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 تعالی مهبس 

 

 مقدمه

 گفته حاال تا ولی باشیم دیده ازش خیلی شاید که ای قصه یه متفاوته، ی قصه یه من قصه

 دختر هی ی قصه... شد عاشق فقط که دختر یه از است، غصه پر ی قصه یه من ی قصه... نشده

 نیس، لدارپو پسر دخترو ی قصه من داستان! کنهمی روایت واستون گذشتشو که ساله نوزده

 هک زهراست اسم به دختری یه ی قصه من ی قصه نیست، شیطون دختر و مغرور پسر ی قصه

 حتی که کشونهمی جایی به اونو سرنوشت دست و کنهمی زندگی تهران قسمت ترین جنوبی تو

 ...کنهنمی فکرشم

*** 

 ما که شهنمی چیزی اون همیشه کنیم،می فکرشو که نمیره پیش جور اون زندگی همیشه

 چند ات که میده تغییر درجه هشتاد صدو چیو همه جوری یه یجایی، زندگی گاهی خوایم،می

 ...مونیمی کارهاش بهت تو سال

 بشن ات میشن رمان هم ها واقعیت گاهی میشن، رمان که نیستن تخیلی داستانای این همیشه

 ازش نوخونیب امیدوارم که واقعیتی واقعیته، براساس من داستان! خیلیا واسه زندگی درس

 ...بگیرین حاال همین گرفته زندگیش شدن تباه از بعد مون قصه دختر که درسیو
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 *اول فصل*

 ابروهای ود،ب مشکی به متمایل ام تیره ایقهوه چشمهای انداختم، خودم به آیینه تو نگاهی

 زدم غر و زدم آیینه جلوی دور یک کرد،نمی شکل بد را صورتم زیاد هم ام نخورده دست

 ... اخه بدی من به قد یکم نمیشد جون خدا -

 کندم دل اینه از زدم،می کوچیکتر خیلی سنم به نسبت و بودم میزه ریزه اما نبودما کوتوله زیاد

 : گفتم کالفه زدم، بیرون خونه از و

 !دیگه بدو نیلو-

 .اومدم اجی اومدم: نیلو

 خونه سمت یمافتاد راه باهم و تیمبس درو اومد، بیرون خونه از من دادن حرص از بعد باالخره

 !شکلیه چه دونستمنمی که جدیدمون ی

 شکلیه؟؟؟ چه خونه نظرت به اجی: نیلو

 .باشن حسابی درست هاش همسایه ولی باشه خوادمی هرجور دونمنمی-

 . کنه خدا فقط اره: نیلو

 سه که خواهرمه هم نیلو و ذارممی هفده پابه زودی به و سالمه شونزده زهراس اسمم من اما و

 و:(( ( داریم رندوم) کوچیکتره نیلو از سال سه که دارم برادرهم یک کوچیکتره، من از سال

 ی نقطه تو. زیاده هامون صمیمیت قد هم مشکالت ولی هستیم صمیمی خونواده! بابا و مامان

 ی خونه یک داد اطالع که اشناها از یکی کمک با که بودیم مستاجر! ساکنیم تهرون جنوبی

 ببینیم تا رفتیممی هم حاال! خریدیم رو جا اون و شدیم بکار دست میدن قیمت زیر رو نقلی

  شکلیه؟ چه
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 با شیدمک بیرون جیبم از که را گوشی خورهمی زنگ گوشیم بفهمم شد باعث گوشیم لرزش

 .اورده کجا از منو شماره دیگه این -زدم غر و شد چهارتا چشمهام شماره دیدن

 دادم جواب کالفه

 بله؟؟-

 زهرا؟؟؟: سعید

 .همیلرز دلم میزنه صدام که طور این دونستمی. دونستمی رو ضعفم نقطه

 باز؟ تو اوردی کجا از شمارمو بله؟؟؟-

 خوبی؟؟: سعید

 فرمایش؟؟؟-

 دیگه؟؟؟ محل یه ببرین میخواین اثاث شنیدم: سعید

 چی؟؟؟ که خوب.میپیچه زود چه خبرا-

 .باش مواظب زهرا ندارن خوبی های همسایه رینمی دارین که ای محله: سعید

 :چسبوندم امپر گفت اینو تا

 زندگیم از دارم که حاال نبودی، بودیمی باید که موقع اون توچه؟؟ به هان؟؟ سعید توچه به-

 تو به نباش مسخره هرچقد باشن بد چقد هر. کنیمی وجود اعالم اومدی بیرون میندازمت

 !ندارن ربطی

 نیلو به نگاهی نداختها گل لپهام دوباره دونستممی االن هووووف. کردم قطع و بده ادامه نذاشتم

 : گفتم کردمو

 شد؟؟ قرمز لپام-
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 :گفت خندیدو نیلو

 .شدی لبو شبیه اجی اره-

 شروع ما دیدن محض به االف پسر چند راه بین... دوختم مسیرم به چشم و دادم تکون رو سرم

 ادرس مامان هک ای کوچه به رسیدیم تا رفتیم نیلو با اونها به توجه بی... انداختن تیکه کردن

 وت البودو و گِل خلدا کمر باباتا دیدم، بابا روهمراه مامان کردم نگاه روکه کوچه داخل بود، داده

 . بود ایستاده سرش باالی هم مامان .داشت ای لوله دستش

 کردیم سالم و جلو رفتیم

 ! شیننبا خسته بابا سالم مامان، سالم-

 .دخترم مرسی: بابا

 خونه؟ چطوره ببین بیا زهرا: مامان

 اما وچیکک العاده فوق بود، کوچیکی نقلی ی خونه شدم، خانه ووارد شدم رد ال گلو بین از

 از بود وبخ ولی... همین آشپزخانه یه و پذیرایی یه بهداشتی سرویس و حیاط یه فقط دلنشین

 :گفتم و کردم مامان به ینگاه بود بهتر دادن کرایه و مستاجری

 . ودلنشینه قشنگه... بهتره مستاجری از ولی کوچیکه-

 : گفت و خندید مامان

 .باشه مبارکمون-

*** 

 شدم ولو زمین روی شدمو خانه وارد حیاط از گذشتن بعد و کردم باز دررو

 ... ها گرمه چقد اووووووف -
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 !مبرگشت. بودم حرفها این نازای تر حوصله بی من اما موندن جا همون بقیه و مامان

 !داد جواب بوق دو از بعد گرفتم، محمدو ی شماره و برداشتم گوشیمو

  چطوری؟ اجی سالم -

 ! کوفت محمد کوفت -

 1 فشااااااار میفهمی بودم فشار تحت تو بجون اجی: محمد

 بعد مکرد عوض خطمو چرا من نمیدونی تو باقالیه؟؟ مگه من جون میمون خودت جون به -

  دستش؟ کف گذاشتی ردیب

 . دیگه ببخشید کنم چیکار خب عه: محمد

 باشه خودتو کشتی -

 . اجی دارم مشتری برم من پس: محمد

 . خدافظ برو باشه -

 خدافظ: محمد

 شش اکیپ یه. شدم اشنا پرماجرا اکیپ این با تازه که زمونی به کشید پر ذهنم و کردم قطع

 و هرانم امیر، حسن، محمد، سعید،) بودن اسیر ها مدرسه جلو مدارس تعطیلی موقع که نفره

 قد با سرپ یک کرد، جلب رو نظرم که بود نفر یک فقط دیدنشون با اول همون که اکیپی( وحید

 د،ش جوری یک دلم دیدنش با اول همون عسلی، چشمهای بورو موهای و سفید پوست متوسط

 این از حرفی نکردم سعی وقتهیچ نهمی برای... مغرور العاده فوق مغرور، پسر یک سعید اما

 . بزنم حسم
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 پس یه... گشتیممی بر مدرسه از مهسا با مدرسه، از خروج از بعد.... اونروز به پرکشید ذهنم

 و اندختر قرارگاه معلومه، اسمش از که همونطور! عاشقی کوچه پس اسم به بود ای کوچه

 دید مارو تا دیدیم کوچه پس روسر نحس و سعید که شدیممی رد مهسا با... بود عاشق پسران

 !کرد اشاره دوختو من به رو چشمهاش

 ! بیا -

 اشاره بم-ل ویر ی خنده با برداشتمو جلو به قدم یک کنم، چیکار دونستمنمی خوشحالی از

 کردم

  من؟؟ -

 : گفت طعنه با و نشست شها-ب-ل رو پوزخندی

 . بودم مهسا با من بود باتو کی -

 ... نشست گلوم تو بدی بغض و خشکید بهایم-ل روی خنده

 رو سنح صدای. موندم مهسا منتظر بغض با من و کوچه پس داخل دوید خواسته خدا از مهسا

 شنیدم گوشم کنار

  زهرا؟ بزنیم حرف -

 دادم تکان رو سرم و کردم نگاهش شده، اشک از پر چشمهام دونستممی

 نشست بش-ل رو ای خنده

 ! نکن اذیت خودتو بیخیال -

 اوهوم: من

 ! کنه اذیتت میاد خوشش: حسن
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 :گفتم کردمی بیداد صدام تو که بغضی با

  چرا؟ -

 : گفت خندیدو حسن

 . صدات تو بغض همین خاطربه -

 برپا دلت تو غوغایی چه میبینیش وقتی میدونه چون -داد ادامه خودش که کردم نگاه سوالی

 ... میشه

ه هم عصاب شدنا قرمز این زهرا چیه اینا: گفت الفهک حسن شد، داغ هام لپ حرف این تصور از

 .میشی قرمز تو گیرممی هم غزلو دستای حتی من نداره، دوست چیزارو این هیچ میریزه بهم رو

 !اخه خودمه دست مگه: من

 کن، ضعو خودتو کنی فک دیگه کس به نمیتونی اون جز به تو کن، درست خودتو! بعله: حسن

  ...بده خودت به تکونی یه

 (زندگیم و خودم کردن عوض برای شد شروعی حرف این و) 

 

*** 

 کرده مکان نقل جدید خونه به که شدمی روزی دو کردم، باز چشمامو گوشیم االرم صدای با

 دوسه چپوندن و مدرسه فرم پوشیدن بعد پریدمو خواب از جلدی... فعال ینی! بود خوب بودیم

 یکی، شکم تو برم بود نزدیک کله با که بپیچم اومدم یچپ سر بیرون، زدم خونه از دهنم تو لقمه

 چشم داشت جالبی ی قیافه شدم، روبرو مشکی شیطون چشم جفت دو با کردم بلند که سر
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 به فوری... کبود بهای-ل با! نبود چشم تو بزرگیش اصال که بزرگ نسبتا دماغ با مشکی ابرو

 !دیگه باشه روته برو به حواست اقا: گفتم اخم با اومدمو خودم

 متس رفتم و کشیدم رامو بهش توجه بی. شدم جورییه که گفت کشیده و زننده چشمی

 .مدرسه

 سمتشون کردم کج رامو اکیپمون دیدن با و مدرسه رسیدم دقیقه پنج تقریبا بعد

  چطورین؟ مشنگا خل اجیا سالاااام -

 !کثافت عمته خل: افسانه

 .باو زشته رکیک؟ الفاظ به چسبیدی کردی ول سالمو تو جون افی وا -

 :گفت سحر که خندیدن ها بچه

 .بینم بتمرگ -

 تر نمدر اسمش منتها غیبته همون) دادن نظر به کردیم شروع معمول طبق بینشونو نشستم

 عین مدرسمون معاون علمی صف، سر رفتیم همه و زدن زنگو که گذشت دقیقه چند( شده

 کالس برم دمش رد کنارش از میده گیر بهم باز االن دونستممی سکو، رو بود وایساده معلق اجل

 . دید منو که

 :گفتم کالفه سالن سمت برد و بیرون کشید صف منواز( وزغیت چشای بااون ایشاال شی کور)

  ؟؟هچی شد خانم سالم -

  کردی؟ ارایش: علمی

 بسکتبال توپ قد شد چشمام

  چیه؟؟ ارایش خانم نه -

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 زهرا ابراهیم زاده –حماقت محض  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

10 
 

  داری؟؟ چرا: علمی

 نروم رو میرف داشت هدیگ

 . ندارم ارایش من میگم خانم -

 اومدی عباسی خانوم صدای

  علمی؟؟ خانم هچی شد -

 . کرده ارایش: علمی

 :گفتم عباسیو خانوم سمت برگشتم درمونده

 .ندارم ارایش شما جونه ب نباشه خودم جونه ب خانوم -

 دید تیوق! صورتم رو کشید اوردو در مرطوبی دستمال جیبش از بعد دادو تکون سرشو عباسی

 چشمام تو زد زل و نرفت رو از علمی اما دوخت علمی به نگاهشو ندارم چیزی

  سرت؟؟ رو چیه گیره باشی نداشته گیره نبود قرار مگه -

 :گفتم زدمو باال مقنعمو بعد کردمو عباسی به نگاهی "بابا ای"

 ! بابا ای خودمونه، موهای نداریم گیرهخدا به خانوم -

 چشمهامو تو زد زل شه بیخیالم نبود قرار اینکه مثل اما علمی، به دوخت نگاشو دوباره باسیع

 :گفت

 ...میز رو بریز کیفتو -

 :گفت عباسی که میاوردم جوش داشتم دیگه

 .کالست سر برو نامجو -
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 کسایی چینهم ولی معلمان صنف از پوزش باعرض) رفتم باال ها پله از دادمو تکون سری کالفه

 داشتم (معذرت بازهم. هست خوب بدو ادم شغلی هر تو باالخره میگم که دیدم هستن، قعاوا

 هیجان یه دبای نمیشه اینطور نخیر! صندلی رو شده ولو هرکسی دیدم که شدممی کالس وارد

 تو ردمک پرت خودمو شتاب با یهو بعد تر عقب اومدم گرفتمو فاصله در از بدم، بهشون تپل

 زدم داد که کردن نگاه بهم همه ها بچه زدم فسن نفس الکی کالسو

 . بگرده کیفارو میاد داره علمی بچ برو -

 یکی... کردمی جابجا گوشی داشت یکی... ببین و بیا افتاد کالس تو ای ولوله گفتم که اینو اقا

 کف خنده از کردمی خالی کیفشو یکی... اوردمی در گیرشو میز زیر یکی... کردمی پاک ارایش

 زد داد و شد متوجهم سهیال یهو که بودم شده ولو السک

  گفتی؟؟ دروغ روانی مریضه -

 :گفتم خنده با

 . ترکیدم خدا وای داره دیدن هاتون قیافه خدایی -

 پشتم به اسمهو اومدمو بیرون کالس از بدو بدو دنبالم، بیفته که شد بلند میز پشت از سهیال

 .زدم ناقصو کتهس ،علمی دیدن با برگردوندم که سرمو.... رنف یه ی سینه تو رفتم کله با که بود

 :زد داد یهو "زهرا شدی بدبخت ابرفرز یا"

 میدونه؟ چاله مگه اینجا -

 :گفت رسیدو دادمه ب شمس خانم بگم چیز یه اومدم تا

 . عقبیم درس از کالس سر بیاد اموز دانش بدین اجازه علمی خانم -
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 شمس مخان به هیجان با کالس، سمت افتادیم راه سشم خانم با و داد تکون سرشو هم علمی

 :گفتم

 . بود پلکم بزرگم تیکه رسیدیننمی دادمه ب اگه خانم بده خیرت خدا -

 . دستش ندادمت دوباره تا برو شیطون برو: گفت خندیدو

 چی همه کردم هاشار ها بچه به انگشتم با کالسو تو پریدم گفتمو ای اجازه با کردمو باز نیشمو

 ...اکیه

 افظیح خدا ها بچه از خورد، زنگ و گذشت کالسا روز اون بود کندنی جون هر با باالخره

 . بیرون زدم مدرسه از کردمو

 شدن کشیده و همانا انداختن اما... راستم دست رو انداختم چپم دست از سویشرتمو خیابون تو

 روبرو صبحی پسر ونا با که، کیه ببینم اوردم باال عصبانیمو نگاه همانا، یکی توسط سویشرتم

 که شدمی جخار داشت دستم از سویشرت دیگه! کشیدمی سویشرتمو و بود موتور روترک شدم،

 کف بامخ االن کردمنمی حفظ تعادلمو اگه که سمتم، کشید وسویشرتو سمتم اومد دستی یه

 . بودم شده پخش اسفالت

 دید وقتی وندنبالش میدوه ارهد که دیدم محمدو شده ناجیم کیه این ببینم که باالاوردم سرمو

 :پرسید نگران اومدسمتم رفتن گرفتنو گازشو

  خوبی؟ -

 بپیچم اومدم سرکوچه خونه، برسم که کردم تند پا کردمو کوتاهی تشکر دیدم مردمو نگاه وقتی

 بهش توپی ی غره چشم کرد،می نگاهم لبخندی با و بود وایساده دری یه جلوی دیدمش که

 .بود اشپزخونه تو مامان. شدم خونه وارد دموکر باز درو و رفتم
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  داره؟ چطور مامان سالم -

  بعد؟ پامیشی خوابیمی یا خوریمی االن ناهارو. خوبم نباشی خسته سالم -مامی

 . بیار گشنمه مامان نه -

 صفحه به نگاهی خورد، زنگ گوشیم که بخوابم اومدم نهار، خوردن لباسامو کردن عوض بعد

 پس! زشته امروزش کمک با دیدم که ندم جواب خواستم دیدم محمدو ماس که کردم اش

 دادم جوابشو

  بله؟ -

  خوشی؟. سالمتی. خوبه حالت. اجی سالم -

 خندیدم

 . محمد مرسی. خوشم. سالمم. خوبم -

  چی؟ بابت: محمد

 . امروزت کمک -

 . ذاشتمنمی زندش رسیدممی اگهخدا به نرسیدم بهش اورد شانس... اون اها: محمد

 کاری ککت کوچیکه شهرک شناسیمی که اینجارو. نکردی کاری کتک خوب چه نه وای -

 . فالنیه رفیقش فالنی میشد پر جا همه بعد میشد

 اومده ونبیر از دختره یه. زدم زنگ دیگه چی یه واس راستی اها. میگی راس هس اینم: محمد

 . خودته سن هم دراری واسم امارشو میتونی ببین هس هم شما مدرسه تو

 . میدم بهت خبرشو باشه -

 . هستیم اجیمونم فداییه: محمد
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 نداری؟ کاری. نکنه خدا -

 .خدافظ نه: محمد

 . خدافظ -

... خورد نگز خونه تلفن که شدمی گرم داشت تازه چشمام بخوابم، خواستم کردمو قطع تلفنو

 :موگفتسمت گرفت گوشیو بهخوا بگو بگم مامان به خواستم تا کردمو باز چشامو. اووووووف

 ! فاطیه -

 :گفتم و گرفتم گوشیو "بکپما خواستم دیقه دو"

  ها؟ -

  کنی؟می غلطی چه عفریته ی دختره زهرمار و ها -

 . بکپم بگیرم خواستممی بذارین دیقه دو شماها اگه واال -

 . اینجان ها بچه اینجا بیا گمشو پاشو. نشی پا دیگه بکپی :فاطی

 . بخوابم میخوام گمشو برو کردی غلط -

 کشون بعد میارم در کاسه از چشاتو اون ناخونام با میام نباشی اینجا دیگه دیقه ده تا زهرا -

 . میارمت کشون

 .لوووووا... لوا... خوا میگم فاطی عه -

 ازمامی اشدمپ خوب های بچه مث پس. میبرتم کتک با میاد نرم دونستممی میمون کرد، قطع

 .برم که شدم اماده بعد گرفتمو اجازه

 نشستن که دیدم جوونو پسر چندتا رسیدم که کوچه سر بیرون، زدم خونه از شدن اماده از بعد

 ... کردن شروع دیدن منو تا! کوچه سر
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 ها جدیده محل بچه این ها بچه :پسرا از یکی

 . المصب خشگله چه :پسرا از دیگه یکی

 باشین نداشته باهاش کاری ها منه عشق این بروبچ :صبحی پسر اون

 ! زشته شین خفه ها بچه :گفت عصبانی پسرا جمع از یکی یهو

 نظر به بود، یخشگل و اندام الغر پسر کردم، نگاهش و اوردم باال سرمو حرفش این با ناخوداگاه

 کشیدم ورام بعد و کردم نثارش ای غره چشم و انداختم صبحی پسر به نگاهمو... آدمه رسید

 . رفتم

*** 

 کرد باز درو فاطی ابجیه لیلی که زدم درو

 . سالم میومدا داشت فاطی ساعت چهار کجایی :لیلی

 . بخوابم نذاشتین تو بیام اونور گمشو برو. اکبر اهلل سالمو -

 ها بچه با و شتگذا شاد اهنگ یه دید فاطی منو تا! رفتم داخل منم رفتو کنار خنده با در ازجلو

 ! ص-ق-رب کی ص-ق-رن حاال وسط پریدن

 نفری پنج چهار وسط انواخت منو کرد، نثارم که ردنیگ پس بعد و اومد فاطمه که بشینم رفتم

 که دراز شدیم، ولو خنده از اتاق کف هممون اخر که خندیدیم اوردیمو در بازی مسخره انقد

 :رفتگ دلشو پریدو جاش از. کردم فاطمه شکم خرج فیلیپینی یه و شدم بلند بودیم کشیده

 . شی گرفتار غیب تیر به ایشاال بشکنه دستت. شد سقط بچم وانیر چته -

  سری؟ این کیه باباش. دیگه بره میخواد توه ب هم بچه اون نزنا زر: من
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 پس بچه یه اربه ی ساله ی هر من انگار سری این میگه همچین کنمامی لهت میزنم زری: فاطی

 ! میندازم

 :گفت ذوق با فاطمه یهو بعد خنده زیر زدن ها بچه

 ! میده شارژ چی مث کردم پیدا واسش بابایی یه دونینمی زهرا -

 :گفتم عصبانی خندیدن دوباره هابچه

 . کنننمی ولتم چسبنمی یقتو قیامت روز فردا پس بتیغ کم کثافت؟ شی ادم خواینمی تو -

 !میدن خودشون رضایت به اونا زهرا میگی چی :افسانه

 :گفت مرضیه

  گلوشون؟ زیر گذاشتیم تیغ ما مگه بابا اره -

 . ندارم کاری باهاتون من شیننمی ادم شماها گمشین برین: من

 :گفت ذوق با لیلی شدو شل نیشاشون حرفم این با

 .جدیده پسر اون به بزن زنگ اجی -

 :گفت عصبانی فاطمه بگم چیزی خواستم تا

 میزنمت ریجو ازیبند راه اخالق تربیت مذهبیو کالس اینجا بخوای قسم بچم جون به زهرا -

 . کنی هنگ خورد گوشت به شارژ اسم سال سه تا

 دو بعد یکر،اسپ رو زد بعد گرفتن شماره کرد شروع تند تند اونم گرفتم باال دستامو خندیدمو

 !داشت زیادی ی لهجه که پیچید پسری صدای بوق

 !سالم عزیزم علو -

  شدم؟ فراموش زنینمی زنگ چرا گلم خوبی سالم: فاطی
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 !میخوام عذر ببخشید شیلوغه سرم خشگیلم واالهی نه: پسره

 ...میخواس چی هر حاال: فاطمه

 . کرد قطع گذاشتو نصفه حرفشو

 کردی؟ قطع چرا مریض وا: من

 . فقط کن نگاه شو خفه نه سنه: فاطی

 . نزد زنگ پسره گذشت که یکم

 .نزد زنگ چرا: لیلی

  شارژه رمزه: گفت بعد وکرد بازش فاطی که اومد اس ام اس صدای موقع همین

 .کرد باز نیششو و

  چندیه؟ ببین بزن: سمانه

 هزاری معلومه خب: لیلی

 زد جیغ فاطی که بود نکرده کامل حرفشو لیلی هنو

  چته؟: من

 بابا هزاریه ده: باذوق فاطی

 :گفتم فاطی به کردن ذوق چقد ها بیچاره

 اومد بگو حداقل بزن زنگ -

 باال انداخت ابروهاشو فاطی

 !چته وا: من
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 ختبدب به دادنی جواب چه اما داد جواب باشیمو ساکت کرد اشاره خورد زنگ که گوشیش

 توپید

 .نزن زنگ بهم هدیگ توام مسخره من مگه میفرسی؟ الکی رمز گمشو برو کنی،می مسخره منو -

 :گفت پته تته با پسره بیچاره O-o بودیم شده جوری این دقیقا مون همه

 . میفرستم واست دیگه کیی االن ببخشید -

 کرد قطع بعد

 کردم فاطی کمر نثار یدونه شده گرد چشای با

  گرفتی؟ یاد کجا از اینارو عفریته -

 :گفتم خوردمو خندمو انداخت، باال باز نیش با ابروهاشو

 ...ی دختره نیشتو ببند -

 شد بلند فاطی جیغ دوباره لحظه چند بعد اومد که ام اس صدای

 !ها بچه دهیه اینم -

 و ازیب مسخره یکم بعد. نداشت حد که خندیدیم انقد پوکیدیم خنده از همگی گفت که اینو

 .شدم خونمون راهی دادن نظر یکم

*** 

 چی اخه. کردم خفش بیرونو کشیدم بالشتم زیر از گوشیو انداختمو دست گوشیم االرم باصدای

 عواملش با مدرسرو کنی ییکار نمیشه خدا میاد، خوابم چقد خدایا وای مدرسه؟ میگه

 که جورهمین ،جونم خدا دیگه کن کاری یه. بترکونش علمی با فقط مدرسو! نه یا بترکونی؟

 زود انقد کی... بسکتبال توپ قد شد چشام و افتاد ساعت به نگاهم داشتم درگیریخود
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 پیچ رس بیرون زدم خونه از صبحونه خوردن و شدن اماده بعد و پریدم جا از جنگی! گذشت؟

 با اوردم باال که سرمو یکی، شکم تو دوباره برم کله با دوباره بود مونده کم که بپیچم اومدن

 توپید دوستاش دیروزبه که بود دیروزی پسر همون! شد گرد چشام بوده روبروم که کسی دیدن

 ! کنن بس

 اونم که استر رمب اومدم چپ، اومد که چپ برم اومدم! کنه؟می چیکار اینجا این صبحی اول وا

 :گفتم کالفه اوردمو باال سرمو راست، اومد

  نه؟ یا شم رد میذارین -

 :گفت گرفتو سمتم کارتیو خندید

 .برو بگیرو اینو -

! بهش دمز زل لبخند با گرفتمو ازش و کارت بود، نوشته شماره روش که کردم کارت به نگاه

 روشنی ای قهوه یچشما بود اندامی الغر بلندو قد پسر. نشست بش-ل رو رضایت از لبخندی

 کردمو عجم لبخندمو بعد .سرش رو کردم پخش کردمو تیکه تیکه کارتو لبخند همون با .داشت

 :گفتم حرص با

 . همونایی مث یکی توام اینکه مث ولی تویی ادمشون کردممی فک -

 نور سرعت به وشدم رد کنارش از و زدم پوزخندی شد خشک شها-ب-ل رو لبخند حرکتم با

 .... مدرسه سمت رفتم

 یک یط سمتشونو رفتم بودن نشسته گوشه یه که دیدم هارو بچه شدم که مدرسه حیاط وارد

 شد بلند جیغشون که وسطشون پریدم انحتاری حرکت

 . شدم ترک زهر عوضی چته: سمانه
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 با نینک بو خوش دهانتونو میاری؟ زبونت به چیه زشت کلمات این صبحی اول صبح عزیزم: من

 . محمد ال محمدو بر صلوات ذکر

 جام از مد،او سمتم به که بود لگد مشتو شد تموم صلواته که همین اما فرستادن، صلواتو همه

 زدم داد پریدمو

 پرونین؟می جفتک چتونه اوی -

 جلوش نشستم افتادمو محمد حرف یاد خورد چشمم به جدید قیافه یه جمع تو یهو

  اومدی؟ جدید تو عه -

 :گفت خندیدو عشوه با

 .بله -

  اومدین؟ چرا اومدین؟ کجا از: من

 . دالیلی به بنا اومدیم ری شهر از: دختره

 :گفتم شونشو رو زدم گفت، حرفارو این ناز با خیلی

 از کدوم هیچ م،نداری پسر اینجا نزن حرف عشوه با انقد بابا بیخیال هسی؟ ابادی شابدول پس -

 .بزن حف معمولی پ بگیرن واسش تورو بخوان ارنند داداش مشنگاهم خل این

 :گفتم که خنده زیر زدن ها بچه

  چیه؟ اسمت حاال -

 : گفت غزل

  ساحل -
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 غزل به نگاهی کالس سمت رفتیم غزل با شدیمو بلند جا از زنگ خوردن با. کردم بهش نگاهی

 انداختم

 امروز؟ ساکتی غزل چته -

 !چرا؟ نمیدونم. نمیاد خوشم ازش: غزل

 :گفتم انداختم ساحل به گاهین

  ساحله؟ منظورت -

 سمتش برگشتم پشتمون اومد ساحل و نشستیم میز سر. داد تکون سرشو

  واستون؟ گرفت کی ساحل؟ گرفتین خونه کجا از -

 واسمون اون چرخونهمی سبز چشم پسر یه هستا شهرک اول بنگاه یه نجاری سمت از :ساحل

 . گرفت

 نتکو ساحل برای سرمو. رفت هم تو ساحل حرف این با مهاشاخ که کردم غزل به نگاهی

 .زد صدام ساحل که برگردم اومدم دادمو

  بپرسم؟ چیزییه -

  بپرس؟ -

  بنگاهیه؟ همون شناسی؟می گفتم که پسررو اون -

 دمدا ساحلو جواب کردمو نگاه غزل به نگران کنه؟نمی ول چرا این! پووووووووف

  چطور؟ شناسممی -

  پسریه؟ جوره چ ببینم خواممی داده رفاقت پیشنهاد بهم -
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 همینه سهوا! کرد نگرانم دستش بودنِ یخ گرفتم، که غزلو دست... همچینه چرا این بابا ای

 :گفتم ساحل به وار طوطی و فوری

 دیگه یکی شاید ندار دوس همدیگرو خیلیم رفیقن غزل با حسنه اسمش اون کنیا،می اشتباه -

 . بود

 .بوره یکمم سبزه چشم خشگله پسر نهمو نه -

 .بابا همونه -

 بخندل با کارم این از مشعوف. شد باز غزل اخمای و توهم رفت ساحل اخمهای حرفم بااین

 .کرد شروع دادنو درس اومدو معلم بعدش که تخته سمت برگشتم

 ونهدوشوهر کردم نگاه غزل به. رفتی که برو د برداشتو وسایلشو کیفو ساحل خورد زنگ تا

 از باهم دش خالی که مدرسه. بریم بعد شه خالی مدرسه تا کردیم صبر! انداختیم باال هامونو

 قیافش از و شد سبز روبرومون حسن یهو که رفتیممی داشتیم خنده با شدیم خارج مدرسه

 یه با موزد سینه به دست بهم، زد زل عصبی و ایستاد راهمون جلوی! عصبیه خیلی بود معلوم

 :گفتم بودم انداخته باال که ییابرو تایه

  اومده؟ پیش مشکلی -

 غرید عصبی

  زدی؟ ساحل به حرفارو اون حقی چه به تو بزرگ، مشکل یه... اومده اره -

 فهمیدم رو ساحل دویدن دلیل

 ! نگفتم دروغ -

  گفتی؟ چرا اصال: حسن

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 زهرا ابراهیم زاده –حماقت محض  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

23 
 

  بوده؟ دروغ مگه دادم، جواب منم. داد جوابشو باید میشه سوالی ادم از وقتی: من

 که دختری نای از من فهمیدی بوده قدیما مال اون. نبود دروغ خریتم نبوده دروغ نبوده: حسن

 . کنین فرو گوشتون تو اینو! کنهمی بد حالمو و متنفرم کنارته

 کاری از عصبانی! رفت کردو خارج دستم از دستشو بعد حسن، به دوخت اشکشو از پر نگاه غزل

 غریدم کرد حسن که

 . همونایی مث توام ،نیکی بزنن تونو سروته همتون -

 غزل نبالد دویدم و گذشتم کنارش از زدم که پوزخندی با و سایید بهم دندوناشو باعصبانیت

 . رفتم خونه سمت به و کوبیدم زمین به پاهامو کالفه! نبود ولی

*** 

 گنز گوشیم که گذشت ساعت نیم .درسام سر نشستم نهار خوردن و هام لباس تعویض بعد

 دادم جواب حال این با ولی نشناختم روه شمار خورد

  بله؟ -

  خوبی؟ سالم: حسن

  باشی؟ زده زنگ حالم پرسیدن واسه نکنم فک: من

 . بشه طوراون خواستمنمی: حسن

 . شکوندیش دوباره بودی شکسته باره ی که دلیو شد ولی -

 مادرمم هروخوا از دکهکر کاری باهام کرد، چیکار باهام غزل دیدی که تو چرا؟ دیگه تو: حسن

 . میخوره بهم حالم
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 هزارتا تو دبو بیمارستان تو بهار وقتی کردی؟ چیکار داشت خودکشی قصد وقتیم یادمه اره: من

  رفتی؟ موش سوراخ

 پس که ریس هر اما دادم بهش خط تا هزار مگه؟ داشتم هم ای چاره کردممی چیکار: حسن

 جاییه ی ات زهرا دارم تحملی ی نقطه یه منم. زدنمی زنگ بهش نفر دویست گرفتممی

 . کنم تحمل تونستممی

 . خورد قرص تو خاطربه. داشت دوستت غزل: من

 . اسونه خودکشی کرد،می زندگی خاطرمه ب داشت دوستم اگه نداشت: حسن

 کردم عوض بحثو

 ! نگفتم دروغی ارزو به من -

 . بزنی جار جا همه خریتمو نمیاد خوشم: حسن

 . شه ناراحت غزل مخواستنمی: من

 خوایمی دوستتو اگه شیمنمی ما دیگه غزل منو نده، بهش واهی امید میخوای غزلو اگه: حسن

 . کنه فراموشم کن کاریه ی

 . میدم توضیح ساحل واسه: من

 که فتمگ. گرفت ازم عشقو توانایی غزل نیس مهم واسم ای دیگه دختر هیچ نه ساحل نه: حسن

 . میشه ناراحت غزلم طوریاین. باشه دهز جار خریتم نمیاد خوشم

 . نکردی فراموشش و مهمه واست هنو پَ: من

 . نمیشه فراموش بود زندگیم عشق تنها غزل: حسن

 . اوهوم: من
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  نداری؟ کاری. معذرت بازم: حسن

 . خدافظ نه: من

 ! خدافظ: حسن

 اگه نرسی بهش اگه گله مث عشق) شد پر پر که عشقی واسه خوردم غصه کردمو قطع

 به نحس غزلو( کنی مراقبت ازش برسی بهش باید! میشه پرپر میشه، پژمرده کنی فراموشش

 ....خوردنمی شدنشو پرپر ی غصه حاال و نرسیدن عشقشون

 واسه میکنی فکر که جوری! هیجانی قشنگو قشنگن، خیلی میشن شروع وقتی عشقا بعضی

 یاتیش عشق این مطمعنی که نهمی کردنه فکر همین ولی... خوبه خیلی زندگی یه شروع

 خودت هب تا که شدن فراموش انقدر غفلت، انقدر میکنه، غافلت ازش نمیشه سرد وقتهیچ

 خاکسترش هب خیره حاال بهشو رسیدیمی باید تو ولی... بس و خاکستره فقط میبینی میای

 وبچ الحا بودنو شده غافل بودن، نرسیده هم حسن غزلو نرسیدی؟ چرا که خوریمی غصه

 :گفت کردو نگاهم مامان. خوردنمی غفلتو همون

  باز؟ هچی شد بود کی -

 حرف ما از داشته بوده دوست حسن با نگو ؛بود جدید بود اومده دختره یه زامرو بود حسن: من

 برد فوری هم دختره اینا و خواستهمی غزلو گفتم منم رفیقه؟ کی با حسن گفت کشیدهمی

 کاری خوب گفتم منم گفتی؟ چرا گفت گرفت جلومو داوم حسنم حسن، دست کف گذاش

 . کردم

 شدم روبرو مامان غره چشم با که زدم نمایی دندون لبخند
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 گردن قصیرات همه میدونی که تو نکن، چیزا این قاطیه خودتو نگفتم سری صد اخه توچهه ب -

  داری؟ چیکار حسن اون به دیگه غزله

 . ..که کنم دفاع مردم پسر از بذارم اونو تونمنمی دوستمه، غزل خو کنم چیکار: من

 . دوستش نه میکنه دفاع حق از ادم: مامان

 :گفتم کردمو کلفت صدامو

 . بانو فاطمه از حکیمانه ای جمله و -

 : گفت خنده با و سمتم کرد پرت بالشتو

 .اونور گمشو پاشو زهرمار -

 برداشتم گنده ماچ یه صورتش از پریدم

 ... قربوووووونش آی -

 باهاش و نکردم ونپنه دیگه اون بعد که شد قضیه یه البته کنم،نمی پنهون هیچیو مامان از من

 بودم راحت

 جیغ دم،اوم خودم به یهو کردم نگاه مریمم خاله به شده گشاد چشمهای با و گرفتم گوشیو)

 . بود باباش که نبود خودش کردی؟ چیکار خاااااااااله: گفتم زدمو

 : گفت کردو نگاهم اش سبزه ی امزهب قیافه با درمونده

  بود؟ سعید شبیه صداش انقد چرا اخه -

 . نمیذاره زندمون سعید شدیم بدبخت خاله وای -

 دست گوشیش متاسفانه ولی سعید به زد زنگ خالم ترسیدم،می هم واقعا ترسیدممی سعید از

 تو پسر یه شماره ددی خالم وقتی بود، سعید صدای شبیه العادهفوق هم صداش و بود باباش
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 که بود مکالمه اخر زد، حرف باهاش و داد جواب سعید بابای که زد زنگ و شد کنجکاو گوشیمه

 که بودم فکر تو! ویبره رو بودیم افتاده خالم هم من هم حاال... بود باباش فهمیدیم و رسیدم

 وابج وباترس شد شل پام دستو! میشد روشن خاموش روش سعید اسم خورد، زنگ گوشیم

 .دادم

  بله؟ -

 .ریزممی بهم زندگیتو زهرا میکنم بیچارت -

 ... قرا اصن شد اشتباهخدا به سعید: من

 کرد قطع حرفمو

  نه؟ یا نهمیک غلطی چه دخترش میدونه ببینم بزنم حرف مامانت با بیام زهرا میام دارم -

 الو الو... خداهب سعید: من

 :گفتم خالم به موزد بال بال پرکنده مرغ عین کرد که قطع

 . میکنه قلفتی ونوتام دو پوست مامان بگه مامان به اگه... در جلو میاد داره خاله میاد داره -

  کنیم؟ چیکار وای وای :مریمم خاله

 کرد شروع خودش بله بگم نذاشت دادم جواب تا زد زنگ دوباره که بود نگذشته دقیقه ده

 . .در جلو بیاد بگو مامانت به درتونم جلو -

  ؟هچی شد اخه نیس اینطور اصن سعید ببین: من

 زد فریاد عصبی

 تو خاطربه امروز وقتاون نخوردم سیلی بابام از رسیدم سن این به من ؟هچی شد میگی -

 بزنه بهت دوبرابرشو مامانت کنممی کاری زهرا، میام در عوضشو خوردم، بابام از سیلی

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 زهرا ابراهیم زاده –حماقت محض  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

28 
 

 .زد زنگ شد کنجکاو خالم بود وسی شمارت نکردم کاری منخدا به سعید: من

 !هــــــخف زهرا شو خفه -

 میومد ادمی که مامان عصبانیت میلرزید، پاهام بود کرده عرق دستام بزنم حرف نتونستم دیگه

 خواهیعذر کلی! زدن حرف باسعید کرد شروع اونم خالم دست دادم گوشیو میشد، سست پاهام

  کردو قطع گوشیو خالم. ردکنمی قبولم داشت پا یه سعید مرغ اما کرد

 . نمیکنه قبول: گفت

 االن؟ کنم غلطی چه خاله -

 زیر از خودموجوری چه نفهمیدم پرید، هردوتامون روی از رنگ اومد در صدا به که خونه زنگ

 زدم فریاد حیاطم همون از! کنم باز درو که باال رسوندم زمین

 . کنممی با درو خودم -

 مدید غزلو کردم باز که درو

  کنه؟می چیکار اینجا سعید زری، سالم -

 ود،باب ایستاده کوچه چرخوندم،سر سمتش به چشامو دادم، بیرون راحتمو نفس غزل دیدن با

 بودو هزد ای قهوه تیپ !کردم لعنت خودمو هزارم بار برای اما رفت ضعف براش دلم دیدنش

 برگشتم غزل سمت به! کردمی نگاهم عصبی

 ... که کردیم غلطی چه دونینمی غزل وای -

 و بزنه حرف سعید با بره قرارشد! نگو که بود خندیده انقد کردم، تعریف غزل برای رو قضیه کل

 بیخیال که بود اینا از لجبازتر سعید اما زد حرف سعید با ساعت نیم رفت. کنه بیخیال سعیدو

 ! شه
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 با خالم بره، عیدس تا اینا اییمد خونه بریم که دیدیم این تو راهو تنها رفت بهار وقتی خالم با

 ...بیرون زدیم خونه از شدن اماده بعد زدو حرف مامان

 عصبانیت با و بود ایستاده خونمون روبروی... دیدمش بیرون، زدیم خونه از کردیمو کاله شالو

 اینا داییم نهخو نزدیک! گذشتیم کنارش از خالم با همراه ولزر ترس کلی با! ما به بود زده زل

 دادم جواب ترس با زد زنگ که یمبود

  بله؟ -

 . میری در نکن فک دنبالت میام بری هرجا: سعید

 خونه یمرسید وقتی! کردم قطع تلفنو کردو یخ پام دستو میومد، داشت! دیدمش عقب، برگشتم

 میزد زنگ شتدا که سعید به و اتاق تو پریدم کردمو احوال حالو جوری چه نمیدونم اینا داییم

 مداد جواب

  بله؟ -

  ببرم؟ فامیلتون جلو ابروتو بیام: سعید

 ترکید بغضم گفت اینو تا

... دونستمنمی شه... شه اینطور خواستمنمی... خواستمنمی منخدا به... خداهب... سعید.. سع -

 ...! باباته دست گوشی... گوشی

 :گفت تعجب با شنید هقمو هق صدای تا میزدم هق و گفتممی

 زهرا؟ کنییم گریه داری -

 پیچید گوشی تو مهربونش صدای یهو گرفت، اوج هقم هقم حرفش بااین

 . کنهمی گریهجوری چه ببینتوروخدا  -

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 زهرا ابراهیم زاده –حماقت محض  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

30 
 

 ! ببخشید: گفتم کلمه یه

 مهربونش لحن دوباره

  اخه؟ کردمی چیکار گوشیت تو من ی شماره خوب دختر -

 تشمار و داشتم تدوس یواشکی گفتممی بگم؟ که داشتم چی اصال بهش؟ میگفتم چی

 پاک اشکامو خودم و خالم دست سپردم گوشیو همین واسه!! عمرا داد؟می ارامش بهم توگوشی

 بیخیال ممکنه که شدم امیدوار دلم ته خندهمی داره دیدم وقتی زدو حرف باهاش خالم! کردم

 بهم سپرد گوشیو خالم! باشه شده

  زهرا؟ :سعید

  بله؟: من

 ! تو نه بوده اون شیطونیه تگف خالت میرم دارمسعید: 

 .بخشیدی که مرسی: من

  بود؟ فیلم یا کردیمی گریه داشتی جدی جدی حاالسعید: 

 کردم فینی فین

 . نیستم کردن بازی فیلم اهل -

  نداری؟ کاری. جقله شناسمتمی خوبسعید: 

 . خدافظ مرسی نه: من

 . بایسعید: 

! داشتم دوست روه لحظ اون ارامش چقدر شد، رسرازی دلم به که بود ارامش و کردم قطع تلفنو

 . نکنم پنهون مامان از چیزیو گرفتم تصمیم که بود لحظه همون
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 لمخا با برگشتیم که وقتیم! زیاد خیلی گذشت خوش ارامش اون با داییم خونه شب اون

 مامان شبعد خوب ولی ارزید، می خوردیم که کتکی به! گفتیم مامان روبه چیز همه نشستیمو

 ازم لسا چهار فقط من مریم خاله) نکنیم پنهون ازش هیچیو که گرفت قول ازمون خنده اب

 سبزه یول است میره ریزه من مث اونم خواهر هم دوست هم است خاله واسم هم ولی بزرگتره

 .(یدونست مزه با و است

 قد ی سرهپ ناو دوباره که بپیچم اومدم سرپیچ بیرون، زدم در از فوری و کردمو ساعت به نگاه

 : گفت لبخند با و گرفت جلومو بلند

 . سالم -

 توپیدم بهش کردمو نگاهش خشمگین

 ! کنم علیک سالم باهات بخوام که باشم شده صمیمی باهات انقد نکنم فک -

 : گفت لبخند با کردو خونسردنگاهم

  داری؟ زید تو ببین -

 تمسم بگیره کارتیو شد باعث که کردم نگاهش شده گشاد چشمای با

 . نکن ناز انقد بابا بگیر -

 بهش دمتوپی و گرفتم سمتش به تهدید با انگشتمو صورتش، به کوبیدم محکم و گرفتم کارتو

 جدو شی مممزاح بگیریو جلومو ایوبخ دیگه یبار! میگم بهت چی ببین کن باز گوشاتو خوب -

 دراز؟ مرتیکه شدی شیرفهم چشت جلو میارم اباداتو
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 همون کیی بودن همسایمون هم دوتا این شدم برو رو دیگه پسر دوتا با که شدم رد کنارش از

 رهغ چشم هردوشون به بیخیال! داشت بوری موهای بلندو قد دیگه یکی بودو شیطونه پسر

 ! دادم ادامه راهمو رفتمو

 وبا کنار یدمکش که کنه مل -غ-ب اومد کرد، باز دستاشو دید منو تا ساحل رسیدم که مدرسه به

 :گفتم بهش اشاره انگشت

 ! متنفرم انتن ادمای از شی نزدیک بهم حتی نکن سعی اصال ساحل اصال -

 ... شدم رد کنارش از انداختمو باال ابرو

 چیدیمپی ها بچه با خورد که زنگ شد تموم داشت که کنندگی کسل بدبختیو باهر اول ساعت

 : گفت طناز نشستم تا نشستیم زیرشون و درختا سمت

 . پوکید دلمون بابا یم-ص-ق-بر یکم بزن عربی پاشو زری -

 . ندارم دردسر حوصله. رفته یادش منو علمی وره زب گمشینا برین: من

 : گفت حرص با فاطی

 . نیومدم تا پاشو زهرا -

 ! فهمیننمی چرا بابا ای -

 اونور دویدم پریدمو جام از که شد خیز نیم فاطی

 ! ها نداره عصاب بابا باشه -

 زدممی غر شایسته سمت میرفتم هک طور همون

 ! میکننا وادار کارایی چه به ادمو ببین بگیرین درمون بی درد -

 . شیطون دختره سالم :گفت لبخند با دید منو تا شایسته اقای
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  شد باز نیشم

  چاقه؟ ماغد بریمی سر به کامل سالمتی در خوشی خوبی شایسته اقای سالم -

 . چاقه بله. دختر بکش نفس :شایسته اقای

 . دارم الزمش بدی من به دیقه دو نداری تمیزا سطل این از میگما شایسته اقای -

 خندید

 .ندارم نخیر یشهم مرگ جوون تو دست از علمی این اخر بشینی جاه ی تونینمی چرا تو دختر -

 ... بزنم شایسته وخانوم تو واس باباکرمم یه میدم قول دیگه بده شایسته: من

 بهش زدم زل مظلوم کردمو قفل پشتم دستامو وایسادم، بعد دویدم قدم دو که دنبالم بدوه اومد

 خندید دید قیافمو تا

 . ندادما من ولی دیواره پشت وردار برو باشه! نکن مظلوم جوریاون قیافتو -

 :گفتم کوبیدمو بهم دستهامو

 . فدات به بره شایسته خانوم شایسته اقای گرم دمت -

 خندید

 دختر برووووو -

 سالش فتاده بود مدرسه بابای شایسته اقای) ها بچه پیش رفتم برداشتمو سطلو رفتم خندیدمو

 ضرب کردم شروع. (بودن العادهفوق مهربونو خیلی کردنمی زندگی مدرسه تو خانومش با و بود

 تکون سرشو فقط و بود وایساده حرکت بی وسط طنازم خوند،می عربی پرت چرتو فاطیم زدن

 زدنمی وسوت کردنمی تشویق هام بچه !میداد

 . میده قری چه ماشاال کمرشو قر اووووووو :غزل
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  !میاد داره علمی: گفت سمتمونو دوید ها بچه از یکی که خنده از بودیم مرده همه

 تو رفتم لهک با و سطل به کرد گیر پام که پاشم اومدم کردم، هول شنیدم علمیو اسم تا که من

 امزادهام حق به شین گرفتار غیب تیر به الهی ای "علمی پای جلو ستدر افتاد سطلم سطل،

  "!نو از روزی نو از روز دوباره بودما رفته یادش از زورب ببین بیژن

 !ررگمرررررررر: گفتم عصبی اومدمو در سطل از که زدنمی گاز زمینو داشتن ها بچه

 هوا رو رفت علمی داد اما شدن خفه همه

 دفتر جلو همه -

 ... کنین حاللم بودم، خوبی جوونه کنه رحمتم خدا

 ....بودیم دفتر جلو کشیده صف همگی بعد دقیقه چند

 شمخ با و من روبروی اومد علمی اومدن، عباسی و علمی که بودیم کشیده صف دفتر جلوی

  هان؟ گرفتی؟ اشتباه کجا با اینجارو: گفت

 باید سپ بودم من متهم نبود، ادند جواب جای اینجا... پایین انداختم سرمو نگفتم چیزی

 ! کردممی قبول مجازاتو

 : گفت عباسی خانم به رو علمی که میکرد بازخواست هارو بچه داشت عباسی

 . میدونم من محمدیه کار همش برن همه بذارین -

 ! کشیدمی اتیش به وجودمو کل داشت که خشمی و موندم من و باال رفتن ها بچه

 ! گردنم افتاد تقصیرا همه که نمیشه نطورای اخه وضعشه چه این -

 : گفت پوزخند با و عصبانی علمی

 . کنم معلوم تکلیفتو تا وایسا جا همین -
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 سرمو من اما دخندی بلند دید منو تا توسالن، اومد شایسته اقای که دفتر جلو موندم من و رفتن

 جلو اومد خندیدم، ریز ریز انداختمو پایین

  ادی؟د اب بندو باز دخترم -

 افتادم رستد توسطل رفتم کله با رم در اومدم خودم جونه ب نباشه تو جونه ب شایسته اقا: من

  بینی؟می بدشانسیو. علمی پای جلو

 خندید

  کنن؟می چیکارت -

 انداختم باال هامو شونه

 . شاخشه رو اخراج هفته یه -

 اومدن، متمس به اومدن، یرونب از بعد عباسی با دقیقه ده بعد! دفتر تو رفت دادو تکون سرشو

 : گفت عباسی پایین انداختم سرمو

 ثبت جا هیچ کنممی کاری ببینمت اینجا بعد سری محمدی، شده ضامنت شایسته اقای -

 ! نکنن نامت

 : گفت که عباسی به شدم خیره خوشحالی از اوردمو باال ثانیه از کسری در سرمو

 . کالس سر بری میتونی -

 .نوکرتم ممنون خیلی باسیع خانم واییییی -

 .! بزن حرف درست: گفت عصبانیت با مثال گرفتو خندشو جلو بزور

 :گفتم شایسته به رو پریدمو پایین باال دفتر داخل رفت بعد

 ! خداهب اقایی کنممی جبران گرم دمت شایسته اق -
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 خندید

 . بسه نکنی شیطونی تو جون دختر برو -

 . سکال سر رفتم جت مث کردمو خدافظی

 نهار خوردن بعد. خونه رفتم بیرونو زدم مدرسه از کردمو خداحافظی ها بچه با خوردو اخر زنگ

 .بودم خسته خیلی چون خوابیدم زود شام خوردن بعد شد شب درسام با بازی یکم

*** 

 جای باشمو ادم رو هفته یه این کردم سعی گذشت سخت چقد هفته یه زمین، رو شدم ولو

 شیطونی گها دیگه. نبود که نبود بشو جور اصن بشینم یجا شیطون منه اخه؟ میشد مگه! بشینم

 شمارشو که کردمی سعی گرفتومی جلومو هرروز درازه پسر هفته یه تواین. بخدا ترکممی نکنم

 اصرارشو ینهمها دلیل. داشتم سوریه جنگ یه باهاش صب هرروز خالصه گرفتم،نمی اما بگیرم

 ! طرفه بامبا با بده ادامه بخواد اگه: گفتم توپیدمو بهش دب امروز ولی دونستمنمی

 میشد گرم شتدا چشام. داشت مرضی چه دونمنمی ولی بود، معلوم بودا خوبی پسر. پررو بچه

 دادم جواب من بودن خواب اینا مامان چون زد زنگ خونه گوشی که

  بله؟ -

 گوشی تو پیچید جوونی پسر صدای

  تویی؟؟ -

 جان؟ ریدپ باال ابروهام

  اقا؟ گرفتی کجارو بله؟ -

  نیسی؟ زهرا تو مگه :طرف
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 . نیاوردم جاه ب: من

 . باش من طرف از گیری حال یه منتظر گیرممی حالتو :طرف

  شد گرد چشام

  اوردی؟ کجا از خونمونو شماره کیی؟ ببینم بگو بزن زر اخه؟ کیی خر تو-

 . مهدیم -

  ؟زدی زنگ بهم داره خبر لیال. همیشگی حمایمزا از دیگه از یکی بگو، پس اهان: من

 .واسا گیرممی حالتو. کردی خراب محلو شنیدم. نترسون لیال با منو هه: مهدی

. بشکونن توشاخا میدم که دربیاری بازی شاخ واسم نکن سعی پسر، اق باالتر بنداز کالتو: من

 . نگرفتم دیگه یجور حالتو تا نشو مزاحم هم دیگه

 . داره خبر دخترش گالی دسته از مامانت نمببی بذار: مهدی

 . هرری: من

 . بود پاشده دیگه که کردم نگاه مامان به و کردم قطع تلفنو

  زهرا؟ بود کیمامان: 

 . خانم امنه پسر مهدی -

  اورده؟ کجا از رو خونه شماره اونمامان: 

 . واسا: من

 به مهدی قعمو همون داد، جواب لیال بوق دو بعد که اینا فاطی خونه زدم زنگ برداشتم تلفنو

 . کردم رد که زد زنگ گوشیم

  بله؟لیال: 
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  مهدی؟ دادی تو مارو شماره لیال. اکبر اهلل و بله: من

 ... زهراخدا بهلیال: 

 غریدم و کردم قطع حرفشو

  نه؟ یا دادی تو نیار توجیح من واس لیال -

 . دادم منلیال: 

 اون یشپ روز اون که بود بلندی قد موبور پسر ونهم مهدی. اوف اوف اوف! کردم قطع تلفنو

 وبود شیطون پسر همون روبرویی همسایه فهمیدم بعد که بود، وایساده شیطون ی پسره

 همون با مانمما مامان، دادم برداشتمو زد زنگ خونه تلفن دوباره. بود ما کوچه پس سر خونشون

 : گفت جذبه

  بله؟ -

 . شیمی مزاحم کنیمی غلط اللی اللی؟ الووووو؟: مامان

 : گفت عصبانیت با منه ب رو برگشت. کرد قطع بعد

  میزد؟ زری چه -

 . گیرممی حالتو میگفت: من

 . بکنه تونهنمی غلطی هیچ اهلل اال اله ال.... ی پسره خورده شکر: مامان

 شمد-ی -س -و -ب و پریدم

 !من برم قربونش آی -

 دادم جواب بود مهدی خورد زنگ گوشیم

  شدی؟ الل شد چی بزنی حرف مامانم با بودی مشتاق لیخی -
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 تو ارمذنمی حاال ،باال بردم شهرکو پرچم کشیدم زحمت کلی من بهت میگم چی ببین: مهدی

 . پایین بیاری پرچمو بیاری پسر بیرون از

 هم تو کشیدم هامو اخم

  گفته؟ پرتی چرتو همچین کی -

 . امیر :مهدی

  دیگه؟ کیه خر امیر: من

 . بود من با میداد شماره بهت داشت یوسف که صبح که پسره مونه :مهدی

 .شیطون پسر همون

  زده اضافی زر خیلی گفته خری هر -

 . نمیگه دروغ اون :مهدی

 . نکردم کاری همچین میگم منم پیغمبر؟ خود یا پیغمبره پسر مثال چرا: من

 . دیده خودش امیر :مهدی

 . چسبوندم امپر

 منتظر دمکر خوب. چه توه ب. خدا کد سگ یا شهری شورای سننه؟ رو وت اوردم که اوردم اصن-

 . میارم بازم باش

 . ریزنمی بهم ادمو عصاب فقط اه کردم، قطع تلفنو

  باز؟ گفتمی چیمامان: 

 : وگفت خندید گفتم که روه قضی

 . باال بردم شهرکو پرچم غلطا چه -
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 . اصن کن ول: من

