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 نو سرآغازی

 براز سعیده

 حسینی مهین : ویرایش و تایپ

 

 اول فصل

              (خالی ی نیمه)

 یرونب تنم از وخستگی میگیرم انرژی روم روبه زیبای عروس دیدن با ولی ام خسته خیلی
                                                 .میندازه نرسم بهش شاید که یادآرزوهایی منو لبش روی لبخند اما...میره

                          .بشی خوشبخت شاالله ان باشه مبارکت...شد تموم ناخوناتم کار خانوم عروس بیا -
 . کنم جبران خودت عروسی بتونم امیدوارم... شده قشنگ خیلی مرسی وای –

 و ازدواج به میتونم اومده پیش وضعیت با یعنی برد فرو فکر به منو حرفش این با سوسن
 .کنم فکر شدن خوشبخت

 دبع ...اومده من آرایشگاه صاحب خانم مهتاب پیش آرایشش  ،امروزبرای دوستمه سوسن
 طراحی کوچکتر،مثل کارهای ،من موهاش شینیون و آرایش اصلی کارهای شدن تموم از
 .میکردیم تعریف ازش ومدام شدیم خیره سوسن به زیبا با.... دادم انجام هاشو ناخن

 نداشتم دادن انجام برای کاری دیگه هم من برد رو سوسن و اومد داماد اینکه از بعد
 دعوتم عروسیش برای سوسن... کردم خداحافظی مهتاب واز کردم وجور جمع رو آرایشگاه
 از ییک گفتم دروغ به نمیام بر عروسیش هدیه هزینه ی عهده از میدونستم چون ولی کرد
 .برم عروسیش به تونم نمی و کرده فوت اقوام
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 هایدوست با ام رابطه ...آرایشگاه تو زیبا با و بودم شده آشنا خیاطی کالس تو سوسن با
 اهدانشگ به که هم بقیه و بودم نداده تحصیل ادامه  چون بود شده قطع تقریبا ام مدرسه
  .مکردی فراموش همدیگرو کم کم... بود شده گرم جدید دوستهای با سرشون و بودن رفته

 نعاما با...بخرم میخواد دلم که رو ی پارچه اون فروشی پارچه ی مغازه بریم هم با بیا زیبا ـ
 .شد جور خریدش پول دادن بهم خانوم مهتاب و شوهرسوسن که امروزی

 .دارم کار خونه من  برگردیم تا کن خریدتو زود خدا رو تو ولی  ـ

 .نمیبره وقت ،زیاد کردم انتخابمو که من بابا باشه ـ

 محشری طرح و جنس کشیدم دست داد دستم فروشنده که ای پارچه روی خوشحالی با
 بالخره اینکه از زده وذوق خوشحال...ارزششوداشت ولی بود گرون کمی درسته...داشت
 صورت دوختنش برای مدل تا هزار ذهنم وتوی شدیم خارج مغازه از زیبا با بخرمش تونستم
 .کردم

 .بود دنبالش چشمت خیلی گرفتیش شد خوب...باشه مبارکت ـ

 لیمشک اگه کنه پرو بده میارمش برات فردا... شد تموم خواهرت لباس راستی... واقعا آره ـ
 . بگو بهم داشت

 .بینمت می فردا خداحافظ فعال... طال دستت ـ

 .خداحافظ ـ

 .پرسمب وحالشو بزنم مهری بزرگم داداش زن به سر یه خونه به رفتن از قبل گرفتم تصمیم

 میوه کیلو دو ...نبود دور زیاد و داشت فاصله علی ی خونه با کوچه تا دو اشون خونه
 .میوه نایلون هم دستم یه بود(پارچه) خریدم نایلون دستم یه... خریدم براشون

 . خانوم نادیا سالم ـ

 .شد پیداش کجا از این الله بسم

 .واجبه سالم جواب  کردما سالم ـ

 .برسونم مهری ی خونه به خودمو زودتر تا برداشتم سریعتر وقدمهامو ندادم جوابشو
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 .نیستم غریبه داداشت زن خانوم مهری ی همسایه کیارشم بابا ـ

 بلکه تمرف رو پیاده سمت به...داریم فامیلی نسبت هم با انگار نیستم غریبه میگه همچین
 . نبود کن ول کیارش ولی وبره کنه کم شرشو

 شنیدن از حقیرو ی بنده میخوای و نداری زدن حرف خیال شما که حاال باشه خانوم نادیا ـ
 .بیام خواستگاریت برای هفته آخر قرار میزنم حرف ،من کنی محروم صدات

 . کردم نگاه بهش برگشتم و واستادم سرجام حرفش این با

 !نه؟ کردم ،سورپریزت دارم مهمی حرف گفتم دیدی ـ

 دیگه این...شدم زده ذوق کرده فکر میگیره تحویل خودشم چه خورد می بهم ازش حالم
 معتادهم میاد بهش...تر افتضاح همشون از بود م خواستگارها سبد سر گل واقعا
 ایههمس اززنهای یکی شدن نزدیک با که منفیه وجوابم میکنی غلط بگم خواستم...باشه
 کیارش مزاحم من انگار کرد نگاهم بد همچین همسایه زن... رفت و کرد کج راهشو کیارش
 یسهک و گرفتم پایینموگاز لب عصبانیت از... شدم راهرو وارد زد رو آیفون که مهری...شدم
 یا دیگه ی میوه هر گرنه و خریدم سیب شد خوب... کوبیدم دیوار به بار چند رو ها میوه ی
 .میشد له بود

 !عوضی ی پسره کرد خراب حرفهاش این با امروزمو... شانس بخشکی ـ

 ...پایین؟ بیام...؟ نشد باز در جان نادیا ـ

 .اومدم شد باز داداش زن نه ـ

 سیک موقعیت این توی نداشتم دوست... گذاشتم کیفم توی و بودم خریده روکه ای پارچه
 . بخرم رو پارچه این خوام می که ماهه چند میکنم، ولخرجی کنه فکر

 ؟ خوبی داداش زن سالم ـ

 .اومدی خوش سالم-

 .خریدم ها بچه برای میوه یکم بفرما-

 .ممنون... کشیدی؟ زحمت چرا ـ
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 آشپزخونه وبه گرفت دستم از رو میوه ی کیسه مکث لحظه ازچند بعد مهری داداش زن
 .بخورم آب یکم تا رفتم آشپزخونه به و آوردم در ومانتومو شال...رفت

 .کرد می وگریه بود گذاشته سینک توی رو میوه ی کیسه مهری

 !افتاده؟ ؟اتفاقی میکنی گریه داری ؟چرا شده چی داداش زن ا   ـ

 :گفت لرزونی صدای با...شست رو صورتش و کرد وباز  آب مهری

 ام وضع االن داشت کمتری وطمع حرص جواد اگه میکنم فکر این به دارم نشده چیزی نه ـ
 باال جواد که گندی خاطر به... هستم ومادرتم تو شرمنده من درک به خودمون نبود این
 یلیخ علی داداش...کنین زندگی نازنین با برین بفروشین رو خونتون شدین مجبور آورده
 .میکنه اذیتتون حسابی دارش نیش زبون اون با مطمئنم ، نازنین زنش ولی آقاست

 ریکالهبردا جرم به ولی شد شده ورشکست جواد داداش وقتی از افتادم نازنین حرفهای یاد
 میومدن که کسانی ی همه اتفاق این از قبل...شد رو اون به رو این از نازنین زندان افتاد

 که احمق کیارش این حتی حاال ولی بودن داری وخونواده محترم آدمهای خواستگاریم
 بعد میدونه خودش خدا....کنه خواستگاری ازم که داده جرئت خودش به داره ام سوسابقه

 .میشنوم نازنین از وکنایه نیش چقدر خواستگاری هرمراسم از

 آزادیش برای راهی کردی صحبت داداش وکیل با راستی... نکن ناراحت خودتو جون مهری  ـ
 ؟ نکرده پیدا

 .شد ها میوه شستن مشغول و کشید آهی مهری

 در اونام... بگیریم رو ها شاکی رضایت باید میگه میزنه رو همیشگی حرفهای همون ـ
 نداریم فروش برای چیزی دیگه که هم ما...بگیرن طلبشونو که میدن رضایت صورتی

 اتونو خونه شمام حتی دادیم رو سریشون یه طلب و فروختیم وماشین ،زمین خونه...
 . جااون برید ذاشتم نمی نبود کوچیک اینقدر خونه اگه... روسیاهم من خدا به... فروختین

 همه وبانی باعث داداشم...میخوری؟ هم مارو ی غصه میشینی نیست کم خودت ی غصه ـ
 درچق جمع سر مونده های شاکی طلب کن ولش اونو حاال باشی شرمنده چرا تو اینهاست ی

 ...میشه؟
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 .بدم وطلبشونو بفروشم که ندارم هیچی دیگه ولی میلیون صد ـ

 ... نخور حرص اینقدرم باش صبور بزرگه، خدا ـ

 !! میکنی خرید اینجا میای وقتی باشه آخرت ی دفعه نادیا راستی ـ

 .نداره رو ها حرف این که میوه دوکیلو خریدم خریدانگارچی میگه همچین  ـ

 .ات جهیزیه برای کن جمع پولهاتو... نکن کارها این از دیگه خدا رو تو میشم ناراحت من ـ

 یارشک بگم بهش نتونستم ومن بدیم ادامه حرفهامون به نتونستیم ساحل و سارا اومدن با
 .میزنه خواستگاری از وحرف شده مزاحمم

 چطوری؟ عمه سالم :سارا

 !اومدی خوش...عمه خوبی :ساحل

 مدرسه؟ از خبر چه ممنونم... من برم گلم های برادرزاده قربون ـ

 ! بابا هیچی : گفتن هم با هردوشون

 اراس داشتن سنی  اختالف هم با سال یک وفقط بودن شیره به شیر خواهرهای وسارا ساحل
 .دوازده وساحل بود سالش سیزده

 .رفتم کیفم سمت به گوشیم صدای با

 ؟ مامان جانم ـ

 کردی؟ دیر چرا دختر...کجایی؟ نادیا ـ

 داشتی؟ کاری...ام مهری داداش زن ی خونه ـ

 نره یادت ، کن یادداشت میگم که رو اینایی خرید، بری باید داره مهمون شام برای نازنین ـ
 ؟ مامان

 . میام االن ،من باشه ـ
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 خرمآ دست کنم خرید کلی خودم پول از باید بده بهم پولی اینکه بدون خرید بازم خدا ای
 زرنگ که هم ایشون...بده خریدهارو پول بگم نشه روم شدیم خراب روسرشون چون
 .میداره نگه خودش وبرای میگیره علی داداش از خریدهارو پول میدونم من... دارن تشریف

 ترک و زده خشکه لبهاشون دیدم ببوسم هارو بچه اومدم وقتی کردم خداحافظی مهری با
 .درآوردم توش از و بودم خریده تازه که لبی ویتامین... کردم باز کیفمو...خورده

 شکهخ لبشون اینقدر تا لبشون به بزنن ها بچه به میدم اینو من تون اجازه با داداش زن ـ
 .نزنه

 .رژلب جون آخ :وساحل سارا

 .نمیدونستم ومن بودین دل به آرزو چه...کوفت و جون آخ :مهری

 :وگفتم خنده زیر زدم بلند حرفشون این با ـ

 .زوده لیخی واستون که آرایش فاز تو برید االن از نمیخواد... لب ویتامین بابا نیست رژلب ـ

 ات رفتن اتاقشون سمت به و گرفتن دستم از و لب ویتامین خوشحالی با وساحل سارا  
 .کنن امتحانش

 یه هست هم ای حرفه چه ندیده خیر...زد چشمک بهم که دیدم کیارشو شدم که کوچه وارد
 چشمک بخوام اگه من حاال...نخورد تکونم یه پلکش یکی اون اصال که زد چشمک جوری
 تمگرف که رو خریدها.... شدم رد کنارش از تَخم و اخم با... میشه بسته پلکهام تا دو بزنم
 کن خوش ودلت کم نکنم فکر... میده بهم پولشونو نازنین یعنی میکردم فکر خودم با داشتم
   !نادیا

 !شکست دستم...کمک؟ میای مامان سالم ـ

 ...من به بده...دخترم سالم ـ

 گذشت خوش بنده جاری ی خونه آوردین تشریف بالخره خانوم نادیا سالم بَه: نازنین
 ....چسبید؟ بهتون بنده غیبت...؟

 .ردیمک غیبتشومی...نگفت دروغ ولی...بشم راحت من بگیری حناق زبونت اون با تو الهی
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 ...خالی جات گذشت خوش خیلی ـ

 گفتی؟ چی:نازنین

 .برس کارت به برو گلم عروس هیچی ـ

 تو ندکوبو محکم دستش تا دو با بست که و در...برد اتاقمون به  ومنو وگرفت دستم مامان
 .صورتش

 میکنی؟ چیه کارا این مامان ـ

 رو جایی اینجا جز به که ما بده حرص منو کم... وانستا داداشت زن روی توی... ـدخترکم
 ولی اومد نمی پیش برامون ها بدبختی این از کدوم هیچ بود زنده بابات اگه... بریم نداریم
 نارک نازنین با کن سعی... سرمونه رو داداشت ی سایه شکر رو خدا بازم کرد میشه کار چه
 .بده جوابشو کمتر... بیای

 چیه؟ من تقصیر کرد شروع اول اون ـ

 میکنه شکایتتو داداشت پیش میره وگرنه... نده جوابشو بگی؟ چیزی مجبوری ولی میدونم ـ
 بحث اهل علی میدونی خودت...کنه خرد رو علی ام بچه اعصاب تا میگه میگه اینقدر...

 .خودش تو ومیریزه گوشه یه میشینه ساکت پسرم... نیست وجدل

 :گفت صورتشو تو زد دوباره مادر

 .بشم راحت زندگی این دست از بکشه منو خدا ـ

 .نمیدم جوابشو دیگه باشه بزن خودتو کم جان مامان...نزن... نزن ـ

 برای جلو بیاد داداشش نمیزاره بیفته لج سر باهات این میگم خودت خاطر به دختر ـ
 ...خواستگاری

 وخودت دستی دستی پس...نیستی میل بی بهش توهم و داره دوس ت نادر میدونم که من
 .نریخته بهم اوضاعو تا بیا راه باهاش...نکن بدبخت

 اصال جوری این اگه... خواستگاریم بیاد داداشش بزاره تا بکنم خواریشو پاچه یعنی ـ
 چ م ه؟ من مگه نخواستم
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 که و مون ،خونه اومده در آب از کالهبردار که داداشت نداری، پدر...؟ نیست بگوچ ت ـ
 لیتقب خواستگارای به دلت...هیچی که ام جهیزیه... شدیم خراب اینا سر اومدیم فروختیم
 وضعیت شده جوری این اوضاعمون که وقتی از... بودن حسابی آدم همه که نباشه خوش

 هب دخترم... دادن طالق زن یا ولگردن یا خالفکارن یا پولن بی یا دیدی که رو خواستگارات
 .نداره شانس خوشگل آدم ننازکه روت برو

 نفسمو به اعتماد خودم مامان به آفرین... رفت بیرون اتاق از زد روکه ها حرف این مامان
 ارهتادوب کنم کمک نازنین تابه آشپزخونه رفتم و کردم لباسموعوض...دادم دست از کال

 .درنیومده صداش

 عمه؟ چطوره؟خوبی عمه مهدی محمد ـ

 .میخوام شکالت من عمه؟ نخریدی چیزی برام... آره ـ

 .میخرم برات فردا... رفت یادم عمه آخ ـ

 .اتاقش تو رفت و کرد قهر که کنم بوسش برم خواستم

 من ی بچه واسه جایی دیگه اولویتن تو هاش بچه و مهری وقتی تا بره یادت بایدم :نازنین
 !مونه نمی

 دستمو و رسوند بهم خودشو زود مامان که بدم جوابشو خواستم و کردم مشت دستهامو
 .گرفت

 .میکنم مرتب رو خونه من تو با دسر و ساالد کردن درست بیا دخترم ـ

 .ارشهبرد دست هم نازنین بلکه... بخوره حرص کم مامان تا میکنم سکوت هم بار این باشه

 هستن؟ کیا امشب های مهمون مامان ـ

 :گفت زود نازنین بده جواب خواست مامان تا

 .بابام و مامان نادربا... داری آرزوشو تو که همونی ـ

 اب خودت مگه... کردم خواستگاری داداشت از من مگه بگم خواستم میز رو کوبوندم رو کاهو
 تو مالی نظر از و شده عوض اوضاع که حاال ...نیومدین تمنا و التماس هزار با ات خانواده



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سعیده براز –نوسرآغازی 

      

 
11 

 جوابشو نمیکرد التماس نگاهش با دوباره مامان اگه....؟ شده عوض نظرتون ایم مضیغه
 من دید وقتی نازنین... آوردم در وکاهو کلم سر تو دلیمو دق  برداشتمو رو چاقو...میدادم
 یکی شمپا یهو ترسید می شاید...نگفت چیزی دیگه وکاهو کلم جون به افتادم دست به چاقو
 ازنینن حرفهای یاد که حموم برم خواستم شد تموم که کارم...شکمش تو بزنم چاقو همون با

 . حموم میری روز هر هی خبرته چه... افتادم

 ربیشت ترسیدم... کشیدم مداد چشمهامو توی وفقط کردم تنم ای سرمه دامن و بلوز یه
 اون بتهال کنی؟ دلبری داداشم از میخوای وبگه کنم بارم چیزی یه دوباره نازنین کنم آرایش
 نوم وقتی دیدم می آخه...رفته دست از نادر دل چون نیست دلبری به نیازی که دونه نمی
 .میشینه عرق پیشونیش وروی میکنه گم پاشو و دست چطور  میبینه

 کاراش به بدم فرصت بهش تا خواست مهلت ازم  پیش چندوقت خواستگاری مراسم تو
 هب موقع اون تا گفتم... ندادم جوابی بهش منم... جلو بیاد پر دست وبا بده سروسامون
 ومدها پیش اوضاع با میترسم....بودم داده جوابشو کاش ای ولی...میکنم فکر پیشنهادش

 .بشه پشیمون اونم

 .اومدم بیرون اتاقم از اومد که آیفون زنگ صدای

 .نباشی خسته...داداش سالم ـ

 خوبی؟... گلم خواهر به سالم ـ

 .میارم چایی برات االن...اومدی خوش ...ممنون-

 . بگیرم دوش یه برم میخوام نمیخواد نه-

 مادرش ولی بود وساکت زیر به سر همیشه مثل نازنین بابای...اومدن ها مهمون بالخره
 و خشک احوالپرسی یه افتاد نمی دهنش از  گلم عروس گلم عروس که همیشه    برعکس
 .نشست رفت و کرد خالی

 .کرد خودش متوجه منو نادر صدای... شدم ناراحت نادر مادر برخورد طرز از

 .خانوم نادیا سالم ـ
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 همونطور هنوزم...نکرده تغییر نادر شکر رو خدا نه کردم نگاه چشمهاش وبه برگشتم
 .میکرد نگاه بهم احترام وبا مشتاق

 .اومدین خوش... سالم ـ

 هی خواست می مثال...گرفت ازم رو وسینی اومد نازنین که ببرم وخواستم ریختم رو چایی
 شدهن ورشکست جواد داداش تا...نشه هوایی نادر تا باشم نادر چشم جلوی کمتر کنه کاری
 بتمث جواب بهش میخوای کی که کرد می سئوال نادر مورد در ازم میشدو پیچم پا مدام بود
 گاریخواست ی قضیه مثال تا نمیاره پیشم هم اسمشو حاال ولی...داری دوستش چقدر... بدی

 .بشه فراموشم

 اومد خوشم نادر از من ولی بودن اومده بهترهاشم اون از نبود خواستگارم بهترین نادر
 .موندم ومنتظرش

 ومدام میکنه نگاه بهم اخم با نادر مادر دیدم وقتی ظرفها وشستن شام خوردن از بعد
 محمد برای... رفتم اتاقش به مهدی محمد خوابوندن ی بهونه به ونادر   من به حواسش
 مونه نداشتم رو جو اون ی حوصله که من خوابید وقتی بخوابه تا کردم تعریف قصه مهدی
 نبود شکالتم این وقتی تا...گفتم بیراه و بد لعنتی ی زمونه این وبه نشستم تختش کنار جا
 ولی بود خوب مالیمون وضع اون ی اجاره با که مغازه یه با داشتیم خودمونو ی خونه هم ما
 .دوروبرمومشناختم های آدم واقعی ذات اتفاق این با که اینه خوبیش ؟باز چی حاال

 . خانوم نادیا ـ

 .شدم بلند جام واز اومدم خودم به نادر صدای با

 .بله ـ

 .کنم صحبت شما با نتونستم اصال امشب... بزنم حرف باهاتون خواستم می ـ

 نادر شدم دقیق اش چهره به...خواد می منو هم هنوز یعنی... اومد خوشم حرکتش این از
 . بود عادی خیلی والغر، بلند قد... معمولی صورت اجزای با  ای سبزه پسر

 .میکنم گوش... بفرمایین ـ

 :گفت وبعدش کرد پا اون و پا این یکم نادر
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 دبکنی فکراتون لطفا... میشیم مزاحمتون مجدد خواستگاری برای بعد ماه شاالله ان ـ
 . بگید بهم وجوابتونو

 .اتاق تو پرید جن مثل نازنین که باشه بگم خواستم

 کنید؟ می چیکار اینجا تا دو شما ـ

 این تداش که عیبی تنها...بده جوابشو نتونست و افتاد پته تته به دید خواهرشو تا نادر
 هشب حقیقتو کالم یک تونه نمی ولی بزرگتره خواهرش از که این با بود بودنش خجالتی
 .بگه

 مورد در من با آوردن تشریف ایشونم بخوابونم رو مهدی محمد اومدم که من داداش زن ـ
 .کنن صحبت بعد ماه خواستگاری   مراسم

 . دمن رو برخوردی هیچ فرصت نازنین به تا شدم خارج اتاق از داشت دیدن نازنین ی قیافه

 .کردم فکرمی آینده ماه وبه رفتم اتاقم به خوشحال رفتن که ها مهمون

 .نکن امیدوار خودتو تو گفت چیزی یه نادر ـ

 جلوی ینهس به دست نازنین...ببینم نازنینو ی چهره تا برگردوندم سرمو نازنین حرف این با
 وشگلیخ که درسته...کنه بدبخت خودشو دستی دستی داداشم نمیذارم من...بود درایستاده
 ارک ها حمال مثل عمر یه داداشم نمیذارم...هیچی...داری؟ چی دیگه خوشگلی غیراز به ولی
 شا کله اون... نمیذارم... بشه جور جنابعالی ی نداشته  جهاز تا بخره خونه وسایل تا کنه
 .بینیمی حاال میزنم بهم و قرار این... کنم چیکار دونم می نازنینم من اگه... فهمه نمی... داغه

 منه؟؟ برادر زن نازنین واقعا زن این... کردم می نگاه نازنین به تعجب با

 میگی؟ چی داری تو ـ

 .نیست تو دهن ی لقمه اون...بردار نادر سر از دست... کن گوش حرفهام به ـ

 راحت حاال ولی کنه حالی بهم موضوعو این خواست می رفتارش با که بود وقت خیلی
 جرئتش و نادر دست رو چی همه دیگه حاال... شدم ناراحت خیلی حرفهاش از...  زد حرفشو
 . میدم مثبت جواب منم وایسته حرفش رو تونست اگه... سپرم می
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 نداره؟ مشکلی ببینه بده بهش... خواهرت پیراهن اینم جون زیبا بیا ـ

 شده؟ چطور ببینم بزار دستت قربون ـ

 .کرد تعریف کارم از کلی پیراهن دیدن از بعد زیبا

 .دهش قشنگ خیلی...شم فدات...میباره هنر یه انگشتت هر از...ای دونه یه تو خدا دختربه ـ

 الحاص از بعد ماسک وزیبا شدم صورتش انداختن بند مشغول من مشتری، اولین اومدن با
 ات بشه تموم وزیبا من کار بود منتظر و گذاشت مالیمی آهنگ خانم مهتاب...کرد آماده رو

 خاروندن سر مهلت دیگه ما و شدن زیاد رفته رفته ها مشتری....روبرداره  مشتری ابروهای
 به حتی شدم خونه راهی وکوفته خسته...میشد شلوغ جور بد ها هفته آخر نداشتیم
 .وخوابیدم گرفتم دوش یه ورفتم نکردم فکر نازنینم غرغرهای

 .عزیزم پاشو مادر،نادیا ـ

 :گفتم و کردم باز چشمهامو زور به

 .جون مامان بله ـ

 .داریم مهمون پاشو دختر ـ

 داره؟ کار من با کی...ندارم حوصله ...ام خسته من مامان ـ

 .تو خواستگاری اومدن...دارن کار تو با اتفاقا ـ

 .نشدم زده هیجان اصال مامان حرف این از

 بیاد؟ داده اجازه خودش به وپایی سر بی کدوم دوباره باز ـ

 .کیارش   پسره اسم...هستن اینا مهری ی همسایه ـ

 .کرد خودشو کار بیخود ی پسره اَه

 سالم ومادرش پدر با ... شدم پذیرایی وارد آرایش وبدون پوشیدم لباسمو ترین ساده
 .رسوندم آشپزخونه به خودمو وسریع کردم واحوالپرسی

 :وگفت زد پوزخندی من دیدن با ...بود دیس توی شیرینی چیدن مشغول نازنین
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 .اومده در زندون از تازه میگفت مهری که همونی  ...دیدی؟ رو شازده ـ

 .شهب تموم لعنتی مراسم این زودتر چه هر تا ببرم براشون تا ریختم چایی و جوابشوندادم

 به هک رو چایی...بشه نصیبشون عروسی همچین قراره که بودن کرده ذوق کلی ومادرش پدر
 .زد اش مسخره های چشمک اون از دوباره کردم تعارف کیارش

 چطور میدونه خودش علی داداش میدونستم نشستم مامان وکنار انداختم پایین َسرمو
 خترد اینکه پیشنهاد برابر در نازنین هو یه کار وسط اما...برن که کنه سرشون به دست
 :گفت بزنن حرف هم با وپسر

 .اتاقت کن راهنمایی آقاکیارشو پاشو جان نادیا...داره اشکالی چه نه ـ

 پایین رو سرشون دوشون هر دیدم وقتی کردم نگاه علی داداش و مامان به درمونده
 .رفتم اتاق سمت به بالجبار انداختن

 .نشست جلوم اومد و شد پا کیارش ...بود پایین وسرم بودم نشسته صندلی روی 

 روی دندی از اینجوری حداقل بزار ببینم ماهتو روی اون بنده نمیکنی بلند تو سر که شما ـ
 .نمونم نصیب بی ماهت

 از رزودت کیارش... رفتم در سمت به و شدم بلند جام زوداز و ترسیدم نزدیکیش همه این از
 .گذاشت دستگیره روی دستشو و رسوند در به خودشو من

 .هنوزحرفهامونونزدیم که ما...؟ کجا ـ

 .منفیه جوابم چون ندارم حرفی من-

 این به و کرده گیر تو پیش گلوم من که اینه منظورم... خودته دست مگه کردی غلط  ـ
 .برنمیدارم سرت از دست هام راحتی

