روز میدارم زیر یه سقف باهاش زندگی می بیشتر از یک ماهه -
 وقت انتظار داری وابسته نشم؟ذاره... اونلی به الالم میلی

 :گویمدهم و میقبل از اینکه حرفی بزند دستم را در هوا تکان می

ی ما هیچ ارزشی برامون ی اینا کمبوده! کمبوِد محبت! خانوادهدونم... همهآره می -
دونی چند بار آرزو کردم کاش منم نبوده خزان... چرا؟! چون مونث بودیم!! می قائل

وقت بدوِن اینکه به کسی جواب پس بدم برم بیرون... عاشق بشم... پسر بودم اون
زبون ام! ولی چی شد؟! شدم یه دختِر بدبخِت بیبرم خواستگارِی دختر موردعالقه

خنده، دختر جلوی بود! دختر بلند نمیکه حتٰی حرف زدن با نامحرم براش ممنوع 
کنه، دختر باید بشوره، دختر باید بسابه... دختر باید تر پاهاش رو دراز نمیبزرگ

 !بمیره! واسه مذکر بمیره

کردم که خزان نگران بلند شد و لیوانی آب برایم آنقدر جمله هایم را با حرص ادا می
 .ریخت و کمکم کرد بنوشم
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دونم، منم توی همون خونه ی اینا رو میدونم، همهیال... میالهی قربونت برم خ -
 !فرهاِد حاجیانمبزرگ شدم... منم دختِر حاج

 .نفِس عمیقی کشیدم و بابِت آب ازش تشکِر کوتاهی کردم

 :صدای جسور را از پشِت سرم شنیدم

 چی شده؟ -

 .برگشتم و سعی کردم نگاهم را بدزدم تا پی به حاِل خرابم نبرد

کردیم، بیا بشین برات ی... خزان اومده بهم سر بزنه داشتیم درد و دل میهیچ -
 !غذا بکشم

دهد که روی کند رضایت میی من و خزان میبعد از اینکه نگاِه مشکوکی حواله
 .صندلی بنشیند

 .رودنشیند و میشود و خزان بعد از نهار کمی دیگر مینهار در سکوت سرو می

روم و کتاب های تست را بر شویم به سمِت اتاقمان میمی بعد از اینکه ظرف ها را
 .دارم تا کمی تست بزنممی

 .ریزمروم و کتاب ها را روی میز عسلی میزنم و به سمِت هال میاز اتاق بیرون می

 .دیدجسور روی مبل نشسته بود و تلوزیون می

 .کتاب هایم را که دید تلوزیون را خاموش کرد

 .روع به تست زدن کردمبدوِن توجه به او ش

 .ی مثبت در کنکور بودام بهتر از تشریحی بود و این یک جنبهمهارِت تست زنی

 .رومزنم و با سواالت کلنجار میدو ساعت بی وقفه تست می

 .کندجسور همچنان آنجا نشسته و مرا نگاه می

به بدنم آورم و کش و قوسی گیرد سرم را از کتاب در میخستگی که بدنم را فرا می
 .دهممی
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رنگی خواهم به آشپزخانه بروم تا چای خوشکنم و میکتاب ها را همانجا رها می
 ...کند. چه عجببرای خودم بریزم اما صدای جسور متوقفم می

 !بیا اینجا -

 .کند. یعنی بیا اینجا بشینروم که به کنارش اشاره میعقب گرد به سمتش می

 .نمنشیکنم وکنارش میمخالفتی نمی

 :گویدکند و میدستش را دوِر کمرم حلقه می

 !دلم تنگته -

 :گویمزنم و میپوزخندی می

 !کردیخواسِت خودت بود جسور خان... خودت ازم دوری می -

 :گویددهد و میفشاری به کمرم می

 !هازبون در آوردی -

 :آوردکند و با عجز نامم را به زبان میگویم که مکثی میچیزی نمی

 !ال؟خی -

 :گویمدزدم و مینگاهم را می

 !هوم؟ -

 !زنی توله؟با من سرسنگین حرف می -

 :گویدکنم که میبا چشمانی گرد شده نگاهش می

 !چشمات رو واسه من اونجوری نکنا -

 :گویمگردم و کالفه میبه حالِت عادی بر می

 !جسور گیرم آوردی؟! یه ساعته اینجا نشستم -
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برد و به پشِت اِر مویی که روی صورتم افتاده بود میدستش را به سمِت چند ت
 .کندگوشم هدایتشان می

 :گویددر همان حال با نگاهی جدی می

 !دماگه باز حرف از رفتن بزنی فقط ُخلود نه... کِل دودمانت رو به باد می -

 !رحم شده است؟کنم. چرا اینقدر بیترسیده نگاهش می

 !فهمیدی؟ -

ای که گریبان گیرم شده کنم بغِض لعنتیدهم و سعی مین میتند تند سرم را تکا
 .است را سرکوب کنم

 !شناسمخدایا من این مرد را نمی

 :گویمشوم و برای فرار از آن موقعیت میاز روی پایش بلند می

 !خوری؟چای می -

 :گویدبدوِن توجه به سٔوالم می

 !کنیباز داری ازم فرار می -

 :روی هم فشردم و گفتم کالفه چشمانم را محکم

 !شه این بحث رو تموم کنی؟! خسته شدم جسورمی -

 .در سکوت نگاهم کرد

ای پشتم را به او کردم و از چای صرفه نظر کرده و به سمِت اتاقم رفتم تا برای دقیقه
 !هم که شده چشمانم را ببندم و به هیچ چیز فکر نکنم

 ــــــــــــــــــــــــ

 .گذشتند و هر کسی مشغوِل کاری بودمیروزها از پِس هم 
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ای برای خود اجاره از مامان شنیده بودم که همتا و خاقان از خانه رفتند و خانه
 .اندکرده

گیرد بماند که مامان چقدر پشِت سر همتا حرف زد و گفت که او به پسرم سخت می
 .کندو آخر پسرم را ورشکست می

 .زیاد هنوز پیِش آن رفیِق شفیقش میالد بود از ُخلود خبری نداشتم... به احتماِل 

ی کارهایش خبر نداشتم... اما رفت. از بقیهجسور سرپا شده بود و به نمایشگاه می
 !و نزول بازیاش: کرد... کار های اصلیصد در صد به آنها نیز رسیدگی می

 .خاقان اما انگار با من قهر بود

 .ه با جسور بمانم استدانستم بخاطِر این است که قبول کردم کمی

خاصیتم بمیرد؟! تهدیِد جدیِد جسور را کجای گذاشتم برادِر بیکردم؟! میاما چه می
 !گذاشتم؟! اینکه کِل دودمانم را به باد خواهد داد؟دلم می

ی جسور شده بودم که اگر شب ها ازم روی هر چند خودم این اواخر اینقدر وابسته
 !که سمِت من بخوابد  خواستمگرداند از او میبر می

ی بیِن خزان و شاهکار خبِر چندانی نداشتم... اما آنطور که خزان تعریف از رابطه
 .زدندهای یکدیگر را با تیر میکرد هر دو سایهمی

 ...ام با خزان خوب شده بودرابطه

 !هر چه که بود، خواهرم بود... خواهری که گوش بود برای درد هایم

ام را در آغوش ای آخرش بود... به زودِی زود خواهرزادههخندان هم دیگر ماه
 .کشیدم... شاید این تنها خبِر قشنِگ این اواخر بودمی

 .ُرِژ کالباسی رنگ را روی لبانم کشیدم و به آرایشم خاتمه دادم

 !دست به آرایشم خوب شده بود

 :از اتاق بیرون زدم و در همان حال به جسور مسیج زدم
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 «.رم بیرون، گفتم خبر داشته باشییدارم با خزان م»

 :گذشت که جواب دادیک دقیقه هم از ارساِل پیامم نمی

 «!قبل از هشت خونه باش»

 .ای برایش ارسال کردم و از خانه بیرون زدمباشه

 .خزان را با ماشیِن شاهکار روبروی خانه دیدم

 .متعجب به سمتش رفتم و درِب سمِت شاگرد را باز کردم و نشستم

 :ل از اینکه سالم کنم گفتمقب

 !ماشیِن شاهکاره؟ -

 :سری تکان داد و گفت

 !امروز ماشین رو نبرده بود... منم از موقعیت استفاده کردم برداشتمش -

 .ی غار حرا باز شددهانم اندازه

 ...شاهکار بفهمه -

 :حرفم را قطع کرد و گفت

خواد ست مثِل من! بفهمه میِاِهه... ترسو بودن رو بذار کنار خیال، شجاع باش! در  -
 !کار کنه مثاًل؟! به عنوان زنش این حق رو دارم که از اتومبیلش استفاده کنمچی

 .زدگفتم او باز حرِف خودش را میسکوت را ترجیح دادم. هر چه که به خزان می

 :ماشین را به حرکت در آورد و گفت

 !ُخلود بهم زنگ زد -

 :با ابرویی باال رفته گفتم

 !گفت؟چی   -

 .پوزخند زد



                 
 

 

 غزل داداش پور|  کاسرمان   

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

201 

 

 !!خواست نابکارپول می -

 دادی؟ -

پول از سِر راه آوردم دختر جون؟! شوهر من مثل شوهر تو نیست ساپورتم کنه!  -
گه خودت باید خرجت رو در بیاری! وگرنه من چرا باید برم سرکار؟...... واقعًا می

 !خواد خیال؟با چه رویی بهم زنگ زده و پول می

 :ه با خنده گفتباز سکوت کردم ک

کردیم اینقدر درگیر آد؟ اصاًل فکرش رو میوای خیال... چند ماه پیش رو یادت می -
هایی که تو کوچه بشیم؟ تو کمتر از چند ماه هردومون شوهر دار شدیم و عیِن زن

 !زنیمنشستن از شوهرامون حرف میمی

 !خندهام را بگیرم و آرام زدم زیر من هم دیگر نتوانستم جلوی خنده

 !ای تلخخنده

 !کرد من و خزان جاری شویم؟به راستی چه کسی فکرش را می

 :خزان جلوی رستوراِن شیکی پارک کرد و قبل از اینکه پیاده شود گفت

 !حساِب امروز با تو... هنوز حقوقم رو نگرفتم -

 :گویمکنم و میاش میی بامزهای به چهرهتک خنده

 !بریم -

 .رویمیم و به سمِت رستوران میشواز ماشین پیاده می

 !پیشنهاِد خزان بود که بیاییم و یک دوری بزنیم

خودش که از هفت صبح تا ساعت یک سر کار بود. در یک شرکِت صادراِت سیمان 
 .منشی بود

 .دهیمنشینیم و سفارشاِت مربوطه را به گارسون میی دنجی میگوشه
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و قبل از اینکه شروع کنیم خزان  آوردکمتر از یک ربع سفارشات را برایمان می
 :گویدآورد و میاش را از کیفش در میگوشی

 !بیا سلفی بگیریم -

گیرد و با هشتِگ خواهرانه و تگ کردِن شاهکار و دهم و عکسی میسری تکان می
به اشتراک «با ماشیِن تو آقای عباسی»نویسد:متِن کوچکی که برای شاهکار می

 .گذاردمی

 .زنمت هایش میلبخندی به شیطن

 !اندرنگ نشدهای کمهنوز بعد از آن همه اتفاق شیطنت هایش ذره

 .شویممشغول می

 .شویمکند و با هم از رستوران خارج میخوریم خزان حساب میغذا را که می

 :گویدزند و میخزان لبخنِد پت و پهنی می

 !شه بدوِن هیچ استرسی اومدیم بیرونوای خیال... باورم نمی -

 :گویمروم میهمانطور که به سمِت ماشین می

 !ولی من باید تا قبل از هشت خونه باشم -

 :گویدکند و میدِر سمِت راننده را باز می

 !هوم، ازدواِج تو واقعیه ولی واسه من فرمالیته است -

خواهم سوار ماشین شوم که صدایی بم و آشنا از پشِت کنم و میای میتک خنده
 :کندیسرم متوقفم م

 خیال؟ -

 .آوردخزان ترسیده سرش را از ماشین بیرون می

 .رومگردم و با دیدِن علیسان دو قدم عقب میبر می
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 .شودخزان کاماًل از ماشین پیاده می

 :گویدعلیسان با دیدِن خزان با نفرت می

 !ی االغش بخاطِر فراِر توئه دخترههمه -

 :گویدکشد و میخزان اخم در هم می

 !ن چه طرِز حرف زدنه دکتر جون؟! فرار کردم؟! دلم خواست! به تو چه باقالی*؟ای -

دوزم تا بس کند اما او حق به جانب سرش را برایم تکان ملتمس به خزان چشم می
 .دهدمی

 :گویدعلیسان دوباره رو به من می

دونم دوستش کنم از اون مرتیکه جدا شی... من... من میخیال من بهت کمک می -
 ...نداری و به اجبار باهاشی! ما... منو تو قرار بود ِازد

 :گویمکنم و محکم میحرفش را قطع می

 ...آقا علیسان لطفًا بس کنین! قرارها تو گذشته موندن، من االن شوهر دارم -

 :اش تیِر خالص را زدمی بهت زدهمکثی کردم و بدوِن توجه به چهره

 !و شوهرم رو خیلی دوست دارم -

 .اش نگاه کنم سواِر ماشین شدمدوِن اینکه دیگر به چهرهو ب

 .خزان هم سوار شد و به راه افتاد

 :لبخندی زد و با صدای بلندی گفت

 !ایول بهت دختر! زدی با خاک ماالمالش کردی! اینه خواهِر من -

 .ای کردم و چیزی نگفتمتک خنده

وقت خسته ، هیچدادخزان باز به مسخره بازی ها و شیطنت هایش ادامه می
 !شد، حتٰی بعد از خنجری که از حافظ حقوقی خوردنمی
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 .ام نگه داشتجلوی خانه

به او تعارف کردم که باال بیاید اما او قبول نکرد و گفت هر چه سریع تر باید ماشین 
 !را به خانه برگرداند و یک دعوای حسابی با شاهکار هم در پیش دارد

 .وارِد خانه شدم

 .گذشته اما به هشت نرسیده بود  ساعت از هفت

 !زمینی و تخم مرغی گذاشتم تا بپزدهایم را عوض کردم و سیبسریع لباس

 !بعد هم رفتم سراغ درس و تست

 .ساعت ُنه بود که صدای چرخِش کلید را شنیدم

 .ی جسور را دیدمی خستهبعد هم چهره

 :با لبخند به سمتش رفتم و ُکتش را ازش گرفتم و گفتم

 !اومدی خوش -

 :ام را بوسید و گفتبا لبخند خم شد و پیشانی

 !مرسی -

 .ُکتش را روی آویِز کناِر در آویزان کردم و به سمِت هال رفتم

 .خسته روی مبل نشسته بود

 :به سمتش رفتم و با فاصله کنارش نشستم و گفتم

 !جسور؟ -

 :اش را به من دوخت و گفتنگاِه خسته

 جونم؟ -

خواستم چیزی را از شوهرم ت دادم و ترسم را کنار گذاشتم، نمیبزاِق دهانم را قور 
 .پنهان کنم
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 !امروز علیسان رو دیدم -

 :هایش در هم رفت و گفتدر کسری از ثانیه اخم

 !ری به با سهراب برو! نگفتم؟گفتم هر جا می -

 :قلنج دستانم را شکستم و گفتم

 ...آره گفتی، ولی -

 :یش گفتمحرفم را ادامه ندادم و به جا

 !اصاًل بهش محل ندادم جوِن جسور! خزان شاهده -

 !چیزی گفت بهت؟ -

 !کنم از جسور جدا شیگفت من بهت کمک می -

 :فکش منقبض شد و خواست عربده بزند که تند تند و با چشمانی بسته گفتم

 !ولی من گفتم من شوهرم رو خیلی دوست دارم -

 .ای سکوت همه جا را فرا گرفتلحظه

رقصید و با احتیاط چشمانم را باز کردم که دیدم با چشمانی که تعجب دِرش می آرام
 .به من چشم دوخته است

 !حرِف بدی زدم؟

 :دستم را روبرویش تکان دادم و گفتم

 جسور؟ جسور خوبی؟ حرِف بدی زدم؟ ناراحت شدی؟ جسور؟ -

و او روی  در یک حرکِت ناگهانی دستم را گرفت و کشید که در آغوِش گرمش افتادم
 :ای زد و گفتام بوسهپیشانی

 !چه کاِر نیکی کردم که خدا تو رو سِر راهم قرار داد؟ -

 .نتوانستم جلوی کش آمدِن لبم را بگیرم
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 !دیداما چون سرم پایین بود او لبخنِد از سِر ذوقم را نمی

 :ناخواسته دستم را دورش حلقه کردم و گفتم

 !جسور؟ -

 :کرد گفتزش میدرحالی که موهایم را نوا

 !من بمیرم واسه جسور گفتنات -

 .ی آرامی کرد و سرم را بلند کردمخنده

 :خیره به چشماِن عسلی رنگش گفتم

 !به علیسان دروغ نگفتم! من... شوهرم رو خیلی دوست دارم -

 :بخشی زد و گفتلبخنِد لذت

 !جون بدم برات؟ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :وشحالی کشیدم و گفتمجیغی از سِر خ

 جدی؟! به دنیا اومد؟ چرا اینقدر زود؟ -

 :ی همتا را پشِت خط شنیدمخنده

 !مثِل مامانش کم طاقته -

 بیمارستانین؟ -

 !آره، بچه تو دستگاهه، خندان هم بستریه -

 اسمش رو چی گذاشتن؟ -

 !آتریسا -

 !آمالهی... خاله فداش شه! من االن می -
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 !باشه منتظریم -

 .هایم را عوض کردمع کردم و سریع لباسقط

 :قبل از اینکه از خانه خارج شوم به جسود پیام دادم

 «!رم بیمارستانی خندان به دنیا اومده دارم میبچه»

 !ام گذاشتمایموجِی چشم قلبی هم کناِر جمله

 :ای نگذشت که پیامش آمددقیقه

 «!جدی؟! مبارکه!... با سهراب برو»

 .ستادم و از خانه خارج شدمای برایش فر باشه

 :سهراب با دیدنم به سمِت ماشین رفت و دِر عقب را برایم باز کرد

 !بفرمایید خانم -

 .تشکری کردم و سوار شدم

 :ام کرد و گفتاو نیز سوار شد و از آینه نگاهی گذرا حواله

 !برین؟کجا تشریف می -

 (...) بیمارستاِن  -

 .جلوی بیمارستان نگه داشت

 .جا منتظرم بماندردم و گفتم که همینتشکری ک

 .از ماشین پیاده شدم و به سمِت ورودِی بیمارستان رفتم

 .وارِد بخِش زنان شدم

مادرم را دیدم که روی صندلِی آبی رنگ نشسته بود و همتایی که کنارش ایستاده 
 .بود

 !خبری از جانان و بقیه نبود
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 .به سمتشان رفتم

 :ا به آغوش کشید و گفتمادرم با دیدنم بلند شد و مر 

دونی وقتی کنم که تو رو بهم برگردوند مادر! نمیروزی هزاربار خدا رو شکر می -
 !خبِر دزدیده شدنت رو شنیدم چه حالی شدم

 :دستم را دورش حلقه کردم و گفتم

 !بمیرم -

 !خدا نکنه همه َکَسم!... فدات بشم مادر -

اش را هایش را پاک کردم و گونهشکاز آغوشش بیرون آمدم و با انگشتاِن شصتم ا
 .بوسیدم

 !دانست که مادرم با تماِم گیرهایش چقدر برایم با ارزش بودخدا می

 :همتا گفت

 !ها... بیاین خندان تنهاستاش کردینفیلم هندی -

 :ی بدی به همتا رفت و با کنایه گفتمامان چشم غره

 !ام هم نوکِر حلقه به گوِشترهچاکنی! پسِر بیفعاًل که تو داری فیلم بازی می -

 .اندازد وارِد اتاِق خندان شدی غمگیِن همتا بیو بدوِن اینکه نگاهی به چهره

 :به سمِت همتا رفتم و گفتم

 خوبی؟ -

 :لبخنِد غمگینی زد و گفت

اش دیوار کوتاه تر از من پیدا من به خاقان گفتم خونه رو عوض نکنیم خانواده -
 !ها، به دل نگیرگمتو نمیکنن... البته به نمی

 :اش کشیدم و گفتمدستی به شانه
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 !داشتِن یه خونه با شوهرت کوچکترین حقته همتا جان -

 .حس کردم بغض کرد

شه! خیال ناراحت نشو ولی من وقتی تو اون این حِق منه که همیشه پایمال می -
 ...کردمخونه بودم فقط داشتم کار می

 :ه داددستانش را باال گرفت و ادام

ببین... اینقدر وایتکس و دامستوس استفاده کردم دستام پوست پوست شده! منم  -
 !آدمم خیال

 .دلم برایش سوخت

 :لب برچیدم و گفتم

 !ی خودتیتموم شد... دیگه خانِم خونه -

 :پوزخندی زد و گفت

گه؟ انگار تقصیِر منه! به خدا خاقان خودش چه خانمی خیال؟! نگاه مامان چی می -
 !فتگ

 :اش را ماساژ دادم و گفتمشانه

شناسم!... اینجا نمونیم، بریم تو... همه چیز حل دونم عزیزم! من داداشم رو میمی -
 !شهمی

 !ُامیدوارم -

 .با هم وارِد اتاِق خندان شدیم

 :خندان با دیدنم لبخندی زد و گفت

 !شدم آبجی کوچیکهدیگه داشتم از اومدنت پشیمون می -

 .و به سمتش رفتملبخندی زدم 
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 :دستش را گرفتم و گفتم

 !مبارکت باشه! قدمش خوب و پر برکت باشه -

 !مرسی! دیدی دخترم رو؟ -

 :ی نفی تکان دادم و گفتمسرم را به نشانه

 !نه هنوز -

 :لبخندش غمگین شد و گفت

 !منم ندیدم! تو دستگاه است -

 :روی صندلِی فلزی نشستم و با لبخند گفتم

 !آرنش دیگهنوی غم بغل گرفته! میاووو، چه زا -

 .ی چشمش ریختای کرد که اشکی از گوشهخندهتک

 :اشکش را پاک کرد و گفت

 !فکر کنم افسردگی بعد از زایمان گرفتم دختر -

 :ای کرد و گفتمامان اخِم مصنوعی

 !خدا نکنه! زبونت رو گاز بگیر -

 :رو به مامان گفتم

 یاشار و بقیه کجان؟ -

 :ی همتا کرد و گفتگاِه بدی حوالهنمامان نیم

ی دونم کجاست... جانان خونهخاقانم که در به در دنبال کارهاشه! خروش نمی -
هاست! یاشار هم رفته بوفه یه چیزی بابات هم سِر زمینآد... حاجمامانشه فردا می

 !چاره ضعف کردبخوره، بی

 :سری تکان دادم که خندان گفت
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 د؟گین بیابه ُخلود نمی -

 :نگاهی بین من و مامان رد و بدل شد که خندان معترض گفت

 !داداشمه ها! یه زنگ بهش بزنین دیگه -

 :مامان ترسیده گفت

 ...خروش بفهمه -

 :خندان حرفش را قطع کرد

 !خواد بفهمه مامان؟از کجا می -

 :بعد رو کرد به من و گفت

 !زنگ بزن -

 .ی ُخلود را گرفتمردم و شمارهام را از کیفم در آوسری تکان دادم و گوشی

 :به بوِق پنجم که رسید صدای مردی غریبه پشِت خط طنین انداخت

 !بفرمایید -

 :صدایم را صاف کردم و گفتم

 !با ُخلود کار داشتم -

 !دیشب اومدن بردنشون دخترم -

 :متعجب گفتم

 !کی برد؟! کجا برد؟! شما کی هستین؟ -

 !اومدن به دسِت هردوتاشون دستبند زدن بردنمن پدِر میالدم دختر جون! دیشب  -

 :ترسیده از جایم بلند شدم و با تته پته گفتم

 !ی...یعنی چی؟! به جرِم چی آخه؟ -
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 !آزار و اذیت یه دختر -

 !روح از بدنم جدا شد

 !گفت؟این مرد چه می

آزار و اذیت؟! به چه کسی؟ آن هم برادِر من؟ برادِر من هر چقدر پست باشد عمرًا 
 .گر این کار را کندا

 .امآیم گوشی از دستم افتاده و خودم روی سرامیِک سرد نشستهبه خودم که می

 !پرسند که چه اتفاقی افتاده استمامان و همتا روبرویم هستند و مدام می

شوند و آخرین چیزی که شود، صحنه ها تار میصداهایشان در گوشم پژواک می
 !زد و بعد... سیاهِی مطلقپرستار را صدا می شنوم صدای جیِغ مامان بود کهمی

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 .شنوماند اما صداهای اطرافم را میچشمانم بسته

 :گویداین صدای جسور است که آرام اما با عصبانیت می

داره! فقط یه زنم بر نمیاون ُخلوِد عوضی چی بهش گفت؟! چرا هر چی زنگ می -
 !رستادم پیِش شما ببینین چی شدبار زنم رو تنها ف

 :و بعد صدای خروش

 !خواد به تکاپو بیوفتی جنابتو نمی -

 :و باز جسور

 !شناسمکس رو نمیگم دور بر ندار! من فیوز بپرونم هیچببین هیچی به تو نمی -

 !شهعه؟! نه بابا... فیوز بپرون ببینم چی می -

 :شودبابا مانعشان میصدای حاج

 !بون به دهن بگیرین! عین کارد و پنیر بیوفتین به جون هم فقطدو دقیقه ز  -
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 :ی مامانو ناله