 بار چند شب ات کرد قطع داد ج تا مامان خورد، زنگ خونه تلفن دوباره که باز بخوابیم اومدیم

 مادرش گفت، که مادرش به درشون جلو رفت شد کالفه مامان دیگه کرد قطع و زد زنگ

 : گفت شرمنده

 . میزنم حرف باهاش اومد بکشید برق از تلفنو شما شرمندمخدا به -

! نشستن هکوچ سر دوست تا سه که بود نیم دهو ده ساعتای شب کشیدیم برق از تلفنو اومدیمو

 جمع دشونوخو دیدن مامانو تا کوچه، سر رفتیم هم با انداختو سرش چادرشو و گفتم مامان به

 کردن سالم فوری و کردن جور و

 : گفت بهش و مهدی سمت برگشت مامان

  اوردی؟ در پدرمونو صب از مهدی اقا میگی چی -

 : گفت انداختو غبغبش به بادی مهدی

 واما البا بردم پرچمو کشیدم زحمت من گفتم، خودتون دختر خاطر واس منم خاله راستش -

 ... دختر

 : گفت عصبانیت با کردو قطع حرفشو مامان

 بیارم پرچمشو خواممی اصال من باشه؟ چی پرچمش که چیه شهرک خود اصن واسا واسا -

  چه؟ کسی به ببینم بدوزم شلواری زیر شوهرم واسه باهاش پایین

 نشن رروپ خندم از که دهنم جلو گذاشتم دستمو. عاشقتم مامان گرم دمت خنده، زیر زدم پقی

 : گفت خنده با امیره اسمش دونستممی حاال که شیطونه پسر

 . من خواهر مث هم شما دختر ندارم، کاری بزنین منم کله پس شما خاله اصن -
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 . داد جوابشو توپ خیلی مامان ولی ها،پررو ی پسره ببین. کرد حوالم چشمکی کردو نگاهم

 ! کردین اذیتش گفته بهم شمارم -

 یگیریم دخترمو جلو باشه اخرت سری نمیدونما نکن فک هم شما: گفت کردو یوسف به نگاهی

 هم کردممی افتخار! خدایی داشت دیدن هاشون قیافه. بسکتبال توپ قد شد هرسه چشمهای

 . خودم به هم مامان به

 :گفت کردو جور و جمع خودشو امیر

 .کنیممی مراقبت دخترتون از چشامون مث بعد به این از -

 کاریش فقط کنه، مراقبت خودش از خودش که هست بالغ انقدی من دختره نکرده الزم :مامان

 !باشین نداشته

 . خونه رفتیم مامان و من و گفتن چشمی سه هر

 گرفتیم درد لد که خندیدیم انقدر ترکیدیم، دو هر شدیم که خونه وارد

  اوردی؟ کجا از باحالو ی جمله اون روخداوت مامان: من

  کردی؟ حال اومد یهو بود ذهنی تراوشات: گفت خندیدو

 . خدایی گرم دمت -

 یگهد بابا ای! بود چشمم جلو امیر چشمهای برد،می خوابم مگه بخوابم خواستممی که شب

 :کردم کرارت و سرجام اومدم بعد .یدمکش سر گالبو حرص با پاشدم که شدممی روانی داشتم

 .شد گرم چشمام بعد کردمو تکرار بار سه. نشو خر نکن فکر بهش

*** 
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 ناشناس انداختم اش صفحه به نگاهی خورد، زنگ گوشیم که بود درسرم تو سرم و بودم نشسته

 .ابکت تو داختمان رو سرم دوباره و شدم بیخیال پس دادمنمی هارو ناشناس جواب اصوال بود،

 خورد زنگ دوباره شد قطع اینکه از بعد

  یعنی؟ کیه -

 دادم جواب و دریا به زدم و دل

  بله؟ -

 پیچید گوشی پشت جوونی پسر صدای

  خوبی؟ خانوم زهرا سالم -

 باالپرید ابروهام

 ! ؟نیاوردم جابه -

 . خداحافظ میزدم زنگ نباید کن ول اصال :پسره

  داری؟ چیکارم بگو شناسی،می ومن پس زهرا گفتی اقا، کن صبر: من

  نگی؟ مامانت به میدی قول :پسره

 کردم تعجب دوباره

 . آقا بفرمایید -

 . امیرم :پسره

 نمک پنهون و صدام لرزش کردم سعی پس دادممی سوتی نباید کردم، شک گوشهام به

 .شناسمنمی امیر؟ کدوم امیر؟ -

 . مهدی دوست همسایتون: امیر
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 از وابوخ شب اون بعد که پسری همون بود خودش پس کوبید،می نم-ی-س به محکم قلبم

 برای دستپاچگی این فهمیدمنمی خودمو حال .ذهنم تو میومد فکرش که انقدر! گرفته چشمهام

  بود؟ چی

  بفرمایین؟: من

 خوب ور همدیگه شی دوست باهام که خواممی اومده خوشم خیلی ازت من راسیتش: امیر

 . خونمون ببریم زود جهازو نزدیکه بهم امونه خونه بعدشم بشناسیم

 ! بزنی مخ نیستی بلد خوب: من

 خندید

  چیه؟ جوابت حاال میگم و واقعیت من. باباه ن -

 ! نه: گفتم مهابا بی

 شاید اره، بگم و بشم خام نکنه که بود این صریح گفتن نه این دلیل شاید نمیدونم شد، سکوت

 گوشی پشت از رسید غمگین صداش! رو خودم ندم لو تا گفتم رو نه این

  باشه؟ گیرممی جواب ازت فردا من کن فکر امشبو توروخدا، ندی جواب زود انقد میشه -

 . نمیشه عوضم یکیه جوابم من دادم جواب فردا من گیریم اصال میدی؟ قسم چرا: من

 . بکن نمم اشقع دل فکر البته کن فکر کنممی خواهش. فرجه ستون اون به ستون این از: امیر

 . گفتم رو نظرم من: من

  یانه؟ میبینی جلودرتون جنازمو ببین نه بگو فردا تو: امیر

  زوریه؟: من

 . کردی جا دلم تو خودتو یهویی خیلی تو اخه. یهزور  من داشتن دوست اره: امیر
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 . گفتم دروغ نشد اب قند دلم تو بگم اگه

  نداری؟ کاری: من

 اگه. وبیخ خیلی گفتن زدم حرفم باهاشون راضین باهات ادمخانو کل بدون اینم فقط نه: امیر

 . کنیممی رسمی چیو همه مدت چند بعد اره بگی

 . نیست زسا کار اصال بگیری رو بله جواب که کنیمی استفاده سو ازدواج از اینکه: من

 . بپرسی احسان داداشم از فردا تونیمی بگم ندارم دروغی من: امیر

  نداری؟ کاری. کنمیم کارو این حتما: من

  ؟...فقط نه: امیر

  چی؟ فقط: من

 ! باش خودت مواظب فردا تا: امیر

! ردمک قطع رو تلفن و کردم تندی خدافظی. میکرد بازی من روان و روح با داشت پسر این

 و اومدم خودم هب فوری نشست، بم-ل رو لبخندی تا اما اومد خوش مذاقم به اخریش جمله

 . وابمج همینه هم فردا بود، نه جوابم ای دیگه پسر هر چه امیر چه .کردم جمع لبخندمو

 جوری رنوشتس و میکنه عوضت جورییه دنیا دونستمی کی اما تصمیمم، رو بودم مصمم

 ... مونیمی کارش بهت تو سال سالهای تا که نویسهمی واست

 راه زندگیم حریم به کسیو خواستممی اینکه بودم، ادم ترین مصمم لحظه اون تو شب اون من

. بود شده گرفته پیش وقت خیلی تصمیم این گرفتم، لحظه اون که نبود تصمیمی یه ندم

 سقف به و گذاشتم سرم زیر دستهامو کشیدمو دراز انداختم، رو جام کردمو جمع رو کتابهام

 .کرد خستم رفتمی رژه سرم تو مختلف فکر انقد اینکه. شدم خیره
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 خودش تو منو خواب دنیای و بستم رو چشمام کنه، استراحت زممغ یکم تا دادم تکون سرمو

 .کرد غرق

*** 

 بود، گرفته شل -غ-ب تو رو زانوهاش غمگین و بود نشسته انداختم، بیرون به در الی از نگاهی

 بذاره، اپ زندگیم تو کسی خوامنمی که گفتم بهش هرروز من بودو گذشته روز اون از روز سه

 خواست.می ازم رو جواب اخرین هم امروز

 در ور وگوشی گرفتم رو شمارش... بود وقتش بود، صبح یازده دوختم ساعت به رو چشمهام

 بلند اج از هول اسمم دیدن با خورد زنگ که گوشیش میزدم، دیدش در بین از گذاشتم، گوشم

 پیچید گوشی توی صداش داخل، اومدم جوب، تو بره سر با بود مونده کم که شد

  .سالم لوا -

 . سالم: من

 شد؟ چی جواب: امیر

 ! نه: من

 نباخت رو خودش

 ! هورا اره یعنی نه -

 خندیدم

 . نو یعنی نه نخیر -

 :گفت بامزه

 . بله گفت بله گفت. جون اخ -
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 پرید باال ابروهام

 . نو: گفتم بله؟: گفتم کجا من وا -

 . بله یعنی نو خوب: امیر

 . بله یعنی یس نخیر: من

 . یس میشه هم بله. بله میشه هم نو پس: امیر

 خندیدم

 ! کردی دیوونم وای -

 اومد ارومش صدای

 !نه یا بله. بگو جوابتو دیگه یبار -

 :گفتم ناخودآگاه اما چی برای اصال شد؟ چرا شد؟ چی دونمنمی کشیدم عمیقی نفس

 ... بله -

 اومد فریادش صدای

 . شکرت خدایا وای -

 زدم عمیق لبخندی شنیدم،می اطمحی تو از رو خوشحالیش فریادای صدای

  خبرته؟ چه یواش دیوونه باشه -

  دیگه؟ ایجه ی بریم یا بگیریم خونه ورا دور همین نظرت به! خوشحالم چقدر نمیدونی: امیر

  هان؟: گفتم گیج

 . بدیم نتقالا راحت جهازو که بگیریم نزدیک نظرم به. کردیم که ازدواج دیگه، خونمون :خندید
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 بزنیم رقم تا! امیر و من برای... بود شروعی این. خندیدمی هم امیر زدم، خنده زیر بلند

 ... زندگیمونو

**** 

 ... ! حاال اما بود هم از دوری غممون و هم تموم روزها اون

 ... شدممی امیر وابسته بیشتر من و گذشتمی هم پس از روزها

 تظرمن صبح هفت عتسا همیشه مثل دیدمش، که بود پیچ سر بستم درو و زدم بیرون در از

 رفتم سمتش به و زدم لبخندی بود، من

 . سالم -

 ایستاد روبروم

 ! علیک -

  اینجا؟ میای پامیشی زود صبح نمیاد ورتز امیر: من

 خندید

 . هیچ که زود صبح میدم جونم تو واس من باباه ن -

 ! دیوونه :خندیدم

 خندید پرصدا

 . ریختتم بی های خنده این عاشق -

 شد گرد چشمهام شدو بسته نیشم

 ! امییییییر -
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 عقب به بازوم از اومدو سمتم به بدو بدو گرفتم، ازش رومو قهر حالت به که خندید پرصدا

 کشید

 ! بابا کردم شوخی -

 . شوخیات سرت تو بخوره: گفتم کردمو پنهون رو خندم

  خانومی، جوووون :گفت کردو نگاهش امیر که شد رد کنارمون از ای مدرسه دختر

 غریدم و زدم شکمش به یمشت

 . بکش خجالت من از. زهرمار -

 خندید زدو شکمش به دستی

  چرا؟ -

 کردم نثارش ای غره چشم

 . ننداز تیکه بهش حداقل من جلو -

 شد باز نیشش

 . کنم شاد دلشو خواستم زشته قیافش خیلی دیدم! نمیدونی که تو زهرا نه -

 گرفتم خندمو جلوی زور به

 . هیخوا خیر که چقدم -

! دیگه هدار چیزارم این خواستن خیرخواه پسر دوست زهرا ببین: کردوگفت جدی رو اش قیافه

 . کنی تحمل باید

 شد باز نیشش کردم نگاش که چپی چپ

 ! شد دیر مدرسم اینور بیا -
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 اینکه ایبر برم من برو تو: گفت دختره همون دنبال میکرد دراز گردن طورهمون کشیدو کنار

 ! بدم بهش شمارمو کنم ششاد بیشتر یکم

 :گفتم مانند جیغ

 ! امیییییییر -

 شد جدی دوباره قیافش

 .خوامنمی جیغو جیغ و حیا بی زن من زهرا ببین -

 ور اون کردم شوتش و گرفتم لباسش از

 . پررو بچه. بابا برو بیا -

 رسید گوشم به صداش که بودم شده دور دوقدم

 .زهرا -

 ! باش خودت مواظب: گفت خنده با که کردم نگاهش

 ... داشتم شک یب داشتم؟ دوسش من! نشست مها-ب-ل روی عمیق لبخندی

 .افتادم راه مدرسه سمت به دادمو تکان سری

 لیصند روی من دیدن با. بودن نشسته مدرسه در نزدیک ها بچه شدم، مدرسه حیاط وارد

 . شدم نزدیکشون کمر قر با من و گرفتن ضرب

 . داره قر دخدر بیا حاال -فاطی

 کردم نثارش ای کله پس

 ! قر نه باشه داشته حیا باید دخدر داره قر کرده غلط دخدر -

 . خندیدند
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 . سرتون رو گذاشتین رو مدرسه نیست علمی: من

 ! مرگش خبر هنو نیومده: سمانه

 ! نیس کسی حیاط تو پالسین اینجا چرا دیگه کالس گمشین پاشین: من

 . نیومده میمه: غزل

 دستو یصدا. زدن ضرب کردم شروع و پاهام بین گرفتم رو صندلی وسطو کردم شوت رو افسانه

 .... بود برداشته حیاطو کل مون جیغ

*** 

 ! اونه: غزل

 من زا اما داشت سیاهی صورت که دیدم رو کوتاهی خپل دختر و برگردوندم عقب به رو سرم

 . بود تر بلند

  چیه؟ اسمش: من

 . فاطمه: غزل

 زدم پوزخندی

  شده؟ دوست این چیه با سعید -

 . نداره کتاب حساب کاراش که شناسیشمی سعیده. بدونم چه: غزل

 . واقعا: من

 .گشتمی دنبالت داشت صبح: غزل

 کی؟: من

 .دختره: غزل
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 کشیدم هم در را اخمهایم

  چرا؟ -

 انداخت باال را هایش شانه

 ! نگه شبرا تو از و هش رفیق کسی با سعید میشه مگه ببینتت، خوادمی فقط: گفت -

 دادم تکان را سرم

 .کنهمی زهرا زهرا شینهمی هرجا وقتاون کنهمی دوری ازم فهممشنمی واقعا -

 . داره دوستت نکن نگاه جوریشو این -غزل

 . زد سرم به فکری شدم، خیره غزل مشکی چشمهای به

 ! غزل راسی: من

 . شدم دوست یکی با: گفتم هیجان با کرد نگاهم

 شد گرد هاشچشم

  میکنی؟ شوخی -

 خندیدم

 . امیره اسمش همسایمونه. بخدا نه -

 .... بفهمه سعید: گفت بهت با

 گذاشتم نصفه حرفشو

 از میزدو زل چشمهام تو که ها اونموقع بفهمه خو سعید، شده زندگیم همه غزل، جهنم به -

 . سعید سعید یه توام. نبودم ادم من گفتمی واسم زهرمار و کوفت هزارتا و سمیرا و معصومه

 زدم پس شدت به که بگیره خواست دستهامو
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 . غزلتوروخدا  کن ول -

 ور که بود اب مشت بعد و بردم هجوم خوری اب شیر سمت به و چرخیدم ها پله سمت به

 جلوی سعید رایکا و حرفها وقتی هنوزهم ماه نه از بعد بود همین همیشه ریختم،می صورتم

 و بودم دهسا روزا اون من! کرد تموم رو نامردی من حق در سعید ردم،کمی داغ میومد چشمم

 هی فقط رو عالقه عشقو این داشت سعی همش اون اما عسلی، چشم بورو مو پسر دلباخته

 بود، همین رفشح تا ده از زدیممی حرف باهم که زمونهایی تموم تو! بده نشون ساده وابستگی

 ! نداری دوستم شدی وابستم تو زهرا

 اینو خواستنمی سعید اما داشت فرق عالقه با دنیایی وابستگی! دیدنمی رو عالقم و عشق

 ! کنه دلسردم که بگه واسم دیگه دخترای از کردمی سعی و بفهمه

 ...کنهمی نابودم کنهنمی دلسردم دونستنمی

 رسوا پسرا شدیممی تعطیل که مدسه از داشتم، دوست رو روزها اون هوای و حال چقدر

 اکیپی که ودب قشنگی حس چقد... دادنمی ویراژ مدرسه جلوی و شدنمی هیوندا موتورای

 اساله اون... کردیمیم بارشون تیکه هزار پسرا تیکه هر با و افتادیممی راه هامون خونه سمت

 ... حاال اما. بودم شاد داشتم، ارامش

 مسیرو مداشتی شوخی و خنده با شدیم، مدرسه کوچه وارد و شدیم خارج مدرسه از ها بچه با

 کردیم ایست همه فاطی صدای با که کردیممی طی

 ... عاشقارو اوووووه -

 حال مثل غزلم حال دونستممی شد، حبس سینم تو نفس برگشتم که عاشقی کوچه سمت به

 . منه
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 هک هم حسن من، به بود زده زل پوزخند با بودو فاطمه دختره همون دست تو دست سعید

 ! بود ساحل دست تو دست

 ... شد تار چشمهام

 خندید صدا پر

  ببین، عشقتو زهرا -

 از سعید. بود سعید دلباخته و عاشق دیگه دخترای از خیلی مثل اونم برگشتم، سمانه سمت به

  برد؟نمی دل کی

 ...!بود بدی خیلی حس شدن خورد

*** 

 دوختم چشم ها بچه به اشک از پر چشمهای با

 . میشه تنگ ونبرات دلم کثافتا -

 .زد شونم به فاطمه

 . همیم ریش بیخ بعد سال باو، نکن هندیش فیلم -

 . صلوات دانش کارو نکنن شوتم: من

  بعد؟ سال رشتتو داریمی بر چی: افسانه

 نشستم معلم میز روی

 . انسانی احتماال نمیدونم، -

 نشست کنارم فاطمه

 . بردار تجربی توام! یمدارمی بر تجربی همه اینا سمانه و من نگو چرت -
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 دادم باال ابروهامو

 اینا هک بردارم تجربی بعد متنفرم شیمی و فیزیک از من شین، من خیال بی جدتون جون -

  کنه؟می ناممون ثبت بعد سال علمی ببیینین حاال مگه؟ خلم اختصاصیم؟ بشن

 رفتم غزل سمت به و پریدم پایین میز از

  فکری؟ تو چیه -

 کرد نگاهم

 . یچیه -

  داری؟برمی چی تو: من

 . بیام خوامنمی :غزل

 شد گرد چشمهام

  نمیای؟ چرا شدی؟ دیوونه -

 بیخیال ممن بگه بشینه حسن از هرروز دقم؟هی آینه بشه که بیام: گفت کردو اشاره ساحل به

 . بشینم

 گرفتم دستهاشو

 نرسیده؟ اخر به که دنیا غزل نگو چرت -

 بود غمگین

 به و حسن هاینگاه برگشتنی مدرسه از هرروز که قویم رانقد کنیمی فکر. رسیده من واس -

 .نزنم دم و ببینم رو ارزو های عشوه و آرزو

  و کشیدمش اغوش به
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 . من عسلیه: گفتم

*** 

  کنی؟می گریه شدی نینی بچه -کشید صورتم به دستی

 . میشه تنگ واسشون دلم: من

 . نبودن حسابی درست اخه هیچکدومم: امیر

 کشیدم هم تو اخمهامو

 . بزنی حرف اونجور دوستام مورد در نباید تو هرچی، -

 . بهتر چه نمیومد، خوشم کدوم هیچ از زهرا بهتر چه: امیر

 توپیدم بهش عصبانی

 . عصابم رو میری داری دیگه -

 اورد باال تسلیم عالمت به دستهاشو

 . بابا باشه -

 زد صدام که گرفتم ازش رو

  زهرا؟ -

 زد صدام دوباره نکردم، نگاهش

 . کن نگام زهرا -

 کردم نگاهش

  بپرسم؟ یسوال -

  بودی؟ دوست کی با من از قبل: گفت که کردم نگاهش منتظر
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 یه با بودو کوچیک شهرک بگم، دروغ تونستمنمی. کوبیدمی ینم-س به قلبم شد، حبس نفسم

 . میومد باال پوکم و جیک سریع امار

  و انداختم زیر به سر

 . سعید: تمگف

 رفت هم در اخمهاش

  سعید؟ کدوم -

 کرد اخم و رفت هم در صورتش گفتم که رو فامیلیش

 .اهان -

*** 

 . بودم جدید تحصیلی سال منتظر حاال و شد تموم داشت که بدی هر با تحصیلی سال

 حرف باهم که بود ماه سه نبود، ازش خبری اما گردوندم کوچه سر سمت به چشمهامو

 رو چشمهامو گوشیم شلرز با. شد جورییه بودم دوست سعید با فهمید اینکه از عدب. زدیمنمی

 دادم جواب. عجب چه بود، خودش. دادم سوق گوشی صفحه

  بله؟ -

 . خبراااا چه: امیر

 به خواستمی ناو که حاال بود، نداده هم پیام بهم حتی ماه سه انگار نه انگار میزد حرف جوری

 . یارمب چرا من پس نیاره روش

  نیسی؟. توئه دست خبرا: من

 . بودم درگیر: امیر
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  کجایی؟. سرت ریخته کارا که چقدم: من

 . اینام احمد پیش: امیر

  اوهوم،: من

 . بزنه حرف باهات خوادمی امید زهرا: امیر

 رفت هم در اخمهام

 ... به چه منو -

 . کردم رها نصفه رو حرفم پسری صدای با

  ابجی؟ چطوری: امید

  شده؟ چیزی. ممنونم مرسی :من

 . ببین و بیشعور این اجی: گفت خندیدو عمیق

  چرا؟ عه: من

 . تو بجز شده دوست یکی با بگیر نشنیده من از ناموسا -امید

 امد امیر فریاد صدای

 . شناسیمی منو که تو زهرا میگه دروغ -

 دادم تکان سری

  کیه؟ دختره این حاال -

 . شده رفیق پریا با پریسا پریاو اهستن ابجی دوقلو دوتا: امید

 خندیدم

 . فداسرم -
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 آمده بیرون جمع از شد معلوم شدو دور صدا سرو از

  نیست؟ خیالت عین یعنی اجی -

 . نیست من اسیر اون ولی نه، باشم بیخیال اینکه: من

 . کنیم یکاری بیا اجی. اخه مهربونی چقده: امید

  چی؟: من

  کنم؟ مخ رو پریا این من خوایمی: امید

 خندیدم

  تونی؟می -

  چیه؟ وت نظر بده پا عمرا و داره دوسم خیلی میگه که امیر. نشناختی منو هنوز پس: امید

 .ندیدمش نمیدونم: من

 خندید امید

 . نمیشه وت کس هیچ بفهمه امیر که کنم مخش جوری تو خاطربه هستیم اجیمونم فدای -

 خندیدم هم من

  کنی؟می چیکار ببینم -

  باری؟ کاری نوکرتم: میدا

 . خدافظ. ممنون نه: من

 . خدافظ: امید

 . بابا بیخیال. داشتم بدی حس جور یه اما نبود حسادت حس کرد، قطع تلفنو
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 خوبیه، ردخت خیلی داشت عقیده گفت،می دختر اون از گری پررویی با و میداد اس امیر

 ....میشد تعجبم عثبا کردمی اعتماد سریع اینکه. زدم افکارش به پوزخندی

*** 

 پیچید شمگو تو امید صدای. اومدنمی باال زیاد ی خنده از نفسم زدم، خنده زیر بلند

 . ارررخی پوست عییییییین... فروخت خیار پوست عین امیرو شهنمی باورت اجی ینی -

 :گفتم خنده میان

  کرد؟ چیکار -

 دید هک منو قرار سر اومد اشتم،گذ قرار باهاش و کردم خرش خالصه و دادم اس بهش: امید

 . شد خوب نزد سکته امیر اجی یعنی شم،می رفیق باهات کیه، خر امیر گفت

 نکنه ول منو تا بود حقش. بود عروسی دلم تو و بودم خوشحال چرا دروغ! خندیدم دوباره

 . دیگه یکی به بچسبه

 . گرم دمت داداش مرسی: من

 برخ زاییدم پسر چقد من: گفت عصبانیت با که برگردم سمتش به شد باعث مامان نیشگون

 . ندارم

 پیچید گوشی تو امید صدای و شد باز نیشم

 . نداشت اجیمونم قابل -

 . امیر اونجاست: من

 . میزنی حرف باهاش اره،: امید

 . اره: من
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 .. پس گوشی: امید

 پیچید گوشی تو امیر صدای بعد ثانیه چند

 . بله -

 خندیدم

 . دختر زیاده که یزیچ بابا نخور غصه -

 خندید

 . زهرا نکن مسخرم -

 خندیدم پرصدا

 . که دونینمی قدرمو خله، نیستن من عین که همه -

 خندید

 . کنم حلوا حلوا سرم رو بذارم باید که تورو -

 . باو بینیم برو ات، عمه جون اره: من

 . بابا عشقه تورو: امیر

 میگی میای بعد میکنی ولم خوایمی هرموقع ا،سرت تو میزنم میام امیییییر: گفتم مانند جیغ

  عشقه؟ تورو

 . بهم کنیمی خیانت ببینم خواستممی: امیر

 خندیدم

 . گفت پرت چرتو باز -

 .ببینمت بیام جلودرتون وایسا. زهر، یعنی عاشقتم: امیر
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 ...جلودر نمیام بیاد در جونتم امیر میگم چی ببین چی؟ دیگه. باباه ن عه: من

 

 * بعد دقیقه پنج*

. زدم لبخند اخمم با همراه شد دیده که پیچ سر از بیاد، بودم منتظر بودمو وایساده در جلوی

 داد سالم باز نیش با اومدو سمتم به بود، خلوت کوچه

 . سالم -

 . علیک: گفتم اخم با

 جعبه به دوختم رو نگاهم گرفت سمتم به رو ای جعبه

  چیه؟ -

 . میاد کیی االن بگیر: گفت و گرفت سمتم به

 کردم ازب که رو جعبه دوخت، چشم من به منتظر درشونو جلو وایساد رفت گرفتم که رو جعبه

 یه رز گل وسط درست و بودو رز گل طرح که بود انگشتر یه زد، غنج دلم انگشتری دیدن با

 خنده پر کردم بود،نگاهش بزرگ نگین

 . مرسی -

  اومد؟ خوشت: گفت ذوق با دادو تکان سری

 دادم کونت سری

 . عالیه -

 کردم بازش شد، بلند اس ام اس صدای رفت، خونه داخل به کردو بای بای

 . دادم تو به زدیم بهم چون بودم گرفته پریا واسه -
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 ببر گمشو بیا: گفتم جیغ با داد که جواب گرفتم شمارشو حرص با شدو گرد چشمهام

 . خوامشنمی

 اومد بلندش ی خنده صدای

 . خریدم اومدنی کردم شوخی زهرا بجون -

  میگی؟ دروغ باز: من

 خندید دوباره

 . اینه باشم زده عمرم تو راست حرف یه من اگه زهرا -

 خندیدم

 .دیوونه-

*** 

 . میگی راست که تو بابا اره -

 زد شونم به

 .عزیزم نزن زر -

 . میاد معلم االن کالس برم: من

 . بفرستن معلم اول روزای نکنم فک: فاطی

 . سمیرا سراغ رفته دوباره سعید شنیدی: گفت تعجب با کردو ردگ چشماشو

 انداختم باال ابرو

 . نیست جدیدی چیز -

 . نکرده باور امیرم و تو ماجرای بگما: فاطی
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 . فداسرم: گفتم دادمو تکون هوا تو دستمو

 زد پام به مشتی

 یارم؟ب در واست امیرو پسره اون امار خوایمی! زمینی سیب ها، گمشو برو پاشو -

 انداختم باال ای شونه

 . منه با فقط االن کرد تموم بود یکی با باو، بینیم برو -

 انداخت بهم ای سفیهانه اندر عاقل نگاه

 . عزیزم آپ شات -

 .سرکالس میرم من بکن خوایمی هرغلطی: من

 و مکرد ازب درو رفتم، کالسمون سمت به و شدم خارج کالسشون از و پریدم پایین میز روی از

 ل -غ-ب نشستم روش و رفتم صندلی سمت به... شدم کالس وارد شده ولو های بچه دیدن با

 چرخیدم سمتش به شناختمنمی زیاد رو دستیم

 چرا؟ نیومده معلم -

 داشت رنگی مشکی ریزو چشمهای کرد نگاهم

 . که نمیاد معلم اول روزای دیگه جوریه این -

 گرفتم سمتش به دستمو

 . زهرام من -

 فشرد تمودس

 . سهیالم منم -

 زد لبخند دیدم، رو ساحل برگشتم که عقب به
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 .سالم -

 . همین گفتم حسن به شنیدم که رو چیزایی فقط من نداشتم تقصیری من: ساحل

 .دادم تکون سری

  باهاشی؟ هنوزم گذشته، ها گذشته بیخیال -

 داد تکون سر عشوه با

  کنه؟ ولم میشه مگه اره، -

 اونو وابج یکم بود، داده پیام امیر دوست امید، معمول طبق درآوردم کیفم تو از رو گوشیم

 . شدیم زدن حرف مشغول نفری سه بعد و دادم

*** 

 کردم اخم

 . نداشتیما شوخی -

 زد شونم به محکم

 . رفیقه دختره با میگم عزیزم نگو پرت و چرت -

 گرفت نامنظمی های تپش قلبم

 . نیست کسی با گفت بهم ولی -

  چراااااا؟ بدی؟ حرص انقد منو میخوای چرا زهرا: گفت رصپرح

 کردم گرد چشمامو

  پس؟ کنم چیکار -

 :گفت حرص با و گرفت بازوم از نیشگونی
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  کنی؟ باور باید مگه گفت هرچی -

 انداختم باال ای شونه

  بگم؟ بهش یعنی -

 داد تکون سر

 . یزبر اشک و بذار هنگما یه باهاش همراه خاطراتت دفتر تو بنویس برو عزیزم نه -

 کرد نثارم توپ ای غره چشم

 . زهرا چشمم جلو از گمشو برو پاشو -

 . بود پا به آشوبی دلم وت اما بود خنده مبا-ل روی. شدم دور فاطمه از خنده پر شدو باز نیشم

*** 

 . شدیم جخار مدرسه از شناختمشونمی قبل از که رقیه و مریم و سهیال با همراه

 یرونب شد باعث گوشیم لرزش شد، دور موتور با زدو لبخندی دیدمش اومدن رونبی محض به

 بکشم

  بله؟ -

 . خونه قهوه دوستام با میرم من زهرا: امیر

 انداختم باال ابرو

 . فعال. برو باشه -

 :گفتم ها بچه به رو کردم قطع روکه تلفن

 . ونهدختر مدرسه اونیکی خیابون از بریم؟ شامی خیابون از ها بچه -

 .کردیم عوض رو مسیرمون و بودن پایه خوشبختانه
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 جلوش از مدرسه در به بود دوخته چشم بودو وایساده دخترونه مدرسه جلوی دیدمش دور از

 :گفتم دوستام به رو طعنه پر شدم رد که

  پرتغال؟ یا کشینمی دوسیب قلیون ها بچه -

 . مگرفت ازش صورتمو اخم با و دادم تکون عصبانیت رو از سری کرد نگاهم که تعجب با

*** 

 . کردممی رد من میزدو زنگ هم سر پشت که بود باری چندمین این زدم، ریجکت دوباره

 دادم وابج عصبانیت با زد زنگ که دوباره نداشت، حد که بودم عصبانی دستش از انقدی فعال

  خوای؟می چی چیه -

 :گفت پررو

 . رممیمی دارم شاید بده جواب بابا زهرا -

 :گفتم عصبی

 .نداره آفت بم بادمجون -

 . به به شدم بادمجونم: امیر

 . ندارم حوصله بگو حرفتو: من

 کردی؟می چیکار شامی خیابون تو: امیر

 .پرید باال ابروهام

  کردی؟می چیکار اونجا خودت نیفتی؟ پس گیریمی پیش دست -

 . ببینه زیدشو رضا بودم رفته من: امیر

 :میگفت دروغ راحت چقدر
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  مدرسه؟ در به بودی دوخته چشاتو همین واسه -

 همه از تو کردممی شکر خدارو کردممی نگاه که دختری هر صورت به داشتم من! که نه: امیر

 . تری خشگل شون

 .کشهمی بیرون لونش از هم مارو پسر این زبون شک بی

 . کن مسخره عمتو برو: من

 :گفت جدی

 . حساسم عمم رو من ها میدونی زهرا ببین -

 .خوردم رو خندم

 . پررو بچه برو -

 خندید

 . عاشقتم -

 :گفتم حرص پر و خندیدم

 .خداااااحافظ -

*** 

 زدم شونش به محکم. نمیومد باال خنده از نفسم

 . کن مسخره عمتو برو امیر -

 شد باز نیشش

  مگه؟ میگم دروغ -

 کردم نگاهش چپ چپ
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 . دادما رو بهت -

 :فتشدوگ بلند صفحه به کردن نگاه از بعد گرفت، ازم رو چشمهاش شگوشی خوردن زنگ با

 . خوش شب دیگه برو پاشو -

 :گفتم و کردم نثارش ای غره چشم

  زد؟ زنگ کی -

 :گفت کردو بازیک چشمهاشو

 . نیستن اینا رضا بابای مامان خونمون، بیا میگن اینان رضا -

 :گفتم اخم پر

  میگی؟ راست که تو -

 :گفت و گرفت سمتم به رو گوشیش

 . کن نگاه بیا نمیشه باورت -

 :گفت باز نیش دادوبا سر جیبش داخل گوشیو اما کردم دراز دست

 . وقته دیر زهرا برو -

 :گفتم پراخم

 . دیگه پررویی -

 ی چهره اب که شدم وارد و کردم باز درو و رفتم خونه سمت به من پیچیدو راست سمت به اون

 :گفت و گرفت بازوم از نیشگونی ،شدم روبرو مامان عصبانی

 کردم؟می غلطی چه من میشد بیدار بابات اگه گرفته درد -

 . بودیم کوچه سر. مامان دیگه اومدم: گفتم باز نیش با و کشیدم بازوم روی دست
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 چادرم آوردن در از بعد و رفتم جام سمت به شد، پرتاب سمتم به که بود بعدی ی غره چشم

 . شد باز نیشم کردنش باز بعد شدو بلند اس ام اس صدای کشیدم، دراز تشک روی

 . دارم دوستت خیلی زهرا، میخوام تورو فقط من: امیر

 حس با و بستم چشمهامو. بردمی معراج به منو حرفهایی همچین و بودم ساله هفده دختر

 . خوابیدم بود شده تزریق وجودم به که شیرینی

*** 

 رتمصو شستن بعد و رفتم روشویی سمت به سست و کرخت و پاشدم مامان صدای با خواب از

 جمع مشغول. دهنم داخل لقمه دوسه چپوندن و موهام زدن شونه بعد کردم، تنم لباسهامو

 بیرون ونهخ از خرجیم برداشتن بعد و برداشتم رو کیفم اومد، در صدای که شدم کتابهام کردن

 :گفتم و گرفتم دستشو بود منتظر مریم! رفتم

 . بریم -

 .رفتیم همدرس سمت به و کردیم صدا هم سهیالرو راه سر و افتادیم راه مدرسه سمت به باهم

 به دیدنمون با فاطمه نیومده، کس هیچ هنوز شدیم متوجه و شدیم مدرسه حیاط وارد

 :گفت آوردو هجوم سمتمون

  ؟هچی شد بگین ها بچه -

 کردم حوالش لگدی شدو گرد چشمهام

  ؟هچی شد وضعشه؟ چه تهگرف درد ترکید زهرم -

 :گفت پرهیجان

 . دیدیمش رفتیم ما میزنه حرف داره دختره یه با کوچه پس تو حسینی رضا -
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 شد گرد چشمهام

 . بابا نکن شوخی حسینی؟ اووووه -

 . بینینشونمی برین میگم راستخدا به :فاطمه

 . کشیدم و گرفتم رو سهیال دست و سپردم فاطمه دست رو کیفم

 . چشمون جلو میاره آبادمونو جدو میاد شکری االن بابا: سهیال

 :گفتم فاطی به سپردممی کیفشو که طورهمون

 . بیا میریم بدو بدو -

 متس به بهش توجه بی کرد صدامون هرچی که شدیم رد شایسته اقای جلوی از باز نیش با

 . دویدیم کوچه

 . نبود خبری هیچ رسیدیم کوچه داخل به وقتی اما

 . یستنن اه: من

 .اومد مدرسه زنگ صدای

 . میاد شکری االن بدو زدن زنگو مرگت خبر زهرا :سهیال

 ما مدرسه نزدیک ها دبیرستانی پسرونه مدرسه چون دنبالش، به منم. دویدن کرد شروع سهیال

 به سهیال میشد، پسرها از پر صبحی اول صبح مدرسه جلوی زنگ خوردن موقع همیشه بود

 پشتش منم.آب از پر هم جوب میدویدو جوب جدول روی که بود شده هول ترس از قدری

 با آب، از پر و بزرگ جوب تو افتاد شاالپ لغزیدو سهیال پای شد، چی نمیدونم که دویدممی

 بودم خیره پاش نوک تا بگیر سر از یعنی کرد،می شنا جوب تو که کردم نگاهش و ایستادم بهت

 اب بودو آب از پر هاشجیب که همونطور شدو خارج جوب از عجله با خیال بی خیلی دیدم که
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 شده ولو خیابون کف خنده از صحنه این دیدن با دوید، مدرسه سمت به بیخیال چکیدمی ازش

 :گفت پسرا از یکی خندن،می غش غش هم پسرا و بودم

 . رفت حال از کنه بلند اینو بیاد یکی اقا -

 جلو دوید مدرسه به اب از پر سهیال که ای هصحن همش نمیومد، باال خنده از نفسم هم واقعا

 جام از معلمها اتوبوس دیدن با که بودم گرفته درد دل. نمیومد باال نفسم و میومد چشمم

 هم مریم هخند زیر زدم دوباره خالی خیسو سهیال دیدن با اما دویدم حیاط داخل به و پاشدم

 . دنمیوم باال خنده از نفسمون هردو نبود من از بهتر حالش

 . دنبالش اومد مادرش زدن زنگ دفترو بردمش باالخره

*** 

 شدم بلند جام از زنگ خوردن با

  مریم؟ میری روقی با -

 داد تکون سری

 . بگیرم ازش دفترارو باید اره -

 :گفتم و انداختم رودوشم رو کیفم

 . خدافظ. رفتم من پس -

 سرم د،ش باز نیشم موتور ترک یرو امیر دیدن با که شدم خارج مدرسه از ازشون خدافظی با

 بیرون کیفم از وشیمگ لرزیدن با میزد، دور هی موتور با هم امیر و رفتممی رو راهم بودو پایین

 .دادم جواب و کشیدم

 بله؟: من
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  میره؟ داره جلوت بینیمی دختررو این زهرا: امیر

 :گفتم موبور بلندو قد تقریبا دختری دیدن با و وردم باال رو سرم

  چطور؟ اره -

 :گفت خنده با

 . بده بهش شمارمو ببر -

 :گفتم اما شد قرار بی قلبم

 میرما؟ امیر -

 خندید

 . خوب برو -

 :گفتم دوباره

 . میرما جدی جدی امیر -

 پرصدا خندید

 . نره هرکی -

 کردم زمزمه و دخترک سمت به کردم تند قدم و کردم قطع عصبانیت با رو تلفن

 . میدم نشونت پررو بچه -

 :گفتم و ایستادم دختر جلوی

  خوبی؟ سالم -

 کرد نگام پرسوال

 نشناختم؟ مرسی -
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 این از رت خر کله من انداختم، بود برده ماتشون موتور رو که دوستش و امیر سمت به نگاهی

 . پسر خشگل حرفام

 :گفتم و گرفتم نشونه امیر سمت به رو دستم

 گفت هاومد خوشش ازت داداشم راستیتش. نشسته موتور ترک رو که پسرم اون خواهر من -

 . بدم بهت شمارشو بیارم

 کرد زمزمه دلم تو زد لبخند و انداخت امیر به نگاهی

 . باشه دومیش این که گذرهمی امیر از دختری کدوم اخه -

 سمت به و نوشتم توش امیرو شماره کاغذ و خودکار کردم خارج بعد و کیفم تو انداختم دست

 گرفتم دختر

 . شمارش اینم یاب -

 خونه سمت به عصبانیت با و شدم دور ازش کوتاهی خداحافظی با و گرفت ازم شماررو لبخند با

 .کردم خاموش هم رو گوشیم و رفتم

*** 

 زدم جیغ

 . بزنی زنگ بهم خوامنمی دیگه جهنم به -

 ! میدی شماره دختره به میری خری کله تو بدونم چه من زهرا بابا: امیر

 :تمگف عصبانی

 . ندارم حوصلتو گمشو برو اهلل، اال اله ال... هفت خودتیو خر کله -

 . کردم شوخی خدا به زهرا: امیر
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 . کنیمی باهام شوخیا این از کنیمی اشتباه خیلی تو: من

 . زهرا دیگه ببخشید: امیر

 . خدافظ بابا برو: من

 گرفت رو بازوم

  زهرا؟ -

 :فتمگ عصبانی کشیدمو بیرون دستش از دستمو

 . کن ولم زهرا زهرمارو -

 ایستاد روبروم

 . بری نمیذارم نبخشی تاخدا به -

 :گفتم و کردم نگاهش

 . ببخشمت تا بشین پس -

 بستم دررو شدن وارد از بعد و رفتم خونه سمت به بهش توجه بی

 . تو مال شهرک بخشیدم. زهرا ببخشیــــد میگه بعد کنهمی میخواد غلطی هر -

 .... خوابیدم و بستم چشمهامو خلقی بد با نهار خوردن از بعد و دمش وارد پرحرص

. شد شادگ مجاز حد تا چشمهام سعید شماره دیدن با.کردم باز چشمهامو گوشیم زنگ صدای با

 دادم جواب آلود خواب

  بله؟ -

 زد صدام

  زهرا؟ -
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 میکنه؟ بازی من بااحساسات چرا این

  بله؟ -

 ؟میگه چی پسره این: گفت غمگین

 پسره؟ کدوم: من

 ...امیر: سعید

 رفت هم تو اخمهام

  میگه؟ چی -

 ... .  میگه زنهنمی موردت در خوبی حرفهای: سعید

 . میشد اوار سرم ور خونه اجرهای میزد که حرفی هر کوبید،می تا دویست قدرت با قلبم ضربان

 :گفتم عصبانی

  نمیشناسی؟ منو تو سعید میگه دروغخدا به -

 . خودت به زدم زنگ شناسمتمی چون: سعید

 غریدم عصبانی

 . میزنم زنگ بهت -

 داد جواب دوبوق بعد گرفتم امیررو شماره و کردم قطع رو گوشی

 . کنمنمی اشتی نکش منت -

 زدم فریاد عصبانی

  امیر؟ پشتم زدی زری چه -

 شد جدی لحنش
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 . شده چی -

 . سرم پشت گفتی چی سعید به: من

  دی؟ب جوابشو باید تو چرا اصال بزنه؟ زنگ تو به باید چرا اون گفتم، که هرچی: امیر

 شد بلند فریادم

 . سرم پشت خوردی ی*ه*و*گ چه عوضی، نگو پرت و چرت -

 . شده ادم واسم باقالی. کردم خوب اصن گفتم که هرچی: امیر

 غریدم

 میفهمی؟ خورهمی بهم ازت حالم ت،*ف*ا*ث*ک میدم نشون بهت -

 .کردم قطع گوشیو

*** 

 وشیمگ که بودم باهاش بحث جرو حال در شد، من از تر اتیشی گفتم رو قضیه که مامان به

 . میومد هنوز مامان فریاد دادو صدای دادم، جواب اسمش به توجه بی خورد، زنگ

 . بله: من

 . زهرا سالم: سعید

 حیاط رفتم

 . سعید سالم -

  کردی؟ چیکار: سعید

 . رو مرتیکه کردم بارش اومد در دهنم از چی هر زدم زنگ: من

 . نگفتم زهرا باش مراقب گفتم بهت: سعید
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 انداختم زیر به سر شرمنده

 . ادمیه اینجور دونستمنمی -

 . کن ولش. نشده دیر حاال: سعید

  گفت؟ خودت به اومد.کن حساب شده ول اونو تو: من

 . گفتمی دوستاش به خونه قهوه تو نه: سعید

 کردم مزمهز خوردمی رو خونم خون

 . گفتی زدی زنگ بهم که مرسی. صاحاب بی یه*ض*و*ع -

 خندید

 نداری؟ کاری نداشت قابل -

 . خدافظ نه: من

 . بای: سعید

 بای مکالماتشون اخر. بودن اینجوری اکیپشون کل اون تنها نه کرد،نمی خداحافظی وقتهیچ

 . خدافظ نه و فعال نه میگفتن،

 . شدم خونه وارد و کردم قطع رو تلفن

 مامان

 . عمت خونه بریم شو اماده -

 . عمه خونه سمت افتادیم راه و شدم آماده دقیقه چند عرض در و دادم تکون سری

 . دنبالمون افتاد دیدنمون با بودو درشون جلوی امیر

 زد غر مامان
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 . پرروئه بشر این چقدر -

 . جون مامان قزوین پای سنگ: من

 روبرو از نهماو. بود زوم من رو که شدم محمد نگاه متوجه دماور باال که رو نگاهم خیابون تو

 سمت هب برگشتم، عقب به امیر فریاد صدای با شد رد که کنارم از میومد، دوستش با داشت

 زد سینش تخت به محکم بردو هجوم محمد

  من؟ ناموس به زدی زل نداری ناموس تو مگه -

 . خوگستا پررو اما بود تر کوتاه مدمح از گردن سرو یه بودم، خیره امیر به بهت با

 داد تکون سری محمد

 . نگرد شر دنبال عمو کارت پی برو -

 کوبید سینش به دوباره امیر اما

  کنی؟می نگاه من نامزد به کنیمی غلط تو -

 کشید دستمو مامانم

 . دختر بریم بیا -

 تر باشعور تممیدونس ،بود امیر به خیره فقط گفتنمی چیز هیچ محمد، به دوختم چشم بیخیال

 . داد تکون تأسف نشونه به سری کردو نگاهم اخر لحظه. حرفهاس این از

 سعید از شدم شرمنده محمد از! شدم قدم هم مامان با و انداختم زیر به رو سرم شرمنده

 .فهمیدمنمی واقعا کردمی اینجوری چرا پسر این شدم، شرمنده

*** 
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 هب دستی کالفه.شد قطع صداش که کندم جا از یمشوس حرکت یه با و رفتم تلفن سمت به

 . کشیدم موهام

 اومد سمتم به عصبانی مامان

 . نیست ادم پسره این گفتم چقد -

 عصبانی اومدو سمتم به دیدمش. زدم بیرون خونه از کیفم برداشتن از وبعد دادم تکون سری

  زهرا؟ نمیدی جوابمو چرا: گفت

 . شدم رد جلوش از و زدم شپس عصبانی و کردم نگاهش نفرت پر

*** 

 . نیومده عبدی: وگفتم معلم میز رو پریدم

 اومد سمتم به مریم

 . حیاط بریم پاشو پس -

 که رفتیممی حیاط سمت به و شدیم خارج کالس از سهیال و رقیه با همراه و زدم چشمکی

 شد سبز جلومون شکری

  میرین؟ کجا -

 . طحیا میریم داریم نیومدن عبدی خانوم: من

 کرد اخم

 . کنین تمرین درس بشینین برین چرا؟ حیاط -

 بجوم رو سهیال کله بود مونده کم حرص از

 . بخوریم بخریم یچی میریم خانوم گشنمونه -
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 رقی. بود بسته درش. رفتیم بوفه سمت به و حیاط رفتیم ها بچه با. رفت دادو تکون سری

 زدمی رو بوفه در هی و دراوردن بازی کولی کرد شروع

  کجایی؟ هــشایسته -

 .بازه اش پنجره: من

 . تو برو پنجره از کنیم بلندت بیا رقی -مریم

 خنده زیر زدم رقیه هیکل دیدن با

 . بیا حاال کنیمی گیر میری! ها میگه دروغ -

  چاقه؟ کجام من زهرا گمشو -رقیه

 رفتم سمتش به

 . برو کردم شوخی -

 تو دادیم هولش و کردیم بلندش مریم با داخل به داد تکیه دستاشو بردو هجوم پنجره سمت به

 . زمین خوردمی کله با گرفتنمی خودشو اگه که بوفه

 ومدا شایسته اقای صدای که جلوش، میذاشت خوراکیشو هرکی انتخاب به کردو جمع پوالرو

  باز؟ کنینمی چیکار -

 شد باز نیشامون و سمتش برگشتیم

 . دادیما پوالمونو شایسته اقای -

 . دستمون داد مونو خوراکیها و بیرون کرد شوت رو رقی کردو باز درو خندیدو

 مریم

  نداری؟ ساندویچ شایسته -
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 شایسته اقای

 . نیست اماده هنو نه -

 با هنوزم ...بود دیگه چیزهی شایسته اقای های ساندویچ. حیاط گوشه نشستیم رفتیم ناراحت

 خیارشور گوجه، فالفل، یه نداشتا، خاصیم چیز..! .زبونمه زیر اش مزه هنوز سال چند گذشت

 ! توش نداختمی هم کاهو تیکه دوتا میداد حال بهمون وقتا بعضی دیگه. همین

 ...نبود چیزا راینجو اهل زیاد سهیال اوردیم، در گوشیامونو رقی و مریم و من و نشستیم هم دور

 . شدیم مشغول

*** 

 میرروا مدرسه کوچه داخل شدیم، خارج مدرسه از ها بچه با و انداختم دوشم رو رو کیفم

 با که کیکر کلمات زدن فریاد کرد شروع دیدنم با بود، ایستاده محل التهای گنده با! دیدمش

 . شدممی سرخ خجالت از کدوم هر شنیدن

 . شخصیتیه بی بیشعورو ادم چقدر! زهرا کن ول: گفت و گرفت رو دستم رقیه

 . دادم ادامه راهم به و گذشتم احمقها اون کنار از بیخیال

*** 

 کرد خیس صورتمو اشکهام

 . مامان اخه جوریه این بدونم چه من -

 . برداشت رو گوشی و رفت سمتش به عصبانیت با خورد زنگ تلفن

 . نزن زنگ نگفتم مگه سعید: مامان

-...... 
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 ....میکنم کباب که رو زهرا: مامان

-...... 

 . نداره ربطی چهی هم بتو ببینم، بیا :مامان

 اومد سمتم به عصبانی کوبیدو دستگاه روی رو تلفن

 . گفتم بهت که من نمیدونسی، تو -

 شد بلند صدام گرفت، اوج هقم هق

 . نداره خبر ایندش از مگه ادم -

 . شدی پررو گذاشتم ازادت زیاد. کردی غلط: گفت و گرفت دستش توی محکم رو بازوم

 . مامان: گفتم هق هق با

 و پی رد پی که شد بلند یکی کوفتن در صدای. شد یکی جیغم صدای با زد گونم به هک سیلی

 . میزد در به محکم

 جرو صدای ...مرتضی دوستش با همراه دیدممی رو سعید کرد، باز دررو و رفت در سمت به

 . بود باال بحثشون

  درمون؟ جلو اومدی چی واسه: مامان

 بود بلند هم سعید صدای

 ! بزنی رو زهرا یندار حق تو -

  چیکارشی؟ جنابعالی عه؟: مامان

 . کنی بلند روش دست نمیدم اجازه و دارم دوسش: سعید

  کنی؟می چیکار ببینم کنممی بلند: مامان
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 بود گونه اخطار صداش

 حتی نداری حق تو. برمشمی و میدارم ورش کنی،می اذیت رو زهرا کنم حس قسمخدا به -

 . بخوره زهرا به دستت

 :گفت عصبانی مامان

 . نداره ربطی هیچ توه ب -

 ریختمیم اشک همچنان اومد، بدم خودم از اشفتگی حال اون تو سعید دیدن با و رفتم بیرون

 .برو توروخدا سعید: من

 رفت هم تو اخمهاش دیدنم با و کرد نگاهم

 . زهرا نکن گریه -

 شد بلند دوباره فریادش صدای که گرفت اوج هقم هق

 . زهرا نکن گریه -

 . کوبید محکم درو مامان

 اومد فریادش صدای

 ! میزنم اتیش وباعثاش که هوقتاون. بشنوم زهرارو گریه صدای دارم دوست فقط اینجام من -

 ... سعید... سعید امد، فرود پاهام روی

  االن؟

 االن ؟داری دوسم میگی اومدی افتاده دلم به مهرش و دیگه پسر یه منجالب تو افتادم که حاال

 ... ریخته بهم اینجور زندگیمو که کثافتی اون به خورده گره دلم من. دیره خیلی
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 یه... داشت تحقیق... بود اشکهام باعث االن که ادمی به بودم زده گره رو دلم من بود، حقیقت

 ... تلخ حقیقت

*** 

 . است کوچه سر -بست درو شدو وارد مامان

 شد گرد چشمهام

  هنوزم؟ -

 کرد نثارم ای غره چشم ادود تکون سر

 . شد بحثش امیرم بابای با اره، -

 داد جواب بودق بااولین. گرفتم رو شمارش و برداشتم رو گوشیم

  بله؟ -

  سعید؟: من

 کرد زمزمه

  جانم؟ -

 ....! بار این اما لرزیدمی دلم شنیدممی که هربار. نشنوم رو جانمش و کنم صداش نشد وقتهیچ

 . سعید برو: من

  خوبی؟ تو: سعید

 . میشم خوبترم بری: من

 . میرم: سعید

 . مرسی: من
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 زهرا؟: سعید

  بله؟: گفتم همیشه برخالف

 . بزنم حرف بامامانم میرمسعید: 

 چی؟ برای: من

 . خدافظ میزنم زنگ بهتسعید: 

 .انداختم اپن روی رو تلفن کالفه. کرد قطع بزنم حرف خواستم تا

*** 

 . سرجات بشین: گفت عصبانی مامان که برم سمتش به شدم بلند تلفن خوردن زنگ با

 که بودم فکر تو میگه؟ چی فهمیدمنمی. داد جواب و رفت تلفن سمت به مامان و نشستم من

 گرفت سمتم به رو تلفن

 . داره کار باتو بیا -

 کردم نگاهش سوالی

 کیه؟ -

 .گرفتم رو گوشی من گرفتو ازم رو نگاهش

 بله -

 . زهرا سالم: سعید

 . تویی سالم: من

  کجام؟ االن میدونی زهرا. اره: سعید

 . کجا: من
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 برنه زنگ بزنم حرف مامان با برم کردم قطع که االن خواممی .ساختمونمون پایین: سعید

 . خاستگاری واسه خونتون

  سعید؟: گفتم بهت با

 . بود من از اهاشتب اما وابستمی میگفتم همش. کردم اشتباه دونممی زهرا. سعید جون: سعید

  گیری؟نمی تصمیم زود یکم: من

 . زهرا کردم دیر خیلی االنشم همین تا: سعید

 زد صدایم کردم سکوت

 زهرا؟ -

 زریقت بهم شیرینی حس زبونش از اسمم باشنیدن هنوزم اما بودم کنده دل سعید از دیگه

 . شدممی اسمم عاشق من و ایستاد می دنیا میزد صدا رو اسمم وقتی اصال... میشد

 . بله: من

. ندارم وستتد من کردم حس وجودم تموم با امروز اما شدم وابستت منم کردممی فکرسعید: 

  ...دیوونتم من

  زهرا؟. میرم منسعید: 

 هووووووف

 . بله -

 ! دارم دوستت: سعید

 دسعی زبون از کلمه این شنیدن برای چقدر من... شد اشک از پر چشمهام.... لرزید وجودم تموم

 . میکنی؟ چیکار من با داری خدایا... دلم.... شرایط این تو... حاال اما بودم، زده بال بال
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 . خدافظ: گفتم بغض با

 به که دبو حسرتی وجودم تموم... بود بغض وجودم تموم. دادم قرار دستگاه روی رو گوشی و

 ... وجودم کشیدمی اتیش

 بدم نشونت بگیرم تصمیم من که وقتی از تر لقب! میگفتی تر قبل خیلی کاش... سعید االن چرا

 .... باشم دیگه یکی با تو جزهب میتونم

 ... امیر های خنده برای بزنه پر دلم که وقتی از تر قبل

 .... تر قبل خیلی

 ... چکید اشکهام

 ! بیاد خانوادش با قراره سعید گفتم بهش منم زد زنگ امیر: مامان

 . کشیدم سرم روی و رفتم چادر سمت به کشیدم، اشکهام روی دستمو

  کجا؟: مامان

 . بخورم هوا یکم میرم: من

 ...کوچه سر رفتم و زدم بیرون خونه از

 با. کردم نگاه چپ سمت به و کردم تر اروم قدمامو اگاه ناخود هقی هق صدای شنیدن با

 ... گرفت تپش قلبم دیدنش

 ... خوندمی غمگینی اهنگ

 ... خراطها مجید ی آواره

 ... میشم آواره تو بعد که من چارهبی"

 ... پیشم از رفتی که نمیشه باورم

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 زهرا ابراهیم زاده –حماقت محض  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

88 
 

 ... سختی به اما برام گذشتنمی روزا

  "...رفتی تو اما دیدنت به اومدم

 شناختممی رو محسن دوستش. سوزوندمی رو جونم هقش هق

 پسر؟ شدی دیوونه -

 شد بلند صداش

 . میکنم دق من کنه عروسی زهرا -

  زدی؟ رو حرفها اون سعید به چرا پس ای؟ ونهدیو تو: محسن

 . میارهن زهرارم اسم حتی دیگه که شم مطمئن خاستم بکشه خط زهرارو دور خواستم -امیر

  احمق؟ اخه اونجوری: محسن

 . کن یکاری محسن کردم غلط: امیر

 . چی همه به زدی گند اخه کنم چیکار: محسن

  کرد،می دیوونم داشت... کردمی بازی من با خداداشت... برگشتم عقب به

 . بستم آروم درو و رفتم خونه سمت به صدا سرو بی

 . بستم چشمهامو سرم روی پتو کشیدن بعد کشیدم، دراز روش و رفتم تشکم سمت به

*** 

 : زدم جیغ و شدم بلند خواب از برادرم و نیلو صدای سرو با

 .خوابیدم مرگم خبر چتونه؟-

 . رفت جفتشون به ای غره چشم مامانم و شدن ساکت دوتاشون

 . شد بلند تلفن صدای که بخوابم خواستم دوباره

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 زهرا ابراهیم زاده –حماقت محض  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

89 
 

 . بکپما خواستم ای جمعه روز: غرزدم

 برداشت و رفت گوشی سمت به مامان

  بله؟ -

- ...... 