 .ندارم ی عالقه شما به من ولی ـ

 !من با اون نخور غصه...میکنی پیدا ـ

 نه؟ یا میشنوه منو حرفهای اصال... میگه چی داره دیونه این خدا وای
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 .کرد تعارف وبهم آورد در جیبش تو از آدامس بسته یه کیارش

 .نعناست طعم با بیا ـ

 .نمیخوام ـ

 .یدهنم سیگار بوی اصال دیگه که میکنه خوشبو دهنو جوری یه مصب ال... ها خوبه خیلی ـ

 داده هک سوتی متوجه کیارش... باشه خوب بایدم تو واسه میکشی سیگار تو خب خدا خنگ
 .برداشت کردن تعارف از شدودست بود

 .باشی داشته بهش نیازی تو نکنم فکر ولی ـ

 التح داشت کیارش چشمهای رفتم عقب یکم منم کارش آوردبااین جلو یکم سرشو بعدم
 .میداد دست از طبیعیشو

 .شدم تنت عطر عاشق حاال از...میدی خوبی بوی چه ـ

 و...ردمک باز درو و برداشتم دستگیره روی از دستشو زود حالتش شدن عوض حرفشو این با
 .الفرار

 راه وادع پسره این چون نگه بهشون حاال ولی... منفیه جوابم گفتم و نشستم مامان کنار
 .کن خبرشون با تلفنی بعدا... میندازه

 موردم رد کردم راضیت دیدی یعنی که بود لباش رو ای مزه بی لبخند یه رفتن موقع کیارش
 کنی؟ فکر

 .کردم سرش به دست خبرندارشت بیچاره

 فکر خودشون با حتما... بودن خوشحال چقدر کیارش پدرومادر... رفتن ها مهمون بالخره
 .نبد انجام نتونستن خودشون که کاری... میشه راه به سر  بگیره که زن کیارش کردن

 .دارم کار ت اتاقم تو بیا دقیقه یه آبجی... نادیا: علی

 .بترکه وفضولی حسودی از که االنه نازنین دونستم می چون لبم رو اومد لبخند یه

 .نشست کنارم اومدو هم خودش... بشینم تخت روی کرد اشاره بهم علی داداش
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 .بگیر میخواد دلت که تصمیمی هر بعد و بده گوش حرفهام به خوب جون خواهر ـ

 . کردم قفل هم توی دستهامو و گفتم ای باشه اضطراب با

 لقب مثل دیگه چیزها خیلی زندون تو افتادنش و جواد ورشکستگی با میدونی خودت ـ
 هم تو خواستگارهای حتی...داشتیم قبال که واحترامی عزت... مالیمون وضعیت... نیست
 با کنن می فکر که اونهاست از عیب نیست تو از عیب... نباش ناراحت...شدن عوض
 .بدیم پایی سرو بی هر به رو تو حاضریم ما اومده پیش وضعیت

 .نیستم بدبخت خیلی هنوزهم که شد قرص دلم ته حرفش این با

 روی اون شرایط شدن عوض با هم من زن نازنین حتی:گفت دادو ادامه هاش حرف به علی
 صحبت درست تو با... میکنه دخالت کارهاتون تو داره که بینم می...داد نشون خودشو
 می اون... ندم دستش بهونه که این واسه گم نمی بهش چیزی بینی می اگه ولی...نمیکنه
 نیدنش از شاید...کنه بیرون خونه این از رو شما که    فرصت یه دنبال.... بندازه راه دعوا خواد
 ماش..انداخته من چشم از خودشو حسابی نازنین...حقیقت   ولی بشی ناراحت حرفهام این
 بابت من اوال آبجی...میکنه رفتاری همچین داره نازنین که اینجایین نیست هم ماه یک هنوز
 تیح... نکنی فکر نادر به دیگه که کن سعی... کن سعی ثانیا... خوام می عذر ازت چی همه
 وادنخ دلتون دیگه که میندازن پاتون جلوی سنگ اینقدر نازنین و مادرش بخواد نادر اگه

 وابسته اش خونواده به زیاد... داره عیبی یه ولی خوبیه پسر نادر...ببینید رو همدیگه
 تایید مامانشو حرفهای فقط اون...بزنه جمع توی حرفی باریه یک دیدی اصال...اس
 رو کیارش مثل خواستگارهایی همچین اومدن ی اجازه حتی دیگه بعد به این از خب...میکنه
 نای با رو تو که کسی... کن فکر اش درباره اومد مناسبی فرد اگه ولی...نمیدم خونه به

 .بزاره احترام بهت و کنه قبول زندگیت شرایط

 من اوضاع و نازنین کارهای جریان در حد این تا علی داداش نمیکردم فکرشو اصال
 .میریزه خودش تو چیزو همه علی که میگفت درست مامان...باشه

 کرف به و بردارم خواستگارهام کردن رد از دست باید...سالمه هفت و بیست االن دیگه من
 نمک چیکار  ...باشم داشته تحصیل ادامه ی بهانه حاال که ندادم ادامه درسمم... باشم ازدواج
 بیرون هنمذ از فکرشو باید نکنه عملی تصمیمشو آینده ماه اگه ولی...نادرگیره پیش دلم که
 .کنم
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***************   

 .ها دیگه یکی به میدن رو وقتمون االن باش زود جان مامان ـ

 .اومدم.... اومدم ـ

 بد وحالش میرفت بیست روی  فشارش ها وقت بعضی...داشت خون فشار مامان
 . بود دکتر نظر تحت دیگه...میشد

 نمیکنید؟ مصرف قرصهاتونو مگه است هفده روی فشارتون:دکتر

 .میدم بهش داروهاش مرتب خودم دکتر آقای چرا ـ

 حرص بگم بهتون االن از...خورید؟ می وجوش حرص داریدو عصبی مشکل نکنه :دکتر
 ونبرات قویتری قرصهای من...نیست خوب خونتون فشار برای ...ممنوعه شما برای  وجوش
 .بیاره پایین فشارتونو تونه نمی هم قرصها این بشید عصبی اگه ولی...نویسم می

 کافی موجودی کارتم که کردم شکر رو خدا هزاربار گرفتم داروخونه از که رو مامان داروهای
 هس خرج داره هم جوری همین بیچاره اون...بگیره علی از بره میشد روش کی وگرنه داشت
 به گذاشتم خونه مامانو اینکه از بعد...مهری داداش وزن ،ما خودشون...میده رو خانواده تا

 .بیارم در صبحو وتالفی باشم اونجا روز بقیه حداقل تا رفتم آرایشگاه

 .همگی به سالم ـ

 اومده؟ کی ببین...ماهت روی به سالم :زیبا

 .بود سوسن اوه کردم نگاه دستش جلوی صندلی به زیبا حرف این با

 .خانم عروس اومدی خوش سوسنی سالم ـ

 .وفا بی سالم:سوسن

 .زیزمع شرمنده ...بیام نتونستم شده فوت اقواممون از یکی گفتم که بهت حرفو این نگو ـ

 .بود خالی خیلی جات واقعا ولی... قبول باشه ـ

 داری؟ هم انداختن بند کن ول رو حرفها این حاال ـ
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 .اومدی که کنه شروع خواست می زیبا... آره ـ

 .کشیدی منو جور تو نبودم من صبح از...میکنم کارو این خودم جون زیبا ات اجازه با

 .گذشت خوش و خندیدیم باهم کلی عروسیش روز مورد در زدن وحرف سوسن دیدن با

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

 .جاش سر کوبوند تلفنو محکم علی داداش

 وبیراه بد منفیه ما جواب میگم بهشون...هستن نفهمی زبون آدمهای عجب ـ
 گها...کنه ازدواج من با باید نادیا میگه گرفته مادرش دست از رو گوشی پسرشم...میگه
 .میکنم مجبورش نشد اینجوری

 .دلم تو ریخت عالم ترس علی حرف این با

 یکنم؟م چیکار ببینم بعد تا...بشه مزاحمت وقت یه نکنه نرو بیرون خونه از روزی چند یه ـ

 .کردن ناله و خوردن حرص به کرد شروع مامان رفت اتاقش به که علی

 اومده سرمون گرفتاری همه واین زندون   تو پسرم اون... داشتیم دردسر کم جون خدا آخه ـ
 بود؟ پسره این دادن گیر وقت حاال

 یادم...بخواد کمک خدا واز بخونه نماز تا رفت اتاقش به خوردن حرص کلی از بعد مامان
 .بخوره بدم قرصهاشو خوابش از قبل باشه

 .بده مثبت جواب بهش....نبودا بدی پسر که من نظر به:نازنین

 . بزنه مفت حرف کمتر و کنه بس دیگه تا رفتم بهش ای غره چشم

 برادر به یا...؟ مینازی ات نداشته ی جهیزیه به...میکنی؟ نگاه اینجوری چرا....چیه؟ ـ
 .(بود جواد منظورش)دارت؟ کارخونه

 .کن بس میکنم خواهش نازنین ـ

 لکنس بعدو ماه قرار   بگم بهت االن از میکنی رد کیارشو اون خاطر وبه نادری منتظر اگه ـ
 .باش خودت فکر به پس...بگیره سر وصلت این نمیذاریم ومامانم من...بدون
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 اول از...بودم شده نشین خونه کیارش های مزاحمت خاطر به که میشد روزی چند تقریبا
 و شگاهآرای زیبا با تایی دو مدت این تو شد قرار...گفتم خانم مهتاب به راست و رک رو قضیه
 موسراغ هم باز که خبرداد کرد خواستگاری ازم روزی اون که خانمی حضور از زیبا...بگردونن
 دونمب بیشتردرموردش میتونستم شاید بودم توارایشگاه االن اگه که ندارم شانس...گرفته
 با ودموخ البته...میرفت سر خونه تو ام حوصله حسابی ... بیان خواستگاری برای بدم واجازه
 ناما در هاش کنایه و نیش دست واز بودم نازنین وردل بازم ولی کردم می سرگرم  خیاطی
 داداش خواست نمی دلم طرفی از و بیام کوتاه بودم مجبور مامان خاطر به طرفی از...نبودم
 .بشه بحثش نازنین با علی

 بودم خونه که مدتی این تو بودم خریده وشوق ذوق کلی با قبال که رو ای پارچه
 ی پارچه سراغ برم کردم وقت تازه که داشتم خیاطی افتاده عقب سفارش اینقدر...دوختم
 ایه سنگ سری یه با... بود دکلته که بلند مجلسی لباس یه بود شده قشنگ... خودم
 لباسی عجب اینکه از خوشحال و کردم تنم لباسمو... کردم تزیین اشو سینه روی هم تزیینی
 .کردم  نگاه آینه توی خودم به دوختم

 !میرسن خودشون به چقدر خانوم به به ـ

 . ندادم جوابشو

 دوختیش؟؟؟ مراسم کدوم برای...خبریه؟ نکنه چیه-

 میدوزی؟ و میبری خودت ی واسه میگی چی ـ

 نداره؟؟ برت خیال...آره؟ دوختیش ونادر خودت نامزدی مراسم برای آهان ـ

 یک همیش شب فردا خواستگاری برای میاد دیگه ماه نگفت نادر مگه:وگفت خندید نازنین
 به بارم یک حتی مدت این تو نشد ازش خبری هیچ دیدی بود، داده قول بهت که ماه

 رسیدی؟؟ حرفم به حاال.. .نیومد دیدنت

 .یگیرینم باال دست خودتونو خیلی... داداشتم منتظر من که گفته کی...نازنین بیرون برو ـ

 فیدس دندونات مثل موهاتم وگرنه نباشی نادر منتظر و باشه میگی که طور این امیدوارم ـ
 . گلم میشه
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 که دموجدی لباس...شد تر سنگین منم گلوی توی بغض اش خنده با و خندید دوباره نازنین
 .انداختم کمد وتوی آوردم در حرص با رو کردم تنم شوق و ذوق با

 هب من...نیومد بود، کرده تعیین زمانشو خودش که قراری برای نادر میگه راست نازنین
 که نازنین مخصوصا اش وخانواده نادر از میومد بدم همه از... شدم امید نا ازش طورکل
 .بود کرده شیشه تو خونمو

 صحر  اگه متنفرم ازش... نمیرفتم هم مالقاتش به حتی دیگه میومد بدم هم جواد داداش از
 .کشیدیم نمی قدرزجر واین نبودیم وضعیت این تو ما االن نبود اون طمع و

 شماییم سربار ما میگفت همش که حرفهاش خاطر به میومد بدم مامانم از داشت دیگه
 وابشوج میزدومیخواستم زبون زخم نازنین بارکه هر... نازنین  زحمتتونیم باعث ما...نازنین
 دلم و بود خرد اعصابم...بشم الل که خواست می من از و صورتش به میزد مامان  بدم

 حالمو نه... زدی سری نه ماهه یک بود حد همین در عشقت معرفت بی نادر...شکسته
 غیرتم بی... شدم نشین خونه عوضی کیارش این دست از دونی نمی حتی...پرسیدی
 خوام نمی رو تو من بخوای هم تو اگه حتی دیگه متنفرم ازت...نادر متنفرم ازت...هستی

  مگه...

 

 تیح... متنفرم اون از من...بشه بیشتر نازنین با ام رابطه تا کنم ازدواج باهات مریضم 
 روز اهرت بکشه یدک خواهرشوهرمم اسم خانم اینکه به برسه چه ندارم ریختشو تحمل دیگه
 .کنه ودخالت بکشه سرک زندگیم توی ای بهونه یه با

 با...کردم نگاه کوچه به پنجره از... بودم شده حوصله بی و خسته حسابی مدت این توی
 از دست و شده خسته دیگه شاید...نیست خبری کیارش از دیگه که میشه روزی چند امروز
 .برداشته سرم

 .گرفتم فاصله پنجره واز اومدم خودم به تلفن زنگ صدای با

 هست؟ نازنین....نادیا سالم :علی

 چطور؟ بیرون رفتن مهدی محمد با داداش نه ـ
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 .بیاره برام خواستم می.... دارم الزمشون که هست دراورَم کشوی   توی مدارک سری یه ـ

 .میارم برات من خب ـ

 .میشه مزاحمت کیارش... خواد نمی نه ـ

 تو منم... نیست ها طرف این دیگه کنم فکر...نیست خبری ازش که روزه چند داداش ـ
 .شدم خسته خدا به بیرون بیام بده اجازه...شلوغه جا همه که هم االن...شدم خسته خونه

 قبمرا که کرد سفارش بهم کلی و گفت ای باشه کردن فکر لحظه چند از بعد علی داداش
 . باشم خودم

 بیا هم تو...میدونه نزدیک که پارکی اون میام میفتم راه االن منم بیایی اینجا تا خواد نمی ـ
 .اونجا

 .داداش فعال پس...باشه ـ

 نهخو پوشیدمواز لباس...برم بیرون ها مدت از بعد قراره که این برای انرژی پر و خوشحال
 لحظه یه... میشدم دیوونه خونه تو داشتم بیرون اومدم بالخره... آخیش...اومدم بیرون
 .تنیس ازکیارش خبری انگار شکر رو خدا نه... کردم نگاه اطرافمو یکم... داشت برم ترس

 ماس خودش برای زندون رفته وقتی از حتما...خورد نمی اش قیافه و تیپ به اسمش اصال
 لوتیخ ی گوشه یه بود شده راحت کیارش نبودن بابت از خیالم چون...کرده انتخاب مستعار
 .نشستم پارک نیمکت   روی و کردم پیدا رو

 باشه...دکه کنار میام دارم بزن زنگ یه رسیدی....اومدم من آره... پس؟ کجایی داداش الو ـ
 .نکن عجله

 سیک که شد راحت خیالم بود نشسته ورتر اون نیمکت تا چند که میانسالی مرد دیدن با
 دمدا خودم به قوسی و کش یک و کردم قفل هم توی هامو انگشت...بشه مزاحمم تونه نمی
 زا رو هامو،همه هام،کرختی خستگی هام، حوصلگی بی تمام حرکتم این با خواستم می...
 .کنم بیرون بدنم

 نشستی؟ اینجا کی منتظر ـ
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 .گذاشتم قلبم روی ودستمو...گفتم بلندی ..ع..ع..هع کیارش صدای با

 دیکر  رد منو عوضی کدوم برای...بیرون؟ زدی خونه از دیدنش برای که نیستم اونی چیه ـ
 هان؟؟؟

 روفشا گرفت دستمو محکم و نشست کنارم عصبی کیارش بزنم حرف تونستم نمی
 بودن ما به حواسش...کردم نگاه داشت فاصله ما از نیمکت تا چند که مردی به درمونده...داد
 نشون بهم چاقوشو کیارش که بزنم داد اومدم...کرد می نگاه رو ای دیگه سمت داشت...
 .گذاشت پهلوم روی اشو تیغه بعدهم...داد

 سوسول بچه کدوم واسه کردی رد منو ...فهمیدی؟ میکنم، ناکارت میزنم بیاد در صدات ـ
 یتزندون خونه تو روزه چند...میرسم حسابشو... کیه فهمم قرارمی سر بیاد بزار...هان؟ خری
 دهدی مناسب اوضاعو وقتی خانوم که ندارن خبر ولی...نرسه بهت من دست مثال تا کردن
 هوا حتما خوشگلی این به دختر میزدم حدس هم اول از عزیزش یار با... قرار سر اومده
 .میرسم حسابشو امروز خودم...داره خواه

 .بودم نشسته سیخ نکنه داغونم و پهلوم تو نره چاقوش اینکه ترس از

 .داداشمم منتظر من نیست اینطور... نه ـ

 .کردم باور خر، هم من گفتی تو...شو خفه ـ

 بود ینپای سرم...بده نجات دیوونه این دست از منو و برسه ازراه یکی تا نگفتم هیچی دیگه
 ندبل سرمو من ولی...میکرد اذیتم کیارش ی خیره های نگاه...پریده رنگم بودم مطمئن و
 .نشه تر عصبانی تا کردم نمی

 که همید نشون مظلوم خودشو جوری چه ببین...میمونه ها فرشته مثل اش قیافه مصب ال ـ
 .میخوره گول آدم

 داییص شنیدن با...میشد آروم داشت کم کم انگار...کردم نگاه کیارش به و کردم بلند سرمو
 . شدم خوشحال اومد کیارش سر پشت از که

 خبره؟ چه اینجا ـ

 .شد مانع کیارش که بشم بلند جام از خواستم و اومدم خودم به زود علی صدای با
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 دادی؟ ترجیح من به اونو که کیه شازده ببینم جات سر بتمرگ ـ

 مات طور همون...شد اشتباهش متوجه کیارش... شدن روبرو هم با علی و کیارش وقتی
 فکر هک هم علی... گرفته علی طرف به چاقوشو که نبود حواسش و بود ایستاده علی روبروی
 . شدن گالویز هم وبا برد هجوم سمتش به داره حمله قصد کیارش کرد می

 ما از دورتر نیمکت تا چند که میانسالی مرد... بخوام کمک و بزنم داد تونستم فقط من
 از ریخب و بود نشسته نیمکت روی که کردم نگاه علی به ...اومد ما سمت به بود نشسته
 .کردم ضعف افتاد علی خونی بازوی به که چشمم...نبود کیارش

 خوبه؟ حالتون آقا:مرد

 .داد مردو جواب زور به علی

 .زده بازوم به نیست طوری آره ـ

 .برسونیم بیمارستان به همسرتونو تا کمک بیاین لطفا میشه خانم ـ

 حال... کردم سکوت ولی برادرمه اون بگم خواستم نکنم غش تا کردم کنترل خودمو زور به
 .نداشتم دادن توضیح ی وحوصله

 خمشوز  تا بردن اتاقی داخل اونو پرستارها...رسوندیم بیمارستان به مرد اون کمک روبه علی
 . نشستیم بیمارستان راهروی صندلی روی مردهم واون من... بزنن بخیه

 افتاد؟ اتفاقی چه بپرسم تونم می ـ

 سبک تا کنم دل درد کمی یه تونم می کردم احساس...شد تازه دلم داغ   حرفش این با
 اینکه از... زمونه بودن نامرد از... زدم می حرف و ریختم می اشک...گرفت ام گریه...بشم
 ... امه بدبختی از...شدنمون آواره از...شد دگرگون ماهم زندگی بزرگم برادر اشتباه با چطور
 شکایت و گالیه قدر این... زدم حرف قدر این...خواستگارم   کیارش که... خودم بداقبالی از
 دو اب مرد اون...بودم شده سبک...کردم نمی ام گریه دیگه حاال...شدم خسته دیگه که کردم
 .کرد وتعارف اومد سمتم به چایی لیوان تا

 .......آقای ممنون ـ
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 .هستم محسن حاج ـ

 .کردم تشکر و زدم لبخندی بهش

 هب محسن حاج از وقتی...اومد بیرون اتاق از و شد تموم هم علی دست ی بخیه کار بالخره
 مون هخون تا داد پیشنهاد محسن حاج بریم خونه به خواستیم و کردیم تشکر کمکش خاطر
 فتگر  دلم خیلی...شده سرسنگین باهام علی کردم می حس چرا دونم نمی...برسونه رو ما
 برسه دادم به خدا...شد خونه وارد علی تعارف با محسن حاج... بود من تقصیر مگه آخه...

 کردن شروع افتاد علی ی شده پیچی باند دست به چشمشون نازنین و مامان که همین
 دقیقه چند از بعد و میزد خودش صورت به مامان... بربودم از رو ها صحنه این ی همه...
 باعث به و میکرد جیغ جیغ مدام نازنین و رفت می باال فشارش حتما...میشد حال بی

 توضیح از بعد...بود فقر خط زیر اعصابمون خانوادگی کال اصال...فرستاد می لعنت وبانیش
 نزنن گردنمو االن دوتا این... اوه... اوه... چرخید من سمت به نازنین و مامان نگاه علی های
 هی ازم اون شاید کردم نگاه علی به...بود نازنین و مامان های سرکوفت نوبت حاال...خوبه
 بود؟ خسته... بود خسته اونم نگاه ولی... کنه دفاعی

 هک سمجم و پا سرو بی خواستگارهای دست از.. بود شده خسته من دست از دیگه انگار آره
 حاج به نگاهم و برگردوندم سرمو... کرد می حمایت من از و میداد جوابشون باید تنه یه

 نیمتغ محبت با نگاه   این سرزنشگر نگاه همه این میون... میزد لبخند بهم که افتاد محسن
 خونه اوضاع شکر رو خدا باز... کرد عوض بحثو و کرد صحبت به شروع محسن حاج...بود
 از خبری شدم پذیرایی وارد وقتی... بزنم وصورتم سر به آبی یه تا رفتم اتاقم به کرد آروم رو

 حرف براش و بود نشسته محسن حاج کنار نازنین ولی ...نبود علی داداش و مامان
 .کردن نگاه من به هردوشون و شد ساکت نازنین رسیدم من که همین...میزد

 وبیاری؟؟ کنی دم چایی یه بری میشه جون نادیا:نازنین

 .میارم االن چشم باشه ـ

 یرخ به منو عاقبت خودش خدا... افتاده که اتفاقی این با اونم...یهو شد مهربون چقدر این
 .سرش   تو ای نقشه یک حتما...کنه

 .اومد محسن حاج خداحافظی صدای که فنجون تو بریزم خواستم کشید دم که چایی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سعیده براز –نوسرآغازی 

      

 
26 

 برید؟ می تشریف... آوردم می چایی داشتم تازه من ـ

 .برم باید دیگه من...خانم نادیا ممنون ـ

 .شیطانیه خودش مثل اشم خنده...داشت لب به لبخند هم هنوز نازنین و رفت محسن حاج

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

 نشواک ترس از علی داداش...نشم علی دردسر باعث تا شدم نشین خونه کل طور به دیگه
 ودب فهمیده و نبود بد زیاد دستش اوضاع چون...نکرد اقدام شکایت برای کیارش وانتقام
 اعثب کیارش به خودش هجوم... نداشته حمله قصد اصال و زده بهش چاقو با کیارش اتفاقی
 .بود شده شدنش زخمی

 هب خواست می ازم مدام... بود نذاشته برام اعصاب کیارش وبیگاه گاه تلفنی های مزاحمت
 ادرن پیش فکرم همش... کردم می قطع شنیدم می صداشو تا من ولی...کنم گوش حرفهاش
 نمی ازم سراغیم یه و شده مزاحم کیارش میدونه...خبر ؟؟ با روزم و حال از یعنی بود

 یشدم تموم ضررم به داشت نشینی خونه این... غیرتش به حاشا که میدونه اگه...گیره؟؟
 مورد در وخیال فکر جور هزار مدام اینکه هم آوردم نمی در پولی و موندم می بیکار هم
 نوم خواستگارهام آه شاید کردم می فکر خودم با ها وقت بعضی....میومد سراغم به آینده
 رد جواب کردن می خواهش ازم ومدام بود گیر پیشم دلشون که هایی همون آه...گرفت
 به ناال تا نبود نادر خاطر به اگر...شد کشیده نادر سمت به فکرم دوباره باز... ندم بهشون
 و دمببن خواستگارام خوبیهای روی چشممو شد باعث نادر...دادم می مثبت جواب  یکیشون
 نادر... کردم حماقت چقدر فهمم می سالگیم وهفت بیست توس ن که حاال....بمونم منتظرش
 هم دار سابقه که... کیارش مثل خواستگارهایی با موندم من و کشید عقب ساده چه

 نمی پاش به سال چند و باختم نمی دل دارمش دوست یه به کاش ای....دارن تشریف
 .نشستم

 لویج های سنگریزه پاش با... بود داده تکیه دیوار به کیارش کردم نگاه بیرونو پنجره از
 ونهآشپزخ به و کشیدم رو پرده...آورد باال سرشو و شد نگاهم متوجه...کرد می جابجا پاشو
 .کنم درست نهار تا رفتم

 خاطر به...بودن شده سرسنگین من با همه... بود شده تحمل قابل غیر خیلی خونه جو
 کار سر...بودن شده خبر با موضوع از هام همسایه حتی و میشد مزاحم مدام که کیارش
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 زا یکی چون بود شاکی دستش از کلی علی...بود رفته خواهی معذرت برای هم علی داداش
 خب... بود رفته علی آبروی کلی و... آدمیه جور چه که بود شناخته رو کیارش همکاراش
 ممته جوادو باید بدونن مقصر منو اینکه جای به...منه تقصیر مگه کنم چیکار من آخه
 رو اریک اصل همه چرا... بیاد پیش قضایا این بیایمو محله این به ما که شد باعث اون...کنن
 نازنین... نادر از نفرت.... نفرت از میشد پر داشت قلبم... من به دادن گیر و کردن ول
 .همه....جواد...