شون از دست رفتن! خدایا این دخترم... خیالم... ُخلودم... خاقانم... خزانم... همه -
 !دیگه چه مصیبتی بود؟! نمیری الهی ُخلود! نمیری

 !هایش هم نفرین نبودنفرین

 .آرام چشمانم را باز کردم

 .چیزی که دیدم روشنایِی المِپ باالی سرم بود اولین

 .چشمانم را تنگ کردم و دوباره باز کردم تا اینکه چشمانم به نور عادت کرد

 :آرام زمزمه کردم

 !مامان؟ -

هایش را پاک ام از روی صندلِی کنار تخت بلند شد و اشکمامان با دیدِن هوشیاری
 :کرد و گفت

 !بر کنهخدایا شکرت! یکی پرستار رو خ -

 .خروش بیرون رفت تا پرستار را خبر کند

 .دو دقیقه بعد با پرستاری وارِد اتاق شد

 :ای کرد و گفتی سرسریپرستار به سمتم آمد و معاینه

تونی بری ات نشد! ِسُرِمت تموم شه میُشک عصبی بود! خدا رو شکر که چیزی -
 !عزیزم

 .آرام تشکری کردم و او رفت

 :یز شدم که جسور به سمتم آمد و دستم را گرفت و گفتخآرام روی تخت نیم

 !خوبی؟ -

 :سری تکان دادم و گفتم
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 !خوبم -

 ُخلود چی بهت گفت اینقدر بهم ریختی؟ -

با به یاد آوردِن موضوِع ُخلود و پلیس اشک از چشمانم سرازیر شد که جسور نگران 
 :تر و عصبی گفت

 !حرف بزن خیال... اون عوضی چی بلغور کرده؟ -

 :هقی زدم و که خروش کالفه نفسش را بیرون فرستاد و گفت

 !حرف بزن خیال -

 :با گریه و هق هق گفتم

خوام با ُخلود حرف بزنن گفت زنگ زدم... پ...پدِر میالد برداشت... گ...گفتم می -
 !که پ...پلیس گرفتنش ب...با میالد

است چیزی مامان شکه روی صندلی نشست و جانان با چشمانی درشت شده خو
 :بابا زودتر گفتبگوید که حاج

 ب...به چه جرمی؟ -

 :هِق دیگری زدم و گفتم

 !آزار و اذیت یه دختر -

 .مامان هیِن بلندی کشید و جانان لب به دهان گرفت

 :بابا دستش را به سمِت قلبش برد که ترسیده گفتمحاج

 !بابا؟حاج -

 :خروش به سمتش رفت که دستش را باال گرفت و گفت

 !ام نیستخ...خوبم، چ...چیزی -

 :خروش عصبی گفت
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 !فقط ناموس دزدی نکرده بود نفله -

 :با گریه گفتم

 !کنه! واسش پاپوش درست کردناینجوری نگو! ُخلود همچین کاری نمی -

 :جانان پوزخندی زد و گفت

پاپوش؟! مگه سلبریتی یا سیاستمداره دختر؟! این هم به لیسِت سیاهش اضافه  -
 !هشد دیگ

 :جسور دستی به سرم کشید و آرام کناِر گوشم زمزمه کرد

 !خوره هاآروم باش... باز حالت بهم می -

 :سرم را باال گرفتم و گفتم

 !جسور؟ -

 :با نگاهش "جانم" گفت و گفتم

 !گیر شین! توروخداکنه... پیتوروخدا کمکش کن... داداشم این کار رو نمی -

شمانم ریختم و او کالفه دستی به صورتش هر چه خواهش و التماس بود در چ
 :کشید و گفت

 !هات رو پاک کنخیلی خوب، تو اشک -

 :هام رو پاک کردم که گفتتند تند اشک

 !ی پلیس ببینیم چه خبرهریم ادارهِسُرمت تموم شد می -

 :خروش عصبی چنگی به موهای َلختش زد و با فکی قفل شده غرید

 !کنمش میدستام خفه َای من اینو بگیرم! با همین -

 :مامان ناله وار گفت

 ...خدایا مرگم رو بده! خسته شدم... از دسِت این بچه خسته شدم... خدایا... خدایا -
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 :بابا دستی به صورتش کشید و با سیاسِت خاِص خودش گفتحاج

 !ی پلیسشه! پاشین بریم ادارهبسه! با زانوی غم بغل گرفتن چیزی درست نمی -

 :جسور گفت

 !اول ِسُرِم خیال تموم شه بعد -

 !بابا آورده بودحرف روی حرِف حاج

 .ی جسور کرد و زودتر از اتاق خارج شدبابا نگاِه بدی حوالهحاج

 :ای باال انداخت و گفتخیال شانهلب به دندان گرفتم و به جسور نگاه کردم که بی

 !عرضه برام مهم تره خیالسالمتِی تو از اون بی -

 :بخندی زدم که جانان با کنایه گفتنیمچه ل

ی! ُخلود بی - ـِ وقت شما اینجا دارین دل و قلوه چاره تو بازداشته اونهــــ
 !گیرینمی

 :ای درنگ گفتمبدوِن لحظه

 شد؟تو االن خیلی نگراِن ُخلودی؟! لیسِت سیاهش چی -

 :خواست جوابم را بدهد که مامان با ناله گفت

 ...یست... پسرم... پسرم از دست رفت... پسرمها ناالن وقِت این حرف -

 .ی پلیس رفتیمِسُرمم که تمام شد از بیمارستان خارج شدیم و به سمِت اداره

 !ام را ببینمحتٰی نتوانستم خواهرزاده

خواهد پیِش خواهرش مامان و همتا پیِش خندان ماندند، جانان هم گفت که می
 .جانا برود

 !هم نبودبرای او حال و روِز ُخلود م

 ...از خاقان هم



                 
 

 

 غزل داداش پور|  کاسرمان   

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

217 

 

 !خبری نبود

ی پلیس که رسیدیم من سریع از ماشین پیاده شدم و به سمِت ورودی به اداره
 .رفتم

 .جسور هم پشِت سرم آمد

 .بابا هم پشِت سر جسور آمدندخروش و حاج

 :جسور به سمِت سربازی رفت و پرسید

 !ی ُخلود حاجیان اومدیمگیرِی پروندهبرای پی -

 :گفتسرباز  

 !اش دسِت سرگرد فتوحی هست! اتاِق سرگرد آخِر راهرو دسِت راستپرونده -

 .جسور سری تکان داد و راه افتاد

 .ما هم پشِت سرش رفتیم

 :به اتاِق سرگرد فتوحی که رسیدیم جسور گفت

 !رمشما اینجا وایسین من می -

 .دخروش خواست مخالفت کند اما جسور بدوِن توجه به او وارِد اتاق ش

 :خروش مشِت محکمی به دیوار زد و گفت

 !این االن واسه ما شاخ شده -

 :بابا با اخم گفتلب به دندان گرفتم و حاج

 !خودت رو کنترل کن خروش -

 .خروش تند تند سرش را تکان داد و پشِت سِر هم نفِس عمیق کشید

 .بعد از حدوِد نیم ساعت جسور از اتاق بیرون آمد

 :به سمتش رفتم و گفتم
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 چی شد؟ -

انگار ُخلود و اون رفیقش مست بودن، بعد رفیِق ُخلود نصاِب رسیور و ماهواره  -
رن اونجا، یارو یه زِن مطلقه بوده... زنه بره واسه نصب! میبوده یکی بهش زنگ می

گه من کاری نکردم همه کارا رو ُخلود کرده... ُخلود هم ریزن سرش! میالد میمی
 !خوامگه من دیه میآد! اون زنه هم میگه چیزی یادش نمیمی

 :گویدخروش عصبی با صدای بلندی می

 !گیره بدبختات رو میچقدر بهش گفتم این زهرماری رو ترک کن یه جا یقه -

 :بابا با پاهایی لرزان روی صندلِی کنار راهرو نشست و زمزمه کردحاج

 !آخ ُخلود... آخ -

 :با تته پته گفتم

 !خوان ثابت کنن آزار و اذیت بودهمدرکی نیست! چجوری میولی... ولی هیچ  -

 !همسایه ها شهادت دادن! تن و بدِن زنه هم زخم و زیلِی و جای کبودی داره -

 :دستم را جلوی دهانم گرفتم که خروش با همان حالِت عصبانی گفت

 !االن تکلیف چیه؟ -

 :جسور دستی به ریشش کشید و گفت

 !واسه ُخلود بگیریم و باید با اون زنه حرف بزنیماول باید یه وکیِل خوب  -

 :سرش را تکان داد و متفکر زمزمه کرد

 !حرف بزنم -

 ـــــــــــــــــــــــــ

 :عصبی وارِد خانه شد و در را محکم پشِت سرش بست که صدای خزان در آمد

 چه خبرته؟! سر آوردی؟ -
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اش را کنار گذاشت ب گوشیبدوِن توجه به او به سمِت یخچال رفت که خزان متعج
 :و روی کانتر نشست

 !چی شده؟ -

 :شاهکار بدوِن اینکه چیزی از یخچال بردارد محکم دِر یخچال را بست و عربده زد

کنیم ی شما رو جمع میخواستی بشه؟! هر روِز خدا داریم گنِد خانوادهچی می -
 !پرنسس

 :خزان از روی کانتر پایین آمد و جدی گفت

 !. مثِل آدم بگو چی شده شاهکار؟زر نزن.. -

 .شاهکار صندلِی میِز نهارخوری را بیرون کشید و نشست

 !ُخلود رو گرفتن، به جرم آزار و اذیت -

 :خزان پوزخندی زد و گفت

 !اینم اضافه شد؟ -

 :شاهکار متعجب نگاهش کرد و گفت

 !اصاًل واسه داداشت نگران نیستی؟ -

 :خزان با فکی قفل شده غرید

زنه! االن هم می بازیالکردار داداِش من نیست! کدوم برادری سِر خواهرش اون  -
 !گناهکه مثِل یه حیوون افتاده به جوِن یه دختر بی

 :شاهکار پوزخندی زد و گفت

 !گناههگناه نیست! به احتمال نود و ُنه درصد... ُخلود بیدختره اونقدر ها هم بی -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .کردی نامعلومی به چند ساعِت پیش فکر مییره به نقطهخ
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 [چهار ساعِت پیش]

 !های دریدهی متروکه با آدمیک محله

 !نصفش معتاد، نصِف دیگرش مشکل دار

 :شاهکار هم قدمش شد و گفت

 کار داریم؟داداش جوِن من بگو ما اینجا چی -

 !با از این گنده تر هاش هم در افتادیم شاهکار -

در افتادیم ولی یه سودی برامون داشت... االن الکی الکی خودمون رو نندازیم  آره -
 !تو دردسر داداش؟

 :جسور پوزخندی زد و گفت

 !ام چی نوشته؟رو پیشونی -

 :شاهکار سٔوالی نگاهش کرد که جسور خودش جواِب سٔوالش را داد

 !دردسر -

 :پس از مکثی دوباره گفت

سایه باهامه! قدم به قدم! پس زِر مفت نزن  هر جا که من باشم دردسر مثل -
 !شاهکار

 :شاهکار سری تکان داد و گفت

 !چشم -

 :ای ایستاد و گفتی آبِی رنگ و رو رفتهسرش را تکان داد و مقابِل دروازه

 !خودشه -

 .شاهکار در زد
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چند دقیقه گذشت تا باالخره صدای خش خِش کشیده شدِن دمپایی روی زمین از 
 .ه به گوش رسیدآن سوی درواز 

ای بعد دروازه باز شد و زنی با ابروهای شیطانی و لبانی پروتز شده و صورتی ثانیه
 :به کل عملی بیرون آمد و با لحِن بدی گفت

 !فرمایش؟ -

 .نگاهی بیِن شاهکار و جسور رد و بدل شد

 :اش را باال کشید و گفتجسور بینی

 !شناسی؟ُخلود می -

 !شناسمسرم؟! آره میهمون که عیِن چی ریخت  -

 :جسور سری تکان داد و پرسید

 !آزار و اذیت بود؟ -

 :زن با بددهنی گفت

 :َای بابا! بیست سٔوالی حاجی؟! ولمون کن تو رو خدا... جسور عربده زد -

کنم زنیکه! با کی داری کار گیرم فیتیله پیچت میصدا واس من نبر باال که می -
 !ر؟کنی؟ آق باال سرت کیه الشخومی

 .ی ستبِر جسور زد که انگار آب از آب تکان نخوردزن مشتی به سینه

 !گمشو برو از اینجا! آبرو واسم نذاشتین! گم شین -

 .ی جسور زد که جسور و شاهکار با هم برگشتندهمان لحظه مردی روی شانه

 :جسور پوزخندی زد و رو به زن گفت

، این حرفا چی چیه؟ مثِل آدم حرف ایکه آزار و اذیت شدی آره؟! تو که این کاره -
 !بزن زنیکه
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 :مرِد غریبه گفت

 چه خبره اینجا؟ -

 :زن گفت

 !موسی تو فعاًل برو شب بیا -

 .مرد کالفه عقب گرد به سمِت ماشینش رفت

 :زن گفت

 :مشتش را روی دروازه کوبید و داد زد-

یای! آق باال درِد تو پول نیست الشخور! درِد تو یه چیز دیگه است که موغور نم -
 !سرت کیه؟

 :زن کالفه داد زد

ِاااااه! بسه دیگه! هی داد، هی عربده! اون ُخلود عوضی به زور و کتک منو اذیت  -
ام! شکایتم رو از میالد پس گرفتم چون اون هیچ کاره کرده، من فقط از اون شاکی

 !بود! اوکی؟

 :جسور نیز متقاباًل داد زد

ن همین فردا با پلیس میام اینجا به از همسایه ها اگه بحِث شکایت و دادگاهه م -
 گیرم شهادت می

 .ترس در چشماِن زن النه کرد

 :شاهکار وارِد بحث شد

 ...ببینید خانِم  -

 .منتظر شد تا زن نامش را بگوید

 :زن با چشم غره گفت
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 !فتانه -

ما رو عصبی  ببینید فتانه خانم! ما دنبال دردسر نیستم! پس خواهشًا با ما راه بیا تا -
 !نکنی که عصبی کردی... َدَدم وای

 :زن پوزخندی زد و گفت

 !شما دو تا پشتتون به کی گرمه؟ -

 :جسور با پوزخند گفت

 !شناسی؟جسور آذری می -

 :زن ترسیده و با صدایی لرزان گفت

 !اون رو وارِد این قضیه نکنین -

 :جسور با پوزخند و غرور گفت

 !جلوت وایستاده فتانه خانم -

 :زن ترسیده دو قدم عقب رفت و گفت

 !تو جسور آذری هستی؟ -

 .هایشان تٔایید کردندجسور و شاهکار هر دو با نگاه

 :زن عاجز گفت

 !دونستم شما از آشناهای ُخلود هستین! اون مرتیکه بهم نگفتبه خدا من نمی -

 :جسور جدی پرسید

 !کدوم مرتیکه؟ -

 !ادیب... ادیب محمدی -

 :انی باز شده از تعجب گفتشاهکار با ده

 !ادیب؟! درست تعریف کن ببینم -
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 :زن اشِک تمساحش را پاک کرد و گفت

بهم زنگ زد... گفت یه معامله کنیم و اینا... بهم گفت که پوِل خوبی گیرم میاد،  -
منم در به در دنباِل پول، قبول کردم! قرارمون این بود که اون شنبه شب یه فردی 

هوش رو به اسِم ُخلود بیاره اینجا و من بدنم رو زخم و زیلی مرِد بیبه اسم میالد یه 
 کنم و طوری جلوه بدم که انگار ُخلود ازار و اذیتم کرده! اون شب

پلیس ها ریختن... ادیب زنگ زده بود بهشون و گزارش داده بود. تو این هیری 
ی پلیس اداره ویری میالد هم بردن! فکر کردن هر دو تاشون ریختن رو هم... رفتم

گناهه و اینا... َادیب بهم گفت باید درخواست قصاص بدم! ولی من گفتم میالد بی
خواستم... یکم سر این بحثمون شد و اون گفت که دو برابر دیه رو بهم دیه می

ی شما پیدا ده فقط بگم قصاص! فردا قرار بود برم بگم قصاص... که سر و کلهمی
 !شد

 :فل شده غریدجسور عصبی و با فکی ق

 !کشتمشکردم... همون شب که خیال رو دزدید باید مینباید بهش رحم می -

 :شاهکار گفت

 !آروم باش جسور -

کار داره؟! چرا داره از ُخلود چه آروم شدنی؟! هان؟! چه آروم شدنی؟! با ُخلود چی -
 !کنه؟! اون مشکلش منماستفاده می

 :شاهکار گفت

 !کنیمست جسور... بعدًا راجع بهش صحبت میها نیاالن وقت این حرف -

 .جسور عصبی لگدی به دروازه زد و برگشت و به سمِت ماشینش رفت

 :شاهکار خواست پشِت سرش برود که فتانه گفت

آقا تو رو خدا با من کاری نداشته باشین... من... من دنباِل درموِن درِد خودم  -
 !ِی دونستم طرف حسابم جسور آذربودم، اصاًل نمی
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 :شاهکار کالفه سری تکان داد و گفت

ری تو یه کنی میگیری، ُجل و پالست رو از اینجا جمع میشکایتت رو پس می -
 !شیسوراخ موشی گم و گور می

 .زن تند تند سری تکان داد و سریع دروازه را بست

 .شاهکار هم به سمِت ماشین رفت

 !ادیب دست بردار نبود

 [حال]

تا دوِر اتاق چرخاند که در باز شد و خیال با لبخند وارِد اتاق کالفه نگاهش را دور 
 :شد

 !جسور؟ -

 :اش لبخندی زد و گفتحوصلگینگاهش را به سمِت خیال سوق داد و با تماِم بی

 !جانم؟ -

 :خیال روی میزش نشست و گفت

 !اون خانمه شکایتش رو از ُخلود پس گرفته! ُخلود آزاد شد -

 :سری تکان داد و گفت

 !چیزی شده؟ -

 !نه -

 :مکثی کرد و جدی گفت

یه مدت زیاد بیرون نرو! چیزی الزم داشتی به خودم بگو... اگه بیرون رفتی با  -
 !سهراب برو! خیلی خوب؟

 :خیال ترسیده گفت
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 جسور اتفاقی افتاده؟ -

 :ی نفی تکان داد و گفتجسور سرش را به نشانه

 !فعاًل نه -

 .بود اما دیگر چیزی نپرسید ترس در چشماِن خیال النه کرده

 :به جایش از روی میز بلند شد و روی پاهای جسور نشست که جسور با لبخند گفت

 !جنبه رو اغوا کنی دختر؟خوای مِن بیمی -

 :ای کرد و گفتی مستانهخیال خنده

دونم تو کاری کردی که اون خانم شکایتش رو پس تو خیلی خوبی جسور... می -
کنه! من ایمان داشتم! ازت دونستم داداشم همچین کاری نمیمی بگیره! من... من

 !ممنونم جسور

 :ای کاشت و زمزمه کردجسور لبخندی زد و روی موهای خیال بوسه

 !دردت به جونم -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ی بغِل حوض زد و داد زدخروش عصبی لگدی به صندلِی چهارپایه

ناموس! وگرنه ن اون بنده خدا شکایتش رو ازت پس گرفت بیبرو خدا رو شکر ک -
 !هافرهاد درس عبرت بود واسه خیلیی حاجی پسر کوچیکهاالن جنازه

 :ُخلود کالفه گفت

 آد! من کاری نکردم... من هیچی یادم نمی -

 !اسرائیلی نیار ُخلودهای بنیبهونه -

 :خاقان وارِد بحث شد

 !شه خروش! ُخلود باید بره کمپی درست نمیبسه! با داد و عربده چیز -
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 :ُخلود با صدای بلند گفت

 !رممن کمپ نمی -

 :خروش گفت

 !خوای آبروی حاجیان ها رو ببری؟ری؟! باز میکمپ نمی -

 :ُخلود با دهن کجی گفت

 !کنه از نوادگاِن کوروِش بزرگیمگی حاجیان ها هر کی ندونه فکر مییه جوری می -

 :عصایش را روی زمین کوبید و داد زدبابا محکم حاج

 !ره کمپ! با رضایِت خودشبسه! ُخلود می -

 :ُخلود معترض گفت

 !کشمحاج بابا من پاِک پاکم! تفریح وار می -

خروش گلداِن کنارش را برداشت و محکم به سمِت ُخلود پرت کرد که ُخلود جای 
 .خالی داد

 :خروش عربده زد

ات کنیم ی پلیس و بازداشتگاه جمعاز تو ادارهکشی که باید وار میتفریح -
 !مصرف؟بی

ُخلود خواست چیزی بگوید که آرین تند تند از پلکان پایین آمد و به سمِت پدرش 
 :رفت و موبایِل پدرش را جلویش گرفت و گفت

 !زنهات داره زنگ میبابا گوشی -

 .ط خارج شدخروش بدوِن اینکه چیزی به پسرک بگوید گوشی را گرفت و از حیا

 .ی گوشی انداختنگاهی به صفحه

 .شدناِم جوانه به التین خاموش و روشن می
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 .نفِس عمیقی کشید و آیکوِن سبز رنگ را لمس کرد

 !الو؟ -

 :صدای شاِد جوانه پشِت خط طنین انداخت

 !خوبی آقای اخمو؟ -

 :لبخنِد کمرنگی زد و پرسید

 !اخمو؟ -

اتون رو حتمًا باید به جانان بگم عکِس عروسیخوای بگی نیستی؟! هوم! یعنی می -
 !ات لبخند زدی یا نهبهم نشون بده ببینم بهترین روِز زندگی

 :آرام شروع به قدم زدن در کوچه کرد و گفت

 !اون روز بهترین روِز زندگِی من نبوده -

 :جوانه متعجب پرسید

 !ات هم لبخند نزدی خروش؟یعنی چی؟! یعنی... تو روِز عروسی -

 !چرا شنیدِن نامش از زباِن جوانه اینقدر به دلش نشست؟

گونه صدایش زده به یاد ندارد حتٰی جانان در این چند سال زندگِی مشترک این
 !باشد

 !تر ها تصمیم گرفتنازدواِج من... سنتی بود! از بچگی اسمم روی جانان بود! بزرگ -

 !باز کرده بود؟ی دلش را برای آذرِی کوچک آن خروِش بزن بهادر سفره

 !شود؟مگر می

آخی! خیلی بده که... به نظِر من آدم باید عاشق شه، عاشقی کنه، با کسی که از  -
تِه دلش دوستش داره بره سینما، پارک، کنسرت یا شاید هم تئاتر و اکراِن مردمِی 

 !های معروففیلم
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 :اش زد و گفتلبخندی به پرحرفی

 !عاشق شدی؟ -

 :ری کرد و گفتی صدا داجوانه خنده

 !مهران مدیری شدی خروش؟ -

 :اش را جمع کرد و گفتخروش با همان لبخنِد کمرنگ سکوت کرد که جوانه خنده

شم! نه تا حاال عاشق نشدم ولی دوست دارم بشم! اممم... خیلی خوب جدی می -
ام رو پیدا ی گمشدهکردم وارِد دانشکده که بشم نیمهراستش... با خودم فکر می

 ...کنممی

 :صدایش غمگین شد

 ...اما... بخاطِر پاهام -

 :اش را ادامه نداد و به جایش گفتجمله

 !خیال... خروش؟بی -

 :زبانش ناخواسته چرخید

 !جانم؟ -

دونه که... یعنی چجوری بگم... منو شما با هم ارتباط گم... جانان خانم میمی -
 !هم... جانان خانم خوام دچاِر سوءتفاهم بشین، هم شما وداریم! نمی

 !دونهنمی -

 :جوانه معذب گفت

 ...آخه... اینجوری -

 :خروش کالفه نفسش را بیرون فرستاد و گفت
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ی زوجین با هم راحت نیستیم جوانه! من مثِل یه شوهِر منو جانان برخالِف بقیه -
 !گمعادی همه چیز رو بهش نمی

 !آخه چرا؟ -

 !کنی؟کم میچون اون یه اجباره... یه تحمیل! در  -

 :جوانه سکوت کرد که خروش ادامه داد

 ...کنیدونستم... توام فکر بد راجع به من میمی -

 :جوانه سریع حرفش را قطع کرد و گفت

کنم خروش... لطفا بد برداشت نکن! من... نه، نه... من فکر بد راجع به تو نمی -
 !فقط ترسیدم

 !بترسی نترس! تا وقتی من هستم نیاز نیست از چیزی -

خروش این را با منظوِر دیگری گفت اما جوانه به عنواِن یک دوسِت معمولی یا به 
 !قوِل معروف دوسِت اجتماعی برداشت کرد

 !ممنونم -

 .کمی دیگر حرف زدند و قراِر دوم را گذاشتند

 !دادی ساده زود دل به دِل خروِش انتقام جو میرفت، جوانهگونه پیش میاگر این

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

های خوش رنگ و لعابم گذاشتم و با لبخند به میز خیره برِگ ریحانی روی کتلت
 .شدم

 !عالی شده بود

 :با صدای بلند گفتم

 !شام آماده است، بیاین تا سرد نشده -
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شاهکار و خزان، فروغ و جوانه... و جسور وارِد آشپزخانه شدند و پشِت میز جای 
 .گرفتند

 !تصمیم گرفته بودم که دعوتشان کنم امشب خودم

 :فروغ خانم همین که پشِت میز نشست شروع به تعریف کردن کرد

باره خیال به به... چه کرده عروسم! ماشاهلل هزار ماشاهلل از هر انگشتت یه هنر می -
 !جون