 . ممنون سالم: مامان

- ...... 

 . خوشبختم بله سعید؟ مادر: مامان

 . ریخت صورتم روی ژولیدم یموها که نشستم سرجام سیخ سعید اسم شنیدن با

 . کنهمی اذیت دیگه پسرتونه بله،: مامان

 گذاشت اسپیکر رو رو تلفن انداختو من به نگاهی مامان

 بزرگه اون رگست،بز این انگار اما داره بزرگتر خودش از داداش یه واال. شیطونه دیگه سعیده -

 . میخوام زن همیگ اومده دیشب این اما نمیزنه ازدواج و زن از حرفی اصال

 خندید مامان

 . دیگه جوونن -

 ایمبی بعد هفته یا هفته این شد اگه که کنم اجازه کسب زدم زنگ راستیش: سعید مادر

 . خیر امر برای خدمتتون

 صدای هک دادم تکان نفی عالمت به سرمو بودم، گرفته دیشب رو تصمیمم. کرد نگاهم مامان

 شد بلند مامان

 . زوده خیلی حرفها این واسه هنوز من خترد محمدی خانوم راستش -
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 هردوشون .هست وقت کلی شه تموم درساش سعیدم و بمونن نامزد باهم اینا تا حاال -خندید

 . بینممی اینو شده دخترتون دلباخته بدجور پسرم سعید. میشن بزرگ

 شهرک یه هت اینجا ما تهران سر اون شما. داره فرق باهم هامونم خانواده کال اخه نه: مامان

 . کوچیک

. باشه باال داخ پیش جایگاهمون ادما ما. خانوم چیه حرفا این: گفت مهربونی لحن با سعید مادر

. کردمیم زندگی شهرک همون تو مدت یه منم. بس و دنیاست واسه منال مالو این همه وگرنه

 . اینجا اومدیم تازه

 دادم تکون سر که کرد نگاهم درمانده مامان

 نیست راضی خترمد راستیش -

 خندید دوباره

 . بپیچونم گوششو بگین اره اگه کرده؟ اذیتش سعید نکنه -

 خندید هم مامانم

 . کردمی اعالم رضایتشو دخترم بود اگه نیست بینشون محبتی خوب ولی نه -

 ثبتم جواب برای فقط گفت بهم سعید. بشه خوشبخت دخترتون ایشاال. باشه: گفت مهربون

 . کنممی قانعش من اما. بزنم زنگ

 .خدافظ. میشم ممنون: مامان

 . خداحافظ: سعید مادر

 .کشیدم عمیقی نفس شد قطع که تماس

 . خاکی و مهربون چه. داره مادری چه: زد غر مامان
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 . دهاتیا این به بچسب تو بعد: گفت کردو نثارم ای غره چشم

 .بود بلند عمیقم اه

 . کنم زندگی مادرش با بود قرار من مگه -

 . دختر تو زبون این از واه واه: گفت خشم تعجبو با

 ...شد باز نیشم

*** 

 . بود اشک از پر مشکیش چشمهای

 ببخشمت؟جوری چه: من

 . زهرا کردم غلط: امیر

 . نیست بخشیدن قابل کردی باهام که کارایی: من

 . کنممی نوکریتو. زهرا میکنم بگی هرکاری: امیر

 زدم پوزخند

 . خواممی ادمیت خوامنمی نوکری -

 . ریزممی پات به دنیارو بخواه تو. زهرا شممی ادمت: امیر

 نبخشمش میشه مگه شدم، چشمهاش به خیره

  میدی؟ قول -

 زد لبخند خوشحال

 . خداهب اره -

 خندیدم
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 . ها نشه تکرار -

 خندید باز نیش با پرصدا

 . زهرا خرتم -

  گفتی؟ باز: گفتم عصبانی

 . دببخشی ببخشید: امیر

 . خندیدیم صدا پر هردو

 . دیگه برم: من

 . زهرا نرو: امیر

 که شدیم رفح گرم انقد اما گذشت چقد دونمنمی. بذارم جواب بی التماسشو اون میشد مگه

 .رفت یادمون چی همه

*** 

 وجودم تموم اب رو امیر کردممی حس قبل از بیشتر هرروز من و گذشتمی هم پس از روزا

  دارم، دوست

 شوناکیپ دیدن برای همیشه ندیدمش شهرک تو وقت هیچ دیگه رو سعید قضیه، اون از بعد

 ! ندیدمش وقتهیچ دیگه اما میومد

*** 

 *بعد سال ماه خرداد*

 عجله خیلی چی همه کردن رسمی برای شد، شروع سربازی به رفتن برای امیر های زمزمه

 ... تصمیم این از نمیومد بدم زیاد منم و داشت
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 . رفتیم بیرون سهیال و مریم با همراه همدرس از

 . شممی قبول دادم، عالیی: من

 . میشه معلوم اخرش کردی غلط: سهیال

 . زنیمب حرف باهم ما بیرون بشینین شما بیرون باهم بریم منتظره رضا علی ها بچه: مریم

  پ؟یت این با خدایی؟ انداختی دست مریم: گفتم و انداختم ایمون مدرسه تیپ به نگاهی

 . ریمنمی دور جای بابا بیا: مریم

 . کشیدممی رو سهیال من و کشیدمی دستم از اون

 . سالم: اومد پایین دیدنمون با علی

 لیع. کرد حرکت رضا علی و گرفتیم جا ماشین تو ازثانیه کسری تو و دادیم سالم هرسه

 . کرد بلند رو اهنگ رضاصدای

 شد باز نیشم ابراهیم امامزاده به ماشین پیچیدن با

 نداشتین؟ سراغ اینجا از تر عشقوالنه -

 . خندید بلند هم مریم خندیدو رضا علی

 . میایم بخریم سیاه نخود بریم ما پس: من

 که مرفتی کوچیکی قبرستون سمت به و شدیم پیاده ماشین از سهیال با و کرد تشکری علی

 . رفتیم امامزاده کنار

  کنیم؟ غلطی چه بیاد اشنا یه االن -سهیال

 کردم باز رو نیشم

 . اموات غافلگیری اومدیم میگیم -
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 .شد بسته نیشمون امامزاده خادم دیدن با که خندیدیم هر هر هردو

 . بود جلومون که قبری کنار نشوندم و گرفتم رو سهیال دست و کردم هول

 زدم ای سقلمه

 . نیاورده در گریمونو تا کن گریه -

 ناله دمکر شروع و انداختم قبر سنگ روی اسم به نگاهی شمیچ زیر و اوردم باال رو مقنعم

 کردن

 . ذاشتیگ تنهامون چرا... بودی مادرمون عین تو گذاشتی؟ تنهامون چرا اخه اشرف خاله -

 . کنم ناله یا بخندم نمیدونستم. اومد هم سهیال های ناله صدای

 شد بلند خادم صدای

 . باشین اروم. بابا بده صبر بهتون خدا -

 ولو خنده از برق روی سهیال با و زدم پس رو مقنعم خادم شدن دور با نمیومد باال خنده از فسمن

 . شدیم

 . یده صبر بهتون خدا میگه بیچاره: سهیال

 . بسهتوروخدا ... دلم اخ: نالیدم

 .رفتیم نماشی سمت به اشرف خاله برای فاتحه خوندن با بیاین کرد اشاره که مریم دیدن با

*** 

 شد بلند مهق هق

 . کنممی دق من بری تو -
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 که یومدنم بند اشکهام من اما بود شده بامزه خیلی کچل سر و سربازی لباسهای تو خندید،

 . نمیومد

 . کنیمی تحمل اینم کردی تحمل رو اموزشی ماه سه. دیگه نکن زهرا عه: امیر

 زدم بازوش به محکم

  چی؟ بیفتی دور راه اگه کوفت -

 خندید

 . شده دیرم دیگه برم ،نمیفتم -

 با که برم برگشتم ریخت،می که بود اشک چشمهام از شد، دور ساکش با و دادم تکون سری

 انداخت گل خجالت از لپهام خواهرش دیدن

 . سالم -

 خندید

  چی؟ برای گریه سالم علیک -

 . انداختم پایین خجالت از رو سرم

 خندید پرصدا

 . میاد شب هر تو خاطربه بره هم دنیا سر اون نباش نگران -

 . گزیدم رو بم-ل

 خندید دوباره

 . سربازی میره تو خاطربه داره گفت رفتنش قبل -

 زدم غر خودم به نبود، خودم دست عمیقم لبخند
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 . شده کیف خر میگه االن. حیا بی ببند نیشتو -

 . دلم عزیز بشین خوشبخت: گفت دو-ی-س-و -ب رو گونم

  شد، دور ازم و گرفت رو پسرش دست بعد

 !امیر زدن زنگ برای کردم شماری ثانیه و رفتم خونه سمت به

*** 

 دادم جواب تلفن خوردن زنگ با

  امیر؟ الو -

 بود غمگین صداش

  زهرا؟ -

 !کردی بم-ل به جون بگو امیر؟ هچی شد: من

 . اهواز افتادم: امیر

 نشستم زمین رو و شد شل پاهام

 . امیر نکن شوخی -

 فهمید میشد صداش تو از رو بغضش

 . کنممی دق نبینم تورو من زهرا -

 کردن باز راه دوباره اشکهام

  امیر؟ کنم چیکار من -

 شد بلند هقم هق

 . میام ها هفته اخرخدا به. نکن گریه امیر جون زهرا -
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 . نامرد کنممی دق هفته اخر تا من: من

 . اهواز افتادم بگو احسان به برو زهرا برو: امیر

 کردم پاک واشکهام

 . باش خودت مواظب باشه -

 . خدافظ زهرا، باش خودت مواظب هم تو: من

 داد جواب بوق دو بعد احسان، زدم زنگ و کردم قطع رو تلفن

  چطوری؟ -

 . درمون جلو میای احسان: گفتم بغض پر

 . میام االن ؟هچی شد: گفت نگران

 تر کوچیک زما سال یک بود، امیر ادربر احسان سرم، رو انداختم رو چادر و کردم قطع رو تلفن

 .معرفت با و کوچیک داداش یه. داشتم دوسش واقعا ولی بود

 دیدم رو احسان و کردم باز درو

  ؟هچی شد -

 شد بلند هقم هق

 . احسااااان -

 احسان

 . کردی بم-ل به جون که تو ؟هچی شد -

 . اهواز افتاده امیر: من

 خنده زیر زد بلند حرفم شنیدن با
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  دیوونه؟ گرفتی آبغوره این سر -

 . ینمنب چلتو خلو داداش اون کنممی دق من احسان: گفتم اشک با و دادم تکون سرمو

 خندید صدا پر

 ...تازشم. کشیمی راحت نفس یه دستش از میره شدیا، دیوونه -

 سمتم به شد خم

 . رسممی بازیام دختر دوست به راحت منم -

 زدم بازوش به مشتی

 . سرتا تو نممیز احسان -

: گفت دهخن پر احسان و من دیدن با اومدو بیرون خونه از علی امیر، برادر خندید، پرصدا

  گرفته؟ عزا زنداداشمون احسان

 انداختم زیر به سر خجالت از

 . امیر نکنه خفت خدا -

 :گفت خندیدو هم احسان

 . ابجیمو نکن اذیتش -

 :گفت خنده با کردو نگاهم علی

 . زنداداش خدمتما در بود امری -

 توپیدم احسان به شد، دور علی و دادم تکون خجالت از سری

 کنه؟می چیکار داداشت میبینی -

 میکنه؟ چیکار: احسان
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 . برده رو ابروم گفته خونه تو دیگه اینا: من

 خندید احسان

 . بود واویال میرفت و گفتنمی اگه حاال اووووو -

 خندیدم

 . کوفت -

 . باز میام برم من: احسان

 .برگشتم خونه به احسان رفتن بعد و دادم تکون سری

*** 

 . شد گرفته سر از دوباره اشکهام شدو تازه داغم عکسش دیدن با

 دادم جواب گوشی زدن زنگ با

  بله؟ -

 . زهرا سالم: امیر

 شد بلند هقم هق دوباره

  کجایی؟ امیر -

 . دیوونه نکن گریه: امیر

  ی؟ــــکجای: من

 . ریممی داریم وبوسیمات تو: امیر

 نبود خودم دست اشکهام

  ی؟ــــرفتی -
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  زهرا؟: خندید

 بله؟: من

 . در جلو بیا: امیر

  هان؟: گفتم گیج

 . در جلو بیا میگم: امیر

 دهنم به لبمق کوچه سر دیدنش با و رفتم در جلو به چادرم برداشتن با و شدم بلند جام از هول

 اومد

 . رــــامی -

 خندید

 . میرا جون -

 بپرم پایین باال بود مونده کم خوشحالی از

 شد؟ چطور. نمیشه باورم وای -

 خندید

 . دیگه بابامه -

 خندیدم عمیق

 . مرسی خدا وای -

 خندید صدا پر اونم

 .میزنم زنگ بیارم در لباسارو برم -

 . خدافظ باشه: من
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 ..دمپری پایین باال خوشحالی از و شدم خونه وارد کردم، قطع که رو تلفن

*** 

 . مشکیش چشمهای به شدم خیره و نشستم کنارش

 کرد نگاهم خنده پر

  خوشحالی؟ -

 دادم تکون سر

 . تو بودن از بهتر چی خوشحالم، که معلومه -

 کرد نگاهم عاشقونه خندیدو

  کنم؟ پیدا تو از بهتر تونممی کجا من زهرا -

 خندیدم

 . جا همه -

 کرد نگاهم وپشمون عاشقونه

 تو زدم دب حرفهای بهت. نمیاورد دووم میکرد ولم بود هرکی. کردم اذیتت خیلی من زهرا -

 .موندی پام تو اما شدم دوست دیگه یکی با کردم، بازی ابروت با خیابون

 . کنم بغض هم من شد باعث بغضش

 .کردی اشتباه توام. کننمی اشتباه ادما امیر؟ شدی دیوونه: من

 کرد نگاهم اشکش از پر چشمهای با

 . دارم دوستت خیلی قسمخدا به زهرا -

 خندیدم عمیق
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 .دیوونه دارم دوستت منم -

  زهرا؟: گفت خنده پر دادو تکیه دیوار به

 کردم نگاهش عاشقونه

  جونم؟ -

  بگیریم؟ کجا از خونمونو: گفت ذوق پر

  هان؟: گفتم گیج

  ؟بگیریم کجا از خونه کردیم ازدواج میگم برم، خودم گیج قربون -خندید

 . عمته گیج: گفتم اخم پر و زدم بازوش به مشتی

 کردم باز رو نیشم

 . نیست مهم جاش.باشی کنارم تو اینه مهم -

 کرد نگاهم

  بپرسم؟ یسوال زهرا -

  چی؟ بگیریم خونه نداشتم پول اگه: گفت که دادم تکون سر

 اوردم زبون به رو دلم حرف کردم نگاهش

 . کنممی یزندگ هم کوچیک قالی روی خرابه یه تو حتی خونه کوچکترین تو تو با من امیر -

 .کاشت سرم روی ای ه -س-و -ب شدو نزدیکم. داشت عشق داشت ذوق نگاهش

 . زهرا عاشقتم -

 . سوزوندمی رو وجودم اعماق تا که عشقی از شد لبریز دلم

 کرد نگاهم
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 بچه عین زهرا جون به ،کنار میذارم رفیقامو کنم، خوشبختت زهرا میدم قول ازدواج بعد منم -

 .تو پیش فقط گردمبرمی کار میرم پایین ندازممی سرمو ادم

 ریختم بهم رو موهاش و انداختم دست نشست، مها-ب-ل روی ذوقم

 . خودم دیوونه -

 زدم غر و زدم پهلوش به سقلمه شد، چهارتا امیر داداش دیدن با چشمهام. خندید

 . داداشت امیر -

 .انداخت زیر به سر خنده پر و اختاند داداشش به نگاهی

 . میگم مامان به میرم االن: گفت امیر به رو خندیدو عمیق دیدنمون با علی

 . میدونه مامان بابا، برو: گفت خندیدو امیر

 . کردم شوخی بگذرونین خوش: گفت هردومون به رو خندیدو علی

 . شد دور ازمون چشمکی زدن از بعد و

 و پسر یه و داشت سال 28 که بود نازنین بزرگترینشون بودن، جمعیت پر خانواده یه اینا امیر

 کرده زدواجا حاال و بود نامزد اینجا اومدیم وقتی ما که بود حسین دومیشون داشت، دختر یه

 سال 21 هک بود امیر اون از بعد و داشت دختر یه و داشت سال 23 که بود سحر سومیش بودن،

 و گرم خونواده سال، پونزده با احسان بعد و سال هفده با بود علی امیر از بعد و داشت

 ...پرجمعیت

*** 

 . خنده زیر زدم وضع اون تو علی دیدن با

 کردم نگاهم چپ چپ
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  دراز؟ گوش یا دارم دم باشه؟ خیر -

 خندیدم

 . داری کم شمشیر یدونه. شدی زورو شبیه واال هیچکدوم -

 . ضعیفه میدم نشونت: گفت دادو تکون تهدید نشونه به دستشو

 شوندهپو دهنشو دور مشکی شال یه با هم حاال بود، برادرم مثل درست علی. خندیدم عمیق

 . داشت کم شمشیر یه فقط بودو شده زورو شبیه سیاه پا سرتا تیپ اون با بودو

*** 

 خندید بلند علی دیدن با مامان

 . نباشی خسته جان علی -

: گفت شیرینش لحن با کردمی جارو رو جوب که دستش تو جاروی با کردو راست کمر علی

 . باشی زنده

 کرد نگاهش مامان

 . نگی مدیونی خواستی چیزی. ها نکشی گشنگی نیستن اینا مامان یوقت جان علی -

 خندید کردو نگاهم

 . آشپزم یپا خودم من. گرفتیا کم دست خاله -

 تداش املت یه یگهم راست: گفت پرخنده و گفت و انداخت داداشش گردن به دست احسان

 . بکشه اتیش به خونرو بود مونده کم میپخت

 . خندیدیم ها همسایه و مامانم و بااحسان همراه

 (دارم دوسش خیلی که ای همسایه) خانوم سریه
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  امادست؟ خونه میان دارن اینا مامانت علی -

 و شیدمک دستمالم کردم تمیز خونرو خاله؟ کردی فکر چی: گفت انداختو غبغب به بادی علی

 . بجوشه گذاشتم اب پر سماورم

 . بابا خودش واسه کدبانوییه: گفت لودگی با دوباره احسان

 . رفت دویدو بشه نثارش علی طرف از بود مونده کم که لگدی با

 . نشست دوستاش کنار و رفت قلیونش سمت به علی

 پرسید بتعج پر نماما ریخت، قلیون شیشه داخل کردو باز شیرو علی. بودیم کوچه سر هم ما

 . ریزنمی شیر مگه وا -

 . میکنه فرق این. خاله است قهوه شیر: گفت خنده پر کردو نگاه

 شد گرد چشمهام بود شده هک دستش روی واضح و بزرگ که دستش تتوی دیدن با

 . شیطونیا توام علی -

 . عشقمه: گفت خنده پر کردم، اشاره تتوش به کرد که نگاهم

 .خونه عروس بشه مریم تو بعد قراره: گفت ندهخ با اومدو نزدیکم

 دوتا. گیریمب یکی عروسیو دوتا بزنیم حرف امیر با: گفت اروم صدای با دوباره. بلند خندیدم 

 . عروس تا دو دوماد

 . ایشااهلل: گفتم دل ته از و خندیدم

 فردا که گردنرب بود قرار امروز. بود رفته ده به مادرش و بود کرده فوت امیر مادری مادربزرگ

 .بگیرن اینجا رو مادربزرگش هفتمه

*** 
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 رفته مامان و بودن مدرسه ها بچه. کردم نگاه دورم به گیج و پریدم جام از در شدن کوبیده با

 داخل به رو خودش هول با همسایمون خانوم سریه کردم، باز دررو و شدم بلند جا از بانک، بود

  خاله؟ هچی شد: گفتم ترسیده. انداخت

 کرد نگاهم گرانن

  علی؟ -

  چی؟ علی: گفتم آشوب پر دلی با

 . مرده میگن: خاله

 افتاد جون بی کنارم دستهام

  اخه؟جوری چه خدا یا -

 کجاست؟ مامانت میان، االن بیا بیمارستان، رفتن دونمنمی: خاله

 . بانکه: گفتم هول 

 . بیا زود باشه: گفت و رفت بیرون در از

 . خدایا نه: گفتم التماسانه و چرخیدم دورم به گیج مو ردب هجوم خونه داخل به

 کردن معج بعد و اومدم خودم به. ننداز جونشون به رو دیگه یکی نشده تموم دیگه عزای یه

 به راباضط. اومد کوچه از شیون صدای که انداختم سرم به چادری صورتم سرو شستن و جاها

 . زد چنگ دلم

 رابخ حالش احسان... ریخت دلم پوش سیاه خانواده دیدن با که کوچه کردم پرت رو خودم

 . میزدن جیغ و میزدن سرشون به هم خواهرا و بود رفته حال از بودو شده

  ؟هچی شد: گفتم و گرفتم رو نازنین دست بردیم، هجوم سمتشون به خاله با
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 . رفت علی زهرا، شدیم بدبخت: گفت کردو مل -غ-ب دید منو تا

 . شد اشک از پر چشمهام

 . بگیم بهشجوری چه! کنهمی دق بفهمه امیرنازنین: 

 ... شد خیس صورتم امیر اوری یاد به با

 . کن اداره جورییهتوروخدا  ای، خونه این عروس تونازنین: 

 که بردم مهجو احسان سمت به فرستادم، داخل به رو نازنین و کردم باز درو دادمو تکون سری

 پر و نشستم سرش باالی.بود گرفته رو دستش دومادشون و بود افتاده کوچه وسط حال بی

  داداش؟ پاشو؟توروخدا  داداشی؟ احسان؟: گفتم بغض

 هق قه و شد بلند و گرفت دستهامو دیدنم با کرد، نگاهم و کرد باز رو جونش بی چشمهای

 کرد

  اخه؟ بود سالش چند مگه... رفت علی اجی، شدم بدبخت -

 شد جاری اشکهام

 . بدن خبر قراره نشده، خبری هنوز زیزمع احسان -

 گرفت اوج هقش هق

 . کشیدن روشو دیدم دیدم خودم -

 زد یخ دستهام

 . توروخدا  داخل، بریم پاشو ابجی مرگ احسان -

 .بردم خونه داخل به و کردم بلندش و گرفتم دستهاشو

*** 
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 زد جیغ دویدو بیرون به امیر مادر

 . پسرم منتظر بشینم خواممی من -

 . کردمی خفه بغض

 .میاد علی تو بریم پاشو جان ماماننازنین: 

 گرفت رو نازنین دستهای انداختو دست

  خوبه؟ حالش علی بگو راستتوروخدا  -

 :گفتمی دروغ و ریختمی اشک نازنین

 . بره راه تونهنمی دیگه. شکسته پاش فقط مامان اره -

 . داشت دلی چه نازنین، داشت دلی چه

 .... بره راه هنتون مگه میشه چی بیاد، پسرم تا شینممی پس: گفت و نشست در دم امیر مادر

 بود مادر اون فهمید،می دلش میریخت، اشک

 .... کنممی کولش بره بخواد هرکجا پاهاش، میشم خودم پسرم، نوکر شممی خودم -

 چه.... سوزوندمی رو غریبه ادم استخون ته تا ساله هفده جوون یه مرگ. کردنمی هق هق همه

 ! خواهراش مادرو به برسه

*** 

 امید کن یکاری: گفتم کالفه

 کرد نگاهم

 . ببینه تورو نباید کنم، چیکار -

 کردم اخم
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 . مهمه امیر فقط برام -

 . دنبالش میرم: امید

 . کن ارومش توراه: من

 . میاد حالی چه با میدونه خدا شنیده پادگان تو اون: امید

 دادم تکون سری

 . روب -

 . خدافظ رفتم: امید

 .نشستم نازنین کنار و برگشتم خونه داخل به امید رفتن با

*** 

 .برد ماتش سیاه های پرچم دیدن با اومد دهنم تو قلبم دیدنش با

 زدم صداش اروم و رفتم سمتش به

  امیر؟ -

  چیه؟ برای مشکیا پرچم این زهرا: گفت بهت با و کرد نگاهم

 زد چنگ رو گلوم بغض شدو پر چشمهام

 . میگم بهت خونه برو امیر -

 ببندم چشمهامو و بلرزم شد باعث فریادش

  چیه؟ برای اینا میگم -

 ریخت اشک

 . نیست خوب حالش گفتن شکسته پاش گفتن من به زهرا -
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 . دنبو داغدار برادر گر نظاره گریه با مردم گرفتم، دستهاشو شد، خیس اشک از صورتم

 ادد تکونم زدو پس دستهامو

 . بگوتوروخدا  نمرده، علی بگو زهرا -

 .امیر باش اروم: گفتم خیس صورت و بغض با

 زد هق

  چیه؟ برای هان چیه؟ برای مشکیا این زهرا -

 گرفتم رو هقم هق جلوی زور به

 . باش ارومتوروخدا  امیر -

 زد هق مردونه بلندو اومدو فرود زانوهاش روی

 . علی داداش! من داداشی -

 از ها شیون میرا ورود با بردنش، خونه داخل به کردنش بلند از بعد و کردم اشاره رضا و امید به

 . ریختم اشک و زدم هق! شد بلند فریادها شد، گرفته سر

 ندوقص گاو سمت به شدو خونه وارد مشکی پیرهن و اشکی صورت با اینا امیر بزرگ دوماد

 حسن سمت به عروسشون و امیر مادر سحرو علی عکسهای کشیدن بیرون با کرد، بازش و رفت

  بردند، هجوم اقا

 میزد جیغ سحر

  چطوره؟ علی موندی، بیمارستان تو تو ؟چی شد حسن -
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 اقا حسن ،شد بلند زنانه های جیغ شد بلند ها شیون کرد، پاره عکسهارو مردونه بغض با حسن

 که دومادشون هب بود هزد زل و بود داده تکیه دیوارها به مات احسان میزدن، هق مردونه امیر و

  کرد،می پاره رو برادرش عکسهای

  ی؟ک تا اما بمونه پنهون موضوع داشت سعی خیلی ریخت، اشک شدو ازاد باالخره نازنین

  رفتم، احسان سمت به و شدم بلند

 داداشی؟ احسان: من

 . بود دومادشون به خیره همچنان نگاهش

 احسان؟: گفتم نگران

 سمت به که رو دستم کوبید،می سینم به وار دیوونه قلبم. دادینم نشون العملی عکس هیچ

 باالی و دمز جیغ بلند لرزیدن، کرد شروع افتادو زمین روی دستم برخورد با بردم احسان شونه

 دندونهاش نبی زبونش لرزیدومی احسان! اوردند هجوم سمتمون به همه نشستم، احسان سر

 زدم جیغ. میداد فشار زبونش روی قدرت باتموم دندونهاشو بودو شده قفل

 . کنین کاری یه میشه، قطع زبونش االن -

 رو زبونش من و کرد باز هم از رو احسان فک توانش تموم با اوردو هجوم مهدی مادر خانوم امنه

 . فرستادم تو

 شد بلند هقم هق

 . شده چوب عین بدنش -

 با برگشتم، و ریختم کاسه داخل رو سرد اب و بردم هجوم اشپزخونه سمت به و شدم بلند جا از

 بعد. کشیدم صورتش روی و کردم اب تو رو دستم و نشستم سرش باالی جمعیت زدن کنار
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 اومدو در سفتی و بودن چوب حالت از بدنش اروم اروم دادم، ماساژ اروم اروم رو دستهاش

 کرد هق هق دیدنم با کرد، باز چشمهاشو

  رفت؟ داداشم دیدی رفت؟ دیدی زهرا -

 . شد بلند هقم هق

 ریختمی اشک بودو کرده ل -غ-ب رو زانوهاش که کرد امیر به نگاهی احسان

 . بگیریم عروسی یه واستون بود قرار -

 کرد نگاهم احسان شد، بلند ها گریه صدای شد، گرفته سر از ها شیون

 . باشیم داشته دوماد دوتا و عروس دوتا بود قرار -

 .زدنمی جیغ و زدنمی صورتشون سرو به( هخونواد عروس) پریسا و سحر

 . ترکونممی عروسیمون تو محلو گفتمی بود، خوشحال انقد -احسان

 . بود جانسوز امیر امیرو مادر های هق هق

 شد بلند احسان فریاد

 . ندیدم شدنتو دوماد من. ندیدم عروسیتو هنوز من رفتی؟ کجا خوبم داداش -

 .کردیم خاکستر رو وجودم تمام احسان حرفهای ماا سوزوند،می ادمو جگر ها گریه

 شد بلند سحر جیغ صدای

 ...علیییییی.... تقدمها قربون... من ناکام داداش... من جوون داداش.... من ساله هفده داداش -

 حرف ونا فدای خودم من! داداش میشم گذاشتی قدم که راههایی اون فدایی تنه یه خودم من

 .. .داداش بشم شیرینت زدن

 ... ناکامم داداش. بودی ساله پنج و بیست جوون یه مثل که بشم هیکلت اون فدای من
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 نداختا طنین صداش صورتم، جلوی گرفت جون علی ی چهره! نمیومد کم جوشید،می اشک

 گوشم تو

 !عشقمه -

 ... من ی خنده

 . ومادد دوتا عروس دوتا... همزمان.... بگیریم عروسی تا دو زنممی حرف باهاش: علی

 ... داغدار مادر خواهرهاو های شیون با شد قاطی هقم هق

 ! سوز جگر بودو سخت چقدر جوون داغ

*** 

 جمعیت ینا... بود مرده شهرک تو که جوونی اولین بود، غلغله. برداشتم قدم بیرون سمت به

  ساله؟ هفده جوون یه جون بی پیکر بودن؟ اومده چی تماشای برای

 .... شیونها این از شدمی سیخ تنم موهای شد، بلند جیغها شد، بلند ها یونش امبوالنس اومدن با

 اومد بزرگ دوماد سمت به جمعیت دیدن با شد پیاده آمبوالنس از که مرد

 اینهمه بین بیاریم جنازرو و کنیم ریسک تونیمنمی جنازه تشریح و خودکشی دلیل به -

 .. بشه باز شجراحتها جای جنازه و بیارن فشار ممکنه جمعیت،

 .... بارها و ها بار شد، تکرار ذهنم تو خودکشی کلمه

 . بیننشمی امبوالنس تو خانوادش نداره عیبی: اقا حسن

 .... عزیزشون با وداع برای رفتم امبوالنس داخل به خانواده کردو تایید مرد

*** 

 ... شد بلند امیر مادر و نازنین سحرو های شیون صدای

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 زهرا ابراهیم زاده –حماقت محض  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

114 
 

 . دوختم چشم علی پوش کفن جنازه به فراوون بغض با

 کردمی گریه زدومی جیغ نازنین

 جا اونجا. ههیکلی من داداش شه؟ جا قبر تو جوریه چ .ببینین هیکلشو... داداشمو ببینین -

 . نمیشه

 کردمی فکر دیدمی هرکس که ای ساله هفده پسر شد، بلند هقم هق علی هیکل اوردن یاد به با

 . اندام درشت بودو هیکلی. لستسا پنج و بیست جوون یه

 به زنها. رفتگ باال شیون جنازه نشدن جا با. دادند هول قبر داخل به گرفتندو کفن از مرد دو

 که بذارن کج کمی رو هجناز تا داد دستور اقا حاج. کردندمی شیون و ریختندمی خاک سرشون

 شد، هونپن خاک خروارها زیر ها شانه اون و هیکل اون ثانیه از کسری در و بشه جا هیکلش

 بودو کرده ل -غ-ب رو زانوهاش فقط. نریخت خاک جنازه روی حتی. بود امیر به فقط نگاهم

 . میزد هق

 شدنمی بلند میزدو جیغ نشد، بلند علی مادر که کردیم رفتن عزم خونی روضه از بعد

 . ذارمنمی تنها پسرمو شم،نمی پا -

 . توروخدا  مامان شوپا: گفت مادرش دست از گریه با سحر

 :گفت گونه التماس و انداخت سحر چادر به دست

 . برم بذارم کجا سیاه سردو قبرستون این تو. سحر ترسهمی تنهایی از علی میدونی تو -

 زد هق کشیدو اغوش در رو خاک

 ! بمونی تنها ذارمنمی بترسی، ذارمنمی! ذارهنمی تنهات مامان. نمیرم جا هیج پسرم -
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 قربون داخ اخ! صحنه این از نگیری اتیش و ببینی میشد مگه نسوزه؟ دلت و ببینی شدمی مگه

 .حکمتت

*** 

 میزد هق گرفتم اغوشم تو رو سرش

 . زهرااااا -

 . زهرا جان: گفتم اشک با

 زندگی باهاش سال هفده که رو داداشی بره یادمجوری چه بمونم؟ زندهجوری چه من: امیر

 . کردم اذیتش م،کرد گریه خندیدم،. کردم

 زد هق دوباره

 ! کنیمی نابود خودتو. نکن اینطوریتوروخدا  امیر -

 میزد هق توجه بی

  راسته؟. کنیمی فراموش میگن سرده، خاک میگن زهرا -

 ... میگفتم چه

 عروسی دوتا کردم قبول وقتی دونینمی کنم،می دقخدا به کنم، فراموش زود کاش زهرا: امیر

 . گیرمیم عروسیو من کنی عروسی خرج هیچی ذارمنمی گفتمی کرد، ذوقی چه بگیریم

 . نبود خودم دست هقم هق

 عروسیجوری چه من حاال نیفته؟ یادم علی و کنم عروسی تو باجوری چه من حاال زهرا: امیر

  ؟جوریچه بره؟ یادم داداشمو و بگیرم
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 نابودش بن و یخب از ساله هفده برادر مرگ... نبود خوب من امیر. ریختممی اشک پاش به پا

 . بود کرده

 کردم رها اغوشم از رو سرش داخل به رضا اومدن با

 . بریم پاشو داداش -

  کجا؟: امیر

 گرفت رو امیر دست اومدو جلو

 . بذاریم تنهاش نباید داداشته، اول شب و غریبان شام امشب -

 کرد زمزمه زدو ضجه زد، ضجه دل ته از و انداخت پایین رو سرش

 ... داداش سالمه، هفده داداش غریبان شام داداشمه، قبر اول شب -

 . ریختمی اشک من با همراه هم رضا

 شدم بلند هم من. کرد بلندش و کشید رو دستش رضا

 . نیست خوب حالش باشین مواظبشتوروخدا  -

 داد تکان سر

 . زنداداش راحت خیالت -

 .برداشتم قدم خونشون سمت به اونها رفتن با کردمو تشکری

*** 

 امیر درپ میزدو جیغ امیر مادر. شدم امیر پدر و مادر جدل و بحث صدای شدم که حیاط وارد

 . کشیدمی فریاد

 . رفتنمی اون زدینمی گوشش در سیلیو اون اگه تو کشتی، بچمو تو: امیر مادر
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 شد بلند امیر پدر فریاد صدای

 . رفت سالم دههف پسر رفت، پسرم خوبه؟ لمحا من کنیمی فکر یانه؟ کنیمی بس زنیکه -

 دبلن روش دست شدومی چالق دستم کاش. گشتبرمی عقب به چی همه کاش خدا اخ

 . کردمنمی

 . دیدم پریسارو که برگردم عقب به خواستم

 دادم تکون تاسف روی از سری

 . نرفتم کننمی بحث دارن دیدم تو، رفتممی داشتم -

 داد تکون سر کالفه

 ... بذارن کنار دعواهاشونو نشد باعث هم علی مرگ -

 . شن درست بگذره یکم شاید داغدارن،: من

  ؟هچی شد که دونینمی: پریسا

 ؟هچی شد یعنی که دادم تکون سر

 اورد پایین رو صداش نشستم، هم من و اب شیر پای نشست

 شو اماده میگه انمام به میره بابا اخری روز اونجا مامان، مامانه مراسم واسه ده بودن رفته -

 که؟ شناسیمی امیر ی خاله مینا بعد برسه، بهشون نیست کسی تنهان خونه پسرا تهرون بریم

 دادم تکون سر

 . اره -

 کسی گفته باباهم بمونه، امشبم باید خواهرم ببری خواهرمو ذارمنمی من میگه میاد مینا: پریسا

 . برممی زنمو من نکنه دخالت زندگیم تو
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 وقتاون میرهمی توام عزیز دیگه دوروز ایشاال برو گفته زده داد مینا اومدنمی داشتن یوقت بعد

 . اومد علی خبر بعد دوروز نمیایم، ما

 شد گرد چشمهام

 . رحم بی چقد -

 . راهه وت بزرگ جنجال یه ختم شدن تموم بعد: گفت گونه نجوا اوردو تر پایین صداشو پریسا

 گرفتم گاز رو زبونم

 . میزنه اتیششون بفهمه امیر ،توروخدا  نگو وای -

 . میاد دیگه ماه یه بره پادگان بره امیر بذار نگو هیچی تو: پریسا

 دادم تکون سر

 . راحت خیالت -

 . میان مهمونا االن تو بریم پاشو: پریسا

 . داخل رفتیم باهم و گرفت رو دستم

*** 

 ردم،ب هجوم در سمت به و پریدم مجا از جیغ و شیون صدای با که بودم بیدار و خواب تو

 شیون دایص... بودم شده دیوونه. برگشتم خونه به و کشیدم اسوده نفسی کوچه خلوتی بادیدن

 . بودن شده اینطور هم ها همسایه من، تنها نه بود، گوشم تو جیغ و

 همسایه بقیه با هم مامان نرفتم و نداشتم مدرسه حس من و بودن مدرسه ها بچه معمول طبق

 . بودن اینا امیر خونه ها
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 و خونه ردنک جور و جمع بعد و شدم بلند جا از شد، اشک از پر چشمهام علی اوردن یاد به با

 ...درسهام پای نشستم

*** 

 کشیدمی فریاد مادرش سر دوباره که بهش دوختم و نگاهم و پریدم جا از امیر فریاد با

 ...خواهرای اون و ییتو داداشم مرگ مسبب همون ...زنیکه بابا گمشو -

 ایستاده رهنظا به هم دوستاش اومد، جوش به خونم تموم کردمی مادرش نثار که کلماتی از

 . دیدنمی رو مادر به پسر های فحش و بودن

 پدرو اونروز ویاگ کرده، خودکشی چرا برادرش فهمید امیر اومد، سرم ترسیدممی که چیزی از

 پدر و موندمیم مادرم ختم من ذاشتیمی باید تو میگه مادرش میشه بحثشون باهم امیر مادر

 واداریه به داشت دوست زیاد خیلی رو مادرش هم علی میزنه، مادرش به سیلی عصبانی امیر

 امیر بابای ارک بااین و بزنیش نداری حق مادرشه داغداره من مادر: میگه و میشه بلند مادرش از

 داخل رو وشم مرگ بیرونو میزنه خونه از علی و هگیرمی کتک زیر رو علی و میشه تر اتیشی

 ! کشهمی سر و کنهمی حل نوشابه

 : گفت اشک با امیر و علی دوست محسن وقتی سوخت جگرم

 ترسوندن طفق نبوده خودکشی قصدش گفت بهم بیمارستان رسوندممی رو علی داشتم وقتی-

 . نکنن دعوا دیگه که بوده پدرش مادر

 :گفت علی که میزد وهق ریختمی اشک محسن قتیو جوشید اشکهام چشمه

 شده منم روح شدن اروم واسه بگو اینا مامانم بهتوروخدا  برم، قراره اینکه مثل ولی داداش -

 . نکنن دعوا دیگه
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 ... بود داده جون محسن اغوش تو علی

 . شد هم بیشتر هیچ نشد که تموم دعواها علی مرگ از بعد

 کشید یرونب افکارم از منو امیر صدای

 ...  هتوی کردی، خاک زیر داداشمو تو نریز، تمساح اشک...  خودتو کن جمع...  اخه -

 زدم فریاد امیر به رو و رفتم سمتشون به و شدم بلند اخرش فحش با

 . امیر کن بس -

 پروا بی بودو وقیح امیر

 ... ی زنیکه این -

 گرفتم سمتش به تهدید عالمت به رو دستم شد، خفه نشوندم گونش روی که سیلی با

 ! طرفی من با بدی فحش مادرت به دیگه یبار -

 میریخت اشک که انداختم امیر مادر به را نگاهم

 تو؟ یا بوده اون شکم وت ماه نه بیشتر؟ مادرش از هان؟ برادرتی؟ دلسوز چقد بینی؟نمی حالشو -

  اون؟ یا دادی شیر تو

 اتیش داری رتماد از بیشتر. سوزهمی مادرت زا بیشتر دلت که ننداز غبغبت به با االن پس

  میگیری؟

 جهنمه؟ وسط جات نکنه حاللت اگه میدونی احمق: گفتم و دادم تکون تاسف نشونه به سری

 که نداشته نگهت توشکمش ماه نه کرد؟ جمعت نمیشه خیابونا کنار از کنه آقت اگه میدونی

 مردی؟ خیلی کنی؟ مادرت بار یهخیابون زنای الیق که رو فحشی و وایسی روش تو االن
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 داده یاد بهت کردن حرکت و زدن حرف که مادری رخ به فحشات بازوتو زور با مردونگیتو

 . نکش

 . بود پشیمون نگاهش

 اب انلیو یک و کردم هدایت خونه داخل به رو امیر مادر و گرفتم ازش حرص با رو نگاهم

 ! شه تااروم دادم دستش

 رقم رو دبختییب کردم که کاری با اونروز من زنن،می رقم رو شونبدبختی خودشون ادما میگن

 ....زیاااااد خیلی. داشت زیادی خیلی تاثیر ایندم تو که زدم

*** 

 *... بعد دوسال*

 هم قصد ودوب نیاورده در سیاهشو پیرهن امیر مادر دوسال از بعد گذشتمی هم پس از روزا

 همه ردنک رسمی به بود مصر بودو شده تموم ازیشسرب که بود دوهفته امیر بیاره، در نداشت

 . چی

 کرد بلند صداشو کالفه

  کنم؟ چیکار میگی -

 دادم تکون سری

  خاستگاریت؟ بیام من خوایمی. چاره چم -

 شد باز نیشش

 . میشد خوب خیلی زهرا وای -

 گرفتم بازوش از نیشگونی
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 . عزیزم نگو پرت چرتو -

. کنیممی تموم نشه رسمی چی همه اگه امیر میگم جدی الکام: گفتم و کردم جدی رو قیافم

 . کنم بازی خودم باابروی تونمنمی خیابون کوچه تو این از بیشتر

 نگاه لیو نگفتم هیچی کن کمک اینا مامانم به تکونی خونه تو گفتی خونتون بردی منو عید

 . بهت ندازممی خودمو دارم من انگار بود جوری یه مردم

 . است تازه داغم میگه مامان کنم؟ چیکار میگی زهرا: امیر

 دادم تکون سر کالفه

 شده ابرومم خاطربه بره پیش اینطور اگه اما ندارم، موضوع کردن رسمی به اصراری هیچ من -

 . باشم گفته کشم،می کنار

 . شدم خونه وارد و شدم رد کنارش از بیخیال

*** 

  بازی؟ برف نمیاین: گفت زدو در خانوم سریه

 ! خاله بریم رفتن اینا مامان: گفتم و کردم پام پوتینهامو

 بود، نشسته برف روش زانو تا بودو چمونکو ل -غ-ب که بیابونی به رفتیم خانوم سریه با همراه

 سرو و بود دبلن هامون خنده صدای... رگبار به بستیم اینارو مامان کردیم شروع ورود محض به

 . بود برفی صورتمون

 کشید کنار مامان، دنش خسته با

 . زدم یخ سرکوچه میرم من -

 خندیدم
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 . برو باشه -

 چپ و مدماو خودم به برف گوله یه ناگهانی کوبیدن با ایستادم، سیخ دوستاش امیرو بادیدن

 اومد سمتم به خنده با که کردم نگاهش چپ

 ! ببخشید زهرا -

 کرد نجوا خنده با که گرفتم ازش رومو قهر با

 . میزنه حرف مامانت با داره مامان -

 سمتش به چرخوندم سر

 . بود جالبی جوک -

 خندید

 . شهنمی باورت ببین برو اخموشو ی قیافه بخورم -

 وقمذ. خودم مامان امیرو مادر دیدن با که رفتم کوچه سر سمت به و کردم نگاهش مشکوک

  شد، اب دلم تو قند و شد برابر چند

 پروند جا از منو صداش

 . خانومم شیمی داری -

 انداختم باال ابرو خنده پر و کردم نگاهش

  حاال؟ بشم زنت قراره من گفته کی -

 . صورتت توی ذوقِ: گفت کردو نگاهم عاشقونه

 این تو که شدم گرمایی مات من شدو گرم که بود پیشونیم بعد و انداخت ورش دور به نگاهی

 . کرد گرم تنمو عجیب سرما
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 . شد ورد ازم خنده با کردو نگاهم

*** 

 کله با تا شدن باعث بودن شده لیز برف اثر در که هایی سرامیک که بردم هجوم مامان سمت به

 . بخورم زمین به

 . شد بلند همسایه ی خنده صدای

 . نیست دیر دادن مثبت جواب واسه دختر نکن هول: گفت خنده با خانوم سریه

 . هوله دختره گنمی االن دختر واشی: گفت حرص با گزیدوب -ل مامان خنده، صدای دوباره

 امیر؟ مامان گفتمی چی مامان: گفتم ذوق پر و شدم بلند زمین رو از مامان کمک با

 گزیدب -ل دوباره

 . بکش خجالت خانوم سریه از دختر -

 . مردم دیگه بگو خودمونه، از خاله بابا: گفتم و زدم خانوم سریه به چشمکی

 خترشد ذوق از کرد ذوق خندیدو مامان

 اطالع ها هخانواد منه پسر مال دخترت ایم، چیکاره ما پسندیدن همدیگرو پسر دخترو گفت -

 .... نشون واسه بیایم نشون یه خریدن بعد و کنه جور جمعو خودشو پسرم تا باشن داشته

 ! مامانی عاشقتم: گفتم و کردم ل -غ-ب رو مامان کنم، غش بود مونده کم ذوق از

 شد بلند خانوم سریه ی خنده

 . شد تموم باالخره مبارکه، -

 بازیهای دیوونه شاهد دوسال این. دم-ی -س -و -ب هم رو اون و پاشیدم صورتش به لبخندی

 ... دیدممی وجودش تو رو شادی هم االن! عشق این از کردمی بودوذوق امیر منو
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 تازه دونستمی کی اما... روز بهترین عنوان به کردم، حک خونمون دیوار روی رو اونروز

 ...خوردمی رقم داشت من بیچارگی

 !بار تاسف و سیاه... شد سیاه بعد به شب اون از من زندگی دونستمی کی

*** 

 خنده زیر زدم حال اون تو غزل دیدن با

 . قیافشو -

 .نخند زهرا زهرمار: غزل

 . دیگه داره خنده قیافت :زهرا

  مطمئنی؟ غزل: گفتم بود بم-ل رو که ای خنده ته با و کردم نگاهش

 بود غمگین کرد، نگاهم

 . کنیممی ازدواج دیگه اره -

 گرفتم دستم توی رو بازوش

 . باشی داشته دوسش تونیمی عمره، یه نیستا روز دو یکی بحث غزل -

 !ندارم ای دیگه چاره اومد،من وجود به شاید :غزل

 کنی؟ فراموش حسنو تونیمی: من

 میومد حسن اسم که یشههم مثل شد، اشک از پر چشمهاش

 بهتره! افتممین یادش منم. خوشه دختره بااون کافی اندازه به اون زهرا، کرده فراموشم حسن -

 . ندم امید خودم به الکی

 بود تر سوزناک گریه هزارتا از خنده این میدونه خدا اما خندیدمی کرد، نگاهم
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 . نبوده تدوس کسم باهیچ یدونه، اقا، چشه؟ میالد مگه اشم تازه -

 خندیدم 

 !بشی خوشبخت میدونم؟ چه... اما. نیست شکی اونکه تو اقاست واقعا میالد -

 شدم بلند جام از

 . دیگه میرم من -

 شد بلند هم غزل

 ! بشین زری؟ میری کجا -

 . ه*ل*و*ت کنیا دعوتم بابا، وقته دیر: من

 خندید

 . میشه هم تو بدون عروسی مگه اصال -

 . اومدم بیرون شون خونه از کوتاهی خداحافظی از بعد. دم-ی-س-و -ب رو صورتش و خندیدم

 بودن شده شناا باهم ساده خیلی اتفاق یه طی که بود غزل خانواده دور فامیلهای از یکی میالد

 عقدش روز وقتهیچ کنن، ازدواج بود قرار زودی به کردو عقد غزلو بااصرار میالد حاال و

 که بود شده خشگل انقد کرد،می مات و حیرون رو ادم غزل گیر نفس زیبایی شه،نمی فراموشم

 تغییر مینه برای نبود ارایش اهل زیاد غزل اومدم، اشتباه کردم فکر دیدمش که ورود محض به

 .خوندممی نگاهش از رو این بودو غمگین اما. بود توصیف قابل غیر واقعا عقدش تو زیادش

*** 

 امیر فریاد صدای وایسم، شد باعث اینا امیر خونه از بلند یها فریاد صدای شدم که کوچه وارد

 بود بلند
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 . گیرمنمی ور کشت داداشمو که رو عفریته اون دختر من حالیتونه؟. گیرمنمی اونو من -

 . وایسادم فالگوش کنه حس و نبینه منو کسی که کردم حرکت و دادم تکون سری

  مامان؟ نبودم من چخبره: گفتم مامانم به خونه به ورود با

 داد تکون سر

 . گیرمنمی راتب رو کسی زهره، مینا، دختر جزه ب من انداخته راه بیداد و داد امیر مامان -

  ردم؟ک کاری من میزنه؟ حرفو چرااین خو؟ هچی شد. اهلل بسم: گفتم شده گرد چشمهای با

 کرد نگاهم

 همینجور رفتی تو وقتی از شده، ور این به رو این از اون بعد اومد ابجیش دیروز نگو، چرت -

 . کننمی عوا دارن

 . خورهمی زنگ داره گوشیم شدم متوجه لباسهام اوردن بادر

 .دادم ج امیر اسم دیدن با

  بله؟ -

  زهرا؟: امیر

 جونم؟: من

 . شد دعوام بامامان: امیر

 راه اون به زدم رو خودم

  چرا؟ -

 کسی خاستگاری خالت دختر بجز من گف ریخاستگا بریم گفتم مامان به صبح امروز: امیر

 . نمیرم
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 شدم ناراحت

  چراخوب؟ -

 کوچیکرم بزرگم داداش بندازن خواستنمی رو بزرگه. دونممی من... ی خاله اون تقصیر باز: امیر

 . بگیرم باید من حتما

 . کنیم تموم بهتره ناراضیه، مامانت امیر: گفتم غمگین

 . یااون کنم زندگی خواممی من ناراضیه که جهنم به: امیر

 . امیییییر: گفتم گونه اخطار

 میگذرم جونم از. کنمنمی ولت بیاد هم دنیا زهرا میگم چی ببین زهرا؟ مگه میگم دروغ: امیر

 ! نه تو از اما

 ... نکنم من که کردنمی ذوق حرفها نای شنیدن از دختری کدوم نشست، مها-ب-ل روی خنده

 . مادرته بگذریم، ازش همینجوری که نیست چیزی این امیر،: من

 خندید عصبی

 . نیست چیزی که مامانم! گذرممی ندارم و دارم که هرچی از خاطرته ب من زهرا؟ چیه مادر -

 خندیدم

 . دیوونه -

 خندید اونم

 . من زهرای عاشقتم -

  امیر؟ کنیم چیکار حاال: من

 . بیاد اون میزنم حرف ابجیم با: امیر
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 رو یزاچ بقیه انگشترو پول چی با! نداری کار که تو ضمن در که، نمیشه مامانت بدون: من

  میدی؟

 . هست لیمشک یه فقط فروشم،می کباب خیابون کنار نشد اگه زهرا کارم دنبال: امیر

  چی؟: من

  کشی؟مین خجالت فروشه؟ جیگر شوهرش این نمیگن مردم خاستگاریت بیام من اگه زهرا: امیر

 زدم کشدر از عمیق لبخندی

 که کنیمین دزدی میاری، در حالل پول که کنینمی خالف کار چرا؟ خجالت دیوونه نه -

 . بکشم خجالت

 صدا پر خندید

 .عاشقتم من، خانوم زری عاشقتم -

*** 

 فیدس لباس تو غزل دیدن با. کرد کر رو گوشمون ارکستر صدای الناز و من شدن وارد با

 به ودشوخ زدو جیغ دیدنمون با که رفتیم سمتش به نازال با شد، اشک از پر چشمهام عروسی

 . انداخت مونل -غ-ب

 !عوضی شدی خشگل چقدر: گفتم بغض پر و دادم فشارش خودم به محکم

 اومد بیرون م-ل-غ-ب از

 شدم؟ قشنگ جدی -

 خندید الناز

 . ایه رژگونه چه این رژیه؟ چه این. شدی... شبیه -
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 برچیدب -ل غزل

 . بابا گمشین -

 وسطو یمرفت الی با لباسهامون اوردن در بعد و کشوندم میزی سمت به و گرفتم النازو تدس

 . اومدینم باال خنده از نفسم میاورد در الی که اداهایی از ص،-ق-ر-ب کی ص-ق-ر-ن حاال

 کرد شروع دوباره الی گرفتیم، جا غزل کنار اهنگ شدن تموم از بعد

 . غزززززل -

  چته؟ زهرمار :گفت داد با تقریبا غزل

  رفتی؟ آرایشگاه کدوم: الناز

 . پارادایس: غزل

 کشیدم توهم اخمهامو

 . نکن شوخی -

 . گرفت هفتصد شب یه واسهخدا به: غزل

 . صورتت به زده گند همین واسه: الناز

 شد گرد غزل چشمهای

  میگی؟ جدی -

 گرفت سمتم به کاغذی دستمال کردو باز ارایششو کیف الناز

 . ژشور کن پاک -

 . الی نگو چرت اوووو: گفتم گرد چشمهای با

 :گفت خندیدو الناز
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 . کن پاک رژشو کوفتیو این بگیر درنیاوردم چشاتو جفت تا عزیزم-

 کار زلغ صورت رو دوهزارتا سرعت با که بود الی وبعد کردم پاک غزلو رژ و گرفتم حرف بی

  .ص-ق-ر پیست وسط کنم غش خنده از بود مونده کم. کردمی

 شد رهمد غزل صورت که خنده زیر زدم بلند برگشت سمتم به که غزل الناز کار شدن تموم با

 شدم؟ زشت چته؟ زهرمار -

 زدم هاش گونه روی محکمی ی ه-س-و-ب

 . کرد ترت قشنگ پارادایس از الناز شدی، تر عالی برم، قربونت الهی -

 . خندید هم الناز شدو باز نیشش

 دپیچی سالن تو مردی صدای

 اقا افتخار به ستد یه. زنونه بخش تو میرن دارن داماد آقا که باشن داشته اطالع زنونه قسمت -