 .بیاد خواستگار برات قراره امشب:نازنین

 کیه؟ دیگه بار این کنه خیر به خدا:گفتم ناراحتی با و حوصله بی

 .نک قبول... نزن خودت بخت به لگد حسابین آدم دیگه اینها:گفت و زد لبخندی نازنین

 نای دست از بزار...جان نادیا کن قبول طورکه این اگه...شناسیش؟ می نازنین جدی :مامان
 .بشیم راحت کیارش

 .من مادر شیم راحت تو دست از میگفتی کردی می راحت خودتو خب

 کردم دعوت هم رو خودم خانواده:گفت آروم نازنین شد خارج آشپزخونه از که مامان
 رفح کام تا الم هم خواستگاریت موقع ببینی تا...کنم راحت نادر بابت از خیالتو میخوام
 نازتو یک ببین... بکشی دست خیالبافی از وقتشه دیگه...کنه نمی شکایتی هیچ و نمیزنه
 در خوبی ی آینده اومده ما سر که روزی و  حال این با... کن ناز همون واسه میکشه
 روزی هی کیارش بالخره....نری؟؟ بیرون و بمونی خونه تو تونی می کی تا... نیست انتظارت
 بدبخت تا کن ازدواج زودتر........میاره سرت بالیی یه و میاره گیرت تنها جا یه

 کیارش این بالخره نکنم کاری زودتر اگه دونستم می داشتم قبول حرفشو این............نشدی
 مراسم تو امشب میخواد  غیرت بی اون یعنی ... بود سمج خیلی....ریزه می خودشو زهر

 .یاقتیل بی خیلی نادر که واقعا...نکنه کاری هیچ هم وباز باشه داشته حضور من خواستگاری

 دستم زا بزارم نباید پس حسابین آدم گفت می نازنین رسیدم خودم به حسابی مراسم برای
 رایشیآ با بود تنم ای پوشیده لباس...گرفتم می و نادر حال هم حسابی تیپم این با.... بره
 .مالیم
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 بهش... بود ساکت و زیر به سر همیشه مثل نادر... اومدن نازنین ی خانواده همه از اول
 عفض یک اونو حاال  اومد می شمار به حسن یک زیریش به سر این قبال اگه نکردم توجهی
 شونپسر  خاطر به نکنن فکر وقت یک تا کردم گرمی احوالپرسی ومادرش پدر با...دونم می

 .ناراحتم

 به نمحس حاج صدای...کنم آماده رو چایی سینی تا رفتم آشپزخونه به آیفون زنگ صدای با
 اشهب مهربون خودش مثل پسرشم اگه... خواستگاری اومده پسرش برای ایول...رسید گوشم
 اجح نکنه راستی....کنم می ضایع نادرو و میدم مثبت جواب بهش حتما...میشه عالی که

 .ننک اذیتم پسرش یا خودش بعدا... کنه استفاده سو کردم براش که دلهایی درد از محسن

 نمی...بودن نشسته جلوتر که کردم تعارف نازنین ومادر پدر به همه از اول و بردم رو چایی
 مه چایی...بود پایین سرش هم باز نادر ولی...میزنن پوزخند دارن کردم می حس چرا دونم

 ییچا هم محسن حاج به....کردم احوالپرسی باهاش و رسیدم مسن خانم یک به....برنداشت
 از من و زد لبخند بهم دوباره محسن حاج !!!......کرده خوشتیپ چقدر... کردم تعارف
 غمی دیگه باشه داشته هوامو جوری همین پدرشوهرم اگه... شدم انرژی از پر لبخندش
 مکرد بلند سرمو و کردم تعارف بهش رو چایی پسرش   بعدی نفر که حس این با...ندارم

 کو؟؟؟ خواستگار پس....علی   داداش اینکه...

 هن گرفتم نظر زیر رو ها مهمون ی همه چشمی زیر و نشستم جام سر سئوال از پر ذهنی با
 !!!دستشویی رفته شاید نبود شازده از خبری

 من چون...کنم صحبت شرایطم مورد در خودم خوام می مادرم ی اجازه با :محسن حاج
 .کنه ازدواج خواد می اول بار برای که نیستم ساله بیست پسر یه دیگه

 اومده خودش ی واسه!!!...... نه وای.....کردم نگاه محسن حاج به و کردم سرموبلند
 کف ناخونم با ومدام گرفتم می گاز لبمو داشتم حرص از... من برسر خاک...خواستگاری
 لیخی کردم نگاه نازنین و مامان به....بشم مسلط اعصابم به تا... دادم می فشار دستمو
 می نظر به عصبی علی داداش ولی کردن می گوش محسن حاج حرفهای به داشتن عادی
 .نیست محسن حاج دیگه من ی واندازه حد فهمید یکی خوبه باز....رسید

 ی دوره داره االنم و کردم بزرگ مادرم با پسرمو... شده فوت که هست سالی چند همسرم ـ
 .شکر خدارو رسه می دهنم به دستم هم مالی لحاظ از...گذرونه می سربازیشو خدمت
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 :پرسید نره باال تا کنه کنترلش زور به کرد می سعی که صدایی با علی

 سالتونه؟ چند شما....ببخشید ـ

 .سال وپنج چهل ـ

 و ردمک بلند سرمو متعاقبا منم...کنه می نگاه من به و کرده بلند سرشو نادر کردم احساس
 .کردم نگاه بهش

 !!!خوبه خیلی :گفت لب زیر و کرد نگاهم ای مسخره پوزخند یه با نادر

 راه ضبغ!....خوبه خیلی گفت واقعا یعنی باشم کرده اشتباه محال نداشت حرف خونیم لب
 رشکیا....رسیدم اینجا به چطور.... اومدم نظر به لیاقت بی قدر این چطور من بست گلومو
 کنم نفرینت بگم چی... جواد داداش...دادی قرار شرایط این تو و من که کنه لعنتت خدا
 چرا؟؟؟ خدایا آخه...سرباال تف میشه آخه....

 دست از هامو فرصت شدی باعث و گذاشتی منتظر منو که طور همون خوام می خدا از نادر
 .دازتتبن عقب زندگی از که بیفتی نامرد یک گیر هم خودت بشه طور این سرنوشتم و بدم

 داشته خاصی شرایط شاید بزنه هاشو حرف محسن با خانم نادیا بهتره:محسن حاج مادر
 یم پیدا عروسی همچین کجا... نداره کم چیزی زیبایی از که هزارماشاالله ماشاالله...باشه
 .کردم

 سرم تو شرایطمو  نه که...اومد خوشم ازش... زدم لبخند و کردم نگاه محسن حاج مادر به
 .کرد تعریفم  ازم تازه....خواستگاری برای اومده که گذاشت منتی سرم نه و کوبوند

 . بودم کرده مرتب اتاقو قبل از رفتیم اتاق به محسن حاج با

 .بود کیارش به حواسم روز چند این من بدونی خوام می چیزی هر از قبل ـ

 .کردم نگاه بهش تعجب با

 چند این تو... افتاده زندون تو وشتم ضرب خاطر به که...دار   سابقه خالفکارهای این از ـ
 سرت از دست ها سادگی این به مطمئنم من...داد می کشیک تون کوچه سر مدام روزم
 هک  دیدم تونو خونه اوضاع روز اون وقتی کن باور ولی....نیست درستی آدم...داره برنمی
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 من اب تو اگر که گرفتم تصمیمو این...کنن می سرزنش رو وتو دونن می مقصر رو تو همه
 من بگم باید اینو البته...میشی خالص کیارش دست از هم و رفاهی تو هم کنی ازدواج
 نهاییموت باهاش بتونم که کسی...همدمم یه دنبال باشم همبستر یه دنبال اینکه از بیشتر
 . زنم نمی هم دست بهت حتی من نخوای تو اگه کن باور ...کنم قسمت

 کنید؟؟ می قبول هم باز...بزنین دست بهم نخوام عمرم آخر تا اگه حتی-

 .زد لبخند و دوخت من به رو غمگینش و خسته نگاه محسن حاج

 .کنم می قبول ـ

 همه آوردی در خودت عقد به منو و گذشت پل از که خرت... خودت جون آره گفتم دلم تو
 .میره یادت چیز

 خودش علی داداش مطمئنا... اومدیم بیرون اتاق از ...نداشتم گفتن برای حرفی دیگه
 .کرد می ردشون

ش دقیقه چند عصبانیت از که خورد داداش به چشمم شگ در نازنین ... نبود خبری پیش   وش 
 می که کاری هر هم نازنین این...کرد می نرمش هاش حرف با داشت دوباره....کرد می وزوز
 .برعکس یا کنه فکر من به نادر نزاره و بده شوهر منو تا داد می انجام تونست

 رسیدین؟ ای نتیجه به......؟ زدین حرفاتونو خب:علی

 .پذیرم می ایشونو شرایط ی همه من....   خانم نادیا با آخر جواب...بله :محسن حاج

 .بگو تو نظر نادیا :علی

 حاج به.....شده خسته من دست از اونم که معلومه.....شد خام زود چه ما داداش به به
 می خودم خاطر به منو..... ذاشتن می احترام من به چقدر..... کردم نگاه ومادرش محسن
 .بود تر جوون سالی ده یه محسن حاج کاش ای...... فقط..... فقط...خواستن

 کنی می رد خواستگارهاتو ی همه چرا.....هستن تو جواب منتظر همه جان نادیا:نادر مادر
 !!!!هستی خاصی فرد منتظر ؟؟نکنه
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 یچه لحظه اون....منی پسر منتظر گفت می بهم داشت مستقیم زد آتیشم حرفش این با
 قتیو ببینم نادرو العمل عکس خواست می دلم فقط...نداشت اهمیت برام چیز هیچ و کس
 نمی وچیزی نشست می خیال بی قدر این هم باز ببینم........میدم مثبت جواب دارم
 .شینم می پاش به قیامت قیام تا کرده فکر شاید.....گفت

 . زدم حرفهامو و کردم نگاه نادر مادر صورت به

 یکس منتظر که نبوده این خاطر به کردم رد خواستگارهامو ی همه االن تا اگه خانم حاج نه-
 خاطر هب منو وفقط فقط که نبوده مردی بینشون حاال تا که بوده این خاطر به بلکه... بودم
 شرایط شدن عوض با که روندیدم کسی....ام خانواده شرایط و جهیزیه نه....بخواد خودم
 ثابت من به اینو محسن حاج ولی...نکشه پَس پا و باشه داشته دوستم قبل مثل ام خانواده
 نداشته توقعی هیچ وازش...باشن زن یه پناه بخوان که هستن مردهایی هم هنوز که کرد
 .باشن

 ادرم سمت به  سرمو....میکرد نگاه من به بود شده سرخ عصبانیت از که چشمهای با نادر
 .باشم براتون خوبی عروس بتونم امیدوارم جون مادر گفتم و چرخوندم محسن حاج

 .فتنگ باد مبارک به کرد شروع مامانم و کشید ک ل نازنین بعد و بود ساکت لحظه چند جمع

 دبو نادر به حواسم... پاشید ونبات نقل سرم بوسیدوروی اومدصورتمو محسن حاج مادر
 می لذت قراریش بی از...کشید می موهاش الی دستشو و خورد می وول جاش سر مدام
 شتو منو مدت این که باشه برزخی همون توی بزارخودشم حاال...نکرد منواذیت کم...بردم
 یباکم ولی لبخند مادر.... لبخند علی... گذروندم نظر از رو صورتها تک تک...داشت نگه
 نادر ولی....لبخند نادر ومادر پدر....افتاد می پس داشت خوشحالی از نازنین....غم

 یینپا و باال همش خوشحالی از مهدی محمد...دربیاد جونت تا بزن پوزخند قدر این...پوزخند
 .بودن خوشحال بشن خالص دستم از بالخره بود قرار اینکه از همه....پرید می

 به ادیان مثل باکماالتی و زیبایی به دختری کردم نمی فکر من ببخشید :محسن حاج مادر
 خرید موقع شاالله ان... نگرفتم نشون براش همین خاطر به بده مثبت جواب محسن
 .کنم می جبران براش عروسی

 .دیگه چیزهای سراغ بریم تا آقا علی کنید تعیین رو مهریه :محسن حاج ـ



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سعیده براز –نوسرآغازی 

      

 
32 

 کنم ازدواج جوری این قرار که حاال... کردم اقدام زودتر من که بزنه حرف خواست می علی
 خودم و ندم دخالت ی اجازه هم کس هیچ به و بگیرم تصمیم خودم برای خودم بهتره پس
 .بزنم حرف

 هم عروسی مراسم...ندارید جهاز توقع ازمن شما که همونطور نمیخوام مهریه شما از من ـ
 .نمیدونم الزم

 میشه؟ چیه؟مگه ها حرف این جون نادیا.... ا   :نازنین

 .اینه ازدواج برای من شرط.....شده بینی می که حاال ـ

 .دادم محسنوتوضیح حاج به کردم رو

 وباز خبرداشتید مالیمون بد وضع از و خواید می خودم خاطر به منو شما که طور همون ـ
 .نمیخوام چیزی شما از هم من گذاشتید پیش وپا کردید مردونگی هم

 برام که نازنین یا مامان ی چهره به اصال شب اون.... بود نادر به طعنه حرفها این ی همه
 توجهی هم علی اخمهای به حتی.... ندادم اهمیت نزن حرف تو که میومدن ابرو و چشم
 یرغ فشار هم دلیلش و کنم ازدواج خودم قلبی رضایت با من نیست قرار وقتی......نکردم
 .برقصن میزنم من که سازی به باید حاال پس.....هستش خودم خانواده مستقیم

 چیزی کیارش تا کنیم عقد سریع هم وبعد بریم خون آزمایش برای همه از اول شد قرار
 آزمایشگاه به زود صبح شد قرار....کنیم می اقدام ازدواج از بعد هم خرید برای....نفهمیده
 ی خونه توی گذاشتن ده ساعت شب هم عقد قرار...برنخوریم کیارش به تا بریم

 یتو نداشتن رفتن قصد هنوز که نادر خانواده ومادرش محسن حاج رفتن از بعد...خودمون
 .کنن بارونم متلک حرفهاشون با تا بودن منتظر سالن

 ارهد قسمتی یه کسی هر نخور غصه مادر... بشی خوشبخت شاالله ان  نادیا خب:نادر مادر
 .دیگه بود پیرمرد همین هم تو قسمت

 نه یول بدن نشون واکنشی اهانت ش برابر در علی یا مامان بلکه موندم منتظر ثانیه چند
 :گفتم عادی لحن با و زدم لبخند زور به... بشم کار به دست باید خودم بازم انگار
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 نوس به جوون   خیلی آقا حاج دل بعدشم....بخورم غصه یا بشم ناراحت باید چی برای نه ـ
 که دوندخن منو شوخیهاش با اینقدر بودیم اتاق تو که دقیقه چند همین نکنین نگاه سالش
 . بره دستم از جواهری همچین نبایدبزارم فهمیدم

 ودب مونده باز دهنش تعجب نادراز مادر....کرد  نگاه من به خشم با و کرد بلند نادرسرشو
 .گرفتم حالشو نداشت انتظار اصال که سئوالم این با منم....نگفت هیچی ودیگه

 الیتونم مشکل این بالخره... بزنین باال آستین نادر آقا پسرتون واسه خواین نمی راستی ـ
 !!شد؟؟ سفید دندوناشون مثل موهاشون وقتی....میشه برطرف کی

 اینکه از خوشحال من و میرفت وپایین باال تند تند که افتاد نادر ی سینه ی قفسه به چشمم
 .کردم عصبیش بالخره

 خبرعروسی هم زودی همین به....نداریم مالی مشکل اصال ما!...چیه؟ حرفها این :نارنین
 .میشنوین نادرو

 وحاجی منو کمک رو تونید می داشتید چیزی مشکلی اگه صورت هر در....... امیدوارم ـ
 ( من انداختم راه حاجی... حاجی چه نشده هیچی هنوز.)کنین حساب

 .وقته دیر دیگه بریم بابا...مامان پاشو :نادر

 داشت فشارعصبی زیر مدت این توی وجودم تمام... میشدم آروم من و میخورد حرص نادر
 .میگرفت آرامش تحقیر این از داشت حاال میشدو له

 دید نوم لبخند کردووقتی نگاه من به عصبانیت با فقط نادر آخر در ... رفتن نادر ومادر پدر
 .شد کالفه

 و خرابه حالم بودن فهمیده حرفهام از نگفت هیچی ها مهمون رفتن از بعد کس هیچ
 .ندارم حوصله

 هب نیازی پس...شدن خالص من دست واز رسیدن میخواستن که چیزی به دیگه اونام تازه
 اجمدارازدو قرار زیر بزنم و کنم لج نکنه که ترسیدن می این بیشتراز....نبود وبحث جر
 هم من ی خانواده و دررفاهی میگفت که خودش داشت خوبی مالی وضع محسن حاج...
 .بدن دست از رو کسی همچین خواستن نمی
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 بدون ادهس عقد مراسم قرارشد... نبینه رو ما کیارش تا رفتیم آزمایش برای علی با زود صبح
 جشن پیشنهاد محسن حاج...باشیم خودمون فقط و برگزاربشه ومهمونی  جشن هیچ
 که داره فایده چه نیست قلبم رضایت روی از ازدواج این وقتی آخه ولی... داد عروسی
 وعام خاص ی مسخره تا بشینم مسن مرد یک کنار و بپوشم عروس لباس... بگیریم مراسم
 .بشم

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

 این همیشه.... زدم پوزخند آینه توی تصویرخودم وبه انداختم سرم روی سفیدمو شال
 مردجوون یه و عروس لباس با...... اینطوری نه ولی...میکردم مجسم ذهنم توی رو لحظه

 یزنمم لبخند کردن می فکر دیگران ولی... زدم پوزخند هم باز و نشستم محسن حاج کنار...
 زا تو فقط مامان... مامان کاش ای....بگیرن درد وجدان کمتر شاید تا بود راحت خیالشون و
 ...بود مهم برات علی درد ی اندازه من درد کاش ای...بودی خبر با تنت ی پاره درد

 راحت دستم از که خوشحالی چقدر...نازنین   دست خوابت رگ که هم تو علی داداش
 این هب اصال....گفتم می قصه برات شب هر کم... معرفتی بی چقدر تو مهدی محمد...میشی
 لمد نزار... کن شادی و برقص کم...بگه قصه برات شبها کی بعد به این از که کردی فکر
 .بشه خون اینقدر

 من... نبود  گفتن بار سه به نیازی....بله دادم جواب وکیلم گفت اول بار برای وقتی عاقد
 .بود نمونده برام ای دیگه راه چون بودم راضی ازدواج این به واقعا

 خیلی... بود قشنگ...کردم بازش...داد دستم به رو ای جعبه محسن حاج مادر خانم فاطمه
 .بود قشنگ ولی نبود کشیدم می ام حلقه برای که رویاهایی و تصوراتم شبیه

 پس....بود نرسیده هدفش به مگه بود گرفته و ساکت اونم کردم نگاه محسن حاج صورت به
 بود؟؟ چی برای ناراحتی این

 ده یک خندیدو مهدی محمد حرکات به و زد لبخندی بهم همیشه مثل محسن حاج
 چی هر که بود خوشحال شاباش گرفتن از قدر این مهدی محمد...داد بهش هزارتومنی
 بهت قرونم یک   خوندی کور ولی بدم پول بهش منم که آورد در بود بلد بازی مسخره
 .تومن ده ی واسه میده ام قری چه ببین سوخته مادر...نمیدم
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 پس... نداشتم خوشی دل خونه این از... بود رفتن موقع دیگه... برداشتم اتاق توی از ساکمو
 رونهدخت زندگی از جدایی خاطر به بیشتر...نبودم ناراحت خونه این از رفتن خاطر به خیلی
 .بودم ناراحت ام

 ام خانواده از من تا سوارشن اونا خواستم خانم وفاطمه  محسن حاج از رسیدم که در جلوی
 کردم بغل محکم مامانو...بوسیدم رو مهدی ومحمد علی داداش... کنم خداحافظی

 . کردم ذخیره هام وعطرتنشوتوریه

 حرف زنت واز  بشی اذیت خاطرش به که نیست نادیایی دیگه میرم دارم من داداش -
 مامان به حواست حداقل ولی میرم من...کنه در به راه از نادرو میخواد خواهرت که بشنوی
 وت خاطر به بار هر مامان ولی....نشکونده مامانو دل حرفهاش با کم مدت این نازنین باشه
 .میدادم من بار هر دکترشو پول... بزنه بهم آرامشتو خواست ،نمی اومده کوتاه

 .کرد نگاه نازنین به عصبانیت با بعد و من به باتعجب علی

 مه خرید برای بار هر حتی داده خودش میگه بهت نازنین دونستم می ولی میدادم من آره ـ
 ودشخ برای و میگه دروغ بهت ولی میگیره  پول ازتو که دونستم می...داد نمی بهم پولشو
 .برمیداره

 ریفک مشغله این از وبیشتر نشه خراب باهم اتون رابطه تا نزدیم دم مدت این ومامان من
 هر پرممیس تو دست مامانو... بگم بهت دونستم الزم میرم دارم که االن ولی... باشی نداشته
 .باش داشته هواشو خدا رو تو... باال میره فشارش میشه ناراحت که بار

 تونستن بود شوک تو هنوز حرفهام شنیدن از که نازنین... کردم بغل ونازنینو رفتم هم بعد
 گوشش در و کردم استفاده فرصت از ومنم .. موند حرکت بی و بده نشون العملی عکس
 :گفتم

 .نازنین بخوابی راحت شبها بزاره وجدان عذاب امیدوارم-

 بهش... بود نشسته پشت خانم فاطمه....رفتم ماشین سمت به و شدم جدا نازنین از سریع
 .نکرد قبول بشینه جلو که کردم اصرار چی هر

 .ترم راحت پشت من ولی میرسونه شعورتو این....دخترم بشم فدات ـ
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 بچه تیوق که افتادم خدابیامرز بابام شعر یاد و دادم تکیه شیشه به سرمو نشستم وقتی
 .میخوند برام بودم

 نداره ماه داره صورتی                    نداره شاه دارم دختری 

  نمیدم کسونش همه به                       نمیدم کسون ش کس به

 باشه اطلس تنش پیرهن                 باشه کس که میدم کسی به

 کجایی؟؟؟ باباجون ...آه

 خوشگال نناز خوشگلیت به دخترم:)میگفت همیشه که افتادم مامان ی جمله این یاد
 بودم ننشسته محسن حاج کنار االن داشتم شانس اگه میگفت راست (ندارن شانس

 .....رم  کنا سفید موی با زندگیم مرد حاال ولی بودم سفید اسب با رویاهام مرد منتظر من.....

 ودب قدیمی بود قشنگی ویالیی خونه.... رسیدیم خونشون به ساعت یک گذشت از بعد
 سنمح حاج مادر خونه کنم فکر...بمونه پا سر تا رسیدن کلی بهش بود معلوم...وکلنگی
 .باشه

 برامون هم بعد... اومد سمتمون به دست به اسپند و شد خونه وارد ما از زودتر خانم فاطمه
 .داد نشونم خوابو اتاق و گرفت دستمو...گذاشت کنار صدقه

 خواستی چیزی اگه بخوابم میرم ام خسته خیلی من است آشپزخونه هم اینجا دخترم ـ
 رفتم من... بپرس محسن از نبودی بلد هم چیزی جای... هست یخچال تو چیز همه بخوری
 نداری؟ کاری

 خب لیو.... بخوابیم اتاقم تو بریم من با بیا هم شما نرو نه کنم اصرار بهش میخواست دلم
 .نیستیم تنها خونه این تو محسن حاج و من باقیه شکرش جای هم باز نمیشد

 روی...ترسیدم می... کنم عوض لباسمو نکردم جرئت حتی ولی رفتم خواب اتاق سمت به
 شوکت اومد وای ای ولی....نیاد اتاق این به محسن حاج کردم دعا دعا و نشستم تخت ی لبه
 چشمی زیر بود بهم پشتش چون...خوندم امو فاتحه  کارش این با آورد در تنش از

 موهاش....داشت متوسطی هیکل....بود مونده خوب سنش به نسبت..…کردم ارزیابیش
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 صابمواع بیشتر این و رسید می نظر به سنش از تر جوون خیلی کل در نبود سفید خیلی
 .کرد می خرد

 قبع به و پریدم جام از ها گرفته برق مثل و ترسیدم گرفت قرار دستم روی که دستی با
 .خورد تخت تاج به سرم محکم که رفتم

 !!دختر؟؟؟ کنی می چیکار ـ

 نزنین؟ دست من به نخوام من وقتی تا نذاشتیم قرار باهم ما مگه.... مگه ـ

 .لرزیدم می و گفتم حرفهامو پته تته با

 .انداخت پایین سرشو و شد ناراحت که دیدم وضوح به

 ندادی جوابمو کردم صدات چی هر که بودی فکر تو اینقدر ولی هستم قولم روی من آره ـ
 ... که شد ،این

 قولم سر من نترس.... نه میخوام صحبت هم ،یک همدم یه من گفتم بهت من هست یادت
 .هستم

 آیا که پریشونم افکار ی همه با موندم ومن رفت بیرون اتاق از ناراحتی با محسن حاج
 نه؟؟ یا کنم قبول حرفهاشو

 تا مرفت پذیرایی به زود اومد صدا همون دوباره...شدم بیدار خواب از عجیبی صدای با صبح
 ستد به ساتور و خونی پیشبند با که دیدم خانمو فاطمه و محسن حاج... خبره چه ببینم
 کنهن ...خدا وای افتادم دیدم که ترسناکی  فیلمهای یاد لحظه یک...هستن آشپزخونه توی
 .نیست طمع بی گرگ سالم فهمیدم می باید اول همون از!!...باشن؟؟ وجانی قاتل اینا

 نخاطراومد به محسن حاج...کرد بیدارت مون وصدا سر اگه ببخشید...بیدارشدی؟ دخترم ـ
 .کرد وقربونی گوسفند این زندگیش به تو

 و مشست وصورتمو دست...خندیدم خودم مسخره افکار به و کردم نگاه گوسفند ی کله به
 .کنم کمکشون رفتم
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 ساله بیست دختر یه مثل هنوزم تخته به بزنم موندین خوب ماشاالله جون مادر ـ
 .تَروف رزین

 ام بعدشم...اومد دنیا به محسن که بودم ساله پونزده...کردم ازدواج زود من آخه ممنونم ـ
 نک باور...میداد قوت بهمون بود وتازه محلی ولبنیاتمون میخوردیم حیوانی روغن ها قدیم
 .میخوردم جوونی که حیوانیهایی کره همون خاطر به االنم قوت

 ودب استخوانها کردن خرد مشغول و نگفت چیزی بخیر صبح و سالم از غیر به محسن حاج
  داخل و میکردم قسمت معین ی ازه اند به رو ها گوشت خانم حاج از تبعیت به هم من...

