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 داستان گوهر انجمن رمان فور

 نام داستان:  گوهر

 کاربر انجمن نود و هشتيا -نويسنده: آيسا 

 ژانر: اجتماعي، تراژدي

 مقدمه:

 روند.تواند زندگي بخش باشد. هستند کساني با طناب به دنبال محبت داوطلبانه به قعر چاه ميگاهي، نيم نگاهي مي

 خالصه:

 خوام برتون گردونم به سي سال پيش.مي

 ها توي لباس سفيد عروسي بوده و بس.ها براي دخترهاشون، ديدن اونبه دوراني که تنهاي آرزوي مادر 

 دوراني که بلند پروازي براي دخترها عار بود و تنها راه تحقق آرزوشون، تخيل.

 اما در اين ميان دختري هست که رويايي بزرگ داره و حاضره براش بجنگه.

 کنه حتي خودش رو...روياهاش ميدختري که همه چي رو فداي 

 براساس يک داستان واقعي

? 

 شيشه بخار گرفته ميني بوس را با آستين لباسم پاک کردم و سرم را را نزديک بردم تا بتوانم فضاي بيرون را بهتر ببينم.

از هم تشخيص داد؛ ولي  شد کوچه ها رابرف سنگيني که تازگي ها باريده بود همه جا را يک دست سفيد کرده بود، به سختي مي

 به نظر مي آمد فاصله چنداني با کوچه خودمان باقي نمانده باشد. 

پول کرايه را از جيب کيف چرمي کهنه و پاره پوره ام بيرون کشيدم و به سختي، همانطور که روي صندلي نشسته بودم، چادر 

 ام را سرم کردم.مشکي ساده

شد کرد، اين پارچه هم يکي از هزاران قانون سختگيرانه اين روستاي ودم؛ اما چه ميهميشه از اين پارچه تيره سنگين متنفر ب

 کوچک بود.

بوس که ايستاد؛ پول و کيفم را در يک دستم گرفتم و با دست ديگرم چادر را، بعد از گذشتن از بين صندلي ها، کرايه را ميني

 حساب کردم و با احتياط پياده شدم.

 انگار کوچه را با شيشه فرش کرده بودند. زمين بدجور يخ زده بود.

 دوباره چادرم را روي سرم مرتب کردم و شروع به حرکت کردم.

 هنوز چند قدمي راه نرفته بودم که ناگهان يک بال از چادر زير پايم رفت و محکم زمين خوردم.

 کردم.ن وقت فکري به حالش ميرساندم، آپايم بدجور درد ميکرد اما چاره اي نبود، بايد اول خودم را به خانه مي

 خجالت زده نگاهي به مردمي که آن اطراف بودند، انداختم و آرام بلند شدم.

 شد تا خانه پرواز کنم؛ تا از شر اين نگاه هاي پر تمسخر راحت شوم، اما حيف!کاش مي

 به هر زحمتي بود، لنگ زنان باالخره به خانه رسيدم.

گذاشتم و محکم هل دادم تا باز شود. حوصله غر و لندهاي مادر و خواهر بزرگ ترم را  کف دستم را روي دروازه چوبي خانه

خانه، وارد پاورچين طول حياط بزرگ خانه را طي کردم و بي سر و صدا از داخل مهمان -نداشتم، به همين خاطر، پاورچين

ي شلوارم را باال زدم تا ببينم اين درد از و پاچه اي نشستماتاق خودم شدم. چادر و کيفم را روي زمين انداختم و خودم هم گوشه

 چيست؟ 

ي در، سريع پاچه شلوارم را پايين خداروشکر چيزي نشده بود، کمي فقط زانويم کبود شده بود. با شنيدن صداي چرخيدن دستگيره

 خواستم يواشکي داخل خانه شوم!کشيدم و سرم را باال گرفتم. مادرم بود. من را  باش که مي
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 ام سالم دادم و سرم را پايين انداختم. بدون اينکه جواب سالمم را بدهد در اتاق را بست و دست به کمر باالي سرم ايستاد.آر

 مامان: مگه بهت نگفته بودم که ديگه حق مدرسه رفتن رو نداري؟ ها؟

 دادم. بدجوري برزخ بود.سکوت را ترجيح مي

ها پاشدي رفتي شهر که خورم بچه... انقدر با اين ماشيندونم که انقدر حرص مي_ چرا جوابم رو نميدي؟ من يه چي مي

 ات حرف در آوردن، گوهر!درباره

 دوباره سکوت. حرصي نفسش را بيرون داد و گفت: 

 بيا بيرون کلي کار رو سرمون ريخته. -

فهميدند؟! من درس م و لب گزيدم، تا نکند که اين بغض سر باز کند. چرا نميو رفت. چشم هايم را محکم روي هم فشار داد

خواندن را دوست داشتم... مدرسه را دوست داشتم... آرزو داشتم روزي دکتر شوم؛ منجي جان آدم ها باشم... آخر چرا بايد 

مگر ما ابن سينا را نداشتيم؟ چرا بايد پزشک هاي اين کشور از سياه چرده هاي هندي باشند؟ مگر ما خودمان کند ذهن بوديم؟ 

 دستمان پيش ديگر کشور ها براي پزشک و دارو دراز باشد؟

 پوزخندي به روياهاي دور از دسترس ذهنم زدم و بلند شدم.