 . بزنین دوماد

 :گفت فشردو رو دستم ذوق پر غزل شد که بلند دستها صدای

 . میاد داره حسن زهرا وای -

 . شد اشک از پر چشمهام... فشرد رو گلوم بغض شد، محو اهسته اهسته لبخندم

 انداختم، رمس روی و رفتم شالم سمت به و شدم جدا غزل از و افتاد دستم بهونه میالد رودو با

 . دادم قورت رو امونم بی بغض

 . دادم اباشش هردوشون به بغض با من و یدنص-ق-ر پیست وسط میالد و غزل

 و گرفت رو میالد دست گرفت تاییدمو وقتی و انداخت من به نگاهی غزل شام خوردن از بعد

 . نشستن ما میز سر اومدن
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 میالد سمت هب اوردو در گیتاری میز زیر از شدو خم غزل میالد با پرسی احوال و سالم از بعد

 . شد بلند دست و جیغ صدای گرفت،

 میالد اهنگ قغر زدن، رو شادمهر از اهنگی کرد شروع کشیدو بیرون گیتاررو میالد ما اصرار با

 دلیل میریخت، اشک بهار ابر مثل شدم، غزل اشک از پرو گرفته صورت متوجه که بودم شده

 شب و ریخت دلم به عالم غم دونستم،می خوب رو اشکهاش دلیل دونستم،می رو بغضش

 ...شد زهرمارم

*** 

 باز هم از مها-ب-ل نازنین دیدن با کردم، باز و رفتم در سمت به و شدم بلند جا از در صدای با

 شد

 . خاله نازنین سالم -

 کرد نگاهم باز باروی همیشه مثل نینناز

  خوبی؟ عزیزم سالم -

 دادم سرتکون

 ممنون -

  هست؟ مامانت: نازنین 

 دادم تکون سر

 . تو بیا خاله اره -

  دارم کارش بیاد کن صداش نه: نازنین

 . داره کارت خاله نازنین مامان: وگفتم رفتم داخل به لبخند با
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 . باشه خیر: گفت تنداخمی سرش به که چادررو شدو بلند

 .خیره: گفتم شیطنت با و خندیدم

 

 دیشب امیر میدونم اما گفتن،می چی شنیدمنمی در، جلوی رفت کردو نثارم ای غره چشم

 ... ببین و بیا کرد بپا جنجالی

 . کشممی خودمو یا زهرا خاستگاری میرین یا که

 این از تر نهدیوو امیر اما بشه، راضی مامانش تا بیاد کوتاه که کردم دعوا و جنگ باهاش کلی

 .بود حرفها

 . پریدم جا از مامان ورود با

 شد نصیبم که بود غره چشم دوباره

 . عه کن حیا یذره دختره -

 کشیدم هم تو اخم

 . دلشوره از مردم دیگه بگو مامان عه -

 خندید

 . بزنن رو اولیه حرفهای میاد باباش امشب: گفت -

 . کردممی س*و*ب رو مامان پریدمومی پایین باال نم،ک چیکار دونستمنمی ذوق از

 .بودم شده ای دیوونه

 دیدم اومدم خودم به تا و گذاشتم مایه خونه واسه دل و جون از خونه، کردم تمیز کردم شروع 

 . ازظهره بعد پنج ساعت
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 . مدماو بیرون دادمو رضایت باالخره ساعت یک از بعد حمومو داخل پریدم ساعت دیدن با

 ! زدم لبخندی گرفته امیر که تماسهایی و گوشیم دیدن با

 خندیدم عمیق شد، بلند پیامک صدای

 جلودر بیا زهرا: امیر

 . هسرکوچ رفتم و انداختم سرم به چادری موهام کردن خشک بعد و کردم مختصری ارایش 

 زدم عمیقی لبخند دیدنش با

 سهالااااام -

 . اشتک سرم روی ای ه -س -و -ب امدو سمتم به

 . خودم خانوم سالم علیک: امیر

 خندیدم پرصدا

 . که نشدم هنو -

 گرفت را دستهایم

 ینی؟ بشی نیست قرار -

 . کنم فکر باید: گفتم و زدم چشمکی

 داد فشار را ام بینی خندیدو

 . ومهتم دیگه بیاد بابام که امشب نمیشه، باورم میاد، امشب بابام خانوم، شیطون -

 خندیدم

 . تمومه اره -

 کرد نگاهم
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 . بگیم چندتا مهریه زهرا؟ -

 انداختم باال هامو شونه

 ..نمیدونم -

 . بگو یچی حاال: امیر

 کوبیدم بهم ذوق دستهاموبا چیزی اوردن یاد به با بعد کردمو فکر کمی

 . گل کامیون یه -

 خندید اما شد گرد چشمهاش

  گل؟ کامیون یه -

 . عاشقونه ی عاشقونه دیه اره: گفتم ذوق با

 خندید

 . بگم خونه به برم من قبوله، باشه -

 . میاد بابات االن برم منم برو: گفتم و دادم تکون سر

 کردن شونه لحا در که دیدم بابارو شدم که وارد افتادیم، راه هامون خونه سمت به باهم هردو

 . کنم اماده هارو میوه تا رفتم اشپزخونه سمت به و زدم لبخندی. بود موهاش

*** 

 جلسه برای افرد که گذاشتن این بر قراررو اولیه صحبتهای و تعارفات طبق اومد، که امیر رپد

 .چیزا بقیه بعد و بیان خاستگاری رسمی

 . در جلو بیا که زد تک امیر امیر، پدر رفتن با

 شد باز نیشم دیدنش با. کوچه سر رفتم و انداختم سرم به چادر

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 زهرا ابراهیم زاده –حماقت محض  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

136 
 

 . بله -

 بود هم در اخمهاش اومد، جلو

 . کن عوض رو مهریه زهرا -

 شد گرد چشمهام

  چرا؟ -

 ! میشه چقد دونیمی پولش کردن، حساب و گل کامیون یه اینا ابجیم: امیر

 امیر خانواده تفکرات طرز این از شد گرد چشمهام

 عاواق یعنی کردین؟ حساب پولشو نشستین رفتین فوری دارم؟ چیکار باپولش من امیر -

  دیگه؟ چیز نه پولشه فقط کامیون اون از درکتون

 رفت باال صداش شدو هم در اخمهاش

 . کنممی مهرت سکه چهارده نیست مهم واست پول اگه نباف فلسفه کن ول زهرا -

 امیر بودن مهم. نداشت ارزش پول و سکه من برای قطعا کجا، اینا و کردممی سیر کجا من

 بود کنارم

 ! دارهن جنجال دیگه این تا، چهارده قبوله باشه -

 بود توهم همچنان اخمهاش

 ! خوش شب خونتون برو -

 . شدم خونه وارد و دادم تکون تاسف روی از سری

 کرد نگاهم مامان

  ؟هچی شد -
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  ؟!بگیم چی بدونه مهریرو خواستمی هیچی: گفتم دمغ

 کرد نگاهم مشتاق

  خب؟ -

 چشماش به دوختم چشم

 . سکه تا ده چهار -

 شد گرد چشمهاش

 تا؟ 14 دختر؟ بوقه عهد مگه -

 رفت باال اگاه ناخود صدام

 . گیرممی تصمیم خودم خودمه مهریه مامان -

 داد تکون سری

 االنم نیستم، مطمئن اما کردممی مهرت سکه یدونه کنه خوشبختت قراره دونستممی اگه من -

 پا یگهد یکی هخون تو دیگه یکی عشق با فردا که اینه خاطربه فقط راضیم وصلت این به اگه

 ادمو از هست زمزمه اینکه از بازیش زن از گفتم بهت پسر این از چی همه من! نذاری

 ... دانی خود بازم کشیدنش،

 ومادتد قراره امیر رو، حرفها این نگو دیگه توهم کنه،می خوشبختم داده قول امیر: گفتم کالفه

 . بشه

 .رفت حیاط به و گفتب -ل زیر اللهی اال اله ال

 . بیا دخترم: کرد صدام بابا

 . بابا اومدم: بردم باال رو صدام
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 خندید کردو نگاهم رفتم، بابام پیش به دستهام کردن خشک بعد و بستم رو اب شیر

  بابا؟ چخبرا -

 خندیدم

 . شما سالمتی -

  چیه؟ پسره این مورد در نظرت دخترم میگم: بابا

 داد ادامه که انداختم زیر به سر و نگفتم چیزی

 و بیخ از اینها .نیستم راضی خونواده این با وصل به من دخترم اما! راضیی شنیدم مانتما از -

 . ندارن خوبی ریشه بن

 . بابا پسرست خود اصل: گفتم خجالت پر

 داد تکون سر

 ! داری دوسش نیعی این -

 کرد زمزمه اروم دادو تکون تاسف رو از رو سرش

 . بابا شی خوشبخت -

 . رفتم حیاط به غضب پر و شدم بلند جام از

 کار دونمنمی ....امیر خاطربه ایستادن خانوادم جلوی اینطور کرد، خیس رو صورتم اشکهام

 . کنمیم هرکاری دارم امیر به که عشقی برای دونستممی اما... نه یا بود درستی

 . کردم باز رو پیام و گوشیم صفحه به دوختم چشم گوشیم لرزش با

  نه؟ نیستن راضی ااین مامانت زهرا: امیر

 کردم تایپ و داد فشار رو گلوم دوباره بغض
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 داشته ارزش امیدوارم. وایسادم جلوشون تو خاطربه. امیر خواممی تورو که گفتم بهشون من -

 .... باشه

 اومد جواب که نکشید ثانیه به

 . کنممی خوشبختت زهرا، کنمنمی سیاهت رو -

 . .ای کلمه چند حرف این از شدم دلگرم

*** 

 انداخت تنم به رعشه امیر فریاد صدای

 ... خوامنمی االن خواستمشمی دیروز تا اقا، خوامشنمی -

 ... شد خفه امیر زد گونش روی امیر پدر که سیلی با

 ... شوهرم مادر بدون شد،اما انجام خاستگاری مراسم

 ... بیاد هم امیر نداد اجازه. نیومد اون

 . کردم سپری بغض پر رو مراسم کل

 و زدن خنده زیر برادرش و داماد تا 14: گفتم وقتی باشه؟ مهریت چقد شد سوال ازم وقتی

 ... شد رکمت تا هشتاد بزرگتر عروس از مهریم من اصرارهای برخالف و بوقه عهد مگه: گفتن

 به ردندوک رفتن قصد امیر ی نصفه خانواده دهنمون کردن شیرین مثال و شیرینی کردن باز با

 ! بود کرده پا به رو قشقرق این امیر خروج محض

 ! مهریه خاطربه فقط و

 شد بلند امیر پدر فریاد صدای

 . خوامنمی فردا خواممی بگی امروز الکیه مگه! پدر بی کردی غلط تو -
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 کرد نگاهم گر سرزنش بزرگم دایی بست دررو کشیدو تو منو مادرم

  ادم؟ این خونه تو بری خواینمی که تو -

 جواب که ودب علنی تصمیمم کرد، امشب که کاری با. خواستمنمی دیگه شد، جاری کهاماش

 ....اما بدم منفی

*** 

 . کردم ریجکت دوباره و دوباره دوبارش، زدن زنگ با

 شد بلند پیام صدای

 . بده جواب امیر مرگ زهرا -

 کردم تایپ

 . نزن زنگ بهم دیگه شد، تموم چی همه -

 اومد پیام ایصد دقیقه چند از بعد

 . رگم رو کشممی شیشرو این نیای اگهخدا به زهرا -

 . شناختمشمی بود، دیوونه کرد، عرق دستهام کف شد، تند قلبم ضربان

 کرد نگاهم مامان شدم، بلند کالفه

  باشه؟ خیر -

 ( همسایه ساله یک پسر.)ببینم ارازو برم: من

 شد گرد چشمهاش

  االن؟ -

 .براش شده تنگ دلم م،بیا زود برم مامان: من
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 شد نثارم اش غره چشم

 . بیا بروزود -

 و یدنشد با رفتم، کوچه سمت به سرم به انداختن از بعد و بردم هجوم چادر سمت به فوری

 از رو شیشه کردم سعی و بردم هجوم سمتش به و کشیدم خفیفی جیغ دستش تو شیشه

 . شیدهک که بود این نشونگر دستش روی خطهای اما بگیرم دستش

 ... زد هق و نشست کرد، گریه و نشست زمین روی گرفتم، شیشرو که دستش از زور به

 نشستم روبروش

 اوردی؟ خودت سر بالیی چه ببین شدی؟ دیوونه -

 بود خیس صورتش کرد، نگاهم

 . خوامنمی زندگیرو این نباشی تو زهرا میرم،می تو بدون من زهرا -

  امیر؟ مرگته ردی؟چهک زهرمارم خاستگاریو چرا پس: من

 زد هق

 خاستگاری اسممر تو اینکه از نیست، قائل ارزش واسم مامانم اینکه از زهرا، بودم عصبانی -

 . بودم عصبانی بیام تونستمنمی خودمم

  کنم؟ خالی زهرا سر گفتی بعد: من

 مرد ناو که مخصوصا! سخته خیلی مرد یه شرمندگی! بود شرمنده لحنش بود، شرمنده نگاهش

 ... باشه عشقت

 گرفت دستهامو

 . نه نگو شرمندتم،خدا به اما کردم، سیاهت رو امشب میدونم! نه نگوتوروخدا  زهرا -
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 از که خونیرو میشد مگه... بگیرم نادیده عشقمو اشکهای میشد مگه نه؟ بگم میشد مگه

 ... بگیرم نادیده رو ریختمی دستهاش

 ...مدونستمی خوب اینو من بودو عاشق من مرد

 . شد باز نیشم مامانم برزخی صورت دیدن با و برگشتم عقب به کسی پای صدای با

  دخترم؟ چطوره اراز: مامان

 . گوگولیه چه ببین خوبه،: گفتم باز نیش با

 بود چپ چپ نگاهش

 . ببینی پسررو این نداری حق هم دیگه خونه، گمشو پاشو تو؟ نمیشی ادم -

 . میرمیم زهرا بدون من ؛توروخدا  نگو خاله: گفت خیس رتصو باهمون شدو بلند جا از امیر

  خوامش؟نمی میزدی داد امشب همین واسهمامان: 

 که بودم عصبانی مامانم دست از امشب اما میدم، جونمم زهرا واسه من: گفت بغض پر دوباره

 ! باشم خودم خاستگاری مراسم تو نذاشت چرا

 . میاد خون داره دستت وای: گفت امیر دست خون ندید با که بده جواب کرد باز دهن مامان

 . کردم راحتنا زهرارو که بود این واسه اینا نداره، عیبی: گفت کشیدو اشکهاش به دستی امیر

 . خونه بیا زود: گفت و برگشت عقب به فقط نگفت چیز هیچ مامان

 ...!مادرم رضایت یعنی این و

*** 

 . شد خوشحال خیلی قضیه دادن حتوضی امیرو خواهر به مثبت جواب دادن با

 . کردمی خوشحال خیلی امیرو منو این بودندو برون بله مراسم مشغول سخت خانواده هردو
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*** 

 . کردمی ارایشم داشت و بودم زنداییم دست زیر

 و انداختن رمس به سفیدی چادر ارایش شدن تموم از بعد. نبود دلم تو دل بودو برونم بله امشب

 ونهمسایم خانم سریه خونه جشن خونمون بودن کوچیک دلیل به همسایه، خونه بردن منو

 . میشد برگزار

 . یدن-ص-ق-ر جلوم برادرم نیلوفرو وخواهرم رفت باال جیغ و دست صدای خونه به ورود با

 . وایسه خوشحالی شدت از قلبم که حاالست کردممی حس

 . نشستم مبل روی ثانیه از کسری تو

 . میاد داره دوماد: وگفت وت دوید برادرم که گذشت هام عمه و ها یههمسا ص-ق-ر با کمی

 !!! ابرام رو کردممی حس کنم؟ چیکار دونستمنمی هیجان از

 دونستممی هک تر قشنگ این از چیزی چه رسی؟می عشقت به داری اینکه از باالتر چیزی چه

 . زدم ندپیو قلبش به قبال رو قلبم که شه برقرار کسی با پیوندم قراره

 . ..بهشته به ورود با برابر یچیزی خوشحالیش و تصوره فرای یچیزی عشقت با ازدواج

 داماد دهخانوا ورود با.. بود شده داده بهش بهشت به ورود اجازه که داشتم رو کسی حس من

 روبروم اومدو سمتم به شدو وارد گل دسته با و خوشتیپ امیر و انداختم سرم به رو چادرم

 . ایستاد

 گرفتم دستهاش از رو گل دسته باال قلب ضربان و خوشحالی با گرفت، سمتم به رو گل لبخند با

 با و داشتن سر به سینی که جاریم و شوهرم خواهر دو به زدم زل و ایستادم شونش به شونه و
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 کشید، پر مها-ب-ل از خنده رنگ مشکی لباس اون با امیر مادر دیدن با یدن،ص-ق-رمی اهنگ

 ... بود اومده جشنم توی مشکی لباس با هم حاال نیومدو تگاریخاس شب

 . زدم پس رو اخم و نشوندم صورتم روی رو لبخند کنم، درکش کردم سعی

 صیغه خوندن ایبر میاد داره اقا حاج کردن اشاره پایین، به ها سینی گذاشتن و انعام گرفتن با

  !نشستم دوباره کشید، ورتمص جلوی چادررو کوچیکم عمه و شدم بلند جا از محرمیت،

 . خوندن رو صیغه کرد شروع پدرم از گرفتن اجازه از بعد شد، بلند اقا حاج صدای

 . کوبیدمی سینم به وار دیوونه قلبم و داشت عجیبی لرزش دستهام نبود، دلم توی دل

 . اومدم خودم به گذاشت شونم روی مامان که دستی با

 شد بلند اقا حاج صدای

  وکیلم؟ خانوم عروس میگم، سوم بار برای -

 بود عمیق نفسم

 .بله مادرم پدر اجازه و زمان امام یاری و خدا به توکل با -

 ددوما کنین صبر: گفت اقا حاج که رفت باال اهنگ صدای و شد بلند جیغ و دست صدای

 . جاموند

 بلند اقا حاج صدای و شد قطع جیغ دستو و شد بلند ها خنده صدای

 !؟...وکیلم هم شما طرف از ایا ماددا اقا خوب -

 شد بلند امیر صدای

 . بله -

 خندید اقا حاج
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  کنم؟ جاری رو صیغتون وکیلم ایا نشده، تموم هنوز هوله، دوماد اقا -

 . بله: امیر صدای دوباره

 .شد بلند دوباره جیغ و دست صدای

 . ..کردم امضا باالخره لرزشی چه با دونمنمی دادن دستم به که دفتررو

 مخوشحالی. یدنص-ق-ر کرد شروع وسطو اومد احسان و رفت اقا حاج شد، خونده که صیغه

 . بود انتظار از فراتر

 گرفت دستاش تو دستهامو زدو باال رو چادرم چرخیدو سمتم به امیر

 . زهرا شد تموم -

 صدا پر و عمیق خندیدم،

 . شد تموم -

 ! شد بلند جیغ و دست صدای زد پیشونیم روی که ای ه-س-و -ب

-ق-ر و تیمرف وسط امیر با همراه دستم توی نشون انگشتر گرفتن قرار لباسهاو دادن نشون با

 . یم-د-ی-ص

 ...بود سخت اقعاو شرایط این تو بودن سنگین و نخندیدن میاورد، در ادا و گرفتمی رو دستهام

*** 

 اومد حرف به نازنین گذاشت، امیر و من جلوی رو پول از پر نایلون مامان

 . اینا نه خانوم فاطمه توئه حق پول این -

 خندید مامان

 . برداشتیم ما انگار برداشته دخترم نداریم، فرقی دخترم و من -
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 چرخید امیر سمت به

 . زهرا گردن بنداز بگیرین چیزی النگویی گردنبندی یه برین -

 کردم نگاهی مامانم به شناسانه قدر

 . مامانی مرسی -

 کرد نگاهم کردو کوتاهی تشکر هم امیر. بود تر ارزش با برام زیهرچی از لبخندش

 . زهرا بریم پاشو -

  االن؟: من

 ! رفتنمونه بیرون اولین دیگه، اره: امیر

 کردم نگاهش پرذوق

 .باشه -

 

 به که ای تقه اب کردم، ارایش مختصر بعد و رفتم شلوارم و مانتو سمت به نازنین امیرو رفتن با

 یتف که لباسی و رنگ مشکی شلوار تو دیدنش با کردم، بازش و رفتم در سمت خوردبه در

 کرد نگاهم زدم، لبخند دل ته از بودنش خوشتیپ ذوق از بود تنش

  ای؟ اماده -

 دادم تکون سر

 . بریم بردارم کیفمو بیا اره -

 برداشتم رو کیفم و اومد داخل

 . بریم -
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 کشید هم در اخم

  بیای؟ قراره جوری این -

 شد گرد هامچشم

  چشه؟ -

 بود اخمو صورتش

  کو؟ چادرت -

  بپوشم؟ چادر بود قرار مگه: من

 . بپوشی باید پس میگم من قراره، بعد به این از ولی نبوده: گفت عصبی و کالفه

 مزد لبخندی کنم، تلخ هردومون کام به رو شدنمون محرم اول روز خواستمنمی

 . بگی تو چی هر -

 . انداختم مسر به رو چادر و دادم داخل رو موهام چادر کشیدن بیرون دبع و رفتم کمد سمت به

 چرخیدم سمتش به

  خوبه؟ -

 شد باز هم از شها-ب-ل چادر تو من دیدن با

 . بریم. عالیه -

 . شدیم خارج خونه از باهم و برداشتم رو کیفم

 .زدن عمیقی لبخند دیدنمون با همه. بودن در جلوی مامان و ها همسایه

 ارزوی و ها همسایه تبریک. شدمی دیده هم فاصله همین از چشمهاش برق و داشت ذوق نماما

 . برداشتیم قدم هم کنار بعد شدو امیر و من نثار خوشبختیشون
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 کرد نگاهم گرفت دستهاش تو که رو دستهام

 بریم باهم و بگیرم دستاتو مردم نگاه از ترسی هیچ بدون یروز اینه ارزوم گفتم بهت زهرا یادته -

 . رسیدم ارزوم به االن خیابون؟

 شدو حبس سمنف شد، لبریز عشق از دلم کاشت، روشون ای ه -س -و -ب بردو باال دستهامو

 .کردم خداروشکر بار هزار هزاران

*** 

 زد بهم شیرینمو خواب مامان صدای

 . میاد امیر االن دختر پاشو -

 . اصال کنممی ازدواج کنممی غلط من: گفتم کندمو دل رختخواب از رخوت با

 خندید مامان

 . نزن غر دختر پاشو -

 صدای ختماندا سرم به که رو چادر ارایش کمی و صورتم سرو شستن از بعد و شدم بلند جا از

: گفت دوکر تشکر اون اما تو بیاد خواست امیر از کردو باز درو رفت مامان اومد، زدن در

 . منتظرمه

 زمایشگاها سمت به امیر دست تو دست و شدم خارج مامان عاید با خونه از کیفم برداشتن با

 . رفتیم

 من دیدن با برگشتم، سمتشون به الهام و افسانه دیدن با که بودیم ماشین منتظر ایستگاه توی

 داد دست باهام و اومد سمتم به افسانه شد، گرد چشماشون باهم امیر و

  کردین؟ نامزد ورپریده هی -
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 خندیدم عمیق

  .اره -

 پرخنده و گرفت بازوم از نیشگونی

 . بابا ترشیدیم کنیم، کارو همون مام کردی چیکار بگو عوضی کردی؟ جنبلش جادو -

 خندیدم صدا پر

 . بابا گمشو -

 مایشگاهاز سمت به ماشین تو شدن سوار بعد و کردیم خداحافظی هردوشون از ماشین بااومدن

 . رفتیم

 شکممون دیسسان کیکو گرفتن بعد و رفتیم بوفه سمت به یشازما دادن و ازمایشگاه به ورود با

 برگشتم سمتش به کردیم، پر رو

 . کرده اماده صبحونه واسمون زنداییم اینا، داییم خونه بریم امیر -

 کشید هم تو اخم

 . خونه میریم گیریممی جوابو خوادنمی زهرا نه -

 کردم اخم

 . باشیم خوش روزی گذاشتی اگه حاال دیگه، نکن اذیت اووووخ -

 زد صدام که گرفتم ازش صورتمو قهر باحالت

 . زهرا -

 نکردم نگاش

 . کن نگاهم -
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 برگردوند خودش سمت منو و انداخت بازم به دست که نکردم نگاهش

 .بریم باشه -

 شد باز نیشم

 . اقایی مرسی -

 . رفتیم اینا داییم خونه سمت به باهم

 صبحونه داییمزن رفت، درهم امیر اخمهای ورود بدو از د،کر شرمندمون کلی زنداییم ورودمون با

 حشتناکیو اخم با فقط نیومدو سفره کنار امیر سفره سر نشستن با بود، کرده اماده مفصلی

 . بریم بخور: گفت

 نذاشت که مکن کمک زنداییم به خواستم شدن؛ تموم با اما دادم، فرو لقمه چند چطور نفهمیدم

 نشستم امیر کنار نیست، الزم: گفت و

 . همه تو اخمهات چرا -

 کرد نگاهم

 . بریم پاشو زهرا -

 کشید درهم اخم

 . امیر دیده تدارک نهار واسه زنداییم -

 غرید دندونهاش میون از

 . زهرا بریم پاشو -

 .کشیدم عمیقی نفس

 . میریم باشه -
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 رفتم زنداییم سمت به و شدم بلند

 ! نذار ناهار دیگه میریم، میگه امیر زندایی -

 . برین بخورین کنممی اماده ای دقیقه دو بشینین زهرا، گذاشتم: زنداییم

 . کرده لج: من

 برگشت امیر سمت به زنداییم

 . نخوردین صبحونه که شماهم برین، نخورده ناهار که نمیشه بمونین امیر اقا -

 بود شده دوخته زمین به امیر نگاه

 . نکنه درد دستتون بریم، دیگه نه -

 . شدیم خارج خونه از فراوون تشکر از بعد و داد تکون سری اییمزند

 ....رفتیم خونه سمت به ازمایش جواب گرفتن خونه از شدن خارج از بعد

*** 

 لبخند من به نهای از رنگش طوسی شلوار و روشن ابی لباس با که دیدم رو امیر ایینه تو بانگاهی

 کرد،می اهمنگ لبخند با که دیدم رو مامان دمواور باال رو سرم جلوم شد باز که قران. میزد

 ... نور ی سوره کردم، باز رو قران و زدم لبخندی

 مهم نظرم به اام. نیومد هم عقدم بود، امیر مادر اونهم و بود خالی خیلی جمع توی یکی جایگاه

 بس و بود امیر خود

 دلم تو لد ببینم، رو اطرافم خوب ذاشتنمی و بود شده کشیده سرم روی رنگم سفید چادر

 ! نبود

 شد بلند اقا حاج صدای
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 و معدانش و ایینه جفت مجیدیک اهلل کالم جلد یک مهریه به رو شما وکیلم خانوم عروس -

  بیاورم؟ در کرمی امیر آقای عقد به ازادی بهار سکه سیصد

 بزنم لبخند شد باعث نیلو صدای

 ... بچینه گل رفته عروس -

 : امیر خواهر سحر بارینا عاقدو دوباره درخواست

 ... بیاره گالب رفته عروس -

 . کوبیدمی سینم به وار دیوونه قلبم... عاقد سوم درخواست و

 . خوادمی لفظی زیر عروس: گفت جمع از یکی که کردم باز دهن

 ! تگذاش اغوشم توی رو مبلغی و انداخت کیفش به دست نازنین کردم نگاه امیر به گیج

 میز روی رو اونها پولها برداشتن زا بعد و نشست مها-ب-ل روی زخندیپو مبلغ دیدن با

 .گذاشتم

  وکیلم؟ ایا کنممی عرض بار اخرین برای خانوم عروس: عاقد

 پدر و رگترابز بااجازه: گفتم رسایی صدای با و کردم بیرون قلبم از رو شک کشیدم عمیقی نفس

 ! بله مادرم

 ... رفت باال دستها صدای

 . جیغ و دست صدای بعد و: گفت رسایی ی بله قبل از تر مسلط باراین شدو سوال مه امیر از

 . کردم ذوق خودش امیرو لبخند دیدن از من شدو زده کنار امیر توسط چادرم

 . من خانوم: امیر

 . لفظش از رفت غنج دلم
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 کشیدن نروبی از بعد دادم، امیر تحویل رو خودم ی حلقه و گرفتم مامان دست از رو ها حلقه

 . دستها صدای بعد دادو جا دستم تو رو ساده ی حلقه

 اما اختماند انگشتش داخل و بردم امیر دستهای سمت به و کشیدم بیرون امیررو حلقه هم من

 . نرفت کردو گیر دومش بند تو درست انگشتر

 کردم نگاه حلقه به تعجب با

 . دستت تو رفت راحت طالفروشی تو اینکه -

 . نیست راضی خداهم نکنین، نامزد میگه خدا هراز: گفت پرخنده

 کردم نگاهش اخم پر

 . مسخره -

 برگشت سمتم به مامان اخر. نرفت انگشتش داخل حلقه کردم هرکاری

 . کننمی بزرگ یذره دیممی بریممی کن، ول رهنمی اگه -

 کردم نگاه رو مامان برچیده یها-ب-ل با

 . شد دستش فروشی طال تو که نمیشه مامان اخه -

 .کرده باد هیجان از داداشم: گفت پرخنده نازنین

 . زدیم خنده زیر همگی

 . زدیممی مضاا باید هی که رفتیم بزرگی دفتر سمت وبه شدیم بلند جایگاه از اقا حاج اشاره با

 . رفتیم بیرون محضر از خنده با شدو تموم باالخره اما شکست دستم

 . خونه سمت رفتیم بعد و گرفتیم جا ماشین توی امیر کنار
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 من و یرهبگ برام مفصل جشن یه فرصت اولین توی داد قول بهم امیر اما. نبود کار در جشنی

 دادنش دست از به حاضر شرایطی هیچ تحت و داشتم االن که بود شادیی مهم کردم، قبول هم

 .نبودم

*** 

 امشب ،تلویزیون به بودم دوخته چشم و بودم نشسته مادرش کنار اینا امیر خونه تو معذب

 پیش انداخت ومن اورد هم امیر بود، خوب امیر مادر رفتار انتظارم وبرخالف بودن کرده پاگشام

 . رفت کجا نیست معلوم مادرشو

 کرد نگاهم مهربونی با که برخواستم جا از نازنین ورود با

 .پاشی خوادنمی دلم عزیز بشین -

 .بودم راحت باهاش شد نفعم به نازنین ناومد نشستیم، نازنین با دادن دست از بعد

 نشسته محجوب و ودمب اومده عروس عنوان به باراین اما گذاشتم خونه این به پا نبود بارم اولین

 . بودم

 شد باز نیشش من دیدن محض به داخل به احسان اومدن با

  چطوره؟ گلم زنداداش -

 خندیدم

 . خوبه -

 خندید صدا پر نازنین شد، بلند صدام که کشید رو دماغم اومدو فرش روی کفش با

 . احسان عروسمونو نکن اذیت -

 . بیرون برو میان؟ فرش رو کفش با احسان: گفتم بودم گرفته رو دماغم که طور همون
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 زد چشمک خندیدو

 . بگه گلم زنداداشه چی هر -

 کردم نگاهش هول داخل به امیر ناگهانی ورود با شد، نثارش لبخندم

  امیر؟ چی شد -

 پیدا کار یه فروشم،نمی کباب دیگه کردم؛ پیدا کار شرکت یه تو زهرا: گفت ذوق پر خندیدو

 . بیمه با کردم

 . المتیس به شکر خدارو: گفت پرخنده امیر مادر نشست، صورتم رو پهنی و پت لبخند ذوق از

 . بود سبک عروسمون پای: گفت و کوبید هم به دستهاشو احسان

 گذاشت شونم روی دست نازنین که انداختم یینپا رو سرم زده خجالت

 . باشه هم برکت پر قدمش ایشاال -

 . گفتم امینی دلم تو

 . نشست خونه اونسر درست و تو اومد امیر

 و باشه کنارم امیر داشتم انتظار. نشستیم کنارهم سر این هم احسان خواهرشو و امیر مادر و من

 . بشینه کنارم نداشت قصد امیر اما. بگیره ازم واردیو تازه حس این

 . ظرفها شستن کردم شروع سفره کردن جمع از بعد من شدو خورده غذا امیر دوری با

 . اومد سمتم به خوردن اب بهونه به امیر

 ... نباشی خسته: امیر

 . جااین معذبم من نباشی؟ دور ازم انقد میشه امیر مرسی،: گفتم ناراضی اما بالبخند

 . بشینم پیشت مامانم جلوی زشته زهرا: گفت و تگرف گاز رو هاش -ب -ل
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 . کردم فوت بیرون رو نفسم کالفه

 شد تکرار ذهنم تو من و نشسته دوستاش با در جلو: گفت بهم امیر گوشی خوردن زنگ با

 ! کنار ذارممی دوستامو کنم که نامزد باهات زهرا -

 به و داشتبر رو مبلغی کردن زبا از بعد و رفت صندوق گاو سمت به امیر مادر امیر رفتن با

 نشست روبروم اومدو سمتم

 . دخترم شین خوشبخت ایشاال -

 . نیست داری قابل چیز: گفت و گذاشت دامنم روی رو مبلغ

 . کشیدین زحمت ممنون: گفتم محجوبانه

 خندید

 ... وظیفس چیه زحمت -

 بزرگم پسر رایب رو ارزو دبو قرار. موند دلم تو ارزوهام من: گفت و انداخت تلویزیون به نگاهی

 . امیر برای رو زهره و بگیرم

 داد ادامه .شد تلخ کامم نیشش از

 پسرام. شهنمی دار بچه که هم پریسا وسطیم، عروس تو بزرگمو عروس شد پریسا. نشد ولی -

 . زدم حرفهارو این خودشون خاطربه من که فهمنمی بعدا

 انتظار رو بستن ور از شمشیررو اینطور کشید،پر مبا-ل از خنده و دادم قورت رو دهنم اب

 .نداشتم

*** 

 نمیومد باال نفسم بودم خندیده انقدر احسان با
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 .دیوونه -

 خندید

 . هستم نوکرتم -

 . میمون خوادنمی: گفتم و کشیدم رو دماغش

  بگم؟ یچیزی: گفت شدو خم سمتم به احسان

 دوست بیشتر اون از تورو: گفت اروم یساپر به نگاهی با که دادم تکون مثبت عالمت به رو سرم

 . دارم

 ریختم بهم رو موهاش و زدم مرموزش لحن از لبخندی

 . من ی دیوونه داداش -

 . نمیشه دار بچه میگن دیگه انداخت اولشو بچه اینکه از بعد: گفت اروم احسان

 کردم اخم

 . میدونه خدا اونو احسان، نگو -

 کرد اخم

 زودمه نوزه من گفت کشت شکمش تو خودشو بچه کشه؟می خودشو بچهجوری چه ادم -

 . نکردم رو حالم و عشق

 حق سپ نداری، خبر اونا زندگی از که تو. پسره ممنوع دخالت: گفتم و کشیدم رو دماغش

 . کنی قضاوت نداری

 . مهربون چه: گفت کشیدو رو لپم
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 بشین: فتگ زدو لبخندی ،شدم بلند احترامش به و گرفتم فاصله احسان از امیر پدر بااومدن

 . دخترم

 . بیاد بگو امیر به کردم اشاره احسان به و نشستم هم من نشستنش از بعد

 . باشه: گفت دادو تکون سری

 . کردم رفتن عزم امیر بااومدن

 . رفتیم خونه سمت به همشون از خدافظی از بعد

 کاشت لپم روی ای ه -س -و -ب در جلوی امیر

 . نبودم یشتپ زیاد امشب ببخشید -

 زدم تلخی لبخند

 . نیست مهم -

 . بستم دررو و شدم خونه وارد

 . زیدمخ خواب رخت به لباسهام و دامن دراوردن بعد و گفتم مامان به اتفاقات از مختصری

... کردم اطاعت هم من... چادر و جوراب و پوشیمی دامن میای خونمون وقتی: گفتمی امیر

 .اختیارم صاحب بودو شوهرم

*** 

 . گرفتنشون اب کردم شروع بعد و بره ابشون تا گذاشتم شستم خوب که پرتغالهارو

 . شه خنک تا گذاشتم یخچال داخل شد تموم که پرتغالها ابگیری کار

 . کردم تنم رو خشگلم لباسهای کردن ارایش مختصری بعد و رفتم ایینه سمت به

 زدم زنگ امیر به و مبرداشت اپن رو از رو گوشی خورد، گوشیم به که تکی با
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 . نباشی خسته اقاااا، سالم -

 خندید

 . نره در خستگیام صدات شنیدن با من و بزنی زنگ تو میشه مگه اخیش -

 خندیدم ذوق پر

  کجایی؟ من ی دیوونه -

 . کوچه سر موندم کم: امیر

  خونمون؟ میای: من

 ! بیام بگیرم دوش کنم، عوض لباسهامو برم: امیر

 . تممنتظر باشه: من

 . عزیزم خدافظ: امیر

 . خدافظ: من

 امشب بود ارقر مامان کردن، اماده امیررو از پذیرایی وسایل کردم شروع و کردم قطع رو تلفن

 کنه، پاگشا امیررو

 ورود با. کرد باز و رفت در سمت به ادرمبر نشست، مها-ب-ل روی لبخند در به تقه خوردن با

 فشرد دستهامو. رفتم الشاستقب به شدو باز خنده از مها-ب-ل داخل به امیر

 . اومدی خوش -

 . مرسی: امیر

 . شدن بلند ازش استقبال به وباباهم مامان
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 پرتغال اب و رفتم یخچال سمت به که گذشت مامان و بابا با زدنش گپ و نشستنش از که کمی

 . اوردم براش و گذاشتم دستی پیش تو رو

 . زد عارفت اینا مامان کردوبه نگام شناسانه قدر

 . داره هواتو دخترم توئه، مخصوص این: گفت پرخنده مامان

 . سرکشید رو پرتغال خندیدواب صدا پر 

 . کردیم جمع سفررو شوخی و باخنده امیر های شوخی و شام خوردن با

 . کندن پوست میوه براش کردم شروع و نشستم کنارش ها میوه اوردن بعد

 . اینا داییم ونهخ بریم قراره فردا امیر، راسی: من

 کشید هم در اخم

 . ریمنمی خیر نه -

 کردم نگاهش داشتمو نگه دست ها میوه پوست کندن از

 .کنه گشامون پا خوادمی امیر؟ چی یعنی -

 بود غلیظ همچنان اخمهاش

 . بری داییات خونه نداری حق توام من تنها نه. ریمنمی گفتم زهرا -

 کردم نگاش اخم پر و سوالی

  امیر؟ چی یعنی -

 دیگه فردا تنها نه ری،نمی گفتم زهرا: گفت اوردو پایین بابا و مامان ترس از رو صداش عصبی

 . ذارینمی داییات خونه پاتو وقتهیچ

 کردم نگاش کرده بغض
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 ؟.اخه چرا امیر -

 میزد سرخی به عصبانیت از چشمهاش

 . بذاری داییات خونه پاتو خوامنمی زنمی حالیته؟ نمیاد خوشم زهرا -

 ...نبینه واشکهام مامان تا دوختم میوه به رو اشکم از پر چشمهای و گفتم ای باشه کرده بغ

 . زد صدامون مامان که کردم گرم ها میوه کندن پوست با رو سرم

 .گذاشت امیر جلوی رو ای بسته مامان اوردم باال که سر

 . ناقابله پسرم -

  چیه؟ اینا: گفت کردو باز اخم امیر

 . پسرم توئه برای این: گفت کشیدو بیرون مبلغی با همراه رو بافتی نماما

 :گفت و گرفت من سمت به هم کوچیکی ی جعبه

 . دلم عزیز تو واس اینم -

 . مامانی مرسی: گفتم ذوق پر طال گردنبند با جعبه کردن باز بعد و زدم لبخندی

  .نشد اام بدم عقد سر خواستممی: گفت که ش-م-د -ی -س-و -ب پریدمو

 . من مامان قربونت: من

 . کرد رفتن عزم بعد کردو هدیه بابت تشکری هم امیر

 . دلخور اما کردم همراهیش در جلوی تا شد بلند که جا از

 .بستم دررو و خدافظ: گفتم غمگین که ه -س -و -بب رو سرم خواست

*** 

 دادم جواب امیر اسم دیدن با کردم باز چشمهامو گوشی زنگ صدای با
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 . بله -

 ؟.بودی خواب زهرا سالم: امیر

 خندیدم

 . ها صبحه شیش -

 خندید امیرم

 . اونجا میام سرکار از منم اینا داییت خونه برو امشب زهرا -

 نشستم جام سر خوشحال

  میگی؟ راست -

 خندید

  نداری؟ کاری برم من. عزیزم اره -

 . خدافظ باش خودت مواظب: گفتم پرذوق

 . خدافظ: امیر

 . بستم چشمهامو و خزیدم پتو زیر فقط کنم؟ چیکار دونستمنمی ذوق از کردم قطع که ور تلفن

*** 

 کش اب سرم باالی رو بود شده خشک سشوار زور به بودو شده گرفته ابش خوب که رو موهام

 . بستم

 ... پوشیدم روش رو مانتو بعد و کردم تنم رو مجلسیم لباسهای ارایشی مختصر بعد

 . باش زود دنبالمون اومده داییت: گفت مامان که انداختم سرم به چادررو
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 داییم اشینم سوار ها بچه و مامان با همراه و شدیم خارج خونه از کیفم و گوشی برداشتن با

 . شدیم

 پرسید داییم

  کو؟ امیر پس -

 داد جواب من جای به مامان

 . میاد سرکار از اون -

 . کرد حرکت دادو تکون سری داییم

*** 

 . بود ای دیگه چیز من ی دلشوره اما بود، کرده پر رو خونه کل هامون خنده یصدا

 رفتم اتاق به و شدم بلند جام از گوشیم زنگ صدای با

 . بله -

  زهرا؟ کجایی: امیر

 انداختم باال ابرو

 . دیگه اینا زنداییم ی خونه -

 :غرید عصبی

  رفتی؟ اره؟ زهرا؟ رفتی -

 پرید باال ابروهام

  میگی؟ یچ امیر -

 لرزوند رو بدنم کل فریادش صدای
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  زهراااااا؟ رفتی -

 گرفت رو وجودم تموم ترس

 .. گفتی خودت امیر -

 ... رفتی زهرا؟ رفتی پس یانه؟ میری تو ببینم میخواستم من: امیر

 کرد یخ پام و دست

 . برو گفتی بهم خودت کنی؟می اینجوری چرا امیر -

 ! شیبا خوش. زهرا باشه: گفت نفرت پر

 گرفتم هدوبار! کرد رد که گرفتم رو شمارش کرد، خیس رو صورتم اشکهام کرد، قطع رو گوشی

 ... کرد رد

 . کرد خاموش اخر اما دوباره و دوباره

 کرد هول دیدنم با اومدو اتاق داخل زنداییم

  زهرا؟ هچی شد -

 !نمیاد امیر: گفتم گریه با

 . اومده پیش مشکلی حتما خوب: زندایی

 . کردممی امتحانت داشتم من رفتی؟ چرا میگه! نه: گفتم ضبغ پر

 . شهمی بد امیر واسه فهمهمی داییت نکن گریه باشه: گفت کردو ارومم زنداییم

 . شدم جمع وارد دوباره اشکهام کردن پاک با و دادم تکون سری

 از دلم من و خندیدنمی اونا خوردم،می غصه من و خندیدنمی اونا شد، زهرمارم مهمونی

 . لرزیدمی دلشوره
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 بساط کردن جور و جمع و میره پایین گلوم از داره زهرمار کردممی حس که شام خوردن با

 بهش تو ،نیومد خودش: گفت ناراحتی با دادو دستم پاگشارو زندایی که کردیم رفتن عزم شام

 . بده

 .افتادیم راه خونه سمت به و کردم تشکر ازش غمزده و غمگین

*** 

 . میزد نگز بهم پررو پررو حاال بودو ریخته دماغم از دیروزو کردم، قطع دوباره و ارهدوب

 کردمی همنگا برزخی صورت با امیر. کردم باز دررو و شدم بلند جا از در به تقه خوردن با

  نمیدی؟ جوابمو چرا -

 گرفتم ازش رو نگاهم

 . تو بیا نزن داد کوچه تو -

 ! نبود خونه تو بست،کسی دررو و تو اومد

 توپید بهم عصبی شد، که خونه وارد

  کنی؟می رد میزنم زنگ چرا -

  نمیدونی؟ دلیلشو: گفتم عصبانی

 شد بلند فریادش

 . نمیدونم نه -

 شد هم در درد از صورتم که داد فشار و گرفت دستاش تو رو بازوهام اوردو هجوم سمتم به

 . بدونم بگو -
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 یگیم شب برو میگی صب مگه؟ توام ی مسخره من! ردیکمی رد تو که دلیل همون به: من

 . نرو زهرا گفتیمی بود؟ دردت چه خب نرو،

 غرید اش شده کلید دندونهای میون از

  رفتی؟نمی توام -

 دادم تکون عصبی سرمو

 من و نرو گفتیمی تو ندادم؟ انجام تااالن که گفتی چی نفهمی؟ به زدی خودتو یا احمقی تو -

  حالیته؟. بود تو با حق قتواون رفتممی

 :گفتم و کشیدم بیرون دستش از شدت به رو بازوم

 مقصره که یاون رفتی، چرا که کنیمی تهدیدم میزنی زنگ شب و برو میگی بهم صب وقتی -

 . نیست سخت اونقدراهم فهمیدنشخدا به بفهم، اینو من، نه تویی

 بدون با لیوان یه ریختن از بعد و رفتم یخچال سمت به. گرفتم ازش رو نگاهم دلخوری با

 گرفتم سمتش به کنم نگاهش اینکه

 . شی اروم بخور -

 گرفت رو دستهام گذاشت، اپن روی و گرفت دستم از رو اب

  زهرا؟ -

 . کن نگام زهرا: زد صدام دوباره. نکردم نگاهش

 .... اش تیره ای قهوه چشمهای به دوختم اوردمو باال نگاهمو

 ! ببخشید زهرا: امیر

 . کردم نگاهش سکوت تو
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 .نمیشه تکرار دیگهخدا به ببخشید، من مرگ زهرا: گفت کالفه

  نمیشه؟ تکرار: گفتم اروم

 کرد ذوق

 . شهنمی تکرار دیگه خودم مرگ به نه -

 برچیدم ب-ل

 . بخشیدمت -

 زد ه -س -و -ب چشمهام به شدو خم خنده پر

 ....زهرا دیوونتمخدا به -

*** 

 داپی دختر یه بود، دیگه چیزه ی شهرک توی خیابونا کوچه هوای و الح اومد که محرم

 ... رفتنمی اهر هم کنار خیابونا تو دست تو دست هم کنار زوجها باشه، چادر بدون کردینمی

 . بینب و بیا بود انداخته دلم تو ذوقی محرم تو هم کنار رفتن راه و عشقت دست گرفتن

 از دوخت، مچش امیر به اخم پر بابام بردو هجوم روسریش متس به مامان امیر ناگهانی باورود

 . شدممی کالفه داشتم دیگه رفتارش این دست

 ! تو پریدمی یااهلل بدون هرسری و دربزنه باید ورود قبل فهمیدنمی

 . شدنمی معذب کلی هم اینا مامان خب

 وایسادم جلوش رفتم اخم پر

 . امیر اقا یااهلل -

 خندید
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 . منه مامان عین تو مامان رازه کنا ول -

 کردم اخم

 . باشه حرمتها به حواست داره؟ ربطی چه -

 نگرفت خودش به

 . خیابون بریم بپوش چادر زهرا -

 اورد باال رو صداش مامان

 . پسرم تو بیا -

 نگاه امانم به کالفه شد، بلند پاش به معمول طبق مامان شدو وارد و اورد در کفشاشو امیر

 ! کردم

 احترام اون هب اگه من: گفتمی بهم سری هر اما نشه، بلند امیر پای به بودم گفته یسر صد

 . مهمی برام مدختر تو. نیست مهم واسم اصال اون کیه؟ اون میذارم، احترام تو به یعنی میذارم

 . امیر پاشو: گفتم امیر به رو انداختم سرم به که چادررو

 ایستاد روبروم شدو بلند

 . رازه بزن نقابم -

 شد شروع دادنش گیر دوباره

  میاره بند نفسمو نقاب امیر -

 . نمیریم یا بزن رو نقابت یا زهرا: امیر

 بعد و رفتم کشوم سمت به پس بشه، دعوامون متوجه مامان نخواستم اما نرم و کنم لج خواستم

 . کردم وصل چادرم به رو اون نقاب کشیدن بیرون
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 برگشتم علی سمت به کالفه

  بریم؟ -

 خندید

 !بریم -

*** 

 ... ببین و بیا یشدم سرازیر دلم به ای العادهفوق حس رفتیممی راه که هم دست تو دست

 اداریعز دسته دیدن مشغول و ایستادیم باالش و رفتیم( ع)اصغر علی بزرگ دسته دیدن با

 . شدیم

 . چرخیدمی نبودو دسته روی امیر نگاه

 وایسیم؟ خیابون اونور یمبر زهرا: گفت چرخیدو سمتم به هو یه

 . که نیست چیزی اونور: من

 . کنهمی درد کمرم بدیم تکیه ماشین به بریم: امیر

 کوتاهی مانتوی که مانتویی و سفید و چاق زن رفتیم، خیابون طرف اون به و گفتم ای باشه

 امیر که ایستمب کنارش خواستم بود، داده تکیه ماشین به بود معلوم کامال پاهاش و بود پوشیده

 که شد جوری. ایستادم امیر کنار و کشیدم هم در رو اخمهام ایستاد، زن اون کنار و رفت جلوتر

 . بودم من بعد امیرو بعد زن، اون اول

 در ماشین یه لحظه هر بودو ماشین امد و رفت معرض تو درست بودیم ایستاده که جایی

 . شدمی
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 ناراحتم زن ونا کنار وایسادن با واقعا االن اما .شم ناراحت که نکرد کاری قضیه اون بعد امیر

 ... نبود من به حواسش اصال االن بودو کرده

 و کشیدم قبع به رو خودم هول که بگیره زیرم بود مونده کم که ماشین یه ناگهانی پیچیدن با

 ... بودن شده پارک هم پشت که دوماشین بین انداختم

 مات و بشه گرد چشمهام شد باعث زن اون سمت به شدنش کشیده بعد امیرو توجهی بی

 .کشیدمی یدک به رو شوهر اسم فقط که شدم مردی بیخیالی

 هم دست به دست نقاب این و امیر کار اوردم، در رو نقابم و رفتم امیر کنار ماشین رفتن از بعد

 . بیارم کم نفس تا بودن داده

 کرد اخم نقابم بی صورت دیدن با کرد نگاهم که امیر

  کو؟ قابتن -

 . کن درک امیر، گرفت نفسم: گفتم کالفه

 زد برق خشم از چشمهاش

  زهرا؟ بدی نشون کی به خودتو خوایمی -

 . باشه زدنت حرف به حواست: گفتم عصبی و کشیدم هم تو اخم

 .... المصبو اون بزن پس: امیر

  کنی؟ چیکار خوایمی نزنم: غریدم

  .زهرا بریم بیا: گفت کشیدو عقب کالفه

 زدم پوزخند

 . موافقم منم بریم اره -
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 . خونه سمت به رفتیم باهم کشیدو رو دستم

 . بریم کوچه این از بیا: گفت کشیدو رو من که رفتممی مستقیم رو راه

 زدم غر دلم تو

 . میاد بدم کوچه این از میدونه بده، حرص منو خوادمی فقط -

 . بخوریم مبگیر یچی مغازه از برم وایسا: گفت ایستادو عقب به نگاه با امیر که رفتیم کمی

 . باشه: گفتم و دادم تکون سر ناراضی

 . برگشت پلت چی یک با بعد و رفت مغازه داخل به

 گرفت سمتم به کردو باز رو درش

 . خانوم واس اینم -

 . دادممی اون به هم و خوردممی خودم هم گرفتم، ازش و کردم کوتاهی تشکر

 کرد نگاهم

 . بده بهش ببر میمونه چشش هست پشتمون کوچولو دختر یه زهرا -

 خون قچا زن همون دیدن با رفتم جلو که کمی برگشتم عقب به و زدم لبخندی مهربونیش از

 با رو اهشنگ زن که دادم تا چند کوچولو دختر به مصنوعی کامال لبخندی با جوشید، رگم توی

 . نکنه درد دستت سیمر: گفت عشوه با و دوخت امیر به ای مسخره لبخند

 . طلبیدمی رو رو و چشم بی زن این خرخره جویدن وجودم تموم کشیدم، هم تو رو اخمهام

 .اومدم خودم به برگشتم، امیر سمت به عصبی

 از و گرفت لجم خودم قضاوت از! بود پایین نگاهش امیر کنم،می شک عشقم به دارم خدا وای

 ...کیف امیر پایین نگاه
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*** 

 . میدن جون واسم هستن دخترا انقد: گفت دادو دستش زیر بالشتک به ای تکیه امیر

 :گفت کردو نگاهش مامان

 . کن شکر تو خدا برو شده زنت اومده منم دختر -

 کشن؟می منتموجوری چه ببینین یکی به بزنم زنگ االن خواینمی اووووه: امیر

 کشیدم هم تو اخم

 . نخیر -

 . بزن زنگ بزنه، زنگ بذار: گفت کردو نگاهم مامان

 . گرفتن شماره کرد شروع و کشید بیرون رو گوشیش خواسته خدا از امیر

 دلخورمو گاهن زنی صدای پیچیدن با اما. کنهمی شوخی کردم فکر بود، پا به اشوبی دلم توی

 . کردم امیر نصیب

 رتوهشو بفرما: گفت میرفت بیرون که همونطور شدو بلند جاش از دادو تکون سری مامان

 . بگیر تحویل

 . بودم منتظرت اینا از زودتر! زدی زنگ عجب چه سالااام، -زن

 . زدم زنگ که بینیمی: امیر

 . خونمون میای شب: گفتم دادی نشون سبز چراغ بم خیابون تو که روز اون: زن

 ! ایستاد حرکت از قلبم نشست، پیشونیم روی عرق های دونه شد، حبس سینم تو نفس

 . نداری اریک حاال، باشه: گفت خنده با اما خورد حال ضد نداشت رو حرف این ظارانت که امیر

 پیچید هم مغزم توی بلکه فضا تو تنها نه زن صدای
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  پیشم؟ بیای خواینمی یعنی -

 کردم زمزمه

  اشناست؟ صداش چقد -

 . بعد تا حاال: امیر

 خندید عشوه از پر

 . امشب بیا خواستی اهوازه، شوهرم -

 شد اکو ذهنم تو اشنایی صدای زد، رقهج ذهنم

 . نکنه درد دستت مرسی -

 . خدافظ باشه: امیر به دوختم و اوردم باال برزخیمو نگاه امیر صدای با

 :گفت کردو قطع رو تلفن

 . چاکمو ه-ن-ی-س عاشقای دیدی -

 :گفتم عصبی

  شناسمش؟می من کیه؟ زنه این -

 :گفت دروغ راحت و دوخت نگاهم به رو نگاهش

 !شناسینمی نه -

 دیوار سمت کردم پرت و گرفتم گوشیو نفرت پر

  دیدی؟ دراز گوشامو یا کردی فرض احمق منو -

 غرید عصبی

  چته؟ -
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 :گفتم بغض پر

 مونده کم و وایسادی کنارش که چاقه زن محرم تو بود؟ همون زنه این دستت؟ بازیچه شدم -

  چسبیدی؟ بهش بیشتر تو اما بزنه ماشین منو بود

 :گفت عصبی

 . زهرا نگو چرت -

 :گفتم داد با تقریبا

 . نمیگم چرت -

 کرد خیس رو صورتم اشکهام

 هم بچش به... اخد بودم احمق چقدر... داشتمبرمی قدم کنارت که بودم چی بودم؟ چی من -

 ... خدا احمقم چقد.... دادم پفک

 داد تکونم

 ! عصابم رو میری داری زهرا نزن زر -

 :گفتم و زدم پس دتش به رو دستش

  گرفتی؟ زن چرا بودی نشده سیر بازیات ه -ز -ر -ه از که تو -

 سمتش هب و گذاشتم صورتم روی دست ناباور پرید، سرم از برق نشست، صورتم رو که سیلی با

 ... برگشتم

 کوبیدم سینش به محکم و رفتم سمتش به کرد، چیکار شدم متوجه تازه

  حقی؟ چه به کثافت؟ کنیمی بلند دست روم حقی چه به -
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 تموم اب و انداخت موهام به دست سابیدو هم روی رو دندوناش بود، گرفته خون رنگ چشمهاش