 ندوگوسف جیگر خانم فاطمه شد تموم که ها گوشت بندی تقسیم کار...میذاشتم نایلون
 شمار هب قدیمی زنی اینکه با خانم فاطمه شدیم صبحانه خوردن مشغول سه هر و کرد کباب
 از ییعن... نپرسید چیزی هم دیشب از شکر رو خدا... نبود قدیمی افکارش اصال ولی میومد
 خبره؟؟ با محسن وحاج من وقرار قول

 ندارین؟ کاری....وبیام بدم همیشگی جای ببرم رو ها گوشت میرم من مامان ـ

 .ناهارحاضره برای هم آبگوشت بیایی تو تا...پسرم سالمت به نه ـ

 اشپ ساق روی تا بلندیش که داشت تن به گلی گل پیراهن داشتم نظر زیر خانمو فاطمه
 گهن خودمون برای که رو گوشتی از قسمت یک...میرسید کارهاش ی همه به فرز و تند و بود
 هم ازوگ شعله...زمینی سیب و پیاز و نخود یکم با گذاشت گلی دیزی یک داخل و بود داشته
 .داشتم نظر زیر حرکاتشو کنجکاوی با که کرد نگاه من به برگشت و کرد کم

 یخیل عوضش ولی بپزه تا میکشه طول آبگوشت این چون دخترم نیستی که گشنه ـ
 .میشه خوشمزه

 توق یه دیزی این راستی نمیشه ام گشنه حاالها حاال خوردم صبح که جیگری اون با نه ـ
 !!نه؟؟ مگه گلی!؟ نترکه

 .نمیشه طوری باشه کم گاز ی شعله اگه دخترم نه ـ

 پیف و بدبختی هزار با بده جزش اونو تا برد حیاط به و برداشت گوسفندو ی کله خانم فاطمه
 یرزنپ نبود خوب ولی ....خورد می بهم داشت حالم اصال کنم کمکش تا رفتم جلو کردن پیف
 گذاشت جوش آب داخل رو پاچه کله اول خانم فاطمه...بده انجام رو کارها ی همه خودش
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 ها هپاچ از یکی تونستم فقط من...بدیم جزش رو موها ی مونده باقی و بشه کنده موهاش تا
 ای پاچه اون... بودم خانم فاطمه عمل سرعت به کردن نگاه حال در همش و کنم پاک رو
 .کردم افتخار خودم هنر به و گرفتم صورتم مقابل بودمو کرده تمیز خودم که

 نکردی؟ پاک پاچه کله حاال تا ـ

 .گرفتیم می طباخی از حاضری واال نه ـ

 نظرتو خوردی که صبح فردا... داره خوردن پاچه کله این ولی...تر   زحمت بی اون خب آره ـ
 .بگو

 ...دخور  بهم حالم وای... کردم فرار مهلکه از رسید شیردون و سیرابی کردن پاک به که کار
 .کشیدم سرک جا همه به گردگیری ی بهونه به و گرفتم دستم دستمال

 هم یکی بود خانم فاطمه برای ها اتاق از یکی... بزرگ پذیرایی ویه داشت خواب تا سه خونه
 . محسن حاج برای هم یکی اون و من برای

 ردمک تیلیت آبگوشتو... بود شده معرکه بود دیزی عجب وای... خوردیم سه ساعت ناهارمونو
 و تازه نخورد سبزی با...میشنوین چیزی یه میگم چیزی یه اصال..کوبوندیم هم رو وگوشت ش
 سنمح حاج... دندونم الی رفته تازه گوسفند ی تازه گوشت ی مزه... بود عالی ترشی و دوغ
 تازه خون عاشق که شدم ها آشام خون این مثل... بکشه گوسفند یک باید هرماه دیگه
 . میخوام تازه گوشت منم دیگه حاال از....ان

 و نمحس  حاج لبخند متوجه و گرفتم باال سرمو میخوردم غذا لذت با داشتم که طور همین
 .شدم مادرش

 .ودمب نخورده خوشمزگی این به دیزی حاال تا... !! میخورم غذا تند تند اینقدر ببخشید ـ

 .کردی باز مادروهم منو اشتهای خوردی اشتها با بس از اتفاقا.. نادیا جون نوش ـ

 . کردم اکتفا لبخند یک به

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

 .داره کارت مامانت نادیا ـ
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 .گرفتم ازش رو گوشی و رفتم خانم فاطمه سمت و کشیدم دست ظرفها شستن از

  سالم ـ

 عزیزم؟ خوبی... دخترم سالم ـ

 .خوبم مامان آره ـ

 نداری؟ مشکلی ـ

 .ممنون خوبم که گفتم مامان نه ـ

 حصب از کیارش این ولی.... میزدم سر بهت میومدم امروز باید نیومدم که ببخش دخترم ـ
 گفتیم...پیشت بیایم نکردیم جرئت کدوممون هیچ... میده کشیک داره در جلوی اومده
 .میکنه پیدا آدرستو

 .بیفته آسیاب از آبها تا اونجا نمیام مدت  تا منم آره ـ

 میکنهن جرئت دیگه...کردی قیچی نازنینو دم   خوب دیشب نادیا راستی...بهتره اینجوری آره ـ
 ازب نمیداد ما به و میگرفت ازش که هایی پول خاطر به کلی هم علی...بزنه وکنایه نیش

 .کرد خواستش

 .نکنه اذیتتون دیگه و بشه آدم امیدوارم ـ

 دیگه چیزهای یا خاطرجواد نمیگیرن؟به سخت خوبه؟بهت باهات رفتارشون دخترم ـ
 نمیزنن؟؟ سرکوفت

 :گفتم بشنوه خانم فاطمه که طوری بلند صدای با

 هم محسن حاج... میدونه دخترش مثل منو...داره دوستم خیلی خانم فاطمه جان مامان ـ
 .واقعیه مرد یه سرم سایه اینکه از خوشحالم...مهربون   خیلی

 .دش راحت خیالم دیگه حاال ولی باشی ناراضی نکنه ترسیدم می همش شکر رو خدا خب ـ

 حاج برگشتم....بشم خودم زودباور مادر ،قربون گذاشتم رو گوشی خداحافظی از بعد
 .میزنه لبخند بهم که دیدم محسنو
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 نمیاین؟ شما میرم دارم من مادر ـ

 .بمونه تنها نادیا نمیخوام.. محسن نه ـ

 

 بیام؟ همراهتون منم نیست مشکلی اگه خب ـ 

 هرسه بعد ی هفته محسن برو تو...ازدواجتون   اول روز نداره شگون ولی نه که مشکل ـ
 .میریم مون تایی

 : پرسیدم خانم فاطمه از رفت محسن حاج وقتی

 برم؟؟ من نداشت شگون که رفتن کجا ـ

 !!!قبرستون ـ

 .میکنه ام مسخره و میکنه توهین بهم داره کردم فکر

 .خدابیامرزش زن قبر سر ـ

 .خانم فاطمه بیامرزدتش خدا ـ

 .نیستی راحت من با میکنم فکر.... میشم اذیت خانم فاطمه نگو من به ـ

 خوبه؟ جون مادر راحتین شما جور هر باشه....چیه حرفها این نه ـ

 .بهترشد اینطوری-

 خاک؟؟ سر میره هفته هر هنوزم که داشت دوست همسرشو خیلی محسن حاج راستی-

 نه ـ

 !!!نه؟؟؟ ـ

 .آوردم می در شاخ تعجب از داشتم چون زدم داد تقریبا

 .بود ناراضی محسن بیشتر ولی بود اجباری ازدواج یه اونها ازدواج ـ
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 کنارم و برگشت قدیمی آلبوم یک با دقیقه چند از بعد و رفت اتاق به و شد بلند خانم فاطمه
 .نشست

 بود مخان خیلی ولی نبود خوشگل..   مهتاب این ببین....بدم نشونت مهتابو تا اینجا بیا ـ
 مدام و نبست دل بهش شد دار بچه ازش که هم وقتی حتی نداشت دوسش اصال محسن...

 خاطر به مهتاب وقتی...کرد زندگی و موند نزد، دم مهتاب ولی...میکرد محلی بی بهش
 تنرف با تازه... بوده توجه بی اون به چرا که گرفت وجدان عذاب محسن مرد قلبی ناراحتی
 وت پسرم...داشته رنگی پر نقش چه اون زندگی تو ومهتاب شده تنها چقدر فهمید مهتاب
 .برنمیراره ازسرش دست ام لحظه یه وجدان عذاب کشید، زجر خیلی مهتاب نبود

 آره؟...باشه پسرشون باید اینم ـ

 .برمیگرده و میشه تموم سربازیش دیگه ماهه تاچند امید آره ـ

 آره... من سراغ اومده حاال داده دقش و کرده اذیت اشو بیچاره زن اومد بدم محسن حاج از
 .داره وجدان عذاب مثال خودش جون

 و فتگ سالمی لب زیر بود ناراحت و پکر خیلی برگشت قبرزنش سر از محسن حاج وقتی
 هفاطم و شدم ظرفها شستن مشغول من ....خوردیم تنهایی شامو ومادر من رفت اتاقش به
 .بخوابه که رفت هم خانم

 رفظ مشغول حالت همون با و باشن آزاد یکم تا کردم باز موهامو نیست کسی دیدم وقتی
 .شدم شستن

 بریزی؟ برام چایی یه میشه ـ

 کرش رو خدا..... سینک تو افتاد دستم از ها بشقاب از یکی و کردم هول محسن حاج بادیدن
 .نشکست

 .میارم االن بله... بله ـ

 تمشس رو ظرفها منم نشست و کشید عقب رو آشپزخونه های صندلی از یکی محسن حاج
 .گذاشتم جلوش و ریختم چایی براش و

 بشینی؟ میشه ـ
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 .نشستم ازش فاصله با دادن جواب بدون... داشتم کم همینو

 ریزی؟ نمی چایی خودت برای ـ

 .خوردم من نه ـ

 .میاد بهت باز موی چقدر ـ

 .بستم موهامو زود و کردم خطر احساس حرفش این با

 .ببندی موهاتو دوباره که نگفتم اینو ـ

 وپیمون پر آه یه و انداخت پایین سرشو بود شده ناراحت من حرکت این از که محسن حاج
 .کشید

 نیمیک فکر تو که میدونم کنم روشن برات رو چیزهایی یه ازدواجمون درمورد خواستم می ـ
 قداما خودم نفع به تو به کمک جای به اومد پیش شرایطش تا که طلبم فرصت آدم یه من
 .کردم خواستگاری ازت و کردم

 .دقیقا: گفتم دلم تو

 راغس کردی دل درد باهام بیمارستان تو که روز اون از بعد... نیست اینطور کن باور ولی ـ
 وستهامد از یکی دختر گفتم...نبردم تو از اسمی البته... رفتم میشناسمشون که نفر چند
 کنم یمعرف بهتون اونو هستین دختر دنبال پسرتون برای اگه وقاری با و خوب دختر خیلی

 حقیقتو اول همین از دیدم منم پرسیدن شما اقتصادی وضعیت و خانواده مورد در اونام...
 ارند خانوادش ولی زندان افتاده مالی مشکل خاطر به بزرگترت برادر گفتم....بهتره بگم
 با هم اونها خب....نیست خوب مالیتون وضع وزیاد کنن آزادش که میکن تالششون ی همه
 نتیجه هب کارم این دیدم وقتی...نداره ازدواج قصد پسرشون که میگفتن موضوع این شنیدن
 حقیقت و کیارش دنبال افتادم مینویسن خواهر پای به برادرو گناه زمونه این تو و نمیرسه
 اوضاع کنیم شکایت ازش اگه دیدم...داره  نوچه هم کلی و خطرناکیه آدم چه دیدم کردم
 در ودمخ عقد به رو تو بهتره که رسیدم تیجه این به تالش هفته یک از بعد...میشه بدتر
 .یباش آرامش در تو حداقل میخواستم من ولی بود تو برای اجباری ازدواج که درسته.بیارم

 .نبود کننده قانع برام حرفهاش از کدوم هیچ ولی بودم ساکت موقع اون تا اینکه با
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 .کردید ازدواج من با خواهی خیر روی از وفقط فقط کنم باور میخواین یعنی ـ

 .کرد نگاهم حالش بی چشمهای با و آورد باال سرشو محسن حاج

 اینکه اب...میندازه یادش به منو زدنت حرف طرز بیشتر البته... میندازی کسی یاد منو تو ـ
 .افتادم اون یاد دیدم رو تو وقتی ولی نیستی شبیهش خیلی

 مهتاب ؟؟؟ منظورتون ـ

 .شد خیره بهم تعجب با محسن حاج

 شباهتی هیچ من ولی... دیدم هم خانمو مهتاب عکس... دیدم مادر با رو ها آلبوم امروز ـ
  .بینم نمی

 .هستی آروم و ،معصوم پاک  اون مثل...شبیهشه اخالقت که گفتم میدونم ـ

 !چیه؟ برای دلتنگی همه این دلیل حاال...نداشتید دوست مهتابو شما که گفت مادر ـ

 .شده سرد چاییش دیگه کنم فکر برداشت فنجون دور از دستشو محسن حاج

 .دادم دست از رو ای فرشته چه فهمیدم حاال... وجدان عذاب ـ

 ، داده می عذابش دیدتش نمی بوده زنده تا بدبخت زنه...بگیر وجدان عذاب.. حقته خب
 قضاوت هتون نمی آدم...میکنم اشتباه من شاید نمیدونم البته...کنه توبه افتاده یادش حاال
 .میدونه مقصر خودشم حد این تا که وقتی کنه

 یربخ شب و برداشت دست کردن دل و درد از شد کشیدنم خمیازه متوجه وقتی محسن حاج
 . گفت

 

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

 دیگه... بودم کرده عادت چیز همه به بود گذشته جدیدم ی خونه به اومدنم از هفته یک
 ولی... میداد ارامش بهم حسابی خانم فاطمه وجود  ... بودم بلد رو آشپزخونه وسایل جای
 حسابی ام حوصله ...کردم می دوری ازش مدام و نبودم اونجا من بود محسن که جا هر بازم
 باری چند هم وزیبا سوسن حتی... برم تونستم نمی دیگه هم آرایشگاه...رفت می سر



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سعیده براز –نوسرآغازی 

      

 
45 

 میشدن روم...رفتم طفره حقیقت گفتن واز گفتم چیزی یه هربار من ولی گرفتند سراغمو
 میشد ادعام قدر اون که منی... کردم ازدواج ساله پنج و چهل مرد یک با بگم بهشون
 چه حاال ...کردم می رد غرور با رو خواستگارها ی وهمه  باشه ب ل باشه ا ل باید شوهرم
 خواستگاری ازم داداشش برای چون بود زیبا روی زیاد حساسیتم..بود اومده گیرم شوهری
 نمحس حاج دیدن از بعد زیبا میترسیدم و کردم ردش کوتاهش قد خاطر به من و بود کرده
 .بندازه تیکه بهم

 .دقیقه یه اینجا بیا.....دخترم نادیا ـ

 .ایستادم بود، دستش تلفن که حالی در خانم فاطمه روی به ورو اومدم بیرون اتاقم از

 .بپرسم رو نادیا نظر کنید صبر فقط... نه؟ که چرا حتما ـ

 ؟کنم قبول مادر بگم چی... کرده دعوتمون شام برای امشب زده زنگ...مادرت   دخترم نادیا-

 .دونید می صالح خودتون جور هر باشه ـ

 .میشیم مزاحمتون امشب پس موافقه هم نادیا ـ

 .حافظ خدا شما قربان نه ـ

 ولی کرد م ن م ن یکم محسن حاج گفت بهش امشبو ی برنامه مادر اومد محسن حاج وقتی
 .کرد قبول بعدش

 .میکنم کنسلش میزنم زنگ من بگید دارین مشکلی اگه خب ـ

 .زهرا بهشت برم خواستم می من فقط.. فقط... نادیا نه ـ

 .کنی پخش  خیرات براش قرار و است شنبه پنج امروز نبود یادم اصال مادر آخ ـ

 یریمم اونجام ،از میکنیم پخش خیراتو و قبرش سر میریم هم با اینه فقط مشکل اگه خب ـ
 .علی خونه

 . زهرا بهشت بیای همراهمون نمیشی ناراحت یعنی نادیا ـ

 .ندارم منم ندارید شمامشکلی اگه نه ـ
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 .کرد نگاهم لبخند با و زد برق چشماش دوباره محسن حاج

 . زهرا بهشت بریم تا شدیم آماده و پختیم حلوا خانم فاطمه با

 نم خوند می وقرآن دعا براش مدام و پایین بود اخته اند سرشو مهتاب قبر سر محسن حاج
 هب چشمم دور از ولی کنم پخش مردم میون رو حلواها تا شدم بلند فاتحه ازخوندن بعد هم
 قفسه روی دستش هم محسن حاج مالیدو می محسنو حاج های شونه داشت که بود مادر
 .بود اش سینه

 :گفتم خانم فاطمه به رو و نزدیکشون رفتم

 . شدم نگران نیست خوب حالشون انگار دیدم محسنو حاج-

 :گفت و کرد بلند سرشو محسن حاج گفتم دروغی عجب وای

 !شدی؟ نگرانم  ـ

 .میاره سرجاش حالتونو بخورین حلوا این از افتاده فشارتون شاید آره خب ... خب ـ

 یه هاگ نمیگی....کنی؟ می اینطوری خودت با چرا تو آخه... بخور حلوا این از یکم پسرم آره ـ
 .کنم چیکار من بیاد تو سر بالیی

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

 ولی شهب سبز جلومون کیارش وقت یک نکنه کردم فکر این به رسیدیم کوچه سر به وقتی
 .شد راحت خیالم دیدم رو کوچه داخل وقتی

   !کرده؟ دعوت اشو خانواده چی واسه نازنین آخه... اومد بند نفسم شدیم که خونه وارد

 داماد خوش   دلش چقدر... نخوریم چشم مثال تا کرد دود اسپند برامون و اومد جلو مامان
 روی با همه کردم احوالپرسی همه با دونه دونه...داره؟ خوردن چشم ساله پنج و چهل
 تا...مرگشون   چه اینا نمیدونم من... اش خانواده و نازنین جز به کردند استقبال ازم خوش
 ازدواج که االن بشم عروسشون وقت یه نکنه که میکردن تَخم اخمو برام ازدواجم از قبل
 نمی جرئت قبال ها بیچاره...بودن اومده هم هاش بچه با مهری....طورین این بازم کردم
 الح خوب علی داداش اینکه مثل...میزد نیششون جوری بد نازنین چون بیان اینجا کردن
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 چشم القب خورده جایی به سرش انگار هم نادر این....نمیاد در جیکش دیگه که گرفته نازنینو
    !شده؟ چش امشب !نبود چرون

 .کنم عوض لباسمو تا رفتم سابقم اتاق به مامانم با

 خوبی؟...بود شده تنگ خیلی برات دلم دخترم بشم فدات ـ

 .شوی دور یا بمیری یا شوی عزیز خوای می اگر که میگن راست

 نداره؟ کارت به کاری که نازنین.....خوبی؟ خودت تو...جون مامان خوبم من ـ

 :گفت و خندید مرموزانه مامان

 رو ارهند جرئت...نگو که شده راه به سر قدر این گفتی علی به حقیقتو تو که شب اون از ـ
 .سنگین   سر باهاش هم هنوز علی ولی....بزنه حرف داداشت حرف

 کرده؟ اشودعوت خانواده من پاگشایی برای چرا حاال-

 یم نادر که انگار... شنیدم داداشش با تلفن پای حرفهاشو...کنه دعوت خواست نمی اون ـ
 بهش و کنه می مخالفت نازنین ولی خواسته می آدرستو... ببینه رو تو شده جور هر خواسته
 یجلو باید که موقع اون...کرده دعوتشون همین برای ببینه رو تو که بیاد امشب میگه
 تلیاق...دنبالت افتاده گذشته کار از کار که حاال بود ماست مثل ایستاد می اش خانواده
 باشه؟ نده رو بهش اصال امشب... نداشت تورو

 .بود افتاده کردن غلط به نشده هفته یک هنوز ...نشست لبم روی  لبخندی

 .بیا زود هم تو ها مهمون پیش برم من مادر ـ

 : گفت و شد اشک از پر چشماش... پیشم اومد مهری رفت که مامان

 . گرفت روهم تو دامن جواد کارهای آخرعاقبت ـ

 بدتر حالش من گریه از مهری وقت یه تا نکنم گریه تا کردم کنترل خودمو زور به
 فقط میدونست منو ارزش و کرد می درک منو ام خانواده توی که کسی تنها شاید...نشه
 .بود مهری
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 ااینج به کارم که بود خودم تقصیر اصال...داره قسمتی یه کسی هر خب... جون مهری نه ـ
 راهم سر خوبو مرد یه خدا شکر رو خدا ولی... شدم ازدواجی همچین به مجبور و شد کشیده
 . داره دوستم چقدر نمیدونی...داد قرار

 تو مثل زیبایی و دخترجوون وگرنه...میزنی من دلخوشی برای رو حرفها این میدونم خوب ـ
 .باشه داشته تیپ وخوش خوشگل و جوون شوهر یه داره حق

 یاب...شد عوض نظرم و رفتم سقف یه زیر باهاش اینکه تا داشتم رو تو نظر منم خب آره ـ
 .رسی می من حرف به ببین رفتارشو و اخالق جمع توی بریم

 حتی...نداشت گناهی هیچ بیچاره اون چون کردم آروم رو مهری بود وترفندی دروغ هر با
 ولی نباشه ریسک دنبال....راضیه درآمدش و کارش به بود گفته جواد داداش به بارها
 .نبود بدهکار حرفها این به گوشش جواد داداش

 ستر  از قبال بود شده تر جذاب صورتم ، آرایش با کردم نگاه آینه تو خودمو بارآخر برای
 آزاد هدیگ حاال ولی کردم نمی آرایش... کردی؟ خوشگل کی برای:میگفت که نازنین حرفهای
 هک سفیدی شال   همراه بودم کرده تنم مشکی دامن کت....کردم مالیمی آرایش البته بودم
 یا ندام بودم مجبور توپرم وهیکل بلندم قد خاطر به همیشه ... داشت ریزی مشکی گلهای
 .بپوشم بلند های پیرهن

 .بود اونجا نازنین...زدم سر آشپزخونه به اول

 .کنم کمکت هست کاری ـ

 رامب محسن حاج تازه که طالم سرویس و دستم النگوهای به که حالی در ناراحتی با نازنین
 .بشین برو تو نیست کاری نه :گفت کرد می نگاه بود خریده

 رو مهدی محمد و بوسیدم همشونو بودن اونجا وساحل سارا رفتم مهدی محمد اتاق به
 .کردم بغل محکم

 رقصی؟ نمی شده، خالی کمرت تو قر دیگه چیه وروجک آی ـ

 کردی؟ عروسی تو عمه :سارا

 .عمه آره ـ
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 .زیاده سنش خیلی که آقاهه اون آخه :ساحل

 .میشدی بازیگر یه زن باید حداقل خوشگلی خیلی بودی حیف تو عمه : سارا

 .بود آرزوها همین قبال هم، خودم ذهنم توی... زدم لبخند فقط حرفهاشون مقابل در

 .برگشت سمتم به نگاهها ی همه شدم پذیرایی وارد بگم که داشتم چی ندادم جوابشونو

 .بشین پیشم بیا گلم عروس ـ

 شروع خانم فاطمه...نشوند خودشون بین ومنو گرفت فاصله محسن حاج از خانم فاطمه
 و کردم ذوق کلی منم ...زدن حرف نادر مادر برای هنرهام و من از کردن تعریف به کرد

 من خواستگاری مراسم برای پیش وقت چند تا نادر مادر همین اینکه از شدم خوشحال
 اومده هم باز حاال بشه امید نا من از و ببینه خودش چشم به منو ازدواج تا بود آورده پسرشو
 حرفهاشون به داشتم که طور همین.... پسرش آبروریزی از جلوگیری برای بار این البته
 و تبمر  خیلی...شد گرفته سمتم به کنده پوست های میوه از پر بشقاب یه دادم می گوش
 اب همه... نکردم تعجب  من فقط....بود چیده هم کنار و بود گرفته پوست رو ها میوه تمیز
 .داد دستم رو میوه بشقاب که کردند می نگاه محسن حاج به تعجب

 .بگیر جان نادیا بیا ـ

 .ببینم والعملش عکس تا کردم نگاه نادر به بار اولین برای و گرفتم ازش لیخند با رو بشقاب

 همین...کرد می نگاه من به خشم با و بود گذاشته لبش روی اشو شده مشت دست نادر
 مهری به بعد و گذاشتم دهنم توی رو میوه از قاچ یه کردم می نگاه نادر به لبخند با که طور
 پذیرایی از زود نموندو دور نادر نگاه از که زدم چشمک یه کرد می نگام شوق و ذوق با که
 .رفت ها بچه اتاق به و شد خارج

 کلی  امشب فقط یعنی داشت هوامو مدام و کشید غذا برام محسن حاج بازم شام موقع
 .نادر دق ی آینه بود شده ...بودم  محسن حاج ممنون

 باسمول  اتاق تو برم خواستم می میومد بیرون حاال مگه دستشویی رفت نادر رفتن، موقع
 با و رونبی بیاد لحظه همون ترسیدم بود اتاق کنار دستشویی چون ولی بریم که کنم عوض
 .بشیم روبرو هم
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 . بریم شو آماده برو گرفته خوابم دیگه من دخترم ـ

 که ولباسم... کنم عوض لباسمو تا اتاق تو رفتم شدم پا مجبوری خانم فاطمه حرف این با
 .بود شده گرد تعجب از چشمهام....تو اومد نادر و شد باز اتاق در کردم عوض

 .داد تکیه بهش و بست و در نادر

 بهم بود سالت 51 وقتی میاد یادت...؟ کردی من با رو کار این چرا!...چرا؟ آخه نادیا ـ
 و یستن اتفاقی اینا گفتی می...یکیه من اسم اول با اسمت اول که خوشحالی چقدر میگفتی
 آینده رد گفتی می و دونستی می خودت خواهر مثل نازنینو یادت...بگیریم نیک فال به باید
 !!ریختی؟؟ بهم هامونو نقشه ی همه چرا...شد؟ چی پس میشه برات شوهرخوبی خواهر

 راچ...بودی؟ مترسک مثل چرا بود یادت حرفها این که تو ... یادته هنوز اینا... جالبه.... هه ـ
  حرفها اون....نشدی؟ وپناهم پشت عشقش   وپناه پشت سخت های لحظه که مرد یه مثل
 تو خونمو مدت همین تو .. شد عوض زود خیلی نازنین بود، هام بچگی دوران مال هم
 شب میدونی...برداری داداشم سر از دست و کنی ازدواج باید بال االو که کرد شیشه

 تو اومدی کنم ازدواج کی با نداره اهمیتی برات چون گفت...گفت؟ چی بهم خواستگاری
 داشتی؟؟ ازم انتظاری چه حاال خب....مراسم

 می سیک کناربغل شبها میدونه ارزشمو و قدر که کنم می زندگی کسی با خوشبختم االن من
 ....که خوابم

 ویر دستشو و کرد حمله سمتم به نادر... کرد دیوونه نادرو ولی بود دروغ حرفم اینکه با
 .کردم می سکته ترس از داشتم... گذاشت دهنم

 لطغ... بخوابی ای دیگه کس بغل من از غیر به کنی می غلط نگو،...شو خفه... شو خفه ـ
 .منی مال فقط....فقط تو... فهمی می....کردی

 عصبانی اونو قدر این حاال تا... بیرون بود زده حدقه از عصبانیت شدت از نادر چشمهای
 کرد شروع بعد. بود بعید ازش واکنشی همچین دیدن و بود آروم همیشه یعنی...بودم ندیده
 .اش شده قفل های دندون الی از البته زدن حرف به