 :لبخندی به رویش زدم و گفتم

 !لطف دارید -

خورد رو به خزان که با ولع می  شاهکار چند کتلت برای خودش برداشت و درحالی
 :گفت

 !یاد بگیر -

 :اش کرد و گفتای حوالهخزان چشم غره

نوزده ساله باهاش زندگی کردم از این هنرهاش رو یاد نگرفتم حاال با حرِف تو برم  -
 !خوام یاد بگیرم؟!... عمراً چیزی رو که نمی

 :فروغ خانم لبخندی زد و گفت

 !دیدی هوِس کتلت کرد... گناه داره خب شوهرته دیگه... یه وقت -

 :خزان برای خودش لقمه گرفت و گفت

پخت ها... زنگ بزنه سفارش بده! فروغ جون؟! این همه رستوران با بهترین دست -
 !دستش که نشکسته

 :اش را قورت داد و گفتشاهکار لقمه

 !خیلی خوب خزان... نخواستم! فقط بلده بلبل زبونی کنه -

 :یش در آورد که جوانه با خنده گفتخزان زبانی برا
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آین! به خدا اگه سلبریتی بودین بهترین زوِج سال شما خیلی به هم دیگه می -
 !شدینمی

 .بحث همچنان باال بود

 .در این میان فقط جسور بود که سکوت کرده بود

 :دستم را روی دستش که روی میز مشت شده بود گذاشتم و آرام گفتم

 جسور خوبی؟ -

 :دانستم مصنوعی است گفتباال گرفت و با لبخندی که می سرش را

 !خوبم -

 :دستم را از روی دستش برداشتم و گفتم

 !خیلی خوب... ولی سعی کن بهم دروغ نگی -

 .کردمبعد هم سریع نگاهم را ازش گرفتم و تا آخِر شب مدام ازش فرار می

 .انگار فهمیده بود که خودش هم کالفه شده بود

 !بود اما دیگر بس

 !پنهان کاری تا کی؟

 .ریختم که جوانه با ویلچرش وارِد آشپزخانه شدداشتم چای می

 :با لبخند گفت

 !خوای؟کمک نمی -

 :ی نفی تکان دادم و گفتمسرم را به نشانه

 !دمنه عزیزم... خودم انجامش می -

 .سری تکان داد و چیزی نگفت

 .خواهد بگویداما حس کردم چیزی می
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 :و آن پا کرد و در آخر گفتکمی این پا 

 خیال؟ -

 جانم؟ -

 گم... این داداشت... خروش! به زور با جانان ازدواج کرد؟می -

 :ربطش گفتممتعجب از سٔواِل یهویی و بی

 !چطور؟ -

 :خودش را جمع کرد و گفت

هیچی... همینطوری پرسیدم چون... چون حس کردم زیاد با هم صمیمی نیستن!  -
 !و جسور نیستنیعنی... مثِل تو 

 !دانم از چه، اما راحت شدخیالم راحت شد... نمی

از بچگی اسمش روی جانان بود، همونطور که اسِم علیسان روی من بود! راستش  -
ی ما عالقه داشتن با فامیل وصلت کنن ولی این وسط خندان عاشق شد، خانواده

وگرنه از همون بچگی  بابا هم ترجیح داد همتا رو واسه خاقان خواستگاری کنه!حاج
 !کننهمه چیز رو مشخص می

 !این که خیلی بده -

 :لبخنِد تلخی زدم و گفتم

 ...همینطوره!... خروش هم -

 :نفِس عمیقی کشیدم و ادامه دادم

بابا خم به ابرو دلش با جانان نبود و نیست! دوستش نداشت اما بخاطِر حاج -
ای امون به طوِر دیگه. اجبار های خانوادهدونی... داداشم خیلی خوبه اما..نیاورد! می

 !روش تٔاثیر گذاشته
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اتون انقدر سخت گیر بوده که روتون تٔاثیر های بد گذاشته؟ ولی من یعنی خانواده -
 !که چیِز بدی از تو ندیدم

 :با همان لبخنِد تلخ گفتم

 !هها خیلی بدام... ترسوام! اینمن اعتماِد به نفسم خیلی پایینه! استرسی -

 :غمگین نگاهم کرد ا گفت

 ...شه! اما مشکِل خروشمتٔاسفم... اما... این چیزیه که حل می -

 :ی نفی تکان دادم و گفتمسرم را به نشانه

 ...خواد که مشکلش حل بشهاون نمی -

 .بعد سینی را برداشتم و از آشپزخانه خارج شدم

 .جوانه هم پشِت سرم آمد

 .و در آخر خودم کناِر فروغ خانم نشستمدانه دانه به همه تعارف کردم 

 :فروغ خانم گفت

 !یه روز حتمًا بیاین پیِش ما -

 .روی صحبتش به شاهکار و خزان بود

 :خزان با لبخند گفت

 .حتماً  -

 :شاهکار ساِز مخالف زد

 !این مدت سرم خیلی شلوغه فروغ جون -

 :قبل از اینکه فروغ خانم چیزی بگوید خزان گفت

 !ام بهترذاری؟! نیا... خیلیاًل داری کالس میوا! االن مث -

 .غره نگاه ازش گرفتشاهکار کالفه نگاهش کرد و خزان با چشم



                 
 

 

 غزل داداش پور|  کاسرمان   

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

235 

 

 .شاهکار ادایی برایش در آورد و فروغ خانم و جوانه خندیدند

 .ساعت ده بود که همگی عزِم رفتن کردند

بود به سمِت مهمان ها را که بدرقه کردم بدوِن توجه به جسور که روی مبل نشسته 
 .آشپزخانه رفتم و مشغوِل شستِن ظرف ها شدم

کارم که تمام شد شیِر آب را بستم و برگشتم تا از آشپزخانه خارج شوم که جسور 
 .را دقیقًا پشِت سرم دیدم

 :ترسیده دستم را روی قلبم گذاشتم و گفتم

 !ترسوندیم جسور -

 !ترسناکم؟ -

 !سیدم دیگهنه... یهو اینجوری دیدمت... خب... تر  -

 :دستم را گرفت و گفت

 باهام سرسنگینی؟ -

امون بهم گفتی چیزی رو از هم پنهون نکنیم... ولی تو داری نه، تو قبل از عروسی -
 !دونی جسورکنی! منو محرِم رازهات نمیپنهون می

 :کالفه نفِس عمیقی کشید و گفت

 !چیزی نیست که بتونی حلش کنی -

 ده جسور؟تونم بشنوم! چی شاما می -

 :دستی به گردنش کشید و گفت

 !ی ُخلود... به من ربط داشتقضیه -

 :متعجب گفتم

 یعنی چی؟ -
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ُخلود اون شب کاری نکرده بود... واسش پاپوش درست کرده بودن، ادیب اون  -
 !زنه رو اجیر کرده بود

 :ترسیده دستم را از دستش بیرون کشیدم و گفتم

 ود؟همون... همون که منو دزدیده ب -

 .با نگاهش حرفم را تٔایید کرد

 :کالفه موهایم را پشِت گوشم فرستادم و گفتم

گفت تو تو مشکلت با این مرد چیه جسور؟! اون روز که منو دزدیده بود می -
 گفت!... مگه نه؟برادرش رو کشتی... دروغ می

 .سکوت کرد

 !سکوتش مرا ترساند

 :اش گذاشتم و سمج پرسیدمدستم را روی شانه

 !ُکشیگفت دیگه... چرا ساکتی؟ تو... تو آدم نمیجسور... جسور بگو دروغ می -

 !باز هم سکوت

 :اش گذاشتم و خودم را بهش نزدیک کردم و آرام گفتمدستم را روی گونه

 !جسور؟ -

چشمانش را دردمند بست و صورتش را عقب کشید و با صدایی که انگار از تِه چاه 
 :آمد گفتمی

 !نکن خیال -

 .ستم را پس کشیدم و سعی کردم اشک نریزمد

 ...سعی کردم محکم باشم. سعی کردم به خودم بقوبوالنم که این مرد

 که این مرد چه؟
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 کشد؟آدم می

 :ی ماِت مرا که دید گفتچهره

 !خیال... این کاِر منه -

 :پوزخندی زدم و گفتم

 آدم کشی؟ کارته جسور؟ آدم کشی؟ -

 !تو از هیچی خبر نداری -

 :صدایی بلند گفتم با

از هیچی خبر نداشته باشم از این خبر دارم که با یه آدم کش ازدواج کردم! با یه  -
کنه! من تو رو ی منو قاطِی کارهای کثیفش میقاتل! با قاتلی که داره خانواده

 !شناسمنمی

 .دیدمدر نگاهش فقط ناباوری و ترس می

 :هیستریک جیغ زدم خواست دستم را بگیرد که دستم را پس کشیدم و

 !به من دست نزن -

 .بار او دیگر ساکت ننشستاین

 :عربده زد

 !به من گوش بده -

گوش بدم؟! به چی؟ به اینکه چجوری داداِش اون بنده خدا رو کشتی؟ تو کی  -
 کنم؟کار میهستی جسور آذری؟ من اینجا، پیِش تو چی

 :محکم دستم را گرفت و با عربده گفت

کنم! اینو ، نزول خور باشم... هر چی باشم شوهرتم خیال! ولت نمیمن قاتل باشم -
 !ی گوشت کنآویزه
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 خواستم دستم را پس بکشم اما زوِر او کجا و زوِر من کجا؟

 :با گریه و هق هق گفتم

 !خورهحالم داره بهم می -

 :با چشمانی به خون نشسته داد زد

 از من؟! از شوهرت؟ -

 :جیغ زدم

 !کردممردم و با تو ازدواج نمیبون تو سرم! کاش میاینقدر اینو نکو -

 .بار بیشتر در چشمانش النه کردناباوری این

 از حرفی که زدم پشیمان بودم؟

 !دانمنمی

 !دانم که من... دل به این مرِد خالفکار بسته بودمفقط این را می

 .کردفقط نگاهم می

 .کرددستم را هم رها نمی

 .کته کرده استحس کردم خدایی نا کرده س

 :اش گذاشتم و گفتمآرام دستم را روی گونه

 !جسور؟ جسور خوبی؟ جسور با من حرف بزن -

 .پلک زد

 :پلک زد و گفت

 !من عاشقت شدم -

 :اش فقط نگاهش کردم که ادامه دادی ناگهانیمتعجب از این جمله
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بودم! بعد فهمی؟ من... جسور آذری! عاشق شدم! منی که اصاًل تو این فازها نمی -
 شدم؟مردم ولی زنت نمیگی که کاش میتو جلوی من قد علم کردی می

 .ساکت شد

 :درمانده روی زمین نشستم و زمزمه کردم

 !خسته شدم -

 .چیزی نگفت

 .روبرویم روی زمین نشست و به کابینت تکیه داد

 :ای را شکستدقایقی هر دو سکوت کردیم و دست آخر او این سکوِت شیشه

کرد. من بودم، محمدی... برادِر اون یارو ادیب! تو نمایشگاه بام)باهام(کار میبردیا  -
های نزول ها بهم خورده! ضررهام شاهکار بود و بردیا! بعد یهو دیدم حساب کتاب

خیلی زیاد شده! تو اون هیری ویری پلیس ریخت تو نمایشگاه و منو گرفتن! 
وله اسم منو آورده بود. با کلی دنگ ی محمی موادها لو رفته بود و رانندهمحموله

ی پلیس کشیدم بیرون و اولین کاری که کردم کشتِن اون و فنگ خودم رو از اداره
 ...ی عوضی بود. بعدش هم رفتم سراِغ حساب کتاب هاراننده

 :خیره به چشمانم گفت

گفتم! داشت هیچی بهش نمیها بر میاز حساب کتاب ها بگذریم... اگه از حساب -
 !ا... فهمیدم که اون محموله رو لو داده و این یعنی... مرگ برای اونام

 .ترسیده نگاهش کردم

 .موهای تنم از حرف هایش سیخ شده بود

 !ی مواد، نزول، آدم کشیمحموله

 .کنمخدایا من اینجا چه می

 :با چشمانی اشکی گفتم
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 !تو خیلی خطرناکی -

دارم! من... من حاضرم جونمم برات برای تو نه خیال... من... من تو رو دوست  -
 !بدم! تو جوِن منی، همه چیزمی

 :سرم را تند تند به چپ و راست تکان دادم و با هق هق گفتم

خوام حتٰی یه ثانیه هم با تو بمونم! تو خوام جوِن تو باشم... نمیخوام... نمینمی -
 !خطرناکی! تو خطرناکی

هایم را جمع کنم اما اتاق بروم تا لباس سریع از جایم بلند شدم و خواستم به سمِت 
 :سریع سِد راهم شد و تهدیدوار گفت

 !مونیکاری نکن کِل دودمانت رو به باد بدم خیال! تو پیِش من می -

 :با گریه جیغ زدم

ی منو هم به لیسِت کشته هات اضافه کنی؟ خوای بکنی؟ خانوادهچی کار می -
احمق باشم که یه ثانیه دیگه تو این خونه و خوای منو به زور نگه داری؟ باید می

 !کناِر تو بمونم

 .و عصبی کنارش زدم و به سمِت اتاقمان رفتم تا وسایلم را جمع کنم

 .اعتنا مشغول جمع کردن چند تیکه لباس شدماش را شنیدم اما بیصدای عربده

 !ری! سگم نکن خیالخیال تو هیچ گورستونی نمی -

تند تند لباسم را عوض کردم و با ساِک دستم از اتاق بیرون وسایلم را که جمع کردم 
 !پله دیدمشزدم که سِر راه

بار به سمتم اعتنایی کنم که اینی چشمم را پاک کردم و خواستم باز بیاشِک گوشه
 :آمد و محکم بازویم را گرفت و داد زد

 !ریواسه کی شال و کاله کردی؟ هیچ جا نمی -

 :جیغ زدم
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 !نداره به تو ربطی -

 !من شوهرتم -

 !شوهِر قاتل -

دم که ساعت یک نصفه شب ای نمیهر چی... من شوهرتم و بهت همچین اجازه -
 !بری بیرون

 :با ضرب بازویم را از میاِن حصار دستش بیرون کشیدم و جیغ زدم

چرا؟ چون یه زِن تنهام؟ خسته شدم از این همه امر و نهی... این کار رو بکن  -
کار رو نکن خیال... اینجوری باش خیال، نخند خیال، نگو خیال، ساکت خیال، اون  

 !باش خیال! بمیر خیال! بمیر

 .زدماز شدِت جیغ نفس نفس می

 .کردی اشکم خشک شده بود و جسور فقط نگاهم میچشمه

 !سریع از جلوی چشمانش کنار رفتم و به سمِت در رفتم و او... دنبالم نیامد

 .از خانه بیرون زدم

 .چند خیابان راه رفتم و فکر کردم

 ...بابا، خروش، محدودیت ها، ُخلود، به زندگیبه جسور... به حاج

 .ی خندان را گرفتمشماره

 .ها را نگران کنمبابا بروم و آنی حاجخواستم این ساعت از شب به خانهنمی

 :به بوِق دوم رسید که صدای پچ پچ ماننِد خندان پشِت خط طنین انداخت

 !َای من به تو چی بگم دختر؟ نزدیک بود آتریسا رو بیدار کنی -

 :لبم را به دندان گرفتم و گفتم

 !ببخشید... من.. من مزاحمت نشم -
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 :خواستم قطع کنم که سریع گفت

 تو گریه کردی؟ چیزی شده خیال؟ -

 :سکوت کردم و او حرص دار ادامه داد

 خیال چی شده؟ -

 :درمانده گفتم

 بیرون... دعوا کردیم؟ از خونه اومدم -

 دعوا؟ با جسور؟ -

 ام؟با کی؟ با سایه -

زنه ها میکنی مثل این فیلمخیلی خوب... ولی آخه احمق جون آدم دعوا می -
 !ها! بیا پیِش منبابا اینا نریبیرون؟ پیِش حاج

 !واسه همین بهت زنگ زدم -

 !گم بیاد دنبالتکجایی دقیقا؟ به یاشار می -

 .آیداو گفتم و او گفت که کمتر از پنج دقیقه یاشار به دنبالم میآدرس را به 

 .کمی بعد ماشیِن یاشار جلوی پایم ترمز زد

 :سواِر ماشین شدم و معذب گفتم

 !خواب و آرومتون کردمببخشید تو رو خدا، بی -

 :لبخنِد مهربانی زد و گفت

 !این چه حرفیه؟ خواهر برادری ماِل همین روزاست دیگه -

 .چیزی نگفتم دیگر 

 .ام را خاموش کنمزد... برای همین مجبور شدم که گوشیجسور مدام زنگ می

 .شان ترمز زدجلوی خانه
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 .کندپیاده شدم و او گفت که اول ماشین را پارک می

 .زنگ در را فشردم و در با صدای تیکی باز شد

 .اینا رفتموارِد مجتمع شدم و به سمِت واحِد خندان

ه در زدم که در باز شد و هیکِل تو پِر خندان با آن موهای وزوزی در ای بآرام تقه
 .ی در نمایان شدآستانه

 .خندان را که دیدم خودم را در آغوشش انداختم و آرام هق زدم

 :دستی به سرم کشید و گفت

 خندان بمیره برات، چی شده خیال؟ -

 :هق زدم و گفتم

کارهای دیگرون رو بکشم؟ خسته   ش من باید جورِ خسته شدم خندان! چرا همه -
 ...شدم، بریدم

 :از آغوشش خارجم کرد و به سمِت هال هدایتم کرد و گفت

 !بیا... بیا اینجا بشین من یه چیزی برات آماده کنم بخوری، رنگ به رو نداری -

 :ی منفی تکان دادم و گفتمسرم را به نشانه

 اینجام! خب؟خورم... خندان، فقط به جسور نگین من نه نه نمی -

 :حرص دار گفت

 خوای بگی چی شده یا نه؟می -

 .روی مبل نشستم و ماجرا را مختصر برایش توضیح دادم

 :اش زد و گفتمحکم روی گونه

عه عه عه عه، عجب آدمِی ها! اصاًل خوب کاری کردی از خونه زدی بیرون دختر!  -
 !فردا برو درخواست طالق بده همه چیز حل بشه بره پِی کارش
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 :پوزخندی زدم و گفتم

 به همین راحتی؟! حتماً  -

 :کالفه نفسش را بیرون فرستاد و گفت

 خوای با همچین آدمی ادامه بدی؟تو واقعًا می -

 !گم اومدنی تهدیدم کردتونم بکنم؟ میکار میچی -

 خواستی ادامه بدی چرا از خونه زدی بیرون دختر؟خب اگه می -

 :تمنفِس عمیقی کشیدم و کالفه گف

 !دونمنمی -

 .دادصدای باز و بسته شدِن در نوید از آمدِن یاشار می

اش ی چشمم پاک کردم و با لبخندی که سعی داشتم واقعی جلوهنِم اشک را از گوشه
 :دهم گفتم

 !آتریسا خوابه؟ اصاًل نشد ببینمش -

 :لبخنِد مهربانی زد و گفت

 !بیا... بیا بریم نشونت بدم -

 .تاِق مشترکش با یاشار شدمپشِت سرش راهِی ا

 .آتریسا آرام روی تختشان خوابیده بود

 .اش به ُخلود کشیده بودچهره

 !لبخندی زدم و کنارش نشستم و سرم را خم کردم و آرام بوییدمش

 !بوی نوزاد، بوی زندگی، بوی خوشی

 .اش را بوسیدم که تکاِن آرامی خوردآرام روی گونه

 :زیِر لب زمزمه کردم
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 !مفدات ش -

 .ام شده استسرم را بلند کردم که دیدم خندان با لبخنِد ناراحتی خیره

 ...خیلی شیرینه! قدرش رو بدون -

 :با حسرت به آتریسا نگاه کردم و گفتم

 !وقت گیرم نیومدشاید هیچ -

 چی؟ -

 :نگاهش کردم و گفتم

 !یه بچه! کوچولو، ناز، خوشگل -

 :نفِس عمیقی کشید و گفت

 !اون شارالتان نابود نکن خیال! نکن خودت رو کنارِ  -

 :لبخنِد تلخی زدم و گفتم

 !یه جور نگو که انگار من خواستم باهاش ازدواج کنم -

 :کنارم نشست و گفت

آره درسته، تو نخواستی باهاش ازدواج کنی ولی بعد از ازدواج چی خیال؟ بهش  -
 !دل بستی

 :نگاه ازش گرفتم و گفتم

 !نبستم -

 نی؟ منو؟ یا خودت رو خیال؟ عاشقش شدی نه؟ز کی رو گول می -

 :ی منفی تکان دادم و گفتمسرم را به نشانه

 !نشدم -

 :ام کشید و گفتدستی به شانه
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 !رم برات جا پهن کنم، بهتره یکم استراحت کنیمی -

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رنگ ریختمقوری را برداشتم و برای خودم یک فنجان چای خوش

 .ن مشغول آتریسا بود و یاشار صبح زود به محل کار رفته بودخندا

 .هنوز موبایلم را روشن نکرده بودم و در واقع خبری از جسور نداشتم

کمی که با خودم فکر کردم به این نتیجه رسیدم که نباید آنقدر سریع از خانه بیرون 
 .زدممی

م... دور بشوم... از خواستم بروفهمیدم، فقط میهر چند آن لحظه هیچ چیز نمی
 !آذری

 .کمی از چای را نوشیدم و روی مبل نشستم

 .سر درِد شدید گریبانم را گرفته بود

 !گرفتم... بعد از آن جنجاِل دیشبباید هم سر درد می

چکان گذاشتم و به سمِت تلفِن چایم را که نوشیدم فنجان را شستم و روی آب
 .فتمی خزان را گر ی خندان رفتم و شمارهخانه

بوِق اول کامل نخورده بود که صدای عصبی و حق به جانِب خزان پشِت خط طنین 
 :انداخت

هاش رو بسیج کرده دنبال ی آدمتو کجایی دختر؟ جسور از دیشب شاهکار و بقیه -
 تو بگردن! بچه شدی؟

 :کالفه نفسم را بیرون فرستادم و گفتم

 !آره بچه شدم -

 :مکثی کردم و مردد گفتم

 .. خوبه؟جسور. -
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 .دانستم که االن چشمانش گشاد شده و فکش از عصبانیت منقبض شده استمی

 ...دادماین بار حق را به او می

 .خواهم از احواِل جسور جویا شومخودم دمم را گذاشتم روی کولم و رفتم حاال می

 ها؟ی جسور یا حاجیانای؟ جبههگی؟! تو کدوم جبهههیچ معلوم هست چی می -

 :ی زدم و گفتمپوزخند

 !ی یاوریکدوم جبهههیچ -

 .فامیلِی یاشار را گفتم

 !گم بیاد دنبالتی خندانی؟ ای زودتر بگو دیگه خیال... االن به جسور میتو خونه -

 :هراسان گفتم

 !کنمنه نه... هیچی نگو! خواهش می -

 :کالفه گفت

 دیشب وقتی ما رفتیم چی شد خیال؟ چی گفت؟ چی گفتی؟ چی شد؟ -

 !هیچی -

 :تقریبا داد زد

 بخاطِر هیچی پا شدی رفتی؟ -

 :کالفه گفتم

 کشم؟دونی من چی میداد نزن خزان! می -

 !ات باز بشهخوام بدونم اگه اون دهِن وا موندهمی -

جسور داداِش اون مرده ادیب محمدی که منو دزدیده بود رو کشته! دردسری که  -
ها ی اینادیب محمدی بود... یعنی همهواسه ُخلود درست شده بود هم زیِر سر 

 !مربوط به جسوره



                 
 

 

 غزل داداش پور|  کاسرمان   

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

248 

 

 .چند ثانیه صدایی ازش نشنیدم

 :مردد گفتم

 خزان؟ اونجایی؟ -

 :ناگهان جیغ کشید

کشیم از دسِت ات رو واسم بیارن که هر چی میای انشاهلل بمیری ُخلود! جنازه -
امون باز کرد... دگیش تقصیر ُخلوده! اون پای جسور رو به زنلیاقته! همهتوئه بی

گم خیال؟ نکنه شاهکار هم آدم کش باشه؟ نصف شب نزنه منو خفه َبفه نکنه؟ می
 !یا ابوالفضل

 .ی خزان بخندمدر آن گیر و دار حس کردم که واقعًا باید به این جمله

 :آرام خندیدم و او جدی گفت

کشن ون رو مینخند ببینم! من جونم تو خطره! توام بهتره بر نگردی... هردوتام -
 !ام خوش غیرتهامونخوره، داداشکنن آب از آب تکون نمیخاک می

 .ی آخرش را با حرص ادا کردجمله

 :نفسم را بیرون فرستادم و گفتم

 !زنیماینجوری نگو! خزان من فعاًل برم، بعدًا حرف می -

شه گردی؟ جسور داره روانی میخیلی خوب باشه... دور از شوخی کی بر می -
 !ترسم بزنه شاهکار رو بکشهیم

 :مردد پرسیدم

 تو... نگراِن شاهکاری؟ -

 :با لکنت گفت

م...من؟ نه بابا... چ...چیز دلم... دلم واسش سوخت... َاییی اصاًل تو به این کارها  -
 گردی؟چی کار داری؟ بگو کی بر می
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 !دونمنمی -

 !خبرم نذارکنم... بیاوف! خیلی خوب، قطع می -

 فعالً باشه،  -

 .و گوشی را قطع کردم

 :صدای خندان را از پشِت سرم شنیدم

 خزان بود؟ -

 :بر گشتم به او که آتریسا را بغل گرفته بود گفتم

 !اهوم -

 :نگاهش رنِگ ناراحتی گرفت

بابا اونجوری طردش کرد ندیدمش! حتمًا االن با خودش الهی... از اون شب که حاج -
 !وفایی دارمگه چه خواهِر بیمی