 کردم تا بتوانم کمي دل عزيز را نرم کنم.بايد امروز را حسابي کار مي

 از اتاق بيرون زدم. بعد از تعويض لباس، روسري قرمز رنگم را برداشتم و 

برادر هايم طبق معمول روبروي تلوزيون سياه سفيدي که آقا جون جديدا از کويت سوغات آورده بود، خوابيده بودند و فوتبال 

 کردند. تماشا مي

با  همين که خواستم از کنارشان بگذرم و به مطبخ بروم، سياوش با ان لنگ هاي درازش برايم زيرپايي گرفت اما من ماهرانه

 يک پرش کوتاه ردش کردم و براي قيافه کنف شده اش زبون درآوردم.

 ي بي مصرف صبح تا شب کارش شده بود خوش گذراني!پسره

 کردند.سرکي به آشپزخانه کشيدم. مادرم و خواهرم گلشن، داشتند نهار را آماده مي

 عزيزجون منم بيام کمک؟ -

 گلشن به جاي مادرم جواب داد:

 بود زدي آخه؟ خوب معلومه... زود برو يه سري ملحفه انداختم بيرون، بشور.اين چه حرفي  -

 چيني به دماغم دادم و گفتم:

 _ آخه کي با تو بود نخود آش؟ سبزيت رو پاک کن.

 اش را تهديد وار به سمتم گرفت. گلشن چشم ريز کرد و کارد ميوه خوري

 ن درآوردي چش سفيد.بينم آب و هواي شهر  بهت ساخته؛ زبو_ خوبه خوبه! مي

 رفتم، شده بود عذاب جانم.دختره حسود! از موقعي که من براي درس خواندن به شهر مي

 تا خواستم دهن باز کنم و جواب دندان شکني بدهم، عزيز پريد وسط و آتش بس اعالم کرد.

 دخترها -

 من: عزيز جون آخه هفته پيش همه ملحفه هارو شسته بوديم، بازم؟!

 ا دستش گرفت و آرام آرام به سبزي هاي پخته شده قابلمه اضافه کرد. پارچ دوغ ر

قراره فردا شب کبري خانم بياد خواهرت رو ببينه واسه پسرش، بايد همه جا رو تميز کنيم... حاال هم زود برو ملحفه ها رو  -

 بشور، بعدم بيا نهار بخور.
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واده روستا به خواستگاريش بيايند؟ نه خوشم آمد، آنقدرها هم که فکر او! کبري خانوم؟ آفرين گلشن! قرار بود اعياني ترين خان

 کردم بي دست و پا نبود.مي

 بافتي که به چوب لباسي کنار در آويزان بود؛ تنم کردم و وارد حياط شدم.

دانم چه د. من نميي روي ايوان فرو بردم؛ سرما تا مغز استخوانم را سوزانام را در دمپايي هاي يخ زدههمين که پاهاي برهنه

 کنند. مگر مطبخ چه اشکالي دارد؟اصراري است که لوله آب را بيرون از خانه نصب مي

 روز تا جان در بدنمان بود شستيم و رفتيم و سابيديم شب هم انقدر خسته بودم که نفهميدم کي خوابم برد. آن

صبح با صداي زنگ کر کننده ساعت روميزي کوچکي که زير بالشتم پنهان کرده بودم بيدار شدم. هراسان دستم را زير بالشت 

 بردم و ساعت را خفه کردم.

 هوف! -

اميدوارم که عزيز و گلشن بيدار نشده باشند وگرنه راضي کردن عزيز براي مدرسه رفتن از توبه قتل نفس هم غير ممکن تر 

 بود.خواهد 

چهار دست و پا خودم را به در رساندم و آرام دستگيره را پايين کشيدم، اما انگار قفل بود. حتما کار عزيز است، دستم را خوانده 

 بود.

 اي همان جا ماندم که نکند بيدار شده باشند و من نفهميده باشم.دوباره به رختخواب برگشتم و چند دقيقه

ر آماده شدم و بي سر و صدا از پنجره اتاقم از خانه بيرون زدم. هوا تاريِک تاريک بود. خبري نشد، بلند شدم و سريع السي

مطمئنا اين ساعت هيچ ميني بوسي به شهر نمي رفت. به همين خاطر، طبق روال هميشگي به مخروبه اي که همان نزديکي ها 

 بود رفتم و کنجي کز کرده، نشستم. 

ود. چادرم را بيشتر دور خودم پيچيدم و شال گردني بافتم را هم روي دهان و دماغم سرماي استخوان سوز سحر، طاقت فرسا ب

 توانست از نفوذ اين سوز برفي جلو گيري کند.کشيدم. بي فايده بود، هيچ چيز نمي

د و جايي که نشسته بودم به دشت زرد و خاکي روستا ديد داشت. خورشيد آرام آرام از بين کوه هاي سفيد پوش بيرون مي آم

 کشيد.شمارش را بر جاي جاي اين خاک سرد و خشک ميسخاوتمندانه دستان نوراني و بي

ديگر وقت رفتن بود. دستم را به ديوار کاه گلي کنارم گرفتم و بلند شدم. چادرم را تکاندم و راه افتادم. کمي طول کشيد تا به 

 مدرسه محبوبم برسم اما باز هم اولين نفر بودم.