 مادرم خواستگاریت بیام بود قرار که روزی دادن ،بازیم گفتن دروغ بهم ونازنین مادر ـ
 بیا فتگ نازنین تو خواستگاری شب...بیمارستان ببرمش شدم مجبور زد مریضی به خودشو
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 دیر من....میده مثبت جواب پیرش خواستگار به و فروشه می پول به رو تو چطور نادیا ببین
 .فهمیدم دیر خیلی بود نقشه یه اینها ی همه فهمیدم

 و نکنم فرار تا بود گرفته محکم بازومو بود، دهنم روی دستش نادر که حینی همین در
 ازنینن از غیر به کسی که بودم خوشحال چقدر ومن شد اتاق وارد نازنین.... بشنوم حرفهاشو
 .نبود

 .فرارکردم نادر دست از و شدم مسلط خودم به نازنین دیدن با

 شوهردارم زن یه دیگه من بفهمون بهش و باشه داداشت به حواست خواهشا نازنین ـ
 داداشمو شوهرم به ببینم برخوردی همچین دیگه یکباره اگه... باشه داشته نظر به ونباید
 .میگم

 .گشت می دنبالش نادر مادر ...اومدم بیرون اتاق از من و نشست بیحال تخت روی نادر

 که زاری گریه و التماس بودن اومده هستن من اتاق تو ....بفرمایید :گفتم گوشش در
 .خانم نبرده آبروتون تا کن جمع پسرتو برو...پیشش برگردم ببخشمشو

 .رفت و کرد نگاهم ترس با نادر مادر

 .شدن گیر در گرامیش داداش   با حسابی کنم فکر ندیدم نازنینو خداحافظی موقع

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

 جواب ودب زیبا نه، خدا وای.... بدم جواب تلفنمو تا رفتم میز سمت به گوشیم زنگ صدای با
 راحت خیالم شد قطع تماس وقتی....کنه جیمم سین خواست می باز کنه قطع تا ندادم
 . رسید پیامک یه که برم بیرون اتاقم از خواستم ...شد

 تمامان از تونو خونه آدرس... رفتی و کردی ازدواج که خبر بی نمیدی منو جواب دیگه حاال ـ
 .میام دیوار روی از نکن باز درو تونی می اگه حاال میام دارم گرفتم

 . کردم ازدواج ساله وپنج چهل مرد یه با چطوربگم کنم چیکار حاال

 هب... میره آبروم وگرنه نیاد هم زیبا رفتن تا کنه خدا.... نیست محسن حاج شکر رو خدا
 .میاد مهمون برام داره که دادم خبر خانم فاطمه
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 وفا بی سالم ـ

 جون زیبا سالم ـ

 داشت چشمهاش اون با ولی بود معذور ناسزا و فحش دادن از خانم فاطمه حضور خاطر به
 .کشید می ونشون خط برام

 عروسی میخواد نداد خبر دوستش به حتی... وفاست بی خیلی عروست.... مادر خوبی ـ
 .کنه

 وتاد شما اتاقم، تو برم من تون اجازه با حاال.....شد ای دفعه یه آخه نیست جوریام این نه ـ
 . باشید راحت

 .راحتیم ما....  برید خواید می ما خاطر به اگه ـ

 .بکشم دراز یکمی برم دارم دوست خودم نه ـ

 .گرفت رانم از محکم نیشگون یه زیبا خانم فاطمه بارفتن

 میکنی؟ همچین چرا میشه کبود... داره درد... کنه ذلیلت خدا...آی ـ

 من زا رو مهمی این به قضیه تو وقت هستیم،اون صمیمی هم با میکردم فکر که باش منو ـ
 .کردی پنهون

 هواینک ...بدم توضیح براش امو خانواده اوضاع و کیارش های مزاحمت ی قضیه شدم مجبور
 .نگفتم چیزی محسن حاج سال و سن از  البته....کردم ازدواج وصدا سر بی مجبوری

 یلیخ که مادرش... افتادی خوب پسر یه گیر باقیه شکرش جای باز شد داستانی عجب اوه ـ
 میگذره؟ یارخوش با... بگو یار از بال حاال خب....رسید می نظر به فهمیده

 .نیست بد هی ـ

 ام آینده ی واسه اطالعاتمو خوام می.....ندیدم شوهر من شو جزئیات وارد باش زود مرض ـ
 .ببرم باال

 ....هنوز که ما آخه.... میگفتم چی زیبا به آخه
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 الله یا ـ

 مخود زود هستید نادیا پدرشوهر شما نگفته محسن حاج به تا بهتره ...میره آبروم االن
 .کنم معرفی

 .هستن دوستم داریم مهمون... محسن حاج بفرمایید ـ

 .اومدین خوش... سالم... اجازه با ـ

 .هستن محسن حاج همسرم ایشون جان زیبا ـ

 .کرد احوالپرسی محسن حاج با و کرد وجور جمع خودشو زود ولی برد ماتش لحظه چند

 زیبا لیو... بگه چیزی یه تا بودم زیبا العمل عکس منتظر رفت اتاقش به محسن حاج وقتی
 .بود مشغول کیفش با و بود پایین سرش

 زیبا؟...پایین ؟ سرت چرا زیبا ـ

 مخودم زیبا اشکهای دیدن با شده جمع چشماش تو اشک دیدم کردم بلند روکه زیبا سر
 .گرفت ام گریه

 من ...ببینم شوهرتو کردم می اصرار اینقدر که ببخش منو... برم دلت اون قربون من الهی ـ
 ...که نفهمیدم....نفهمیدم میذاری باال طاقچه واسم داری کردم می فکر نفهم

 .بینن می میان االن... نکن گریه خدا رو تو باشه ـ

 خوشبختی؟ باهاش ـ

 رو خدا بازم ولی داری دوستش یا عاشقشی که باشی کسی کنار یعنی خوشبختی ـ
 .دارن هوامو کلی مادرش هم خودش هم ...ومهربونیه خوب راحتم،مرد شکرباهاش

 .میزارم باال طاقچه من نکنه فکر اونم تا بزاره جریان در سوسنو خواستم زیبا از

 گها بپرسم ازت گفت خانم مهتاب....داریم احتیاج بهت کلی آرایشگاه نمیای دیگه نادیا ـ
 .بگیره جدید شاگرد یه نمیای

 .بپرسم محسن حاج از باید نمیدونم-
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 واجازد گفتیم وقتی پرسید می احوالتو خواستگار خانم اون راستی... ،شوهرذلیل ایش- 
 .گرفته تورو چشمش بودحسابی معلوم شد ناراحت اینقدر کردی

 ولش هدیگ نمیشد اینجوری شاید میدید منو زودتر ایکاش فایده چه دیگه زیبا تو دست از ـ
 دلم خیلی خودم ولی میدم خبر بهت بعدش کنم می صحبت محسن حاج با امروز...  کن

 . بیام میخواد

 .رفت و نکرد قبول بمونه نهار برای کردم اصرار زیبا به چی هر

 تو؟ بیام هست اجازه محسن حاج ـ

 .تو بیا تویی نادیا ـ

 .بودم دل دو حرفم گفتن تو همین برای چیه محسن حاج العمل عکس دونستم نمی

 . بزن حرفتو خب....؟ نادیا داشتی کاری ـ

 کردم می کار قبال که آرایشگاهی همون برم نداره مشکلی شما نظر از اگه خواستم می ـ
 .کنم کار...

 اری؟ د احتیاج پول ـ

 .میره سر ام حوصله...اصال نه ـ

 .شمب پشیمون حرفم گفتن از شد باعث کارش همین و کرد سکوت لحظه چند محسن حاج

 شهن تفاهم سوء تا میگم بهت االن من ولی نشی نگران تو تا نگفت چیزی بهت داداشت ـ
 کارت سر برگردی اگه....گیره می ها همسایه و داداشت از رو تو سراغ مدام کیارش....

 یاتفاق همچین ندارم دوست منم که.... میشه مزاحمت و میکنه پیدا رو اینجا آدرس بالخره
 .بیفته

 .ریختی بهم منو زندگی کال که نده خیرت خدا کیارش... خدا ای

 :گفت محسن حاج که بیرون برم اتاق از خواستم و کردم سکوت
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 هوسیل هر بیرون برمت می مادر با روز یه نره سر ات حوصله و بشی سرگرم میخوای اگه ـ
 تدوس خودت که هرچی یا دوزی منجوق ، گلدوزی وسایل مثال نمیدونم بگیر، خواستی ای
 .داری

 .میشم سرگرم بخرم پارچه مقدار یه بلدم خیاطی اتفاقا ـ

 :گفت و کرد نگاهم همیشگیش لبخند با محسن حاج

 .هست هنرمندم تر مهم همه از و...بادرک   و فهمیده اینقدر خونم خانم که خوشحالم ـ

 .رفتم اتاقم به زود و شدم قرمز لبو مثل و کشیدم خجالت محسن حاج حرف این از

 .گفتم بهش جریانو و گرفتم تماس زیبا با

 و ممیکن پلی آهنگو یه روی میزارم هندزفریمو بره نمی خوابم شب هر معمول طبق امشبم
 فته و بیست تا و میومد خوشم نادر از سالگی پونزده از اینکه...میکنم فکر خاطراتم به

 فتادما پیش شب چند اتفاق یاد....شد چی آخرش و بزاره پیش پا تا بودم منتظرش سالگی
 جسارت و اومده خودش به تازه من ازدواج با نادر اینکه از... نشست لبم روی لبخندی و
 به هازاینک... داشتم بدی حس بود کرده لمسم اینکه از ولی...بودم خوشحال بود کرده پیدا
 . میکردم غرور بود،احساس افتاده کردن غلط

 ارکن میکردم سعی مدت تموم... رفتیم بیرون و پارچه خرید برای محسن حاج و مادر همراه
 خوبی احساس کنارش در رفتن راه از اصال بگیرم فاصله محسن حاج از و برم راه مادر
 .نداشتم

 .بدوزم پیرهن یه براتون تا کنید انتخاب پارچه یه بیاین مادرشمام ـ

 نیست؟ سختت میتونی، دخترم واقعا ـ

 .بینید می بعدا حاال.... بدوزم براتون میتونم سختی چه بابا نه ـ

 دست یه هم محسن حاج ... کرد انتخاب ریز گلهای طرح با تیترون جنس از پارچه یه مادر
 ات نخواد من از ،امیدوارم برداشت مشکی رنگ به فاستونی جنس از شلواری کت  ی پارچه
 .بدوزم براش
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 زمبدو مجلسی لباس باهاش تا خریدم رنگ مشکی ساتن متر چند هم دیگه ی مغازه یه از
 خونه وت برای بلند پیرهن یه که مشکی های خال با رنگ سفید حریر ی پارچه هم متر چند و

 .باشم راحت تا بدوزم

 یه از بعد بالخره بودم خوشحال...کردم تهیه خرازی یک از داشتم الزم که هم رو لوازمی
 . میشم سرگرم بیکاری مدت

 که بلند پیرهن یه بود ساده خیلی مدلش دادم برش رو خانم فاطمه ی پارچه همه از اول
 یلباسها مثل میشد تنگ کش با هاش سینه زیر از و  میومد پاش ساق روی تا بلندیش
 دیگه ریاینجو و رومیگیره وپا دست جلوی بلند خیلی لباس که گفت می...خانم فاطمه قبلی
 .نیست چادر یا دامن به هم نیازی

 .دستش دادم و دوختم پیرهنشو روزه یک

 هی تو خدا به... دوختی زود چقدر... شد خواستم می که همونی ببینی خیر الهی نادیا وای ـ
 .جواهری تیکه

 .کنم درستش داره ایرادی اگه ببینید ، کنید پرو.... باشه مبارکتون ـ

 .اومد پیشم و کرد تنش لباسو مادر

 و راحت لباس گفتم می خیاط به هی من... نیست تنگ قبلیها مثل ببینی خیر الهی آخیش ـ
 نفس توش دارم راحته خیلی این االن...میدوخت اندامی من ی واسه هی بدوزه گشاد
 .میکشم

 و کردم پهن تخت روی خالیمو خال حریر ی پارچه من و رفت بیرون اتاق از خانم فاطمه
 نماما... بپوشم چله شب برای تا.....گشتم می شیک و مناسب طرح یه دنبال ذهنم توی
 یبرا فهمید رو قضیه وقتی محسن حاج و میارن هدیه برام چله شب برای گفت و داد خبر
 طرخا به....کنم آماده شب فردا برای لباسو وباید شب   فردا مهمونی... کرد دعوتشون شام
 دلشم آستینم میدوختم آستری با باید میشد معلوم بدن بود حریر پارچه جنس اینکه
 ..... میشد قشنگ خیلی حتما...بود مانند آبشار

 یه محسن حاج.... کرد جلب توجهمو مادر و محسن حاج صدای کردم انتخاب که لباسو مدل
 ومه پاچه،جیگر ،کله تازه گوشت به به...افتاد راه دهنم آب... بود خریده کوچولو گوسفند



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سعیده براز –نوسرآغازی 

      

 
57 

 منو... برید گوسفندوسر خودش محسن حاج...شب   فردا مهمونی برای حتما شود چه....
 سیراب برای ،یکی جیگر مخصوص ظرف یک.. کردیم آماده رو ظرفها سریع مادرهم
 بزرگم ظرف یک و پاچه کله برای هم ظرف یک....نمیاد خوشم مورد این از...اَه..اَه شیردون
 .گوشت برای

 خرد... سراغشون رفتم زود بودم جیگر عاشق چون منم.. شدیم مشغول خانم وفاطمه من
 ... سیخ به زدم و کردم

 . ها گوشت هم است آماده جیگر هم... عملی سرعت چه آفرین ـ

 .بود مشکل بیرون سرمای اون تو کارشما بود راحت من کار ـ

 .نبود سرد خیلی هوا نه ـ

 .رفت تنمون از خستگی دم تازه چایی یه و جیگر خوردن از بعد

 شب فردا کن جدا هم رو گوسفند های ران و بردار شب فردا برای و گوسفند گردن مادر-
 . میشه خوشمزه خیلی گوسفند قسمتهای این... بزاریم ماهیچه با پلو باقالی میخوام

 .نزارم فریزر تو اینهارو پس... چشم باشه ـ

 .بکش روش هم نایلون یه یخچال پایین تو بزار نه ـ

 جخر به خساست اصال و بودن دلباز دستو خیلی که بود این مادرش و محسن حاج خوبی
 .گذاشتن کنار چله شب مهمونی برای گوسفندو نصف فقط نمیدادن

 حاال....کنم تموم مهمونی واسه لباسمو تونستم بزور که دیدن تدارک مهمونی برای اینقدر
 یم ذوق کلی و میکنم نگاه میوه و آجیل از پر میز به رسیده ها مهمون اومدن نزدیک دیگه
 ی خونه چله شب همه و بود اینجوری قبل های سال که افتادم خودمون ی خونه یاد... کنم
 شینیون یه موهامو.. بود شده عالی لباسم کردم نگاه خودم به آینه توی...بودن دعوت ما
 .میومد بهم خیلی که کردم درست باز نیمه

 متوجه که کردم وانمود طوری... شده خیره بهم محسن حاج که دیدم اومدم خودم به وقتی
 .رفتم آشپزخونه به و نشدم حضورش
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 مهدی محمد....رفتم سمتشون به و آوردم در بال خوشحالی از علی داداش و مامان دیدن با
 دیدن ازو... کردم مصلحتی روبوسی یه رسیدم نازنین به وقتی ، بوسیدم محکم بار چند رو
 .کردم تعجب خیلی مهری داداش زن

 .نبودیم زحمت به راضی محسن حاج :مهری

 دارید؟ جا ما سر رو...هستین نادیا ی خانواده از جزیی شما...چیه؟ ها حرف این ـ

 .ممنون لطفتون از :مهری

 . کردم دانی قدر محسن حاج از نگاهم با

 .گرفت سمتم به رو ای جعبه یه مامان خوردیم که شامو

 .داداشت   منو طرف از این دخترم بیا

 اروک این چرا وضعیت این با داداش آخه ...بود انگشتر یه کردم باز رو جعبه و کردم تشکر
 کردی؟

 شاکی....بود پارچه متر چند... داد دستم به رو ای شده پیچ کادو ی بسته یه هم مهری
 .انداختی زحمت تو خودتو چرا یعنی که کردم نگاهش

 .نیست دار قابل :مهری

 .نکنه درد دستت...چیه ها حرف این ـ

 وطالهام لباسهام به چشمش همش که نازنین جز به بودن خوشحال همه... بود خوبی شب
 عدب میکردی فکر البد ای شده ای عقده اینجوری و نمیزاره کم برات داداشم خوبه حاال.....بود
 .بینی می بدبختیمو محسن حاج با ازدواج از

 دوست...بودم نرفته مالقاتش به بود وقت خیلی چون... پرسیدم جوادو حال مهری از
 شاحوال از اینجوری حداقل نمیاره طاقت دلم...برادرم   کنم چیکار ولی... ببینمش نداشتم
 .میشم باخبر

 چند... رفتم همراهش منم که بزنه حیاط توی ها بچه به سر یه تا شد بلند جاش از مهری
 .اومد هم مامان بعد لحظه
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 شده؟ چی بدونی اگه دخترم ـ

 .ندادم راه دلم به ترس مامان شاد لحن خاطر به

 !!شده؟؟ چی ـ

 اداششد برای اونم تا کنی شوهر باید که بود کرده شیشه تو رو تو خون که نازنینی همین ـ
 یرتقص همش میگه...کرده شیشه تو ومادرشو نازنین خون نادر حاال..... بگیره بهتر زن یه

 .شد ازدواج به مجبور شما حرفهای دست از اون.... نرسیدم نادیا به من که شماهاست

 .بزنن  خودشون سر تو باید هم گلی این به دختر دادن دست از برای :مهری

 .یمبرگشت خونه به علی صدای با کردیم اشو خانواده و نازنین غیبت کلی اینکه از بعد

 رضایت احساس شنیدم نادر از که خبرهایی از بود عالی چی همه بود خوبی شب امشب
 .میکردم

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

 .کرد صدام محسن حاج که بودیم خونه کردن مرتب مشغول مادر با

 .داشتین کاری...بله ـ

 .میاد خوشت ببین بیا....گرفتم هدیه یه برات ـ

 اش جعبه از رو پالکی و زنجیر نشستم کنارش و رفتم محسن حاج سمت به مستاصل
 عسری....کرد می نگاهم همیشه از تر حرارت پر محسن حاج...گرفت سمتم به و آورد بیرون
 .بود شده حک االله اسم پالک روی ...کردم تشکر و گرفتم ازش و گردنبند

 .باشه نگهدارت همیشه الله تا گردنت بندازی گرفتم برات اینو ـ

 .قشنگه خیلی.... ممنوم ـ

 .گردنت بندازی میشه ـ

 گم امووپ دست بیشتر محسن حاج ی خیره های نگاه با... میشد بسته زنجیر قفل مگه حاال
 . کردم
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 .ببندم برات من بزار ـ

 بهم عصابما خورد گردنم پشت به که دستش ...ببنده زنجیرو قفل تا برگردوندم رومو بالجبار
 تو کووپال زنجیر وقتی ... بست قفلو بالخره....کنم فرار اونجا از زود خواست می دلم... ریخت
 . شد راحت خیالش دید گردنم

 .میاد بهت خیلی ـ

 یقه نباید خودم   تقصیر... میکنه داغ داره محسن حاج انگار...گفت چی االن این جانم
 بلند زود جمله این گفتن از بعد محسن حاج شکر رو خدا....میدوختم طوری این لباسمو
 .کردم می نگاه حرکاتش به بهت با منم....رفت شدو

 دخترم ـ

 مادر بله ـ

 نشه؟ نزدیک بهت که گیره می خودشو جلوی چطور دیدی....دیدی؟ پسرمو روز و حال ـ

 .نگفتم چیزی و انداختم پایین سرمو

 

 مخالفت من... گفت بهم گذاشتین هم با که وقراری قول مورد در اول روز همون محسن 
 گذرب ازدواج این خیر از بیا بمونی دادی که قولی پای تونی نمی و مردی یه تو گفتم کردم
 می جدا اتاق توی کدومتون هر شما میدونم... داشت پا یه مرغش محسن ولی
 زور به بینم می دارم... بده فرصت بهش... نیست بدی مرد پسرم محسن دخترم...خوابین
 ماشاالله... نپوش لباس طوری این حداقل...نشه نزدیک بهت تا گیره می خودشو جلوی
 کن ندبل سرتو.. دخترم.میکشه عذاب...نداره دوریتو تحمل محسن.. میشی خواستنی خیلی
 .منه با حواست

 خوب هاش حرف گفتن موقع لحنش چون... نشدم ناراحت خانم فاطمه حرفهای از
 .بدم راه اتاقم به پسرشو که کرد می خواهش من از داشت انگار...بود

 .کنم می فکر هاتون حرف رو چشم...شدم حرفهاتون متوجه مادر آره ـ
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 .بشم گلم عروس فدای ـ

 .نکنه خدا ـ

 .بخوابه تا رفت اتاقش به و بوسید پیشونیمو مادر

 فکر محسن حاج به تونم نمی اصال من... کردم امیدوار پیرزنو این که ببخشه منو خدا
 .نیاد پیش مشکلی که بپوشم لباس طوری بعد به این از کنم می سعی ولی...کنم

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

 نداری؟ کاری...قرآن کالس میرم دارم من مادر-

 .کنم فکری یه زود باید....میشیم تنها محسن وحاج من... کنه خیر به خدا وای

 .کنن می قبولم یعنی...کنم شرکت کالساتون توی بیام دارم دوست خیلی منم مادر جدی ـ

 از و بیای تونی می... دارن هم ای دیگه های کالس قرآن کالس از غیر تازه....نه؟ که چرا ـ
 .ببینی نزدیک

 فرار مهلکه از هم رو دفعه این... بریم محله ی زینبیه به مادر همراه تا شدم آماده زود 
 .کردم

 ههم...هستم عروسش که گفت افتخار با و کرد معرفی قرآن کالس های خانم به منو مادر
 وبیخ احساس خانم فاطمه کنار چرا نمیدونم...کردن تعریف ازم وکلی ...گفتن تبریک بهم
 .نه پسرش ولی دارم

 زاریبرگ زمان لیست  روی از... برد باالتر طبقات به منو مادر قرآن کالس شدن تموم از بعد
 عالقه زیاد طراحی به... دیدم آموزش که رو خیاطی و آرایشگری...دیدم رو  کالسها
 رایب ،ولی نبود جالب برام زیاد هم اولیه های کمک... نداشتم شو استعداد یعنی...نداشتم
 انتخاب رو یکی بود الزم... دورباشم محسن حاج  و خونه از رو مدتی روز طول در اینکه
 .کردم نام ثبت و کردم انتخاب رو اولیه کمکهای چهل سی بیست ده با بالخره....کنم

 و خانوم فاطمه که واحترامی عزت به...بودم کرده عادت جدیدم زندگی به حسابی دیگه
 بیشتر....نبود خبری ازشون علی داداش ی خونه تو که امکاناتی به....میزاشتند بهم پسرش
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 لبتها... میزدم بهشون سری یه م دوبار یکی ماهی....پرسیدم می رو وعلی مامان حال تلفنی
 .کنه ایجاد مزاحمتی نکنه که ترسید می کیارش از هم هنوز چون محسن حاج همراه

 طبق و نشده پیدا مشکلش برای حلی راه اینکه و پرسیدم جوادو حال مهری داداش زن از
 اونم...رسوند می گوشم به نادر از خبری گاهی از هر مامان...شنیدم می منفی جواب معمول
 نوم سال چند اش وخانواده نادر داشت حقم..بود خوشحال نادر بالتکلیفی این از حسابی
 یم مامان...شده بالتکلیف اون من ازدواج از بعد حاال...هیچی آخرشم... داشتن نگه منتظر
 بطهرا قطع نازنین با....میکنه رد گیرن می نظر در براش که رو دختری هر اش خانواده گفت
 رفط از ،نه ندیده خوش روز یه نازنین رفتی خونه این از تو وقتی از گفت می مامان...کرده
 از میشدم خوشحال چقدر ومن... شده معلوم همه برای هویتش تازه....علی طرف از نه نادر
 .میشد خنک دلم و حرفها این شنیدن

 رو خودم منم.... بود خودش اتاق تو بیشتر پیچید نمی پام پرو به زیاد هم محسن حاج
 .کردم می قرآن و اولیه کمکهای کالسهای و خیاطی کارهای مشغول

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

 به آب کاسه یک و قرآن با و مادر که شدم بیدار خواب از صبحانه کردن آماده برای صبح
 .دیدم دست

 .برگردی و بری سالمت به باش خودت مراقب پسرم ـ

 .باش نادیا و خودت مراقب هم شما....جون مادر چشم ـ

 سفر؟ برین خواین می سالم ـ

 .برگشتن طرفم به دوشون هر صدام شنیدن با

 .نیستم روزی چند یه....مشهد   خدمتش محل... امید پسرم دیدن میرم دارم ـ

 ندلبخ....ریختم سرش پشت آبو ومنم کرد رد قرآن زیر محسنواز حاج مادر ...رفتم جلوتر
 رماد جلوی اینجوری...باشه خوش دلش رفتن دم بزار...نموند دور چشمم جلوی از عمیقش
 .پرسیدم مادر از محسن حاج کردن راهی از بعد...میشم عزیز هم جون

 خونه؟ نمیاد و گیره نمی مرخصی امید چرا جون مادر ـ
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 :گفت و کشید آهی مادر

 اب پدرش های رفتاری بد شاهد زندگیش طول در اونکه...ببینه باباشو نمیخواد خودش ـ
 به حاضر و میدونه مقصر محسنو اون...کرد سکته مادرش آخرشم که دید و بود مادرش
 دیگه وقت چند....اوالدش   باشه چی هر کنه ولش تونه نمی محسن ولی...نیست دیدنش
 .بزنه بهش سری یه بار آخرین برای خواست می محسن... میشه تموم امیر خدمت

 هک نبودم رفتارم مراقب مدام...نبودم معذب دیگه بودم راحت حسابی محسن حاج نبود تو
 .کنم تحریک محسنو حاج نکنه

 از...بود وپکر ناراحت خیلی ولی برگشت محسن حاج و شد تموم منم آزادی روزهای بالخره
 زدواجا من با باباش فهمیده اینکه از بعد و نداشته خوبی برخورد امید فهمیدم حرفهاشون
 دادومی دلداری پسرشو مدام مادر...کشیده ونشون خط وبراش رفته در کوره از حسابی کرده
 .میشه درست چی همه گفت می

 نمیداد عذاب زنشو اگه...دونستم می مقصر محسنو حاج هم من...کرد نمی فرقی من برای
 .خودشه مقصراصلی من نظر به....نمیدونست مقصر اونو هم  پسرش االن

 محسن حاج دوستای از یکی امروز... بود آروم سابق مثل خونه اوضاع که بود وقتی چند
 دستش بودو خریده که رو ای پارچه محسن حاج شب.... ولیمه برای آورد دعوت کارت
 .اتاقم تو اومد و گرفت