 :لبخنِد غمگینی زدم و گفتم

 !زنه... طرف حسابش فقط ُخلودهبه این چیزها حرف نمیاون اصاًل راجع -

 ...ُخلود -

 :مکثی کرد و با لبخنِد کمرنگی گفت

 !شه... رفته کمپخوب می -

 :متعجب گفتم

 چی؟ رفته کمپ؟ -

 !بابام راضی باشهبابا فرستادتش! خدا از حاجآره، حاج -

 :ادم و آشتفه گفتمسری تکان د

 !رم بیرون... یه هوایی بخورمخندان... من می -
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 :سری تکان داد و گفت

 !برو برو... به سالمت -

 .از کنارش رد شدم و بعد از پوشیدن مانتو و شالم از خانه بیرون زدم

ای روی دیواِر روبرویی نظرم را جلب همین که دروازه را پشِت سرم بستم نوشته
 :کرد

 «چشماتم من عاشِق »

 .غِم عالم بر دلم نشست

 .جسور عاشِق چشمانم بود

 !گفت کاسگفت... میمی

 ...چشم آبی

 !لعنتی

نگاه از دیوار گرفتم و خواستم راهم را بکشم و بروم اما با دیدِن جسور درست بغل 
 .دستم از ترس هینی کشیدم و دو قدم عقب رفتم

 :ی دیواِر روبرویی اشاره کرد و گفتبه جمله

 یاِد من افتادی؟ -

 :سکوت کردم که لبخنِد تلخی زد و گفت

 !دونی فقط منم که عاشِق چشماتم... کاِس چشمپس می -

 !شکنمی سکوتم را نمیگیرم و روزهمعذب نگاهم را ازش می

کند که سرم را باال زند و وادارم میام میآید و دستش را زیِر چانهچند قدم جلو می
 .بگیرم
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! یه عوضِی آدم ُکش... اما من به توئه المصب دل بستم... دلم رفته خیال من اینم -
 !میرم اگه نباشیهات! خیال من دیوونتم! میهات، دلبریبرات! برا نگاهات، خنده

 .دهدیدن ادامه میاش با سرعت بیشتری به تپقلبم از ابراِز عالقه

 ...اما نه

 .نباید خام شوم... گول بخورم... رسوا شوم

 :گویمگیرم و میشوم و نگاه ازش میمیسنگدل 

 تونم ازت بکنم جسور؟یه خواهشی می -

 :گویدای درنگ میبدوِن لحظه

 !تو جون بخواه -

 :زنمزنم و تیِر خالص را میگیرم و مستقیم به چشمانش زل میسرم را باال می

 !دست از سرم بردار... طالقم بده -

 .کندگذرد و هیچ حرکتی نمیای میلحظه

 .شودپرد و دستش مشت میپلکش عصبی باال پایین می

 !ام... آن هم زیادترسیده

گیرد که باعث آید و بازوم را محکم در دستش میبا حالِت عصبی به سمتم می
 .شود جیِغ کوتاهی بکشممی

 .صورتش فقط یک وجب با صورتم فاصله دارد

 :غرداش میشده های کلیداز بیِن دندان

 ی تو؟چه زری زد -

 گفت؟گونه با من سخن میشود. این جسور بود که اینچشمانم گرد می

 .امانگار الل شده
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 :بار بلند تر داد زداین

 !گفتم چه زری زدی خیال؟ -

 :گویمترسیده و با لکنت می

 !خوامط...ط...طالق می -

ک خواهد بالیی سرم بیاورد. مرا کتکنم که میکند و حس میچند ثانیه نگاهم می
 !جا وسِط شهر چال کندبزند یا همین

 :فکش منقبض شده است و من منتظر هر گونه بال هستم... اما او با گفتنِ 

 !خدا لعنت کنه اون چشای سگ مصبت رو -

 .شود با باسن روی زمین بیوفتمکند که باعث میبا ضرب رهایم می

و به سمتم کشد زند و او کالفه دستی به صورتش میاشک در چشمانم حلقه می
 .کندآید و دستش را سمتم دراز میمی

شوم و اش خودم از روی زمین بلند میمن اما بدوِن توجه به دسِت دراز شده
 :گویدشود و میخواهم از کنارش رد شوم که سِد راهم میمی

 .گیرمبیا برو بتمرگ تو ماشین خیال... حرِف چند لحظه پیشت رو نشنیده می -

 .شوممن هم بد می

 ...گیری؟! نگفتم که نشنیده بگیری آقای آذرینشنیده می -

 :گویمبا صدای بلند تری می

 !دم جسورخوام... یه ثانیه هم با تو ادامه نمیمن طالق می -

 :گویدزند و میپوزخندی می

به علیسان چی گفته بودی؟ من شوهرم رو دوست دارم... دوست داشتنت همین  -
 بود؟ آره؟
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 ...نستم تو کی هستی؟ من کورکورانه بهت دل بسته بودمدومن چه می -

 !و نزول خورم خیالبازیدونستی من تو می -

امون نزدیک وقت به خانوادهکشی! کاش هیچدونستم آدم هم میاما نمی -
کردی که مِن شدم... کاش بهم محبت نمیشدی جسور... کاش زنت نمینمی
وقت کاِس چشِم خودم بسازم... کاش هیچ جنبه کورکورانه ازت یه اسطوره واسهبی

 !تو نبودم

 .دادکرد اما بهت و ترس هم در نگاهش جوالن میعصبانیت در نگاهش بیداد می

 !امرحم شدهدانم از کی اینقدر بیمرِد من ترسیده بود و من نمی

 :گویمشمارم و میسکوتش را غنیمت می

 !میمم احترام بذار و طالقم بدهاگه حتٰی یه سر سوزن برام ارزش قائلی به تص -

 :گویدآید میبا صدایی که انگار از ته چاه در می

 طالقت بدم که بری زِن اون پسرعموی الدنگت بشی؟ -

 :گویمشوم و میعصبی می

 !کنم فقط طالقم بدهکس ازدواج نمیطالقم بده جسور... با هیچ -

 :ی نفی تکان داد و گفتسرش را به نشانه

 !دممنی، ماِل منی، عمر منی! طالقت نمی نچ... زِن  -

فرستم و عاجز نگاهم را به آسمان رود لعنت میبه این دِل لعنتی که مدام قنج می
 :کنمدوزم و زمزمه میمی

 !خدایا نجاتم بده -

 !ت فرو کن... یاهلل بریمتونه تو رو ازم بگیره خیال... این رو تو کلهخدا هم نمی -

 .رمگینگاه از آسمان می
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 .جا نمیاممن با تو هیچ -

 !لجبازی نکن خیال -

 !کنم... نمیاملجبازی نمی -

 !خیال -

 :گویمکالفه می

 !کنیجسور تو منو درک نمی -

 .کنم آرام تر شده استآید. حس میجلو می

ام را آورد و آرام روی پیشانیگیرد و سرش را جلو میبازوهایم را با دستانش می
 :کندیبوسد و زمزمه ممی

ذاری بری... دیگه وقت اونجوری نمیاگه بدونی دیشب چی بهم گذشت هیچ -
 !دمدونی که بمیرمم طالقت نمیحرف از طالق نزن!... چون می

 :گویمکنم و آرام میاش پنهان میسرم را در سینه

ی کل این ام جسور... به اندازهخواد! خستهدلم... دلم یه خواِب خیلی طوالنی می -
 !ام جسورزده سال خستهنو

 !خسته نباش... کلی کاِر نکرده داریم... پا پس نکش؛ با من باش -

ناخواسته دستم را دوِر کمرش حلقه کردم و نفِس عمیقی کشیدم تا عطرش را مهماِن 
 .ریه هایم کنم

از عطرش بگویم... یک عطِر خاص، ماننِد بوی خاک آمیخته شده با بوی سیگار 
 !وینستون

 !ربوی جسو

 خواهم؟چگونه گفتم طالق می

 چگونه پا فشاری کردم؟
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 مردم؟من بدوِن این مرِد هرچند قاتل می

 .بیشتر بو کشیدم؛ طوری که جسور هم متوجه شد

 !نفس های عمیق

 .هایم کنمعطرش را دوست داشتم... فقط دوست داشتم عطرش را مهماِن ریه

 .بماندام اصال کاری کنم که عطرش برای همیشه زیِر بینی

 :اش را کناِر گوشم دوست دارمزمزمه

 !مثل چی عاشقمی خیال... پس دست بردار از آزار دادِن هر دوتامون -

 ...گفتراه هم نمیبی

 ...گفتراه هم نمیبی

اش برداشتم و از آغوشش بیرون از آن عطِر لعنتی دل کندم و سرم را از روی سینه
ماشینش که کمی جلو تر پارک شده بود  آمدم و بدوِن اینکه حرفی بزنم به سمِت 

 ...رفتم

 !ی این میدان شدباز او برنده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :زدشکست و مدام غر میخزان تخمه می

 کنی؟دونی این دست بردار نیست چرا الکی مرا رو زا به راه میآخه دختر تو که می -

 :گویممیکشم و کالفه نفِس عمیقی می

 ببخشید! خوبه؟ -

نخیر خوب نیست... عقل داشته باش، هی قهر و ناز نکن... یهو دیدی دیگه نازت  -
 !رو نخرید رفت با یکی دیگه رو هم ریختا! از من گفتن بود
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از تصور اینکه جسور کِس دیگری را در آغوش بگیرد، ببوسد، ناز کند، دوست داشته 
 .باشد مو به تنم سیخ شد

 :گویمکنم و میسنی را به سمِت خزان پرت میعصبی کو

 !گهیه خدا نکنه هم نمی -

 :گویدخندد و میمی

 مونی؟ری نمیذاری میآخ آخ آخ، تو که اینقدر دلت گیره چرا می -

 :گویمکنم و میبغض می

 !اون خیلی خطرناکه خزان -

 :گویدشکند و میخیال باز تخمه میخزان بی

 !االن درست وسِط گنگسترهاییمبه لطِف ُخلود خان  -

 .گویدراه هم نمیشود اما بیباز روی صبحتش به ُخلود باز می

خزان مجبور به فرار شد و من مجبور به ازدواج و خزان از سوی حافظ حقوقی طرد 
 !بابا طردشد و مجبور به ازدواج با شاهکار شد و از سوی حاج

 .ان رخ ندادهایی که برایمدر کمتر از پنج ماه چه اتفاق

 .آوردصدای زنِگ در مرا به خودم می

 :پرسممتعجب می

 این کیه؟ -

 :گویدکند میشود شالش را سرش میخزان درحالی که از جایش بلند می

 !پیتزا سفارش داده بودم -

گیرد رود و پیتزا ها را میدهم و او به سمِت در میسری به معنای فهمیدن تکان می
 .کندو حساب می
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دارد و روی مبل گذارد و شالش را از روی سرش بر میا ها را روی عسلی میپیتز 
 :گویدگذارد و میمی

ش غذاهای ایرانی اوف! دلم لک زده بود واسه یه پیتزای حسابی! این شاهکار همه -
 !ذاره فست فود بخوریم کهده نمیسفارش می

 آشپزی یاد نگرفتی؟ -

 :گویدیکند و مدِر پیتزای اولی را باز می

 !گیرم که بخوام واسه کسی که از تِه دل عاشقشم کدبانو گری کنموقتی یاد می -

 عاشِق شاهکار نیستی؟ -

 :گویدکند و میام مینگاِه بدی حواله

 کتک نیازی ها خیال! من عاشِق چیه اون ایکبیری بشم؟ -

 :گویمای میبا لبخنِد موذیانه

 !اشچشمای اقیانوسی -

 :گویدکند و میعصبی نگاهم می

ببین درسته دوستش ندارم ها، ولی خب غیرت که دارم... چشمات رو درویش  -
 !کن

 .زنددهم و او فقط لبخند میی بلندی سر میخنده

کنم باید تماِم بند و خورد و حس میگیرد که دلم پیچ میی پیتزایی سمتم میتیکه
 .ام را باال بیاورمبساِط معده

روم که صدای نگراِن شوم و به حالِت دو به سمِت دستشویی میاز روی مبل بلند می
 :شنومخزان را پشِت سرم می

 خیال چی شد؟ -

 .آورمام بود و نبود را در روشویی باال میهر چه در معده



                 
 

 

 غزل داداش پور|  کاسرمان   

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

258 

 

 :شنومصدای خزان را پشِت در می

 خیال؟ خیال خوبی؟ زنگ بزنم شاهکار؟ بریم دکتر؟ -

 :با صدای آرامی گفتم

 !. خوبمنه!.. -

 !کجات خوبه آخه؟ در رو باز کن ببینم -

 :در را باز کردم که گفت

 شوری یا بشورم؟نچ نچ نچ نچ نچ! ببین چه زرد شده! دست و صورتت رو می -

 !فلج نیستم که خزان -

 :خودم را تمیز کردم و از دستشویی خارج شدم که خزان گفت

 !باشیای چیزی نگرفته زنه! بیماریخیال دلم شور می -

 !خورهام پیچ مینه بابا... این یه مدت هی دل و روده -

 !خب بریم دکتر -

 :گویمکالفه می

 !ام نیستَاییی... ول کن دیگه خزان، خوبم چیزی -

 .دیگری پافشاری نکرد و مشغول پیتزایش شد

پیتزایی که برای من گرفته بود را در یخچال گذاشت و گفت که شاید جسور شب 
 .بخورد

 .ی آشپزی نداشتمم چیزی نگفتم... اتفاقًا اصاًل حوصلهمن ه

 .شد که برودخزان داشت آماده می

 :مردد گفتم

 خزان به نظرت جسور دیر نکرده؟ -
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 :متعجب گفت

 دیر چرا؟ مگه همیشه هفت هشت نمیاد؟ -

 گویمی آویزان میبا لب و لوچه

 !اهوم -

ری برو پیش ه! دکتر نمیات شدخب پس میاد دیگه! خیال تو امروز یه چیزی -
 !مامان یه طب سنتی چیزی

 !وای نه... خوبم خزان نگران نباش -

 !خیلی خوب، خبری شد بهم زنگ بزن -

 !باشه خدا به همراهت -

 .رودکند و میخداحافظِی کوتاهی می

شنوم و لبخنِد گذرد تا اینکه باالخره صدای چرخش کلید را میحدود یک ساعت می
 .زنمپهنی می

 !االخره آمدب

 من چرا این چنین شده بودم؟

 ...خواستفقط دلم جسور را می

 !یک جسور برای ابدیت

اندازم و کنم و خودم را در آغوشش میشود به سمتش پرواز میوارِد خانه که می
 .کشمباز با ولع پیراهنش را بو می

 :گویدکند و میدستش را دوِر کمرم حلقه می

 چیزی شده خیال؟ -

 .دوست نداشتم چیزی بگویماصاًل 
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 .فقط دوست داشتم بو بکشم و از بودِن جسور اطمینان حاصل کنم

 :گفتاما صدای نگرانش که می

 خیال؟ چت شده؟ -

 :وادارم کرد به حرف بیایم

 !خیلی دلم برات تنگ شده بود -

 .شنومچند ثانیه صدایی ازش نمی

 .ه شده استبینم با لبخند به من خیر کنم که میسرم را بلند می

 کی بود گذاشت رفت؟! االن دلت تنگم شده؟ -

 .ام از بغض لرزیددانم چرا اما... چانهنمی

کند اما یک حِس بد کِل وجودم را فرا گرفت که باعث دانستم که دارد شوخی میمی
 .شد اشک از چشمانم جاری شود

 :جسور ترسیده گفت

 کنی؟خیال؟ چرا گریه می -

 .هقی زدم و چیزی نگفتم

 :ام را بوسید و گفتبا انگشتاِن شصتش اشک هایم را پاک کرد و آرام گونه

خوام! گریه نکن... گریه نکن خیال! ببخشید... ببخشید... ازت معذرت می -
 !کنن اشکاتام میدیوونه

 .نفِس عمیقی کشیدم تا اشک هایم را کنترل کنم

 :از آغوشش بیرون آمدم و گفتم

 !ٔاسفم! مقصر منم! آره مقصر منمباشه... باشه... من مت -

 .و پشتم را به او کردم و به سمِت اتاقمان رفتم
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 این حالت ها چه بود؟ چه اتفاقی برایم افتاده بود؟

 .به سمِت کمد رفتم و یکی از پیراهن های جسور را بیرون کشیدم و عمیق بوییدم

 !بوییدم و ناخواسته اشک ریختم و دلیل اشک هایم را نفهمیدم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اش زنگ خوردسرش پایین بود و درحاِل کشیدِن طرحی بود که گوشی

 .گوشی را از روی میِز تحریرش برداشت

 :ی گوشی ناخواسته لبخند زد و سریع پاسخ دادبا دیدِن ناِم خروش روی صفحه

 !سالم خروش -

 :صدای بمش را پشِت خط شنید

 !کردم؛ با خودم گفتم بهت زنگ بزنم صدات رو بشنومیداشتم بهت فکر م -

 :ی خجلی کرد و گفتخنده

 امم، چه فکری؟ -

 :خروش نفِس عمیقی کشید

 !دادی تو تو ذهنم جوالن میدونم... چهرهچه می -

 .حِس بدی سراسِر وجودش را گرفت

 کرد؟داشت چه می

 گرفت؟داد و قلوه میبا یک مرِد متٔاهِل بچه دار دل می

 :سریع خودش را جمع کرد و گفت

 !ی من تو ذهنتون جوالن بدهدلیلی نداره که چهره -

 !چرا... داره! یه دلیِل خیلی محکم -



                 
 

 

 غزل داداش پور|  کاسرمان   

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

262 

 

 :نفِس عمیقی کشید و گفت

 !شیکنم داری از خط قرمزها رد میشه تمومش کنی؟ حس میمی -

م چون دوست داشتِن تو از خط قرمز رد شدنه؟ باشه... من از خط قرمز رد شد -
 !خوامخیلی خاطِر تو رو می

 ...گویی زمان ایستاد

 ...های ساعت دیواری راه رفتن را از یاد بردندعقربه

 .تا به خود آمد شورِی اشک را روی لبانش حس کرد

 گفت؟ دوست داشتن؟این مرد چه می

 خاطر خواهی؟

 :هایش را پاک کرد و با صدای پر بغضی گفتسریع اشک

گیرم، نه تو کنی! این حرفت رو نشنیده میمی نامردیاری به زنت تو... تو... تو د -
 !حرفی زدی و نه من حرفی شنیدم

 :خروش عصبی شد

 !حرف زدم که بشنوم نه خودت رو بزنی به َکری جوانه! من دوستت دارم -

 !گم پوستت رو بکنهبس کن... بس کن... به خدای احد و واحد به داداشم می -

 :خروش پوزخند زد

 فهمی حالم رو؟خوام جوانه! میترسم! تو رو با دل و جونم میاز هیچی نمی -

 ...خواست بفهمدفهمید... نمینه... نمی

 .عصبی گوشی را قطع کرد و گریه را از سر گرفت

 این دیگر چه سرنوشتی بود؟
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بعد از سالها کسی از او خوشش آمده بود و با پاهای فلجش او را پذیرفته بود و 
 !آدم باید یک مرِد متٔاهل و یک پدر باشد عدل همان

 .کردریخت و از همه چیز و همه کس گله میاشک می

 ...ی اشکش رو به خشکی رفتساعتی گذشت و چشمه

ی خروش با آن چشماِن ی نامعلومی خیره بود و چهرهبا چشماِن سرخش به نقطه
 .بستآبی جلوی رویش نقش می

 ...بست خروشچشم می

 ...رد خروشکچشم باز می

 .با صدای باز شدِن دِر اتاقش سرش را بلند کرد و به فروغ چشم دوخت

 :فروغ ترسیده به سمتش آمد و گفت

 کنی دخترکم؟جوانه؟ چیزی شده؟ چرا... چرا گریه می -

 :دستی به سرش کشید و گفت

 !چیزی نیست... فقط... دلم گرفته بود -

 مطمئنی عزیزکم؟ -

 :و گفتحال سرش را تکان داد بی

 .نگران نباش فروغ جون!... من حالم خوبه فقط دلتنِگ مادر و پدرم بودم -

 :فروغ لبخنِد غمگینی زد و گفت

 !گیرمها رو نمیوقت جای اونباید هم دلتنگ باشی دخترکم... من هیچ -

 .جوانه دسِت فروغ را گرفت و بوسید

 !این چه حرفیه مامان فروغ؟ تو همه چیزمی -

 .یقی کشید تا مانع از ریختِن اشک هایش شودفروغ نفِس عم
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دستی به سِر جوانه کشید و عقب گرد خواست از اتاق خارج شود اما انگار که چیزی 
 :یادش آمده باشد برگشت و گفت

ای خدا... پیری و حواس پرتی! اومدم بهت بگم حاِل خیال زیاد خوب نیست  -
 خوام برم پیشش! توام میای؟می

 یعنی چی؟ اتفاقی افتاده؟ حالش خوب نیست؟ -

بینه باال میاره، نازک نارنجی جسور زنگ زد گفت رنگ پیتزا و قرمه سبزی رو می -
 !کنهکشه بغل میداره بو میهای جسور رو بر میهم شده... پیراهن

 :جوانه لبخنِد آرامی زد و گفت

 چرا همچین شده؟ -

 :فروغ چشمکی زد و گفت

 !اش کنم بریم آزمایش بدهبرم راضیگم حامله است! حاال من می -

 .جوانه با همان لبخند به فروغ خیره شد

کشید اما االن... و در این وضعیت هر زماِن دیگری بود از خوشحالی جیغ می
ای که امکاِن وجود داشتنش نود و ُنه ی هیچ چیز را نداشت، حتٰی برادرزادهحوصله

 .درصد بود

 :فروغ گفت

 میای؟ -

 :ی نفی تکان داد و گفتنهسرش را به نشا

 !خوام بخوابمام، مینه... خسته -

 !ات شد به فریده بگو یه چیزی واست درست کنه، گرسنه نمونباشه... گرسنه -

 :پلک روی هم فشرد و گفت

 !چشم -
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فروغ که رفت به سمِت تختش رفت و دستانش را روی تخت گذاشت و وزنش را 
کشید و با دستانش پاهایش را روی   روی دستانش ریخت و بندش را روی تخت

 .تخت جا به جا کرد

 .خوابی سفر کندچشمانش را بست و سعی کرد افکارش را پس بزند و به عالِم بی

 ــــــــــــــــ

با احساس حضور کسی چشمانش را آرام گشود که نگاهش با نگاِه اقیانوسِی خروش 
 .گره خورد

 .بینددانست که دارد خواب میمی

 :ی خروش گذاشت و زمزمه کردا باال برد و روی گونهدستش ر 

 !خروش -

 جانم؟ -

با جوابی که خروش به سوالش داد انگار که تازه به خودش آمده باشد دستش را 
 :پس کشید و روی تخت نشست و ترسیده و عصبی گفت

کنی؟ تو... تو چجوری اومدی توی اتاِق من؟ اگه... اگه یکی کار میتو اینجا چی -
 افتاد؟دونی چه اتفاقی میدیدت... میمی

 :خیال گفتخروش بی

 !دادنهیچی... فقط به اون داداِش لندهورت گزارش می -

 :تند گفت

 !در مورِد برادِر من درست صحبت کن -

 غیر از اینه؟ -

 :ی سرخی گفتعصبی و با چهره

 از اینجا برو بیرون... چجوری اومدی تو تو؟ -
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زنم روبروی عمارت بودم، فروغ رفت منم از فنی حرف میوقتی داشتم باهات تل -
 دیوار پشتی پریدم تو و از پنجره اومدم تو، حله؟

 :نگاه از گرفت و گفت

 !از اینجا برو -

 !چند بار بگم؟ عاشقت شدم -

 :چشمانش را با عذاب بست و گفت

 !لطفًا... از اینجا برو و نذار حرمت ها شکسته شه -

 خوامت حالیته؟گم میت... میگور پدِر هر چی حرم -

 :اش زد و گفتعصبی مشتی به سینه

 !ات برسفهمم! برو به زن و زندگیام نیست! نفهمم، نمینخیر حالی -

 فهمی؟خودت رو زدی به نفهمی جوانه! من حاضرم با تو تا تِه جهنم هم بیام، می -

پس دست از تو حاضری بیای اما من حاضر نیستم بیام! منو دوست داری؟ خب  -
 ام رو بکنم سرم بردار بذار زندگی

 :هایش بازوهای دخترک را گرفت و گفتبا دست

 !دوستم داری جوانه... انکار نکن... دوستم داری -

 :با بغض گفت

 !ندارم -

 !خوایخوامت توام منو میداری جوانه! همونقدر که من می -

 :با عجز چشمانش را بست و گفت

 . این کار درست نیست.. -
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خوای از مادرش جدا شه؟ خروش به خودت سوزه؟ میدلت واسه پسرت نمی - -
 !بیا

 !دمدم جوانه! از دستت نمینه... نه... تو رو از دست نمی -

 ...خروش -

 .هایش صورتش را خیس کردنداشک

های جوانه گذاشت و بدوِن اینکه لبانش را از روی خروش دستانش را روی گونه
 .ایش را پاک کردهسرش بردارد اشک