 نيز مثل تمام روز ها گذشت، تعدادي از معلم ها درس دادند و تعدادي نيز درس پرسيدند.آن روز مدرسه 

پشت در خانه که رسيدم، لحظه اي مکث کردم؛ انگار تازه يادم افتاده بود صبح چه غلطي کردم. من رسما از خانه فرار کرده 

 گذشت.شک ساده نميترسيدم! نگران واکنش عزيز بودم. بي بودم، حال بايد چه کار کنم؟! مي

 توانستم که تا ابد همينجا بايستم.آخرش چه؟ نمي

هايم فقط کم مانده بود دل به دريا زدم و آرام در را باز کردم.  از بازار شامي که رو در رويم ديدم دهنم باز ماند. خواهر زاده

دويد، يکي شلنگ آب را زبان بسته ميرفت، يکي دنبال مرغ و خروس هاي حياط را به آتش بکشند. يکي از درخت باال مي

کشيد و يکي هم آويزان در چوبي طويله شده بود و براي گاوها شکلک در برداشته بود و روي ديوار کاه گلي مطبخ؛ نقاشي مي

 مي آورد.

 دفعه جاويد با ديدن من جيغ خشني کشيد و دويد سمتم.همينطور هاج و واج مونده بودم که يک

 خاله گوهر! -

 ا نشستم و محکم بغلش کردم.روي پ

 قربونت برم خاله... دلم حسابي تنگ شده بود ها! -

 شيرين با شنيدن سر و صداي جاويد، مالقه به دست از مطبخ خارج شد.

 اومدي گوهر گلي! -
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 با ديدن چهره مهربان و خندانش به يک آن تمام اضطراب هايم پرکشيد و رفت.

کرد و وقتي عزيز حرف از ترک تحصيل ق بود، مونس و دلگرمي. تنها کسي که درکم ميشيرين فقط برايم يک خواهر نبود. رفي

گفت که؛ دختر نيز به همان اندازه انسان است که پسر است، هر انساني حق انتخاب دارد. هر انساني زد پشتم مي ايستاد و ميمي

اشتن، حق هدف داشتن. لبخندي به پهناي صورتم زدم و اش را دارد. حق رويا دتنها و تنها خودش حق تصميم گيري درباره آينده

 سالم کردم.

 اي.سالم به روي ماهت فدات شم... خسته نباشي.. زود لباسهات رو عوض کن بيا نهار بخور، حتما گرسنه -

 چادرم را از روي سرم کشيدم و روي دستم انداختم.

 چه عجب اين ورها شيرين بانو؟ -

 شنيدم.د و دوباره به مطبخ برگشت، اما صدايش را مياش را محکم تر کرگره روسري

 مثال قراره کبري خانم بياد ها! -

 باغچه را دور زدم و وارد مطبخ شدم.

عزيز هم آنجا بود. سالم دادم اما جوابي نشنيدم؛ از دستم دلخور بود. هر طور بود بايد از دلش در مي آوردم؛ طاقت قهرش را 

 اش کند.اي از  گوشت را گرفتم تا راحت تر بتواند تکهنداشتم. مشغول خورد کردن گوشت هاي قرمه بود. کنارش نشستم و گوشه

 عزيز قهري؟ -

- ... 

 عزيز؟ -

گار سکوت عزيز تمام ماجرا را براي شيرين تعريف کرده باشد، همان طور که خالل پياز  هارا در روغن مي انداخت؛ ان

 مخاطب به عزيز گفت:

خونن و پا به دونم نگران گوهري؛ ولي عزيز جون به خدا زمونه عوض شده... االن دخترها درس ميالهي من فدات شم... مي -

 شن.شن، پرستار و معلم ميکنن... دکتر ميميپاي مردها تو مملکت کار 

 باالخره عزيز به حرف آمد. با چشم هاي اشکي دست به سرم کشيد و گفت:

ترسم گوهر تو راه رو نخوام... خيلي مي شه خوشبختي بچمخوام... من مادرتم! مگه ميدخترم به شاه نجف قسم خيرت رو مي -

ي بخواد از معصوميتت سو استفاده کنه... نامردها زيادن تو اين زمونه، مادر... هرچي خوام کسمدرسه اتفاقي برات بيفته، نمي

 گم براي خودته، به نفع خودته.مي

 اي بر پوست پر چينش زدم.دستش را گرفتم و آرام بوسه

 دي برم مدرسه.خوام دوباره اجازه بخواي؛ ولي عزيز با اين حال ميدونم دوستم داري و خيرم رو ميميدونم عزيز، مي -

فايده بود. حرفش يکي بود و خدايش و باز آن سکوت عذاب آور. دستش را ستون بدنش کرد و با يک يا علي از جا برخاست. بي

يکي. انتظار برگشت رأي از عزيز احمقانه بود. آهي کشيدم و به اتاقم پناه بردم. خودم را روي کوه رختخواب ها پرت کردم و 

 ود اشک هايم.بالفاصله جاري شدن ر

 مثل هر روز با اشک و آه، آن ورد جادويي که عجيب آرامش بخش؛ دل پر دردم بود را زير لب زمزمه کردم:

خواد گريه کن و داد بزن، اين حق توعه... ولي گوهر حق جا زدن نداري.... حق پا پس کشيدن نداري... تا اونجا که دلت مي -

 چون به رويا رسيدن حق توعه.

 ه کردم؛ که خالي شدم از هر وزنه قلبي.انقدر گري

ي خسته و رنگ هايم را با سر انگشت هايم ماليدم و نفس عميقي کشيدم. روبروي قاب چوبي آينه ايستادم و لبخندي به چهرهچشم

 ي خودم زدم:پريده

 همينه دختر... کاري کن که بشي قهرمان دخترهايي مثل خودت... کسايي که زندوني جهالت خونن. -
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لبخندم را وسعت دادم و بعد از تعويض لباس؛ به کمک شيرين رفتم. به قدري سرگرم کار کردن شدم که اصال نفهميدم کي 

 خورشيد غروب کرد و شب شد. به پيشنهاد شيرين، به اتاقم برگشتم تا براي مهماني امشب کمي به خودم برسم.