 . نیستم که مزاحم ـ

 چرا؟ اتفاقا

 .بفرمایید نه ـ

 .بکشم خجالت شد باعث که موند خیره بهم لحظه چند محسن حاج

 بدوزی؟ شلوار کت برام پارچه این با هفته این آخر تا تونی می ببینم خواستم می ـ

 .کردم نگاه بود دستش که پارچه به
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 کنم سرش به دست تا بودم کردن جور بهونه دنبال و میکندم دندون با پایینمو لب پوست
 .بره

 :پرسید دید حالت این تو منو که محسن حاج

 ندوختی؟ شلوار کت حاال تا ـ

 :گفتم خواسته خدا از منم

 .میدوزم زنونه های لباس فقط من... ندوختم حاال تا نه ـ

 نپایی وسرمو کشیدم خجالت گفتم که دروغی از کرد نگاه چشمهام به محسن حاج وقتی
 .انداختم

 .بدوزه خیاط میدم... باشه ـ

 بیرون اتاق از و نزد حرفی دیگه گفتم دروغ فهمیده بود معلوم قشنگ که محسن حاج
 می خجالت صحنه اون آوردن یاد به از و خوردم می تکون رختخوابم توی شبو تموم...رفت
 .بود ضایع خیلی دروغم کنم چیکار خدا وای... کشیدم

 خجالت ازش نبودم راحت باهاش اصال...کردم می دوری بیشتر محسن حاج از روز به روز
 شمپی هم کردن دل درد برای حتی دیگه کنم می دوری ازش من میدید که اونم... کشیدم می

 دوست دید وقتی اونم پرسید، سئواالتی جواد داداش مورد در باری چند یه فقط...نمیومد
 .نکرد سئوالی دیگه کنم صحبت بهش راجع ندارم

 حاج... ریختیم بهم رو خونه حسابی و هستیم تکونی خونه مشغول جون مادر با امروز
 .نیست خونه ظهر تا معمول طبق محسن

 .زد صورتش به ناگهان و رفت آیفون سمت به مادر اومد که در زنگ صدای

 غریب امام یا ـ

 !کیه؟...جون؟ مادر شده چی ـ 

 امید........امید  :گفت و داد قورت دهنشو ،آب میزد موج اش چهره تو ترس که مادر

 !!!ترسیدم تو بیاد کنین باز رو در!....چیه؟ مگه خب ـ
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 .کنم سرم چیزی یه تا رفتم هم ومن رفت حیاط به وال و هول با مادر

 موهاش که بود بلندی قد پسر.... کرد می باز پوتینهاشو بند داشت که دیدم امیدو پنجره از
 از...ودب رفته محسن حاج به که داشت متناسبی هیکل بود اخمو شدت به....بود تراشیده رو
 اینقدر امید اومدن از جون مادر چرا میکردم فکر قضیه این به داشتم و شدم خارج اتاق

 ترسید؟

 . اومدین خوش امید آقا سالم ـ

 همب خشم و تعجب با و کرد بلند سرشو بود نشده من حضور متوجه لحظه اون تا که امید
 .شد خیره

 شمایین؟ بنده بابای زن... به به ـ

 .هستن خانم نادیا ایشون...خدا رو تو پسرم جان امید ـ

 .اومد سمتم به و موند خیره من به کنه نگاه مادر به اینکه بدون امید

 یادیز  بابا برای خوشگل و جوون خیلی...جوونه خیلی فقط دیگه بابام   زن میگم دروغ مگه ـ
 نیست؟

 منگفت چیزی... خرابه اوضاع فهمیدم رفتارش از و نیومد خوشم زدنش حرف لحن از که من
 :گفت و گرفت امیدو مادربازوی...بود بسته رو از رو شمشیر امید

 .بریزم شربت برات بریم بیا ای خسته پسرم ـ

 .داد ادامه حرفهاش به و کشید بیرون جون مادر دست از بازوشو امید

 هک نداشت چی من مامان ببینم خوب بزار...کنم نگاه خوب زن این به بزار...عزیز کن ولم ـ
 چرا...نشده این که بود شده گناهی چه مرتکب من ی بیچاره مادر ببینم بزار... داره زن این

 وبخ بزار...مرد کردو دق بابا دست از آخرشم که....بود بابام محلیهای بی همه اون مستحق
 .ببینم خوب بزار.... ببینم
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 و میزد داد..نبود کنترلش تحت حرکاتش و بود عصبی امید..شدم امید خراب حال متوجه
 رمیب قدم عقب به فقط و گفتم نمی چیزی ترس از من... بود شده خیره من به... میومد جلو
 .داشتم

 من مامان که خوشگلی تو...نداشت من مامان که داری چی تو فهمیدم...فهمیدم آهان ـ
 بابا ولی بود مهربون من مامان.... نداشت من مامان که داری رو زیبا صورت اون تو...نبود
 این میزنم منم خب... داره دوست رو تو  خوشگلی تو چون فقط چرا؟ آخه چرا...دید نمی
 هیچ انمام از بعد نباید دیگه....باشه نداشته دوست هم رو تو بابام تا میکنم زشت صورتو
 دبو زده خُشکم سرجام ترس از...کرد حمله سمتم به...باشه داشته دوست رو ای دیگه زن
 . کرد پرتاب سمتم به و برداشت میزو روی تزیینی گلدون امید لحظه یک در...

 بعد ....خورده هدف به پرتابش که فهمیدم و کردم باز چشمامو... سوخت پیشونیم... آخ
 .بود زده خُشکش جاش سر ترس از اومد،امید سمتم به زنان جیغ مادر...افتادم زمین روی

 !مادر؟ خوبی... بده مرگم خدا... دخترم وای ـ

 :گفتم لرزونی صدای با لرزید می وپام دست ترس از

 .نشد چیزیم...خوبم مادرجون نترسید-

 .اومد سمتم به و کرد پیدا جرئت دوباره نشده طوریم دید امید وقتی

 .نیست ای دیگه زن هیچ جای مادرم از غیر به اینجا...کن گم گورتو خونه این از باش زود ـ

 .کشید فریاد دوباره

 .برو گمشو....برو جا این از ـ

 .خونه وسایل شکستن به کرد شروع بعد

 میاد خودش محسن....برو کن جمع وسایلتو گیرم می آژانس یه برات من دخترم ـ
 .یارهم پشیمونی و ازاین بدتر میکنه کاری وقت یه نیست خوب اصال امید حال االن...سراغت

 پیشونیم از که خونی جلوی دستمال یک با و کردم جمع ضروریمو وسایل مادر کمک با
 .گرفتم میومدو



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سعیده براز –نوسرآغازی 

      

 
67 

 داداش زن ی خونه آدرس اما... شدم آژانس سوار و اومدم بیرون خونه از فراریها مثل
 یرهم فشارش حتما...ببینه وضعیت این تو منو مامان خواستم نمی...دادم راننده به رو مهری
 . بود کرده ورم جوری بد جاش ولی... اومد بند پیشونیم خون دقیقه چند از بعد...باال

 دختر؟ اومده سرت بالیی چه... برسرم خاک وای: مهری

 .میکنم تعریف برات... نترس نیست چیزی ـ

 . شد ناراحت خیلی مهری ماجرا کردن تعریف از بعد

 آرامش در و دیدی می رو زندگی خوش روی اون داشتی که حاال... بمیرم تو برای من الهی ـ
 علیو مامانت فعال بهتره... اینجا اومدی کردی خوب خیلی... افتاد می اتفاق این باید بودی
 .نشن خبردار

 .ننگ چیزی داشتن برخورد باهاشون اگه وقت یه کن توجیه هم ساحل و سارا فقط ممنون ـ

 .باشه راحت اونا بابت خیالت ـ

 .کرد صدام مهری که بود غروب نزدیکای

 ور نادیا خوام می میگه باال نمیاد میکنم تعارف چی هر در پشت اومده محسن حاج نادیا ـ
 موفق لیو کنم پنهون پیشونیمو روی کبودی کردم سعی و کردم نگاه آینه تو خودمو... ببینم
 .نشدم

 افیک ی اندازه به میدونستم چون... بشه این از وپسربدتر پدر ی میونه خواست نمی دلم
 .کردم سالم و انداختم پایین سرمو ...دارن مشکل باهم

 رو کبودی تا بودم آورده جلو عمدا خودم که روسریمو ی گوشه و اومد جلوتر محسن حاج
 دوختم بهش نگاهمو... اومد بند نفسش دید رو کبودی وقتی....زد کنار رو  بپوشونه

 . داد ماساژ قلبشو بارهم چند...کرد لرزش به شروع دستش... شد اشک از پر چشماش....

 تو با کاری همچین نداشت حق امید... بگم چی نمیدونم خدا به....ام شرمنده من نادیا ـ
 .بده نشون تو به منو شرمندگی تونه نمی بگم چی هر... بگم چی من....بکنه
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 مادرش جای رو کسی تونه نمی  میدم حق بهش... شد عصبانی امید... بود اتفاق یه ـ
 :گفت لرزونی صدای با و شد بدتر حالش محسن حاج من حرف این با....ببینه

 رفتاری همچین تو با نداشت حق وجه هیچ به امید.. نکن ام شرمنده این از بیشتر ـ
 قتاونو کنیم، برخورد باهات الیقت   که طور اون تو با کردیم سعی حاال تا ومادرم من...کنه
 تحسین شعورت این خاطر به رو تو همیشه من... اینجا اومدی که کردی خوبی کار.....امید
 .نیست خونه اون تو دیگه وتو من جای... خونه دنبال میرم من...کردم

 یگهد ولی چرا نمیدونم ...اومد سمتم به برگشت و شد پشیمون که بره خواست محسن حاج
 اطرخ به هم شاید دونم نمی نبودم ناراحت یا نداشتم واهمه میشه نزدیک بهم داره ازاینکه
 .نشست دلم به که بود هاش حرف

 :گفت آروم و بوسید پیشونیمو کبودی وروی گرفت هامو شونه محسن حاج

 .اتَم شرمنده... ببخش منو ـ

 فتر  و شد جدا ازم سریع که نکنه ناراحت خودشو اینقدر بخوام ازش و بگم چیزی خواستم
 هک بودم جدید احساس این تحلیل حال در و کردم می نگاه رفتنش مسیر به مات هم من...
 حسنم کنارحاج بار اولین برای من...نبود بودن ومعذب کشیدن خجالت از خبری توش دیگه
 رکد ومنو بود احساسی اینقدر اینکه از...نشست لبم روی لبخندی ویه  رسیدم آرامش به
 رارهق که گفتم و کردم تعریف مهری برای رو قضیه... داشتم خوبی احساس خیلی کرد می
 اروی جدیدمون ی رابطه برای ذهنم توی... نشم رو روبه امید با دیگه تا کنیم زندگی جدا
 تیاهمی برام بود چشمم تو خار همیشه که مون سنی ی فاصله حتی دیگه کردم می پردازی
 اون و بودم محسن حاج  کنار االن داشتم دوست...کردم می سیر ها آسمون تو... نداشت
 .بکشه نازمو بازم

 فکر این به مدام.... نشد ازش خبری ولی گذشت دیدم محسنو حاج که روزی از روز چند
 این میومد یادم که آخرش حرفهای ولی باشه زده قیدمو امید خاطر به نکنه که کردم می
 مشترک زندگی برای گرده می خونه دنبال داره شاید...کردم می دور ذهنم از افکارو

 .همینطوره حتما آره...جدیدمون
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 انمخ فاطمه حتما کردم فکر خودم با... شدم بیدار خواب از نفر چند پچ پچ صدای با صبح
 انهخوش سر و کردم باز اتاقو در خوشحال..جدید ی خونه ببره محسن با منو تا دنبالم اومده
 .کردم سالم

 سالم ـ

 هم نازنین ...خبردارشدن قضیه از حتما وای شدم شوکه نازنین و ،مهری مامان دیدن از
ش برای رسانی اطالع و کردن خبرجمع برای اومده  .داداش 

 من ی بیچاره دختر ـ

 جون مادر :گفت اعتراضی لحن با و کرد نگاهی مامان به مهری

 نکنه ای!!..شدن ناراحت قضیه این از اینقدر یعنی بودن دوخته چشم من به نگرانی با هرسه
 !افتاده؟ اتفاقی

 میکنین؟؟ نگام اینجوری چرا...شده؟؟ چی ـ

 .کرد ناله و گریه زیر زد مامان من حرف این با

شو روی زندگی چرا...داری؟ تو که اقبال و بخت این آخه.. من بخت بد دختر ـ  تو به خوش 
 نمیده؟ نشون

 ...بودن کنترل قابل  مامان ولی نگه چیزی تا کنن آروم مامانو کردن می سعی نازنین و مهری
 نشست پیشونیم روی سردی عرق ...ترسیدم... میزد سرش توی و نشست زانوهاش روی
 این کردم می آماده عزیزی دادن دست از برای خودمو ذهنم تو  ...نمیومد باال نفسم...

 دست از رو بابا که زمانی بود افتاده اتفاق برام دیگه بار یک قبال رفتارها و حرکات
 .میکنه رفتار اینطور مادر که دادم دست از رو عزیزی من همینه حتما....دادیم

 .میکنه هول نادیا نکنید اینجوری میکنم خواهش مادر:مهری

 سرمو و کردم نگاه مهری به پرسشگرم چشمهای با و بود باز دهنم بزنم حرف تونستم نمی
 شده؟ چی بگو که دادم تکون
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 با ماجرا از منو هاش ناله و مامان ی گریه صدای و کرد بغلم و اومد سمتم به مهری
 .نفهمیدم هیچی دیگه...خبرکرد

 باشه دهخوابی خاک زیر االن نمیشد باورم خاک سر رفتیم شد بهتر حالم اینکه از بعد بالخره
 عذاب... جدید حس این از سوختم می و...میزدم داد... میزدم زجه... کردم می گریه...

 واقعی همدم یه براش چرا.... نبودم؟ خوب باهاش مدت این تو چرا... وجدان
 چرا؟؟....نبودم؟

 می... افتادم راه بودم خانومش من روز یک که ای خونه سمت به ام خانواده همراهی با
 .کنه حمله بهم دوباره   ترسیدم می....امید برخورد از ترسیدم

 مسراغ به وجدان عذاب دوباره سیاه لباس توی جون مادر دیدن با نبود خونه خوشبختانه
 ات میکنم نگاه چشماش به م هره بی و سرد آغوشش اما... کنم می بغلش جلو میرم... میاد
 حوصله ،حتی است خسته که فهمم می چشمهاش دیدن با اما....داره بهم حسی چه بفهمم
 .دیده فرزند داغ نیست کم ...نداره خودشم ی

 .بود خوب حالش که محسن حاج افتاد اتفاقی چه!...شد؟ چی جون مادر ـ

 تعریف برام گویان وناله میزنه پاش روی دستش با میده قورت دهنشو ب آ جون مادر
 .میکنه

 و میکرد سرزنش خودشو ،مدام بود بد خیلی حالش برگشت که تو دیدن از روز اون ـ
 از دامی...بشه مجازات من جای به باید نادیا چرا آخه...گرفته رو نادیا دامن من گناه میگفت
 یم وحرص میگفت صورتت کبودی از مدام... گرفت می انتقام من از باید بود متنفر من
 امید و بود شنونده محسن بیشتر که داشتن طوالنی وبحث جر امید با...خورد
 گردینب خونه دنبال برین هم با صبح بود قرار... اتاقش تو رفت بیحال هم آخرش.....گوینده
 .نشد بیدار دیگه محسن ولی

 گریه میشد شرمم من اما... افتادن گریه به خانم فاطمه روز و حال دیدن با ومهری مامام
 رخم به محسنو باحاج سردمو رفتار خانم فاطمه که ممکن   آن هر  میکردم احساس کنم
 جعبهو چمدونم با و رفت اتاقم به خانم فاطمه که بودم کرده سکوت...کنه سرزنشم و بکشه
 .برگشت جواهراتم ی
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 وسایالت از اینم دخترم بیا ـ

 نه طالها اما میبرم چمدونو ـ

 اون... بود نخواهد آرامش تو محسن روح نبری اگه میدونم... نزن حرف من حرف روی ـ
 سپ میداد انجام میومد بر دستش از کاری هر تو راحتی برای همیشه و داشت دوس ت خیلی
 . بگیرش

 یکبار حتی وشوهریمون زن زمان در داشت حقم...میزد موج خانم فاطمه کالم در دلخوری
 که رسید اوج به زمانی شرمندگیم داشت حق پس ندادم نشون پسرش به خوش روی هم

 .گذاشته ارث به زمین تیکه یه برام محسن حاج فهمیدم

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

 یودور  باشم دلتنگ خودش برای اینکه از بیشتر من و میگذشت همسرم مرگ از روز چند
 .میکشیدم زجر وجدان عذاب از بده عذابم اون از

 .بود سخت برامون باورش و بودیم شک تو همه علی عجیب خبر با امروز

 .کرد رها مبل روی خودشو تمام آسودگی با و داد نازنین به رو شیرینی ی جعبه علی

 .میشه آزاد دیگه وقت چند تا...دادن رضایت جواد طلبکارهای بالخره ـ

 .لرزید می پاش و دست مامان

 .شکرت خدایا!...خدا؟ رو تو!..پسرم؟ چی ـ

 .پرسیدم اومدیم در شوک از اینکه از بعد

 !دادن؟ رضایت چطور ـ

 ولی...ارهقر  چه از اوضاع ببینم کنم صحبت وکیلش با حضوری برم قراره فردا نمیدونم منم ـ
 .میشه درست داره چی همه که گفت بهم تلفنی همینو

 .موندیم علی داداش منتظر و شدیم جمع مهری ی خونه مون همه فرداش

 .بده خیرش خدا...گرفته پس شکایتشو که باشه راضی ازش خدا : مامان
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 وپولش آخر قرون تا اگه دیدم من که مرادی اون... بده رضایت اون نکنم فکر من ولی :مهری
 .نیست بده رضایت نگیره

 خونه؟ میاد دیگه بابا یعنی مامان :سارا

 .میشه معلوم موقع اون بیاد علی عمو بزارید:مهری

 زدن نایهک و نیش حوصله حتی نبود،دیگه دنیا این انگارتو گفت نمی چیزی بازهم اما نازنین
 .نداشت هم

 استرس مون همه متفکرش ی قیافه دیدن با... شدیم جمع دورش مون همه علی اومدن با
 .گرفتیم

 .نکردم سکته تا بزن حرف د  ....شد؟ چی جان مامان: مامان

 ....هان :علی

 دیگه؟ بگو ؟ شده چی علی داداش ـ

 اختپرد طلبکاراش به و جواد بدهکاری مبلغ تمام نفر یه نباشید نگران هیچی آهان :علی
 .داده رضایت هم مرادی... کرده

 دیگه؟؟ یکی رضایت دنبال بیفتیم باید حاال نه وای :مهری

 .آشناست داده پولو که کسی... نه... نه: علی

 کی؟.....آشنا؟ :زدیم داد همه

 مین اسمشو آگاهی رئیس....بیامرز خدا محسن حاج :گفت حسرت با و کرد نگاه من به علی
 حاجی مرگ از و بودن دوست هم با چون ولی بود خواسته محسن حاج چون بگه خواست
 .میگه من به و نمیدونه جایز رو داری راز دیگه میشه دار خبر

 زا خورد می بهم داشت حالم گذاشتم دهنم روی دستمو و نشستم مبل ترین نزدیک روی
 تداش دوستم ریا بی چه اون و بهش نسبت تفاوتیم بی از... خودم بودن سنگدل همه این
 .بود مشکالتم کردن حل دنبال به و
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 دهش وارد بهم که شوکی از رسوند بهم خودشو مهری که بودم زدن عق حال در دستشویی تو
 .بیارم باال که بود نمونده باقی ام معده تو چیزی دیگه ولی میزدم عق مدام بود

 دفعه؟ یه تو شدی چی.....نادیا؟ خوبی: مهری

 .اومدم بیرون دستشویی از شد... بهتر حالم کارش این با داد ماساژ پشتمو مهری

 ای؟ حامله نکنه برسرم خاک : مامان

 :گفت و زد برق چشماش نازنین مامان حرف این با

 .هست احتمالش آره ـ

 .بره جلدش تو دوباره میگشت فرصت دنبال نشده عوض نازنین پس

 .شد بد حالم لحظه یه نه ـ

 .دیگه همینطوریه هم حاملگی ویار خب :نازنین

 .نه که گفتم ـ

 .میرید راه اعصابش رو چرا...دیگه کنید ولش :مهری

 .که نداره دعوا..دیگه میشه معلوم خون آزمایش یه با.. گفتم چی من مگه:نازنین

 هی آخه... کنی سقط رو بچه زود بودی حامله اگه تا کنیم اقدام زودتر باید دختر آره: مامان
 کنی؟ بزرگ میتونی چطور رو پدر بدون ی بچه

 چهب کشتن به کمر اینجوری و آورده در زندون از پسرشو محسن حاج فهمیده تازه خوبه حاال
 نم کردن فکر هم اونها... کنید ولم زدم فریاد مامان حرف ناراحتی شدت از من.... بسته اش

 .بردن زنان دکتر پیش منو بزور بالخره... بود شده اوضاعی.... دارم نگه رو بچه میخوام

 .دکتر اتاق تو انداخت خودشو و اومد همراهمون زور به هم نازنین

 میزدو مامان که حرفهایی و نازنین رفتارهای تحمل.. اومد همراهمون هم مهری من اصرار به
 .کنه دفاع ازم فهمیدن حقیقتو وقتی که باشه یکی حداقل گفتم نداشتم

 :گفت و برداشت عینکشو تامون چهار هر دیدن با زنان دکتر
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 !مریضین؟ اتون همه-

 :وگفت کرد اشاره من به مامان

 ای هست حامله ببینیم اومدیم کرده فوت تازه شوهرش هستن دخترم... دکتر خانم نه-
 .کنید سقطش باشه اگه که...نه؟

 ! ماااااااااااماااااااااااان ـ

 هحامل مطمئنید کجا از دوما .... کنیم نمی جنین سقط عنوان هیچ به ما اینکه اول :دکتر
 است؟

 .داره تهوع : مامان

 .بشیم مطمئن تا نویسم می براش خون آزمایش یه اول من خب:دکتر

 .نیست نیازی...ننویسین دکتر خانم نه ـ

 اینجا؟ اومدین چی برای شما پس.. بشم مطمئن باید من دخترم نمیشه :دکتر

 .بزنیم حرف تنها لحظه یه میشه ـ

 .کنیم صحبت تنها هم با تا برد معاینه اتاق سمت به منو دکتر

 .میشنوم بگو خب : دکتر

 .باشم حامله تونم نمی پس دخترم هنوز من ـ

 نکردی؟ ازدواج مگه ـ

 نداشته رابطه گذاشتیم قرار که داشتیم مشکالتی یه ازدواجمون اول از ما ولی چرا-
 .کرد فوت همسرم که بود نگذشته هم ازدواجم از هم خیلی...باشیم

 و...بدونن هم ات وخانواده بشم مطمئن تا کنم ات معاینه من بزار خب ولی....درسته آهان ـ
 .جنین سقط برای دیگه جای یه بردت می زور به شده طور هر مادرت گرنه

 .نشستم معاینه تخت روی و زدم لبخند هم من دکتر ی خنده با
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 سرت از دست اینا هم تا... مینویسم برات سالمت گواهی یک من حاال...توئه با حق خب ـ
 .کنی ثابت همسرت فوت از بعد بودنتو باکره بتونی بعدی ازدواج برای هم و بردارن

 .یدد لباسم پوشیدن حال در منو نازنین شدو خارج معاینه اتاق از من از زودتر دکتر خانم

 !است؟ حامله فهمید میشه ام معاینه با مگه...واااااا:نازنین

 .بله ایشون مورد در :دکتر

 .شد نوشتن مشغول و

 .نمیشیم منظورتون دکترمتوجه خانم چی یعنی : مامان

 :گفت دادو مامان دست رو برگه دکتر خانم

فر بودنشون باردار امکان و هستن باکره شما دختر ـ  .ص 

 تشکر دکتر از و اومد خودش به همه از زودتر مهری... بود دیدنی تاشون سه هر ی قیافه
  رسید هخون به پامون اینکه محض به ولی نزد حرفی کسی خونه به رسیدن تا....بریم تا کرد

 .شد شروع سئوالها

 آره؟ داشت مشکل محسن حاج : مامان

 .نیست درست دیدم ولی بشه تموم جا همین قضیه تا آره بگم دروغ به خواستم

 .نداشت مشکل نه ـ

 چی؟ پس :نازنین

 از...کنم قبول شدم مجبور کیارش خاطر به خواستم نمی محسنو حاج اول همون از من ـ
 .دکر  قبول اونم... کنم قبولش بتونم تا بده زمان من به باید گفتم بهش هم اول همون

 ننازنی های طعنه و مامان های نصیحت منتظر...نزد حرفی کسی دیگه من توضیح از بعد
 ارند دوتا این یا شدم خیاالتی من نمیدونم کردم بلند سرمو... نزد حرفی کسی ولی بودم
 :گفت آلودی بغض صدای با و گرفت دستاش بین سرشو مهری اما... میزنن لبخند

 نزدی؟ دم مدت این تو چرا...نگفتی؟ ما به چرا دختر ـ
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 ام نداشته خواهر مثل واقعا اون.. بگم چی نمیدونستم مهری همدردی احساس همه این از
 .بود

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

 خونه هب دوباره نادر پای...فهمیدم ونازنینو مامان روز اون لبخند معنی هفته چند از بعد حاال
 قدیمیش عشق یاد گذاشت دستش کف رو قضیه نازنین که همین... شد باز ما ی
 چیزی همچین که بود خداشون از انگار....اومدن کنار موضوع این با خانواده ی همه....افتاد
 حتما...بره آب زیرش که خوابه نمی جایی اون شناسم می نازنینو خوب من ولی... بیاد پیش
 پس از دیگه کرده فکر... رسیده بهم محسن ازحاج که وزمینی دارم که طالهایی خاطر به
 یب که محسنی حاج برای میسوزه دلم چقدر....نمیره قرض بار زیر وداداشش برمیام جهاز
 توقعی هیچ بدون و موند کنارم انتظاری هیچ بدون... کرد ازدواج من با چشمداشتی هیچ
 .کرد آزاد رو جواد

 نادر، نازنین کنار کردن ،زندگی داشتم مادرش و محسن کنارحاج که وآرومی راحت زندگی با
 هب پاش تازه جواد داداش.... بود تحمل قابل غیر برام بود شده آزاد زندان از تازه که وجواد
 ما زندگی تو خاطر به داداش....میزنه حرف ریسک و گذاری سرمایه از دوباره رسیده خونه
 نادر....دادیم مهمونی جواد آزادی برای امشب...میشه؟ تموم طمعت کی پس رفت تاراج به

 بهش چشمم تا رفتم نمی پذیرایی داخل تونستم می که جایی تا بودن هم اش وخانواده
 .داشتنم دوست به برسه چه ببینه منو خواستم نمی حتی دیگه...نیفته

 با تونم نمی که خرابه من حال فقط خوبه همه حال یعنی پس خوابن همه... شب   نصف
  روی سرمو آرامش

 گفتم محسن حاج به روز یه... وجدان عذاب این دست از امان....بخوابم و بزارم بالش
  خاطر به که حقشه