 رفت هوا به جیغم که کشید توانش

 .کن ولم -

 . ذارمنمی زندت کنی تکلیف تعیین واسم بخوای بقران زهرا: غرید

 شد وارد هول مامان که بره بیرون در از خواست کوبیدو زمین به رو سرم محکم

  ؟هچی شد-

 اومد سمتم به زده وحشت من دیدن با 

 ؟هچی شد-

 رو دست باشه اخرت دفعه: گفت عصبی و رفت امیر سمت به شدو بلند مامان زدم، زار زدم هق

 . کنیمی بلند دخترم

 . رفت بیرون خونه از دادو تکون بابا برو عالمت به رو دستش امیر

  کردم؟ من مگه. کردی خودت کنم، چیکارت: گفت گر سرزنش اومدو سمتم به مامان

 ...بودم متنفر ولی بود حقم. ها سرزنش این از بودم متنفر

*** 

 . اومد اس ام اس صدای که جویدممی رو بم-ل منتظر

  کردم، بازش

 ؟هچی شد جونم زنداداش، سالم: احسان

 کردم تایپ اضطراب پر

  بود؟ خونه داداشت دیشب احسان-
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 . تلویزیون به دوختم چشم زدم، که رو لارسا

 کردم باز رو پیام لرزید که گوشی

  چطور؟ نیومد نه قهرین؟-

 یدهکش دراز که دوختم مامان به رو نگاهم گرفت، رو گلوم بغض شد، حبس سینم توی نفس

 .دیدمی تلویزیون و بود

 از بیشتر منشکن تا ،خانوادم پیش نشم خورد ازاین بیشتر تا نریزم، اشک تا کشیدم عمیق نفس

 ....این

 ....! خوب. کردی سفیدم رو خوب امیر

*** 

 . بیرون برو گمشو: گفتم فریاد با تقریبا

 . بده اجازه زهرا :امیر

 . بودی دیشب که جایی همون گمشو بیرون، گمشو: گفتم اشکی باصورت

 بود خونسرد صورتش

 . بودم اینا رضا خونهخدا به زهرا -

 شدم دیوونه

 . نیار کاریات کثافت تو خدارو اسم حداقل وجدان، بی نخور قسم -

 کنه مجابم میکرد سعی

 . بپرس ازش تو نمیام من اصن بپرسیم، رضا از بریم بیا زهرا ببین -

 . نکن سگم بیرون برو دمم،: گفت کیه شاهدت گفتن روباه به: گفتم عصبی
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  زهرا؟: گفت مظلوم

  چیه؟: گفتم عصبی

  خررو؟ یا یدار دوست منو: امیر

 . خررو: گفتم فریاد با تقریبا و عصبی

 . خرم من پس: گفت کردو ها بچه عین رو قیافش

 کنم جورش و جمع کردم سعی اما نشست مبا-ل روی خنده

 . امیر بیرون برو-

  زهرا؟ ینی برم: امیر

 . برو: غریدم

 ....زهرا مرگ به زهرا: امیر

 ... تخود مرگ: گفتم جیغ با و کردم قطع رو حرفش

 ه -ز -ر -ه: گفتی شدم عصبی داداشم روح به بودم؛ رضا پیش قسم داداشم روح به: گفت کالفه

 . توروخدا  ببخشید گوشت، در زدم برخورد بهم بازی

 داد ادامه که کردم نگاهش صدا بی

 . کن قبول زهرا نبود خوب زدنت حرف -

 شد گرد چشمهام

  بود؟ بد حرفام میگی وقتاون زنیمی س-ا-ل دیگه زن یه با چشمم جلو مرتیکه -

 . گفت مامانت خوب زهرا: امیر

 دادم تکون سر
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  ندازی؟می بنداز خودتو بوم پشت باال از برو بگه من مامان نیار، بهونه -

 . واجبه احترامش بزرگتره. اره -داد تکون سر

 گرفتم بازوش از نیشگونی حرص با

 . ببینمت خوامنمی بیرون برو -

 زهرا؟: امیر

  برم؟ خودم یا میری: من

 اورد باال دستهاشو

 . میداد اب حسین امام به کشیدممی شمرو منت انقد اگه من ببخش، ولی میرم، میرم -

 غریدم

 . بیرووووون -

 حاضر از مها-ب-ل بستم که دررو. رفت بیرون خونه از کفشهاش پوشیدن با دادو تکون سری

 ! شد باز جوابیش

 نبود؟. بود طبیعی یچیز شدن کور....بودم عاشق من ...میشن کور عاشقا میگن

*** 

 . دیدم گلی هدست با رو امیر کردم باز که دررو و شدم بلند جا از! شد زده در که بودم نشسته

 ! خودم خانوم واسه: گفت و گرفت سمتم به رو گل دسته

 . شدن رمانتیک اقا: گفتم انداخته باال ابروی با و زدم لبخندی

 خندید

 . کردم قبول باهمواشت -
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 خندیدم

 . تو بیا -

 . یااهلل: گفتم و بردم باال رو صدام

 شد بلند مامان صدای بست، دررو اومدو حیاط داخل امیر

 . بیاین -

 . رفت داخل به سریع کاشت گونم رو ای ه-س-و-ب اینکه بعد شدو خم امیر

 پرید باال ابروهاش گل دسته دیدن با مامان شدم، وارد و کردم نثارش پررویی

 .خشگله چه -

 . داده خرج به احساسات بچم: گفتم و کردم اشاره امیر به

 !.نکنه درد دستش: گفت زدو لبخندی مامان

 . دادم رارق اپن روی و گذاشتم گلدون داخل زیاد حساسیت با رو گل و رفتم اشپزخونه سمت به 

 سمتم به وکرد خارج رو نگیر نایلون چرمیش کاپشن اوردن در از بعد گرفتم جا که امیر کنار

 گرفت

 ! تو برای اینم -

 . چیه: من

 کرد نثارم چشمکی

  چیه؟ ببین -

 زدم جیغی شدنمی تا بیست حداقل که پاستیال دیدن با کردم باز که رو نایلون

 . پاستیل واااااای -

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 زهرا ابراهیم زاده –حماقت محض  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

180 
 

 نشست ش -ب -ل رو لبخندی ذوقم از

 . بگیری جون بخور -

 کردم باز رو نیشم

 . مانمید تو به -

 خندید

 . خوردم من انگار بخوری تو -

 کردو طعق زدن حرف کمی بعد داد، جواب شدو بلند جا از نیلو تلفن خوردن زنگ با خندیدم،

 . هستن هم بقیه خونمون بیاین: گفت خانوم سریه مامان: گفت مامان روبه

  .ونبیر رفتن خونه از نیلو با همراه چادر سرکردن از بعد و: گفت ای باشه مامان

 . گذاشتم امیر جلوی میوه کردن جمع و چای ریختن بعد و شدم بلند

 . پاستیالرو منم بخور رو اینا تو: من

 کرد اخم

 . کنیا سیر رو شکمت اونا با نخریدم اونارو زهرا -

 شد باز نیشم

 . نمیدم قول -

 . خوردن به کردم شروع و کردم باز رو پاستیل

 میکرد نگاهم خنده با امیر

  ؟زهرا -

  جونم؟: من
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  یاخررو؟ داری دوست منو: گفت ذوق با

 . خررو: گفتم خنده با و کردم باز رو نیشم

 کشید ش-ش-و-غ-ا تو منو خندیدو

 . زهرااااا عاشقتم -

 خندیدم

 . منم -

 کرد نگاهم پرذوق

 عاشقمی؟ توام ینی -

 کردم نگاهش

 . زهراییم عاشق دوتامونم االن دیگه نه -

 رفت هوا به جیغم که گرفت گاز رو دستم بعد خندیدو صدا پر

 . دستم ای-

 خندید

 . نیاد در نفست که بچلونمت انقد خواممی زهرا -

 خندیدم

  بخورم؟ پاستیلجوری چه اونوخت -

 کرد مصنوعی اخم

  رفت؟ یاد از امیر اومد پاستیل باز -

 .. پااااااستیل میگی دهنت تو: گفتم ذوق پر
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 . میدم نشونت االن: گفت حرص اب و گرفت دستم از رو پاستیل

 تو ریخت ور پاستیال تموم دیگش دست با و گرفت دستش یه با دستهامو خوابوندو زمین رو منو

 . حلقم

 . شد حبس نفسم گلومو تو پرید پاستیال که کردم سرفه خنده با

 روپاستیال فراوون بدبختی با که ریخت حلقم تو رو چاییش از یذره کردو بلندم خنده پر امیر

 گرفتم بازوش از نیشگونی بعد و خوردم

 . دیوونه بودم شده خفه -

 خندید

 . نداره افت بم بادمجون نگیر سخت -

 کردم بازوش حواله مشتی

 . گمشووو -

 کرد نگاهم زد، روشون ای ه -س -و -ب و گرفت دستهامو

 ! اینجوریه منم نداشت دوست نیست، خودم دستخدا به کنم،می اذیتت اگه ببخش منو زهرا -

 . امیر کنیمی انصافی بی حقم در داری یکم: گفتم اروم

 کرد نگاهم غمگین

 گذاشتم تگوش در زدم شدم عصبانی درسته.... باتو فقط! میشه خوب باتو بدم حال من زهرا -

 ... میمیرمخدا به تو بدون من! زهرا تویی من ارامش نرفتم، کس هیچ پیشخدا به اما رفتم

 گذاشتم ش -ا -ه -ب -ل روی دست

 .. نگو هیچی دیگه -

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 زهرا ابراهیم زاده –حماقت محض  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

183 
 

  منو؟ بخشیدی دل ته از: امیر

 پاشیدم روش به لبخندی

 ... ولی نبخشمت، تونممی مگه -

 کردم نگاهش غمگین

 فقط مت،ببخش شوهرمی چون فقط که بشه زیاد اونقدر خطاهات که برسه یروز خوامنمی -

! اجبار رو از هن ببخشمت عشق رو زا بخشمتمی اگه خواممی ببخشمت، ندارم ای چاره چون

 . برسه روز اون نذار

 د-ی -س -و -ب رو سرم

 میدم قول زهرا ذارمنمی-

*** 

 . زهرا: گفت و گرفت باال رو سرش

  جونم؟: من

 . بیرون بریم پاشو: امیر

  کجاا؟ بیرون: من

 .خونمونه پشت که باغی این بریم: امیر

 خندیدم

  نکردی؟ پیدا دیگه جای -

 . دیگه پاشو زهرا: گفت ذوق پر

 . کنم پررنگ ارایشمو یکم بذار باشه: من
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 . کردم باز رو درش کیفم آوردن با و شدم بلند جا از

 کردم نگاه امیر به مظلوم و برداشتم جاش از زد، سرم به فکری ریملم دیدن با

  امیر؟ -

  جانم؟: امیر

 کردم باز رو نیشم

 . قربون رو هات مژه -

 . نکن فکرشم اصال زهرا: گفت گرد چشمهای با خوندو رو رمفک ریمل دیدن با

 چیدم بر ب -ل

 . من جون امیر -

 . نده قسم عه: امیر

 . امیرتوروخدا : من

 ! نه ها، میده قسمجوری چه ببین: امیر

 . بیشور دادم قسمت: گفتم جیغ با تقریبا

 کرد نگاهم ناچار

  اخه؟ تو به بگم چی -

 خندیدم

 . من جون بالشت رو بخواب -

 داد تکون سری

 .بده عقل خودت خدایا -
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 فر بلندو های مژه دیدن با و رفتم سمتش به باز نیش با گذاشت رو سرش که بالشت روی

 شد باز نیشم خوردش

 !بود من دست ها مژه این اگه اخ -

 و رفتمی چشمش تو فرخورده، و بود بلند زیادی هاش مژه اینکه واسه همیشه خندید،

  بود، من زندگی عشق امیر کرد،می اشونکوت مجبوری

 و فرخورده و مشکی های مژه و مشکیش چشمهای رفتم، اش صدقه قربون صورتش دیدن با

 اصال و داشت گیهماهن صورتش با که بزرگی نسبتا دماغ لرزوند،می رو دختری هر دل بلندش

 . نبود رنگ کبود سیگار اثر در که متوسطش و کبود یها-ب-ل نبودو چشم توی

 زد صدام زدممی چشمهاش به که رو ریمل

  زهرا؟ -

  جان؟: من

 . بزن اونا از نداری؟ دستا انبر این از: امیر

  انبردست؟: گفتم و برداشتم زدنش ریمل از دست

 ! باال میبره رو ها مژه میزنی انبردسته شبیه که اینا از دیگه اره: گفت بامزه

 خنده زیر زدم پقی

  میگی؟ رو مژه فر -

 خندید صدا پر

 . همون -

 . نداری اون به نیازی هست باال هات مژه شما: گفتم و کشیدم رو دماغش
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 . اومده گیرت شوهری همچین کنیامی حال زهرا: گفت باز نیش با

 ! راضی خود از ایشششش،: گفتم و انداختم باال ابرو

 مگه؟ میگم دروغ: امیر

 . اره: گفتم و شدم زدن ریمل مشغول دوباره

 میوه اقویچ بخوری تکون: گفتم و برداشتم رو قرمزم رژ یواشکی ریملش کار شدن تموم از دبع

 . باشم گفته پهلوت، تو کنممی و خوری

 . نزنا رژ زهرااا،: گفت زده وحشت

 . آپ شات: گفتم لبخند با و کردم نگاهش

  هان؟: گفت گیج

 کردم باز رو نیشم

 . دارم دوستت ینی -

 زد دستم به ای ضربه

 . گمشووووو -

 تسم یکیش کشیدن بیرون بعد و رفتم روسریام سمت به رژگونه رژو زدن بعد و خندیدم

 . پاشو حاال: گفتم و زدم گره روسرش امیررفتمو

 کنترلش داشت سعی که ای خنده و اخم با خنده، زیر زدم بلند قیافش دیدن و شدنش بلند با

 ... خندهمی دلم ته از چه. کوفت: گفت کنه

 . نشدی دختر اورده شانس مامانت: گفتم خنده نمیو

 اومد سمتم به زدو خنده زیر خودش دیدن با و ایستاد اینه جلوی شدو بلند

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 زهرا ابراهیم زاده –حماقت محض  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

187 
 

 . خوشگلی این به ببین-

 و خنده زیر زدن پقی هم اونا دیدن امیرررو ی قیافه تا اما تو اومدن نیلو و مامان و شد باز در

 دهپرخن مامان.. ..نداشت ما از کمی دست هم خودش. یمخندیدمی امیر قیافه به تایی سه حاال

  وضعیه؟ چه این دختر: گفت

 شگله؟خ بدم، شوهرش خواممی: گفتم بود غلتیده گونم روی خنده از ناشی که اشکی با

 کشید رو لپم اومدو سمتم به خنده با امیر

 ! یهو ترکیمی بخند کم کوفت، -

 کشیدم رو لپش پرخنده و کردم نگاهش

 . نترکیدم تا بشور صورتتو برو پس -

 ....کن پاک بیا: گفت خنده با و گرفت امیر سمت به مرطوبی دستمال نیلو

 .رهنگی ازم خوشیرو این خواستم خدا از دلم ته از من و رسید خودش اوج به خوشحالیم

*** 

 گرفتم سمتش به شدرو گرفته تازه پرتغال اب امیر، بااومدن

 . اقایی نباشی خسته -

 گرفت دستم از رو لیوان و دخندی

 . دلم عزیز مرسی-

 رفتم سمتش به نشستنش محض به

 بیارم؟ غذا -

 . بشین بیا عزیزم نه: امیر
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 از چون باشه، احتر امیر که همسایه خونه یا کوچه رفتنمی میومد امیر وقتی اصوال اینا مامان

 . ما خونه میومد مستقیم گشتبرمی که کار

 ن؟خونمو رفتی زهرا: امیر

  برم؟ ینپای بندازم سرمو پاشم کجا من زشته خوب بعدشم کنم،نمی وقت راستش! نه: من

 ککم که گرفته عروس مامانم ضمن در ای، خونه اون عروس تو چی؟ ینی زهرا: کرد اخم

 . مامانم کمک بری باید تو! باشه حالش

 کردم اخم

 . نیار زبونشم به حتی وقتهیچ دیگه دارم، الرژی باید کلمه این رو که میدونی ولی میرم، باشه -

 . زهرا دیگه گفتم من: امیر

 سمتش هب ظرف توی ها میوه کردن جمع بعد و شدم بلند جا از اومد، بدم گرش تهدید لحن از

 رفتم

  چخبر؟ شرکت از -

 کرد نگاهم

 ! اخه دخترایی چه... دخترایی چه زهرا -

 کردم اخم

 ... یا تعریفه این -

 برابر ود چشاش زهرا مریمه، اسمش هست دختره یدونه که، نمیدونی زهرا ا،باب تعریف: امیر

 .. .داره بزرگی و مشکی چشمای یه اون! نخود قد... بابا چیه تو چشمای... تو چشمای

 قلبم به زد چنگ حرفش با و کشید فرم موهای به دستی
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 ! رنگه سیاه و نرمه انقد موهاش اون ظرفشوییه، سیم عین تو موهای -

 زدم پس شدت به رو دستش کرد، کر رو گوشام قلبم شکستن دایص

  مگه؟ زدی موهاشم به دست -

 خندید

 . معلومه قشنگ ولی بابا،ه ن -

 براش میتیاه کمترین من اینکه مثل اما بشه، ناراحتیم متوجه تا انداختم، پایین رو نگاهم

 نداشتم

 . پشیمونمخدا به زهرا -

 اوردم باال ذوق با رو سرم

 ! چی؟ از -

 وقت هیچ شرکت اون تو رفتممی ازدواجمون از جلوتر اگه خودم جون به باتو، ازدواج از: امیر

 ! کردمنمی ازدواج باهات

 .. .عاشقم سلوالی تک تک به میزد تازیانه رحمانه بی چه... شکوندمی راحت چه

 . امیر کن بس: گفتم رنجیده

 کرد نگاهم تفاوت بی

  کنی؟می قایمش میام من چرا اصن م،ببین بیار گوشیتو پاشو -

 ... گوشش در بزنم مبادا تا شد، مشت دستهام

 گرفتم سمتش به اونو گوشیم برداشتن از بعد و شدم بلند جام از

 . بیا -
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 و کردم نگاه... خوردم غصه و کردم نگاه من و شد توش گشتن مشغول و گرفت رو گوشی

 ! ازدواجم زا... عشقم از... انتخابم از... شدم پشیمون

 شد بلند جاش از شد، تموم که گشتنش

 ! کنیمی کمک مامانم به میری فردا از توام بخوابم، میرم -

... یختمر اشک اروم اروم و شکست بغضم در بستن محض به... دادم تکون رو سرم فقط بغض با

 . خواستمنمی وضعو این من... خواستمنمی رو زندگی همچین من

 شد اکو باال لومو با گوشم تو صداش

 ...  میدم قول کنممی خوشبختتخدا به زهرا -

 . شد بیشتر اشکام و سوخت بیشتر چشمهام

*** 

 که نداختما سرم رو چادرم ارایش مختصری و خونه کردن تمیز از بعد شدم، بیدار که خواب از

  کجا؟: گفت مامان

 . اینا امیر خونه میرم: من

 کشید هم در اخم

 ! نامزدش؟ خونه بره پایین بندازه سرشو نامزد تردخ جدیده صیغه -

  ؟...دلم از میدونی چه تو مامان

 . برم بذار مامان، سررفته حوصلم: من

 . دختر زشته: مامان

 پوووووف
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 . خونم اون عروس من زشتی؟ چه مامان -

 کرد نثارم ای غره چشم

 !چه؟ بمن بکن، داری دوست کاری هر -

 ... من مامان بودم مجبور

 زدم در به ای هوتق رسیدم اینا امیر در جلوی به قدم 15 برداشتن از بعد و رفتم بیرون خونه از

 شکفت گلش از گل دیدنم با کردو باز دررو احسان که

 .  عجب چه گلم زنداداش! بهههه -

 اومد در صدام که کشید رو دماغم حرفش متعاقب و

 .... شد دراز کشیدی انقد! احسان عه-

 خندید

 . بود دراز دماغت اول از تو ننداز نم گردن-

 خندیدم

  خونتون؟ هست کی! داشتم نازی اون به دماغ برو، -

 . کنهمی تمیز رو خونه داره مامانمه: احسان

 . کنار بکش پس: گفتم و ریختم بهم رو موهاش

 اومد در صداش

 . ببینم دخترمو دوست میرم دارم بودما، کرده درستش تازه -

  شیطون؟ کدومشون: گفتم و شدم حیاط وارد

 . الهه: گفت اروم شدو خم
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 خندیدم

 باتیر خانوادشو هسای مامانت که دختری اون با بری خوایمی بدی؟ سکته مامانتو خوایمی-

  شی؟ دوست میزنه

 . میزنه تیر با همرو ی سایه هام خاله بجز من مامان: گفت مزه با خندیدو

 خندیدم صدا پر

 . کوفت -

 زد لبخندی من دیدن و امیر مادر اومدن بیرون با

 حیاط؟ چرا. تو بیا دخترم، سالم-

 . بعد کنه درست کردرو که کاری بذار: گفت و گرفت دستمو احسان

 .دستم داد شونرو و

 ادربر موهای کردن درست کردم شروع گرفتم، دستش از رو شونه و رفتم بهش ای غره چشم

 دستهام ارنج تا اینجا اومدیم وقتی فتهمی میاد وقتی... داشتم دوسش برادرم قد که شوهری

 کوچیکتر ازم سال یه کنم،می ذوق بود تر بلند هم سانتی ده من از دوسال گذشت با حاال بودو

 شده زیاد اشه شیطونی روزها این که ای ساله هفده داداش بود، کرده رد منم ماشااهلل ولی بود

 ! بود شده علی شبیه عجیب بودو و

 و مشکی ابروی شمچ... بود هیکلی علی مثل قدر همون اینکه... بردمی بهتم واقعا شباهت این از

 ... بود کرده بامزش خیلی که کوتاهی پیشونی و ای قهوه درشت چشمای

 . خوشتیپ داداش شده تموم: گفتم و کشیدم عقب شد تموم که موهاش کار

  چطورم؟: گفت زدو دوری
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 زد رو خوشتیپیش غنج لمد و نشست بم-ل روی دل ته از ای خنده

 . شدی عالیی-

 ینی؟ میپسنده الهه: گفت شیطنت با

 خندیدم

 . نکن شک-

 . جون ابجی نداری لنگه: گفت ذوق پر

 . که بودم زنداداش: من

 . دارم دوست بیشتر ابجیو: احسان

 خندیدم

 . شنمی تعطیل االن برو-

 ستمالد حال در رو امیر انمام که رفتم خونه سمت به. رفت بیرون در از کردو خداحافظی

 دیدم کشیدن

 . مامان نباشی خسته-

 کرد نگاهم

  رفت؟ احسان نباشی درمونده-

 . رفت: من

 گرفتم دستش از رو دستمال و رفتم سمتش به

 . کشممی بدین-

 سپرد دستم به رو دستمال
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 . بشورم ظرفهارو برم منم-

 ! شدم کشیدن دستمال مشغول و دادم تکون سری

 . زیاد تقریبا وسایلش بودو بزرگ خیلی خونه... نداشت تمومی شیدمکمی هرچقد

 دستش از و رفتم سمتش به ام وظیفه طبق اورد رو برقی جارو که مادر کردم، تموم که باالخره

 گرفتم

 . کشممی من بدین-

 .. حیاط برم منم. بده خیرت خدا: مادر

 ادرم وسواس از... کشیدن رقیجاروب دل و جون با کردم شروع کردمو روشن رو برقی جارو

 . داشتم خبر خوب شوهرم

*** 

 کردم جمع ور جاروبرقی بود زوری ضربو هر به اما! شدنمی صاف کمرم شد، تموم که جارو کار

 ! کردم پهن هارو روفرشی و

 .دیدمش و اوردم باال چشمهامو نازنین ورود با

 . ابجی سالم -

 بود مهربون نگاهش

 . نباشی خسته دلم، عزیز سالم-

 شدم بلند

 .ممنون-

 ! نه؟ شدی خسته: نازنین
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 بود تعارف

 . نکردم کاری نه-

 گذاشت شونم رو دستشو اومدو سمتم به

 غر اسهو بهونه مامانم که بکش دستمال یه الکی فقط نبر، سنگین کارای سمت خودتو زیاد -

 . باشه نداشته زدن

 داشتم دوست و زن این چقدر

 ! اخه کنمنمی کاری نه-

 خندید صدا پر

 . شناسممی مامانمو من-

 . نزدم حرفی دیگه و خندیدم

 !! نخوردم صبونه عالم خاک شدم، متوجه شکمم قور قارو با

 ... کنهمی کبودم و سیاه بفهمه مامان ینی

 . دخترم بشین: گفت که شدم بلند جام از احترام نشونه به مامان ورود با

 ننشستم اما

 . برم من دیگه نه-

 کرد نگاهم

 . بمون کجا؟-

 .دیگه برم ممنون نه: من

 . خوریممی پزیممی چیز یه تو خاطر به اما خورمنمی ناهار من دخترم بمون: مادر
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 االن نه حرفش بااین که داشتم شعور غرورو انقد دیگه خوردم، حرص تعارف مثال حرف این از

 ! نمونم ناهار دیگه وقت هیچ نه

 .بذارم ناهار ها بچه برای باید منم بیرون بره خوادمی مامان مرسی،: من

 ! نبود گناه فتواها طبق... بود مصلحتی دروغ

 رفتم در سمت به

 . حافظ خدا-

 شد بلند صداش اشپزخونه همون از مادر

 . خداحافظ-

 .کنه ام بدرقه که شد بلند نازنین اما

 گرفتم سمتش به دستمو

 . میرم خودم ابجی نشو پاتوروخدا -

 . میام دلم عزیز نه: نازنین

 کال مرده لیع وقتی از نشو، دلگیر حرفاش از: گفت اخر لحظه که رفتیم باهم حیاط در جلوی تا

 ! شده حوصله بی

 پاشیدم مهربونش روی به لبخندی

 . خدافظ که، نزد حرفی نه، -

 . عزیزم خدافظ: نازنین

 سر بردم هجوم ها زده قحطی عین و رسوندم خونه به جنگی رو خودم و اومدم بیرون در از

 . .کرد کوفتم غذارو مامان ناراحتی از پر نگاه که ناهار

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 زهرا ابراهیم زاده –حماقت محض  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

197 
 

*** 

 ... گذروندممی فقط من و گذشتمی خوب تقریبا هم پس از روزا

 ایستادم دیدش جلوی و شدم بلند عصبی و کالفه امیر ورود با

 ! بگو؟ یااهلل یا بزن در تو میای وقتی نگفتم سری صد -

 . بیرون سر یه بریم شو اماده زهرا: تگف حرفم به توجه بی

 یه بیرون برم دادینم اجازه حتی بودو کرده حبسم خونه تو ماه چند این اما، برم خواستمنمی

 . کنم عوض هوایی و حال

 .. بریم شم مادها تو بیا: گفتم و بودن پوشیده رو لباساشون که انداختم مامان و نیلو به نگاهی

  ...شد روبرو ومامان نیلو ی خنده و من ی غره باچشم که شد وارد گفتن یااهلل با

 ... کردم سرم رو چادرم غصه پر شلوار و مانتو پوشیدن از بعد

 ی پارچه این از وجود تموم با حاال اما بودم، چادر عاشق حتی زمانی یه... اومدنمی بدم چادر از

 ... بودم متنفر سیاه

 . شیبا متنفر ازش میشه باعث بودی، عاشقش زیرو اگه حتی شه، تحمیل ادم به که یچیزی

 فردا همین کنین سر زهرا: گفتنمی... باید: گفتنمی بپوش چادر: گفت بهم وقتی امیر کاش

 ... طالق

 من که اوردمی رامب کننده قانع دلیل انقدی کاش... کردمی قانعم کاش روبروم، نشستمی کاش

 ... کردممی سرم چادررو عشق با

 ... کردمی فرق تحمیل ترسو با چادر سرکردن از اسمون تا زمین کردن سر درچا عشق با

 ... فهمیدمی اینو امیر کاش
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 .. .نباشم متنفر انقدر مقدسه که مشکی ی پارچه این از یروزی من تا فهمیدمی

 ! ها نفهمیدن و نفهمی از اخ

 ... وفمعر بازار یه رفتیم تاکسی یه شدن سوار با زدیمو بیرون خونه از امیر با همراه

 . شیطون امیر همون بود، شده امیر

 . باطل خیال زهی ماا... زده بهم حرفارو اون و کنه اذیتم خواستهمی شاید روز اون کردم فکر

 ... نمیشه این از بدتر کنی،می فکر که میفته برات اتفاقاتی یه وقتا بعضی

 .. ..میشه اینم از تر بد! لهب میشی، مطمعن که میشه چیزی اتفاق اون بعد درست اما

 رفتیم بازار سمت به ماشین، از شدنمون پیاده با

 

 ... بود ماجرا اول تازه بازار به ورودمون با

 ... دیگه زنای به امیر نگاههای

 ... بازیاش ه-ز-ر-ه... انداختناش تیکه

 ...بگیره انتخابم از دلم دوباره تا شد دلیل همه و همه

 قلبم کل رو زدمی س -ا -ل باهاشون و وایمیساد دیگه دخترای و زنا رکنا کردومی ولم وقتی

 .... نداشت نظیر که میزد چنگی

 ؟...!مثل چیز یه

 ! میده جیر جیر صدای که سیاه تخته روی گچ یه کشیدن مثل چیز یه

 ... میداد ازار روحمو امیر صدا، همون مثل درست 

 رفتم سمتش به و نکردم تحمل باالخره
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 .امیر ونهخ بریم -

 برگشت سمتم به بازش نیش با

 ! که گذرهمی خوش داره چرا؟-

 نشست بازوش روی شدو مشت عصبانیتم تموم

 . گذرهنمی خوش بهم اصال من ولی-

 کرد نگاهم عصبی

 . برو خوایمی جهنمی هر-

 ... کوچه یه داخل پیچیدم و چرخیدم

 ایستادم، حرکت از شدو بلند آهم خالیم پول کیف آوردن یاد به با

 گردن هنوز رمشوه وجود با هام هزینه تموم بودو نداده بهم مبلغی بودیم، کرده نامزد وقتی از

 ... بود خانوادم

 !نداشتم برگشتن برای پولی هم حاال

 نالیدم و کردن خیس صورتمو اشکهام

  بدبختم؟ انقد من چرا خدا-

 جواب واستمخ امیر اسم یدند با خورد، زنگ گوشیم که ریختممی اشک رهگذرا به توجه بی

 زدم غر خودم پیش اما ندم

 بدبخت؟ خونه برگردی خوایمی چی با ندی جواب احمق-

 شد برقرار تماس و نشست سبز دکمه روی دستم

 زهرا؟ هستی جهنمی کدوم-

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 زهرا ابراهیم زاده –حماقت محض  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

200 
 

 . سوزیمی داری توش تو که جایی همون: من

 . زهرا نکن سگم: امیر

 زدم پوزخندی

 .. .کردی اوری یاد که ممنون-

 شد بلند فریادش

 گفتم؟ کجایی-

 .19 هکوچ شده تموم بازیات خانم اگه: گفتم حوصله بی و انداختم کوچه در سر به نگاهی

 .کردم قطع رو تماس بعد و

 . شد شنیده کنارم عصبیش نفسهای صدای بعد دقیقه چند

 بگیرن انبی که میزنم جیغ انقد شه بلند روم دستت قسمخدا به: غریدم رفت باال که دستش

 . ببرنت

 . سابیدمی هم رو رو دندوناش و بود خون کاسه چشمهاش پایین، اورد دستاشو

 . افتادم راه دنبالش منم کشید، شدت به و گرفت بازوم از

 .. .کرد حرکت ماشین نشستنش بعد و داد هل ماشین داخل تقریبا منو ماشین، گرفتن با

 ... نکنم گریه که گزیدممی لب

 ... نزنم زار که بودم کرده مشت دستهامو

 تا منتظرته و وتهروبر عزرائیل انگار! دنیاست حس بدترین تنگی نفس حس اومد،نمی باال نفسم

 . بگیره جونتو نیادو باال نفست دیگه

 ! رفتیم راه دیگه هم کنار حرف بی و شدیم پیاده امیر، توسط کرایه دادن و ماشین ایستادن با
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 سمت رخیدچ اومدو باال نگاهم ارادی غیر و ناخودآگاه خیلی جوون پسر چند خندیدن صدای با

 ... کوچه

 .جوون پسرای های خنده خاطربه فقط نه

 ... چیه صدای ببینم بچرخم شد باعث بلندی صدای یه و بودم فکر تو چون فقط

 من ایبدبختی شروع شب اون بودو دل بد امیر اما نداشتم قصدی لحظه اون که میدونه خدا

 برگشتم سمتش به خورد بازم به که محکمی ی ضربه با ..شد

  چته؟-

 غرید عصبی

  هان؟ کوچه؟ تو گشتیمی کی دنبال -

 کشیدم هم تو اخم

 . کردم ونگاه برگشتم اومد صدا فقط ،.نگو چرت -

 ...  ی دختره کردی غلط تو: امیر

 اشک مارو و تمانداخ زیر به سر گفت، بلند صدای بااون خیابون وسط که ناسزایی حرف با

 . ریختم

 شروع ها بچه حضور به توجهبی خونه به رسیدن محض به رسوند، خونه به منو کشیدو بازوم از

 زدن داد کرد

  هان؟؟؟ بودی؟ کی دنبال دیدی، رو کوچه داخل کردی غلط تو-

 میزدی س-ا-ل دیگه زنای با گردشو مثال بردیمی منو وقتی! برخورد؟ غیرتت به چیه؟: غریدم

 ؟نبود دل من لد
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 زد داد عصبانی نیلو خورد دهنم به که سیلی با

 .بزنی منو ابجیه نداری حق تو-

 . نکن مقایسه خودت با منو زهرا: غرید

 خندیدم هیستریک

 . کنمنمی مقایسه خودم با بازیاتو ه-ز-ر-ه اره -

 ... ز-ر-ه توام شاید معلوم کجا از: امیر

 ! شد خفه زدم، گوشش در محکم که سیلی با

 غریدم عصبانی، بغض، پر

 . بیرون گمشو-

 . بود صورتش روی دستش ناباور و توجه بی

 شد بلند فریادم

 ! بیرون گمشو گفتم-

 . بیرون انداختمش و گرفتم دستش از وجود باتموم دیدم ایستادنشو بیخیال وقتی

 ...زدم زار خودم حال به درو پشت نشستم شد، بسته که در

*** 

 مامان به و برم اینکه حس اصال بستم، رو چشمام دوباره ساعت دیدن با و کردم باز رو چشمهام

 ... خوابیدم دوباره و بستم رو چشمام همین برای نداشتم، کنمو کمک امیر

 . کردم باز نیمه چشمامو مامان صدای با

 ! گیریمی زردی میده داره و اذان دختر پاشو: مامان
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 . کن ولم میاد خوابم مامان اه: زدم غر

 . گفتم بلندی نچ شد برداشته روم از که پتو

 . نکردم خالی سرت رو اب پارچ تا پاشو: مامان

 . بخوابما خواستم دقیقه دو. بابا ای: گفتم غر با و نشستم جام سر حال بی

 زدم ملق کله زیرم از تشکم کشیدن با

 . بشور صورتتو و دست پاشو-

 و یستادما ایینه جلوی و برداشتم شونه صورتم و دست شستن و سرویس از بعد و پاشدم جا از

 ... کردم شونه رو موهام

 شد اکو سرم تو امیر حرفهای ایینه تو خودم دیدن با

 ... نخوده قد چشمات که تو-

 . ظرفشوییه سیم عین که موهاتم

 شستمن بعد و کردم جمع کش تو رو موهام حوصله بدون و کردم پرت اپن رو رو شونه کالفه

 . زمین

 نامزد باهام چرا ؟جلو اومد چرا زشتم، که دیدمی دید،می منو اونکه زشتم؟ انقد من یعنی"

 "کرد؟

 دادم خودمو جواب خودم

 اونجا وارد من قبل اگه گفت خودش اصن بود، ندیده رو شرکت اون دخترای چون معلومه خب-

 که کثیفه انقد عنیی النفسه؟ ضعیف انقد من شوهر یعنی... اومدنمی من سراغ وقتهیچ میشد

 ! کنه؟می مقایسه اونجا دخترای با زنشو قیافه
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 شروع مگوشی برداشتن بعد و دادم تکون رو سرم خیال بی کرد، درد سوال همه این از مغزم

 ... شه گرم سرم حداقل تا خوندن رمانیو کردم

*** 

 جالب... دمخون دچق اووووه! شبه هفته شد، گرد چشمهام ساعت دیدن با اوردم باال که رو سرم

 ! خو بود

 ... بود جوانی دون رمان خوندم دوران اون که رمانی ترین جالب

 !شدمنمی زمان گذر متوجه خوندممی و پایین انداختممی سرمو وقتی که بود جالب برام واقعا

 ! شممی کور من اخرم گذاشتم، کنار رو گوشی

 !.. بود خونه هفت به ربع یه همیشه باشه اومده امیر باید دیگه االن

  کردم، مرغ با پلو زرشک هوس یهو و کشیدم آهی خیال بی

 . گذاشتن بار رو مرغ کردم شروع برنج کردن خیس بعد و پاشدم ذوق باکلی

 . کردم تزیینش و کردم درست ساالد ذوق و شوق کلی با

 اومد سمتم به نیلو

  اجی؟ کنیمی چیکار-

 . یدمشند پاشدم کجاس مامان کارم،می گل: من

 نشستن، ها همسایه با بیرونه: نیلو

  بیرونه؟ معمول طبق حسینم: من

  میشه؟ قبول جوری چه دونمنمی من اره،: خندید

 ! بدونم چه: من
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 خوای؟نمی کمک: نیلو

 . مرسی نه: من

. بدم انجام خودم کارارو همه خودم داشتم دوست داشتم ذوق غذا پختن برای اینطور وقتی

 . کردم فتح کوه رانگا اصن خوردنی

 شد وارد برزخی امیر شدو باز شدت با در زدم دم که رو برنج

 سمتش رفتم عصبانی

  طویلس؟ اینجا مگه چته؟-

 بدتره، طویله از: امیر

 انداختم باال ابرو

 ... تره اونور در تا چهار طویله جناب، اومدی اشتباه-

! کیه به کی بفهمن تا بزنی فحر خودشون مثل باید بعضیا با داشت، ارزش خوردم که سیلی

 . حماقته فقط و فقط آدمها این مقابل در اومدن کوتاه

 برگشت نیلو سمت به حرص با

 . دارم کار باابجیت بیرون برو -

 ! نمیرم: گفت عصبانی نیلو

 . اجی برو: گفتم نیلو به

 گرفت موهام از اوردو هجوم سمتم به شد بسته که در رفت، بیرون در از دادو امیر تحویل اخمی

 ! مامانم؟ کمک نمیری چرا-

 نگفتم هم اخ حتی اما شد هم در درد از صورتم
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 .کلفتتونم من مگه نرفتم، که نرفتم-

 کشید بیشتر

  هان؟ گرفتمت چرا من پس-

 غریدم و کردم خارج دستش از رو موهام

 . خوایممی کلفت نگفتن خاستگاری اومدن وقتی-

 همین کنی مکک مامانم به نری خدا خداوندی به زهرا. میگم نم االن اما نگفتن موقع اون: امیر

 . میدم طالقت فردا

 ... دونستمی رو ضعفم نقطه خوب نشست، کمرم روی سردی عرق طالق کلمه از

 ی آینده... وادمخان ابرویی بی... من ابرویی بی یعنی طالق... نبود طالق برام فقط طالق ی کلمه

 ... خانوادم جلوی من روسیاهی... شده تباه

 ! نه

 همین هب من... نمیشم خورد دشمن و دوست جلوی اما کنم،می تحمل دردهارو بدترین من

 ی کلمه ذارمنمی... گذشتم پدرم مادرو از عشق این واسه من نیاوردم، دست به رو امیرر راحتی

 ... زندگیم به بزنه اتیش طالق

 . باشه: گفتم بغض پر

  !بود تذکرم اخرین: گفت قلدر

 زیرش و فتمر برنج سمت به کرد، خیس صورتمو اشکهام... کوبید دررو و رفت بیرون در از بعد و

 . کشیدم اشکهام روی دستی شد حیاط وارد که بابا صدای با. کردم خاموش رو

 شد وارد بابا
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 ! دخترم انداختی راه بویی چه-

 خندیدم

 . بابا سالم-

 کرد اخم

 ! دخترم؟ شکلیه اون چرا موهات-

 مصنوعی ندهخ

 . کردیممی دعوا شوخی به باهم کرد، ملی-

 . رو حرفم کنه تکذیب تا نبود نیلو بود خوب چه و خندید

 ... بستم کش تو دوباره و کردم باز رو موهام

 واسه ذوقی چهی من دیگه اما گرفت، قرار جلوم غذا و اومدن اینا مامان سفره کردن اماده بعد

 .... میداد ادم به کردن ذوق و خوردن غذا جالم بغض این مگه! نداشتم خوردن

 ...موقع بی بغضهای از امان

*** 

 کرد نگاهم تعجب با مامان پریدم، جام از ساعت دیدن با و پریدم خواب از هراسون

  دختر؟ چته وا-

 . امیرینا خونه برم باید: گفتم خواب گیج

 شد گرد چشمهاش

 ایه؟ عجله چه وا-

 کردم عوض ور لباسام و شستم رو صورتم
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 . کنهمی تموم کاراشو مامانش برسم دیر -

 کرد اخم

 ! کلفتشونی؟ مگه جهنم به-

 ... موقع بی های بغض از بودم خسته

 ! مامان داره ربطی چه: من

 . رفتم من: گفتم و انداختم سرم رو چادررو ارایشی مختصر با

 زد صدام مامان

  دختر؟ نخوردی صبحونه-

 ... کن ول: گفتم میرفتم بیرون در از که جور همون

 کشیدم تیراح نفس تکوندمی رو فرشی رو داشت که امیر مادر دیدن با رسیدم که در به

 . مامان سالم-

 بود بدتر فحش صدتا از لبخندش

 . خانوم سالم علیک-

 ! کنی؟می چیکار: من

 ... تو بیا کنم،می تمیز خونه: مادر

 اما بود، دهکر دیوونم شکمم قور قارو خونه، جون به افتادیم باهم و شدم خونه روونه دنبالش

 ... نبود مهم برام

 اومدن با که کردم رفتن عزم کردنشون پهن و لباسها شستن و خونه کارای شدن تموم بعد

 ... نشستم مجبوری کباب، و گوشت بساط
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 ... ننازنی و من گردن افتاد چیزا این جیگرو کردن خورد فروختومی کباب احسان

 . نشو بلند بابا بشین: گفت مهربون که شدم بلند پاش به شوهرم برادر باورود

 کرد نگاه مادرش سمت به ذوق با بعد

 بدین مژدگونی مامان-

  باشی، خبر خوش: خندید نازنین

 . است حامله پریسا: گفت ذوق پر

 . خندیدند ذوق با هم مادرش و نازنین و زدم لبخند خوشحال

 ! داداش مبارکه: من

 کرد نگاهم مهربون

 ! دیگه توئه خوب پاقدم از مرسی-

 . نداره چیزا این به ربطی: خندیدم

 . کن قبول داره: داداش

 ! پسر؟ پس کو شیرینیت: نازنین

 زد پیشونیش به

 . بیام بگیرم برم رفت، یادم اصن اوه-

 کجاست؟ پریسا: من

 . بگه اینا مامانش به رفت اونم: داداش

 . سالمتی به: من
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 خورده ونهصبح نه خدا یا!!! بود ازظهر بعد شیش شد، گرد چشمهام افتاد، ساعت هب که نگاهم

 ! نهار نه بودم،

 ! اوف

 . میام احسان، میدم اینارو من: گفتم سیخها برداشتن با

 . ها بیا: داداش

 . عزیزم نکنه درد دستت: نازنین

 اومد متمس به احسان دادنم تکون دست با کوچه سر رفتم و زدم بیرون خونه از و زدم لبخندی

 . سالم-

 . کوچیک عموی سالم علیک: گفتم و سپردم دستش به هارو سیخ

 ! عمو؟: گفت گیج

 خندیدم

 . کن شوت شیرینی میشی عمو داری دیگه، اره -

  تو؟: گفت گرد چشمهای با

 بازوش به زدم و خنده زیر زدم

 . میگم پریسارو دیوونه-

 خندید

  میگی؟ راست اهاااان، عه -

 دیدمخن

 . گفت داداشت االن اره -
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 . میشم عمو دارم ینی: گفت پرذوق

 خندیدم

 .دیگه اره-

 . ذغاال سمت رفت ذوق پر کشیدو رو دماغم

 . اوردم پایین رو نگاهم چادرم شدن کشیده با

 ! زندایی زندایی: فرشته

 ! زندایی جون: نداشت لنگه بودن شر و شیطون تو که کردم شیطونی دختر نگاه

 . بخول شیلینی بیا دفته مامانم :فرشته

 . زندایی میاد االن بگو برو: گفتم و کاشتم لپش روی ای ه-س-و-ب

 وچهک سر اینا مامان دیدن با و رفتم خونه سمت به دوید، خونه سمت به و گفت ای باشه

 . خندیدم

  ندارین؟ زندگی کارو شما: من

 . مبارک شدنت عمو زن: گفت خنده با خانوم ریحانه

 شد گرد مچشما

  دونین؟می کجا از شما وا-

 ! کرد خبر با رو همه ذوق از شوهرت برادر: گفت خنده با مامان

 کاشتم لپش روی بزرگی س-و-ب و کشیدم اغوشم به رو اراز و خندیدم

 . بود شده تنگ برات دلم ابجی عشق-

 کردم نگاه مامان سمت به
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 ! است؟ خونه کی-

 . کنهمی بازی داره اونور حسینم ایناست، ومخان سریه خونه نیلو هیشکی: مامان

  بابانیومده؟: من

 ! نه: مامان

 ! میام برم من: گفتم و پریدم جا از خواسته خدا از

 !بردم هجوم سمتش به گاز روی غذای دیدن با و شدم خونه وارد

 دنکر جمع دبع و شدم بلند جا از لیوان یه خوردن از بعد کردمو پاک رو دهنم دور دستمال با

 . اومد در اشکش که م-د-ی-س-و-ب رو اراز دوباره محکم سرراه بیرون، زدم خونه از وسایل

 . زهرا نکن اذیت: مامان

 برگشتم سمتشون به

 . اخه عشقمه-

 دادم رو سالمش جواب لبخند با و کردم بلند سر امیر سالم صدای با

 . نباشی خسته -

 که دبو این برای فقط نبود، بخشیدنش برای لبخندم و سالم ید،-س-و-ب رو اراز شدو خم

 . کردیم دعوا باهم گذشته عقدمون از ماه چند هنوز نشه متوجه کسی

 ! بس بودو داری ابرو برای فقط

 ارجخ دستش از رو دستم شدیم که حیاط وارد برد، خونشون سمت به منو و گرفت رو دستم

 . نبخشیدم کاراتو هنوز: گفتم اخطار وبا کردم

  کردین؟ خلوت: گفت چشمک با زدم، لبخند روش به و گذاشتم نصفه رو حرفم ساپری ورود با
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 . باباه ن: خندیدم

 . دمش خوشحال چقد دونینمی: گفت وقتی داداش! وای: گفتم ذوق با و رفتم سمتش به

  .خودت قسمت ایشاال فدات،: گفت خنده با کردو مل -غ-ب

 کردم اخم بیرونو اومدم شل -غ-ب از

 . زوده زیادی ما واس هنو-

 . خندید

 ؟هچی شد: گفت گیج امیر

 .بگو خودت: گفت زدو بهم چشمکی پریسا 

 ! میشی عمو داری: گفتم و کوبیدم بهم دستامو ذوق پر داخل، به پریسا رفتن بعد

 کرد نگاهم گرد چشمهای با

  میگی؟ راست-

 کردممی فراموش چیو همه من میومد که بچه بحث اصن خندیدم،

 . بخدا اره-

 ... مکرد ذوق ذوقش با منم که شد خوشحال انقدر شدن مطمئن بعد و رفت داخل به ذوق پر

*** 

 . اومدیم بیرون در از باامیر همراه و کردم خداحافظی همه از

 کردم نگاهش

 بگیری؟ اینا مامانم از کلیدو میری-

  مگه؟ کجان: امیر
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 ... خانم شهناز خونه: من

 ! خب اونجا بذارمت بریم بیا: امیر

 کردم نگاهش متعجب

 مطمئنی؟-

 . برگردا زود ولی بریم، اره: امیر

 . باشه: گفتم و خندیدم بود، بعید ها ناپرهیزی این امیر از

  .بودن صمیمی باهم خیلی که مامانم دوست خونه باالتر کوچه یه رفتیم امیر همراه

 امیر دیدن با خانم شهناز توسط در کردن باز از بعد و زدم در رسیدنمون با

  خندید

 ؟امیر آقا خوبین-

 . ممنون: امیر

 . بخورین بدم چایی دوتا تو بیا زهرا: خانم شهناز

 کردم نگاه امیر به

 . مرسی نه-

 . همینجا بخورین بشینین بدم چای دوتا بیا زهرا پس: خانوم شهناز

  گرفتم، جا کنارش ها چایی اوردن از بعد کرد موافقت که امیر

  زهرا؟: امیر

 بله؟: من

 . نبود خودم دست انگار کردم، جوری اون چرا نفهمیدمخدا به: امیر
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 . کنه کنترل خودشو عصبانیه وقتی باید ادم: من

 . نمیشه تکرار دیگه ببخشید کنم،می هرکاربگیخدا به زهرا: امیر

 . بارته چندمین این: گفتم معترضانه

 . زهرا نمیشه تکرار دیگه:امیر

 . امیدوارم: من

 ید - س-و -ب رو مپیشونی

 . بخدا فداتم-

 !شد دور ازم خنده با مامانم به من سپردن و چایی خوردن از بعد

*** 

 شوهرم درما دیدن با که خونه سمت افتادیم راه کردیمو خداحافظی خانوم شهناز از خنده با

 .رفتیم خونه سمت به بعد و زدم کوچیکی لبخند

*** 

 حداقل تا مرسوند خونه به رو خودم معمول طبق شد تموم که اینا امیر ی خونه کردن تمیز کار

 ... خوردمنمی صبحونه که من بخورم، رو ناهار

 دیدم سفره سر اینارو مامان شدم خونه وارد که همین

 . دخترم نباشی خسته-

 سفره پای نشستم

 . مرسی-

 ... غذا جون به افتادم ها زده قحطی عین مامان توسط غذا کشیدن با
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 . مامان مرسی شکرت، خدایا: گفتم و کشیدم کنار

 . عزیزم جون نوش: مامان

  حموم؟ بندازم خودمو من کنیمی جمع نیلو: من

 ! برو ابجی اره-

 ! حموم رفتم لباسهام برداشتن با و پریدم جا از گرم دمت گفتن با

  .بیرون برم دادم رضایت نیلو فریاد با باالخره که بودم حموم تو ساعتی یک حدود

 ... ترکید پمپ ابجی :نیلو

 . اومدم: خندیدم

 موهام به اسپری کردن اسپری و موهام اب گرفتن از بعد شدم خارج که حموم از

 ! شن خشک تا بازگذاشتمشون

 . باشم داشته عجله خیلی اینکه مگر نبودم، سشوار با موهام کردن خشک اهل

 ! شد باز نیشم رمان صفحه کردن باز با و برداشتم رو گوشیم

*** 

 اومدم خودم به اذان صدای پیچیدن با

 ! شد شب سرم بر خاک وای-

 که همینطور کرد، خوندن نماز هوس دلم چرا اگاه ناخود نمیدونم و شارژ زدم رو گوشی

 زدممی غر خودم به شیر سر رفتممی

 که نخون انقد بخت بد بده، روزای خدای فقط خدا مگه میرسی؟ کجا به ببینم نخون نماز-

 ! یریبم اخرش
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 دادم خودمو جواب خودم

 ... میریمی نخونی بخونی-

 . بترکی بادکنک مثل هست یبار بمیری ادم عین هست یبار: زدم غر دوباره

 کردم ریزی ی خنده خودم درگیری خود از

 . بده شفام خدا شدم، خل-

 هک رروچاد دوید، پوستم زیر خوبی حس کردنش پهن با و رفتم سجادم سمت به وضو گرفتن با

 . مازن برای بستم قامت و فرستادم ام ریه به رو عطرش عمیق نفس یه با انداختم سرم رو

 ! نیومد امیر چرا: گفتم و انداختم ساعت به نگاهی کردم تموم که رو نمازم

 خونه کسی نچو تو، اومد امیر شدو باز در که بودم گفتن ذکر مشغول و انداختم باال ای شونه

 شدم بلند سجاده پای از نزده، در راچ که نشدم عصبانی نبود

 .سالم-

 بود صورتش روی اخم

 . سالم زهرمارو-

 شد گرد چشمهام

  باز؟ هچی شد-

  برگشتید؟، چند ساعت دیشب: امیر

 ! گفتی که ساعتی همونخدا به: من

 پروند سرم از برق خورد گوشم در که سیلی

 ...  ی دختره رفتی کرده غلط اصال تو-
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 گذاشتم رتمصو رو دست ناباور

  میزنی؟ چرا-

 گرفت موهام از و انداخت دست

 ... رفتی کردی غلط تو-

 شد بلند جیغم

 . بردی منو خودت تو عوضی، کن ولم-

 کشیدم جیغ توان باتموم که کوبید دیوار به منو محکم

 !خیابونی ه-ز-ر-ه رفتی خوردی...  تو برو گفتم من کردم، غلط من-

 با کرد، یسخ رو صورتم اشکهام کشید، توانش تموم با و گرفت رهدوبا موهام از اومدو سمتم به

 !اومدن داخل ها همسایه شدو باز شدت با در بلندم جیغ

 . بود بد چقد وضع این تو غرور شکستن... بود بد چقدر شدن خورد

 اورد هجوم سمتش به مامان

 . کشتیش دخترمو کن ول-

 تا چند زور مگه ولی کنن جدامون کردنمی سعی ها همسایه زد، گوشم در سیلی خیال بی اما

 .چکیدمی خون چشاش از که امیری اونم میرسه؟ مرد یه به زن

 ... میزدم جیغ و میزدم هق توانم تموم با من کشیدومی رو موهام

 رو موهام زدو امیر گوش در سیلی وضعمون دیدن با ورود محض به شدو وارد نازنین شدو باز در

 دستاش که میشه کنده داره کشش این از سرم کاسه کردممی حس رد،ک جدا توانش تموم با

 دیوار به کوبوندش محکم نازنین شدو ول
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  ؟کنیمی اینجوری چرا کنی؟می غلطی چه-

 شک بود خودش رکا افتاد، شوهرم مادر به نگاهم کرد،می نگاهم خشم با فقط بودو ساکت امیر

 . نداشتم

 اومد سمتم به نازنین

  کردین؟ اینجوری چرا رازه هچی شد-

 میریختم اشک و میزدم هق

.... رف چرا ...گه... می. ..بعد م،... خانو... ناززز... شه.... خونه برد ..منو..ش ...خود ...ب ...دیش-

 ... تین

 سوزوندمی بیشتر رو جیگرم این و ریختمی اشک بامن مامان

 شو بلند شوهرم مادر نحس صدای

 . نیست حالیش هیچی بچس پسرم گرفتی،می اجازه مپسر از نباید تو حقته،-

 شد بلند مامانم صدای

 کردین؟ بدبخت چرا دخترمو بچست دونسینمی که شما-

 . امیر نه گرفت،می اجازه من از باید اون هرچی: مادرامیر

 پس: گفتم رو دلم حرف من ولی احترامی، بی جوابی، حاضر بذارید، اسمشو خواهیدمی هرچی

 ! ندارم شوهر یدونه من

 ... حقته کشی،می تیزت زبون از که بکش کشیمی هرچی: امیر مادر

 بود؟ حقم شد، بلند هقم هق

  بود؟ حقم شدنها خورد این ها، کتک این
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 ... کردم انتخاب رو عشقم فقط من وایسادم، عشقم پای فقط من

 . نبودخدا به... نبود حقم اینها

 تنهام کاش! ودمب متنفر کردنها نگاه جور این از بودم، تنفرم ها همسایه انگیز ترحم نگاههای از

 . ذاشتنمی

 پاشیدن نمک و زدن زخم کرد شروع مامان

 تو: فتمگ چقدر نکن،: گفتم چقدر نیستن، ما تن وصله خونواده این: گفتم بهت چقدر حقته،-

 ... جوونی هنوز

 .... نبود حقم زدن زبون زخم اینطور اما دادم،می حق بهش

 ! ریختم اشک سیاهم بخت واسه... زدم هق و رفتم سجده حالت به زمین یرو

 .... نذارن پا دالمون حریم به عشقایی همچین وقتهیچ کاش"

 ... نلرزونه دلمونو وقتهیچ نابودیه تهش که عشقایی کاش

 ... سخته خیلی نرسیدن عشق به میگن همه

  "...تره سخت چیزی هر از یدند رو هایی صحنه همچین و رسیدنخدا به میگم من اما

 وجودم خوره مثل حس این اینطورکه اما... رسیدن حسرت موند،می دلم به حسرتش کاش

 . اوردنمی در پا از منو خوردرومی

 ... تهش به رسیدن مثل.... سیری مثل چیزه ی

 ... عشقم از تنفر.... تنفر مثل مسخره حس یه

 بد چقدر... بشی متنفر خواستیشمی وار دیوونه و بودی عاشقش یروز که کسی از سخته چقد

 .خوردمی وجودمو کل داشت خوره مثل اروم اروم که مضخرف حس این بود
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*** 