کرد. بدم نمي آمد جهت رفع دارش را باز مياي روسري گلهاي نشسته بود و با کتري آب جوش، چين و چروکگلشن گوشه

 خستگي؛ کمي اذيتش کنم، به همين خاطر با شيطنت گفتم:

 خوب عروس خانوم، احواالت؟ -

 اي از خنده گفت:به شوخي اخم ظريفي کرد و با ته مايه

 اش کمه.ن باشه، پس خودش هم يه تختهترسم بگن گلشن اگه خواهرش اي_ بيا برو زلزله... امشب دور و بر من نپلکيا... مي

 تک خنده اي کردم و گفتم:

 ام جفتک بزنم به بخت خودم .. تازش هم شنيدم شاه داماد يه داداش کوچيک ترم داره.خيالت تخت عروس... مگه ديوونه -

 ريز خنديد و گفت:

 که جاريم هم بشي.واه! واه!  االن که خواهرمي مو تو سرم نذاشتي، خدا به داد اون روزم برسه  -

سرکي به کمد پر از لباسم انداختم و پيرهن گيپور جگري رنگم را از بين آن شلوغي بيرون کشيدم و پوشيدم. شلوارم را هم با 

شد. شلوار مخملي سياه رنگي تعويض کردم. عاشق طرحش بودم. از روي رون تنگ بود و کم کم از ساق به پايين گشاد مي

کردم، نيم نگاهي به گلشن که هنوز ام کشيدم. همين طور که داشتم مرتبش ميروي موهاي بافته شده روسري مشکي رنگي را هم

 دست از سر آن روسري بدبخت بر نداشته بود انداختم.

 گلي؟ -

 بي حواس گفت:

 هوم؟! -

 نديده عاشق شدي رفت... هنوز هيچي نشده رفتي تو هپروت که! عروس هم انقدر بي ظرفيت! -

 مثل اينکه باز متوجه حرفم نشد چون بي ربط گفت:

 دونم چه مرگمه؟... انگار هرچي رخت چرک تو محله هست، ريختن تو دلم و چنگ ميزنن.گوهر نمي -

 دستش را گرفتم و از روي زمين بلندش کردم

 هيشطور ني.. همه عروس ها همينجورين. -

 ده به جونم.نه اضطراب نيست.. يه دلشوره عجيبي عين بختک افتا -

 کند زدم به در شوخي.ديدم دارد سقراط بقراطيش مي

هاست کبري خانوم برسه.. اينجوري پرچل ) نا ها رو نداره.... االنبيشين بينيم بابا... حاال يه شوهر کردن که اين داستان -

 گيره ده برو که رفتيم.ام قرض ميمرتب( ببينتت، دوتا پا داره، دو تا ديگه

 ابتش که راحت شد از اتاق زدم بيرون تا راحت لباس تعويض کند.خيالم از ب

کرد. هر دو خانه را گذاشته بودند روي شيرين هم حاضر شده بود و داشت به زور کتک، لباس عروسکي سفيدي به تن آرزو مي

بود. به هزار بدبختي ي بيچاره از زور گريه سرخِ سرخ شده کردند. دلم براي آرزو سوخت. بچهسرشان؛ از بس جيغ جيغ مي

 لباس را از دست شيرين گرفتم و خودم با کلي ناز خريدن، تنش کردم.

طولي نکشيد که کبري خانم، همراه با خواهر و سه دخترش از راه رسيدند. پنج نفري انقدر سانتال مانتال کرده بودند که دهنم باز 

 زد.وق ميشان توي ذمانده بود. بدتر از همه هم آرايش ناشيانه و ضايع

گرفتم؛ از مريم، دختر کوچکش، انقدر کج و کوله و نصفه نيمه رژ قرمز جيغش را به لب زده بود که اگه جلوي خودم را نمي

 خنده پهن زمين شده بودم.
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کدام  شد با هيچکردم، از بس که عصا قورت داده و فيسو بودند؛ نمياي نشسته بودم و با انگشتانم بازي مياز اول مهماني، گوشه

شکست. مدتي  که گذشت، عزيز گلشن شد، سکوت اتاق را ميگپ زد. فقط حرف هايي که بين مادرم و کبري خانم رد و بدل مي

دانم چرا انقدر تعجب هايش چهارتا شد. نميرا صدا زد تا طبق رسومات چاي تعارف کند. کبري خانم هم تا گلشن را ديد، چشم

 اي و نه انقدر زشت که بخواهد متعجب شود.ي داشت. نه انقدر افسانهاکرده بود. گلشن زيبايي معمولي

کبري خانم چاي را با لبخندي زورکي از روي سيني برداشت و بعد از کمي اين پا و آن پا کردن انگار که براي زدن حرفش 

 مردد باشد، آرام گفت :

 کنم سو تفاهمي پيش اومده._ ماه پاره خانم! ) عزيز(، راستش فکر مي

قشنگ حس کردم که که به يه آن، رنگ چهره عزيز مثل گچ شد. بدجور به هم ريخت اما باالخره خودش را جمع و جور کرد و 

 گفت

 _ اتفاقي افتاده کبري خانم؟!