 :جوانه هقی زد و گفت

 !کنمخروش خواهش می -

 !کشم جوانه التماس نکنکشم! ازت دست نمیازت دست نمی -

 :آرام دِم گوشش گفت

 !زنمبهت زنگ می -

 .و از روی تخت بلند شد و به سمِت پنجره رفت

 .پرید ی جوانه کرد و از پنجره پایینای حوالهی آخر برگشت و نگاِه خیرهلحظه

 :دستی به صورتش کشید و زمزمه کرد

 !ایبه خودت بیا پسر... این فقط یه بازِی و جوانه یه بازیچه... نه چیِز دیگه -

 :بهت زده گفتم

 یعنی چی؟ -

 :فروغ خانم با خنده گفت

 !کنهیعنی یه کوچولو تو وجودت داره رشد می -

 !شدباورم نمی
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 !بچه؟

 !ش نوزده سال داشتممن... من همه

 ...ش سه ماه بود که ازدواج کرده بودیم و حال این بچهما همه

 ...خدایا

 :اش را برداشت و گفتفروغ خانم گوشی

 !دممن به جسور خبر می -

 :تند گفتم

 !نه نه... تو رو خدا چیزی نگین بهش، شاید... شاید یه اشتباهی شده باشه -

لی بال در بیاری! بهت رو بذار ای! االن باید از خوشحاچه اشتباهی دخترم؟ حامله -
 !ی جسورشی؛ مادِر بچهکنار! تو داری مادر می

 :لب به دندان گرفتم و با بغض گفتم

 !من هنوز آمادگِی مادر شدن رو ندارم فروغ خانم -

فروغ خانم نه و مامان فروغ، این یک! دوم هم اینکه یعنی چی آمادگِی مادر شدن  -
اش رو داری که گذاشته دونسته که آمادگیخدا می رو نداری؟ نعمِت خداست! حتماً 

 !تو دامنت

 :عاجز گفتم

 ...آخه تو این وضعیت -

 چه وضعیتی؟ -

 !مامان فروغ از وضعیِت کنونی خبری نداشت

 !کرد همه چیز نرمال استفکر می

 :لبخنِد مستربی زدم و گفتم
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 !امهیچی... من... یکم ُشکه -

گم خودت بهش بگو... بذار نم به جسور چیزی نمیبرو دراز بکش رو به راه شی! م -
 !از زبوِن خودت بشنوه

 :مکثی کرد و گفت

 !منم دیگه برم -

 !وای نه تو رو خدا من ازتون پذیرایی نکردم از بس که ُشکه بودم -

 :لبخنِد مهربانی زد و گفت

 !رم، جوانه هم تنهاست! انشاهلل یه وقت دیگهنه عزیزدلم زحمت نکش... من می -

 .و مانتو و شالش را پوشید و به سمت در رفت

 .اش کردممن هم بدرقه

ای هم که شده چشمانم بعد از رفتِن مامان فروغ به سمِت اتاقم رفتم تا برای دقیقه
 !را ببندم و آرامش را مهماِن دلم کنم

 ــــــــــــــــــــ

باز کردم که با  با حِس حرکِت انگشتی روز تک تِک اجزای صورتم آرام الی پلکم را
 .چشماِن عسلِی جسور روبرو شدم

 :لبخندی زد و گفت

 خوبه حالت؟ -

سرم را روی سینه اش گذاشتم و آرام بو کشیدم و با صدایی که در اثِر خواب ُخمار 
 :شده بود گفتم

 تو چی داری مرد؟ -

 .حس کردم لبخند زد
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 خوای بگی عاشقمی؟می -

 :آرام گونه اش را بوسیدم و گفتم

 !خوام بگم عاشِق یه مرِد خطرناک شدمیم -

 :دستی به موهایم کشید و گفت

 دونی که اون مرِد خطرناک چقدر دوست داره! درسته؟و حتمًا می -

 :ی آرامی کردم و گفتمخنده

 کنی؟تو از ادکلِن خاصی استفاده می -

 نه، چطور؟ -

 زنی؟یعنی اصاًل ادکلن نمی -

 !رمی خوبی ندانه... باهاش میونه -

 :آرام بو کشیدم و گفتم

 پس این بوی خوب ماِل چیه؟ -

 !بوی جسوره -

 :باز بو کشیدم و آرام گفتم

 ...بوی جسور -

 :بعد از مکِث کوتاهی اضافه کردم

 !پس ویارم بوی جسوره -

 :جسور متعجب و منگ پرسید

 ویار؟ -

 :نگاه ازش گرفتم و گفتم
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 !من... چیز... یعنی... من باردارم -

 .العملی نشان ندادای جسور حرکتی نکرد و عکسیقهبرای دق

 :ناگهان روی تخت نشست و با صدای بلندی گفت

 ای؟حامله -

 :خیز شدم و گفتترسیده نیم

 !شیدونستم عصبی مینمی -

 :ای کرد و گفتمنگ تک خنده

 !عصبی چیه دختِر خوب؟ من... ُشکه شدم -

 :ناراحت سرم را پایین انداختم و گفتم

ش سه ماهه که ازدواج کردیم و من... من ... االن وقتش نبود... ما همهآخه -
 !خواستم کنکور بدممی

 :جسور لبخنِد آرامی زد و دستانم را در دست گرفت و گفت

 ...تونیآره، درسته... اما تو می -

 :اش را کامل کرددستش را روی شکمم گذاشت و جمله

 از این کوچولو بگذری؟ -

 .ی ریزش دادمهایم اجازهتش گذاشتم و به اشکدستم را روی دس

 !تونم بگذرمتونم... نمینه... نمی -

 :با همان لبخنِد مهربان در آغوشم گرفت و آرام سرم را بوسید و گفت

 !تا وقتی من هستم اصاًل نیازی نیست اشک بریزی -

 ...ناخواسته دستم سمِت گردنبندم رفت

 .ه من هدیه داده بودی عقد بهمان گردنبندی که سِر سفره
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 !گردبنِد اسمش

 :چشمانم را بستم و او گفت

ذارم ی چیزها با من! من مگه میتو فقط مراقِب خودت و کوچولومون باش، بقیه -
 تو کنکور ندی؟! ساِل بعد بده، باشه؟

 !تونم درس بخونمآخه، من که با بچه نمی -

 تونی... من هستم، خودم مراقبشم... اوکی؟می -

 :ا بلند کردم و خیره به صورتش گفتمسرم ر 

های من تو... تو خیلی خوبی! شاید... اولین مردی هستی که اینقدر به خواسته -
 !دیاهمیت می

 .ام را بوسید که چشمانم را بستمخم شد و آرام پیشانی

 !چون تو همه چیزمی -

 :سکوت کرد و من گفتم

 به نظرت دختره یا پسر؟ -

 !ولی دوست دارم دختر باشهدونم... اون رو نمی -

 :لبخندی زدم و گفتم

ورزی! کنی، بهش عشق میمنم همینطور... چون پدرش تویی، محدودش نمی -
 !واقعًا خوش به حالشه

 .خندیدم و او لبخند زد

 ...خدایا

 توانی خوب باشی؟تو چقدر می

 !در اوِج بدبختی این مرد را سِر راهم قرار دادی
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 !دنش برای من خوب استمردی که با تماِم بد بو

 !خدایا... بودنت رو شکر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اش شدبا لبخنِد شروِر روی لبانش مشغوِل نوشیدِن قهوه

 .دانست االن هاست که صدای شاهکار در بیایدمی

 .از کارش خیلی راضی بود

 :ی شاهکار چهارستوِن خانه را لرزاندای گذشت که عربدهدقیقه

 !کشمتخزان می -

 .لبخندی زد و فنجاِن قهوه را کنار گذاشت

 :زیر لب زمزمه کرد

 !ریم که داشته باشیمخب... می -

ی برزخی به خزان خیره شد و داد ای بعد شاهکار به آشپزخانه آمد و با چهرهثانیه
 :زد

 های نازیال رو حذف کردی؟تو با چه حقی به گوشِی من دست زدی و عکس -

اش را اش بلند شد و درحالی که فنجان قهوهلبخنِد ریلکسی از روی صندلی خزان با
 :رفت گفتداشت و به سمِت ظرفشویی میبر می

 !حقوِق همسری! اگه یادت رفته باید بهت یادآوری کنم که من زنتم -

 :شاهکار داد زد

 خواستی بگی درسته؟ام شده! اینو مییه زِن اجباری که به زور وارد زندگی -

 :فنجان را در سینک گذاشت و به سمِت شاهکار برگشت و گفت

 !هر چی باشه زنتم -
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 :شاهکار پوزخندی زد و گفت

 ...زنی که اینقدر حقیر و پست بود که با اون حافظ حقوقِی عوضی فرار کرد و -

 .ای که خزان به صورتش زد حرفش قطع شدبا سیلی

 :خزان با نفرت لب زد

 !خیلی پستی -

 :سری تکان داد و گفت مکثی کرد.

کنی باشه... تنها انسان خطاکاِر دنیا منم... تو خوبی، تو پاکی، اگه هم االن فکر می -
رم! سه ماه دیگه که آب من برات یه مزاحمم و نذاشتم به عشقت برسی... من می

شم تا چشمت بهت نیوفته... رم گم و گور میرم... میها از آسیاب بیوفته من می
 !باسیشاهکار ع

 .ی حرف زدن به شاهکار بدهد سریع از آشپزخانه خارج شدو بعد بدوِن اینکه اجازه

 :شاهکار عصبی مشتش را روی میز فرود آورد و زمزمه کرد

 !لعنت بهت -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ترسیده به گوشِی موبایلش چشم دوخته بود

 .زددامن می ی موبایل به استرسشناِم خروش روی صفحه

 .جوییدناخن هایش را می

 ...نگران بود

ای نگذشت که دوباره شروع به زنگ زدن کرد و... همان زنگ قطع شد اما دقیقه
 !نام

 .نفِس عمیقی کشید تا خودش را کنترل کند
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 :اش را از روی میزش برداشت و جواب دادگوشی

 بله؟ -

 :صدای عصبِی خروش پشِت خط طنین انداخت

 دی؟زنم جواب نمیچی زنگ می چرا هر  -

 .در سکوت به جوییدِن ناخن هایش ادامه داد

 !ام تا همه چیز رو بریزم بهمجوانه سگم نکن که منتظِر یه اشاره -

 :دست از جوییدِن ناخن هایش کشید و کالفه گفت

دیم! به خدا این درست خروش! ما اشتباه ترین کاِر دنیا رو داریم انجام می -
کشه بعد منو بعد خودشو! تو رو خدا به داشم بفهمه اول تو رو مینیست... دا

 سوزه؟ات بفهمه... دلت واسه آرین نمیخودت بیا... اگه... اگه زنت بفهمه... بچه

 :خروش پشِت خط عربده زد

دی جوانه! من بهت گفتم جانان رو طالق های تکراری تحویلم میباز داری حرف -
 دم... حل نشد؟می

 !فهمی؟ دست از زورگویی بر دارخوام با تو باشم! مینشد! من نمینه حل  -

زنمت شم میام اونجا میم نکن... به خداوندِی خدا پا میجوانه... جوانه دیوونه -
 !ربرمت نا کجا آبادا! فقط من... فقط توزیر بغلم می

 .کالفه نفِس عمیقی کشید و سکوت کرد

 .اش نبوداین مرد هیچ چیز حالی

 :دوباره گفت خروش

 جوانه؟ اونجایی؟ -

زنی! پس حداقل از ممنوعه بودِن این رابطه هر چی بگم تو باز حرِف خودت رو می -
 !گیرمبذار هضم کنم... خودم باهات تماس می
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 :ای سکوت کرد و گفتخروش لحظه

 !خیلی خوب... منتظرم -

 .و قطع کرد

 .اش هدایت کرد جوانه گوشی را کنار گذاشت و ویلچرش را سمِت پیانو

انگشت هایش را روی کلید های پیانو گذاشت و ناخودآگاه آهنِگ معشوِق گوگوش 
 ...را نواخت

 :نواخت و خواند

 تو نه بارونی -

 ...نه شن باد

 تو نه مرهمی

 !نه فریاد

 ...ایتو نه خسته

 !نه همپا

 !تو نه از غیری نه از ما

 :خواند و اشک ریخت

 تو نه بیرون -

 ...نه درونی

 تو نه ارزون

 ...نه گرونی

 تو نه خاکی

 پوشِش گنج؛
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 نه یه مهره

 !روی شطرنج

 :با صدای بلند تری خواند

 !تو فقط هستی که باشی -

 .زنگ در را فشردم و قدم عقب رفتم و منتظر ماندم تا کسی در را باز کند

 .ام سری بزنم و از اوضاع و احوال اینجا آگاه شومی پدریامروز خواستم به خانه

هر چند جسور تاکید کرد که نباید بروی اما من آنقدر پافشاری کردم که جسور 
 .راضی شد

 .آمداگر کارهای نمایشگاه نبود او نیز می

 .شوددر با صدای تیکی باز می

دارد هیچوقت فهمم که مامان در را باز کرده است چون هر وقت اف اف را بر میمی
ان تاکید کرده بود که حتما بگوید بله و بفهمد گوید "بله" خاقان هزارباربه مامنمی

 .انداختکه پشت در کیست و بعد باز کند اما مامان مثل همیشه پشِت گوش می

 ...خاقان

 ...آه خاقان

از وقتی از بیمارستان مرخص شده بودم نه دیده بودمش و نه حتٰی صدایش را از 
 .پشِت تلفن شنیده بودم

 .بندمشوم و دروازه را پشِت سرم مییاط میزنم و وارِد حافکارم را پس می

 ...دوزم. چقدر دلتنِگ اینجا بودممان چشم میبه خانه

 ...هر چقدر روزهای بد داشتیم روزهای خوب هم داشتیم

پخت و ما کمکش مانند محرم های سال های قبل که همیشه مامان آش می
 ...کردیممی
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 ...یا عقد و عروسِی خندان

 ...ینبه دنیا آمدِن آر

 ...مسخره بازی های خزان دقیقًا کناِر همین حوِض وسط حیاط

خوابیدیم. من و خزان کناِر هم دراز شب های تابستان که همگی در بهارخواب می
 ...کردیمکشیدیم و تا خوِد صبح صحبت میمی

 ...زد که سریع تر بخوابیممامان هم بهمان تشر می

 !یادش خوش

 !وزهای قشنگ و خوبچقدر زود گذشت... آن همه ر 

 !دانستیم که بعد از آن تابستان چه زمستانی در راه استچه می

آورم و روم و کفش هایم را در میکشم و به سمِت پلکان مینفِس عمیقی می
 .رومگذارم و باال میی دوم میی پلهگوشه

 .شومکنم و وارِد خانه میرسم، آرام در را باز میبه دِر ورودی که می

 .خواندبینم که به پشتِی قرمز رنگی تکیه داده و عینک به چشم قرآن مین را میماما

 :گویمآرام می

 !سالم مامان -

 :گویددارد و میزند و عینکش را بر میگیرد، با دیدِن من لبخندی میسرش را باال می

 !سالم دخترم... سالم به روی ماهت خیالم!... بیا... بیا بشین اینجا -

 .نشینمروم و کنارش میمیبه سمتش 

 .گذاردبوسد و کنار میبندد و میقرآن را می

 :گویدگیرد و میدستم را می

 زنی؟وفا شدی دخترم؟ چرا بهمون سر نمیچرا رفتی بی -
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 :گویماندازم و میخجل سرم را پایین می

 !امببخشید مامان... شرمنده -

 به؟دشمنت شرمنده باشه خیالم... خوبی؟ شوهرت خو -

 خوبیم خدا رو شکر... شما چطورید؟ -

 :گویدکشد و میآهی می

ی کمپ افتاده... خاقانم کلی بدهی داره... چطور باشیم مامان جان؟! ُخلودم گوشه -
جانان به خروش شک کرده... از خزانم خبری ندارم... چطور باشم؟ حاج بابات هم 

ه! اما اینقدر به خودش فشار دونی کره تا شب میاد... قلبش مریضه... میصبح می
 ...ترسممیاره که می

 .دهدگریه امانش نمی

 :گویمکنم و میاش حلقه میغمگین دستم را دوِر شانه

 !شهمامان جونم تو رو خدا گریه نکن... همه چیز درست می -

 :گویدزند و میهقی می

 !چه درست شدنی؟ از وقتی تو از این خونه رفتی اینجا شده جهنم -

 :گویدکند و با بغض میک هایش را پاک میاش

 خزان خوبه؟ شوهرش باهاش راه میاد؟ شوهرش سالمه؟ معتاد که نیست نه؟ -

 :گویمبا اطمینان می

 !خوبه مامان... مرِد درستیه -

 :گویدگیرد و نگران میلب به دندان می

 مطمئنی دخترم؟ -

 رده؟آره مامان جان، مطمئنم... خاقان چرا بدهی باال آو -
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 :گویدگیرد و با حرِص آشکاری میسرش را باال می

ی عفریته همتاست! خاقان خونه گرفته... قسط خونه ش تقصیِر اون دخترههمه -
 !ره نجاری! پسرم پر پر شدهو قسط وام داره... صبح تا شب می

شدن؟ خب این که خیلی خوبه خونه گرفته... تا آخر عمرشون باید اجاره نشین می -
 !زبون رو نشورای قسطی داره دیگه مامان جان... گناِه اون دختِر بیخونههر 

 !کنه دیگهزبونه... زیر زیرکی کارهاش رو میبی زبون؟! آره بی -

 :برای اینکه بحث را عوض کنم گفتم

 داستاِن جانان و خروش چیه؟ -

 :بی حوصله گفت

نامردی  برچسِپ  زده گه رفتارهای خروش مشکونه... دونم... جانان میچه می -
رو پیشونِی پسرم... دخترم من عروس نگرفتم، یکی از یکی بدتر... اونی که باید بیاد 

 !دونهزِن ُخلود بشه کیه، خدا می

 .ام را لو ندهمگیرم تا خندهلب به دندان می

 :گویمگذرد و من مردد میای میدقیقه

 مامان؟ -

 جانم؟ -

 !خوام بهت بگمیه چیزی می -

 :گویدیده میترس

 !فقط خبر بد نباشه که تحمل ندارم -

 :تند گفتم

 !نه، نه... خبِر بد نیست -
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 !شنومخب، می -

 :کمی ِمن و ِمن کردم و در آخر گفتم

 !ام مامانمن حامله -

 :متعجب نگاهم کرد و گفت

 چی؟ -

 :دوباره تکرار کردم

 !اممن حامله -

 :متعجب و با حالتی عصبی گفت

 ؟ بعد از سه ماه زندگِی مشترک؟ مگه قرص پیشگیری مصرف نکردی؟حامله؟ االن -

 :ناراحت گفتم

 دونستم... خوشحال نشدی؟نمی -

گن؟ یکم امه، دوستش دارم ولی آخه دختر مردم چی میخوشحال که... نوه -
 !داشتین دیگه مادرهواتون رو نگه می

 :خجل لب به دندان گرفتم و گفتم

 !مامان -

 کتر رفتی؟ چند وقتشه؟خیلی خوب... د  -

 .دیروز با جسور رفتیم... سه هفته است -

 :لبخنِد ملیحی زد و گفت

 !مبارکت باشه دخترم -

 :لبخنِد پرذوقی زدم و گفتم

 !مرسی مامان -
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 .همان لحظه زنِگ در به صدا در آمد

 :مامان خواست بلند شود که مانعش شدم و گفتم

 !کنمتو بشین مامان... من باز می -

 .روی زمین بلند شدم و به سمِت اف اف رفتم و از 

 :گوشی را برداشتم و گفتم

 بله؟ -

 :صدای خاقان را از آن طرف شنیدم

 !باز کن، منم -

 .ی اف اف را زدم و به کناِر مادرم برگشتمگوشی را گذاشتم و دکمه

 :مامان گفت

 کی بود؟ -

 !خاقان -

ِت بعد از ظهر این ورا پیداش شه، الهی... پسرم اومده؟ اصاًل سابقه نداشت این وق -
 !ی خدا نجاری بودهمیشه

 .در باز شد و خاقان آمد

 .من و مامان بلند شدیم و به استقبالش رفتیم

 .مامان به آغوش کشیدش و چند بار سرش را بوسید

 .من اما فقط با او دست دادم

 !دانستم که هنوز ازم دلخور استمی

م اما هر دویمان مخالفت کردیم و روی زمین مامان اشاره زد که روی مبل بنشینی
 .نشستیم
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 :مامان ذوق زده گفت

 چه خبر از این ورا؟ راه ُگم کردی خاقانم؟ -

 :خاقان شرمنده دستی به گردنش کشید و گفت

 !کنم ماماناصاًل وقت نمی -

 :مامان لب هایش را محکم روی هم فشرد و گفت

 ...معلومه... از صدقه سرِی اون دختره -

 :قان نگذاشت حرفش را کامل کندخا

 !کنممامان... خواهش می -

 .مامان با چشم غره نگاه ازش گرفت و چیزی نگفت

 :صدایم را صاف کردم و گفتم

 !خونه خریدین، مبارکه -

 :سرش را تکان داد و گفت

 !ممنون -

 :مامان گفت

 .دخترم برو یه چایی بریز خاقانم خسته است -

 .مین بلند شدم و به سمِت آشپزخانه رفتمسری تکان دادم و از روی ز 

 .شنیدمصداهایشان را می

 :مامان خیلی آرام گفت

 !خیال حامله است! بهش تبریک بگو گناه داره دخترم -

 :خاقان متعجب در جواِب مامان گفت
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 حامله است؟! اینقدر زود؟ -

وقعیِت شنوه! منم همین رو گفتم ولی خب... شوهرش پولداره مآروم تر مادر، می -
 !بدی هم برای بچه آوردنشون نیست

 :شنومصدای پوزخنِد خاقان را می

خواستم آب ها که از آسیاب افتاد طالِق خیال رو از اون پوِل حروم... مامان من می -
 !یارو بگیرم

دهد اما... دانستم جسور کارهای نادرستی انجام میقلبم لرزید... خودم هم می
 ...دلم... دلم... دلم

 :شنومی مامان را میصدا

 خوای خیالم مطلقه شه؟شوهرشه... می -

مطلقه شه بهتر از اینه که زِن اون شارالتان باشه مامان... اصاًل هم برام مهم که  -
 !ُخلود رو بکشه

 !شهگی مادر؟ ُخلود برادرته، االن هم داره درمان میچرا اینجوری می -

اش رو ببینه باز شروع رفقای عتیقه چه درمانی مادِر من؟ از کمپ بیاد بیرون -
 ای مامان؟کنه! چرا تو اینقدر سادهمی

 !اینجوری نگو خاقان... تو رو خدا من قلبم طاقت نداره -

 .دیگر صدایی از خاقان نیامد

سه فنجان چای آماده کردم و با قنداِن کنارشان از آشپزخانه خارج شدم و به سمِت 
 .آنها رفتم

 :ذاشتم که مامان گفتچای ها را جلویشان گ

 !دستت درد نکنه دخترم -

 .جواِب من تنها یک لبخنِد ملیح بود
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بعد از نوشیدِن چای بلند شدم و استکان ها را جمع کردم و به آشپزخانه بردم و 
 .شستم

 .بعد هم عزم رفتن کردم

 ...ماندخاقان گفت می

 :شدم آرام گفتی آخر که داشتم از حیاط خارج میلحظه

 !ره... کدوم دایی خدا بخیر کنهاش میزاده به داییحالل  -

 .گفتام تبریک میلبخند را به لبم آورد. با زباِن بی زبانی داشت برای کودِک تازه

 .دستم را روی شکمم گذاشتم و لبخنِد آرامی زدم

 !رفت؟به کدام یک از دایی هایش که هر کدام با هم زمین تا آسمان فرق داشتند، می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .زندندی باردارِی من شدند و برای تبریک زنگ میکم کم همه متوجه

خرید... یک بار کفش های آمد یک چیز کوچک میجسور هر وقت که به خانه می
کوچِک صورتی، یک بار هم لباِس سرهمِی آبی، یک بار هم جوراِب صورتی و آبی... 