 بودم خورده ککت اینکه خاطربه نه نداشتم، هم رفتن بیرون روی حتی بودم، نشسته خونه تو

 شرمنده ذاشتمگ کنار خیلیارو شخاطربه که انتخابی برای فقط! نه محل، اهل چشم جلوی اونم

 ... بودم

 کاسه ویت و کوبیدم ظرف به رو قاشق اومد، در صدای که بودم کرده گیر در غذا با رو خودم

 حیاط سمت رفتم. گذاشتم

 ! کیه؟-

 . زهرا منم: امیر

 شدن خی بود، گرفته عجیبی لرزش پام و دست خونه، تو اومدم توجه بی و کشیدم هم در اخم

 فکرشم اصال. ..پاهام و دست شدن یخ این... ترس این کردم،می حس الکام رو پاهام و دست

 ... بترسم اینجور عشقم از یروز کردمنمی

 مرگ خوردم رشک کردم، اشتباه زهرا، کردم غلط کن، باز دروتوروخدا  زهرا: میومد کامال صداش

 ! کن باز درو امیر

 چرخیدممی خونه تو کالفه

  رفتی؟ کجا اخه؟ بود رفتن بیرون وقت االن مامان-

 کوبیدن در صدای دوباره

 . کن باز امیر مرگ زهرا-

 روبروم امیر دیدم اومدم خودم به تا اما شدجوری چه نفهمیدم و رفت پیش در سمت به قدمهام

 ! نشسته
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  زهرا؟: امیر

 . ندادم جواب اما کردم نگاهش دلخور

 عین مامانم اومدم کوفته و ستهخ سرکار از چی شد دونمنمی من شرمندتم، من زهرا،: امیر

 . میشم عصبانی زهرا ادمم منم زد، حرف هی زد حرف هی فرفره

 من با خودت میبری منو خودت شب نیست؟ خودت دست اختیارت تو: گفتم عصبی تقریبا

 . کتک باد زیر گیریمی منو میای فردا بعد خوریمی چای شینیمی

 شد اشک از پر مشکیش چشمهای بود، ناراحت زیاد خیلی بود، ناراحت کرد، نگاهم

 . زهرا بشکنه دستم-

 من یکرد،م گریه داشت من عشق اما کنهنمی گریه مرد میگن چکید، هاش گونه روی اشکهاش

 . بخشیدمشنمی چطور

 . نکن گریه:گفتم ناراحت

 . ببخشیدتوروخدا  خوردم شکر زهرا: امیر

 . شنیدم رو کلمه این انقد شدم خسته امیر: من

 دیگه کنممی سعیموخدا به ولی کنم، کنترل رفتارمو تونمنمی! توسرم خاک! دونممی زهرا: رامی

 .نکنم ناراحتت

  مردونه؟ قول: من

 ...زهرا میدم قول: گرفت رو دستم

 هنوز کردممی حس اینکه خاطره ب فقط بود، شوهرم اینکه خاطربه نه بخشیدمش، هم باراین

 . دارم دوسش کمی
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*** 

 به نوم دستش قلیون اومد، سمتم به دیدمش دور از که بودم شده خیره دورم های سبزه به

 . اورد ذوق

 اوردی؟ قلیون وای: من

 . داره دوست خانومم چون اره،: خندید

 خندیدم عمیق

 . عالیه-

 . خاکا روی کرد جاسازی رو قلیون و نشست کنارم

 اینورا نمیومد ها خانواده صوالا و بود قشنگی سرسبزو جای خیلی خونمون، پشت باغ اومدیم

 . گشتن

 . خوردنمی چشم به خونواده چندتا هم االن

 .بود مامان کشیدمش، بیرون گوشیم خوردن زنگ با

  مامان؟ جانم: دادم جواب

  زهرا؟ کجایی: مامان

 . بکشیم قلیون باغ اومدیم باامیر: من

  ؟!نه نمیشی ادم تو: مامان

 . میایم زود باشه: گفتم لبخند با اما نه، گفتم دلم تو

 . زهرمار: مامان

 خندیدم تر عمیق
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 .رسونهمی سالم امیرم-

  اهلل اال الاله...امیر:  مامان

 خندیدم صدا پر

 . مامان خدافظ-

 . خدافظ بیاین زود: مامان

 . برسون سالم: گفت بود، مامان: گفتم امیر به رو کردم قطع که رو تلفن

 . کشممی خجالت ازش چقد میدونه خدا باشه، سالمت: گفت دادو بیرون رو قلیون دود

 زدم محوی لبخند

 . بیخیال گذشت،-

 ... کشیدن کردم شروع و گرفتم ازش قلیون شلنگ گرفتن با

*** 

 کردم نگاه پریسا به خنده با

 . داره ضرر نپر پایین باال زیاد-

 خندید زدو توپ به ای ضربه

 . باباه ن-

 . ها سبزه میون افتاد که زدم بهش یا ضربه منم اومد سمتم به که توپ

 . بیارمش برم نیست حسش که من: من

 . منم: پریسا

 . بشینیم پس: سحر
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 . نشست تنها سحرهم شوهرش، کنار هم پریسا و گرفتم جا امیر کنار من

  .کنارمون اومدن اوناهم و دیدیم رو داداش و پریسا دور از که بودیم نشسته تازه

 رفتگ سمتم به رو قلیون امیر

 . بگیر-

 کردم اشاره برادرش به و زدم کمرش به ای سقلمه

 . بابا زشته-

 خندید شنید منو صدای تا حسین داداش

 ... بیخیال منو! بکش بگیر بابا،ه ن-

 گزیدم لب

 ! داداش نه وای-

 خندید

 . بکش بگیر میدم بهت اوانس یه بچم خاطربه منم حاال. نبودیا خجالت-

 .... کنهمی ناز باز ها، میره داره دلش حاال: گفت خنده با دوسپر دستم به رو شلنگ امیر

 شد خم سمتم به پریسا زدم، قلیون به پکی خنده با

  بود؟ هچی شد دیروز-

 . جونم تو بود انداخته امیرو بود، مامان اتیش: گفتم اروم و کردم نگاهش

 کرد نگاهم حرص با

 باهامون مشکلی چه دونمنمی اینجوریه، نمم وضع ساله چهار کنم، زندگی ذارهنمی منم مامان-

  داره؟
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 بود پایین خیلی صدام ولوم

 . هاش زاده خواهر خاطره ب کنم فکر-

 کشید هم تو اخم

 زود نکن، تو اما خانوادش سمت دادم هول شوهرمو من نکن، اشتباه تو کردم اشتباه من-

 . برو بردار امیرو بکن عروسیتو

 . نیست خوب شاخالق اصال امیر: گفتم ناراحت

 خندید مهربون

 یواش یواش ،میره یادشون بعد ساعت دو اما میشن دیوونه عصبانین وقتی جورین، این کال اینا-

 . میاد دستت قلقش

 . میشه کنده پوستم بیاد دستم قلقش تا من: من

 . تونسی توام ینی تونستم من وقتی: خندید صدا پر

 .زد بهم که حرفایی بابت بودم نونشمم چقدر لحظه اون و پاشیدم روش به لبخندی

 

  کرد صبر نباید گاهی"

 رفت و کرد رها باید

 ماندی اگر که بدانند تا

 "... ای بوده بلد را رفتن

 

 . کشتمت بریزیخدا به: گفتم تذکر پر و کشیدم عقب
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 نشست بش-ل رو مرموزی لبخند

  من؟ گل ترسیدی-

 .. عق برو امیر: گفتم جیغ با تقریبا

 . کردمی گاهمن باز نیش با که شدم امیر به خیره و ماسید دهنم تو حرف سرتاپام به با باریختن

 زدم جیغ

 ! کشمتمی-

 کوچیکی سطل چکید،می پام سرو از اب اشپزخونه سمت رفتم من و رفت بیرون حیاط از بدو

 پاهام رو و موایساد پشتش باشه حواسش اینکه بدون و رفتم بیرون در از اروم و کردم اب پر رو

 . پایین اومد تا ریختم سرش از رو آب و وایسادم

 تهریخ بودو شده خیس موهاش خنده، زیر زدم خندش دیدن با که چرخید سمتم به بهت با

 . صورتش رو بود

 ! حقته: من

 . میدم نشونت زهرا باشه: امیر

 ریخب گذشتو دقیقه چند بستم، و در خودمونو خونه سمت دویدم منم خونشونو سمت دوید

 . نشد

  نبود، ازش خبری اما کوچه سر رفتم اروم اروم و کردم باز اروم درو

 بهت با شد، خالی سرم رو اب سطل یه که شم رد درشون جلو از اومدم و انداختم باال ای شونه

 که بردم باال رو نگاهم اش خنده بلند صدای با یهو نبود، کسی اما شدم خیره دورم به وایسادمو

 . خندهمی هر هر داره دستش تو سطل با و کرده اویزون رو پاهاش و نشسته بوم پشت باال دیدم
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 . کردی نامردی تو نیست، قبول اقا: گفتم عصبی

 خندید

 . عزیزم نخور حرص-

  خندید، بلند بعد و

 . نزنا حرف من با: گفتم عصبانی

 چند نشست، مها-ب-ل رو شومم نقشه از لبخندی! کوبیدم بهم درو و رفتم خونه به تند و

 اومد زدنش در صدای بعد دقیقه

 .دیگه کردیممی بازی داشتیم! عه زهرا-

 . کردم باز تهش تا رو اب و کردم وصل رو اب شلنگ اروم ولی نزدم، حرفی

 صداش دوباره

 .کن باز من جون زهرا-

 با مات وماسید دهنش تو حرف بیچاره گرفتم، سمتش به بافشار رو اب شلنگ کردم باز که درو

  ....بودم گرفته سرش از رو سرد اب تقریبا من بودو ایستاده جاش سر بسته چشمهای

 . خنده زیر زدم بلند بلند قیافش دیدن از

 کرد نگاهم خنده با کردو باز رو چشمهاش از یکی

  عزیزم؟ نشدی سیر-

 ! نه: گفتم خنده با

 . وایمیستم جوریهمین صبح فردا تا من بخند، اصن تو: گفت مهربون
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 از رو شلنگ و گرفت اغوشش تو منو ثانیه از کسری تو که خندیدممی و بودم بسته چشمهامو

 ! سرم رو گرفت کشیدو دستم

 . زدم یخ ر،امیــــــ: گفتم جیغ جیغ با تقریبا بردو ماتم سرد اب خورد بر از

 ! زدمنمی یخ مگه من: گفت خنده با

 ! تسلیم: گفتم لرزیدممی که حالی در بردمو باال دستهامو

*** 

 دختر: گفت دهخن با مامان. بودن نشسته خونه تو نیلو امیرو و مامان اومدم که بیرون حموم از

  خورین؟می سرما گینوضعشه؟نمی چه این

 . اومده سیل کوچه کردیم فکر اومدیم ما اجی: گفت خنده با نیلو

 . کرد شروع اون اول. امیره تقصیر: خندیدم

 کرد باز رو نیشش امیر

 .داد حال ولی -

 . کشتمتون سرمابخورین: گفت بااخم مامان

 ...خندیدن بلند وامیر نیلو من عطسه با

  شکلیه؟ این چرا موهات اخه زهرا: امیر

 شکلیه؟ چه: من

 ... کن دیگه،کوتاهش یجوریه خوب: امیر

 کش با و فرستادم پشت به حرکت یه با بودم گرفته رو ابشون حوله با که رو خیسم موهای

 . بستم محکم زیاد نه سرم باالی
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 . بلندشه موهای به دختر: من

 ! که موها این نه ولی: امیر

 کردم اخم

  مویی؟ چطور بگی میشه-

 شد باز نیشش

 !شرکتمون تو دختره اون موهای همون مثل-

 شد تر غلیظ اخمم

 بده؟ ملت نشون موهاشو یا کنه کار میاد دختر اون -

 کرد عوض بحثو

 ! الغری یادیز یکمم زهرا -

 کشیدم بلندی پوف

  نه؟ یا کنیمی بس امیر-

 ! بخوری بگیرم برات کننده چاق داروهای این از! خو میگم راست زهرا: امیر

 کردم نگاهش ای غره چشم با

 ! نخیر-

 . دارم دوست چاق زن من خوب زهرا: امیر

 نبود خودم دست شدنم عصبی

 !دیدی منو اول از که تو-

 ! دیگه یمیش چاق خب: امیر
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  کردم اخم

  بسازی؟ منو خوایمی هرجور که توام دست عروسک من مگه امیر-

 گرفت رو دستهام ایستاد، روبروم شدو بلند

 ! نیمیدو خودت طور هر اصال دادم، بهت پیشنهاد به فقط من! باید که نمیگم من زهرا-

 شیر یه اگه اصال! کردمی بازی من روان و روح با میدونی خودت هرطور ی جمله این

 درمواقعی فقط شرایطی، هر در نه البته میشم، اروم خیلی جمله این شنیدن با باشم خشمگینم

 ... شه برده بکار باید

 . گیرممی میرم فردا: من

  چی؟: امیر

 . دیگه کننمی چاق شربتاکه اون از: من

 کاشت گونم روی ای ه-س-و-ب زدو برق چشمهاش

 . زهرا عاشقتم-

 خندیدم

 . دیگه برو-

 قراره دونستمنمی که ای ایینه و موندم من و رفت بیرون خونه از نم-د-ی-س-و-ب دوباره با

 ... سِرُم زیر برم و ببینم توش خوریامو خود

*** 

 ... نداشت تمومی شدونمی قطع دردم سر
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 ویقم ینروزاا که لعنتی سردرده این شد باعث دیدم که پیامایی بود، دستم که امیر گوشی امروز

 ...شه شروع دوباره گرفته

 . ..داده دخترش دوست به امیر گوشی از دوستش اسارو ام اس اون کرد ادعا امیر اما

 نشستم، وی یت جلوی اومدم استامینوفن و ژلوفن انداختن باال دوباره با و رفتم یخچال سمت به

 کرد نگاهم مامان

 ! نشدی؟ خوب-

 ! ترکهمی داره نه وای: نالیدم

 . دکتر ببرمت شوپا: مامان

 . خوادنمی: گفتم و دادم فشار دستهام با رو سرم

 کرد نگاهم نگران

 ! دکتر بریم پاشو شده شروع تازگیا مامان، نداشتی درد سر که تو-

 بردم باال رو صدام عصبی اما چرا نمیدونم

 ! میشم خوب گفتم دیگه کن ول مامان اه-

 حرفی هر به و بودم شده اینطور تازگیا بشم، راحتنا زدنم داد از من شد باعث این و نزد، حرفی

 . بود اختیار بی کامال این و میدادم نشون واکنش

 خاموش برقهارو و بستمش سرم به محکم روسری یه کشیدن بیرون و کشوم سمت رفتن با

 گفت نیلو که کردم

 . نهه ساعت ابجی-

 بلندم صدای دوباره
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 ! کنهمی اذیت چشامو نور کنم؟ چیکار میگی-

 بلندتری صدای با باراین میشه، تکرار مغزم تو داره وی تی صدای کردم حس که کشیدم دراز

 زدم داد

 . المصبو اون کنین کمش-

 مبست که رو کرد،چشمهام کم خیلی رو صداش و گرفت دستش رو کنترل که بود برادرم و

 اکوشد ذهنم تو امیر حرفهای

 ... نببی چشاتو شکلیه؟ این چرا صورتت... الغری خیلی زهرا موییه، جور چه دیگه این-

 .هبر بیرون سرم از فکرا این که دادم فشار رو چشمهام محکمتر و کشیدم پوفی کالفه

*** 

 . خرممی من ولی: گفتم مامان به کالفه

 ! کنیمی غلط تو: گفت عصبانی

 ! کنی؟می اذیت چرا مامان بابا ای: من

  من؟ یا کنیمی اذیت تو کنم،می خوب: مامان

 . دیگه شربته یه اخه، کنم هوا آپولو قراره مگه مامان: من

 ! نه گفتم: بلندگفت صدای با

 . بابا ای: من

 . کاره سر بابات: مامان

 کنارش نشستم

 . بخورم کم میدم قول الغری، زیادی میگه امیر مامان، ببین-
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 کرد نگاهم چپ چپ

 . گیرهمی ایراد ازت حاال که بود ندیده تورو مگه امیر! اهلل اال اله ال... امیر-

 . بخورم شربتشو خواممی من داده، پیشنهاد یه فقط اون مامان نه: من

 .کنیمی اشتباه خیلی شما: مامان

 عقب بکشم شد باعث که گرفت سمتم به رو دستش تو چاقوی

  ته؟الیح! بخوری پرتا و چرت این از نداری حق منی خونه تو وقتی تا میگم، چی بهت ببین-

 ! مامان: من

 . یامان: مامان

 . بخوری اور اشتها شربت ذارمنمی بکشی خودتم یعنی این و

 ! ایینه جلوی رفتم درازتر پا از دست و شدم بلند جا از

 از اما نبودن کوچیک رنگه، مشکی که تیره خیلی ای قهوه چشمهای انداختم، خودم به نگاهی

 . شده کوچیکتر خیلی دمکرمی حس کوچیکه چشات گفتمی امیر وقتی

 نه و هبور گفت میشد نه داشت، خاصی رنگ دارو اومدوحالت می کمرم تاروی که بلند موهای

 بد و رنگ بد چقد کردممی حس حاال ولی بودم رنگشون عاشق زمان یه! ای قهوه گفت میشد

 ! حالتن

 کردم زمزمه

  زشتم؟ چقد من ینی-
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 50 تقریبا وزنمم نبودم، کوتوله قد اما بودم، میزه ریزه بود، 158 قدم انداختم، هیکلم به نگاهی

 اون امیر قتیو از اما آل، ایده بود نوشته کردم سرچ وزنمو قدو اینترنت تو روزی یه... میشد

 ! شدم الغرتر و کوتاه قد کردممی حس بود زده حرفارو

 ... نفس به اعتماد

 ... کمتر نه و بیشتر نه! مشخصش حد تا اما! ادما واسه حیاتیه یچیز

 ... کمترش و غروره باعث بیشترش

 خودم وقتی کشیدممی عذاب چقد من بودو اورده پایین نفسمو به اعتماد فجیعی طرز به امیر

 ... دیدممی ایینه تو رو

 رفتم گوشیم سمت به پیامک صدای با

 . خونمونم اومدم کار سر از من زهرا-

 کردم تایپ

  نمیای؟ ینی اقا، نباشی خسته-

 . بخوابم خواممی! خستم خیلی زهرا نه: امیر

 واسش شوقی و ذوق چه با شد، اویزون مها-ب-ل و انداختم امیر عالقه مورد غذای به نگاهی

 ! کردم درست

 کردم تایپ واسش و انداختم باال ای شونه

 . بخوابی خوب عزیزم، باشه-

 . دارم دوستت من، عشق خوش شب: امیر

 . گذاشتم کنار رو گوشی و نشست مصورت رو پهن و پت لبخندی
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*** 

 اومدم بیرون پخش حال در فیلم از بابا صدای با

  نمیارین؟ شامو دخترم -

 االن: گفتم رفتممی اشپزخونه سمت به بودو وی تی به چشام که طور همون بلندشدمو جا از

 ..با میارم

  .شد بلند شمدادا و بابا و نیلو و مامان ی خنده صدای دیوار به خوردنم بومب با

 !!من جلو اومده اون حاال انگار کردم، نگاه دیوار به چپی چپ و کشیدم عقب

  بینی؟نمی: بابا

 شد باز نیشم

 . بود وی تی به حواسم-

 . چیدم حال وسط رو سفره تقریبا و شدم خونه اشپز وارد اونا خنده با

  ؟!نمیاد امیر: گفت مامان که بشینم خواستممی

 ! زحمتام حیف است، خسته گفت نه: من

 ! چییم؟ ما مگه دور، بریزه همرو قراره انگار حیف میگه همچین: مامان

 . شد باز نیشم

 . ذاریمی قیمه براش گفتی بهش صب خونشون، بده بشقاب یه ببر پاشو: مامان

 . مامان ایول: من

 . تمسد داد کشیدو غذارو سلیقه با هم مامان انداختم، سرم به چادررو و پاشدم جا از
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 امیر و شد ازب در که بزنم در دستم کف با خواستم درشون، جلو وایسادم و رفتم بیرون خونه از

 ... شد مات من دیدن با دست به گوشی

 ! شده باز من حرکت با و بوده باز درشون اینکه مثل

 یصدا بشه، سست پام و دست شد باعث خط اونور از جوونی دختر صدای شدم، حیاط وارد

 . خوبه یچ همه بده نشون مسخرش لبخندای با کردمی سعی هم امیر و بود واضح لیخی دختر

 . زدیمی حرفارو اون یاسر جلوی نباید تو-

 . بود خودت مشکل: امیر

  ؟!نم مشکل شده حاال نبود، من مشکل کردیمی رو لت-ا-ح و عشق باهام وقتی چطور-

 . زمین بخورم سر با نشه باعث سرگیحه و یهویی سردرد این تا دادم دیوار به دست

 . اورد در پا از منو بیشتر بعدی حرف

 . یاسری با که نداره ربطی من به مریم، ببین: امیر

 بود بلند دختر جیغ

 شد؟ چت. مبزن حرف یاسر با حتی ندارم حق من و داری دوستم گفتیمی پیش دقیقه دو تا-

  مریضی؟

 میگی مستقیم غیر طرفت به که لبخندایی اون از زد، لبخند دوباره امیر

 . کن صبر کنممی خرت عزیزم-

 خونشون از سرعت با و لباسشویی رو کردم پرت تقریبا غذارو ظرف و رفتم لباسشویی سمت به

 ...شدم خارج

 . چکید هام گونه روی اشکهام بستم، درو و شدم حیاط وارد

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 زهرا ابراهیم زاده –حماقت محض  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

238 
 

 ! زنمب جیغ سینم تو ردد این از مبادا که کردم فرو پاهام گوشت تو رو بلندم ناخونهای

 شد بلند مامان صدای

 ! تویی زهرا-

 نلرزه صدام که کردم تالش چقد

 . مامان اره-

 ... نشه بلند هقم هق صدای که گذاشتم دهنم جلوی رو دستم و شدم حموم وارد

 . افتاد صورتم به ایینه تو نگاهم

 ... چشام زیر بود ریخته که ریملی و سرخم صورت

 کردم زمزمه

 ... دیگه یکی با بره که انقد! زشتم انقد من ینی-

 زدم هق و انداختم زیر به سر

 ! کنهمی خیانت راحت چقدر-

 اشک راحت موگر اب زیردوش رفتم و کندم رو لباسهام نشن، حالم متوجه اینا مامان اینکه برای

  ریختم،

 اومد نیلو زدن در صدای

  رفتی؟ کجا نخوردی شام ابجی وا-

 ! جوب تو افتادم میومدم داشتم :گفتم دروغ من و

 .... امیر لجنزار جوب تو افتادم

 . داره کارت اومده امیر: نیلو
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 بود سخت خیلی... بود سخت نزنم هق اینکه

 ! است خسته بخوابه، بره بگو بهش-

 ... است خسته اون و بااین بازی عشق از

*** 

 . بکشم عمیقی نفس دش باعث این بودو خاموش خونه برقای بیرون اومدم که حموم از

 ... جام تو خزیدم و پیچیدم حوله الی رو موهام صدا سرو بی

*** 

 بیارم پایین سعی رو فریادم

 ! شنیدم خودم شنیدم خودم-

 کنه ارومم میکرد سعی

 ! نیست کنیمی فکر تو که اونجوری ببین زهرا-

 . ندازهمی نتجو به اتیش کردی اشتباه کنه مجابت خوادمی یکی و مطمئنی چیزی یه از وقتی

 . خورهیم بهم دروغات توو از داره حالم دیگه! نگو دروغ انقدتوروخدا  امیر، کن بس: من

 . نمیگم دروغ زهرا: امیر

 از شکهاا این مثل باشه حواست! باشه اشکام به حواست امیر، باشه حواست: گفتم هشدار با

 ... نیفتی چشمهام

  اورید، می در را کسی اشک وقتی"

 ....! باشید اقبمر

 "...!نیفتید چشمهایش از اشکها مانند اینکه مراقب
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 خندید

 . باشه خب-

 . بیرون گمشو: گفتم عصبی

 نشست سمجانه

 . نمیرم-

 . بیرون برو پاشو امیر: من

 . نمیرم: امیر

 نشستم کالفه

 . جهنم به-

 . لویزیونت سیاه صفحه به خیره من و بودیم نشسته حرف بی و صدا بی که بود ساعتی نیم شاید

 . داد جواب شکست، رو سکوت گوشیش زنگ صدای

 . رسیدمی گوشم به واضح خیلی دوستش صدای

 . داداش سالم: امیر

  کجایی؟ پسر سالم: رضا

 ! خونم: امیر

 . بزنیم هم دور کرده جور جنس امید کلبه، بیا پاشو: رضا

 . شد گرد چشمهام

 . نوکرتم داداش اومدم: امیر

  .اقایی: رضا
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 پریدم جا از فنر مثل هم من .شد بلند جا از کرد قطع که رو تلفن

  کجا؟-

 کرد نگاهم معمولی خیلی

 ! بدم شون اشتی میرم شده امیددعواش با گفت زد زنگ رضا-

 ! بود شوهرم که قهار گوی دروغ این از برد ماتم

 . تنهام امیر نرو: گفتم مظلوم و گرفتم رو استینش

 زد پس رو دستم

 . میام زود میرم-

 ایستادم جلوش

 . بزنیم حرف باهم بمون نیستن، اینا مامان ببین دیگه، نرو امیر-

 اکی؟... بیام... بدم... اشتیشون... برم... زهرا: گفت شمرده شمرده

 . کنیمی مجبورم بمونی، خواینمی که حاال کردم، اخم

 . امیر نمیری جایی تو-

 ! میرم: امیر

 کجا؟: من

 ...بدم اشتی امید با رورضا میرم: امیر

 انداختم باال ابرو

 . بکشین باهم برده مواد امید که کلبه، نمیری پس-

 نشست گوشم در که سیلی بعد شدو خون از پر از کسری تو چشمهاش
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 ! چه بتو-

 شده خراب اون تو پا شوهرم ذارمنمی من. امیر نمیری: گفتم اوردمو باال رو سرم خونسرد خیلی

 !کنن؟می غلط چه دارن نیست معلوم که بذاره

 کشید و گرفت موهام از

  هان؟ مگه منی کیه تو میخوری،... تو-

 . بود گرفته وجودمو کل سرم کاسه شدن کنده حس

 ! زنتم: نالیدم

 . بخورم دیوار به کمر با شد باعث دیوار، سمت کردنم پرت زدو گوشم در که سیلی با

 ! کنیب تونینمی غلطی هیچ هم تو میرم من: امیر

  چاره؟ راه بود این کردم؟می بدبخت رو خودم دستی دستی باید بره؟ میذاشتم باید! بود شوهرم

 در جلوی وایسادم و رفتم

 . شی رد من نئش رو از اینکه مگه-

 و رفت وفر کمرم تو دستش که کوبید دیواری کمد به منو محکم و انداخت لباسم یقه به دست

 ! شه بلند جیغم شد باعث

 رفتم بیرون سمت به و شدم بلند جا از اما نمیومد، باال درد از نفسم

 . کنی اینم از تر بخت بد نمیذارم امیر، نمیذارم-

 سابیدمی روهم رو دندوناش بودو خونی چشمهاش بود، برزخی صورتش

 ...زنیکه کنیمی غلط تو-
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 موهام از ومدوا سمتم به دیوار، با برخورد دوباره و دیوار سمت کرد پرت و من و گرفت بازوم از

  کرد، خیس رو صورتم اشکهام شدو بلند جیغم کشید، توانش تموم با و گرفت

 غرید صورتم روی

 .. بگیرن منو جلوی ندارن حق ابادتم و جد هیچ توکه-

 نالیدم

 . شممی بدبخت منم شی بدبخت زنتم، من-

 ! بود محکم ام گونه به سیلیش

 . نهک تکلیف تعیین واسم نداره حق کس هیچ یسهل که تو خوری،می ...گ تو: امیر

 کشید بیشتر رو موهام

  حالیته؟-

 ! رفت در سمت به بعد دیوارو به کوبید رو سرم

 بعد و... کوبید بهم درو بیرونو رفت فهمیدم فقط بود، زیاد خیلی چشمهام شدن بسته حس

 ....شد بلند که بود من هقهای هق صدای

 و تن روی بیرون سرمای بودو باز خونه در کردم، باز نموجو بی چشمهای زدن در صدای با

 ... بود نشسته خونه کل بدنمو

 ! کردم باز درو درو سمت رفتم و شدم بلند جا از

 رو انوهامز بخاری کنار خونه ی گوشه و شدم خونه وارد و گذاشتم باز درو در پشت دیدنش با

 ! بست درو و تو اومد گرفتم، ل -غ-ب
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 وریابخ شیر سمت به کردو درست رو بود شده جمع دعوامون طی که رو شیروفر کالفگی با

 . رفت

 وایساد جلوم اب لیوان یه با

 ! بخور بگیر-

 . گرفتم دستش از رو اب و گرفتم ازش نگاهمو

 . کنار گذاشتم بعد و نوشیدم یکمی

 نشست روبروم

 . زهرا کردم غلط-

  نشست، گلوم تو امون بی بغض

 . نرفتم زهرا: امیر

 . بود کردنش دیر ساعت یه برای فقط پوزخندم

 . نرفتم داداشم روح به: امیر

 ! برادرش دروغای قسم بود شده روحش که علی بیچاره بعدی، پوزخند

 . ببخشید زهرا: امیر

 به لعنت.. .امیر تو به لعنت... بلندش های مژه به رنگش، ای قهوه چشمهای به دوختم نگاهمو

 ! لرزوندی اتچش این با دلمو که روزی

 ! بخشی؟می: امیر

 ! بخشممی: گفتم گرفته صدای با

 ... اجبار روی از بخشش اولین

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 زهرا ابراهیم زاده –حماقت محض  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

245 
 

 ... شوهرمه اینکه برای فقط بخشش اولین

 ...داشتن دوست بدون بخشش اولین

 ...! بس و طالق به نرسیدن برای فقط بخشش اولین

*** 

 ...! بترسید بخشیدنها زود از"

 ... بخشیدم: میگوید فکری چهی بدون طرفتان اینکه از

 ... بترسید ببخشتتان کردن ناز بدون طرفتان اینکه از

 ... بترسید رسدمی ها گذشت و ها بخشیدن طور این وقتی

 ... میدهد دیگر های بخشیدن به را جایش زود خیلی بخشیدنها طور این

 ".... شما از گذشتن و دیگری به بخشیدنتان مثل

 ! نداشت تاثیری هیچ هم دکتر قرصهای ودوب بریده رو امونم سردرد

 کرد نگاهم نگران امیر

 . زهرا دکتر بریم پاشو-

 نالیدم

 ! ترکهمی داره وای-

 . زهرا پاشو: امیر

 . ...افتادیم راه دکتر مطب سمت به لباسها پوشیدن با کرد، بلندم و گرفت دستم از

 قرصهای دوم روز نکرد اثر وقتی دم،دا بهت اونو قرصهای و سینوزیته شاید گفتم اول روز: دکتر

  سالته؟ چند دخترم! نیست میگرنم ینی اومدی االن که دادم و میگرن
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 خوردم را بغضم

 ! نوزده-

  کردین؟ ازدواج: گفت کردو امیر نگاه چپی چپ

 ! نامزدیم نه: من

 کنه؟می اذیتت نامزدت: دکتر

 !بریزم بیرون دردهارا میشد کاش... بگویم میشد کاش

  !نه-

 پیش بفرستمش وسالر نوزده دختر یه اینکه از.... عصبی فشار! نه بگو هی حاال: گفت کالفه دکتر

 . ریزهمی بهم خودمم عصاب عصاب، دکتر

 ذهنتو تو یفکرا فشاری، تو ینی اینم عصبیه، سردردا این دخترم: گفت که انداختم زیر به سر

 ! نیفته خطر به متیتسال اینه مهم... میشه چی تهش نیست مهم بیرون، بریز

 سپرد امیر به و نوشت چیزی دفترچه تو

 . بیار بگیر-

 . رفت بیرون اتاق از و گفت چشمی امیر

 ! کنه؟می اذیتت: دکتر

 خندید. چشمهاش به دوختم و اوردم باال را نگاهم

 ! نه بگو حاال میده، لو چیو همه کردنت نگاه اینطور-

 . شد اشک از پر چشمهام
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 تحقیر منو و گفتمی برام شرکتشون دخترای از وقتی کشیدممی چه من ستمیدون کسی چه

 ! کرد؟می

 بالیی رداف بدون اینم! شده که قیمتی هر به باش، سالمتیت فکر به پدرانه، نصیحت یه: دکتر

 اشقونهع که نیست ادمی معلومه قشنگ چون! نامزدته میذاره تنهات که کسی اولین بیاد سرت

 ! هبمون مریضیات پای

 ... بود خوبی شناس ادم قدر چه

 !رفتم سِرُم زیر عمرم تو بار اولین برای تخت، روی من خوابیدن امیرو امدن با

*** 

 کردم کوتاهی تشکر ریخت، حلقم تو کردو باز را ای میوه اب

 . دیگه نمیخورم-

 شد وارد قرمز صورت گریونو چشمهای با مامان و رفت کنار پرده

 ؟!هچی شد مامان زهرا-

 ! خیسش چشمهای از بغضش، از کردم بغض

 . مامان خوبم: من

 گریه زیر میزد بلند نبودیم مطب تو اگه

 ! چیه برای سرم این خوبی؟ کجا-

 گرفتم رو دستش

 . بود پایین فشارم دلم، عزیز نیست چیزی-
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 جلوت دخترا با مامان کنه؟می اذیتت امیر: گفت بشوه امیر که طوری بلند و گرفت دستهام

 . کنهمی شوخیخدا به شدی؟ ناراحت میزنه رفح

 ! امیر به لعنت... اشک به لعنت بغض، به لعنت

 ! داره؟ ربطی چه مامان نه: من

 اومد جلو امیر

 . کردمامی شوخی من شدی؟ ناراحت من حرفای اون خاطربه زهرا-

 شیتگو تو عشقم دارم دوستت پیامکای شوخیه، گوشیت تو یواشکی زدنای حرف میگی، راست

 ! شوخیه من به امیزت تحقیر نگاههای....شوخیه مختلف های شماره به

 ! بود شوخی ازدواجم این کاش! امیر بودی شوخی هم تو کاش

 ...! خدا اخ

 زدم کوچیکی لبخند

 . میدونم-

*** 

 . پرسید وضعیتمو ازش مامان و دکتر پیش رفتیم سرم، شدن تموم با

 گرفت مامان سمت به و گذاشت کاغذ الی کارت یه هم دبع نوشتن، رو چیزی کرد شروع دکتر

 ! سردردشه باعث عصبی فشارای... روان و اعصاب متخصص پیش ببرین دخترتونو-

 میومد بند مامان اشکهای مگه حاال

 تر عصبی دخترم میده که که قرصهایی با اعصاب دکتر پیش ببرم دخترمو من دکتر اقای-

  ؟!هسالش چند من دختر مگه اخه میشه،
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 انداخت امیر به معناداری نگاه دکتر

 . قیمتی هر به کنین، دورش کنهمی اذیتش که چیزی از-

 ...خونه رفتیم مامان توسط اژانس گرفتن با و شدیم خارج مطب از کردو تشکری مامان

*** 

 .شد گرد چشام دستش تو پالستیکهای دیدن با

  چیه؟ اینا-

 . زهرا بخوری باید رو همه: امیر

 کشیدم هم تو اخم

  خرسم؟ من مگه-

 برم من ید،با ینی باید گفتم زهرا: گفت و اپن رو گذاشت دستشو تو پالستیکهای حرفی هیچ بی

 . شده دیر

 . گذاشت شونم روی دست که شم بلند خواستم

 . میرم من بشین-

 . کردم نگاهش لبخند با

 . مرسی افتادی زحمت تو-

 . کاشت شونیمپی رو اینا مامان جلوی ای ه -س -و -ب

  است وظیفه-

 . بود هم تو اخمهاش که انداختم مامان به لبخند با رفت که امیر

 ! خوبم که من همه، تو اخمات چرا االن مامان: من
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 !گوشم در میزد یدونه داشت چاره

 ! روان و اعصاب دکتر از تر خوب چی دیگه اره خوب؟ میگی حالت این به تو خوبی؟-

  کنی؟می بزرگش چرا مامان: من

 شد بلند صداش

 یه مطبش بری وقتی فهمیمی چی؟ ینی روان و اعصاب دکتر فهمیمی بزرگه، کنمنمی بزرگ-

 بدتر این از بعد! خوابیمی ساعتشو بیست ساعته چهار و بیست از که میده بهت قرصهایی

 ! میشی

 کنم بغض منم شد باعث بغضش

  مامان؟ کنم چیکار میگی-

 شد خیره چشمهام به

 . نیست تر واجب جونت از که هیچی شو، اجد-

 چرا؟ ضعفم، نقطه رو ذاشتمی دست چرا

  شم؟ جدا که شدم زنش من مگه میگی؟ چی داری میدونی مامان-

 بشی؟ عصبی که شدی زنش پس: مامان

 کرد خیس صورتشو اشکهاش

 با و یبندمی رتس به روسری به همیشه ببین حاال چیه، سردرد دونستینمی نامزدیت قبل تو-

  ؟...بود اینجوری من دختر میشی، عصبی کوچیکی هرچیز

 ! بیاد سرم میترسم که چیزی از نخواه مامان، نخواه ازم

 . میشه درست بگذره که یکم اوالشه هنوز مامان، میشه درست: من
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 .کن گوش باراین اقلحد نکردی گوش حرفم به ازدواجت تو: گفت عصبانی

 ! جداشم که نکردم جازدوا من مامان: گفتم کالفه

 . وی تی سمت چرخوندم سرمو بعد و

 !اشپزخونه رفت و پاشد جاش از و گفت اللهی اال الاله

*** 

 . بیارن عیدی برام بود قرار بودو چله امشب

 . بودن خونمون خانوم سریه و خانوم ریحانه بودم، خوشحال

 شد حاضر روبروم شاد ی چهره با امیر کردم، باز دررو و رفتم اومدن زدن در صدای

 . میان دارن زهرا-

 خندیدم

 . بیان-

 ! عیده بابا کن زیادش زهرا: گفت خنده با شنید که رو اهنگ ضعیف صدای

 . عشقم چشم: خندیدم عمیق

-ق-ریم ها همسایه با. کردم بلند اهنگو صدای و تو رفتم منم خونشون سمت به دویدنش با

 ! رفتم در سمت به حالخوش اومد، در صدای که خندیدیممی و یدیمص

 ... داره آرزوی هردختری

 اما... من بودن شاد و عشقم خانواده اوردن عیدی بود، کوچیک چیزای همین منم ارزوهای شاید

 . دونستمی زیاد واسم کوچیکم ارزوهای همین دنیا اینکه مثل

 . شدم روبرو امیر مادر عبوس ی چهره با کردم باز که دررو
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 جلو رفتم و دمدا قورت رو دهنم اب

 . اومدین خوش مامان سالم-

 ! تو اومد و د -ی -س -و -ب رو صورتم

 ! بودم زن این عاشق من خندیدم، عمیق دیدنش با نازنین، بعد

 . اومدین خوش ابجی سالم-

 د -ی-س -و ب رو صورتم

 . مرسی دلم، عزیز سالم-

 . کردم وسی -روب باهاش من شدو وارد سرش تو سینی با هم سحر شدنش وارد بعد

 ! تو اومد سرش رو سینی و بزرگ شکمی با که بود پریسا بعدش و

 . گرد مامان سالم-

 خندید

  خوبی؟ سالم،-

 . تو بیا خوبم: من

 . خانوم سالم: گفت ذوق با اومدو داخل به هم امیر پریسا ورود با

 خندیدم عمیق

 . اومدی خوش اقا سالم-

 مادرش کنار هم امیر و نص-ق-رمی دارن دست به سینی پریسا سحرو که دیدم ورودم با

 . گفتنمی چیزی هم گوش در داشتن

 . هم تو رفت اخمهاش امیر
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 . دیگه بسه سحر-

 . نشستن زمین به سینی گذاشتن با پریسا و سحر

 شد بلند امیر فریاد صدای که بود بلند همچنان اهنگ صدای

 ! اونو کن خفش-

 . کردم خاموشش و رفتم وی تی سمت به عصبیش صورت فریادو به مات

 تو غضب بودو سنگین خیلی جو زد، بهش حرفی گونه تهدید کردو نگاه امیر به عصبی نازنین

 ! تر سنگین من گلوی

 ! دادم دست از جوون پسر من کنین مراعات باید یذره: امیر مادر

 کرد بیشتر رو بغضم امیر حرف و نگفتم چیزی

 ! که ندارن درک-

 . بودم خسته واقعا امیر ثباتی بی ینا از... بودم خسته

 دستی. دکر خیس رو صورتم اشکهام بریزم چای که برگردوندم رومو و رفتم اشپزخونه سمت به

 . نشست کمرم روی

 !دیدم پریسارو و اوردم باال خیسمو چشمهای

 ! دیگه مامانه نکن، گریه: پریسا

 . بیا کن پاک اشکاتو: گفت و گرفت دستم از رو چای سینی شد، بیشتر بغضم

 جفتش فردا خریدممی چی هر کردومی حسودیمو زیاد اول روز بود درست بودم، ممنونش چقد

 . بود خوب خیلی داشت هوامو مدت یه گذشت بعد اینکه ولی خرید،می رو
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 بلند نازنین باالخره بودو گرفته باال زدنها حرف و صحبتها جمع، تو رفتم و کردم پاک اشکامو

 . زد کنار هارو سینی روی رنگ قرمز ی پارچه و شد

 ! شدیم مات من و ها همسایه سینی محتویات دیدن با

 ... اما میبرن زمستونی لباس نامزد دختر یه برای چله

 شد شیدهک نگاهم خونگی لباس تا چند و رنگی گلی گل چادر یه مهرو یه و اسماتیز دیدن با

 ! کردمی کنترل رو اش خنده زور به که خانوم ریحانه روی

 ...!میاورد برام دلخوشی با اینارو امیر کاش! نبود مهم سینی محتوای برام

 نفس ذاشتمین که بود بدی بغض چه خنده، زیر زدن مامان و ها همسایه امیر، خانواده رفتن با

 ! بکشم

 ... گلومه تو بغض خیلی ندم نشون که نیارم، کم که خندیدم، باهاشون همراه منهم

 ...! بغضه دنیا یه پشتش که هایی خنده از امان

 . هات نی نی واسه دار نگه اسمارتیزو این زهرا: خانوم ریحانه

 خندیدم

 . هاشه نوه فکر به شوهرم مادر مگه؟ بده-

 ... رفتند ما برای خوشبختی آرزوی از بعد همسایه خندیدیمو همگی

 ...! خوشبختی

 ! غریبی ی واژه چه

 ... خوشبختی ته هت ینی عشق به رسیدن میگن خیلیا
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 ینی هم کنار بودن خوشبخت و خوشحال و عشقت به رسیدن: میگم و کنممی اصالحش من اما

 ... خوشبختی ته ته

 ! سخته موندن عاشق! اسونه شدن عاشق

 ! باشیم بلد هم رو رسمش و راه شیممی عاشق وقتی که خوبه

*** 

 پنجاه زدیکن امیر فهمید کجا از ونمنمید امیر مادر اینکه تا میرفت پیش خوب تقریبا چی همه

 زبونش امیر هباالخر که ناپیدا سرش اون کرد بپا قشقرقی! خریده خوراک خوردو برام تومن هزار

 ! نداره ربطی کسی به: گفت دادو حرکت رو

 ! برام هنحس سال یه شروع جدید سال نداشتم خبر من اما! بودیم جدید سال منتظر مشتاقانه

 ....بود بد خیلی بشه بزرگ تحول یه دچار ندگیمز بود قرار اینکه

 . پریدیم سوری شنبه چهار اتیش رو از خنده با باهم و گرفت دستامو

 فشرد اغوشش تو منو که خندیدم بلند صدای با

 ! بخند همیشه تو خانومی، جونم-

 ! بوده کرده خشگلترش بودو افتاده صورتش روی اتیش نور کردم، نگاهش

 ! کردممی تیخوشبخ احساس کوچیکم چیزای این با من که فهمیدمین فهمید؟نمی چرا

 فقطخدا به خواستم،نمی چنانی آن سفر و ماشین خواستم،نمی چنانی آن ی خونه امیر از من

 تو منو جوریهمین امیر بخندیمو! بخندیم صدا پر بلندو هم کنار جوری همین خواستممی

 ! داره نگه اغوشش

 ! باشیم خوشبخت انقدر میشهه میشه چی امیر: من
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 پیشونیم به چسبوند رو پیشونیش

 . شیممی که ایشاهلل-

 رفت اباشب سمت به تی ان تی یه کردن روشن با کردو گل امیر شیطنت! گفتم امینی دل ته از

 جلو زور به هک هوا پرید دومتر بود چاق ادم یه که امیر بابای ترکیدنش با انداخت، پاش زیر و

 ! خندیدیم غش غش امیر با حیاط تو خودمون انداختن با و گرفتم خودمو

 ! میشه عصبانی نمیگی دیوونه: من

 خندید

 . داد حال خیلیم تازه که، نفهمید-

 بیرون؟ چرا نمیاد مامانت: من

 . بابا بریم بیا ؟!اخه کنم چیکار سرم فدای: امیر

 از بردیم ت -ذ -ل امیر و خندیدممی من امیر های شیطنت با و شدیم خارج خونه از باهم

 .... هام خنده

*** 

 ! زهرا میرم: امیر

 . میره سر حوصلم خونه امیر، بیام منم: من

 . شم اماده فعال میرم: امیر

  کجا؟: گفت خانوم ریحانه شدم، اماده و شدم خونه وارد ذوق پر منم امیر رفتن با

 . حسابش تصویه شرکتش میریم امیر با: من

 . باشین ونخودت مواظب: مامان
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 خندیدم

 ! باشه-

 انقدر اونهم رامی دیدن با رفتم اینا امیر خونه سمت به و شدم خارج خونه از چادر کردن سر با

 فیت لباسهاش و پروندمی ادم سر از هوش بلکش کاپیتان ادکلن بوی. اومد بند نفسم خوشتیپ

 کرد اخم دیدنم با بود، تنش

 ! باشه خیر-

 دیگه میام: من

  ادم؟ اونهمه ببرمت؟بین کجا کنیمی غلط: امیر

 داره؟ ربطی چه امیر کردی،می کار دختر اونهمه بین خودت تو: من

  منی؟ کیه بگم ببرم قیافت و اُمُلیت چادر این با تورو زهرا، داره: امیر

 نریزم اشک که گزیدم لب

  چی؟ چادر چی من وگرنه ساختی، واسم رو املی ی قیافه این تو-

 شد بلند فریادش صدای

 ! ها سیریشیه عجب! دیگه گمشو بابا -

 . اومدن بیرون خونه از سحر و پریسا

  ؟هچی شد: سحر

 کرد نگاهم عصبانی امیر

 .گرفتما زن کردم غلطی عجب کنه،نمی ولم خانم ...ج این -

 ! نداشت؟. داشت حدی هم تحمل
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  ؟!نداشت. داشت حدی هم غرور شکستن

 ...ویدمد خونه سمت اشک با ترکیدو بغضم

 ... نبینن اشکمو مامان و همسایه تا شدم حموم وارد مستقیم و شدم خونه وارد

 ! زدم هق و نشستم زمینش رو و شدم حموم وارد

 چم من مگه ؟!متببر کجا قیافت این با گفتمی! اُمُل گفتمی من به! ریختم اشک و زدم هق

 ! بود؟

 ! تحمل؟ قابل غیر انقدر ؟!بودم زشت انقدر

 بوی میومد پیشم وقتی وقتهیچ چرا نزد؟ تیپو اون بودم زنش که منی برای وقتچهی چرا

  پروند؟نمی سرم از هوش عطرش

 ! شدمنمی شرکت دخترای من که این واس شاید

  .اوردم در سرم از رو چادرم و شدم خونه وارد معمولی قیافه با و شستم رو صورتم

  برگشتی؟ چرا وا: مامان

 دنبو حناق که دروغ

 . بره بادوستاش: گفتم منم زدن زنگ امیر دوستای-

 داره؟ نامزد امیر دوننمی اصال ؟ جاها اونجور فرستهمی تنها شوهرشو ادم: خانوم ریحانه

 خندیدم

 . داره حلقه حرفیه؟ چه وا-

 ! بیاره در میتونه انگشتش به نچسبیده که حلقه عزیزم؟ اخه ای ساده انقد چرا تو: خندید

 ! شدنمی اضافه دیگم دردای به درد یه تا گفتنمی کاش شد، بیشتر بغضم
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 خندیدم

 ! دیگه گفته حتما نامزدمی، بگم ببرمت روز یه گفتمی امیر نه-

 ! من بودم شده دروغگویی چه

 ! کرد اثر من در همنشین کمال

*** 

 داد جواب گوشیش خوردن زنگ با

 . بله-

 دختر همون صدای دوباره

  ؟!دینمی جواب چرا کجایی-

 . جاییم یه من: امیر

 . داره زن اقا این خانوم دختر نشو مزاحم: گفتم بردمو باال رو صدام

 . ردک قطع رو تلفن نمیشه دید وقتی اخر و نشنوه صدامو دختر کنه کاری کردمی سعی

 . بزنم حرف دادیمی نبود کفشت به ریگی اگه: غریدم

 ! شدمی ناراحت زهرا شدنمی: امیر

 شد بلند مامان صدای که کردم اهشنگ بهت با

  شده؟ مهم برات دختره اون حاال نیست مهم و کنیمی ناراحت داری هرروز زنتو این -

 . امیر بیرون گمشو: گفتم ارام

 ... زهرا: امیر

 . گمشووووو: گفتم بیرونو دادم هولش و گرفتم آستینش از
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 مامان ایزبون زخم مگه اما! یزمنر اشک تا دادم فشار هم به رو دستهام بستم محکم که درو

 ....ذاشتمی مگه ذاشت؟می

*** 

 هم رکنا باید که عید اولین! زدم هق و کشیدم سرم رو پتورو ترکید که تحویل سال بمب

 .نبودیم باشیمو

 .... میومد کوچه تو دوستاش همراه بلندش های قهقهه صدای

 .... بشن خبر با بودنم بیدار از اینا مامان مبادا که گرفتم گاز رو لبم

 ! برد خوابم شدو گرم چشمهام

 روز هفت نداشتم، خبر امیر از! رفتممی دیدنی عید به عادی من و گذشتمی هم پس از روزا

 ... بود نداده هم تبریک پیامک بهم حتی که بود

 تو اومد لحظه چند از بعد کردو باز درو رفت برادرم حسین زدن، در صدای با

 . امیره مامان-

 ! ترس حس همون دوباره! شد یخ دوباره پام و دست تپیدن، وار دیوانه به کرد شروع بمقل

 در جلو رفت انداختو سرش به رو چادرش مامان

  امیر؟ اقا بله-

 . ببینم خواممی زهرارو: امیر

 عقدیت نز به سر یه گذشته عید از روزه هفت هست؟ زهراییم افتاده یادت تازه عه؟: مامان

 ! بودی حاال تا که جایی همون برو هم حاال ؟!زندست یا مرده ببینی نزدی

 ! بود رسیده گوشم به دیگه زنای با داییش مجردی خونه تو امیر خبر روز هفت این تو
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 . برداشت سرش از چادر شدو وارد مامان

  رفت؟: من

 .اره: مامان

 فکرم ومتم بودو تلویزیون به چشمهام بیرون، رفت اجازه از بعد حسین و کشیدم عمیقی نفس

 ! میشه؟ چی تهش دونستمنمی که زندگیی درگیر

 . انداخت سرش رو رو، روسریش هم مامان و پریدم جا از در شدن کوبیده با

 شد وارد برزخی امیر

  اره؟ دیگه ببینی منو خواینمی تو-

 رفتم جلو خشم با

 ! چیه حرفت اره -

  چیه؟ دردت زهرا: امیر

 چکید صورتم روی اشکهام

 ماا من؟ چن به خرت بگی نیومدی و گذشته عید از روز هفت اینه من درد چیه؟ من درد-

  گرفته؟ رو هات خاله دختر چشت چیه نمیای، در خالت خونه از میومد خبرت

 . دخور بازوم به شدت با که کرد پرتاب سمتم به محکم رو گوشیش اوردو باال رو دستش

 ! نخور منو های خاله دختر ه*و*گ: امیر

 .گرفتم رو بازوم ناله با

 ! جدید بازی ه -ز -ر -ه بازم پس: من
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 جیغ اب جیغم کوبید، دیوار به رو سرم و گرفت دستش تو رو موهام شدو ور حمله سمتم به

 . شد یکی مامان

 ! چشیدممی جودمو تموم با! نه تجربه رو درد! کشیدمی اونور اینور به بودو گرفت موهام از

 در که بود بلند جیغهام صدای! بکشه بیرون امیر های چنگال از رو موهام بود تالش در مامان

 . اوردند هجوم داخل به امیر خانواده شدو باز

 . کردنمی ول رو موهام امیر اما ریختممی اشک درد از و زدممی جیغ

 رو فتادما من اومدو در چنگش از موهام باالخره زد امیر گوش در که سیلی و نازنین جیغ با

 امیر سمت برگشت اشک با مامان.... زمین

  اخه؟ میزنی کتکش چرا بده طالقش خوایشنمی نزن، کتک دخترمو گفتم چندبار-

 شد بلند امیر صدای

 فته جبران به نیومدم، دخترت پیش که روزی هفت این خانوم؟ فاطمه چیه میدونی اصال-

 . کردم حال و عشق و یدمخواب زن تا هفت پیش شب هر نکرده کار مامانم واس که روزی

 کثافت از ادم همه این جلوی پروا بی چه... من شوهر... شوهرم! شد شرمم گزیدم، ب -ل

 .... گفتمی کاریاش

 ! بود بلند هقام هق

 شد بلند مامان صدای

 ! گیرممی ازت طالقشوخدا به-

. شکوند زد سر با و رفت داشت شیشه که سرویس در سمت به شدو دیوونه امیر حرف بااین

 ... بزنه رگشو داشت سعی و برداشت رو ها شیشه از یکی رفتیم، سمتش به و زدیم جیغ همگی
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 فهمیدمنمی رو ریختنهاش اشک

 ! دمنمی طالق رو زهرا من. میرممی زهرا بدون من-

 ! بگیرم دستش از رو شیشه کردم سعی و بردم هجوم سمتش به

 ! بود پا به قیامتی

 ... اینو بده تروقران ،بدهتوروخدا  امیر: من

 همه وبارهد امیر بابای اومدن با اما برید عمیق رو دستم شیشه کشیدم دستش از که رو شیشه

 ! امیر زدن کتک امیرو سمت به باباش هجوم شد، گرفته سر از چی

 ! نمیومد باال نفسم اشک از! کنم؟ چیکار دونستمنمی

 تاکجا؟ بدبختی خدایا؟

  کی؟ تا بدبختی

  چقدره؟ صبرم ساله نوزده منه مگه

 ... چقدره تحملم استانه ساله نوزده منه مگه

 ! بچم زیادی یکم گرفتی نظر در برام که امتحانایی این واس من جونم خدا

 ...! میارم کم زیادی یکم

 ! کردن جدا رو باباش امیرو و اومدن مردا باالخره

 سرش تو زد و کوچه وسط نشست امیر

 همش فرفره عین مامانم چرا! باشم خوش زنم با من ذارننمی چرا! بدبختم چقد من خدایا-

 ! میگه و میگه

 !میکردم هق هق فقط که بودم من و
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*** 

 دست کف ندازها به بازوم نداشتم، امیر از خبری من و گذشتمی دوروزی تقریبا روز اون از

 بریم: گفتیم مامان هوا، رفتمی جیغم چپ سمت به چرخیدن موقع هرشب بودو شده کبود

 .... رفت می گوشم تو من مگه اما بگیر، برگه قانونی پزشک

 کردو یخ امپ و دست افتاد، ناخوداگاه فشارم امیر دیدن با و دررفتم سمت به زدن در صدای با

 ... ترس روی از فقط عشق از نه...کوبید سینم به وار دیوونه قلبم

 کرد نگاهم مظلوم

  تو؟ بیام میذاری زهرا-

 چشمهاش به شدم خیره و کردم ازب درو

 ! بذاری؟ خونه این پاتو میشه روت تو اما ذارممی من-

 کرد نگاهم غمگینش چشمهای با

 . در جلو بیا تو پس-

 ! انداختم سرم به رو چادرم و تو رفتم سرم دادم تکون با اما چرا دونمنمی

 . هکرد ل -غ-ب رو زانوهاش درو دم نشسته دیدم و اومدم بیرون در از

 . داشت ادامه هنوز پام و دست لرزش. نشستم فاصله با کنارش

 ! شنوممی-

 کرد نگاهم

 ! کردم غلط زهرا-

 کردم نگاهش
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 ! پر پره... میرا پره اینا از گوشم! باره اخرین خوردم، اضافی شکر نمیشه، تکرار زهرا، ببخشید-