 کبري خانم پس از قدري سرخ و سفيد شدن، لب تر کرد و گفت

 و گوهر.کرديم شما دو تا دختر بيشتر ندارين... شيرين _ راستيتش ما فکر مي

هاي شر و شيطانم در نمي دانم، شايد من کر شده بودم که حتي صدايي از خواهر زادهسکوت عجيبي تمام خانه را بلعيده بود. نمي

 آمد.

کردن که ما فقط دو خواهريم، امشب اينجا چه مي کردند؟ مطمئنن شيرين عروس مورد يعني چه اين حرف؟  اگر هم فکر مي

 نظرشان نبود؟ پس... ؟

توانستم بزنم از بهت. تنها من نبودم عزيز هم، حس کردم همه آسمان سقف شده به آني، تماما بر سرم آوار شد. حتي پلک هم نمي

 شيرين و گلشن هم.

 کبري خانم که ديد اوضاع بدجور قاراش ميش است. هول هولکي گفت:

 خب! انگار بهتره ما يه روز ديگه باز خدمت برسيم. -

 از جا برخاستند و آرام رفتند. آن قدر متحير بوديم که براي بدرقه، حتي سر پا نايستاديم.و به دنبال حرفش 

 دانم چه مدت به همين منوال سکوت گذشته بود؛ که گلشن از جا پريد و هيستيريک به سمتم حمله ور شد.نمي

گفت که من کشيد و چيز هايي ميغ مياش، تنها توانستم دستم را سپر سرم کنم. جيزير مشت و لگدهاي، سنگين و بي رحمانه

شدم. شيرين هم سعي داشت دورش کند. اما انگار ديوانه شده بود، هيچ چيز جلو دارش نبود. در آخر هم خودش اصال متوجه نمي

 خسته شد و به اتاق دويد.

 با بلند شدن صداي وحشتناِک به هم خوردن در اتاق؛ عزيز از جا پريد.

 نگاهش را دور تا دور سالن پذيرايي چرخاند و گفت:

 کبري خانم اينا پس کي رفتن؟... خاک به سرم، نکرديم تا دم در بدرقشون کنيم. -

 دلم به حال عزيزم سوخت. حواس برايش نمانده بود. شيرين خودش را به عزيز رساند و از زير بغلش گرفت تا بلندش کند.

 ريم يه آبي به دست و صورتت بزن.الهي من فدات بشم!... بيا ب -

 هاي گردنم تحمل وزن  سرم را ندارند.کردم مهرهحس مي

 کرد. آرام روي زمين دراز کشيدم و جنين وار در خودم جمع شدم.عجيب سرم بر بدنم سنگيني مي

کار گوناگون به قلب سنگيني سرم انگار ناشي از جدال خونين سلول هاي خاکستري مغزم بود. تعدادي مدام در سدد شليک اف

 مغزم بودند و تعدادي در هول و والي ضد حمله و بيخيالي.

 باالخره هم گروه دوم پيروزمندانه، خواب را مهمان چشم هايم کردند.
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 ات دير نشه؟!گوهر جانم... گوهر خانم... آبجي پاشو مدرسه -

 کرد.سرم نشسته بود و زمزمه وار صدايم مي هايم را بازکردم. شيرين بااليهايم روي هم لغزاندم و آرام چشمپلک

 با ديدن نوري که از پنجره به اتاق راه پيدا کرده بود، هراسان پتو را کنار زدم و بلند شدم.

 واي ديرم شد. -

 شيرين همينطور که داشت تشکي را تا ميزد، گفت:

 ور که فشارت سر کالس نيفته.نترس وقت هست هنوز.... صبحونه برات آماده کردم... حتما چند لقمه اي بخ -

سري تکان دادم و به سمت در فلزي اتاق قدم برداشتم. همين که پايم را بيرون گذاشتم؛ باد سرد سحري بين لباس هايم پيچيد و 

 خواست.لرز بر تنم انداخت. اه! خسته شدم از اين همه يخبندان. دلم گرمي تابستان را مي

گذشت و من براي فرار از آن فضاي مزخرف به شيرين پناه آورده بودم. اينطوري هم چند روزي از آن شب کذايي و شوم مي

براي من بهتر بود و هم براي گلشن تا بتواند کمي خودش را جمع و جور کند. در طي اين مدت کبري خانم، باز هم با عزيز 

 شار مي آورد تا جواب مثبت بدهم.تماس گرفته بود و من را براي پسرش خواستگاري کرده بود. عزيز هم مدام به من ف

اما مگر چنين چيزي امکان داشت؟!  تن دادن به اين ازدواج يعني خداحافظي از تمام روياهايم. بر فرض محال که من جواب 

 شود زير نگاه هاي سنگين گلشن خوشبخت زندگي کرد.مثبت دهم؛ آن وقت مگر مي

مين که به سر کوچه رسيدم؛ با ديدن محمد، برادر بزرگم، که به تير چراغ سريع حاضر شدم و از خانه شيرين بيرون زدم. اما ه

 کرد؟ نکند اين هم يکي از صد ها ترفند عزيز براي قانع کردن من باشد؟برق تکيه زده بود؛ تعجب کردم. اينجا چه مي

 ناباورانه صدايش زدم:

 محمد؟! -

هاي پاهايش شده بودند گرفت و به چشمانم دوخت. دلم گواه بد متوجه حضورم شد. آرام چشم از سنگ ريزههايي که که بازيچه

 داد.مي

 کني؟ اتفاقي افتاده؟اينجا چيکار مي -

 اي از خشم گفتروبرويم ايستاد و با ته مايه

 اومدم دنبالت. -

 اخم هايم را در هم کشيدم و گفتم

 چي؟! -

 اين مسخره بازي رو تموم کن... همين جا منتظرم.. زود برو وسايلت رو جمع کن و بيا. -

برو بابايي نثارش کردم و کنارش زدم تا بتوانم به راهم ادامه دهم. هنوز چند قدمي دور نشده بودم که مچ ظريف دستم بين مشت 

 قدرتمندش اسير شد.