کرد که ذوقش به من هم سرایت بودنشان ذوق میخرید و از کوچک آنقدر می
 .کردمی

شود گفت که پسر میخزان هم از وقتی که از باردارِی من مطلع شده بود مدام می
هایش هم به بندم که چشمگفت شرط میو هماننِد خروش کله خراب... حتٰی می

 .روندخروش می

 .گفتاینا میاین ها را فقط جلوی من و مامان فروغ

 ...کردوی جسور جرئت نمیجل

 .گفت دوست دارد دختری با ترکیِب من و جوانه نصیبش شودچون جسور می

 ...جوانه اما... منزوی شده بود
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وقتی دلیِل منزوی بودنش را ازش پرسیدم گفت که عاشق شده است و این عشق 
 .برایش چیِز خوشایندی نیست

 ...سیشناهر چه گفتم عاشِق چه کسی شدی گفت که تو نمی

 .من هم دیگر پاپیچش نشدم

 .شدمی پر پر شدنش میاما روز به روز و لحظه به لحظه متوجه

اش شده است اما جوانه الم تا کام به جسور حتٰی فهمیده بود که جوانه یک چیزی
 .او حرفی نزد

 .کندگفت شبانه روز خودش را در اتاقش حبس میمامان فروغ می

 .نگرانش بودم

 .دانستمان و شاهکار چیزی نمیی خز از رابطه

 .دادند اما کلکل هایشان سِر جایشان بودیعنی آنقدر بروز نمی

 .اِم شهریور خط کشیدمبه سمِت تقویمم رفتم و با ماژیِک قرمز روی سی

 .شدپا به دو ماهگی گذاشته بودم و دو ماِه دیگر جنیستش مشخص می

 .فتم و در را گشودمبا صدای زنِگ در به خودم آمدم و به سمِت در ر 

 .ی زرد در چارچوِب در ایستاده بودخزان بود که با چهره

 :ترسیده گفتم

 چت شده تو؟ -

 !به جسور زنگ بزن... به جسور زنگ بزن خیال هیچی نپرس -

 :ای گفتی جسور را گرفتم که گوشی را از دستم قاپید و بعد از دقیقهترسیده شماره

مون ازم ری کن... حافظ... حافظ اومده بود دِر خونهالو؟ جسور؟ تو رو خدا یه کا -
خواست، شاهکار هم بود، حافظ رو که دید دیوونه شد شروع کرد به کتک پول می
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کار کنم اومدم پیِش خیال... تو رو خدا یه کاری کن... دونستم چیکاری... من نمی
 !باشه... باشه... مرسی

 .و قطع کرد

فاصله داشت و معلوم بود این دو کوچه را دویده اشان دو کوچه با خانمان خانه
 .است

 :کالفه گفتم

 زدی، چرا اینقدر دویدی؟خب زنگ می -

 ...اصاًل تو حاِل خودم نبودم -

 :عاجز تر ادامه داد

 !اش از کجا پیدا شد؟ش نشه... آخه این حافظ سر و کلهشاهکار چیزی -

 :کمکش کردم روی مبل بنشیند و گفتم

 !شی.. من یه آب قندی چیزی آماده کنم، داری پر پر میبشین اینجا. -

 .و پشِت بنِد حرفم به سمِت آشپزخانه رفتم و مشغوِل سر و هم کردِن آب قند شدم

 :در همان حال با صدای بلندی گفتم

 حافظ بعد از این همه مدت چرا برگشته؟ -

ده پیِش عوضِی الشخور پولش تموم شده... جرئت نکرده بره سراِغ جسور اوم -
شه خیال قبل از اینکه شاهکار رو ببینه برگشت تهدیدم کرد... گفت من... باورت نمی

دمار از روزگارت در میارم ... همین که اینو گفت شاهکار زد به سیِم آخر! در حِد 
 !زدش... منم خیلی ترسیدممرگ داشت می

م از آشپزخانه خارج زدآب قند را آماده کردم و در حالی که با قاشِق بلندی بهمش می
 :شدم و به سمِت مبلی که خزان رویش ولو بود رفتم و گفتم

 ترسیدی؟ بخاطِر حافظ؟ -
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 :عصبی گفت

من چرا باید برای اون عوضی نگران باشم؟ ترسیدم بکشتش خونش بیوفته گردِن  -
 !شاهکار

 .لیواِن آب قند را به سمتش گرفتم که آرام ازم گرفت و یک نفس نوشید

 !اِن شاهکاریپس نگر  -

 :کالفه گفت

دونم اونجا چه خبره بعد تو لرزه، نمیَایی، خیال من هنوز دست و پام داره می -
 بیست سٔوالی راه انداختی؟

خواستم چیزی بگویم اما دقیقًا همان لحظه که دهانم برای گفتِن چیزی باز شد در 
ا سری پایین با ضرب باز شد و اول جسوِر عصبی و پشِت بندش شاهکاِر خونین ب

 .افتاده وارِد خانه شدند

 :خزان با دیدِن شاهکار ترسیده از روی مبل بلند شد و به سمتش رفت و گفت

شاهکار؟ شاهکار خوبی؟ وای سر و صورتت چرا اینجوری شده؟ چرا سر خود این  -
 کنی؟کارا رو می

 .اش چشم دوخته بودمبا لبخنِد محوی به نگرانی

 .دانم قلبش برای شاهکار لرزیده استند؛ من یکی که میخواهد انکار کهر چه می

 :حوصله گفتشاهکار اما بی

 !ی کافی اعصاب ندارم تو یکی هیچی نگوخزان به اندازه -

 :جسور عصبی برگشت و با صدای بلندی گفت

ی حافظ رو از تو اون مجتمِع کوفتی در رسیدم االن باید جنازهاحمق اگه من نمی -
 کی تا حاال اینقدر خود سر و بی مالحضه شدی تو؟آوردیم! از  می

 :شاهکار با صدای آرام اما کاماًل عصبی گفت
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 کردی؟ هوم؟کار میکرد، تو بودی چیجلوی چشِم من داشت زنم رو تهدید می -

 .اش چشمانش را مالیدجسور کالفه با انگشِت شصت و اشاره

 !زد به سیِم آخرشکی در این نبود که جسور هم می

 :زان دوباره زبان باز کردخ

 با حافظ چی کار کردین؟ -

 :اش کرد و گفتشاهکار نگاِه بدی حواله

 !کشتمش! این نذاشتباید می -

 :جسور عصبی گفت

کشتیش افتادی... میافتادی احمق... اگه من نبودم تو دردسر میتو دردسر می -
 !دادن... بفهم نفهمت گزارش میهای کوفتیهمسایه

 .چیزی نگفتشاهکار 

 .دادمباز هم حق را به جسور می

 :خزان با سری پایین افتاده گفت

ها بخاطِر من شد... هر چند باز تقصیر من نیست ولی خب... حاال که ی اینهمه -
 !تونیم جدا شیمام کاری باهام ندارن... میآب ها از آسیاب افتاده و خانواده

 .جسور سکوت کرد

 .انگار با خزان موافق بود

 :شاهکار اما سریع جبهه گرفت

گن چرا اینقدر زود جدا ات نمیگی طالق! خانوادهخوره میهی تقی به توقی می -
 شدین؟
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کنم... از کمک کنم، زندگی میگم... خودم واسه خودم خونه جور میبه اونا نمی -
 !هات هم ممنونم! تموم شد! توام راحت شدی، حله؟

 :شاهکار ابرو باال انداخت

 !شه! ولت کنم اون عوضی باز میاد سراغت احمقنمی -

 :خزان عصبی شد و داد زد

 بیاد... به تو چه؟ -

 :شاهکار عربده زد

 !من شوهرتم -

 !اون موقع دیگه نیستی -

 کنه؟ تو؟نه بابا... کی اینو تعیین می -

 آره... مگه چمه؟ -

 !خزان -

 !خزان و کوفت... دست از سرم بردار -

 :زدشاهکار پوزخند 

 م؟دست از سرت بردارم؟ کی خودش رو انداخت تو زندگی -

 !دانستیممان این را میزد؛ همهشاهکار دو پهلو حرف می

 :ی عصبی کرد و گفتخزان خنده

رم، چی ات اما االن دارم میتو چه مرگته؟ آره درسته... من اومدم تو زندگی -
 خوای از جونم؟ هان؟می

 !خزان سگم نکن -

 !جلومه؟ یه سِگ هار که منتظِر یه نشونه است تا گاز بگیره االن کی -
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 .ام گرفته بود و هم غصه به دلم نشسته بودهم خنده

زدم که جسور هم این را فهمیده هر دویشان به یکدیگر دل بسته بودند و حدس می
 .است. برای همین بدوِن اینکه چیزی بگوید از خانه خارج شد

 .دادند را تنها گذاشتمه کلکلشان ادامه میپشِت سرش رفتم و آنها که ب

 .رودجسور را دیدم که دارد از پلکان پایین می

 :صدایش زدم

 جسور؟ -

 :متوقف شد و سمتم برگشت و گفت

 ...هیچ خوشم نمیاد دعواهاشون رو میارن اینجا -

 .گویددانستم بخاطِر حاملگِی من میمی

 :گرفتم و گفتمبا لبخنِد آرامی به سمتش رفتم و دستانش را  

 !خواندونن چی میمشکلی نیست... اون ها... یه ذره گمراهن! نمی -

 :نفِس عمیقی کشید و گفت

 !کنم... تو فقط استراحت کنفکرت رو با اینجور چیزا مشغول نکن، من حلش می -

 :با لبخند گفتم

 !کنی... در جریانی که؟داری لوسم می -

 :او نیز نیمچه لبخندی زد و گفت

 نمون رو لوس نکنیم کی رو لوس کنیم؟ دختِر همسایه رو؟ز  -

 :اخِم تصنعی کردم و گفتم

 جرئتش رو داری؟ -

 :ای کرد گفتدستش را دوِر کمرم حلقه کرد و بعد از اینکه تک خنده
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 !جرئتش رو که دارم؛ دلش رو ندارم... خودم زن به این خوشگلی دارم -

 :ا بوسیدم و گفتمی پاهایم بلند شدم و چانه اش ر روی پنجه

 ری نمایشگاه؟داری می -

 :اخمی کرد و گفت

 !نه! یه سری کاِر دیگه دارم -

 ...دانستن کارهای دیگرش چیست... همان کارهایی که من ازشان فراری بودممی

 :خودم را عقب کشیدم و گفتم

 !برو به سالمت... شب زود بیا -

ط نفسش را کالفه بیرون فرستاد ی دلخورِی کوچِک من شد اما فقفکر کنم که متوجه
 !و بعد از خداحافظِی آرامی گذاشت و رفت

 .نفِس عمیقی کشیدم تا مانِع ریزِش اشک هایم شوم

ی تعجب برانگیزی حالم که رو به راه شد عقب گرد به خانه برگشتم و با صحنه
 .روبرو شدم

 !خزان و شاهکار...درآغوش هم

 .د و دستپاچه مرا نگاه کردندی مصلحتی کردم که از هم جدا شدنسرفه

 :ای باال انداختم و گفتمشانه

 !من هیچی ندیدم -

 :شاهکار معذب دستی به گردنش کشید و گفت

 .رم... کار... کار دارم! فعالً من می -

 .و رفت

 :او که رفت؛ من حق به جانب به خزان چشم دوختم و گفتم
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 !تو اصاًل از شاهکار خوشت نمیاد؛ کاماًل درسته -

 !اون خودش منو بغل کرد -

خواستی... رفت پس خودتم میاش نمیشناختم حرِف زور تو کلهخزانی که من می -
 !طفره نرو خزان

 :عاجز گفت

 !تو رو خدا تمومش کن -

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 چی شد که بغل کردین همو؟ -

 :کالفه با صدایی بلند گفت

 !یادم نیار -

 :لبخندی زدم و گفتم

 اونقدرا هم بدت نیومده، هوم؟ -

 .لبخندش را که سعی در پنهان کردنش داشت را دیدم

موهایش را پشِت گوشش زد و انگار که در دنیای دیگری باشد شروع به حرف زدن 
 :کرد

دونم چی شد... اومد جلو و کردیم، مثل همیشه! بعد یهو نمیداشتیم بحث می -
 !دونمعًا نمیدونم چرا... واقیهو منو بغل کرد! نمی

 !خواست عالقه اش رو نشون بدهشاید چون می -

 !خواست ساکتم کنه تا زر نزنمشاید هم می -

تونست دستش رو بذاره روی دهنت، نه که اگه هدفش ساکت کردِن تو بود می -
 !بغلت کنه! خزان، شاهکار خزان زده شده
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 :منگ پرسید

 خزان زده؟ -

 :سری تکان دادم و گفتم

 !مایه ها... عاشق، دیوانه، مجنون، خزان زده تو همین -

 :پشِت چشمی نازک کرد و گفت

 خوای بگی که منم شاهکار زده شدم، هوم؟پس می -

 :خندیدم و گفتم

 !تو همین مایه ها -

 ...او نیز خندید

 .زد که شاهکار زده شده استاش داد میچهره

 .مان را قطع کردصدای زنِگ در خنده

 :خزان با تشویش گفت

 شاهکاره یعنی؟ -

 :با گفتنِ 

 !دونمنمی -

 .ی گریان را پشِت در دیدمبه سمِت در رفتم و در را گشودم که جوانه

 :متعجب و نگران گفتم

 جوانه؟ جوانه چی شده؟ -

 :هقی زد و گفت

 شه بیام تو؟می -
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :خزان عصبی گفت

 ی خروش یه زِن عفریته و یه بچه داری باز به رابطهدونستیعنی تو با اینکه می -
 باهاش ادامه دادی... درسته؟

 .جوانه در سکوت به گل های قالی خیره بود

کردم که خروش و جوانه با هم سر و سری داشته اصاًل یک درصد هم فکرش را نمی
 .باشند

ادم که به دی خروش پرسید اصاًل احتمالش را نمیحتٰی آن شبی که از من درباره
 ...خروش دل بسته باشد

 :خواستم سرزنشش کنم اما نتوانستم ساکت بمانم و مالیم گفتمبا اینکه نمی

کنه؟! اون دونی چه قشقرقی به پا میجوانه جان! یه درصد اگه جسور بفهمه می -
کنی اش با خروش مشکل داشته... اصاًل اینا به کنار، واقعًا فکر میاز همون نوجوونی

 ای داری؟روش آیندهبا خ

 :باالخره نگاه از گل های قالی گرفت و با لبخنِد تلخی گفت

 !کنم و... پشیمونمای ندارم برای همینه که گریه میدونم آیندهمی -

 :خزان حق به جانب گفت

 !پس ولش کن -

 :جوانه عاجز گفت

تونم تونم... من... من خیلی دوستش دارم... خیلی بهش وابسته شدم، نمینمی -
 !ولش کنم

 .خزان کالفه نفِس عمیقی کشید و چیزی نگفت

 :من اما گفتم
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 جوانه؟ -

 :گناهش را به من دوخت که مردد گفتمنگاِه بی

 مطمئنی که خروش دوستت داره؟ -

 :منگ گفت

 منظورت چیه؟ -

یعنی... خب... خروش با جسور خیلی مشکل داره... من با جسور ازدواج کردم  -
 ...واد انتقامیعنی... شاید بخ

 :حرفم را قطع کرد و گفت

انتقاِم چی؟ تو با رضایِت خودت با جسور ازدواج کردی... خروش اگه ناراضی بود  -
 .کردهمون اول مخالفت می

 :خزان گفت

 !ازدواِج جسور و خیال یه ازدواِج معمولی نبود جوانه -

فِس عمیقی که جوانه پرسشگر نگاهش را بیِن من و خزان چرخاند که من بعد از ن
 :کشیدم گفتم

سِر خزان شرط بسته بود! ولی خزان اون موقع ها با حافظ دوست بود و یه  -
خواست. من به خزان کمک کردم که فرار کنه... خزان فرار کرد جورایی اون رو می

کشه... برای همین خواد و اگه منو بهش ندن ُخلود رو میو جسور گفت که منو می
 !من با جسور مشکل دارنی بیشتِر خانواده

 :بارید گفتبا اینکه تعجب از نگاهش می

 !کنه... اون عاشقمهوقت با من بازی نمیخروش هیچ -

 :خزان کالفه گفت
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ات برای چیه؟! مگه ی توئه... دیگه گریهخیلی خوب، اون عاشق و دلخجسته -
 گی دوستت داره و دوستش داری؟نمی

 :ی عصبی کرد و گفتخزان خنده جوانه با غم به خزان چشم دوخت که

دونی همه چیز به عشق و عاشقی نیست و یه منطقی هم وجود پس خودتم می -
 !داره

 :دستانش را از هم باز کرد و ادامه داد

ببین! این منم... منی که پنج سال با اون حافِظ عوضی بودم... اصواًل من دختر  -
کردم وب که گاهی اوقات شک میبدی بودم ولی واسه حافظ خوب بودم... اینقدر خ

ی سگی تو که این منم! ولی آخرش چی شد؟ یه شب که برگشتم تو اون خونه
اش تا هفت تا کوچه اون استرالیا دیدم تو تا دختِر فرنگی تو خونه ن و صدای خنده

کنن من با شاهکار فرار کردم ولی اینطور نبود... ی من فکر میره... خانوادهور تر می
موند جوانه... معلوم نیست که تو بعد از هکار نبود از من چیزی باقی نمیاگه شا

ی نجات داشته باشی یا نه... پس بهتره خودت رو داغون نکنی تا به خروش فرشته
 !ی نجات احتیاج پیدا کنیفرشته

 ...زدقشنگ حرف می

 !از خزاِن پرخاشگر چنین حرف هایی بعید بود

 حافظه؟خوای بگی که خروش مثِل می -

 :من و خزان کاماًل تصادفی با هم گفتیم

 !بد تر از اون -

 :جوانه نفِس عمیقی کشید و گفت

 خیال؟ -

 :به سمتش رفتم و گفتم

 جانم؟ -
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 !خوام چند دقیقه استراحت کنممی -

 ...اتاق مهمان تِه راهروئه! برو یکم چشمات رو ببند -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراز کشیده بود و به سقِف سفیِد باالی سرش چشم دوخته بود و فکر  روی تخت
 .کردمی

توانست به این نتیجه برسد که خروش بد کرد نمیهر چقدر دو دو تا چهار تا می
 .است

دید مهربان و دوست داشتنی اما ممنوعه... هماننِد سیِب ای میخروش را فرشته
 !سرِخ حّوا

ز سقف گرفت و موبایلش را از روی کنسول برداشت با صدای زنِگ موبایلش چشم ا
 .اش چشم دوختو به صفحه

 .گرفت خروش بوداین اواخر تنها کسی که هر دقیقه و هر ثانیه با او تماس می

 !کرد که او آدِم بدی است و به دنباِل انتقام؟چگونه باور می

 .آیکوِن سبز رنگ را لمس کرد

 !الو؟ -

 :ین انداختصدای بِم خروش پشِت خط طن

 پرِی دریایِی من؟ -

 .کرد آن خروِش بزن بهادر ناز کردن را هم بلد باشدچه کسی فکرش را می

 .ناخواسته لبخند روی لبش آمد و حرف های خزان و خیال را به کل فراموش کرد

 !گی پرِی دریایی دوست دارم بال در بیارم و پرواز کنموقتی بهم می -

 !مونیشی پرِی آساون موقِع می -
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 !هی... یه همچین چیزی -

 .صدای نفِس عمیِق خروش را شنید

 کجایی؟ -

 !اینای داداشمخونه -

 اونجا چرا؟ -

 !حالم زیاد خوب نبود... اومدم با خیال یکم حرف بزنم... خزان هم اینجاست -

 .شنیدحاال صدای پوزخنِد خروش را می

 زنی؟چرا پوزخند می -

 !خورهیحالم از اون زنیکه بهم م -

 :متفجب گفت

 گی زنیکه؟به خزان می -

 :ُتِن صدایش عصبی شد

 رفته با اون مرتیکه ریخته رو هم... انتظار داری تشویقش هم بکنم؟ -

 !اون خواهرته -

 !نیست! اون خواهِر من نیست -

 :جوانه نیز عصبی شد

 !تنها دلیلت اینه که چون با اون آدم دوست بوده و فرار کرده -

 دونی؟بینم... تو اینو از کجا میوایسا ب -

گی از کجا اونش مهم نیست... اینش مهمه که تو به خواهِر خودت اینطوری می -
 !معلوم دو روز دیگه به من همچین ننگی را نچسپونی

 :ناگهان خروش عربده زد
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 !زر مفت نزن جوانه -

 !آره حرفای من زِر مفته، حرفای تو رو باید با طال نوشت -

 !کنیام میبیداری عص -

 !کنمتو کی عصبی نیستی؟... قطع می -

 !جرئت داری -

 !زبون نیستم که هر چی بگی، بگم چشممن مثِل خواهرات و زنت بی -

 :و سریع قطع کرد و چشمانش را بست و زیر لب تند تند زمزمه کرد

 ...شهشه... همه چیز درست میهمه چیز درست می -

 !شد؟درست می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شد که خزان رفته بودیک ساعتی می

کردم به جاهای قشنگی بینی میرسند اما پیشدانم با شاهکار به کجا مینمی
 .رسندمی

 .جسور در حمام بود

آید اما باز مثِل هر زماِن دیگری رسیده بود و جوانه... در گفته بود شب دیر می
 .بردخبری به سر میدنیای بی

زیِر کتری را روشن کردم و خواستم استکان ها را از کابینِت زیِر کانتر در بیاورم که 
دانستم اوست... اویی که نیامده عطِر خوشش دستی دوِر کمرم حلقه شد و ندیده می

 .ام رسیدکه ویارم بود به شامه

بوسید دستم را روی دستانش که دوِر شکمم حلقه شده بود گذاشتم که گونه ام را 
 :و گفت

 !ترسم اذیت شیزیاد به خودت فشار نیار... سنت برای حاملگی پایینه، می -
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ترسید و این حسش حِس اویی که از هیچ چیز باکی نداشت از اذیت شدِن من می
 .خوبی را به من القا کرد

 :لبخندی زدم و گفتم

 !امهبه خودم فشار نمیارم... این کارهای روزمرگی -

 :روی گونه ام کاشت و زمزمه وار گفتی دیگری بوسه

 !خونی خانِم خونه؟درس می -

 :ای کردم و گفتمتک خنده

 !گم، باید به خودت افتخار کنی زنی به صادقِی من دارینه... دارم راستش رو می -

تو گلویی خندید و من بدوِن اینکه از بغلش بیرون بیایم برگشتم و دستانم را دوِر 
 .و سرش را پایین آورد و نِم موهایش روی صورتم ریختگردنش حلقه کردم و ا

 :خواست لبش را روی موهایم بگذارد که سرم را پس کشیدم و گفتم

 !جوانه هست -

 :ابروهایش باال پرید و گفت

 کجا؟ -

 !تو اتاق... خوابیده! حالش مساعد نیست -

 :اخم در هم کشید و گفت

 روانشناسی چیزی شما اش هست بذارین ببرمش پیِش گم یه چیزیمن می -
 !گین نهمی

 :برای عوض کردِن بحث گفتم

شه؛ اگه خوب بذار یکم تو حاِل خودش باشه جسور... گناه داره! خودش خوب می -
 نشد ببریمش دکتر... باشه؟
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با اینکه دو دل بود سری تکان داد و به سمِت میز رفت و پشتش نشست که همان 
 .تاق بیرون آمدای گرفته از الحظه جوانه با چهره

 :جسور با اخم نگاهی به جوانه انداخت و گفت

 خوبی؟ -

 .جوانه فقط سری تکان داد و ویلچرش را به سمِت جسور هدایت کرد

 .زیِر کتری را خاموش کردم و مشغوِل چای ریختن شدم

 .دادمدر همان حال به صدایشان گوش می

 :جسور گفت

 ری فراری بودی، امروز چی عوض شده؟رنگ به رو نداری... از خواِب بعد از ظه -

 :جوانه کالفه گفت

 !وای داداش تو رو خدا گیر نده -

 :صدای جسور عصبی شد

 زنی؟دم! چت شده؟ بام حرف نمیگیر می -

 !داداش خوبم -

 :جسور داد زد

بینم و هیچ کاری چه خوب بودنی؟ روز به روز آب شدنت رو دارم با چشمام می -
 !کنه؟ بم بگو برم دهنش رو سرویس کنمکسی اذیتت میاز دستم بر نمیاد...  