 کرد خیس رو گونش اشکهاش

 کنم؟می جوری این چرا دونمنمی! میشه چم دونمنمی ولی دارم، دوستت دنیا قد بقران زهرا-

 ! دارم نگه شاد زنمو تونمنمی که سرم تو خاک! سرم تو خاک

 ! زد چنگ من گلوی به هم غریبی بغض میزد، هق و گفتمی

 .... بود بلند هاش گریه صدای

 ترکید منم بغض

 بعد شدن قرار مگه یم؟باش شاد باهم نشد قرار مگه ؟!کنی خوشبختم نشد قرار مگه امیر،-

 ...کنار بذاری کاراتو نامزدیمون

 نمیومد بند اشکهام

 یه ور باهات حاضرم: گفتم بهت امیر کردی؟ خوردم اون و این جلوی چقدر میدونی امیر-

 امیر، نیستیم وشخ... باشیم خوش اینکه شرط به سازممی نداریت با: گفتم کنم، زندگی قالیچه

 اما! خانوادم جلو کنینمی شرمندم دادی قول! نموندی پاش کنی،می خوشبختم دادی قول تو

 اینکه از یره،م رز -ه که چشمات از الکیت، قوالی از دروغات، از... خستم امیر! کردی شرمندم

 ! خستم کنیمی تحقیرم و میگی بد ازم

 بود خیس خیس صورتش کرد نگاهم

 شرکت تو چه کنم،نمی پیدا تو مثل دختریخدا به نمیدم، دنیا به موتو تار یه من بقران زهرا-

 اما کنممی ناراحتت مرگمه؟ چه دونمنمی کنم،می اذیتت چرا دونمنمی اما! دنیا اونسر چه

 ... میشم پشیمون سگ مث بعدش
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 گرفت دستامو

 دیگه میشم، ادم هدیگ داداشم روح بهخدا به! شم ادم میدم قول زهرا، بده بهم دیگه فرصت یه-

 ! کنممین ناراحتت

  زدی؟ حرفارو این انقدر نشدی خسته: من

 ! میرممیخدا به! میرممی تو بدون من زهرا: امیر

 که ستمه هنوزم شاید! بودم مرد این عاشق روزی یه من! سوزندمی رو جیگرم هقاش هق

 ! نهک لعنت مسخررو عشق این خدا... کنه خدالعنتم... ببینم حالشو این تونمنمی

 ! نشه تکرار میدی قول: من

 ! زهرا میدم قول: گفت اوردو باال رو نگاهش مشتاق

 شرمنده خوامنمی... خودم جلوی! خوانوادم جلوی نه نکنی، شرمندم سری این خواممی: من

 ... دادم دیگه فرصت یه بهت چرا که بشم

 کاشت سرم رو ای ه-س-و-ب اومدو سمتم به

 ! دیوونتمخدا به زهرا، نوکرتم-

 ...زدم تلخی ی خنده

*** 

  چرا؟ نگفت حتی نگفت، چیز هیچ بخشیدمش شنید وقتی مامان

 !میومد کنار باید بود فهمیده دیگه دونستممی

 برگشتم مامان سمت به بستم سرم به که چادررو

 . نگذرونین خوش من بدون خدایی برم، من-
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 .نمیده حال تو بدون: مامان

 تمکاش گونش رو عمیقی ی ه-س-و-ب و رفتم سمتش به

 . قربونش ای-

 . زدم لبخند امیر زدن در با

 . بگذره خوش! برم من شده، باادب بچم-

 اومدم، بیرون خونه از

  میریم؟ کجا-

 گرفت دستهامو

 . میبره بابا دونمنمی-

 خندیدم

 . پس بریم-

 . دیدمشونمی بود بار اولین دعوا اون از بعد رفتیم، اینا امیر ی خونه سمت به

 . گرفت جای کنارم هم امیر و نشستم وانت پشت

 کردم سالمیب -ل زیر

 . سالم-

  !سیزده کردن در به برای چمن و باغ سمت افتادیم راه و دادن گرم رو سالمم همگی

 سال اخر زایرو که کوچولوش نینی با همراه پریسا و وایساد باباش امیر بزرگ داداش اشاره با

 . شوهرش سحرو هم بعد شدو هپیاد گذاشته ایلین رو اسمش بودو اومده بدنیا

 امیر سمت برگشت حسین داداش
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  نمیاین؟ شما-

 :گفت امیر اما شه پیاده کردممی التماس کرد، مادرش به نگاهی امیر

 ! مونهمی تنها مامان نه-

 ... کرد حرکت بابا شدو خالی بادم

 کباب بساط که بودن باباش امیرو بعد و چمنا رو بردیم هم کمک با وسایلو ماشین ایستادن با

 . انداختن راه رو

 بودن امیر ایباب سن هم مرد دوتا امیرو مادر همسن زن دوتا که اینا امیر فامیالی پیوستن با

  بودم، ناراحت من اما شد، تکمیل جمعشون

 اومد سمتم به که کردم صدا امیررو

  جونم؟-

 بزرگا خانوم این اب بشینم من اخه؟ کنیممی چیکار اینا بین ماتوروخدا  امیر: گفتم معترضانه

 . اینا داداشت پیش بریم بیا بزنم؟ حرف

 کرد اخم

 . مونهمی تنها مامانم زهرا نمیشه-

 تنها که جهنم به: گفتم ارام معترضانه و کوبیدم زمین به رو پام شدنش دور با شد، دور و

 ! اه میمونه

 زن پیر ندتاچ حرفای به و ستمنش اخر تا اول شد، کوفتم مادرش امیرو لطف به هم در به سیزده

 . ستاشدو پیش تر طرف اون بود رفته بودو کرده ولم بیخیال امیر و دادم گوش مرد پیر و

 ! گفتمنمی چیزی اما خورد،می رو خونم خون
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 ... میدادم تکون رس فقط من و گفتنمی یچی اونا هی که وضعیتم از بگیره ام گریه بود مونده کم

 .... رو شبقی کنه بخیر خدا گذشت، اینجور که من بهار... پیداست ارشبه از نکوست که سالی

 ! خونه رفتیم باالخره مسخره در به سیزده این سمبلیک شدن تموم با

 خوش رندا اینا مامان خوشبحال که کردم بغض خالیمون ی خونه دیدن با شدم که خونه وارد

 . گذروننمی

 !رفت یجهنم کدوم دوباره نیست معلوم و گذاشت منو خونه، گذاشت منو اینکه بعد هم امیر

*** 

 . دیدم پریسارو که کردم بازش و رفتم در سمت به خورد در به که ای تقه با

 . زهرا سالم-

  تو بیا سالم،: من

 وش آماده باشیم، مباه نذاشت برد برداشت تورو که امیر ببریم؛ قلیون باغ میریم داریم نه،: پریسا

 . اونجا بریم باهم

 کردم وقذ

 . میام االن حتما،-

 . بیا رفتم من پس: پری

 دادم تکون سر

 ... حتما باشه-

 . رفتم بیرون هخون از و انداختم سرم به هم رو چادرم ارایشم تجدید بعد و خونه انداختم خودمو

 زدم لبخندی امیر و پریسا و داداش دیدن با
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 . بریم-

 و ردمک ل -غ-ب رو ایلین رسیدیم که باغ به باغ، سمت شوخی و خنده با افتادیم راه همگی

 . ش-م-د-ی-س-و-ب

 . کردنمی پهن رو انداز زیر هم اینا امیر

 بودم ایلین با بازی مشغول

 ! کنیمی نگاه اونجوری که من دل عزیز بخوره چشاتو عمو زن وای -

 بچه یه جا هی وقتی کردم،می بازی باایلین جور همین من و نشستیم انداز زیر رو امیر اشاره با

 ... هام بچه عاشق چون است بچه با اولویتم قلیون و باشه کوچیک

 . کردم بلند سرمو پریسا صدای با

 . عید کردینا بپا اتیش: پری

 ... دیگه دیوونست: گفتم و انداختم امیر به نگاهی

  ؟چی شد حاال کردیم، بدبختت رسما: خندید داداش

 . دادم روتکون سرم

 . کرد درست جنجال و تو اومد اتیش گوله عین یهو امیر! فهمیدم منم یدینفهم اگه شما واال -

 . خندیدن همگی

 . کنی حسابشون اصن نباید عصبانین وقتی اینارو: پریسا

  میشه؟ مگه! واه: من

 خندید پری
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 بهم رو خونه زد نهدیوو این ینی کردیم، دعوا بعدش روز چند اومد بدنیا که ایلینخدا به اره-

 پام رو دمبو گذاشته ایلینو روتخت بیخیال منم کرد، پخش برنجارو وسط ریخت باسارول ریخت،

 ! خوابوندمشمی و بودم گرفته گوشاشو و

 جارو رو ونهخ کرد، جمع لباسارو و برنجا کرد، تمیز رو خونه خودش خوابید، عصبانیتش که اخر

 ! شست حیاطم و کشید برقی

 . خندیدم بلند و صدا پر

 . خندیدنمی هم داداش امیرو

 . دارین جالبی دعواهای: من

 ... کنی حسابشون نباید میشن عصبی وقتی اینا بابا اره: پریسا

 میزد میک رو دستش که مزه با ایلین به دوختم چشم و خندیدم

 . خداااا بخورم جیگرشو! گشنشه خدا اخ-

 تدس ردمشسپ خنده با و اومد در جیغش که برداشتم لپاش رو از محکم ای ه-س-و -ب

 ...مامانش

*** 

 .بابا اره: گفتم خنده با

 کشید سمتم به و گرفت رو اراز دست خنده با خانوم ریحانه

 . بگیرشتوروخدا  زهرا -

 گرفتم تپلش لپای از محکمی ماچ و خودم سمت کشیدم و گرفتم ارازو دست

 . بچه یجا بشین-
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 . احشان بلم اژی: گفت بود کرده باز زبون تازه که شیرینی زبون با

 . نیست احسان من، موش زبونتو بخورمت: گفتم جیغ با تقریبا و خندیدم

 اومد احسان صدای

 . اینجاست احسان-

 خوشتیپ بلندو دق ترو هیکلی روز به روز ماشااهلل کردم، نگاه رو احسان ذوق با و اوردم باال سر

 وقتهیچ من و بودن، ازنینن و احسان نکردن اذیتم شوهرم خانواده تو که کسایی تنها! میشد تر

 ! نمیره یادم خوبیاشونو این

 . سالم: من

 برگشت سمتم به دادو هاسالم همسایه به بعد و من به اول

 میای؟ زهرا-

 احسان کنار رفتم مامانم به اراز سپردن بعد و دادم تکون رو سرم

  جان؟-

 رفت هوا جیغم که کشید رو دماغم و انداخت دست

 . احسااااان عه-

 خندید صدا پر

 . بودا شده تنگ دلم چقد اخیشششش، -

 ! میمون شد بزرگ کشیدی انقد: گفتم غر غر با و گذاشتم بینیم رو دست

 خندید

 . میده حال عوضش -
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 خندیدم هم من

 . میمون-

 کجاست؟ میدونی داداشم: احسان

 . بیرون میره دوستاش با گفت اره: من

 داد تکون تاسف با سرشو

  !کردی؟ باور توام-

 کردم نگاش سوالی

  ؟هچی شد-

 کرد دورم جمع از و گرفت دستمو

 .اینجا بکشونش یجور داداشم بزن زنگ-

 . احسان کردی بم-ل به جون: گفتم نگرون

 بزن زنگ ود،ب توشون امیرم کشنمی تریاک دارن نشستن دیدم داییم، خونه بودم رفته: احسان

 ! گفتم من نگو ولی بیاد، بگو

 ! استرس و قلب کوبش دوباره

 کشید رو لپم لبخند با کردو نگاهم

 . بزن زنگ بهش برو جونم، اجی نپره رنگت-

 گرفتم رو دستش که بره خواست

  احسان؟-

 برگشت سمتم به
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  بله؟-

 ! گفتی که مرسی: من

 کشید رو بینیم اروم باراین خندیدو

 . میدم جونمم اجیم واس من-

 مانمما دست از رو گوشیم و رفتم جمع سمت به مصنوعی لبخند با! شد دور ازم و خندیدم

 . گرفتم

 داد جواب بوق دو بعد گرفتم، رو امیر شماره و شدم خونه وارد

  خانومم؟ جانم-

  کجایی؟ عزیزم سالم: من

 . داییم خونه اومدیم هابچه با: امیر

 . دارم کارت میای؟ امیر: من

  چیکار؟: امیر

 نشم عصبانی تا گرفتم خودمو جلوی خیلی

 !دیگه میفهمی بیا-

 امیر

 . اومدم ای دقیقه دو باشه-

 . زود: من

 دهنم تو خون شوری با که کندن، کردم شروع حرص پر رو بم-ل پوست و کردم قطع رو نلفن

 ! کردم خراب دوباره فهمیدم
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  .گذاشتم بم-ل رو و کشیدم هم پشت چندتا و رفتم کاغذی دستمال سمت به

 . بیرون رفتم رسوندو مب-ل به رو جونم خونه تو انتظار

 . بود امیر گیر در ذهنم فکرو اما نشستم ها همسایه کنار

 زد صدام امیر که گذشت چقدر دونمنمی

  زهرا؟-

 . نشستم کنارش کوچه سر رفتم، سمتش به و شدم بلند دیدنش با و برگشتم عقب به

  داشتی؟ چیکار: امیر

  بده؟ پیشم، بیای گفتم شد تنگ واست دلم هیچی،: من

 کرد نگام

  کردی؟ مسخره زهرا-

 پریدمپ جا از جت مث منم که شد بلند جاش از

  کجا؟-

 . داییم خونه میرم: امیر

 ! دیگه نرو باشی، پیشم تو خواممی االن من امیر، ببین: من

 زد پسم دست با

 . منتظرن دوستام زهرا-

 ایستادم جلوش سمجانه

  دوستات؟ یا مهمم من امیر-

 . برم باید ولی تو، معلومه خب: امیر
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 گذاشتم بازوش رو دست

 . نرو پس-

 میشد عصبانی داشت کم کم دیگه

 ! برم باید گفتم زهرا-

 از چیزی حتما شدم،می مطمئن و شدممی ناراحت بیشتر کردمی اصرار رفتنش رو اینطور وقتی

 ! نداره ای دیگه دلیل رفتن رو اصرار اینطور وگرنه میشه، نصیبش اونجا

 !نمیری گفتم منم رامی: من

 . نده دستور من به زهرا: غرید اوردو صورتم نزدیک رو صورتش عصبانی

 . نرو میگم فقط دمنمی دستور من: گفتم کالفه

  .کنار بکش حاال میرم، گفتم منم گفتی؟ خب: گفت حوصله بی

  فهمید؟نمی چرا شم، بدبخت خواستمنمی... بره خواستمنمی من

 ایستادم جلوش

  کنی؟نمی حساب منم شخاطربه که هست چی اونجا-

 ... یذانم امیر، خرابشده اون تو بری ذارمنمی: گفتم که بزنه کنارم خواست دست با

 . ماسید دهنم تو حرف زد بهم که محکمی سیلی با

 ایستادم سرجام سمجانه اما

 . امیر نمیری تو-

 !نکن سگم زهرا: امیر

 زدم پوزخند
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  !کردی آوری یاد که ممنون-

 !زهرا: گفت گونه اخطار

 . امیر بری ذارمنمی: گفتم بردمو باال صدامو

 کشید و موهام به انداخت دست مکان و جا به توجه بی

  هان؟ زهرا؟ منی کیه تو-

 . بکشم بلند جیغ شد باعث که کشید تر محکم

 . کنی بدبخت خودتو ذارمنمی بکشی؟ چی اونجا میری: نالیدم

 . حالیته بخوری؟ تونینمی... هیچ هم تو میرم: گفت کوبیدو شمگو در سیلی حال همون تو

 .بیارن هجوم سمتمون به اینا مامان شد باعث بلندم جیغ

 . کرد ولم اینا مامان دیدن با

 سمتم اومد مامان

  باز؟ هچی شد-

 . بره ذارمنمی! کشهمی مواد داییش خونه داره: گفت احسان: گفتم اروم

 بردم باال صدامو

  !.شه رد جنازم رو از باید بره بخواد اگه! بره ذارمنمی! احمقم ردهک فکر-

  داری؟ چیکار اخه بره بذار: گفت التماس با مامان

 هرکی! طبیعتم خاطربه اینکه هم و زندگیم خاطربه هم... تونستمنمی بود؟ خودم دست مگه

 ! باهاش کردممی بدتر من کردمی لج باهام

 ایستادم جلوش سمجانه
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 . نمیره یا میشه، رد جنازم رو از یا مامان، میرهن-

 . بدم دست از تعادلمو شد باعث گونم رو بعدی سیلی

 ! میشم رد جنازتم رو از میشم، رد: امیر

 چشمهاش به زدم زل و وایسادم جلوش

 . شو رد پس-

 جلوی ادنی که کوبید دیوار به سرمو محکم و گرفت موهام از اوردو هجوم سمتم به دیوونه

 ! شد تار و تیره چشمهام

 . اومدن سمتم به جیغ با مامان و ها همسایه

  خوبه؟ حالت زهرا؟ خوبی: خانوم ریحانه

 . خوبم: گفتم و کردم باز رمق بی رو چشمهام

 . پاشدم جام از شد، خارج خونه از هول که امیر مادر دیدن با

 اومد سمتم به

  ؟هچی شد-

 . داییش خونه بره ادخومی امیر: گفتم بغض پر و شدم بلند

 کرد اخم

 ! چه؟ تو به بره خب-

 کرد خیس گونمو اشکهام

 . بکشه مواد بره خوادمی-

 زد کمرش به دست
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 ! میکنه دود خودشه پول که کشهنمی باباتو مال بکشه،-

 کردم نگاهش ناباور

  نیست؟ مهم اینا میزنه، حرف دیگه دخترای با کشه،می مواد پسرتون-

 فهقیا همون دوباره

 . که بزنه حرف پیرمردا با نیست قرار میزنه، که میزنه حرف-

 شد بلند خانوم سریه صدای

  تین؟گرف زن براش چرا بزنه حرف دیگه دخترای با بود قرار اگه خانوم؟ حرفیه چه این-

 .شو بلند فریادش صدای

 !چه شما به-

 زد فریاد و گرفت سمتم به دستشو

 خونه بگه امیر به تونهنمی بیاد ابادتم جدو سهلی که تو ،میگم چی ببین کن باز گوشاتو خوب-

  حالیته؟ نره، داییش

 م،شد خونه وارد و گرفتم تنفرامیزش صورت از نگاهمو اشک از پر صورتی با و بغض پر

 کی به م؟بگ کی به دردمو من... ریختم اشک و گرفتم اغوش تو رو زانوهام و زمین رو نشستم

 . بگیره امیرو جلوی که بگم

 .شدم بلند جا از زدن در صدای با

 بله؟-

 کنی؟می باز: اومد احسان صدای

 . شد وارد عصبانی اشکهام دیدن با احسان کردم، باز درو و انداختم سرم رو روسری
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  زد؟ کتکت باز-

 . ریختم اشک و نشستم حیاط سرد روزمین و ترکید بغضم

 . نشست کنارم

  زهرا؟ ببین و من-

  .اوردم باال نگامو

 . خوامنمیخدا به احسان، شه بدبخت خوامنمی من بهش؟ میگم چی من مگه احسان-

 . شد اشک پر چشاش کردو بغض

 ! زد کتکت کوچه تو-

 . شد تر بلند هقم هق

 . دیوار به کوبید گرفت موهام از-

 . شد بلند جاش از عصبانی

 . کرد غلط-

 گرفتم رو دستش و پاشدم هول

 . دعواها از شدم خسته خودممخدا هب احسان، کن ولتوروخدا -

 کرد نگاهم کالفه

 ! نکن گریه پس-

 . شد بیشتر گریم

 . پایین میارم مکشو فک میرم کنی گریهخدا به: گفت کالفه

 . کشیدم صورتم رو دستی
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 . کنمنمی گریه باشه-

 . ابجیم خونه بریم کن سرت چادرو برو: احسان

  چرا؟: من

 بی انقد ینی بزنم، هشب حرفی من ذارینمی که تو بگیره، تونهیم امیرو جلوی فقط اون: احسان

  میزنه؟ کوچه تو زنشو که شده غیرت

 ! داشتن برادرشو هوای داشتو منو هوای حد تااین که بودم کوچیکی برادر این ممنون چقدر

 . فهمیدمی بیشتر ازم سال ده میدونه خدا ولی بود کوچیکتر ازم یسال که برادری

 کوچه رس امیرو که اومدیم، بیرون خونه از احسان با چادر کردن سر بعد و دادم تکون سری

 . دیدیم

 . احسان بازوی به انداختم دست

 . کنهمی دعوا باهات بینهمی تورو احسان، نیا تو-

 کرد نگاهم عصبانی

 . بیا کنه،می غلط-

 . رفتیم نازنین خونه سمت به و گرفت رو دستم

*** 

 نیشش من ندید با شد، باز نازنین کوچولویه دختر توسط در بعد دقیقه ندچ زدو و زنگ احسان

 . دوید خونه سمت به زنون جیغ شدو باز

 . اومدحه دایی ژن مامانی مامانی-

 . پشتش هم من شد، وارد خندیدو احسان
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 . کرد نشستن به دعوت نم-د-ی-س-و-ب بعد اومدو استقبالم به باز باروی نازنین

 . نشست کنارم پذیرایی وسایل با هم نازنین احسان، ارکن گرفتن جا بعد

 !دونسی قابل مارو خانوم، عروس عجب چه: نازنین

 خندیدم

 . حرفیه چه این-

 . کنهمی اذیت رو زهرا داره باز امیر نازنین: احسان

 کرد نگاهم نگران نازنین

 مگه؟ هچی شد چرا؟-

 . میشد تر عصبانی شنیدمی نازنین که لحظه هر و کرد تعریف رو داستان احسان

 . ریختمی گوله گوله صورتم رو اشکام

 . نشو ندبل زهرا بشین: گفت مهربون. شدم بلند پاش به احترامش به نازنین، شوهر ورود با

  ؟هچی شد: گفت نازنین به رو هام گریه دیدن با و نشستم

 داد جواب احسان

 !زد کتکش کوچه تو امیر-

 . شدن تحقیر بود بد چقدر

 ردموم دختر همینه، نشه تربیت که درست: گفت و رفت اشپزخونه سمت به عصبانی حامد ااق

 . کرد بدبخت

 کرد نگاه مامانش به سوال با اشکهام دیدن با اومدو من سمت به بدو فرشته

  میتونه؟ گلیه چال دایی ژن مانی ماه-
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 گونش رو که ای ه-س-و-ب کشوندمش، خودم سمت به و زدم زبونیش شیرین به لبخندی

 .نشوندمش پام رو و نشوندم

 کتک شوهرم ننشد معتاد برای کنم،می زندگی واسه کاری همه من ابجی: گفتم نازنین به رو

 . نیست مربوط کسی هب میگه مامان اما بده، براش که بذاره جایی پاشو ذارمنمی اما خورممی

 میزنم، حرف امیر با من! ربوطهم کی به پس نباشه مربوط تو به گفته، اشتباهی مامان: نازنین

 . پیچونممی گوششم

 پاشیدم روش به لبخندی

 ... ابجی مرسی-

*** 

 لج اونجوری یدنبا: گفت کرده، اشتباه: گفت کشی، منت اومد گذره،می ماجرا از روزی چهار

 ! تمومه: گفتم! نبخشیدمش من اما باهاش، کردممی

 ! بس و بود کردنش ادب برای فقط نبود، تموم چی همه

 هم تو هامواخم نشسته، دیدم امیرو که شدم خونه وارد خداحافظی با و سپردم مادرش به ارازو

 ! نمیره اییشد خونه دیگه میگه: گفت و انداخت باال شونه که انداختم مامان به نگاهی و کشیدم

 انداختم امیر جلوی چای به نگاهی

 ! بری تونیمی شد تموم چاییت-

 ... غل زهرا: امیر

 تو االن وگرنه نمیندازمت، بیرون مهمونی چون فقط: گفتم عصبی و گرفتم سمتش به دستمو

 ! بودی کوچه
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 کارش این از چقدر من و بیرون، رفت و برداشت هارو بچه مامان کنارش، فاصله با نشستم

 ! خوردم حرص

 ! ترسیدممی امیر با بودن تنها از یجورایی

 . بده نجات دستش از منو اشهنب کسی و بزنه هم اینسری ترسیدممی

 .. میدم قول اینسریخدا به زهرا: امیر

 فقط که ابکیت قوالی از خورد بهم حالم ببرن، قوالتو و تو شور مرده: گفتم رفته باال صدای با

 .احمقه منه کردنه خر برای

 بود اروم صداش

 . کننمی اشتباه ادما زهرا-

 خوامومی وصالحت که شدم خسته. اشتباهات از شدم خسته! بار ،دوبار،سه یبار اشتباه: غریدم

 ! خورممی کتک

 دروغات از حالم خوره،می بهم قولیات بد از حالم: گفتم عصبانیت با و شدم خیره چشماش تو

 ! خورهمی بهم

 گرفتم سمتش به انگشتمو

 ! خورهمی بهم هم میزنه کوچه وسط زنشو که غیرتی بی شوهر از حالم همچنین-

 انداخت رزی به سر

 . نمیشه تکرار دیگه کردم، خریت زهرا، کردم غلط-

 خدایا! خورهمی دیوار جرز الی درد به که پشیمونیایی اظهار این از حرفا، این از بودم، سیر من

 ! بده صبر من به
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 گرفت جلوم رو ای شده کادو ی بسته

 . تمگرف برات گلم این ببخشی، منو که خریدم کادو برات ذوق با رفتم زهرا-

 پوووووف... خدایااااا! بود؟ گل و کادو من درد مگه

 بود نوشته روش کردم بزرگی گل به نگاهی

 "دارم دوستت خیلی. عزیزم همسر ببخش منو"

 ... نمیدونم داشت؟ پشیمونی کردم، چشمهاش به نگاهی

 . خواستم کادو ازت من مگه: من

 . خواهیه عذر واسه اما نه: امیر

 ...تمومه! نباشه دلت تو داشتی دوسش که کسی به حسی دیگه که روزی از وای

 ... کردممی حس اینو داشتم من

 این دونبو وجودم تو امیر به نسبت شیرینی حس دیگه نبود، ذوق و شوق قبلی های حس دیگه

 ! ترسوندمی کلی و من

 ... ترسیدممی باشم داشته امیر به نسبت حسی هیچ بدون باهاش قراره که زندگیی از

 ! امیر داییت خونه نمیری دیگه: نم

 خندید ذوق با

 ! بگی تو هرچی عشقم، چشم-

 . مرسی-

 گرفت سمتم به کادورو

 ! میاد خوشت ببین کن باز -
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 . کشیدم بیرون گلبهی رنگ به زیبایی و خشگل مانتوی کادو، کردن باز با

 زدم سلیقش از لبخندی

 . ممنون قشنگه،-

  همین؟: امیر

 کردم نگاهش

  ؟چی پس-

  تشکر؟: گفت کردو گونش به ای اشاره

 ... بیاد بدم امیر از شد باعث درونم حسی یه دم،-ی-س-و-ب رو گونش و رفتم جلو وقتی

 !نداختهمی ریشه داشته که بوده تنفر درخته فهمیدم بعدا که حسی

*** 

 یقاشمرف حتی کرد،نمی اذیت بود، شده خوب امیر ؟!چرا نمیدونم! بردمنمی ت-ذ-ل زندگی از

 شده خوب که حاال حتی کردم،نمی خوشبختی حس اصال امیر کنار من اما بود، گذاشته کنار

 ...بود

 دلسرد ود،ب همسرم که امیر به نسبت من... بدتر تنفرم از حتی دنیاست، چیز بدترین دلسردی

 ! بود دنیا حس بدترین این و بودم شده

 فکرشم یحت که کرد پا به ای ولوله یره،نم داییش خونه دیگه امیر فهمید امیر مادر وقتی

 ! کردمنمی

 . زدن حرف امیر به کلی هم داداش و پریسا

 . بذاری کنار مجردیتو کارای باید گرفتی زن و گرفتی هدعه به مسئولیت وقتی: گفت پریسا
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 میای ودتخ به یهو بعد های سری بار، سه دوبار، کنه،می تحمل باره ی زن: گفت داداش

 . شده جدا تزن بینیمی

 چشاش مث ازم باید گفت میذارم، کنار رو برادری خواهر کنی اذیت زهرارو اگه: گفت نازنین

 ! کنه مراقبت

 . بود دلخور دستش از هنوز نمیزد، حرف امیر با کال که هم احسان

 ... کردنمی تالش زندگیم واسه که بودم ممنونشون چقدر من و

 بیداد داد، مامان، اما

  بری؟ داییات خونه نذاره امیر خوبه بره، داییاش خونه پسرم اریذنمی چرا-

 . برم داییم خونه ذارهنمی امیر: گفتم لبخندی با که بودم من و

 نداشت نظیر افریتگی تو که کوچیکی شوهر خواهر... سحر... سحر.... سحر و

 هرششو یهرچ باید ادم! گفتن شوهری گفتن، زنی... بدی دستور شوهرت به نداری حق تو-

 ! کنه گوش گفت

 برادرش به رو و

 ... زنت دست بسپری مردونگیتو نبینم-

 ! مامان به نه سحر به نه نگفتم، هیچی

 ! بده چجور رو ادمایی همچین جواب دونستمی خودش خدا... داشتم خدارو من

 . بود امیر رفتم، سمتش به گوشیم خوردن زنگ با

  بله؟-

  خوبی؟ عزیزم سالم: امیر
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 !نباشی خسته وبم،خ: من

 . وایمیسم کاری اضافه امروز من زهرا.مرسی: امیر

 . باشه: من

  نداری؟ کاری:امیر

 . نه: من

 . دارم دوستت باش، خودت مواظب: امیر

 کردم زمزمه تنها من و

 . خدافظ-

 .خدافظ: امیر

*** 

 کردم نگاهش اخم پر حسین دوییدن با

  خبرته؟ چه-

 . شدایی خونه رفت امیر اجی: حسین

 کردم بیشتر اخمهامو

 . سرکاره امیر نگو پرت و چرت-

 . میگم راستخدا به اجی: حسین

 بردم باال صدامو عصبانی

 . بیرون برو نخور، قسم-

 کرد نگام مامان
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 . که نداره دروغ داری؟ چیکار بچه با -

 مامان به دوختم نگاهمو کالفه

 . مونده کاری اضافه میگم مامان-

 داد تکون رو سرش کردو نگاهم

 میگه؟ دروغ داداشت میگه، راست اون قتو اون-

 . دیده اشتباه میگم مامان، بابا ای: گفتم کالفه

 کرد ریز چشاشو

 ... داییش خونه برو پاشو نیست اون میگی انقد که تو-

 واویال نبود اون و رفتممی اگه تازه! مرگم با بود مساوی رفتنم ولی برم، داشتم دوست خیلی

 طیغل چه میرن توش پسر هزارتا روزی که داییم مجردی ی خونه در تو تگفمی! میشد

  کردی؟می

 ... شناختمشمی خوب کنم، ریسکی همچین تونستمنمی

 ! میگیا یچیزایی مامان؟ چی بگم داییش مجردیه خونه دم برم پاشم: من

 . نزن حرف پس: مامان

 ! کنم چیکار دونستمنمی خوردیم خونمو خون بود، مشغول اشپزخونه تو مامانم و رفت حسین

 ! شد شروع سردردم دوباره

 مامان سمت رفتم نیاوردمو دووم اخر

 مامان؟-

  بله؟: مامان
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 نه؟ یا اونجاست امیر ببینی میری: من

 کرد نگام

 . شوهرته باز تو چی؟ بگم برم-

 صداش ینبب باالست صداش ولوم که میدونی بلنده صداش شین، رد خانوم سریه با فقط نه: من

  میاد؟

 . تو دست از: مامان

 جونم تو استرس رفت، بیرون خونه در از چادرش برداشتن بعد و مش-د-ی-س-و-ب محکم

 ! برم راست و چپ به قرار بی بود شده باعث بودو افتاده

 صبانیع مامان و شد باز شدت با در که شدم کالفه دیگه. نیومد مامان شدم منتظر هرچقد

 بردم هجوم سمتش به اومد، داخل

  مامان؟ شد چی-

 کرد نگاهم عصبانی

 ! بود اونجا میشه، همین کنی اعتماد که عرضه بی ادم به-

 .کرد یخ پام و دست شدو سست پاهام

 . اونجا یرفتهم خونه، میرم گفتهمی میرفته ما خونه از که هرشب نرفته، امشب فقطم: مامان

  فهمیدی؟ کجا از :من

 . کوچشون سر الیبق پرسیدم، صیاد از: مامان

 . مامانم متس برد هجوم و تو اومد گاو مثل امیر شدو باز محکم در که بود ننشسته مامان هنوز

 . کنینمی تعقیب منو-
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 کرد نگاهش شدو بلند عصبانی مامان

 . کنی بدبختش ذارمنمی کنی، خر دخترمو ذارمنمی کنم،می کاری خوب-

 ! ریختی همب زندگیمو .... تو کنی؟می لتدخا که سننه تورو کنی،می غلط تو: امیر

 داد هولش توانش تموم با بردو هجوم سمتش به نیلو اخرش فوش با

 . بفهم دهنتو حرف-

 رفت مامان سمت به دادو هول محکم رو نیلو

 !ریختی بهم منو زندگی تو همین-

 خندید مامان

 . کنهمی کیف داره خونتون تو نشسته ریخت بهم تورو زندگی که اونی نکن اشتباه-

 ! برد ماتم که زد مامانم گوش در سیلی شدو دیونه امیر مامان حرف این با

 ! بردم هجوم سمتش به! خبره چه نفهمیدم ،چی شد نفهمیدم دیگه

 ...کشید شعله ها عقده... کشید شعله نفرت

 زدم فریاد و زدم گوشش در محکمی سیلی

 . بیرون گمشو-

 . کرد نگاهم مات

 . بعدی سیلی

 ... بودنش مات

 ! بعدی سیلی

 ...امیر کارای های عقده بس و بود عقده همش... دیوونگی این... عصبانیت این... وجودم نفرت
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  نبود؟ بود، حقم عصبانیتا این

  نبود؟ بود، حقش ها سیلی این

 زدم فریاد

 . بیرون گمشو-

 . کردمی نگاهم فقط مات

 . کرد خیس صورتمو اشکام بخوره، یمحکم تکون شد باعث که کوبیدم سینش تخت به محکم

 . حیوون بیرون برو گمشو: زدم جیغ

 ! بیرون کردم پرتش و گرفتم بازوش از نداد، گوش دیدم وقتی

 لعنتی ی قدهع این شدن خالی فقط مهم تنمه، شلوار بلوز نبود مهم نداشتم، چادر که نبود مهم

 . بود

 اومد ناباورش صدای

 !زهرااا-

 زدم جیغ و سینش تو کوبیدم مشت با و وضع نباهمو کوچه، تو رفتم

 ! میزنی بهم حالمو گمشووووو،-

 ! کردممی نفرین و زدممی جیغ زدم،می جیغ و زدممی مشت سینش به محکم

 ! زمین خورد محکم که دادم هلش توانم تموم با که بگیره دستمو خواست عصبی

 صحنه این به زدن زل ها همسایه بودن مهم کنن،می نگام دارم شوهرم خانواده نبود مهم برام

 و گرفتم اش یقه از و شدم خم زمین، افتاد وقتی نبود، مهم واسم اصال چیزا این لحظه اون ها،

 گفتم داد با تقریبا
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 میدی پس زدیو مامانم که سیلی تقاص نه، زدی من به که سیلی تقاص! میزنی بهم و حالم-

 . امیر

 . نیام در ضشوعو اگه ام ه-د-ا-ز-م-و-ر-ح: غریدم

 . اسفالت به بخوره سرش موند کم که دادم هولش محکم

! باش خوشحال :غریدم میکرد،عصبی نگاهم اخم به که امیر مامان به دوختم و اوردم باال نگاهمو

 ! زندگیم به زدی گند

 شد بلند فریادش صدای

 ! گرفتم حیا بی که نگرفتم عروس-

 رو ودمب شده خم تقریبا من و بود کوتاهتر من از قدش ایستادم، روبروش و رفتم سمتش به

 غریدم صورتش،

 !نکنه خفت خودش دستای با حیا بی این باش مواظب پس-

 اومد امیر عصبانی صدای

 ! اوردی در زبون شدی؟ ادم هچی شد-

 ! بود پشتم درست برگشتم

 دادم تکون تاسف از سری

 . مامانت هم تو نشون هم میدم، نشونت زبونو-

 شد بلند دشفریا صدای

 شاخ حاال شستیمی مامانمو زیرای لباس دیروز تا! کردیمی موس موس مامانم واس دیروز تا-

 ! شدی
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 ! نشست گلوم تو شدو بغضی... شدن خرد شدن، تحقیر

 ! کشیدم خجالت بودن وایساده نظاره به که مردمی از

 اشک و زدم هق دم،ز هق اومدمو فرود حیاط تو و رفتم خونه سمت به صورتم روی اشکای با

 ! ریختم

 ! کنه لعنتت خدا! امیر کنه لعنتت خدا

 ! کرد بیشتر بغضمو اونروز یاد

 امیر مامان و انداختممی کف تو لباسارو من و شستیممی لباس مادرش با حیاط تو داشتیم

 ! شستمی

 ازم شوهرم رماد نکهای برای امیر، برای من... نبودخدا به! نبود این من حق شد، بیشتر اشکهام

 ! کرد تحقیرم کوچه تو اونجور امیر و شستممی و شوهرم مادر لباسای تا باشه راضی

 ! زدم ضجه و ریختم اشک

 ... شدم عاشق فقط من بود؟ چی من گناه

 ... وایسادم عشقم پای فقط من

 .... حاال و گذشتم بابام مامان از عشقم خاطربه فقط من

 ... بود این من گناه.. .شدم عاشق اشتباهی من! نمیدونم

*** 

 !زیاد خیلی... ترسیدممی خیلی طالق از من! میاد سرت بترسی هرچی از میگن

 ! بود طالق کنم فکر تونستممی که چیزی تنها به حاال و

 ... جدایی
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 ... تره تلخ زهرمارم از وقتا بعضی جدایی کلمه

 ! بود دهش قاطی ای دیوونه ینهمچ دست از شدن رها شیرینی با تلخی این من برای حاال اما

 ! مامان: گفتم اروم و دادم قورت رو دهنم اب

 !پیشش بودم روسیاه چقدر کرد، نگاهم

 . بله-

 ! شم جدا خواممی: گفتم ترس با

 کرد نگاهم اخم پر تیزو تندو

 ! کنیمی غلط-

 کردم نگاهش ناباور

 ! چرا؟-

 برد باال صداشو عصبانی

 بمونی ایدب بیاد در جونتم حاال بمونم، که رفتم من گفتی شدی، لوس گفتم بهت که موقع اون-

  حالیته؟. زهرا

 نتخابا: گفت میرفت بیرون از که طورهمون شدو بلند جا از شد، تار چشمهام و کردم بغض

 ! بهش کن افتخار خودته،

 !رفت باال هقم هق شدو رها اشکهام در شدن بسته با

*** 

 . دادممی فشار رو سرم و ریختممی اشک

 ! دکتر بریم پاشو: گفت نگران مامان

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 زهرا ابراهیم زاده –حماقت محض  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

296 
 

  ؟!چی شد رفتیم سری اون: نالیدم

 ! بترکه هک بیاد جمجمم به فشار انقد که حاالست کردممی حس بود، انفجار حال در سرم

 . کردمی خیس صورتمو درد از اشکهام

 . اومدنمی االب درد از نفسم بود، شده فرسا طاقت دردش امروز کردومی درد که بود هفته یه

 گرفت سمتم به اب لیوان با و اورد بابام که قرصی با

 ! دخترم بخور-

  دادم، فشار روهم رو چشمهام قرص انداختن باال از بعد و کردم تشکری

 اومد بابا غر غر صدای

 ! کنه؟ چیکار مغز نداره، تحمل انقد سنگم-

 ! بابا

 . لفظیه گیریدر بودیم گفته فقط نه،میز کتکم دونستنمی بود، خبر با مختصری هادعوا از

 . پشتتم بگیری تصمیمی هر گفت فقط نگفت، هیچی

 !. طالق برای بردارم قدم من و باشه ناراضی مامان میشد مگه اما

*** 

 ! کردم باز چشمامو شدیدی سردرد با خواب از

 . جام تو نشستم

 ! ستمب سرموباهاش محکم روسری یه کشیدن بیرون با و رفتم کشوم سمت به! بودن خواب همه

 ! کنه صمخال زندگی این از و من و باشه کلم تو دردی یه کاش کردممی ارزو وقتا بعضی

 ! کشیدم دراز جام تو دوباره
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 !.میزد نبض مثل سرم

 ! گریه زیر بزنم دوباره بود مونده کم

 به رو مستد دوباره زده وحشت خون دیدن با و گرفتم رو دستم بم -ل باالی گرما بااحساس

 بردم، هجوم روشویی سمت به و شدم بلند جا از خون، دوباره و کشیدم بینیم

 .... شدم هم دماغ خون بود، کم سردرد! کردن باز راه اشکهام

 . خونه تو تمرف و گرفتم باال رو سرم و گذاشتم بینیم روی کاغذی دستمال چندتا کشیدن از بعد

 بود شده بیدار مامان

  ؟هچی شد-

 . شدم دماغ خون: گفتم حال همون تو

 ! زیاد: گفت نگرون

 . بود کم نه،: گفتم نشدنش نگران برای فقط

 !کشیدم دراز رفتم باال که طورهمون رو سرم و رفتم جام تو

 ... برد خوابم شد، گرم که چشمام

*** 

: گفتم داداشم و مادرم و نیلو به رو گونه اخطار و داخل اومدم و کوبیدم امیر روی به محکم درو

 ! باشم گفته. دیننمی راش اومد امیر-

 !گفتمی چی: مامان

 نشستم عصبانی

 . احمق! م -س -و -بمی مامانتو پای کردم اشتباه کردم، غلط همیشگی، پرتای و چرت همون-
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  زهرا؟: مامان

 کردم نگاهش

 . بله-

 ! شدی دماغ خون دوباره: گفت نگران

 ! رفت هم وت اخمهام خون دیدن با کشیدم که بینیم به دست

 . ونپیشش برگشتم دوباره کردن تمیز بعد رسوندم، سرویس به خودمو دوباره و شدم بلند

 اومد سمتم به مامان

 . دکتر بریم پاشو میشی، زیاد دماغ خون روزا این-

 توروخدا کن ول: گفتم حوصله بی

 . میگم پاشو: گفت عصبانی

 . میاد خوابم: گفتم و کشیدم دراز

 . زهرا خوریامی کتک: گفت زیاد خشونت با ریباتق اومدو سمتم به

 بستم چشمامو

 . مامان کن ول-

 . دختر پاشو: گفت جیغ با تقریبا

 حالت االن تبازیا لج باهمین رسی،می کجا به ببینم کن لج کن، لج: زد غر که نزدم حرفی

 . شده اینجور

 !دمخندیمی فقط باز نیش با من کردو نصیبم زانو زیر ش-ح-ف هم چندتا

*** 
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 :گفتم کالفه

 . بخشمشنمی مامان-

 انداخت باال شونه

 ! بگو خودشون به اومدن چه من به-

 ! شد بلند اهم زدن در صدای با

 امیر اداشد و پریسا همراه خانوم عفت که کردم مشغول و سرم بیخیال و شدم خونه اشپز وارد

 . تو اومدن

 ! کردم رگرمس الکی اشپزخونه تو رو خودم و گفتم کوچیکی سالم

 اومد خانوم عفت صدای

 . دقیقه دو بیا عزیزم زهرا-

 . خاله میام دارم، کار: گفتم شستممی رو دستم تو استکان که طور همون

 . کنه گریه ترسممی سحر دست سپردم ایلینو بیا زهرا: پریسا صدای

 . کوبیدم روسینک رو استکان کالفه

 . بودم خسته زیادی بودم، خسته اما نبود ادبی بی قصدم

 شدید جوشیدومی وجودم تو تنفر حس نکردم، هم نگاهش حتی شدم، جمع وارد و برگشتم

 . کنم جدا تنش از سرشو خواستممی

 قولش رو خودش که مردی قولهای رو دادن قول شد، شروع ضمانتها شد، شروع حرفها

 ... شد شروع موندنمی

 ! قول بد مردای از متنفرم چقدر من و
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 ... شرفشه رد،م یه قول

 ... مردونگیشه مرد، یه قول

 ... تمومه! نشه عمل بهش وقتی بشه، گذاشته پا زیر وقتی

 ... نما مرد مردِ یعنی شرف، بدون مرد یعنی قول بد مرد

 ! زنی هیچ... گیرهنمی جا زنی هیچ قلب تو مردی همچین و

  نگفتم، و ردمک پنهون مادرم زا که چیزایی از... گفتم چیو همه! کردم گریه کرد، باز سر بغضام

 از ،مرگ حد تا زدناش کتک از شرکت، دخترای با مچش گرفتن از چشمهاش، گردی ز-ر-ه از

 ... شرکت دخترای از تمجید و تعریف

 ! نکشیدم خجالت بود انداخته پایین رو سرش زده خجالت که شوهرم برادر از و: گفتم

 ... کردم خالی رو لعنتی بغض این و گفتم

 . زدممی هق شد تموم که فامحر

 حاال داشتم،مین بر پسر این برای قدمم یه داشتم خبر اینا از اگه: گفت ناراحتی با خانوم عفت

 . کنهنمی اذیتت هدیگ نمیره، داییش خونه دیگه گفتمی کرد،می گریه خونه تو اینم ببخشش،

 کردم پاک رو اشکهایم

 . بخشمشنمی وگرنه شه، ثابت بهم باید-

 . کنه ثابت ببخشش تو خب: پریسا

 کردم نگاهش

 باهاش دلم تا کنه ثابت جورینهمی کنه،می پیدا حل راه هزارتا زدنم گول برای اونجوری-

 !شه صاف
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 ! داشت یپا من مرغ اما اصرار، پشت اصرار

 ! میزنه گند قبل سریای مثل مباراین شدم مطمئن من شدو مرد این اثبات بر قرار اخرم

*** 

 پریدم پایین باال ذوق با عزاداری ی دسته صدای شنیدن با

 ! باش زود مامان-

 . بریم: گفت و انداخت روسرش رو چادر

 که پیچیدم ای هکوچ سمت به ناخوداگاه اما چرا، دونمنمی شدیم، خارج خونه از دوتایی باهم

  بود، امیر مجرده داییه ی خونه

  کجا؟: مامان

 . بریم اینجا از بیا: من

 محض به اما ،اومد بیرون امید شدو باز خونشون در شدیم، کوچه وارد باهم و افتاد راه بالمدن

 ! شد غلیظ اخمم برگشت، داخل به دوباره دیدنم

 نگچ دلم به شک انداخت، کوچه به نگاهی اومدو بیرون امید رسیدیم که کوچه سر رفتیم

 . امید به زدم زل و ایستادم و انداخت

 اومد مانما شد، پنهون برق تیر پشت و فهمیدم من که کرد اشاره خونه خلدا به من دیدن با

 سمتم

 ؟هچی شد-

 .داییشه خونه امیر کنم فک-

 . شد بلند آهم اومد، بیرون داییش خونه از امیر کردو اشاره شد مطمئن نبودم از که امید
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 شدو مات نمدید اب امیر گرفتم، قرار نگاشون تیررس تو درست و اومدم بیرون برق تیر پشت از

 .کشیدم و گرفتم مامانو دست سرم دادن تکون پوزخندو با من

 اومد فریادش صدای که بودیم دسته نزدیک

 !زهرا کن صبر -

 .مامان برو راهتو: گفتم توجه بی

 . باریدمی اتیش صورتش از ایستاد، روبروم و دوید

 شد بلند فریادش

  میری؟ گوری کدوم-

 پرید باال ابروهام

  نیفتی؟ پس گیریمی پیش دست-

 فریادش صدای دوباره

  میری؟ گوری کدوم گفتم-

 شد بلند منم فریاد

  کردی؟می غلطی چه شده خراب اون تو خودت-

 بود خون دریای چشماش

 . خونتون برگرد زهرا،گمشو نکن دیوونم-

 . بودیم گرفته معرکه خیابون وسط

 بود بلند فریادم

 ! بگیرین پس حساب بیاین شد ومتم بازیاتون ه-ز-ر-ه بفرمایین-
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 وهامم از! خوردم ماشین به محکم و کشیدم بلندی جیغ خورد گوشم در که محکمی سیلی با

 ! بکشه دستش از موهامو کردمی سعی و میزد جیغ مامان کشید، و گرفت

 . دادمی ازارم هرچیزی از بیشتر دسته پسرای امیز تحقیر نگاه

 داد هولش اومدو امیر سمت به مردی

 . اقا کن ولش-

 زد فریاد امیر

 . ناموسمه نه؟ سنه تورو-

 بود بلند مرد صدای

 ! غیرت بی گیرهنمی کتک باد زیر کوچه تو ناموسشو ادم-

 !دویدم خونه سمت به شدو بلند هقم هق صدای

*** 

 !من خاطره ب ببخشش، تو: داداششو،گفت هم و من هم کرد، صدام احسان

 .کن گوش تو و ممیگ من بیارش احسان: گفتم

 ...اوردش

 روغد هم هرجا کن، گوش تو میگم من احسان: نکردم،گفتم نگاهش اما قدمیم دو تو نشست

 !میگی دروغ بگه که اینجاست گفتم

 مردونه کاش ریخت، اشک من با احسان ریختم، اشک و گفتم رنجهام از دردام، از کردم، شروع

 .رفت نشونه داداشش سمت به چپش نگاههای و ریخت
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 ادمو این ببخشش، گفتم کردم اشتباه من: کرد،گفت پاک اشکاشو احسان شد تموم که حرفام

 زدمش،می چی مٍثل گرفتممی نبودی تو اگه االن اما روبرومه و داداشمه بخشید،گفت نباید

  توئه، گناه گفتم گفتن بد تو از انقد من به سحر و مامان گفت

 بوده، اشغال داداشم فهمممی شد، الل شنیدو رو همه و گفتی که االن اما گناهکاری تو: گفتم

 .باشه کنارش تو مثل ای فرشته نداره لیاقت ادمی همچین

 !شمنمی دلخور ازت بگیری طالقم اگه حاال: گفت

 !باشم مصمم تصمیمم رو بیشتر شد باعث حرف این و

 ! تمومه بگیرم که تصمیم

 ! بده نجاتش نستنتو هم اون و این ضمانت حتی بود، طالق تصمیمم

 بود، شده بیشتر امسردرد... شیم جدا نمیدم اجازه گفتمی بود، تصمیمش رو مصرانه... مامان اما

 ... دردهامم

 ! داشت یپا مامانم مرغ اما زد زنگ خالم زد، زنگ ده از بزرگم مادر

 ! بودیم نشسته هم کنار بودو خونمون زهرام زندایی

 ... میشه درست کنین که اجازدو گفتمی بساز، گفتمی بهم

 ! میزد مامانمو حرف اونم

 . رفتم در سمت و شدم بلند جام از زدن در صدای با

 ! یرونب برو: گفتم عصبانی شد، حیاط وارد پررو پررو که دیدم رو امیر در کردن باز با

 خندید

  کنی؟می چیکار نرم-
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  .بره اون جلوی مابرو حداقل خوامنمی داریم، مهمون امیر بیرون برو: غریدم

 زد پوزخند

 . چشش جلو بیارم ابادشو جدو خوایمی-

 زدم پوزخند

 . نیست بعید هیچی ی*ش*ا*ل توی از-

 . خون کاسه شد چشماش

 . میزنم صدا مامانمو وگرنه امیر بیرون برو: گفتم عصبانی ولی شده کنترل صدای با

 ! هراز دارم نظر یه: گفت خنده با و داد تکیه دیوار به بیخیال

 داد ادامه که کردم نگاهش منتظر

  ؟!میشه پیدا واسش مشتری ببینم بازار ببرم مامانتو خواممی-

 غریدم کشید، شعله نفرتم و عصبانیت تموم

 . بازار ببر خودتو مادر-

 شد خم صورتم رو و جلو اومد

 پیدا مشتری کدوم واس که ببینیم تورو، مامان هم ببرم و خودم مامان هم کنیم، کاری یه بیا-

 ! میشه

 نفرتم باتموم گلوشو به انداختم دست صورتش، تو کوبیدم وجودم تموم با و اوردم باال رو دستم

 وقتی عصبانیم، وقتی دونستمی خوب کنه، جدا منو تونستنمی کردمی هرکاری دادم، فشار

 بود شده کبود صورتش باشه، دارم جلو تونهنمی هم مرد یه که میکنم پیدا قدرتی میشم دیوونه

 از گلوش و زدم جیغ که کشید توانش تموم با و موهام به انداخت دست! چطوری؟ دونمنمی که
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 از سراسیمه زندایی و مامان انداخت، داخل به کوبیدو خونه در به منو شدت با شد، رها دستم

 ! شدند بلند جا

 اوردن هجوم نداییمز و مامان! گرفت ازموهام بعد زد گوشم در سیلی اوردو هجوم داخل به

 نثار محکمی لگد و پشتی به کوبیده منو! بود شده دیوونه اما کنه، ولم خواستن و سمتش

 ! نیومد در لحظه چند برای نفسم که کرد شکمم

 موهام وبارهد زدو کنار جلوم از اینارو مامان کردم،می هق هق کرد، خیس صورتمو اشکهام

 سابیدمی روهم رو دندوناش روکشید،

 ! زهرا میدم نشون بهت بودنمو ی*ش*ا*ل-

 . رفت هوا جیغم اهنش به خوردن با که کوبید دیواری کمد سمت به

 . نمیومد باال درد از نفسم

 کرد زمزمه گوشم در شدو خم بره، عقب که کشیدمی لباسش از مامان اومد، سمتم به

 و کنممی قفل درو وقتاون.. .تو و منم ازدواج بعد فردا زهرا، گیرنمی جلومو اینا مامانت االن-

 ! کیه دست دنیا میدم نشونت

 ... افتاد تنم به لرز و کشیدم عقب زده وحشت حرفش تصور از... لرزیدم

 ...لرزیدمی ترس از اومد، سمتم به بااشک زنداییم بیرون، نداختمی امیررو که طور همون مامان

 ! نیست بشو ادم ادم، این زهرا، کردم اشتباه-

 ... گرفت باال هقم هق

 ...!کشیدم چی من کردیمی باور تا دیدیمی باید کرد،نمی دوا رو چیزی شنیدن

 . میام خودم خونه، نیا: گفت و داد جواب کردو پاک رو شاشکها زنداییم داییم زدن زنگ با
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 با ههمرا و تبرداش رو وسایلش لرز و ترس با زنداییم میفته، راه خون ببینه بیادو دونستیممی

 ! بیرون زدن خونه از مادرم

 ترس تو، ومدنا زنداییم و داییم شدو باز در بعد دقیقه ده که بودیم نشسته مامانم، برگشتن با

  زد، چنگ دلم به

  ؟هچی شد: گفت شدو وارد عصبانی داییم

 ! بودم هکرد درگیر هم نفرو چند خودم بجز اومد، بدم خودم از نداشت، رو به رنگ زنداییم

 ... اشتباه انتخابای به لعنت

 شد بلند جا از مامان

 . فدات خواهرت نشده چیزی-

 . شده یچیزی ماشین تو نشست هول زهرا: داییم

  .برگشت بعد ماشین تو نشستی اونجوری تو شده یچیز میگه شهرک سر رفتیم: زنداییم

 باشه مسلط کردمی سعی مامانم

  .رفت و گفت پرت و چرت اومد امیر نیست، چیزی-

 زد؟ حرفی شما به: گفت عصبانی داییم

 . گفتمی مامانش از فقط نه: مامان

 ... نباشه امیر که کردممی دعا دعا چقد من و شدن راهی اونا داییم کردن راضی با باالخره

 ! تمگف کم بگم هرچی اورد سرم امیر که بالهایی از گفتم، کم بگم هرچقدر دلم درد از

 . میشه درست زندگی بعد بود مصر همچنان مامان، اما

 ! گیریمی طالقتو نشد درست خونش برو مامان، ببین: مامان
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 ! نشست کمرم رو سردی عرق مرد اون با شدن خونه هم تصور از

 پس فردایی بدون نمای اما! خونش میرم شم،می زنش میرم! باشه مامان: گفتم مامان به اخطار با

 اون تو اموپ من مامان! رم گی می ن طالق من کنی معج خونه اون از جنازمم بیای اگه فردایی

 ! نمیشم جدا بزنه اتیشمم یعنی بذارم خونه

 ... جدیم دونستمی! کرد سکوت نزد، حرفی

 هم امیر و کشیدمیم خجالت مادرم پدرو از پول گرفتن برای! زدنمی سر امیر گذشت،می روزا

 . دادنمی بهم خرجی هیچ

 ... کشیدممی خجالت مادرم پدرم از پول گرفتن برای اقعاو و بودم نامزد بود هرچی

 ... ادم زندگی به میزنه گند جاها بعضی غرور

 اما گرفتممی امانم از هم رو شارژم پول من و ذاشتنمی اختیارم در پولی هیچ هم اول از امیر

 . امبخو چیزی ازشون تونستمنمی دیگه که بود شده مرگم چه دونمنمی حاال

  سرکار، برم گرفتم تصمیم مینه برای

 ! کنه کار میتونه ادم وحشیی شوهری همچین باداشتن مگه اما

 . هستن مخانو همکار یه دنبال که داره اشنا یه مشترکین امور توی گفت بابا جو و پرس با