 گوهر اون روي سگ من رو باال نيار. -

 که روي شانه هايم افتاده بود باز روي سرم کشيدم و بي پروا به چشمانش زل زدم.  چادرم را

 کني... حاال ولم کن. من مثل تو بيکار نيستم.به تو چه؟.. تو صاحب اختيارم نيستي که اينجوري برام تعيين تکليف مي -

 فشار انگشتانش دور مچم بيشتر شد و گره ابرويش کورتر.

 ترش کرده بودم. دروغ چرا؟! تمام شجاعتم موش شده بود.عصباني بود، عصباني 

شدم. سرش را نزديک تر کرد؛ پخش زمين ميزد. به طور حتم اگر دستم را ول ميبه قدري ترسيده بودم که قلبم در دهانم مي

 اش غريد:هاي کليد شدهآورد و از الي دندان

 نيم ساعت ديگه خونهاي. -
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د و رفت. انگشتان دست ديگرم را دور موچ دردناکم پيچيدم و به اميد تسکين دردش، مالش دادم. بعد هم دستم را با فشار ول کر

چند بار پشت سر هم نفس عميق کشيدم تا قلب ترسانم آرام شود و با کمتر شدن فشار خون در رگ هاي مغزم اجازه فکر کردن 

 بدهد.

 چيکار کنم خدايا؟... چيکار کنم؟... چيکار کنم؟ -

داند. قدمي به عقب برداشتم اما باز ي کارم را ميبردم. او حتما چارهر بود دوباره به آغوش دلگرم کننده شيرين پناه ميشايد بهت

توانم از رفتن به مدرسه بگذرم. آن هم حاال که انقدر رفتن بي دغدغه شده است و دوباره قدمي به جلو متوقف شدم. واي نه! نمي

 و توقف.

 د ديوانه بازي راه بيندازد چه؟ اگر بيايد مدرسه ديگر آبرويي برايم باقي نخواهد ماند.اگر، اگر محمد بخواه

 مستاصل سرم را بين دستان لرزانم گرفتم و جيغ خفه اي کشيدم

 _ چيکار کنم خدا؟

 شود.دانم چه مدت همانطور وسط کوچه ايستاده بودم و با خودم درگير بودم که محمد را ديدم که از دور نزديک مينمي

توانستم هيچ کاري انجام دهم. قدم به قدم نزديک تر تمام تنم رعشه گرفته بود. از ترس خشکم زده بود. مغزم قفل شده بود، نمي

شد. هنوز چند قدمي فاصله داشت؛ اما از همانجا دستش را براي تنبيهم باال برد و شد و جان من هم قدم به قدم از تنم جدا ميمي

 م تيز ضرب شصتش بر صورتم نشست.طولي نکشيد که طع

ي لبم پاره شده بود و خون قطره قطره به سرم به يک طرف کج شده بود و پوست صورتم گز گز ميکرد. از شدت ضربه، گوشه

 ريخت.زمين برفي مي

کوبيدم و صدايش بار ديگر که دستش باال رفت، به خودم آمدم و با تمام سرعتم به سمت خانه شيرين دويدم. تند و تند به در مي

 کردم.مي

 _ شيرين تو رو خدا باز کن... شيرين باز کن... شيرين

هايش که در گوشم پيچيد، هراسان برگشتم سمتش. دستش را جلو آورد و يقه مانتويم را در چنگش گرفت و مرا صداي کوبش قدم

مد، ديگر رمقي نماند. زانوانم سست شد و با محکم به در کوبيد. درد تا نخاعم پيچيد و تير کشيد. مشتش که بر صورتم فرود آ

 داد از جا پاشم و از خودم دفاع کنم. ضرب به زمين افتادم. لگد هايش، امانم را بريده بود. بي حالي اجازه نمي

ريخت و بي هوا در باز شد و من به داخل پرت شدم. شيرين با ديدنم در آن وضعيت؛ جيغ کشيد و کنارم زانو زد. اشک مي

 کرد.م ميصداي

 گوهر خوبي؟... گوهر يه چيزي بگو. -

 اي مهمانش کرد. گويم با خشم بلند شد و به سمت محمد رفت و سيلي جانانهوقتي ديد هيچ نمي

تو خجالت نکشيدي دست رو خواهرت بلند کردي؟!... چشم بابا رو دور ديدي، دور برت داشته... زور و بازوت رو به رخ زن  -

 ات تموم کردي.به غيرتت محمد خان، مردي رو در حق خانوادهکشي؟!... خوشا مي

زانوانم را در شکم جمع کرده بودم و بي هدف به پايه صندلي چوبي رو در رويم زل زده بودم. شيرين سيني نهار را به سمتم 

 هول داد و با مهرباني گفت:

 کني خدايي نکرده از حال ميري ها!ردي... ضعف مياي بخور... از ديروز تا حاال هيچي نخوگوهر گلي! جون من چند لقمه -

 ي کالمي حرف را نداشتم.ي مخالفت، سر تکان دادم و سرم را روي دستانم گذاشتم. حتي حوصلهبه نشانه

 کني عزيزم... داري خودتو نابود مي...آخه چرا با خودت اينجوري مي -

بلند شدن صداي زنگ تلفن، مانع از اتمام حرفش شد. دستش را ستون بدنش کرد و به عادت عزيز با يک يا علي از جا برخاست 

 و از اتاق بيرون رفت.