 :برگشتم و سینِی چای را روی میز گذاشتم و مالیم گفتم

 !شهجسور آروم تر! با داد زدِن چیزی حل نمی -

 تا االن داد نزدم چیزی حل شده؟ -

 .همیشه جوابی در آستین داشت
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 .صندلِی روبروی جسور را عقب کشیدم و رویش جا گرفتم

 .ی نامعلومی خیره بودبا بغض به نقطه جوانه

برای اولین بار بود که در دل به خروش لعنت فرستادم برای بازی با احساساِت این 
 .دختر که شاید در این ماجرا حتٰی از من هم بی گناه تر بود

 .زنم بیادجوانه جان... امشب اینجا بمون! به مامان فروغ هم زنگ می -

 .ٔایید کردفقط با نگاهش حرفم را ت

 !اتلعنت به تو خروش... لعنت به تو و قلِب سنگی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .زدکرد و به سیگارش ُپک های عمیق میاش را زیِر رو میعکس های پرِی دریایی

 .شنیدصدای جیغ و فریاِد جانان را بر سِر آرین می

و عصبی از اتاق خارج شد که جانان سیگار را در زیر سیگاری خاموش کرد و کالفه 
 .ریزدزند و آرین فقط اشک میرا در حالی دید که با پشِت دستش آرین را کتک می

 :عصبی به سمتشان رفت و بازوی جانان را کشید و داد زد

 کنی؟ی من بلند میتو کارت به جایی رسیده که دست رو بچه -

 :جانان با صدای بلندی گفت

نیست من باید تنهایی تربیتش کنم! پس تو کاِر من دخالت تو که حواست بهش  -
 !نکن

 !چند روزه حواسم بهت نبود دم در آوردی واسم -

ات از وقتی عکس های اون دختره، خواهِر اون جسور آذرِی الشخور رو تو گوشی -
 !دیدم دم در آوردم آقا

 !فقط تعجب کرد؛ نترسید
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 تو با چه جرئتی به گوشِی من دست زدی؟ -

با اون دختره ریختی رو هم حاال من به چه جرئتی دست میزنم به گوشیت؟...  -
ش تقصیِر اون ُخلوِد بی عرضه اتون هم زیارت کردیم... همهعکس های دو نفره

 ...کردامون باز نمیاست... اگه اون پای جسور آذری رو به زندگی

 :خروش داد زد

ات ؟ آره؟ تو که خاطر خواِه پسر داییقبل از اون جسور آذری منو تو زندگی داشتیم -
 عقل؟بودی... من که اصاًل تو این فازا نبودم... بعد از ازدواج زندگی داشتیم بی

 .بغض به گلوی جانان چنگ زد

پرداخت را بر سرش کوبیده باز عشقش را که حال با همسرش به سفر به دوِر دنیا می
 .بود

 !لعنت به این زندگی و این رسوم های لعنتی

با پشِت دست اشک هایش را پاک کرد و به سمِت اتاقش رفت و در را محکم پشِت 
 .سرش بست

 :اش را بوسید و گفتخروش برگشت و آریِن گریان را در آغوش گرفت و پیشانی

 !گریه نکن مرِد گنده -

 :آرین هقی زد و گفت

 !خوام برم پیِش عمهمی -

 :اخم در هم کشید

 کدوم عمه؟ -

 !عمه خیال -

 :برویی باال انداخت و گفتا

 !شهنمی -
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 !زنهتو رو خدا... بازم مامانی کتکم می -

 !غلط کرده -

 :مکثی کرد و ادامه داد

 !خیلی خوب؛ برو لباس بپوش بریم -

 :زنِگ در را فشرد و گفت

 گی دایی خاقان منو آورد؛ اوکی؟ری تو میمی -

 :آرین چشم درشت کرد

 یعنی دروغ بگم؟ -

 :د و گفتسری تکان دا

 !یه دروِغ کوچیک... بدو -

 :و خواست برود که صدای جوانه را از زنگ شنید

 کیه؟ -

 :آرین گفت

 !آرینم... دایی خاقان جونم منو آورده پیِش عمه خیالم -

 .بیا تو عزیزم -

 .و در با صدای تیکی باز شد

 .کمی عقب رفت و مطمئن شد که آرین وارِد خانه شده است

 .و از کوچه خارج شدبعد پشتش را کرد 

 .ی جوانش شدی عمهاش وارِد خانهاز آن سو آرین با ذوِق کودکانه

 :اش را بوسید و گفتخیال با لبخند به سویش رفت و در آغوشش کشید و گونه
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 !آخ عمه فدات شه... دلم تنگ شده بود برات عزیزدلم -

بغلش کرد  جسور عصبی به سمتش رفت و آرین را از آغوشش بیرون کشید و خود
 :و گفت

 !ای... مراعات کن عهخیال حامله -

 :خیال لب برچید و گفت

 !ببخشید -

 :جسور آرین را روی زمین گذاشت و با اخم گفت

 !کنیا... اون وقت با من طرفیخیال رو اذیت نمی -

 .آرین زبانی برایش در آورد و به سمِت خیال دوید و محکم پاهایش را چسپید

 :وش گرفت و با اخِم ناراحتی گفتخیال سرش را در آغ

 ای؟ مشکلت با آرین چیه آخه تو؟جسور مگه بچه -

 .ی اون خروِش استبچه -

 :خیال با صدای نسبتًا بلندی گفت

 !جلوی بچه درست حرف بزن جسور -

 .آرین بیشتر خودش را به خیال چسپاند

 .کردکل امروز داشت دعوا نگاه می

 :جوانه میانه روی کرد

 !روم باشجسور آ  -

 :جسور شمرده شمرده گفت

ام پیداش شه! من اصاًل با اون یارو مشکل دارم... اصاًل خوش ندارم دور و بِر خونه -
 .امبه مرگش هم راضی
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 .جوانه لب به دندان گرفت تا اشکش نریزد

 .از نفرِت برادرش به عشقش وهم داشت

 !آیدوقت با خروش کنار نمیدانست که هیچمی

 .ه خارج شدجسور از خان

 :جوانه با بغض گفت

 !کشه منوداداشم بفهمه می -

 :خیال سری تکان داد و گفت

 پس بهتره از خروش فاصله بگیری... هوم؟ -

اش جوانه نفِس عمیقی کشید و چیزی نگفت که آرین زبان باز کرد و با لحِن کودکانه
 :رو به جوانه گفت

 !ازت بدم میاد -

 :خیال با چشمانی درشت شده گفت

 !عه؟ آرین زشته -

 :آرین نگاهش را به سمِت من سوق داد و بغض دار گفت

خودم شنیدم مامانم به بابام گفت بخاطِر جوانه آذری باهاش بد شده... االن هم  -
 ...!امکنین من بچهشما گفتین... فکر می

 :داد زد

ان و بابام من بچه نیستم! منم مثِل تیام و آرسام دوست دارم آخِر هفته ها با مام -
 ...تونم! امسال تولدم رو خانم معلم تو مهد کودک برام گرفتبرم بیرون ولی نمی

 :صدایش را باال تر برد، طوری که صورِت سفیِد کوچکش به سرخی زد

 !خوام با مامان و بابام تولدم رو جشن بگیرمولی من می -
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 ...کرد... اما حق داشتکودکانه گله می

 .بغِض جوانه شکست

نظِر من حِق گریه کردن نداشت... پا به ممنوعه ها گذاشته بود و دِل این کودِک از 
 .پنج ساله را به درد آورده بود

ام را فراموش بیشتر از همه از خودم شاکی بودم که به این آسانی تولِد برادرزاده
 .کردم

 :روی زانو هایم خم شدم و اشک های آرین را پاک کردم و گفتم

دم ساِل بعد برات تولد ، گریه نکن عزیزدلم! من بهت قول میخیال فدات شه -
 بگیرم... باشه؟

 :انگشِت کوچکم را روبرویش گرفتم و با لبخند گفتم

 !قوِل مردونه -

 :دستم را پس زد و فین فینی کرد و گفت

 !اش تقصیِر این دختره استهمه -

 .و به جای خالِی جوانه اشاره کرد

 :ادم و گفتمنفسم را کالفه بیرون فرست

 !دمشه باشه؟ بهت قول میآرین جونم... اونم مقصر نیست! همه چیز درست می -

 :مردد نگاهم کرد که با اطمینان پلک هایم را روی هم فشردم و گفتم

 کی دیدی عمه خیال زیِر قولش بزنه؟ -

 .اشک هایش را با پشِت دست پاک کرد و سرش را به آرامی تکان داد

دم و به سمِت اتاِق مشترکم با جسور رفتم و آرین را روی تخت با لبخند بغلش کر 
 .گذاشتم
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ی خواندم را از قفسهای که در دوراِن مجردی برای آرین مییکی از کتاب های قصه
 .کتاب هایم بیرون کشیدم و کنارش نشستم و مشغوِل خواندن شدم

 .واب رفتی سوم نرسیده بودم که دیدم چشمانش گرم شد و آرام به خبه صفحه

کتاب را کنار گذاشتم، پتو را رویش مرتب کردم و سرش را بوسیدم و از اتاق خارج 
 .شدم

 !گناه ترین بودآرین بی

 .خواستای که پدر و مادرش را میگناه ترین بچهبی

 .کندبه سمِت هال رفتم که دیدم جوانه به سختی خودش را روی نبل جا به جا می

 .سوختدلم برای جوانه هم می

 .به سمتش رفتم و کمکش کردم که راحت روی مبل بنشیند

 :آمد گفتبا صدایی که انگار از تِه چاه می

 !ممنون -

 .کنمخواهش می -

 :روبرویش نشستم که گفت

 !تا حاال تو عمرم اینقدر از خودم بدم نیومده بود -

 :سکوت کردم که اشک ریخت و گفت

بستم که حاال برای یه بچه ید بهش دل میکردم... نبااز اولش باید ازش دوری می -
بینه! حتٰی زشت تر از آدم بدترین آدِم دنیا واقع بشم... اون منو خیلی زشت می

 !ترسههاش که ازشون میبدهای کارتون

 :آهی کشیدم و بعد از مکثی طوالنی گفتم
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دونم؛ اما اگه جسور بفهمه، االن جانان فهمیده... واسه خروش مهم نیست می -
اشون شه اما بقیهامان فروغ بفهمه، حاج بابام، مامانم، بفهمن... جسور دیوونه میم

 !شن جوانه! به خودت بیا! ولش کنداغون می

دانستم او نیز کرد. میگفتم ترس در چشمانش النه میاز فهمیدِن جسور که می
 !بردهماننِد تماِم اطرافیاِن جسور از او حساب می

 .صدای زنِگ تلفنش بلند شدخواست چیزی بگوید که 

 :اش را از بغلش برداشت و گفتگوشی

 !ناشناسه -

 !جواب بده -

جواب داد. قبل از اینکه لب باز کند صدای جیِغ جانان را شنیدم و چشمانم را با درد 
 .بستم

الهی بمیری عوضی... دندون واسه شوهِر من تیز کردی؟ چقدر تو پست و حقیری  -
چیک کردی که با یه مرِد متٔاهل! منو نگاه! برام مهم نیست که خودت رو اینقدر کو

گم گم... به جسور میکنه؛ به جسور میکه خروش بفهمه منو با خاک ماالمال می
 !خواهرش رو جمع کنه

 .جوانه ترسیده خواست حرفی بزند که تماس قطع شد

دانست یلرزید... من هم دسِت کمی از او نداشتم... فقط خدا مدست و پاهایش می
 !شوداگر جسور بفهمد چه قش قرقی به پا می

 :مسترب از جایم بلند شدم و گفتم

کنه جوانه! ات میکار کردی! جسور بفهمه قیمه قیمهوای جوانه... وای جوانه چی -
کار کنیم... خدایا خودت یه راهی جلوی رومون بذار... ای خدای وای خدایا چی

 !بزرگ

 :جوانه با چشمانی سرخ گفت



                 
 

 

 غزل داداش پور|  کاسرمان   

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

311 

 

 !شاید نگه -

 :ناخواسته پوزخند زدم

کنه تحویل جسور گه، پیاز داغش هم زیاد میشناسه... مینگه؟! تو جانان رو نمی -
 !چاره شدیم جوانهده! بیمی

تو خودت رو ننداز وسط خیال! این موضوع مربوط به منه... اگه قرار باشه کسی  -
 !این عاشق شدنمچاره بشه... اون مِن بدبختم! لعنت به خودم و بی

 .دلم به حالش سوخت

به سمتش رفتم. کنارش نشستم و سرش را در آغوش گرفتم و او در آغوشم هق 
همه »گفتم: کرد و من تنها میزد و از خودش و خروش و زمین و زمان گله میمی

 «!شهچیز درست می

 !شد؟ گمان نکنمدرست می

 !نی اوِج بدبختیدانستیم که جسور که بفهمد... یعمان خوب میهمه

 !ی پنهانِی خواهرش و یک مرِد که از قضا دِل خوشی از آن مرد نداشترابطه

 .زنِگ موبایلم به صدا در آمد. جواب ندادم

 .دوباره زنگ خورد و جواب ندادم

 .در آخِر صدای پیامکم بلند شد

مسیج  ناچار از کناِر جوانه بلند شدم و به سمِت موبایلم رفتم که دیدم خندان برایم
 :زده

دی؟ ُخلود از کمپ فرار کرده، دست از پا دراز تر برگشته خونه... چرا جواب نمی»
اش تا هفت کوچه اون ی حاج بابا قاراش میشه! خروش هم اینجاست عربدهخونه

 «!ره!... جواب بده دخترور تر می

 .پیامش را بی جواب گذاشتم
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 !در این اوصاف فقط یک ُخلود کم بود

 .ی جسور را گرفتم که در کماِل ناباوری رِد تماس زدهمسترب شمار 

 .دوباره تماس گرفتم که باز رِد تماس زد

 ...حتمًا فهمیده است خدایا

 :با دستانی لرزان برایش تایپ کردم

 «دی جسور؟ نگرانتم! کجا گذاشتی رفتی؟چرا جواب نمی»

جوابی که با خواندنش پنج دقیقه از ارساِل پیامم گذشت که باالخره جوابم را داد... 
 .روح از تنم جدا شد

 «!به اون دختره بگو هیچ گورستونی نره، دارم میام»

 !کرد یعنی آخِر خطوقتی خواهرش را "دختره" خطاب می

 ...یعنی دیوانگِی جسور

 ...یعنی جنوِن جسور

 .اولین کاری که به ذهنم خوب رسید را عملی کردم

 !ی خزانگرفتِن شماره

 .ش را گرفتم و منتظر ماندم پاسخ دهداسریع شماره

 :به بوِق ششم که رسید باالخره صدایش پشِت خط طنین انداخت

 جونم خیال؟ -

 !چاره شدم! جسور فهمیدهخزان بی -

 :جدی شد

 فهمیده؟ چی چی رو؟ -

 !ی جوانه و خروش رورابطه -
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 :با صدای بلندی گفت

 یا امام هشتم! کجاست االن؟ -

 !داد که داره میاد... خزان تو رو خدا کمکم کنبیرونه... پیام  -

 :در آن گیر و دار دست از غر زدن بر نداشت

غلط رو اونا کردن بعد تو باید حرص بخوری احمق؟... شاهکار پاشو جسور رم  -
 !کرده! پاشو بریم!... االن میایم

 .و قطع کرد

 .کور سوی امید در قلبم روشن شد

وشان شدِن جسور را بگیرد... البته احتمالش توانست جلوی خر شاید شاهکار می
 !فقط ده درصد بود

 .ی دیگر شاهکار و خزان رسیدندکمتر از ده دقیقه

 ...زدخزان غر می

 ...کرد اوضاع را درست کندشاهکار سعی می

 ...ریختجوانه اشک می

 ...و من

 !من ترسیده بودم

 !شوددانستم گریبان گیِر تمامِی ما میاز خشمی که می

 ...از خشِم جسور

 ...صدای چرخِش کلید را شنیدم و آِب دهانم را به سختی قورت دادم

 ...آمد

 ...موضوع به من ربطی نداشت اما خشِم جسور
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در با صدای بدی باز شد و جسور با چشمانی سرخ و سر و وضعی بهم ریخته وارِد 
جلویش خانه شد و بی توجه به بقیه مستقیم به سمِت جوانه رفت که شاهکار 

 :ایستاد و گفت

 !داداش جوِن من دو دقیقه وایسا حرف بزنیم -

 .رساندپوزخندش خبر های خوبی را نمی

ام که فهمیدم خواهرم چه غلطی کرده!... گمشو به به... پس من آخرین آدمی -
 ...ام رو سِر تو خالی نکردم شاهکاری دق و دلیکنار تا همه

ی از کناِر او رد شد و به سمِت جوانه رفت و اشاهکار کنار نرفت و جسور با تنه
 .جلویش روی عسلی نشست

 :ملتمس گفتم

 ...جسور دو دقیقه گوش کن -

 :حرفم را قطع کرد و عربده زد

 !کس بهم نگه از تو یکی انتظار نداشتمهیچی نگو خیال... از تو بد شکارم، هیچ -

 :ای گفتاما عصبانی ی لرزان با صدای آرامبعد نگاه ازم گرفت و رو به جوانه

 چرا این کار رو کردی؟ -

 :جوانه با هق هق گفت

 ...د...داداش -

 :جسور مشتش را روی مبل فرود آورد و داد زد

 !زهِر ماِر داداش! بنال چرا با اون مرتیکه ریختی رو هم؟ حرف بزن -

 .ی آرین هم بلند شدطوری عربده زد که صدای گریه

 :خزان دستش را باال گرفت و آرام گفت خواستم به سمِت اتاق بروم که
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 !رمتو بمون من می -

 ...و رفت

 .ی بچه ها را ندارد؛ اما حضور در این جمع بد تر بوددانستم حوصلهمی

 :جوانه اشک ریخت و گفت

 !من... من عاشقش شدم... خ...خودش اومد سمتم... بهم... بهم گفت دوستم داره -

 :ای زد و گفتجسور پوزخنِد عصبی

بینی؟ بینی؟ احساس میکه دوستت داره آره؟ آخه احمق تو نگاِه اون عشق می -
 بینی؟رحم و مروت می

 :از جایش بلند شد و رو به من و شاهکار عربده زد

دونستین چرا جلوش رو کنه... شما که میفهمه اعتماد میاین احمقه، این نمی -
 نگرفتین؟ هان؟

 :شاهکار گفت

 !ازه فهمیدمداداش به خدا من ت -

 :جسور رو به با صدای نسبتًا بلندی گفت

 تو چی خیال؟ هان؟ تو چی؟ -

 :جوانه دسِت جسور را گرفت که جسور دستش را پس کشید و هشدار دهنده گفت

 !خوام دست روت بلند کنم که بعد واسم پشیمونی بمونهجوانه نمی -

 !جسور مرد بود

 .داد دست روی خواهرش بلند کندمیحتٰی در اوِج عصبانیت هم به خودش اجازه ن

 :دوباره رو کرد به من

 !حرف بزن خیال -
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 :با صدایی لرزان گفتم

 ...ج...جسور -

 :جوانه حرفم را قطع کرد و گفت

اون بهم گفت از خروش فاصله بگیرم، گفت نشم کابوِس رویاهای یه بچه!  -
تونی روشم... تو نمیفهمم؛ چون عاشِق خام کرد... ولی من نفهمیدم و نمیراهنمایی

 !این رو تغییر بدی داداش

 :جسور باز از کوره در رفت

تونم تغییر بدم؟! تو منو چجوری شناختی جوانه؟ اینه جواِب زحماتم؟ نمی -
وقت زحماتی که برات کشیدم رو تو کنم... هیچوقت... ببین دارم تٔاکید میهیچ

کنم چیزایی کنم... یادآوری میمیکوبم فقط دارم یادآوری سرت نکوبیدم، االنم نمی
زدم که تو و فروغ رو که یادت رفته جوانه! من تو سِن کم مثِل چی سگ دو می

حالتون خوب باشه! که تو... تو جوانه؛ کمبودی احساس نکنی! مدام با خودم تکرار 
 !کردم که من مسئولیت دارم، در برابِر خواهرم، مادربزرگممی

 :دادبا صدای بلند تری ادامه 

کنکور دادم؛ قبول شدم نرفتم جوانه... بخاطِر چی؟! بخاطِر کی؟! بخاطِر شما! بخاطِر  -
کنی خرج و مخارج! پا گذاشتم رو آرزوهام! من مگه آدم نیستم دختر؟ هوم؟ فکر می

من هیچ آرزویی نداشتم؟ بعد تو چی کار کردی؟ یه روز و یه شب تماِم زحماتی که 
اد دادی! با یه مرِد متٔاهل، با دشمنم ریختی رو هم! با اون برات کشیده بودم رو به ب

 ...خروش حاجیاِن کثافت که فقط قصِد بازی دادنت رو داره

 ...حرفش را قطع کرد

 ...ادامه دادن برایش سخت بود

 !کرد؛ هیچکس جای او نبودهیچکس درکش نمی

 :عصبی طول و عرِض هال را متر کرد و رو به من با لحِن تندی گفت
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 !اون الشخور کجاست؟ -

 .بی شک منظورش خروش بود

 !گفتمی حاج بابا بود... اما نمیخانه

 :سرم را پایین انداختم و گفتم

 !دونمنمی -

 :ام را نا مالیم در دستش گرفت و در صورتم داد زدبا سمتم آمد و چانه

 !بنال خیال -

 :با بغض گفتم

 !ایتو عصبانی -

 !! بگو خیالعصبانی نیستم! بگو کجاست؟ -

توانست کالفگی و عصبانیِت نشسته در کالمش کرد آرام حرف بزند اما نمیسعی می
 .را پنهان کند

 !ی حاج بابامخونه -

همین یک جمله کافی بود که سریع ازم فاصله بگیرد، به سمِت آشپزخانه برود و با 
 .چاقوی بزرگی بیرون بیاید و سریع از خانه خارج شود

 .یدم و روی زمین افتادمجیغی از ترس کش

 :شاهکار کالفه پشِت سرش رفت و داد زد

 !ای نکنوایسا داداش! ای خدا! کاِر احمقانه -

 :جوانه ترسیده گفت

ره تونی جلوش رو بگیری... میخیال پاشو... پاشو برو، تو رو خدا... تو فقط می -
 ...کشه... خیال تو رو خدا! پاشو... پاشوزنه خروش رو میمی



                 
 

 

 غزل داداش پور|  کاسرمان   

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

318 

 

حرکاتی نامالیم و حالی پریشان از روی زمین بلند شدم و بعد از تن کردِن شال و  با
 .مانتویی، آن هم به صورِت پریشان تر به دنباِل شاهکار و جسور رفتم

 !کنم باشخدایا... خواهش می

 .تا از خانه خارج شوم جسور گازش را گرفته و رفته بود

سوار شدن در ماشینش بود رفتم و  سریع و دستپاچه به سمِت شاهکار که درحاِل 
 .زودتر از او سوار شدم

 .او هم هیچ نگفت و راه افتاد

 !با آخرین سرعتش مهم نبود... مهم نبود وقتی جسور زده بود به سیِم آخر

دانم چند دقیقه شد که شاهکار در دانم؛ ده دقیقه... بیست دقیقه... دقیق نمینمی
ای که هر آن ممکن بود درش قتل خاطره ی پر ی ابریشم پیچید... کوچهکوچه

 .صورت بگیرد

ام را در حتٰی فکر کردن به مرِگ خروش، برادرم آن هم توسِط جسور، شوهرم چهره
 .کردهم می

 ...سریع از ماشین پیاده شدیم و به سمِت خانه رفتیم

 .ماشیِن جسور جلوی دروازه با حالِت بدی پارک شده بود و دروازه نیمه باز بود

ی وحشتناِک جسور برایم ناقوِس مرگ دتر از شاهکار وارِد حیاط شدم که عربدهزو
 :شد

 !خروش حاجیان! بیا بیرون! بیا بیرون الشخوِر عوضی -

 :ترسیده به سمتش رفتم و با گریه گفتم

 !ام دادیجسور تو رو خدا آروم باش... اون چاقو رو بذار کنار سکته -

و را محکم تر از قبل گرفت؛ طوری که رگ های بدوِن اینکه حتٰی نگاهم کند چاق
 .دستش برجسته شد
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 .دِر ورودی باز شد و خروش با یک من اخم بیرون آمد

 !دانستم خودشان جنجالی با ُخلود دارند... جنجاِل اصلی را ندیده بودند دیگرمی

 .خروش که بیرون آمد بقیه هم تک به تک بیرون آمدند

 !همه بودند... جز جانان

 :دست در جیب کرد و خیلی ریلکس گفتخروش 

 ات رو انداختی رو سرت یابو علفی؟خوای این وقِت شب صدای نکرهچی می -

 !دید؟چشماِن سرِخ جسور را نمی

 !دید؟فِک لرزانش را نمی

 !دید؟چاقوی در دستش را نمی

 !گرفتدید و نادیده میمی

 !ترسیدکس نمیمثِل همیشه... خروش از هیچ

 :ا دیدِن جسور در آن حالت و آن چاقو گفتحاج بابا ب

 ...چت شده تو مرِد حسابی؟! این وقِت شب -

 :به چاقوی در دسِت جسور اشاره کرد و گفت

 این چاقو؟ -

جسور چاِک دهانش را باز کرد و بدوِن اینکه توجهی به بزرگ تری و کوچک تری 
 :کند گفت

 منو خاِم خودش کرده! از این از این شاه پسرت بپرس که چطور خواهِر سر به زیرِ  -
 !پسِر بی غیرتت بپرس که دست گذاشته رو خواهِر من... ناموِس من

 .مامان با "یاخدا"یی که گفت روی زمین نشست

 !دیدم... حتٰی حاج بابای تک تکشان میتعجب و بهت زدگی را در چهره
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 :حاج بابا باز به حرف آمد

 سرایِی تو رو باور کنم؟گی تو پسر؟! انتظار داری یاوه چی می -

 :خروش با پوزخند گفت

باور کن حاج بابا... باور کن... دست گذاشت رو خواهرم، دست گذاشتم رو  -
خواهرش! به اون خواهِر بی عرضه بگو آخه کدوم احمقی عاشِق یه دختِر فلِج بی 

 !شه که من بشم؟! آبرو تو محل برامون نذاشتی آذری! این از اون بدردست و پا می

و خواست به سمِت دروازه برود که جسور با عربده به سمتش رفت و خواست چاقو 
 ...را در شکمش فرو کند که

 !که ُخلود خود را وسِط آن دو انداخت و چاقو در شکِم ُخلود فرو رفت

 ...شدنددر بهت ماندم... صحنه ها برایم آهسته می

جسور، جیِغ مامان، همتا و خندان!  ی خروش... کالفگِی افتادِن ُخلود... نگاِه بهت زده
دویدِن حاج بابا به این سمت... کتک کارِی خاقان به جسور... رسیدِن آمبوالنس و 

 ...پلیس... بردِن جسور و ُخلود

 !همه و همه شاید کمتر از پنج دقیقه اتفاق افتاد

اش را سِر مِن بخت ریختم و مامان که تماِم دق و دلیحال من بودم که اشک می
 :کردبرگشته خالی می

تو چرا اینجایی؟ هان؟ برو... برو پیِش شوهرت! من به تو چی بگم خیال؟ این  -
 !اش بخاطِر توئه! توبدبختِی ما همه

 !کردیک طرفه قضاوت می

 !گفت که انگار من از اول به جسور دل بسته بودمطوری می

 !اش تقصیِر ُخلود بود... اما سِر من خراب شدهمه

 :ا اشک و آه سرش را باال گرفت و جیغ کشیدمامان ب
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 ...ی اونم باید بمیره! باید بمیرهام بیاد بچهاگه بالیی سِر بچه -

 .ناخواسته دستانم دوِر شکمم حلقه شد

 !اش بود؟خواهاِن مرِگ نوه

 !کردند کنترلش کنند؛ اما حاِل هر دویشان تعریفی نداشتهمتا و خندان سعی می

 .ام سرم را باال گرفتم و به شاهکار چشم دوختمشانه با نشستِن دستی روی

 ...پاشو بریم... باید برم به کارهای جسور رسیدگی کنم -

 !منم میام -

 !رسونمت خونهات هم خوب نیست! میذارن ببینیش! واسه بچهشه... نمینمی -

 ...حرفی نزدم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .نزدیِک به ظهر بود

 .جانان آمد و بدوِن گفتِن حرفی آرین را برداشت و رفتصبح 

ای از اتفاقاِت دیشب را با اشک و آه برای جوانه تعریف کردم. او خودش را خالصه
دانست و از صبح از اتاق بیرون مقصِر حاِل بِد ُخلود و به بازداشتگاه رفتِن جسور می