 فرصت خیلی آدمها....گرفتم محسنو حاج جای من حاال زود چه.... داره وجدان عذاب زنش
 دارم دوست...رفت دست از ها فرصت و شد دیر زود چقدر....ندارن جبران فرصت... ندارن
 دیش باعث که شد راحت خیالت.... شد راحت خیالت بگم بزنم داد وسرش ببینم کیارشو
 آب اونم انگاری ولی باشم نداشته آرامش ذره یک... باشم داشته حالی همچین االن من
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 بندازم رو ها تقصیر که میگردم نفر یه دنبال همش روزها این... زمین توی رفته شده
 .گردنش

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

 رس یه تا میشم آماده... کنم دل درد یکی با میخواد دلم و رفته سر ام حوصله خیلی امروز
 .کنم عوض وهوایی حال یه تا ها بچه پیش آرایشگاه برم

 به لمشغو منم مختصر واحوالپرسی سالم از بعد مشتری از بود پر شدم که آرایشگاه وارد
 .بزنیم حرف حسابی بتونیم اون از بعد و بشه تموم زودتر کارها تا شدم کار

 :گفت ، بودم ندیده ازدواج از بعد که و خانم مهتاب نهار وقت

 !نکردی دعوت  ماروکه!... کردی عروسی خبر بی....خبر؟ چه-

 .مبگ بودم مجبور دیگه حاال ولی بگم بهشون چیزی محسن موردحاج در خواست نمی دلم

 اتجزیی مورد در البته... کردن همدردی باهام کلی حرفهام شنیدن از بعد خانم ومهتاب زیبا
 .گفتم چیزهایی یه هم نادر مورد در....نگفتم چیزی

 ی همه...  بود کرده خواستگاری ازم قبال که همونی ...پرسید می حالمو مدام خانم طاهره
 زن تهدرس خوبیه آدم صاحبکارش اینکه... کرد تکرار دوباره رو پیشنهادش و شنید حرفهامو
 شرایطش کردن قبول و ازدواج به حاضر زنش خاطر به هم کسی و مریض   زنش ولی داره
 :گفتم که داد بهم شمارشو... نیست

 .ندارم ازدواج قصد دیگه من نیست الزم نه ـ

 .باش داشته رو شماره این حاال... حاال همین نگفتم که من ـ

 فکر کمتر اینجوری بشم ومشغول برم دوباره شاید میکردم سبکی احساس بود خوبی روز
  و میکنم وخیال

 قدم کنارم کسی کردم احساس که بودم خونه به برگشت راه تو....میخورم حرص کمتر
 .نبود کیارش ولی کردم بلند سرمو زود کیارش   که فکر این با....میزنه

 نادیا سالم ـ
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 .بگیرم فاصله ازش تا کردم اضافه سرعتم به و برگردوندم سرمو

 :گفت و گرفت دستمو مچ نادر

 !که بخورمت خوام نمی بزنم حرف باهات میخوام...خبرته؟ چه ـ

 . بیمحاباگرفته دستمو اینکه خاطر به حرفش خاطر به نه نادرپرروشده چقدر

 .کن ول دستمم... برم میخوام حرفاتو بگو ـ

 .میری در که کنم ول اگه دیگه نه ـ

 کرف بهش حتی دیگه نداشتم ای عالقه هیچ...نداشتم خوشایندی حس هیچ نادر به دیگه
 که االن نه میکرد عاشقانه ی کارها این از کنم ازدواج من اینکه از قبل باید اون... کردم نمی
 .متنفرم دنیا از من

 . شدم خوشحال خیلی کنه تجاوز بهت خرفت پیرمرد اون نذاشتی تو فهمیدم وقتی ـ

 حرف اینطور موردش در نداری حق ضمن در....بود شوهرم اون..؟ تجاوزی چه!...تجاوز؟ ـ
 .بزنی

 بونز به اسمشو نباید حتی دیگه... کنی طرفداری اون از نبینم دیگه... غلطا چه اوه... اوه ـ
 . بیاری

 !اونوقت؟ چرا!...جالبه خیلی ـ

 کل طور به....نمیری هم خاکش سر حتی... نمیاد خوشم ومن کنی ازدواج من با قراره چون ـ
 تایید ور سالمتیت دکتر  گفت نازنین که درسته راستی...کنی بیرون زندگیت از اونو باید
 بگو؟ راستشو... دارم شک هنوز من ولی... کرده

 رپی شده من....زنی می من به رو حرفها این کشی نمی خجالت نادر مریضی تو که واقعا ـ
 که کسی سراغ برو...وشکاکی مریض   روانت و روح تو ... کنم نمی ازدواج تو با بشم دخترم
 من سر از دست میکنم خواهش... باشی نداشته موردش در شکی هیچ تا نکرده ازدواج
 .نده آزار منو..بردار
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 تکی تو... باشه تو مثل نمیتونه هیچکس من نظر به نتونستم ولی کردم سعی... خواستم ـ
 .نداری لنگه...

 بیرون دستش از دستمو محکم... کرد نگاه پامو تا سر شرمانه بی نادر حرف این از بعد
 .کشیدم

 بزنی؟ حرف من با اینجوری میدی اجازه خودت به چطور پستی خیلی ـ

 نمی رباو که میشنوی حرفها این از که بارت   اولین و نمیزد حرفها این از اصال حاجی که نگو ـ
 .کنم

 .مدنیو دنبالم دیگه هم نادر.. رسوندم خونه به خودمو زود نبود جایز دیگه نادر با صحبت

 باحاج ازدواج انتقام ازم میخواد میشم بدبخت کنم ازدواج این با نکرده خدایی اگه من
 .بگیره محسنو

 سپری بدم انجام مفیدی کار اینکه و هدف بدون همینجور روزهام ندارم خوبی وروز حال
 تو همش... نمیرم هم آرایشگاه... ندارم هم کردن خیاطی ی حوصله حتی دیگه...میشه
 .ام خونه

 :گفت و زد لبخند فقط اون و گفتم مامان به نادر مزاحمتهای از

 .نکرده فراموش رو تو هنوز نادر دیدی...نمیشه اول عشق مثل هیچی میگن راست ـ

 نیست مهم براش من نظر اصال و ماست عروسی کردن وجور جفت دنبال هم ما مامان این
 .میدونتش مراحم ،مامان میشه مزاحمم نادر میگم دارم من...

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

 .برم دکتر پیش حتما باید ....بریده امونمو درد دندون امروز

 .میکنه درد خیلی دندونم... دندونپزشکی میرم من مامان ـ

 بهاران ؟ خیابون تو که میری دکتر   همون پیش ـ

 ...دندونم وای...نداری؟ کاری جا همون آره ـ
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 سالمت به برو ـ

 خدا...سرش   تو ای نقشه چه دوباره این... دیدم اش مسخره لبخند اون با نازنینو رفتن موقع
 .میدونه

ر آمپول اول ی لحظه همون دکتر دندونم بد   وضع خاطر به  نهمی تا کرد تزریق رو کننده س 
ر تا نشستم راهرو  صندلی روی ،رفتم اومدم بیرون اتاقش از....کنه پرش امروز  کار دهکنن س 
 می خیال مدام من و میشد حس بی داشت صورتم طرف یه دیگه کم کم.... بکنه خودشو
 نترلک نتونم دهنمو آب میترسیدم کنم باز دهنم نداشتم جرئت....میشه کج داره دهنم کردم
 .کنم

 نادیا سالم ـ

 .دادم تکون سرمو فقط... داشتم کم وضعیت این تو نادرو فقط خدا وای

 .نشست وکنارم اومد راحت خیلی نادر

 دبای...بود پر خیلی دلم....بودم عصبانی...میخوام معذرت ازت روزم اون حرفهای خاطر به ـ
 .کنی درکم

 : پرسید عصبی و کرد نگاه چشمهام به نادر

 !اللی؟ مگه...؟ نمیزنی حرف چرا ـ

 

 چی برای من نمیدونه یعنی میزنه حرف اینطوری اومده خواهی معذرت واسه حاال خوبه 
 . دندونپزشکی اومدم

 لپم هب بعد... بیاره تر پایین کمی صداشو تا گذاشتم بینیم روی هیس عالمت به دستمو
 .بزنم حرف تونم نمی بفهمه بلکه کردم اشاره

 .دهن قسمم خودتم جون به...نمیشم ساکت ندی رو جوابم تا...نیار در ادا من واسه اینقدر ـ

 .دیوونه... کردم اشاره دندونم به من... خودم جون به گفتم کی من باش اینو
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 شده نادر حرفهای متوجه کسی ببینم تا کردم نگاه اطراف به.. میشدم آب خجالت از داشتم
 از رد  م... موندیم خیره بهم ثانیه چند... کرد تالقی رویی روبه مرد نگاه با نگاهم که...نه یا

 به آروم مرد اون ولی...نشه عصبانی نادر خدا وای...اومد نادر طرف به و شد بلند جاش
 :گفت و زد نادر ی شونه

 آقا ببخشید ـ

 .کرد برانداز مردو اون پای تا وسر...کرد دنبال منو نگاه و برگشت تند خیلی نادر

 فرمایش؟ بله ـ

 لثه به هسرکنند آمپول دکتر بزنن،چون حرف تونن نمی که بگن بهتون میخواستن ایشون ـ
 .کرده تزریق شون

 لومشغو نشست سرجاش و رفت بشه نادر العمل عکس منتظر اینکه بدون مرد اون بعد
 .شد مجله خوندن

 :گفت و دوخت بهم سئوالیشو نگاه نادر

 بزنی؟ حرف تونی نمی آره ـ

 مجبور خوشبختانه...دادم تکون تاسف روی از سرمو و دوختم بهش تاسفمو از پر نگاه
 .زد صدام دکتر چون کنم تحمل زیاد و نادر وجود نبودم

 اصال تمنداش دوست...دیدم منتظر نادرو که برگشتم انتظار سالن به دندونم کردن پر از بعد
 واون دیممیش تنها دوباره چون بزارم بیرون دندنپزشکی از پامو اینکه یا بشم رو روبه باهاش
 و رفتمی بین از داشت کننده سر اثر... بگیره دستمو یا بگه وپرت چرت دوباره میخواست

 .بدم جوابشو راحت تونستم می

 داری؟ کار باز مگه ...دیگه بریم ـ

 .بمونم اینجا باید شب تا... کنم پر باید دندونهامو از دیگه دوتا... آره ـ

 .بیا دیگه روز یه بریم بیا... دارم کار من آخه... شد بد چه اَه ـ

 .برس کارت به برو...داری؟ چیکار من با تو ـ
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 :گفت عصبانیت با و گرفت صورتم تو اشو اشاره انگشت و آورد جلو صورتشو نادر

 توجهی بی این ی همه حساب موقع اون...دارم چیکار تو با من میفهمی شدی زنم وقتی ـ
 .دستت کف میزارم هاتو

 ارهد حاال ولی... نمیکرد نگاه صورتم تو قبالحتی!...سابق ؟ نادر   همون این نمیشد باورم
 .عصبی لحظه یه مهربون   لحظه یه داره مشکل روانی نظر از اصال...میکنه تهدیدم

 :گفتم بلندی صدای وبا دادم دست از کنترلمو

 اتفاقهایی و ازدواج اون از بعد من... بشم زنت  نیست قرار من... بردار سرم از دست نادر ـ
 زدواجا یکی با برو باشم داشته دوست رو کسی و کنم ازدواج تونم نمی دیگه افتاد برام که
 .نکنی تحقیرش مدام تا... باشه نداشته ای گذشته که کن

 می امو خانواده فردا همین شده بزورم من نیار در اداها این از من ی واسه...کردی فکر ـ
 حسابت به موقع اون ...کنه راضی رو  همه میتونه نازی... بگیرن رو بله جواب تا فرستم
 .میرسم

 .نمیشم تو زن ولی میشم ساله صد پیرمرد   یه زن دوباره باشه الزم اگه ببین ـ

 بزنه همب سیلی یه تونست فقط اون و گرفتن جلوشو مرد تا چند که آورد هجوم سمتم به نادر
 مدام نادر و کردن بیرون ساختمون از زور به نادرو اونها...کرد خردم سیلی همون که...

 .میکرد تهدیدم

 ویر میریزم اسید اون از بدتر نه...میکشمت کنی ازدواج ازمن غیر به کسی با بخوای اگه ـ
 شنیدی؟ نادیا شنیدی.. نندازه هم نگاه یه بهت کس هیچ دیگه تا صورتت

 چی؟ کنه عملی تهدیدشو نکرده خدایی وقت یه اگه لرزید بدنم نادر حرف این با

 میزدن حرف موردم در و کردن می نگاه من به بودن نشسته مطب تو که کسانی ی همه
 گاهن خیابون به پنجره از.... شدم پله راه وارد... کنم تحمل رو اونجا جو تونستم نمی دیگه...
 رهپس این با من... لرزیدم می ترس از... بود ایستاده خیابون ی گوشه یه هنوز نادر... کردم
 که محسن حاج کجایی.....نادر هم حاال... کیارش از اون... کنم چیکار دیوونه گوی زور ی
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 تحمل ومن ی مسخره رفتارهای باید کی تا نیستی که بهتر همون نه..... بشی من ناجی بیای
 .نداشتم رو تو لیاقت من... کردی می

 .کنم صحبت باهاتون دقیقه چند میتونم خانم ببخشید ـ

 ونمت نمی گفت نادر به که بود مردی همون..ببینم سرمو پشت مرد تا برگشتم ترس با
 :گفتم میزد موج توش ترس که آرومی صدای با کنم صحبت

 موردی؟ چه در ـ

 مرد اون با مشکلتون ـ

 .نبره هم منفعتی و کنه حل منو مشکالت بتونه که هست هم کسی مگه

 .ردک صحبتهاشوشروع دید سکوتمو وقتی ... شدم خیره بهش بدبینی با و کردم سکوت

 کامال مرد اون من نظر به شنیدم رو شما حرفهای ی همه و بودم شما دعوای شاهد من-
 اونجایی از... بپاشه اسید شما روی و کنه عمل اش گفته به ممکن و داده دست از عقلشو
 ودتونخ مراقب حسابی پس کنین شکایت ازش نمیتونین هم شما پس نکرده کاری هنوز که
 .باشید

 .طرفم برگشت و کرد مکث ولی بره تا برگردوند روشو هم بعد

 .ارمد پیشنهاد یه براتون من داره حقیقت و نبوده عصبانیت روی از زدید که حرفهایی اگه ـ

 .بزنه حرفشو ی بقیه تا کردم نگاش ظن سوء با و نگفتم چیزی

 یزندگ هم االن و باشم داشته دوست رو ای دیگه کس نتونستم اولم عشق از بعد هم من ـ
 هیچ و کنید ازدواج اون با خواید نمی عنوان هیچ به اگه... میکشم نفس دارم فقط کنم نمی
 داردی این بگم باید ببخشید البته....میدم ازدواج پیشنهاد شما به من ندارید دیگه راه

 رو اشم آدرس...کرد معرفی من به رو شما اون شناسید می که خانمو طاهره نیست تصادفی
 .بشم شناآ باهاتون وبیشتر بشناسم بیشتر رو شما تا کردم تعقیبتون امروز من و داد من به

 مآد معلوم کجا از...بشه من حامی میخواست مرد یه بود بار دومین این... زد خشکم سرجام
  .باشه درستی
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 ور ای دیگه کس تونم نمی من چون.. کنم خوشبختتون نمیدم قول شما به من البته ـ
 نم ولی...میشید من دوم همسر کنید قبول شما اگه...مریض   همسرم... باشم داشته دوست
 چه... مباش داشته دوستتون اینکه یا... باشم کنارتون همیشه که نمیدم قول عنوان هیچ به

 به رو اجازه این بد ،قانون خیلی حالش من همسر...حرفها این واز بورزم عشق بهتون میدونم
 .نیست کار در ای صیغه و کاری پنهون هیچ پس... میده من

 نمک توهین درخواستم این با شما به نمیخوام من: گفت و کرد نگاه ای دیگه سمت به مرد
 هم ودیگه بیزاریم ماست برگردن که وظایفی و مجدد ازدواج از هردومون که دیدم من ولی

 ازدواج به میکنه مجبور آدمو  شرایط ولی... باشیم داشته دوست رو کسی نمیتونیم
 .وشما من االن وضع مثل...مجدد

 :وگفت داد بهم اشو شماره مرد اون

 بهتری لح راه تونستین اگه... کنید فکر من پیشنهاد به نداشتید دیگه راه اگه میگم بازم ـ
 الح در فقط...میشه چی ام آینده که نیست معلوم و هدفم بی آدم یک من چون...کنید پیدا
 تونم نمی رو کردنتون خوشبخت قول...بدم نجات مرد اون شر از رو شما تونم می حاضر
 .بدم

 نادر... کردم نگاه بیرون به پنجره از...بگم چیزی تونستم نمی و بود زده خشکم تعجب از
 ونا حرفهای به داشتم... شدم خارج ساختمون از بالفاصله هم ومن رفت و شد ماشین سوار
 آخه.. کنم ازدواج همینجوری قبل ی دفعه مثل بارم این که محاله کردم می فکر گستاخ مرد  
 من...ب دَن ازدواج پیشنهاد من به ترحم روی از باید همه اینجوریه من تقدیر چرا خدایا
 فعهد این... محاله این...بدم ازدواج به تن دیگه یکی آزار خاطر به باید چرا اقبال بد بدبخت
 .میدم تغییر سرنوشتمو

 .اومد استقبالم به مامان خونه به رسیدن محض به

 .دارم تازه خبرهای برات که بیا...دخترم سالم ـ

 خوشحالی؟ چقدر مامان...باشه خیر ـ

 وابخ تو یعنی...خواستگاری بیان میخوان...گرفت اجازه شب فردا برای زده زنگ نادر مادر ـ
 .رسیدم آرزوم به که شکر رو خدا دیدم نمی هم
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 !!ماااااااامااااااااان ـ

 .باشه خداتم از باید.....؟ میزنی داد چرا چیه: نازنین

 .ات دیوونه داداش اون با توام بابا برو ـ

 تهالب...میکنه توهین داداشم به داره... میگه چی میبینی خدا رو تو مامان!...گفتی؟ چی ـ
 .مطلقه زن یه خواستگاری نمیومد که نبود دیوونه اگه میگی راست

 . نازنین حرفهای ی واسه باشه جوابی صداش تا بستم محکم درو و اتاق تو رفتم

 .دیگه تلخه حق حرف....شدی؟ ناراحت چیه ـ

 عصبیه؟ اینقدر امروز چرا نمیدونم... کن ولش جان نازنین :مامان

 بایدن دیگه ولی...نمیزنم بهم رو خواستگاری قرار و نمیگم هیچی شما خاطر به بارهم این ـ
 .بشه تکرار

 سر نه تو بدبخت آخه.. نازنین های زدنهای بلوف و مامان التماسهای این دست از خدا وای
 ی مارهش کردم مانتوم جیب تو که دستمو...گرفته خودشو تصمیم پیازداداشت ته نه پیازی
 جا لبم کنار کوچیک لبخند ویه.. شدم خیره بهش لحظه چند...دیدم رو مرد اون
 یه هک داشتم دوستی یه یا فامیل یه کاش ای....باشه انتخابم حق تنها این شاید...گرفت
 راه شخون تو رو مطلقه زن یک کی آخه ولی...بیفته آسیاب از آبها تا پیشش میرفتم مدت
 ،ناز دلبری پای میزارن خوشگلیمو مدام میبیننو منو زیبایی فقط همه که من اونم... میده
 .میارن در برام حرف تا هزار و وعشوه

 شنهت خونم به اون ممکن   غیر امید وجود با ولی... خانم فاطمه پیش میرفتم میشد کاش ای
 .است

 ئنممطم...میرسونه نادر به رو خبرها ی همه که است خونه این تو فضول و نفوذی یه نازنین
 از....پیمان   اسمش کردم نگاه مرد اون ی شماره به دوباره....میاره سرم بالیی روز یه بالخره
 یحقیقت یه(کنم خوشبخت رو شما نمیدم قول من) اومد خوشم خیلی  حرفهاش از جمله یه
 خبر آینده از کسی چون کنه اعتماد آدم میشه وباعث کرد اشاره بهش اول همون از که
 .نداره
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 نه وای... باشه اینجا از شدن دور و پیمان با نادر،ازدواج با ازدواج از فرار راه تنها شاید
 .میفتم چاه تو درمیامو چاله از دارم مشکلم کردن حل برای که دوباره

 .باشه باید آره...باشه ای دیگه راه یه باید

 راهی هیچ نتونستم هنوز من و میان خواستگاری برای اش وخانواده نادر دیگه ساعت یک
 به اونم همن از گرفتن انتقام فکر به که بینم می نادر با تلخمو زندگی دارم ازاالن کنم پیدا
 .محسن حاج با ازدواجم خاطر

 .بدونم موردش در بیشتر باید.. میگیرم پیمانو ی شماره

  سالم الو ـ

 شما؟..سالم ـ

 .دیدیم همدیگرو هم مطب تو ... خانوم طاهره که آرایشگاه تو هستم خانم   اون من ـ

 گرفتید؟ رو تصمیمتون...آهان ـ

 از یهیچ نتونستم ....بودم شده شوکه وخیلی نداشتم خوبی حال روز اون من راستش خب ـ
 یا  فرهمتن وازم است دیوونه که کنم ازدواج مردی با باید یا دیدم دیگه که امروز.. بپرسم شما
 ئوالس تا چند یه فقط.. گرفتم تصمیمو جورایی یه خب... نداره من به حسی هیچ که مردی
 .دارم شما از

 بفرمایید؟ ـ

 میکنم زندگی اولتون وهمسر شما با ازدواج از بعد من....چطوره؟ شما زندگی وضعیت ـ
 کنید؟ ازدواج مجبورید چرا....دارید؟ بچه شما...؟

 و ماول همسر ی خونه پایین ی طبقه تونین می وشما ندارم فرزندی که بگم باید من خب ـ
 نظر از... داره مستخدم همسرم...نرید باال میتونیداصال نخواستید اگه... کنید زندگی ما با
 خوراک و خورد یعنی متوسط حد میگم... میکنم تامین رو شما متوسط حد تا من هم مالی

 نودکوراسیو تغییر ی هزینه یا ،ماشین جواهرات خریدن مثل اضافی خرجهای ولی...وپوشاک
 یه دیگه مردهای مثل هم من خب...مجدد؟ ازدواج چرا اینکه و....کنم پرداخت نمیتونم
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 نمی هم طرفی واز کنه تامین منو نیازهای تونه نمی و مریض   همسرم چون و دارم نیازهایی
 هست؟ ای دیگه سئوال....باشم داشته مشروع نا ی رابطه خوام

 .ممید خبر بهتون بعد کنم فکر شرایطتون مورد در تا میخوام زمان کم یه فقط نه...نه ـ

 فعال باشه ـ

 جذابم ی چهره یا من به ای اشاره بارهم یه حتی بود ورک صریح خیلی مرد این کرد قطع و
 پرسمب رفت یادم...کنه ازدواج میخواد داره که نیازهایی خاطر به گفت راستشو البته...نکرد
 اشون خونه پایین ی طبقه قراره که چون نیست مخالف ما ازدواج با اش خانواده از کسی
  مرگ و امید دعوای هنوز... ندارم دعوارو و جدید مشکالت ی حوصله خدا وای....کنم زندگی
 .نرفته یادم از محسن حاج

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

 ور چایی سینی میخواد دلم چقدر که آخ....برمیداره چایی داره.. رسیده خودش به کلی نادر
 رایب محکم مدرک یه باید.... کنم عملی امو نقشه تا کنم صبر باید ولی روش کنم خالی

 و یدمرس خودم به حسابی نشه خبر با قصدم از کسی اینکه برای...کنم جور لوحم مادرساده
 با رناد....برنداره چشم ازم نادر  شده باعث که پوشیدم خوشرنگ طالیی مشکی لباس یه
 راشب من که نداره خبر هه... میکنه نگاه ام وخانواده من به باال واز گرفته باال سرشو غرور
 .پختم اشی چه

 اردو زودتر اتاق کردن جور و جمع ی بهانه به من کنیم صحبت هم وبا بریم شد قرار وقتی
 فاصله ندوربی از سریع... کردم روشن و بودم کرده پنهان کتابها الی قبال که دوربینی و شدم
 .نشستم صندلی روی و گرفتم

 از غیر به تو البته...میشی کن گوش حرف و میای عقل سر داری کم کم کنم فکر نادیا خب ـ
 انتخاب منو اگه.. بود پیرمرد یه با که اولت ازدواج....نداری ای دیگه شانس من با ازدواج
 هه....هه... خواستگاریت میومد صدساله پیرمرد یه اینبار حتما کردی نمی

 داشت اینها ی همه چون بود عالی من برای که حرفهاش این.. کردم مخفی پوزخندمو بزور
 .بدم نشون همه به شو واقعی ی چهره میتونستم من و میشد ضبط
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 یکرد فکراتو خوب حتما...ندادی نشون خوش روی و شدی شاخ یکم اولش که گفت نازی ـ
 یب خوشگلتو صورت نکنی گوش حرفمو اگه اینکه یا... نمیاد گیرت من از بهتر که دیدی
 .میکنم ریخت

 کادر توی خوشبختانه که داد نشون من به و آورد بیرون کوچیک ظرف یه کتش جیب از نادر
 . بود

 ندیبل وهععع ترسیدم خیلی حرکتش این با که اومد سمتم به و بلندشد جاش از بعدهم
 .گفتم

 :گفت و گرفت دستش تو چونمو نادر

 .ندارم کاریت فعال نترس ـ

 .... دش عصبانی نادر کشیدم عقب صورتموکه...کرد بد حالمو خورد صورتم به که نفسهاش
 .کشید جلو و گرفت تر محکم چونمو قرمزش چشمهای اون با

 من جلوی که موقع اون....نداره خریدار دیگه نازت...ناز بی ناز... میکنی ناز داری...؟ چیه ـ
 پاگشایی مهمونی تو که موقع اون از...کردی اینجوری منو دادی مثبت جواب پیری اون به

 فتادما انتقام فکر به میشدی مرگ ذوق تو و میکند پوست میوه برات پیرمرد اون من جلوی
 آدمی همچین من.....میکردم متر رو ها خیابون ها دیوونه مثل صبح تا ازدواجتون شب....
 زا اول... انداختی من جون به رو خوره این تو ولی...چیه؟ انتقام نمیدونستم حتی نبودم
 .میگیره خودتو دامن آتیش این هم همه

 اش هگذشت که دختری یه سراغ برو کن ولم باشی داشته دوست منو دیگه تونی نمی تو ـ
 .منو هم میدی زجر خودتو هم من با ازدواج با... بده آزارت که نباشه من مثل

 .رفت عقب وبه کرد ول امو چونه نادر

 .ندارم دوریتو طاقت و تابم بی گرفتم فاصله ازت که االن مثل... تونم نمی ـ

 .گرفت بازوهامو و دوید سمتم به دوباره نادر بعد و

 .بدم آزارت دارم دوست رسیده بهت دستم که االن ولی ـ
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 .بازوهام دادن فشار به کرد شروع بعد و