 با نشستن دست کوچک و ظريفي روي موهاي سرم، متعجب سر بلند کردم. جاويد باالي سرم ايستاده بود و آرام هق هق ميکرد.

 يلي ترسوام؟_ خاله گوهر من خ
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ام. دستانم را از هم باز کردم که بي معطلي خودش را در آغوشم انداخت و دستانش را دلم ريش شد براي پسرک دوست داشتني

 دور گردنم حلقه کرد.

 ذاشتم دايي اونجوري بزنتت._ خاله اگه من پسر شجاع بودم نمي

شان را پيدا کرده بودند و دانه دانه روي مول راهجگرم از اشک هاي مظلومانهاش گر سوخت. اشک هاي من هم طبق مع

 خوردند.هايم سر ميگونه

 _ خاله فدات بشه وروجک... تو که آخه اونجا نبودي!

 دانستم.هق هقش اوج گرفت و گره دستانش محکم تر. من هم همينطور. چقدر محتاج يک آغوش بودم و نمي

ي عرضگي هاي خودم بود. مني که در برابر عزيز دم از سرسختي مقابل سوخت. حالي که ثمر بدلم براي حال رقت انگيزم مي

 زدم، نتوانستم حتي جلوي برادرم بايستم و از خودم دفاع کنم.ها ميگرگ

 خون غريبه ايست اين برادر.برادر؟! هه! چه کلمه منفوري! چه هم

ر و منظم تر شده بود . سرش را از روي شانه به چند دقيقه اي که گذشت، حس کردم صداي نفس هاي جاويد تغيير کرده. عميق ت

روي بازويم سر دادم تا بتوانم چشمهايش را ببينم. حدسم درست بود، خوابش برده بود. رد اشک زير چشمانش را بوسيدم و آرام 

 زمينش گذاشتم و باليشتکي هم زير سرش قرار دادم.

اش قطع شده بود. آرام بلند شدم و راه بود؛ چون صداي پچ پچ آهستهشيرين هم انگار، باالخره به مکالمه طوالنيش خاتمه داده 

 هال خانه را پيش گرفتم.

 کند. بي شک خبري بود.کنار طاقچه سنگي اي که تلفن روي آن قرار داشت تکيه زده بود و مدام پوست لبش را با دندان مي

 شيرين کي بود؟ -

 جا پريد و دستپاچه گفت: انقدر غرق افکارش بود که با شنيدن آهنگ صدايم از

 ها؟!.. هيشکي... يعني يکي از دوستام بود. -

 از اينکه خر فرض شوم متنفر بود. با عصبانيت ادامه دادم:

 عزيز بود... مگه نه؟ -

 ي بود بر يقينم.سکوتش، مهر تاييد

 دوباره کبري خانم زنگ زده بوده؟ -

قابلش نشستم؛ منتظر چشم به دهانش دوختم. اين حاالت شيرين، نشان از دستانم را گرفت و دعوت به نشستنم کرد. چهار زانو م

 جدي بودن موضوع بود.

 کبري خانوم با عزيز تماس گرفته بود... -

 بي صبرانه گفتم:

 جواب من يه کلمست؛ نه! -

 فشاري به دستانم که محصور دستانش بود داد.

 به من اعتماد داري؟ -

 شيرين هم با اين حرف زدنش!

 جونم رو به لبم رسوندي خب! ... چرا اين جوري حرف ميزني؟ -

 مصمم باز تکرار کرد:

 به من اعتماد داري گوهر؟ -

 يزني؟!خب! معلومه... اين چه حرفيه م -
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 به ازدواج با پسر کبري خانم فکر کن، گوهر! -

 کردم.شوک زده، فقط نگاهش مي

 گفت با خودش؟!بي هيچ حرفي. چه مي

 ديد باز ادامه داد:سکوتم را که 

هام دوستت دارم... عزيز زده به سيم آخر... خوام خواهري! ... خودم بزرگت کردم، به اندازه بچهبه خدا قسم صالحت رو مي -

گم؟ يعني مدرسه بي مدرسه... اما گوهر، خانواده فهمي چي ميلجبازي کني تهديد کرده که ديگه نذاره از خونه در بياي.. مي

ري.. با پسر کبري س خوندن، تحصيل کردن، جهان ديدن... شايد به خاطر همين هم اومدن سراغ تو که مدرسه ميشاهپوري در

 فهمي؟!توني به آرزوهات برسي اما تو خونه عزيز؛ نه... ميخانم مي

زانه و مادرانه زد. حساب شده، آينده نگرانه، دلسوهايش. ولي نه! شيرين روي هوا حرفي نميوقت الزم بود براي هضم حرف

 زد؛ اما...حرف مي

 گلشن؟! -

سرم را به شيشه لرزان اتوبوس تکيه دادم و چشمان خيس و خسته ام را بستم.  خاموش شدن ديدم همانا و هجوم خاطرات زجر 

 آور دو روز گذشته نيز همانا.