 . شدم کار اون وارد خوشحال چقدر من و

 . برم فردا از گفت مرده که. زدیم حرف و رفتیم بابا با

 مهربون العادهفوق مرد یه اونجا رئیس بود، خوب خیلی اول روز رفتم، شوق و ذوق کلی با رداف

 ... دادمی توضیح برام حوصله با چیزو همه که بود

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 زهرا ابراهیم زاده –حماقت محض  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

309 
 

 رئیس کردممی اشتباهی کار احیانا اگه و بردم،یم ت -ذ -ل کارم از واقعا من و گذشتمی روزا

 !نکن عجله اوالشه گفتمی کردویم رفتار باهام بابام عین و مهربون خیلی

*** 

 بلند سر شناا دختری صدای با که ریختممی رو اقایی یه همراه تلفن پول داشتم و بودم نشسته

 ولشپ گرفتن بعد که خواست شارژ پرسیاحوال و سالم بعد بود، امیر ی خاله دختر کرد،

 . گذاشتم جلوش شارژرو

 عدب ساعت چهار و بیست: گفتم مرد به رو کردم وارد که رو قبض منم و رفت تشکری بعد

 . آقا میشه وصل خطتتون

 ومتم به استرس کردو یخ پام و دست امیر، بزرگه داداش صدای با که رفت کردو تشکری

 . شد تزریق وجودم

 وارد تا تمسیس پای رفتم و شدم بلند جام از من و گذاشت پیشخوان رو رو اب قبض ای خنده با

 . کنم

 دمکر نگاهش

 . 7400 میشه-

 خندید

 . شما حساب به اونم-

 ! چشم: گفتم و زدم مصنوعی لبخند

 گذاشت پیشخوان رو رو پول خنده با

 . مرسی-
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 . نباشه مشخص استرسم تا زدممی فقط که مسخره لبخند همون دوباره

 . نداشت حس پاهام چون کردم پرت رو خودم صندلی رو تقریبا رفتنش بعد

 رو رمس پیشخوان رو چیزی شدن کوبیده با که بودم درگیر سیستم با حواسم شدن پرت برای

 ... برد ماتم امیر دیدن با و باالاوردم

 . لرزیدن کرد شروع پام و دست هزار، رو رفت قلبم ضربان

 . خواممی موجودی: گفت فریاد با تقریبا پریده، رنگمم که دونستممی

 . اقا یواش: غرید اخم با سید اقا همکارم

 ... سابیدمی روهم رو دندوناش باریدومی خون چشماش از کرد، نگاهم مگینخش

 قصد از دونستممی بردم، خون کارت دستگاه سمت به و برداشتم لرزون دستای با رو کارت

 . بود عابر دستگاه در جلوی چون اومده

 رو کارت و کشیدم نفسی کالفه بکشم، دستگاه تو رو کارت تونستمنمی دستهام لرزش از

 . کشیدم

 ! رمز: گفتم کنم متوقف لرزششو کردممی سعی که صدایی با

 اومد عصبیش صدای

-2240 

 به اینجارو یا جلودر میای یا: غرید که دادم تحویلش رو کارت موجودی گفتن با زدم که رمزرو

 . کشممی اتیش

 . میام االن سید عمو: گفتم بود مهربونی مرد که سید اقا به و شدم بلند جا از

 داد تکون سری
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 . دخترم باشه-

 . رفتم سمتش به در جلوی دیدنش با و اومدم بیرون پیشخوان پشت از

 گرفتم سمتش تهدیدبه نشونه به رو انگشتم بزنه، حرف نذاشتم

 . کنممی اقدام طالق برای فردا همین کنی درست دردسر برام بخوای علی والی به-

 غریدم که بزنه حرفی خواست

 . نرم اگه رمماد پدر بی-

 . شد دور ازم برزخی قیافه با ولی نزد حرفی

 . گرفتم جای صندلی رو و شدم وارد سست پایی و بادست تقریبا رفتنش با

 انداخت صورتم به نگاهی سید اقا

 . نداری رو به رنگ برو، پاشو خوایمی دخترم-

 . اخه نیست احدی اقای: گفتم اروم

 . فرستادمت میگم شبه من دخترم برو پاشو: گفت مهربون

 .بودم مهربون مرد این ممنون چقدر

 . سید عمو مرسی: من

 زد لبخندی

 . خدافظ دخترم، کنممی خواهش-

 . زدم بیرون در از و کردم کوتاهی خداحافظی کیفم برداشتن با و شدم بلند جا از

 . رفتم سکته تامرز دیدنش با رفتم که کمی
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 سمتش به زده وحشت گرفت، رو بازوم اومدو بدو وبد اونم که دویدم کوچه داخل دیدنش با

 .برگشتم

 . زهرا میدم نشونت: غرید

 زدم داد خوشحال الکی

 .احساااان-

  .یل -غ-ب کوچه تو دوید کردو ولم احسان اسم شنیدن با

 . دویدم خونه سمت قدرتم تموم با و کشیدم نفسی خوشحال

 .نمبرسو خونه به خودمو دبای که دونستممی فقط نمیومد، باال دویدن از نفسم

 . شد سبز جلوم در جلوی درست اما زدم میونبر کوچه سر دیدنش با

 . برداشتم عقب به قدم دو اگاه خود نا دیدنش با

 . اونور برو: من

 . چشماش از باریدمی اتیش

 ! شدی جرات و پردل سرکار؟ میری من اجازه بدون: امیر

 ... امی عقب برو: گفتم گونه اخطار

 . ماسید دهنم تو حرف زد گوشم در که یلیس با

 خوردم محکم که کشید عقب به توانش تموم با و گرفت کیفم از که خونه سمت بدوام خواستم

 . رفت هوا جیغم و زمین به

 . زدم جیغ کشید، توانش تموم با و گرفت موهام از اوردو هجوم سمتم به

 ... سوم دوم، اول، سیلی
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 ....من جیغهای

 قبع دادم هولش

 سعی و زدممی یغج کشید، عقب به و گرفت موهام از که کردممی فرار داشتم و شدم بلند جا از

 . شدم خوشحال سمتمون به بابام دویدن با کنم، فرار دستش از داشتم

 . نیاورد دووم خوشحالی این اما

 . داد هول عقب به رو امیر دراورد امیر دست از منو اومدو سمتم به بابام

 رو سرش و گرفت بابام از امیر اما پرید، جلوم بابا که بده هلم خواست سمتم به اورد مهجو امیر

 . کوبید دیوار به محکم

 . خون از پر صورتی سرو با افتاد، زمین روی جون بی بابام شدو بلند جیغم صدای

 کرد خیس رو صورتم اشکهام ...موند عقب مات امیر

 زدمیم جیغ کردم، خالی سرش رو حرصم تموم و مگرفت موهاش از بردم، هجوم امیر سمت به

 . کوبیدممی صورتش به و زدممی جیغ. کشیدممی موهاشرو و

 محکم و برگشتم کنه، جدا پسرش از منو کرد سعی امیر مادر بودن، شده جمع دورمون مردم

 زدم جیغ و کوبیدم سینش تخت

 گمشووووو.... اونور گمشو-

 باال و بردم هجوم سمتش به. بود افتاده کوچه وسط جون بی که کردم، نگاه بابام سمت به

 . نشستم سرش

 ریختممی اشک و زدممی جیغ

 . خدا یا... توروخدا  بابا.... کردم غلط بابا. پاشوتوروخدا  بابااااا،-
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 . کنن بلندم خواستنمی همسایه

 ....زدممی صورتم به و زدممی جیغ کردم،می گریه و زدممی جیغ

 اومد سمتم به مخانو سریه

 پاشو زهرا پاشو-

 گفتم هق هق و جیغ با و برگشتم سمتش به

 نمیشه؟ پا چرا بابام-

 . نمیشه پا: زدم جیغ

 کنم بلندش داشتم سعی و گرفتم بابام های ازشونه

 . پاشو تروقران پاشو، بابا-

 . بود شده بابام مات که امیر به دوختم نگاهمو

 ... کنممی بیچارت: زدم جیغ

 .... بابام احسان: زدم جیغ بود مات اونم که احسان یدند با

 .بابام سر باالی نشست

 زدم وضجه گرفتم دستهاشو

 توروخدا. کن، بیدارشتوروخدا  دادش احسان -

 زد فریاد بودن وایساده که مردایی به رو کردو بلند سرشو احسان

 . خونه ببریم کنین بلندش-

  خونه، سمت وبردن کردن بلند بابامو احسان همت به
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 جیغ که نم و بابام وضع دیدن با شدو بلند جا از هراسون من جیغهای با که بود خواب نیلو

 . میزدم

 . زدن جیغ کرد شروع برد هجوم بابام سمت به

 زده وحشت و دهز شوک میزد، جیغ بند یه اما. کنم اروم رو نیلو داشتم سعی و ریختممی اشک

 ...نمیومد باال جیغ از نفسش و میزد جیغ بند یه

 . بابا صورت رو ریختنمی اب ها همسایه کردم، ارومش و دادم فشار خودم به رو نیلو

 عمیقی فسن بابام چشمهای کردن باز با نمیومد، باال نفسم و بود کرده خیس صورتمو اشکهام

 . کرد پیدا شدت گریم و کشیدم

 . در سمت به بردم مهجو و شدم بلند جا از کوچه تو مامانم بیداد دادو صدای با

 دعوا نابااو داشت حاال بود، داده خبر بهش کسی اینکه مثل و بود اومده سرکار از مامان

 ... کردمی

 ! بود کرده درگیر رو ادم اینهمه که عشقی از... انتخابم از... اومد بدم خودم از

 ... من به لعنت

 در دهنش زا هرچیزی میزدو فریاد امیر بابای داخل، دادم هولش اشک با و رفتم مامان سمت به

 . کردمی مادرم بار میومد

 زد داد مامانم که مامانم به بکوبه تا کرد بلند رو دستش و اومد جلو

 ! نه؟ یا چشت جلو میارم ابادتو جدو ببین بخوره من به دستت-

 ! تو انداختم رو مامانم هم من و عقب بردن امیررو بابای مردا

 ... بس و بودن اومده تماشا برای فقط ادم اونهمه... بود شده بپا قیامتی
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 کرد نگاهم مامان

 . بیاد پلیس بزن زنگ-

 . کردم قطع رو تلفن ادرس، دادن و گرفتن تماس بعد و رفتم تلفن سمت خوشحال

  ...صدا بی و اروم! ریختممی اشک و بودم کرده ل -غ-ب رو زانوهام و گوشه یه بودم نشسته

 جوون ماموردو دیدن از در کردن باز با رفتم، در سمت به و شدم بلند جا از زدن در صدای با

 کشیدم خیسم صورت به دستی

 ! بفرمایین-

  میشد؟ مگه اما کنم گریه خواستمنمی شدن، اتفاقات جویای و داخل اومدن

 ! کردم تعریف رو بود افتاده اتفاق که هرچی بااشک

 ! کالنتری نبیای ما با باید: گفتن شدن جلسه صورت از بعد

 جلوی امیر مادر که رفتیممی پلیس ماشین سمت به شدیم، خارج مامان و بابا با همراه خونه از

 . اوردن در بازی کولی کرد شروع و گرفت مامورو

 کاری من پسر زد، خودش ابلفضل به دیوار، به کوبید سرشو خودشخدا به ساروان جیناب-

 . نداشت

 شد بلند مامور فریاد صدای

 . خانوم نخور مقس-

 کرد زده بهت و من پریسا صدای

 ! دروغگو مشت یه سروان، جناب اینجورین اینا-

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 زهرا ابراهیم زاده –حماقت محض  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

317 
 

 ارب اولین برای من میدادو شوهرش شصت ضرب از خبر هنوز چشش پای کردم، نگاهش متاسف

 ! حقته بیارن سرت هربالیی: گفتم دلم تو

 . اینا امیر خونه رفتن خودشون بردو ماشین سمت به مارو مامورین از یکی

 :گفت و گرفت ش-ش -و -غ -ا تو رو سرم بابا ریختم،می اشک و بودم نشسته ماشین تو

  بابا نکن گریه-

 ! بابا کرد چیکارت ببین: گفتم هق هق با

 کرد پاک رو اشکهام بود دستش که دستمالی با

 . نکن گریه دخترم، سرت فدای-

 . کنن گریه نمیگم مگه! عه: گفت دوفشر خودش به منو خنده با که شد تر شدید ام گریه

 ... کردم اذیتشون چقدر بودم، مدیونشون چقد

 . شدم جدا بابام ش-و -غ -ا از ها مامور اومدن با

 برگشت سمتم به یکیشون

  کنین؟ شکایت خواینمی-

 ! کنیممی شکایت بله،: گفت مصمم که کردم نگاه مامان به

 دیگه یکی

 . بگذرین شکایت از نظرم به-

  گذرین؟می شکایت از بشکنن پدرشو سر و بزنن سگ مث شمارم دختر: گفتم گرفته یشات

 . سرکار برین شوهرتون اجازه بدون نداشتین حق شما-

 خندیدم
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 . سرکار نره زنش که زنش دست کف بذاره قرون دو شوهر مثال اقای اون-

 خندیدم

 ! شووووهر هه-

 . کنن نمنصرفمو شکایت از داشتن سعی اما چرا نمیدونم

 . کنیممی شکایت: گفت مصمم اما مامان

 !افتادن راه و دادن تکون سری

*** 

 بریم تا شدیم ندبل هم بابا و من. بودم نخوابیده اما من سرکار، بره تا شد بلند خواب از مامان

 ... شکایت

*** 

 ! نشست گلوم ته غریبی بغض ریخت، دلم تو عالم غم دادگاه به ورودمون با

 شکایت شاز بیام اخرش که نموندم عشقم پای من بیفتم، روز این به تا ندادم هبل جواب من

 ! باشم خوش عشقم با تا زدم حرف پدرم مادر حرف رو من کنم،

 ... بچشم رو عشقم کنار خوشبختی طعم نبود قرار اینکه مثل اما

 بالی هی بگم ور عقد ی بله خواستممی وقتی کاش میشد، دیگه جوره ی چی همه کاش... امیر

 ... میشد نازل طبیعی

 رفیق زا حتی تو خاطربه عشقت اما بگذری، چیت همه از عشقت خاطره ب... سخته خیلی

 ... نگذره بازیاشم
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 خترود اون من میگه مامان: گفت ریخت، اشک مادرش بودن ناراضی از که افتادم روزی یاد

 برات دنیارو فرارکنیم ابی زهرا: گفت و گرفت رو دستهام کنه،می دق من بدون: گفت... گیرمنمی

 ... کنممی بهشت

 ! نه: مگفت قاطع و کشیدم بیرون دستش از دستامو اونروز که شدم خوشحال چقدر حاال من و

  گفتم؟می دردمو کی به بردم؟می پناه کجا میاورد سرم بالیی همچین و کردیممی فرار اگه

 ! دنیاییه شخود اینا بود، مامان بود، کنارم بابا االن باز

 ... رفتیم خونه سمت به قانونی پزشک به رفتن و شکایت از بعد

 ! همسرم دست ضرب بود، زیاد راستم سمت کبودی انداختم، خودم به ایینه تو نگاهی

 .  نشستم و گرفتم ایینه از رو و زدم خودم به پوزخندی

 ... حسی هر از بودم خالی نداشتم، حسی هیچ

 رو چشمهام م،داد فشار و گذاشتم ام شقیقه رو رو دستهام بود، بریده رو امونم صبح از سردردم

 ! بستم

 ! میاد سرت بیاد بدت هرچیزی از میگن

 بدم شوهری و زن دعواهای از نفرت، از احترامی، بی از بازی، شکایت و شکایت از طالق، از من

 ! اومد سرم به تکش تک... حاال و میومد

 ! شدیممی عاشق بعد کردیم،می فکر خوب قبلش شیم عاشق خواستیممی وقتی کاش

 دل صد نه لد یه میبینی خودت به میای تا میشه، حالیش چیزا این نفهم زبون دل این مگه اما

 ... نمیدونی ازش هیچی تقریبا که شدی کسی عاشق

 ... یهویی های شدن عاشق از اخ
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 .. .میشه تر سست و سست شناخت هر با بشه شروع نگاه یه با که عشقی

 ... میشه تر عمیق و عمیق هرنگاه با بشه، شروع شناخت با که عشقی و

 ! من زندگی بارز مثال

 بااحساس که مکرد فکر و فکرکردم کردم، فکر اونقد فهمیدم فقط... کردم فکر چقد دونمنمی

 همه این... درد همه این... شد بلند آهم خون دیدن با و کشیدم بهش دستی بم -ل پشت گرما

 ! ظرفیتم از تر زیاد بود، زیاد واسم! شدگی خورد

  گرفتم، وضو اگاه ناخود صورتم شستن با

 کردن پهن بعد و انداختم سرم رو و رنگم سفید چادر مدرسه، ها بچه بودو خالی که خونه

 ... بستم قامت سجاده

 ! کردممی بغض و خوندممی... کردممی بغض و خوندممی

 ! ریختم اشک ترکیدو زدم، هق ترکیدو.. .ترکید بغضم رفتم که سجده به

 ... بگیر را دستانم گویمنمی خدایا"

 ... ای گرفته عمریست

 "...! مکن رها

 ! اروم خیلی! ارومم کردممی حس نمازم شدن تموم با

 !برد خوابم شدو گرم که بود چشمهام بعد و کشیدم دراز

*** 

 . بابام و مامان جون به نداختمی لرز امیر تهدیدای

 ... خودم البته صد و
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 جلوم خوانوادش که کردممی ز-و -ا -ج -ت بهش کاش گفتمی که بود رسیده بابام گوش به

 ! بگیرم دخترشونو کنن موس موس

 ! شوهرمه مثال که نری تو کثافت حجم این از لرزید تنم

 ! بودم کرده رعایت نامزدی تو رو حد که بودم خوشحال چقدر من و

 ! پیشم میموند جونش تموم سرکار، ترفمی نگران مامان

 گفت هم انومخ ریحانه. برسونه خودشو که بکوبم رو دیوار زد در اگه بود گفته هم خانوم سریه

 ! کیه ببینه میاد اومد زدن در صدای اگه

 ! مدیونشون و بودم هردوشون ممنون چقدر

 . پریدن جا از هم برادرم و نیلو پریدم، جا از زدن در صدای با که بودم خواب

 رفتم رچاد کردن سر با و شدم بلند جا از! کرد یخ دستهام بود، بلند خیلی زدن در صدای

 . حیاط

  بله؟: من

 . نیومد صدا

  بله؟: دوباره

 اومد مردی صدای

 . برق مامور-

 مها-ب-ل روی عریض لبخندی خانوم سریه و خانوم ریحانه دیدن با کردم باز که دررو ترس با

 ! نشست

 . شد دور نوشتن با برق مامور و کردم باز رود مطمئن
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 چرخیدم خانوم ریحانه سمت به

 ! ببخشیدتوروخدا  خاله وای-

 خانوم سریه به دوختم رو نگاهم

 . کردم خواب بد شمارم خاله-

 . زدن لبخندی مهربون هردو

 خانوم ریحانه

 . است وظیفه ببخشه، خدا-

 . پریدم خواب از زد در ونا که جوراون عزیزم، نداره عیبی: خانوم سریه

 ! بودم ممنونشون چقدر

 . نکنه درد دستتون: من

 . میام بزنی دیوار شد چیزیم ببند، درم عزیزم، تو برو: خانوم سریه

 ! بستم درو و شدم وارد ازشون تشکر با و دادم تکون سری

 و شستمن سماور کردن اب و جاها کردن جمع بعد. بود پریده سرم از خواب شدم، خونه وارد

 ! وی تی به دوختم چشم

 ! خوندنمی درس هم حسین و نیلو

 ! پریدم جام از محکمی زدن در صدای با

 ! شدم متنفر خودم از هزارم بار برای من و کردن نگاهم نگران ها بچه

 . بلند خیلی بود، بلند کوبیدن در صدای

 حیاط رفتم ترس با
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  بله؟-

 اومد نحسش صدای

 . زهرا کن باز-

 ! سینم به قلبم وار دیوونه کوبش دوباره پام، و دست زدن یخ دوباره فشارم، افت دوباره

 اومد خانوم سریه صدای

 . میای اومدن پدرش مادر برو بیا امیر اقا-

 زنش بهم حال صدای

 . میدونم خودم زنمه نیومده، تو به خوریش ه-و-گ-

 . زهرا گفتم کن باز: گفت کوبیدو تر محکم دررو

 ! تربیتیش بی از دمکشی خجالت چقد

 اومد دادش صدای

 . میام در باالی از نکنی باز قران به زهرا-

 ! ترسیدممی حیون نمای ادم این از! ترسیدممی کرد، غلبه وجودم به ترس

 و یستن سرم روسری نبود مهم کنم،می چیکار نفهمیدم زده وحشت در باالی دیدنش با

 ! خونگیه لباس لباسهام

 ! زدم جیغ که کشید و گرفت موهام از و حیاط تو پرید که بدوام بیرون به ستمخوا کردم باز درو

 . خونه تو بندازه منو داشت سعی

 دست از فرار فقط میاد، در جاش از داره سرم کاسه نبود مهم میشه، کنده داره موهام نبود مهم

 . نکنه باهام کاری که بود مهم برام حیوون این
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 . کوبیدتم دیوار سمت به محکم خونه، تو ازهبند منو تونهنمی دید وقتی

 خودش و سرم تو انداخت و برداشت سرش از رو روسریش اوردو هجوم سمتم به خانوم ریحانه

 . سرش تو کشید رو چادرش

 شد بلند امیر فریاد که رفتمی اینا امیر خونه سمت به خانوم سریه

 . کشممی اتیش خونتونو خونمون سمت بری-

 . نمیومد باال هقام هق از نفسم ریختم،می کاش و میزدم هق

 . اومد بیرون امیر مادر شدو باز در

 جمع سرتوپ بیا: گفت امیر مادر به رو بود کرده قایم پشتش و من که جورهمون خانوم ریحانه

 خدا دارین؟ن وجدان شما. میزنه سکته داره دختره نمیاد، خوش خدارو خانوم، میناتوروخدا  کن

 نمیشه؟ ونحالیت پیغمبر

 یه: گفت تجرا و پردل خانوم ریحانه که بزنه حرفی خواست اومدو خانوم ریحانه سمت به امیر

 ! نه یا چشمت جلو بیاره ابادتو جدو علی میدم ببین بزن بهم ربط بی حرف

 گرفت سمتم به تهدید نشونه به رو دستش سابیدو روهم رو دندوناش عصبی امیر

 . زهرا میدم نشونت-

 وار دیوونه اقا علی و داشتم، خبر خانوم ریحانه شوهر اقا علی از بردنش حساب از... رفت گذاشت

 الکاتبین کرام با حسابش گفتمی بهش تر نازک گل از کسی اگه و داشت دوست رو همسرش

 بعد که زوجی. بود العادهفوق ماشااهلل زندگیشون هم اراز وجود با بودن، خوبی زوج خیلی بود،

 تو عشق ازدواجشون از سال سه گذشت با حاال و بودن کرده ازدواج باهم دوستی سال سه

 ! میزد موج کاراشون حرکاتشونو
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 ! اونا زندگی مثل میشه منم زندگی کردممی فکر که بودم احمق چقدر من و

 . خودشون خونه برد مارو ها بچه کردن جمع با خانوم ریحانه

 . بیاد مادرت تا بمونین اینجا نداره، امنیت خونتون: گفت

... کنن وبخ رو حالم داشتن سعی و نشستن کنارم خانوم سریه با دستم به قند اب دادن از بعد

 . نبود بشو خوب ها حاال من حال اما

 خیلی عدب کردو پاک رو اشکهام کوچیکش دستهای با من ی گریه دیدن با اومدو سمتم به اراز

 . نشست روبروم ساکت و مظلوم

 اوردم با رد نگاهم زد بهم خانوم حانهری که ای ضربه با

 . نکن گریه ببین، ارازو میمون-

 بود، چیدهبرب  -ل بودو اشک پر چشماش و بهم بود شده خیره رفت، ضعف دلم اراز دیدن با

 . گریه زیر بزنه که حاالست همین انگار

 .رفت تپلش سفیدو صورت برای مدل

 کردم ش-س-و -ب محکم و کشوندم دمخو سمت به بهش انداختم ودست خندیدم گریه میون

 ! بشه کردنت بغض فدای ابجی-

 ! داشتم دوسشون خالم ومثل بودم راحت باهاشون

: گفت امانم و زدن حرف مادرم با شدن، خونه باالی زنی نرده به تصمیم زدن حرف کمی از بعد

 . بدن انجامش اونا نیست زحمتی اگه و میرسه دیر

  .پذیرفتن میل کمال با اوناهم

 . اورد رو وسایلش هم خاله سریه و جوشکار به زد زنگ خاله ریحانه

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 زهرا ابراهیم زاده –حماقت محض  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

326 
 

 درست نبراشو که دردسری همه این از هم باز من شدو زده نرده در باالی ساعت دو عرض در

 .کشیدم خجالت کردم

*** 

 خواهی عذر این از حالم واقعا دیگه من ولی عذرخواهی، دوباره اومد! مرگشه چه نبود معلوم امیر

! بس و بخشیدهب لفظ یه فقط... نیست هیچی تهش که هایی عذرخواهی این از خورد،می بهم ها

 ! بابت این از بودم متاسف چقدر من و

 شرایطی یچه تحت و بودم تصمیمم رو من اما... اومد هم مادرش اومد،حتی پدرش اومد، نازنین

 ... کشیدمنمی دیگه ینی... بیام کوتاه خواستمنمی

 شد باعث کردومی ارومم آرومش محیط تمیزش، هوای شد، بهتر خیلی حالم دهمون به رفتن با

 ! بشه قطع شدنم دماغ خون هم سردردم هم

 توش غصه که خواستممی رو یجایی خواستم،می ارامش فقط من بود، مورد بی مامان نگرانی

 ... نباشه جنجال نباشه، دعوا! نباشه کتک نباشه، امیر نباشه،

 ! امشار فقط فقطو

 سر یریم وقتی میده، زندگی ادم به تمیزش هوای ارامشش بودم، روستا این عاشق همین واسه

 ... پرونهمی سرم از هوش بوش میکنی بوته از رو تازه خیار و گوجه و زمین

 گفتمی کوچیکه نمیزد، حرفی بزرگه چیه، قضیه بپرسن تا کردن صدام شنیدن وقتی هام عمه

 اشک اشکام با نشست حرفام تموم پای... ام وسطی عمه اما داریم، وابر ما کنی تحمل باید

 از: گفت بهش راست و رک مخالفه طالق با مامان فهمید وقتی کرد، بغض بغضم با و ریخت

 ! نندازش اتیش تو دارم، نگهش من بده شدی سیر دخترت
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 ... گفت حرفو همین مادربزرگمم زد، حرفی همچین زنداییم

 ... میشه راضی داره یعنی این کردومی گوش فقط فت،گنمی هیچی مامان

 میدونی گها: گفت... نکن تحمل تونینمی اگه: گفت نشست، کنارم زد، صدام کوچیکم دایی

 ... شو جدا کنهمی بدبختت

 و خودم دست زا فقط اونا، دست از نه... کردممی بغض کردنمی حمایت ازم اینطور وقتی

 ... اشتباهم انتخاب

 ... بشه اصالح اشتباها بعضی میشد کاش برگرده، عقب به زمان شدمی کاش

 ! نمیشه اصالح گرده،برنمی ولی

 میزدم گند دما بااین رفتن سقف زیر و باازدواج من گرفت، رو بزرگتر اشتباه یه جلوی میشه اما

 منفی مطالق درمورد وقتهیچ چرا دونمنمی اما بودم، بافی منفی ادم همیشه.... خودم زندگی به

 امیرو اخالق این چهب یه اوردن بدنیا بعد و ازدواج از بعد اگه کردممی فکر همیشه نکردم، بافی

  کنم؟ فکر طالق به راحتی همین به تونستممی هم موقع اون کردم؟می چیکار دیدممی

 ... تونستمنمی قطعا

 ....فتادها جا بد مطلقه زن توش که ای جامعه خاطربه شایدم و بچم خاطربه شاید

*** 

 کنم،می گریه و کنممی بغض اومدنی ده از همیشه کشیدم، دراز زمین رو راه ی خسته

 خاطربه شاید دادم،می ترجیح درندشت شهر این به رو کوچیک روستای اون چرا دونمنمی

 .... نیست ارامش شهر این تو اینکه

*** 
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 ... هبذار تنهامون ترسیدیم دیگه مامان نداشت، تمومی امیر تهدیدهای و مزاحمت

 .خونه داخل اومد خانوم سریه

  این؟ اماده-

 واقعا براق رنگ مشکی ی پارچه این برای تنفر... بود اویز که انداختم رنگی سیاه چادر به نگاهی

 .... بود کم

 .... امیر کنه لعنتت خدا

 ... کردی چیکار باهام ببین بودم، رنگ مشکی پارچه این عاشق روزه ی من

 چیز یچه کنی سرت زورب وقتی بپذیریش، وجود تموم با باید کنیمی سرت وقتی مقدسه، چادر

 ...گیرهنمی ازت رو سیاه ی پارچه این به تنفر جلوی

 سرم زورب رو این که کسی پای گناهش متنفرم، انقدر مقدس چیز این از که ببخش منو خدایا

 ! کرد

 اینا مامان سمت به برگشتم

 . بریم-

 کرد نگاهم مامان

  کنی؟نمی سرت چادر-

 . بریم نه: من

 اما کردم،می سرم زور به بود درست بود، سخت برام چادر بدون شدیم، خارج خونه از باهم

 و نداری لباسی کنیمی حس جایی بری چادر بدون که یبار و کنیمی سرت مدت یه وقتی

 ... کننمی نگاهت دارن همه
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 . برام شد عادی که گذشت یکم

 کیف دیدممی که رو ها بچه پریدن پایین باال پارک، بودیم اومده ها بچه و خانوم سریه اب

 ! کردممی

 . ..کردم بازی توپ باهاشون کمی و سمتشون پریدم میاورد، کیفم سر پارک هوای اصال

 هم انومخ سریه و مامان چشای برق میاورد، سرذوق منو خندیدن دل ته از اینجور مدتها بعد

 ... میشد وقمذ باعث

 رفتیممی یمداشت و شدیم بلند جا از کردن، رفتن عزم خانوم سریه و مامان هوا شدن تاریک با

 کرد نگاهم ایستادو امالکی مشاور جلوی مامان که شیم ماشین سوار

  داره؟ خونه ببینیم بریم-

 کردم نگاهش ذوق با

 . بریم اره-

 رو گرفتن جا محض به بود، نشسته درشپ با همراه جوونی پسر رفتیم، مغازه داخل باهم

  دارین؟ پول میلیون ...با دورورا همین تو خونه یه: گفت مامان صندلی

 هم لیخا هست، یجا اتفاقا بله-گرفت باال رو سرش گشتن از بعد کردو دفتر به مردنگاهی

 . ببینیم بریم بخواین هست،

 . دادم تکون سر که کرد نگاهم مامان

 . بریم هباش: گفت مرد به رو

 . افتادیم اهر اینا خانوم سریه با خونه سمت به و اومدیم بیرون مغازه از جوون پسر با همراه

*** 
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 باز خیابون هب رو که تراس بایه خوابه یه عالی خونه یه زد، برق چشمهام ذوق از خونه دیدن با

 . راضیه بود معلوم قیافش از برگشت، سمتم به مامان میشد،

 چطوره؟-

 ! عالیه: گفتم ذوق با

 خندید

  بنگاه؟ بریم پس-

 کرد نگاهم مامان افتادیم، راه بنگاه سمت به باهم و کردم پایین باال سرمو

 ! نیست همراهم بیعانه خونه، اول بریم-

 انداختم کیفم به نگاهی

 . میدم دارم، تومن دویست من-

 خندید

 ! داریا ذوق-

 .زیااااد: گفتم خنده با

*** 

 ! کنم چیکار دونستمنمی ذوق از شدیم خارج که امالکی مشاور از

 اومد سمتمون به خانوم سریه

 ؟چی شد-

 . قولنامه واسه میایم فردا دادیم، بیعانه: مامان

 شد اشک از پر خانوم سریه چشمهای

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 زهرا ابراهیم زاده –حماقت محض  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

331 
 

 . سالمتی به-

 گرفت بغضم بغضش با

 . دیگه نکن بغض خاله-

 گریه زیر بزنه بود مونده کم

  کنم؟ چیکار من شما بدون حاال! کنه لعنت بدو ادم خدا-

 گرفتم رو دستاش

 . اینجا میاین مدت یه بعد شماهم ایشااهلل-

 . ایشااهلل: گفت کردو فینی فین

 ! خونه رفتیم و شدیم تاکسی سوار همگی

 ... رسید دستمون به خونه کلید و شد نوشته قولنامه زدنی بهم چشم تو

 ... بود بس برام همین و بود ها تشویش این ی همه از دور که ای خونه

 خونه سطو های کارتن دیدن با شد، وارد خانوم ریحانه که بودیم ویترین کردن جمع حال در

 شد خیس صورتش ثانیه از کسری در کردو بغض

 ! بدین خیلی-

 کشیدمش م-ش-و-غ-ا به بود بغض دنیا یه پشتش که ای خنده با و رفتم سمتش به

 . خاله شدیا دیوونه-

 رو جلوشون تونستمنمی من و چکیدمی صورتم روی اشکهام! کرد گریه صدا با دوکر مل -غ-ب

 ! بگیرم
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 خونه تو شدن جمع هم، کنار همسایگی سال پنج... نبود کم ریخت،می اشک هم مامان

 رو ادم جیگر همه اینا... یگههمد از هواداری نامون، د-ی-ص-ق-ر مشترک، غذاهای همدیگه،

 ... سوزوندمی

 ! بود شده اتفاقات این باعث که امیری به لعنت

 کشیدمش بیرون م-ش-و-غ-ا از

 ! خاله دیگه نکن گریه-

 برین ماش موندم، غریب شهر این تو شماها امید به من: گفت بغض با و اشپزخونه جلوی نشست

 .... گرفت من از شمارم عوضی اون که نداشتم ها شما بجز کسو هیچ کنم؟ چیکار من

 ! خورده رقم اینطوری ماهم مال یجوریه، هرکس تقدیر: گفت ردوک فینی فین مامان

 اومد خانوم سریه صدای شدو باز در

 . سالاام-

 بردم باال رو صدام

 ... خاله تو بیا-

 . کرده گریه فهمیدم قرمزش چشمهای دیدن با تو، اومد

  کردی؟ گریه سریه: مامان

 ! گرفته عزا دیشبه از: گفت دخترش هانیه

 . ببرن بردارن رو زنم خواممی رو جراتشون گفته امیر: گفت خانوم سریه که کردم بغض دوباره

 . کنممی چیکار ببینه بیاد کرده، غلط: مامان

 . کنن کشی اثاث ذارمنمی گفته اره: خانوم ریحانه
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 . باشه خواب که بریممی اثاث شب نصف: مامان

 ! همینه راهش تنها اره: خانوم ریحانه

*** 

 ! کردم نگاه بود شده جور و جم چی همه تقریبا که ای خونه به

 تو اومد حسین

 ! کوچه سر نشسته نرفته،-

 سریه چه،کو به بود چسبیده سیریشا مثل امیر و بود صبح دو ساعت انداختم، ساعت به نگاهی

 . بودن اسیر هم خانوم ریحانه و خانوم

 کرد بهشون نگاهی مامان

 . میمونه جن عین اون! کردیم اسیر شمارم برین، شما-

 . خوابیدین کنه فک کنین خاموش برقارو میریم، ما: خانوم سریه

 االن: گفت اباب موندیم، بیدار اما کردیم خاموش برقهارو اونا، رفتن بعد و گفت ای باشه مامان

 . فردا برای بمونیم میده، گیر پلیس ببریم اثاث نمیشه دیگه

 .برد خواب رو چشمهام و گذاشتم بالشت اولین سرروی خستگی با حرف بااین

*** 

 از و کردم لعنت امیررو بار هزارمین برای داشتم، عجیبی بغض انداختم، خونه به اخررو نگاه

 ... شدم خارج نیلو با همراه خونه

 ریخت اشک فشردو خوش به محکم رو من خانوم سریه

 . شی خوشبخت بعد سری ایشاال نیاوردی، شانس اول بخت از عزیزم-
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 ش-م-د-ی-س-و-ب

 . داره نگه واست هاتو بچه خدا خاله، مرسی-

 ریخت،می اشک صدا با و کرد م-ل-غ-ب محکم رفتم، فرو خانوم ریحانه ش-و-غ-ا تو بعد و

 ...کرد خیس رو گونم اشکهام

 بارونش ه*س*و*ب و فشردم خودم به محکم رو اراز ش، -ش -و -غ -ا از اومدن بیرون از بعد

 ... کردم

 عمرم های صحنه بدترین من نبود، سخت برام اینجا از رفتن انداختم، محله و وچهک به نگاهی

 . نبود کم توشون هم خوبم های خاطره خب اما کردم، تجربه اینجا تو رو

 .زدیم بیرون منحوس کوچه اون از و گرفتم رو نیلو دست

 بستن با. کنیم زتمی اه وسیله اومدن قبل خونرو تا بودیم اومده! شدیم خونه وارد نیلو با همراه

  خونه، جون به افتادیم نیلو با سرمون به دستمال

 . شد تموم خونه کار باالخره زدن کله سرو ساعت چهار سه از بعد

 . داد جواب بوق دو بعد گرفتم، رو مامان شماره و برداشتم رو گوشیم کوفته و خسته

  بله؟-

  کردین؟ چیکار مامان سالم: من

 کسی دارم جرات میزنم بار رو وسایل االن من: گفت اینا امیر خونه رفت اومد داییت: مامان

 . میزنن بار دارن االنم بگیره، رو جلوم

 . فعال پس باشه. خداروشکر: من

 . فعال: مامان
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 . کردم قطع رو تلفن

 خسته انقد. شد تموم خونه کار تا کردیم کار ظهر یک ساعت تا بکوب تقریبا ها وسیله بااومدن

 ...برد خوابم نرسیده بالشت با سرم که دمبو شده

*** 

 خانواده از دور ،خونه این تو زندگی شدم، اخت خونه با کردممی فکر که اونچه از زودتر خیلی

 ... ارامش خود خود نیعی وحشیش، خود و امیر

 ...داشتم دوست ارامشرو این چقدر من و

 ...!دمش شوکه گرفت، زندگیم مورد در مامان که تصمیمی با اما

 . اوردم باال سرمو مامان صدای با که بود گوشی تو سرم و بودم نشسته

 . بیا-

 رفتم سمتش به و شدم بلند

  بله؟-

 ! کارات دنبال بیفت فردا: گفت کنه نگاهم اینکه بدون

  چی؟ کار :من

 داشت بغض

 ! طالقت کارای-

 نشستم کنارش خوشحال

  مامان؟ میگی راست-

 درخشیدمی اشک برق از یشا قهوه چشای کرد، نگاهم

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 زهرا ابراهیم زاده –حماقت محض  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

336 
 

 . شو خالص شرش از و برو اره،-

 . کاشتم گونش رو ای ه*س*و*ب و بردم هجوم سمتش به مامان تصمیم این از شوکه

 ! جون مامان مرسی-

 . بیاری شانس بعدیت بخت تو ایشااهلل: گفت بغض با

 ! رمب اجازدو رو دورو حتی کنممی غلط شم جدا این از اگه من: گفتم و زدم لبخندی

 خندید

 . میاری در پدرمونو شی عاشق دوباره که بعد روز دو کردی، غلط-

 کاشتم لپهاش رو محکم ای ه -س -و -ب

 . نباو-

*** 

 ! شدم دادگاه ی محوطه وارد و کردم سرم گرفتم زن از که رو چادر

 که وجیز چهی نذاره خدا کاش کنم دعا شد باعث این و بود، شده قاطی خوشحالی با دلم تو غم

 ... بذارن دادگاه به پا جدایی برای بودن هم عاشق یروز

 رفتم مسنی مرد سمت به کردم، کج نویسی عریضه سمت به رو راهم

 . اقا سالم-

 کرد بهم عینکش باالی از نگاهی

 . بفرما-

 ! اجرا بذارم رو مهریم خواممی: گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 کرد زمزمه دادو تکان سری
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 .... نتوم ده میشه-

 . گذاشتم میزش روی اسکناس کردن خارج بعد و انداختم کیفم به دست

 ! عقدنامه: مرد

 که روزی... کردمی خفم بغض کردم، زرشکیش جلد به نگاهی گرفتم، دستم تو رو نامه عقد

 ... حاال و کردممی نگاهش ت -ذ -ل با چقدر گرفتیم تحویلش

 تایپ از بعد باالخره کرد،می تایپ تند تند گذاشتم، میزش روی و گرفتم ازدواج سند این از نگاه

 گرفت سمتم به و گذاشت ای پوشه داخل رو برگه چاپ، و کردن

 . کن باطل تمبر! چپ سمت حیاط ته-

 که مردی از همینجوری ذاشتنمی وجودم نفرت! افتادم راه و گرفتم رو پرونده کوتاهی تشکر با

 زجر فقط و فقط خواستم،نمی مهریه من میداد، ارهاشوک تاوان باید! بگذرم کرده اذیتم انقد

 ... خواستممی اونو کشیدن

 ! هخون سمت افتادم راه قاضی تعیین بعد و بردم باال رو پرونده تمبر کردن باطل با

*** 

 . انداختم نمی بهش حتی رو نگاهم

 کمح صورت این غیر در کنین، پرداخت هارو سکه تعداد این هستین موظف شما: قاضی

 . میشه صادر بازداشتتون

 . میدم من کنین بندی قسط قاضی اقای: امیر

 و بدن سکه تا چهل یا. مصممم تصمیمم رو همچنان من قاضی، جناب: گفتم کرد، نگاهم قاضی

 . خواممی رو اش همه یا ببخشم رو بقیه
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 ! قاضی اقای ندارم: کرد زمزمه امیر

 برد باال رو اشصد بعد کردو یادداشت چیزی نزد، حرفی قاضی

 . حسینی سرباز-

 گذاشت نظامی احترام شدن وارد از بعد سربازی شدو بار در

 . قربان بله-

 . مربوطه کالنتری ببرین رو پرونده-

 با خانم رتاینصو غیر در دارین پرداخت مهلت ماه یک: گفت امیر به رو پرونده تحویل از بعد

 . کننمی بازداشتتون سیار جلب حکم

 .شدیم خارج اتاق از قاضی اجازه با گفت، چشمی حتنارا امیر

 کرد صدام که رفتممی داشتم

 . وایسا زهرا-

 چادررو و چرخیدم سمتش به عصبانی گرفت، رو چادرم دویدو سمتم به که افتادم راه توجه بی

 . کشیدم بیرون دستش از

 زد مردگی موش به رو خودش

  ؟!شی جدا خوایمی زهرا-

 زدم پوزخندی

 ! بدم زجرت خواممی یزمعز نه-

 . ایستاد روبروم که برم خواستم

 . کنار بکش-
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 ! نداری؟ دوستم دیگه زهرا: امیر

 ! وجودم متنفرم،باتموم ازت: غریدم

 ! میمیرم من کنی ولم اگه زهرا: گفت بغض با

 . جهنم به: من

 کرد خیس رو صورتش اشکهاش

 ! نکن اینکارو من باتوروخدا  میشم، خونت در سگ زهرا-

 داد تکون تاسف روی از سری

 ! سرم سایه بشی که کردم ازدواج باهات باشی، خونم در سگ نخواستم ازت-

 زد چنگ گلوم به امون بی بغضی

 رموند بشی تا شدم زنت باشم، خوش باهات هم خرابه یه تو حتی که کردم ازدواج باهات-

 ... دردام

 کردن باز راه اشکهام بود، تر سخت دنیا تو هرچیزی از لعنتی بغض این داشتن نگه

 دیش شدنم، عصبی شدی فشارم، افت شدی شبام، کابوس شدی... زخمهام رو نمک شدی اما-

 ! وجودم تو ترس شدی سردردم،

 :غریدم صورتش رو و شدم بلند پاهام رو کشید، شعله نفرت

 به متنفرم، زتا ترسام اندازه به متنفرم، وجودم تموم با ازت... کرمی امیر اقای متنفرم ازت-

 ! متنفرم ازت خوردم که کتکهایی اندازه به ریختم، که اشکهایی اندازه

 : گفتم هق هق با اشک از پر صورت با و کشیدم عقب
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 تو اما! دادم راخطا بیفتی، چشام از باعثشی تو که اشکا این مثل مبادا: گفتم امیر، گفتم بهت-

 . خندیدی فقط

 انداختم بهش اخررو نگاه

 عذاب با دونب اما کن، مسخره منو بخندو... بخند موقع اون مثل و کن پاک رو اشکات ینا حاال-

 ! میبرم ت -ذ -ل کشیدنت

 . ایستادم چادرم گرفتن با که شم رد کنارش از خواستم

 میمیرم، من شیب دیگه یکی زن تو اگه زهرا بدم، دیگه کسی به تونمنمی تورو من زهرا: امیر

 ! کنممی دق من

 دست وت دست که روزی اون! امیر باش روز اون منتظر پس: گفتم نفرت با چرخیدم، تشسم به

 کنار... ییک خونه تو یکی، خونه خانم بشم فقط که اونروزی... شم رد چشات جلو از دیگه یک

 ... یکی

 اسهو روهم دندوناش سابیدن کرد، ارومم نشستش خون به چشای کرد، ارومم گرفتنش اتیش

 . شد مت -ذ -ل باعث بلکه نشد ترسم باعث تنها نه بار اولین

 ...شدم رد کنارش از اشکهام کردن پاک با و کشیدم دستش از شدت با رو چادرم

*** 

 بود کندنی ونج هر به اما میشد؟ تموم مگه حاال بودم، ماه یه این شدن تموم منتظر صبرانه بی

 ! رسید پایان به ماه

 ! کشیدم هام -ب-ل روی رو قرمزم ب-ل رژ ایستادم، ایینه جلوی
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 البته و مکشید بیرون رو بهترینش مانتوها بین اجمالی نگاه با رفتم، لباسهام کمد سمت به

 . بود متنفر ازش امیر که مانتویی

 داشت، هدیگ دکمه تا سه اون بعد و خوردمی دکمه سینم زیر که رنگ مشکی کتی مانتوی

 ! ستنشمی العادهفوق تنم رو که کوتاهی مانتوی

 مدل شال صورتم روی موهام ریختن طرفه یه با پوشیدم، هم رنگی مشکی کتون لوله شلوار

 ! انداختم سرم روی رنگی مشکی چروک

 الک و دبلن ناخنهای به شدم خیره و بستم مچم به ساعتم برداشتن بعد و رفتم میز سمت به

 ! میرسید نظر به زیباتر خیلی روشن ای قهوه بارنگ که زدم

 ! کردم خالیش خودم تقریبارو ایفوریا ادکلن شیشه داشتنبر با

 بود این همه هعقید نشست، مها -ب -ل رو رضایت از لبخندی شدم خیره خودم به که ایینه تو

 خلشدا مداد کشیدن با که ای تیره ای قهوه چشمهای و سفیدم پوست میاد، بهم مشکی که

 ! داشت جالبی تضاد کردمی جلوه مشکی

 پاشنه کفشهای پوشیدن با خیرش دعای و بامامان خداحافظی از بعد دستیم کیف برداشتن با

 ! افتادم راه به مشکی مخمل بلند

*** 

 ای لحظه کوبید،می سینم به وار دیوونه قلم! لرزیدمی ترس از پام و دست آژانس باایستادن

 ! کرد پوشی چشم ای صحنه چنین دیدن از میشد مگه اما! نشم پیاده خواستم

 کرد صدام جوون سرباز

  اینجاست؟ خانوم-
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 ختمدو بهش رو کردمی خودنمایی بیشتر خورده ریمل های مژه با که رو مشکیم نگاه

 ! بله-

 نشون ضعف نباید اما لرزیدممی ترس و استرس از کردم، باز درو و انداختم دستگیره به دست

 سرباز اب شونه به شونه و مکرد پاک دستم تو دستمال با رو کردم عرق دستهای کف میدادم،

 . خونشون سمت به برداشتیم قدم

 مادر که دمدا نشون سرباز به رو خونه بهش توجه بی اومد، سمتمون به دیدنمون با امیر مادر

 ! ماست خونه اینجا کاردارین؟ باکی: گفت امیر

 ! کرمی امیر اقای با: سرباز

 انداخت من به خشمگینی نگاه مادرش

 ! نیستن-

  .بلعیدم هوارو عمیقی نفس با شدم، خسته واقعا استرس این و قلبم کوبیدن دست از

 ! خونست: من

 ! نیستخدا به: امیر مادر

 . نشست مها-ب-ل رو پوزخندی دیدنش با اومد، بیرون امیر شدو باز خونه در

 ! ایشونن: گفتم سرباز به رو

 . بود من مات امیر رفت، سمتش به سرباز

  کرمی؟ امیر: سرباز

 . دارم رو نجلبتو حکم: گفت دستش تو کاغذ دستبندو اوردن بیرون سرباز! کرد پایین باال سری

 ! شد قفل رنگ ای نقره های دستبند اون تو امیر دستهای ثانیه از کسری در و

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 زهرا ابراهیم زاده –حماقت محض  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

343 
 

 بیداد دادو کرد شروع امیر مادر

 عروس چه ببینین بیاین مردمممم آی! شی بدبخت ایشاال نمکم، و نون بشه حرومت ایشاال-

 . گرفتم ای عفریته

 سرباز تسم به امیر پدر اومدن، هم امیر خانواده و شدن جمع مردم زدن، هم به چشم یه تو

 اومد

 . میدیم رو سکه ما سرباز اقای-

 کرد اشاره من به سرباز

 ! باشن راضی ایشون باید-

 چرخید، سمتم به نگاهها ی همه

 گریه زیر بزنه بود مونده کم امیر

 ! ؟وروخدا ت میمیرم، بمیر بگی خونتم، در سگ نمیشه، تکرار کردم، غلط ببخش، روخداوت زهرا-

 میداد قدرت پوزخندم

 ! سرباز کن اجرا رو حکم-

 ! شد بلند امیر مادر سحرو جیغهای دوباره سرباز توسط امیر شدن کشیده با

 ! زدم لبخند فقط و کردم نگاهشون ماشین تو نشستن با

*** 

 زد، زنگ مادرش! کشیدنمی منت که بود دوماه کردم، رد و زدم پوزخندی سحر شماره دیدن با

 ... بتازونم که بود من نوبت حاال! بردممی ت -ذ -ل من اما... کرد التماس

  دادی؟ کشش زیادی کنینمی فکر: مامان

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 زهرا ابراهیم زاده –حماقت محض  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

344 
 

 چرخیدم سمتش به

  کنم؟ چیکار میگی-

 اون! خدا دگاهدا به بسپرش میشه، ازاد گهدی ماه ده ولی نه االن شاید دنیا دادگاه تو: مامان

 ! بده جوابشو چجور میدونه خوب

 اینکه به ارب اولین برای شد باعث و نشست دلم ته اومد، خوش مذاقم به حرفش اما چرا نمیدونم

 ! کنم فک بگذرم

*** 

 پاش تو بند پا و دست تو دستبند دیدن با کردم، نگاهش صامت زندان لباس تو دیدنش با

 ! ملرزید

 این شد باعث ندنشو دلم تو که هایی عقده! انداخت روز این به منو امیر نبودم، رحم بی انقد من

 ... بدم عذابش همه

 ...دیشب از! نبودم متنفر ازش حتی دیگه

 تو اما بخشمش،می دنیا دادگاه از خدایا: گفتم زدم، هق ریختم، اشک خوندم، نماز که دیشب

 ! خودت... بدی ریختو بهم زندگیمو کهاونی جواب باید خودت دادگاه

 ! یا دیگه چیز هیچ نه تنفر، نه نداشتم، بهش نسبت حسی هیج دیشب، از بودم شده اروم

 ! بده طالقم که شرطی به بخشممی رو مهریم: گفتم

 ! کنه امضا رو طالق های برگه زیر تا بود اومده حاال کردو قبول

 ! شدیم اقات وارد سرباز توسط اسمامون زدن صدا با
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 اما! اشمنب محضر تو حتی میتونم بعدش اینکه مورد در طالق، شرایط مورد در زد، حرف قاضی

 ! لعنتی های برگه اون امضای برای کردممی دعا دعا فقط من

 ! رفتم میزش سمت به و شدم بلند گرفت، سمتم به که خودکاری با

 به توق هیچ کاش شد، تار اشک وجود با چشمهام زد، چنگ گلوم تو بغض ها برگه دیدن با

 ! نمیومدم در عقدش

 ! کردمنمی تکیه نداشتم اطمینان ازش که عشقی به کاش

 .... امضاء... و گذاشتم برگه روی رو خودکار... چکید برگه روی اشکهام

 ... شد تموم چیز همه ها برگه زدن امضا و کنارم امیر اومدن با

 ... شد تموم ودب سوزونده رو وجودم تموم یروز که عشقی

 ... شد تموم ایستادم پدرم مادر روی تو شخاطربه که عشقی

 . اومدم بیرون اتاق از و شدم رد کنارش از

 اومدن سمتم به بابا و مامان

  شد؟ چی-

 کردم زمزمه

 ! شد تموم-

 به زدم لز و ایستادم روبروش برداشتم، سمتش به رو قدمهام امیر، شد خارج درو شدن باز با

  !صورتش

! نبینمش دیگه خواستممی فقط... نداشتم بهش حسی هیچ. نداشتم دیگه! نه داشتم؟ دوستش

 ! نباشه دیگه خواستممی
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 ! مادرتو هم... تورو هم... خدا به سپردمت: من

 ... شدیم خارج دادگاه از بابا و مامان با همراه و کردم گرد عقب

*** 

... زندگیم ثلم! بختم مثل میزد، زار تنم به که سیاهی سیاه،مانتوی مانتوی یه با بودم، نشسته

 ... عشقم مثل

 کردممی زمزمه من و کردمی ادا هم پشت رو عربی کلمات اقا حاج

 ... استغفراهلل... استغفراهلل...استغفراهلل-

 ببخشید خشید،بب خدا... میاد در لرزه به اسمون هفت میشه خونده طالق خطبه وقتی گفتنمی

 ! لرزونممی ونتواسم هفت دارم که

 و نمم فقط خودش خونه ببرتم اگه: گفت بهم که دیدی نه؟ مگه نداشتم چاره که دیدی خدا

 ... خودش

 ... لرزیدمی ترس از پام و دست دیدمشمی وقتی که دیدی

 تصمیم هک وقتی تا بگیر خاستگاری شب از کردم تحمل چیو همه شخاطربه که دیدی خدایا

 ! بگیرم طالق

 ... و من بخشب! خدایا

 ... ببخش

 به رو نگاهش دست به خودکار! دیدمش و اوردم باال رو نگاهم اومدم، خودم به اقا حاج صدای با

 رو و گرفتم دستش از رو خودکار برداشتم، سمتش به رو قدمهام و شدم بلند بود، دوخته پایین

 .... گذاشتم برگه
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 دوسش وزمهن بدون لرزید دو این اگه: گفتن بهم! نلرزید دلم! نلرزید دستم کردم که امضاء

 ...! داری

 ! کردم امضا هارو برگه اون مصمم من نلرزید، اما

 ! شد رگتربز بغضم! شد تار چشمهام خورد طالق رنگ قرمز و بزرگ مهر شناسنامم رو وقتی فقط

 ... بده بغضهارو این جواب خدا کاش

 صفحه گبزر خیلی طالق رنگ قرمز رمه که شده سیاه شناسنامه یه با... بود سالم بیست من

 ! بود زده رنگ رو اش

 .... اشتباه قربانی دروغ، قربانی غرور، قربانی شن،می قربانی ادما

 ! بس بودو محض حماقت بهش کردن تکیه که عشقی... شدم عشق قربانی من اما

 شقع که رقد همون بفهمیم کاش... نیست کافی ازدواج برای عشق فقط باشه حواسمون کاش

 ... مهمه هم متقابل درک مهمه، هم تفاهم مهمه،

 ... واقعیته! نیست شعارخدا به....شعاره نگین

 *"....!رسونهنمی تفاهم به ادمارو عشق"*

 ! دمکر تباه رو زندگیم که بود غمی از پر دلم اومدیم بیرون محضر از مامان با وقتی

 ! نشد آروم هم کرده تصادف امیر شنیدم وقتی غم این

 ! نشد آروم هم داره سرطان امیر مادر شنیدم وقتی غم این

 ! میموند قلبم و روحم رو همیشگی غم این

 ! میشه ایجاد زخمهایی یه قلب رو شکنهمی دلی وقتی کردن ثابت دانشمندا میگن

 ....! وقت هیچ! نمیشد خوب وقت هیچ که داشت بزرگ جراحت یه من قلب اینکه مثل
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 انـایـپ

 1395 آبان 23

 

 ...! باقیست همچنان حکایت.... دفتر این رسید پایان به

 دعا هم اشم..... بیاد هم دومش فصل یروزی داره امکان و حقیقته اساس بر کامال رمان این

 ...!برگرده خوب داستان یه با دو فصل تو ما قصه غصه پر دختر کنین
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