 .نیامده بود

 ...و من

 ...دل نگراِن جسور بودم

 ...کندگفت حلش میمیشاهکار 

از طرفِی نگراِن ُخلود هم بودم، با تماِم کل انداختنش با خروش باز هم فداکاری 
 !کرده بود

 !شداش داشت فدا میُخلود از اوِل زندگی
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 !وقتی حرف های خروش را برای جوانه تعریف کردم؛ حس کردم دخترک ُمرد

 !از خروش بدم آمده بود

رایش بازگو کرده بودم به اتاق رفته بود و بیرون از وقتی حرف های خروش را ب
 .نیامده بود

 :کردروی تخت دراز کشیده بود و با اشک برای خروش تایپ می

تونم بگم خروشم یا نه! فکر نکنم تو خروِش من بوده باشی! دونم میخروشم! نمی»
 کرد... یه جایی مثِل ای سیر میانگار فقط جسمت پیشم بود و روحت جای دیگه

وقت به خودم همچین حقی رو کنم خروش... هیچانتقام از داداشم! سرزنشت نمی
شه عاشِق یه دم که سرزنشت کنم چون تو حق داری! حق داری که بگی نمینمی

بستم دختِر احمق و دست و پا چلفتی و فلج شد! حق داری خروش! من نباید دل می
ام خرین عشقی بودی که تو زندگیَکَنم خروش... تو اولین و آ که بستم! دل هم نمی

ی اون ی اون لحظاِت خوبی که برام رقم زدی، برای همهتجربه کردم... برای همه
ی قشنگی بود که دوست نداشتم دعوا ها ازت ممنونم! بودن با تو برام تجربه

وقت تموم شه اما انگار تموم شده! دوست داشتم برات کلی کار کنم! دوست هیچ
نو بزنم، غذا درست کنم... حتٰی گاهی اوقات خیلی احمقانه تصور داشتم برات پیا

کنه خروش... اینکه ام میات... عذاب وجدان داره خفهکردم که شدم خانِم خونهمی
کابوِس رویاهای پسرت شدم و باعث شدم ُخلود چاقو بخوره و داداشم بیوفته تو 

تم راحت شن... راستی اینم خوام برم خروش... برم تا همه از دسبازداشتگاه... می
کردم واقعًا پرِی کردی؛ حس میبگم تو خیلی خوب نقِش یه عاشق رو بازی می

 «!اتم! خداحافِظ خروش... برای همیشه مرِد بد اخالِق پرِی دریاییدریایی

 .اش را خاموش کردی ِسند را زد و گوشیو دکمه

برداشت و قبل از اینکه روی  تیغی که از حماِم اتاق برداشته بود را از روی کنسول
 :رگش بکشد زمزمه کرد

 !ببخشید داداش... ببخشید که نا امیدت کردم -
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 !و تیغ را محکم و عمیق کشید

 انگار واقعًا تمام شده بود

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 .بهت زده متِن پیام را چندین و چند بار خواند

 .ترس در قلبش نشسته بودلرزیدند. برای اولین بار دست و پاهایش می

 !اشترِس از دست دادِن پرِی دریایی

 .ی خیال را گرفتدستپاچه شماره

 .یک دوِر کامل بوق خورد و کسی جواب نداد

دست بر نداشت... دوباره شماره را گرفت که به بوِق دوم که رسید صدای عصبِی 
 :خیال پشِت خط طنین انداخت

 خوای؟چی می -

گفت اما مهم نبود... مهم ال این چنین گستاخ با او سخن میاولین بار بود که خی
 .رفتجوانه بود که داشت از دستش در می

 جوانه... جوانه اونجاست؟ -

 !آره -

 دقیقًا کجا؟ -

 !تو اتاق خوابیده -

 :کالفه دستی به صورتش کشید و گفت

 .رسونمسریع زنگ بزن به آمبوالنس خیال... من االن خودم رو می -

 شده؟چی  -

 !هیچی نپرس خیال... هیچی نپرس -
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 .تماس را قطع کرد و به سمِت ماشینش رفت

 :کردمدام زیِر لب با خود زمزمه می

 !تونی از دستم در بریاحمق نشو جوانه... احمق نشو المصب نمی -

ی خیال پارک کرد. با دیدِن خیالی که در کمتر از یک ربع ماشین را جلوی خانه
 زد روح از بدنش جدا شد. آمبوالنس کجا بود؟د و هق هق میای نشسته بوگوشه

داد... تازه پیدایش کرده لرزید... نباید از دستش میدست و پاهایش همچنان می
 !بود... تازه عشق را تجربه کرده بود

 داد! اصالً به همین راحتی از دستش نمی

 .از ماشین پیاده شد و به سمِت خیال رفت

 :شیدخیال با دیدنش جیغ ک

 !اش تقصیِر توئه... دختره رو به کشتن دادی لعنتیهمه -

 ...اشک در چشمانش حلقه زد

 ...رفت... حق نداشت برودجوانه هیچ جایی نمی

 :با صدای خش داری گفت

 کجاست؟ -

کشید! خدا کشید الکردار... بخاطِر تو نفس نمیآمبوالنس اومد بردش! نفس نمی -
 !لعنتت کنه خروش

 :به نفرین های خیال گفت بدوِن توجه

 کدوم بیمارستان؟ -

 :خیال پوزخندی زد و گفت

 کنه؟چه فرقی به حاِل تو می -



                 
 

 

 غزل داداش پور|  کاسرمان   

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

325 

 

 :عصبی داد زد

 خیال بنال بگو کدوم بیمارستان بردنش؟ -

 :خیال سرش را پایین انداخت و با صدای خش داری گفت

 (...) بیمارستاِن  -

 به دنباِل  بدوِن اینکه حرفی بزند به سمِت ماشینش برگشت و

 .و خیاِل ناالن را همانجا تک و تنها رها کرد

 .به بیمارستان که رسید سریع از ماشین پیاده شد و وارِد بخش شد

 :رو به یکی از کارکنان گفت

 جوانه... جوانه آذری کجاست؟ -

 :زن کمی کامپیوترش را باال و پایین زد و با صدای تو دماغی گفت

 !اش دسِت دکتر علوی هستش صد و دو! پروندهتِه راهرو، دسِت راست اتاقِ  -

 .بدوِن اینکه حرفی بزند به سمِت اتاِق صد و دو پا تند کرد

 ...ی این ها خواب باشدکرد همهفقط دعا دعا می

اش ببیند و جواب دهد و ساعت ها با او بیدار شود و تماِس جوانه را روی گوشی
 .حرف بزند

 .ز اتاق بیرون آمدبه اتاِق صد و دو که رسید دکتر ا

 :خش دار زمزمه کرد

 چی شد؟ جوانه... جوانه حالش خوبه؟ -

 :ی تٔاسف تکان داد و گفتدکتر سرش را به نشانه
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متٔاسفم آقای محترم... وقتی منتقلش کردن تموم کرده بود! شما از بستگانش  -
دن! یگیری کنین تا فردا جنازه رو تحویل مهستید؟ اگر هستید برید کارهاش رو پی

 !نویسم یازده و دو دقیقهساعِت فوت هم می

 .و پشتش را به خروِش بهت زده کرد و از راهرو خارج شد

 .پاهایش ُشل شدند و روی زمین افتاد

 !ی صد و دو بودخیره به دِر اتاِق شماره

 اش در آن اتاق بود؟ی پرِی دریاییجنازه

 ...نه... نه

 !شدباورش نمی

 .ستاد و به سمِت اتاق رفتبه سختی روی پاهایش ای

 .ی جوانه را روی تخت دیدی مات و رنگ پریدهدر را گشود که چهره

با حالی پریشان وارِد اتاق شد و روی صندلِی فلزِی کناِر تخت نشست و دسِت یخ 
 .ی جوانه را در دستاِن قدرتمندش گرفت و بوسیدزده

 :بوسید و گفت

های خرکی هیچ خوشم نمیادا! از ز شوخیدونی من ابیدار شو... ببین خودت می -
اش هم مسخره و ترسناکه! آها... حتمًا این بازی رو راه دست دادِن تو حتٰی شوخی

 انداختی که از زیِر زبوِن من حرف بکشی درسته؟

 !اش را بوسیدی پرِی دریاییمکثی کرد و دوباره دسِت یخ زده

گم جوانه... من خرابتم، عاشقتم، اگه هدفت از زیِر زبوِن من حرف کشیدنه من می -
شی؟ ببین من زِن خوابالو دوست ندارما! زن سگتم! خوبه؟ اوکی شد؟ حاال بیدار می

 !باید سحر خیز باشه نه اینکه تا ساعت یازده و دو دقیقه بخوابه

 !جواِب جوانه فقط و فقط سکوت بود و سکوت
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 .نفِس عمیقی کشید تا ریزش اشک هایش را مهار کند

خوام دلت رو بشکنم! ام آرومم چون نمیین! االن اصاًل عصبانی نیستم! خیلیبب -
فقط منتظرم این شوخی رو تموم کنی و بپری بغلم و بگی رو دست خوردی خروش، 

 !خودم رو به موش مردگی زده بودم

 :اشک ریخت و گفت

 !خواد رو دست بخورم جوانهاالن و تو این وضعیت واقعًا دلم می -

 :اش فضای اتاق را ُپر کردِق مردانهصدای هق ه

خواستم بهش خواستم داداشت رو بسوزونم لعنتی! فقط میمن دیشب فقط می -
مروت عاشقت شده بودم! هر کنم! جوانه مِن بینشون بدم که حمله کنه حمله می

 !شب و هر روز چشمای سبِز سگ مصبت جلو چشمام بود

 :داد زد

 که صدات  ِات رو پشِت آیفون شنیدم آخرین شبیدونستم اون شبی که صدمن نمی -
رفتم! بلند شو لعنتی! بلند شو سگم شکستم و نمیشنوم وگرنه قلِم پام رو میرو می

شکنم... شه... اصاًل دلت رو مینکن جوانه... من سگ بشم برای هر دومون بد می
 !ای که راه انداختی تنفر دارممن از این بازِی مسخره

 :عربده زد

 !بیدار شو -

ای که زن چند تا از پرستار ها وارِد اتاق شدند و سعی کردند او را کنترل با عربده
 .کنند اما او از هر زماِن دیگری دیوانه تر شده بود

 .او را به زور از بیمارستان بیرون انداختند

به حیاِط بیمارستان که رسید فروِغ ناالن، خیاِل گریان، خزاِن عصبانی و شاهکاِر 
 !غض دار را دیدب

 :فروغ با دیدنش به سمتش حمله ور شد و جیغ کشید
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ای کرده بود که باعِث ناموس! دختِر من به تو چه بدیی بیالهی بمیری مرتیکه -
 !مروتاش شدی هان؟ هان؟ ِد حرف بزن بیخودکشی

 .زددزدید و حرفی نمیخروش فقط نگاهش را می

 !پس فروغ هم فهمیده بود

ن به زور فروغ را از خروش جدا کردند و او را به سمِت بیمارستان شاهکار و خزا
 .هدایت کردند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !یک هفته گذشته بود

 .ای که به بدترین شکِل ممکن گذشتیک هفته

 .ُخلود به هوش آمده بود و گفته بود که شکایتی از جسور ندارد

پرسید دِن جای خالِی جوانه و حاِل زاِر ما مدام میجسور دیروز آزاد شده بود و با دی
که چه اتفاقی افتاده است و دسِت آخر شاهکار به او گفت که جوانه خودکشی 

 !کرده است. آن هم بخاطِر خروش

 .توانستم توصیفش کنمحاِل جسور طوری بود که مِن بنده نمی

 ...حالی خراب... حالی داغان... حالی پریشان

 !جگر گوشه! برایش هم برادری کرده بود و هم پدریخواهرش بود و 

دانستم جانش به جاِن جوانه بسته بود اما حال دیگر جاِن جوانه زیِر خروار ها می
 !خاک بود

 .داداش ادامه میو خروش به زندگی در تنهایی و خیاِل پرِی دریایی

 .زدآرین حال مردی برای خودش شده بود و هر هفته سری به ما می

 :صدای باز و بسته شدِن در با خیاِل اینکه طوفان است گفتمبا 

 .خرید ها رو بذار رو ُاپن -
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 .ای بعد دستاِن قدرتمنِد جسور دوِر تنم حلقه شدصدایی ازش نیامد و ثانیه

 :ای کردم و به سویش برگشتم و دستانم را دوِر گردنش حلقه کردم و گفتمتک خنده

 !سالم مرِد خونه -

 :خند جوابم را داداو نیز با لب

 سالم به روی ماهت خانِم خونه! طوفان کجاست؟ -

 :زد گفتماش که به سفیدی میخیره به موهای کناِر شقیقه

 !رفت میوه بخره -

 :ای کرد و گفتخندهتک

 !مِخ دختِر میوه فروش رو نزنه -

 :خندیدم و گفتم

 !ازش بعید نیست -

معلم تو آشپزخونه جای این کاراست؟  عه عه عه! خانم -ای سکوت کردیم... دقیقه
 !شما حیا کن جسور خان

 :ای به او رفت و گفتجسور چشم غره

 !ببند طوفان -

 :طوفان از رو نرفت

 !ای به چشم -

خواستم صدایم را بگذارم روی سرم و به جانش غر بزنم که صدای مامان فروغ مانع 
 :شد

 !گه دیگهکار دارین؟ راست میام چیبه بچه -

 :ی مامان فروغ حلقه کرد و گفتان دستش را دوِر شانهطوف
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 !جون، فدای ننه فروغ -

ای کرد و چیزی نگفت که زنِگ در به صدا در آمد و حدس مامان فروغ تک خنده
 .ها باشنداینزدم که خزان

 .طوفان هم که انگار حدِس مرا زده بود سریع به سمِت در رفت و در را گشود

 :با دیدِن سنا گفت

 !ی ایکبیریجوون... سالم به روی ماهت دختره -

 :لرزاندو این صدای جیِغ سنا بود که چهار ستوِن خانه را می

 !کشمتطوفان می -

 .ی طوفان رو به سرخی رفتو لگدی به پای طوفان زد که چهره

 .مان خندیدیمبا حرکتی که سنا زد همه

 !دانستشد خدا میی این دو چه میآینده

 پایان[ ]

 .هایم را نوازش کردی دلنشیِن کودکی گوشام چشمانم را گشودم که گریهآر 

 .کندجسور را دیدم که کودک را در آغوش کشیده و با عشق نگاهش می

های همیشه سیاهش و لبخنِد تلخش به جسور و کودک چشم مامان فروغ با لباس
چرخانم تاق میاند. نگاهم را دوِر ادوخته است و خزان و شاهکار کناِر هم نشسته

 .بینمکه خاقان و همتا، مامان و حاج بابا، خندان و یاشار و آتریسا و حتٰی ُخلود را می

 :گویدآید و میبیند با لبخند به سمتم میجسور که چشماِن باِز مرا می

 !بهوش اومدی -

 :دستم را به سختی دراز کردم و گفتم

 !امبچه -
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 .جسور آرام کودک را در بغلم قرار داد

 .اش که نگاه کردم کپی برابِر اصِل خروش را دیدمبه چهره

آوردند که کودک کدامشان به روی خودشان نمیمتعجب سرم را باال آوردم. هیچ
 .چقدر شبیه خروش است

ی چشمانش را که آرام باز کرد بیشتر ایمان آوردم که این کودک ورژِن کوچک شده
 !خروش است. چشمانی آبی و طوفانی

 :لبخندی زد و گفت شاهکار 

 !خب، از این به بعد این شاه پسر رو چی صدا بزنیم؟ -

 :خیره به چشمانش ناخواسته زمزمه کردم

 !طوفان -

 :دقایقی همگی سکوت کردند که خزان گفت

 !عالیه... خوش اومدی طوفان آذری -

 :جسور با لبخند به من و پسرش نگاه کرد و گفت

 !طوفان! قشنگه -

 :مامان فروغ گفت

 !باال باال ببینمش پسرکم رو -

تواند پرستار وارِد اتاق شد و گفت که وقِت مالقات تمام شده و فقط یک نفر می
 .پیِش من و طوفان بماند

ماند اما من به او گفتم که بهتر است یک زن جسور اصرار داشت که خودش می
 .کنارم بماند

شود و ابا با خزان همکالم میباو نیز قبول کرد. موقِع رفتنشان متوجه شدم که حاج
 .این اولین اتفاِق قشنگ بعد از این همه مدت بود
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 .مامان پیشم ماند و اصوِل شیردهی و کودک داری را بهم آموخت

گفت الهی طوفانم بمیرد... اما حال با عشق به یاِد نفریِن آن شبش افتادم که می
 .رفتاش میاش چشم دوخته بود و قربان صدقهنوه

 .اولین و تنها کسی بود که اعتراف کرد طوفان خیلی شبیه به خروش است مامان

 :ناخواسته پرسیدم

 !خروش کجاست؟ -

 :نفِس عمیقی کشید و گفت

کنه، جانان طالقش رو گرفت... خروش هم جمع کرد رفت شمال! اونجا زندگی می -
 !بیندشآرین هم داده به جانان... فقط آخِر هفته ها می

 :فتمآهی کشیدم و گ

 !شدی عشِق خروش و جوانه با انتقام شروع نمیکاش قصه -

 :مامان با حسرت گفت

 !کاش -

ی طوفان هر دویمان به خودمان آمدیم و سعی کردیم با بلند شدِن صدای گریه
 .پسرکم را آرام کنیم

وقتی فهمید که جوانه بخاطِر خروش خودکشی کرده است؛ فکر کردم که دیوانه 
رود سِر وقِت خروش! اما این کار دارد و می آن شب چاقو بر میشود و همانندِ می

 .را نکرد

 .کردریخت و عکس های جوانه را نگاه میدر سکوت اشک می

 !گذشتند و چهلِم جوانه خیلی زود فرا رسیدهفته ها از پِس هم می

کردم که جسور داد و هوار ی من جز خروش به چهلم آمده بودند. فکر میخانواده
 .اندازد اما سکوت کرده میرا
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آن روز فقط من دیدم که خروش با فاصله به درختی تکیه کرده بود و با چشمانی 
 .کردی جوانه حلقه زده بودند نگاه میاشکی به جمعیتی که دوِر قبِر تازه ساخته

 .انگار او هم دل باخته بود

م قابِل تشخیص سِر بازویش عکِس یک پرِی دریایی را تتو کرده بود که از دور ه
دانستم خروش اهل اینجور کار ها نیست و از تتو و اینجور چیز ها فراریست بود. می

 .زدم که آن تتو به جوانه ربط داشته باشداما حدس می

اینقدر غم در خانه نشسته بود که حتٰی برای تشخیِص جنسیِت کودکم به دکتر 
 .نرفتم

 .شدسنگین تر می گذاشتم و وزنم سنگین وپا به ماِه هشتم می

ی سوِم ماِه هشتمم بود که جسور دستم را گرفت و به سمِت مبلی هدایت هفته
 .کرد و اشاره کرد که بنشینم

 :ام را به آغوش کشید و گفتمن نشستم و او کنارم نشست و هیکِل چاق شده

خیال من تا حاال عاشق پاِشق نشده بودم... یعنی اصاًل به زندگِی مشترک و این  -
ها فکر نکرده بودم... ولی وقتی تو رو با اون مانتوی گلبهی و روسرِی همرنِگ رفح

مانتوت سر به زیر تو خیابوِن امام دیدم بنِد دلم پاره شد... اون لحظه به خودم قول 
ام، کنارم و توی دادم که هر طور شده به دستت بیارم... هر طور شده تو رو تو خونه

 زنم؟ستی که من هیچوقت زیِر قولم نمیدونآغوشم داشته باشمت! می

 :نفسی گرفت و غمگین ادامه داد

 ...شم اماکردم دیگه دارم تو خوشبختی غرق میتو رو به دست آوردم... فکر می -

 :اشک از چشمانش روانه شد

اما با از دسِت دادِن جوانه به خودم اومدم. انگار واقعًا باید یکی رو از دست  -
 !کنم!... یه تصمیمی گرفتمدارم چیکار میدادم که بفهمم می

 :اش را باال کشید و گفتمنتظر نگاهش کردم که بینی
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نشست! ی اون کارها رو کنار بذارم، کارهایی که به دِل تو نمیخوام همهمی -
کنم... نمایشگاه خوام با فروغ از شیراز بریم! تو اصفحان یه خونه دست و پا میمی

 !کنیم... یه زندگِی قشنگریم اونجا از اول شروع میمیفروشتم و خونه رو می

 :لبخنِد ناراحتی زدم و گفتم

 !ممنونم جسور -

 :ام را بوسید و گفتگونه

 !از جوانه تشکر کن... اون منو به خودم آورد -

دانم چه حسی بود... اما حس کردم که سنگینِی نگاِه جوانه را روی خودمان نمی
 .کنمحس می

 !ناهگدخترِک بی

خواستم چیزی بگویم که با درِد طاقت فرسایی که زیِر دلم پیچید جیِغ بنفشی 
 :کشیدم و گفتم

 !امجسور... بچه -

 :جسور ُهل زده از جایش بلند شد و گفت

زنم... خیالم آروم باش... چیزی آروم... آروم باش باشه؟ االن به آمبوالنس زنگ می -
 !نیست، نفِس عمیق بکش

فهمیدم. دردم آنقدر زیاد بود که فقط نیدم اما حرف هایش را نمیشصدایش را می
 .خواستمکشیدم و کمک میجیغ می

 *بیست سال بعد*

 :اش خط کشیدم و گفتمی حل شدهکالفه با خودکاِر قرمز روی معادله

 !هدیه جان صد بار گفتم مثبت منفی ها رو قاطی نکن -
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اش ور ش نشسته و با گوشیهدیه که نگاهش سمِت مبلی بود که طوفان روی
 :رفت بود گفتمی

 !چشم -

 .دستم را جلویش تکان دادم که نگاهش را از طوفان گرفت و سرش را پایین انداخت

 :ام گرفته بود اخمی کردم و گفتمبا اینکه خنده

کنیم فردا ساعت امروز اصاًل حواست به درس نیست... کالِس امروز رو کنسل می -
 ذاریم... خوبه؟پنِج عصر جبرانی می

 :خودش هم انگار موافق بود زیرا گفت

 !شمچشم خانِم حاجیان! فردا مزاحم می -

 :سرم را باال انداختم و گفتم

 !شه، یادت باشهفردا کالست تو مدرسه برگزار می -

لب هایش آویزان شد اما چیزی نگفت و بعد از خداحافظِی کوتاهی خانه را ترک 
 .کرد

آرزوی معلِم ریاضی بودنم رسیده بودم اما طوفان داشت  خیلی وقت بود که به
 .کردچوب الی چرخم می

 :عصبی از جایم بلند شدم و رو به طوفان گفتم

صد بار گفتم وقتی با دخترها کالس دارم برو بیرون... تو که صبح تا شب پیِش  -
 شه؟دوستات هستی یه چند ساعت باز بری پیششون چی می

 :ای گفتو با لبخنِد موذیانهای باال انداخت شانه

 !آموزات خیلی دافن خانم معلمدانش -

 :عصبی گفتم

 !طوفان -
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 .ای سر داد و از جایش بلند شدخنده

شد جز قدش خیلی از من بلند تر بود. روز به روز بیشتر و بیشتر شبیه به خروش می
 !افتادخندید و دنباِل دختر ها به راه میهایش که مدام میاخالق

 :ام را بوسید و گفتهمان لبخندش خم شد و گونه با

 امشب مهمون داری خانم معلم؟ -

 .خواندهمین بود دیگر... همیشه به جای اینکه مادر صدایم بزند مرا خانم معلم می

 !اینا میانخاله خزانت -

 .منظورم از مامان بزرگ به فروغ بود

 :با شنیدِن ناِم خزان چشمانش ستاره باران شد و گفت

 سنا هم میاد؟ -

 :اخمی کردم و گفتم

 !ره با مامان باباش میادمثِل تو نیست که، با مامان باباش می -

 !اون بچه است -

 !اش دو سال از تو کوچیک تره طوفانهمه -

 :لبخنِد لذت بخشی زد و گفت

 !گیرهولی خدایی هیچ دختری برام جای دخترخاله رو نمی -

 .ه حیا دعوت کردممشتی به بازویش زدم و او را ب

 .ی طوفان و سنا شده بودماما خودم این اواخر متوجه ایما و اشاره

 :به سمِت آشپزخانه رفتم و گفتم

 !طوفان برو چند کیلو میوه بخر واسه امشب -

 !خوره برم میوه فروشی؟ام میبه این تیِپ الکچری -
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 !برو طوفان کم رو مِخ من رژه برو -

 !جوون خانم معلم -

 .صدایی ازش نشیندمدیگر 

 .انگار رفته بود

 .مشغوِل درست کردِن شام برای امشب شدم

 .ها گذشته بود و زندگی رواِل عادِی خودش را گرفته بودسال

خزان و شاهکار درست دو سال بعد از به دنیا آمدِن طوفان سنا را به دنیا آورده 
 .بودند

 .د و به دنبالمان آمدندبعد از اینکه ما به اصفحان آمدیم آنها هم جمع کردن

 .کردمامان فروغ پیِش ما زندگی می

 .شد که داِر فانی را وداع گفته بودبابا شش سالی میحاج

کرد. خاقان اما با این موضوع شد و این مامان را بیشتر علیه او میهمتا بچه دار نمی
 .رفتکنار آمده بود چون جانش برای همتا می

به کانادا برای درس خواندن فرستاده بودند و خودشان خندان و یاشار دخترشان را 
 .گذراندندزندگِی نرمالی را می

 ُخلود همچنان مجرد ماند

 

 

 یک رمان مرجع رمان

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید که 
ند می توانید رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شو

 .به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید
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