ام را از ساک بيرون کشيدم و مشتي آب مثل برق گرفته ها از جا پريدم و آه بغض آلودم را در گلو خفه کردم. بطري آب معدني

 به صورتم پاشيدم.

ام که افتاد باز اين بغض لعنتي سر باز کرد. به ثانيه نکشيده صورتم خيس از اشک شد. نه! فراموش نگاهم به دستان حنا گذاشته

 شدند. انگار فرار از اين خاطرات غير ممکن بود.نمي

کردم. از فرط خجالت، د. سرم را پايين انداخته بودم و با انگشتان دستم بازي مي)مهمانخانه را صداي دست و کل برداشته بو

 زد. چهره ام به سرخي مي

اي طاليي رنگ، کمي حنا به کف دستم ماليد. صداي هلهله باال کبري خانم، آرام دست لرزانم را در دستش گرفت و با سکه

 مات و پر نفرت گلشن گره خورد.گرفت. براي يه لحظه سر بلند کردم که نگاهم در نگاه 

 لرز غريبي که به تنم افتاد، باعث شد دست آزادم را دور بازوي دست ديگر بپيچم.(

 دستانم را بغل کردم و لبم را بين دندان هايم اسير کردم نکند که هق هقم، بين اين جمعيت رسوايم کند.

 تونم سوالي ازتون بپرسم؟آقا مسعود مي -) 

 يکي را در ظرف بستني فرو برد و گفت:قاشق کوچک پالست 

 بفرما -

 استرس داشتم، نمي دانستم سوال به جايي است يا نه؟ و اينکه قبول مي کند يا نه؟

 خواس...راستيتش، من به درس عالقه زيادي دارم و اينکه مي -

 حرفم را قطع کرد.

وست داري تحصيل کني.. درمورد قبولي دانشگاه هم، توني تا هر مقطعي که دمن با مدرسه رفتنت مشکلي ندارم گوهر... مي -

 کنم.خودم حمايتت مي

اش تمام اميدم کردم. حرفي براي گفتن نداشتم. يعني  به همين سادگي بود؟!ولي زهي خيال باطل. تبصرهناباورانه فقط نگاهش مي

 را نااميد کرد.

 من بيرون از خونه کار کنه.( البته بايد اين رو هم بگم؛ که خوشم نمياد زنم بخواد با وجود -

 دم.محمد تو رو خدا نزن... عزيز کمکم کن... محمد قسمت مي -) 

 فرياد وحشتناکش ستون هاي خانه را لرزاند.
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 ي احمق!خفه شو، دختره -

 کمربند اسير در چنگش را باال برد و با ضرب بر بدن نحيفم کوفت. جيغ زدم و جنين وار در خودم جمع شدم.

 خواي يه شبه به بادش بدي؟!مگه ما آبرومون رو از سر راه آورديم؛ که توي بيشعور مي -

 کرد.نشست، ضعف کل بدنم را  تسخير ميهر بار که سگک فلزي کمربند بر بدنم مي

 چه بخواي، چه نخواي، مسعود ديگه شوهرته... فکر به هم زدن نامزدي رو از مخت بيرون کن.( -

را روي پهلويم گذاشتم. انگار هنوز حس ضرب کمربند در بدنم بود. درد داشت، خيلي هم درد داشت! اما نه به نا خوداگاه، دستم 

 کسي.دردناکي بي

ات را ات را بفهمند، ناراحتيمگر انتظار زيادي است؛ آرزوي خانواده داشتن نه همخونه داشتن؟ کساني که کنارت باشند، خواسته

 طرف کنند.ات را بردرک کنند و نگراني

اش زد، چه برسد به اينکه عمليکرد؛ حتي فکر فرار هم به سرم نميمادري که براي روحت هم مادري کند، شايد اگر مادري مي

 کنم.

 سرم را به عقب صندلي اتوبوس چسباندم و باز هم انديشيدم.

 ام شده بود.رويايي که که تمام زندگياي که گريبان گيرم شده بود. به به آرامشي که از من سلب شده بود، به حس بي کسي

 کنم، هيچ وقت.قسم خوردم که خودم باشم و خودم... تنها تکيه گاه خودم؛ تنهاي تنها. ديگر کسي را با خودم همراه نمي

 کردم. سرم را بلند کردم و کمي شيشه را کشيدم تا هواي تازه به داخل راه يابد.سخت احساس خفگي مي

را تازه کرد. به آسمان چشم دوختم. دل گرفتگي آسمان، وادار به آه کشيدنم کرد. ابري ابري، خاکستري  بوي نِم باران؛ جانم

 ي کوچکي از نور.خاکستري، بدون روزنه

 سخني با خوانندگان:

لشان دارند. ي محبت خانواده را در دگوهر؛ داستاني ساده اما پر تکرار و مهم است. نه به اين شمايل؛ اما هستند افرادي که عقده

شايد براي مدتي طوالني بروز ندهند؛ اما با کوچک ترين تلنگري ممکن است اين زخم عفوني سر باز کند و اول از همه خودشان 

 را در آتش بسوزاند.

ب خواهد آخر داستان را بنويسد. اما گمان نکنم؛ دختري تنها در ديار غريپايان گوهر را باز مي گذارم تا هرکس؛ هرطور که مي

 اي روشن در انتظارش باشد.آينده

 پايان...

 نودهشتياآيسا کاربر انجمن  -گوهر
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