 .کن ولم...آی.....آی ـ

 صداشو اش شده قفل دندونهای الی از و شد خیره من به اش شده گشاد چشمهای با نادر
 :گفت که شنیدم

 .بفهمی کردی ازدواج مرتیکه اون با وقتی منو حال تا بکش درد خوبه....نه داره درد ـ

 روی...میکرد ثابت اینو رفتاراش و حاالت تمام... شده دیوونه نادر نداشتم شک دیگه
 .میبرد لذت من کشیدن وزجر آزار از بدتر همه از... نداشت کنترلی هیچ رفتارهاش

 دوربینو نادر، رفتن از بعد... کرد ول منو بالخره نادر مهدی محمد ناگهانی شدن وارد با
 .مامان پیش رفتم و کردم خاموش

 چیه؟ نظرت نادیا خب :علی داداش

 .میخوام وقت یکم من خب ـ

 :گفتم حرفمو ی بقیه همین ی واسه... میشد منفجر داشت که  دیدم نادرو چشمی زیر

 ها قرارو قول بعد...کنیم تهیه تونیم می جهاز چقدر ببینم کنم مشورت ام خانواده با باید ـ
 .میزاریم رو

 .نیست مهم برام جهاز من ولی:نادر

 . کنی شروع منو کردن شکنجه زودتر میخوای فقط شما میدونم خودم آقا بله

 تو...دارن وظایف سری یه هم دختر ی خانواده حال هر به... میرسونه رو شما لطف این ـ
 هچ ببینم... دارم انداز پس مقدار یه خودم من...میکنیم هامونو وکتاب حساب روزه چند این
 .میکنم خبرتون بعد کنیم تهیه میتونیم جهازو از مقدار

 .دیدم ونازنین مادرش چشمهای تو رضایتو  حرفم این با

 . گرفت سمتم به تهدید عالمت به انگشتشو و آورد گیر گوشه یه نادرمنو اشون بدرقه موقع

 .باشی من کردن رد فکر به اگه حالت به وای ـ
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 .نذاشتی من برای ای چاره راه دیگه تو... نترس ـ

 :گفت و زد ای مسخره لبخند

 ...باش خوبی دختر...آفرین ـ

 

 عدب... شده ضبط چی همه خوبه... کردم نگاه رو شده ضبط های صحنه و دوربینوبرداشتم
 . بمونم منتظر باید صبح تا حاال.... کردم مخفیش مطمئن جای یه دوربینو

 ده ساعت نازنین میدونستم... شدم خونه کردن تمیز مشغول علی ی بدرقه از بعد صبح
 کالسهای تو خودشم چون... نمیگرده بر دیگه دوساعت تا و میبره مهد به رو مهدی محمد
 شک چیزی به نازنین تا کنم سرگرم خودمو حسابی باید پس...بود کرده نام ثبت آموزشی
 .نکنه

 . بیاد خونه به خواستم ازش و زدم زنگ علی به زود نازنین رفتن از بعد

 افتاده؟ اتفاقی.....شده؟ چی نادیا:علی

 میکنی؟ چیکار خونه روز وقت این تو علی...ا   :مامان

 .کردم رانندگی چطور اینجا تا نمیدونی...داره؟ مهمی کار یه گفت زد زنگ نادیا :علی

 نگفتی؟ چیزی من به چرا پس نادیا آره :مامان

 .میگم چیزو همه االن... میگم ـ

 :گفتم میکردم وصل تلویزیون به که حالی در و آوردم دوربینو ...رفتم اتاقم به

 رضایت و سکوت به مجبور تهدید منوبا نادر... مخالفم ازدواج این با من... ،داداش مامان ـ
 ناو که حاال ولی...داد می خبر بهش نازنین چون بگم بهتون چیزی تونستم نمی...کرده
 همه خودشون اونا... زدم رو پلی ی دکمه بعد.... کنم صحبت موردش در تونم می نیست
 . میزد قدم حال توی عصبی علی و میکرد گریه مامان... فهمیدن و دیدن رو چی

 تهدید منو خواهر اسید با....نبردم پی واقعیش نیت به چطور عوضی ی پسره :علی
 مشآد فرصت سر جداست، حسابش هم خانم نازنین البته....میرسم حسابش به...میکنه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سعیده براز –نوسرآغازی 

      

 
91 

 قح خودم ی خونه تو من یعنی...میکنه اش دیوونه داداش به منو خواهر خبرچینی...میکنم
 !!نمیشه اینجوری نه....بگه بیرون بره زنم مبادا که ندارم زدن حرف

 اینقدر بختت چرا آخه.... نداشتی شانس هم اول همون از تو من بیچاره دختر:مامان
 سیاهه؟

 .میکرد خرد بدتر اعصابمو مامان حرفهای

 .بزارم میون در شما با میخوام که گرفتم تصمیمی یه من ات اجازه با داداش ـ

 .گرفتم تصمیمی چه بفهمن که شدن خیره بهم سئوالی حالت  با وعلی مامان

 کردم بررسی هارو راه تمام و کردم فکر خوب میکرد تهدیدم نادر که مدت این تو من ـ
 ندم تن اش خواسته به اگه مطمئنم و هستم مطمئن نادر نبودن عادی از بگم باید البته...
 اهاشب ای دفعه چند من...بیاره سرم دیگه بالی یه شاید یا...مپاشه اسید صورتم روی واقعا
 هدفش به هم ازدواج از بعد و بده شکنجه منو  میخواد فقط اون داشتم برخورد
 .اینجاست از شدن دور اونم دارم راه یک فقط...میرسه

 بره؟ میتونه کجا وتنها تک دختر یه....بری؟ میخوای کجا : علی

 .نیست اقوام ی خونه به رفتن یا مسافرت من منظور اما داداش میدونم ـ

 وجه هیچ به اونا وگرنه... میکردم راضی رو علی و مامان تا میگفتم دروغ کم یک باید جا این
 .کردن نمی موافقت ندارم ازش شناختی که مردی یه با من ازدواج با عنوان

 بولق نداشتم ازدواج قصد من چون ولی داد ازدواج پیشنهاد من به نفر یه پیش وقت چند ـ
 اهر  بهترین کنم فکر  اومده بوجود شرایط این با...داد پیشنهاد بهم دوباره دیروز....نکردم
 .پیشنهادشه قبول

 ! یکن ازدواج نداری دوسش که کسی با عوضی نادر خاطر به نیستی مجبور تو ولی :علی

 از...میکنه عمل حرفش به حتما شده دیوونه نادر که دیدی... مجبورم اتفاقا داداش چرا ـ
 ریزهب اسید روم باید حتما...نکرده کاری فعال چون بکنیم کاری نمیتونیم هم قانونی نظر
 بیرون هخون از پامو میتونم کی تا من بعدشم....؟ میاد کارم چه به وپیگیری شکایت اونوقت
 .میکنه پیدا اش نقشه انجام برای فرصت یه که بالخره نذارم
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 .بیاره سرت بالیی نمیزارم... مراقبتم خودم : علی

 ریب کارت سر باید چی؟ که بالخره میمونی خونه هفته میمونی،یه خونه روز یه داداشم ـ
 یه من مثل اونم.. نیست بدی مرد...کنم ازدواج خوام می کردم جاشو فکرهمه من....یانه؟
 تسخ هم خیلی برام اون با ازدواج پس ندارم عالقه کسی به من که وقتی...کرده ازدواج بار
 .شدم مند عالقه بهش زمان گذر با شاید تازه.. نیست تحمل قابل وغیر

 یه درنا حتما اوضاع این تو موندنم با وگرنه بشن راضی باید... میگم دروغهایی چه دارم وای
 .نمیزنه وحرفی ساکت   علی....میاره سرم بالیی

 وهمون من کردی پیدا بهتری حل راه تو اگه کن فکر قضیه این به میکنم خواهش داداش ـ
 شموفرصت ندارم خونه این از شدن دور جز به ای چاره که میبینی فعال ولی... میکنم قبول
 االن...میمونم تو نهایی تصمیم منتظر من باز ولی...کنم قبول باید پس... اومده پیش برام
 شهخبردارب قضایا از تو شدن خبر با و  ما دیدار از نباید نازنین سرکارت برو برگرد زود هم
 ونهبم مخفی خونه این از ورفتنم من ازدواج بعد تا باید قضیه...خبرمیکنه با و نادر چون
 .بره پایین گلوم از خوش آب نمیزاره و میکنه پیدا منو جای نادر وگرنه

 می پی موضوع این به کم کم هم ،اونها بودن خودشون افکار در غرق ساکت ومامان علی
 .ندارم کار این جز به ای چاره که برن

 .بگه بهم تصمیمشو تا اومد اتاقم به سرکار به رفتن از قبل علی بعد روز صبح

 !وقت یه نشه بیدار نازنین ـ

 .سنگینه خوابش...نه: علی

 هست؟ ای دیگه راه........کردی؟ فکراتو....شد؟ چی خب ـ

 .کرد نگاه چشمهام به و کرد بلند سرشو شرمنده علی

 .نمک کاری تونم نمی خواهرم برای که ام شرمنده واقعا... نیست ای دیگه راه...توئه با حق ـ

 :گفتم و گذاشتم علی ی شده مشت دست روی دستمو
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 راچ شده پیدا خوب مورد یه که حاال کنم ازدواج باید که بالخره من... داداش نگو اینجوری ـ
 .بمونم شما دل ور کی تا...نه؟

 .ندارم خوبی حس اینجوری ولی بود راحت خیالم بود خودت رضایت با باز اگه... آخه ـ

 معلومه االن از عاقبتش که نادر با ازدواج... مرد این با یا کنم ازدواج نادر با باید یا من ـ
 جریان در رو تو برخوردم مشکل به اگه فوقش...دارم امیدی یه مرد این با ازدواج به حداقل
 .میزارم

 ندگیز  درد به دیدی اگه... نگی من به و باشی داشته مشکلی اگه مدیونی خدا به نادیا آره ـ
 هخون همه اینبار.... برگرد ما وپیش بده خبر بهم سریع نیست زندگی مرد یا نمیخوره
 یخداوند به.... بشیم راحت ونادر نازنین دست از تا میریم اینجا واز  میفروشم  زندگیمو
 با یدمفهم اینکه یا شنیدم اش درباره تورو حرفهای وقتی از... ندارم نازنینو تحمل دیگه خدا
 ات نیاوردم خودم روی به میخوره،چیزی بهم ازش حالم کنه اذیت تورو تا شده همدست نادر
 .نبره بویی قضیه از

 در...مگرفت تماس پیمان با شدم موفق دروغ کلی با اونهم که علی از گرفتن رضایت از بعد
 و مکردی صحبت کجاست زندگیش محل و نیست مخالف ما ازدواج با کسی آیا اینکه مورد
 ات بگیره نامه معرفی آزمایش برای آشناست باهاش که محضری پیش از شد قرار هم بعد
 .نمیکنن شک موضوع به هم ونادر نازنین اینجوری.. بشه انجام سریعتر کارها

 نکرد جمع درحال ترس وبا غمگین... استرس همه این با اونم برم خونه این از قراره دوباره
 توی ردوبا نفر یه برای اتفاق یک ممکنه مگه میکنم فکر این به و میشم ضروریم وسایل
 به مجبور من دوبارم هر و هضم   قابل غیر عجیب برام... من چرا...بشه تکرار زندگیش
 .... است دغدغه وبی راحت قبلی مثل هم ازدواج این اینکه تصور با...میشم اجباری ازدواج
 فبرخال و بکنن حالمو رعایت باید محسن حاج مثل مردها ی همه میکنم فکر چرا نمیدونم
 .نکنن کاری میلم

 و تممیفرس لعنت میدونه بدشانسیم باعث اونو مامانم که زیبایی ،سرنوشتمو خودم به
 در تلفنی هم رو مهری داداش زن ... میکنم پنهون تخت زیر وسایلمو کوچیک چمدون
 بخت مثال ی خونه تا من با و کنه همراهیم میرم اینجا از که روزی قراره و گذاشتم جریان
 .بیاد
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 هب مهدی محمد بردن از بعد قراره... رسید بار دومین برای خونه این از رفتنم وقت بالخره
 .بیفتیم راه آزمایشگاه سمت به هم ومهری منو،مامان،علی نازنین توسط مهد

 دلم تو ....کردم بوسش حسابی و آوردم روگیر مهدی محمد نازنین چشم از دور گوشه یه
 ونهبه به من بودند خوردن صبحانه مشغول ونازنین مامان وقتی... کردم خداحافظی باهاش
 .باشم ناشتا آزمایش برای تا نرفتم میز سر اشتهایی بی ی

 نه؟... امشبه مال استرست حتما:نازنین ـ

 من دگیزن با که نازنین تو عاقبت آخر یعنی:گفتم خودم با و کردم نگاهی بهش برگشتمو
 .بدونم دارم دوست خیلی...میشه؟ چی کردی بازی

 .دارم استرس..... آره ـ

 استرس؟ چرا دیگه...میشی خوبی این به ای خانواده وارد داری ـ

 برای اش خونواده و نادر امشب قراره.... رفتم اتاق سمت به و کردم سکوت جوابش در
 ضایع رتصو از... نیست بچه و جاتره بینن می بیان وقتی... بیان عروسی مدار قرار گذاشتن
 تا بزاره وناا وبرای  گرفتم نادر از پنهونی که فیلمی علی قراره تازه...میکنم ذوق کلی شدنشون
  .بدونن مخالفتمو دلیل همه

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

 وعقد دادیم آزمایش روزه یه شد تموم زودی همین به چی همه نمیشه باورم
 ارهقر  که گفتم ام خونواده به دروغ به ومن بود نخریده هم حلقه یک حتی پیمان....کردیم
 .بخریم بریم باهم فرصت سر بعدا

 ی تهوگرف درهم ی وقیافه سکوت از.مریضه ولی داره زن پیمان گفتم بهشون محضر تو تازه
 بود اینطوری شرایط خب ،ولی نیست راضی وضع این از هیچکس که فهمید میشد همه
 .زده رقم طور این منو تقدیر خدا حتما...

 موقع... کردن همراهی بود کرج در واقع که پیمان ی خونه تا منو ومهری مامان همراه علی
 در و کرد بغلم مهری بشه،اینبار جدا ازم شد حاضر تا کرد گریه کلی مامان خداحافظی
  :گفت گوشم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سعیده براز –نوسرآغازی 

      

 
95 

 اگه لیو بکن زندگیت حفظ برای تالشتو تمام بشی خوشبخت دفعه این شاالله ان عزیزم ـ
 .خبربده بهمون میشی اذیت داری دیدی

 اما...میاد مودبی مرد نظر به شوهرت:گفت و کرد تاکید رو موضوع همین دوباره هم علی
 ذاشتمنمی داره زن میگفتی بهم زودتر اگه...شناخت رو کسی نمیشه ساعت چند این تو خب
 . یدمم قول بهت پشتتم همیشه من باشه یادت شده که کاریه حاال ولی کنی ازدواج باهاش

 .ندی قولی هیچ بهتره داری تو که زنی اون با داداش قربونت گفتم دلم تو

 .بزنم بهت سری یه تا میام صبح فردا دخترم راستی: مامان

 !وقت یه نکنی کارو این مامان نه ـ

 چی؟ برای آخه ـ

 باید همه از اول کار این برای و انتقام   دنبال شدت به ماجرا فهمیدن از بعد امشب نادر-
 مدت یه بهتر...میکنه پیدا آدرسو و میفته راه دنبالت اینجا بیایی تو اگه کنه پیدا آدرسمو
 کرد دتایی منو حرفهای هم مهری.... تماسم در باهاتون تلفنی نیاید،من اینجا کدومتون هیچ
 :گفت و

 داشت کاری اگه تا تماسم در نادیا با خودم من نباشید چیزی نگران شما جون مادر آره ـ
 .برید انادی ی خونه به شما نه بیاد اتون خونه به نادیا که صالحه نه فعال...کنم راهنماییش

 مثل هم پیمان... ورفتن کردن خداحافظی در جلوی از... نیومدن داخل کردم اصرار چی هر
 لمد حسابی ام خانواده ازرفتن بعد میکرد تعارفشون هم گاهی و کرد می نگاه فقط مجسمه

 کوچیک ی باغچه تا دو که بود بزرگی تقریبا حیاط... شدم حیاط وارد پیمان سر گرفت،پشت
 .نبود توش وگیاهی گل هیچ زمستون سرمای خاطر به ولی داشت

 تحملم زور به داره کنم فکر... نداره بهم احساسی هیچ که میزنم قدم مردی کنار
  ذهنم دوباره...میکنه

 داشت هوامو و برد اش خونه به واحترامی عزت چه منوبا محسن حاج که زمانی به  برگشت
 .بدونیم قدرشونو تا بدیم دست از رو چیزهایی یه حتما باید آدمها انگارما....
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 به دستش با و داد بهم رو کلیدی دسته... بود خودش افکار در غرق که طور همون پیمان
 :گفت و کرد اشاره چوبی در

 ساعت چند داخل برو تو دارم کار یکم االن.... میکنم زندگی باال زنم با منم....توئه واحد این ـ
 .پایین میام دیگه

 رودربایستی بدون و رک.... موندم حرفهاش مات من رفت باال ها پله از و گفت اینو پیمان
 به چون کردم می فکر... باشه سخت بودن هوو کردم نمی فکر سوخت دلم لحظه یک...

 من ، کرده فرق اوضاع االن ولی... نداره اهمیتی برام زنش حضور پس ندارم عالقه پیمان
 .باشه پیشم یکی االن خواست می دلم... غریبم و وتنها تک اینجا

 واحدم....شد باز خوردودر در قفل به یکی بالخره کلیدها از تا چند کردن امتحان از بعد
 خونه ولی بود نشده شب هنوز اینکه با چون گشتم برق کلید دنبال... بود بزرگ تقریبا
 نهخو...بود خواب ،دو گرفت می نورو جلوی که بود کلفتی های پرده دلیلشم بود، تاریک
 نگاه خونه دیوار و در به و نشستم مبل روی... نداشت تزیینی ی وسیله هیچ و بود مبلمان
 از که بغضی اون دفعه یک کردم می نگاه دیوار و در به سکوت تو که طور همین.... کردم
 بیارم خودم روی به اصال خواستم نمی من و بود شده جمع گلوم توی پیش دقیقه چند
 .کردم زمزمه خودم با آروم ... گرفت ام گریه و ترکید

 رو حاجی ی خونه ونعمت ناز همه قدراون.... حقمه بیاد سرم چی هر....حقمه ـ
 طور نای االن باید پس... ندونستم میذاشتنو بهم اونجا که احترامی و عزت قدر....ندونستم
 ی غصه خاطر به یا کرد نمی کارها چه من خاطر به که حاجی به نه ...هه... بشم ارزش بی
 جذام گاران مرتیکه....نمیندازه بهم نگاه یه  اصال که این به نه کرد سکته کبودم وصورت من
 .دارم

 ها اتاق به....شد کمتر استرسم از و کرده بهتر حالمو گریه کردم احساس شدم که تر آروم
 دنبال...نفره یک تخت هم یکیش و داشت نفره دو تخت یک ها اتاق از یکی... زدم سر یه

 یک تخت که اتاقی ی گوشه وسایلمو شد بهتر که حالم... بگیرم دوش یه تا گشتم حموم
  نزدم دست بهشون... گذاشتم داشت نفره

 .نداشتم کردنشونو مرتب ی حوصله



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سعیده براز –نوسرآغازی 

      

 
97 

 بخورم چی من حاال... نبود توش هیچی... کردم باز یخچالو ودر رفتم خونه آشپز به
 ات سه بشقاب....بودند نفره سه و قدیمی همه آشپزخونه وسایل!...امه گشنه چقدرم...؟

 ...قاشق تا، سه ،لیوان

 یه... بود ،خوب کردم نگاهی لباسم به زدن رو خونه زنگ که شدم ولو مبل روی گرسنه
 . کردم باز درو وبعد کشیدم موهام به دستی

 . کردم می نگاه دستش تو سینی و روم روبه خانم به تعجب با داشتم 

 .بفرمایید...آوردم غذاتونو خانم.... سالم ـ

 آره؟ هستید خانم طاهره.... شما ببخشید... ممنونم ـ

 

 .کردم آقا عروس رو تو آخرش دیدی دخترم آره ـ

 .نگفتم چیزی... و زدم لبخندی

 .غذا بابت ممنون خیلی ـ

 .کردم می ضعف وگرنه بفرسته غذا برام بود یادش شکر رو خدا

 اشتهد روانی مشکل پیمان یارو این شدم،نکنه کردن فکر مشغول دوباره غذا خوردن از بعد
 تربد این وقت یه خدایا...است افسرده  که معلومه چشمهاش از... کنه اذیتم بخواد و باشه
 وت ترسی افکار این وجود با....چاه تو افتادم اومدم در چاله از نکنه... نیاد در آب از نادر از
 دونب و محابا بی چقدر ،اینکه کنم می فکر ام عجوالنه تصمیم به دارم تازه.... افتاد دلم
 .منداشت بهش نسبت شناختی هیچ که گرفتم فردی با ازدواج به تصمیم نگری آینده

 .شدم بلند جام از زود...آورد بیرون افکارم از منو در قفل توی کلید شدن انداخته صدای

 نمی اینجا منو اصال انگار.... غرق خودش افکار تو بودو پایین سرش شد وارد پیمان
 سمت به... کردم می نگاه رفتنش راه به و بود زده خشکم سرجام طور همین...دید

 ای؟ آماده:گفت و رفت آشپزخونه
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 یا زدن   حرف برای هم شاید...رفتن ؟ بیرون برای منظورش شاید.....چی؟ برای آماده خدایا
 .نباشه مورد یه اون امیدوارم هست که چی هر منظورش.... شایدم

 :گفت جوابم در که گفتم ای بله آروم

 .بیام من تا است نفره دو تختش که خوابی اتاق تو برو پس-

 می ازش که بود همونی منظورش... شد لمس حرفش این شنیدن از بعد بدنم تموم
 الح از وقت یه تا بگیرم کمک دیوار از کردم سعی ...رفتم خواب اتاق سمت به....ترسیدم
 خودم تصویر به و ایستادم تخت کنار ی آینه روی به رو شدم که خواب اتاق وارد... نرم
 .شدم خیره

 حرف آینه توی خودم ی باچهره آروم... بیام در حالت این از تا باشم بین واقع کردم سعی
 .زدم

 خاطر به نگفت اول همون از یارو این مگه...برده؟ ماتت اینجوری چرا...چته؟ نادیا ـ
 نهنک...گرفتی؟ خودت به رو قیافه این االن چرا پس....کنه؟ ازدواج باهات میخواد نیازهاش
  .میگذرن خودشون حق از بیامرز خدا محسن حاج  مثل مردها ی همه کردی فکر

 :گفتم خودم به درجواب  

 یصمیم باهام بخواد مدت یه شاید کردم فکر فقط... کردم نمی فکری همچین.....نه.....نه -
 .کشم می خجالت من اینجوری آخه... باشیم داشته رابطه هم با بعد بشه تر

 تازه.... شد اتاق وارد پیمان بودم خودم با کردن صحبت حال در ترس از که جوری همین
 .کرد راحتم که بیارم در تنم از پیرهنمو خجالت با خواستم.. نشدم آماده هنوز فهمیدم

 . بیاری در لباستو خواد نمی ـ

 غوچرا و کرد من به پشتشو بعدهم....گرفتم گاز لبمو و بستم چشمهامو حرفش این با
 یکردم رویت قابل حرکاتشو تابید می خواب اتاق به پذیرایی از که روشنایی کرد،اما خاموش

 ور کشیدم رو ومالفه تخت روی رفتم زود شرم و خجالت از کرد می باز کمربندشو داشت...
 چه این آخه..کردم می ونفرین لعن خودمو دلم تو و بستم محکم چشمهامم....خودم
 .بودم نکرده اینجاشو فکر اصال گرفتم که بود تصمیمی
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 و اوضاع این با من حاال....داره ازدواج اول شب از اضطرابی و ترس یه دختری هر مطمئنا
 .بود شده برابر صد استرسم احوال

 عضالت تمام ازترس... داشتم نگه هم روی محکمتر چشمهامو رفت کنار روم از که ملحفه
 :گفت و شد متوجه پیمان که بودم گرفته سفت خودمو همچین... شد منقبض بدنم

 خوام مین... مجبورم منم بدون اینم ولی نداری رابطه این به تمایلی اصال میدونم من ببین ـ
 نه... شمب گناهی مرتکب و بلرزه دلم و دست بیافته بدکاره های زن به که چشمم خیابون تو
 نداریم هم به نسبت ای عالقه هیچ هم ما از کدوم هیچ....منو تو نه شناسم می رو تو من
 من.... کنی جا دلم تو خودتو یا کنی وابسته خودت به منو نکنی سعی  میکنم خواهش ازت..
 االن ام اینکه با.... مونده جا اولم عشق پیش قلبم.... بگیره جا توش کسی که ندارم قلبی
 ام ی رابطه....کنم می خیانت عشقم به دارم کنم می حس رابطه این ایجاد با محرمیم بهم
 غذا خوردن برای وقت هیچ من.... بیشتر نه تخت   این روی و اتاق همین تو جا همین حد در
 اروک همین برای پیشت بیام بخوام هم وقت هر.... نکن اذیت خودتو الکی ،پس نمیام خونه
 .شد نخواهی ناراحت من دیدن از زیاد پس...   شب آخر

 اضافیه وجودم و آشغالم یه االن اینکه ،حس شدم شوکه کالمش صراحت و هاش حرف از
 .روداشتم

 نیک می رفتار جوری نگیر،یه سفت خودتو اینقدر لطفا :گفت و زد دست بدنم به پیمان
 هاتوحرف و بودی کرده ازدواج بار یه چون من باشه یادت.... ترسی می که اولته ی دفعه انگار
 .دادم ازدواج پیشنهاد بهت باشی داشته دوست رو کسی تونی نمی دیگه اینکه مورد در

 سح قلبم تو رو بدی میشدم،درد حالتر بی من میومد بیرون پیمان دهان از که حرفهایی با
 .میترسم آره... اولم ی دفعه آره: گفتم خودم با و کردم

 که اییج تا کرد شروع کارشو هم پیمان....نگفتم وچیزی کردم متمایل راست سمت به سرمو
 ردمک می فکر خودم با که باش منو... بود داشته نگه دور من از اشو وسینه سر بود ممکن
 الکام نیست کار در بازی عشق هیچ که نداشتم خبر....میمیرم خجالت از کنه بوسم اگه
 تمداش بدی خیلی حس....   کار این به مجبور اجبار روی از و کراهت با هم پیمان بودم متوجه
 دهش خواسته همیشه که منی.... ناامیدی و خوردگی سر جور یه نبود ترس یا خجالت دیگه
 شد شروع حرفها این با و اینجوری ازدواجم اول شب حاال بودن خواهانم ها خیلی و بودم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سعیده براز –نوسرآغازی 

      

 
100 

 اگه ردمک تجسم ذهنم تو محسنو ،حاج کردم نگاه تابید می اتاق به که روشنایی سمت به....
 اشک که حالی در محسن تصویر.... میشد شکلی چه دید می شو نازنین زن روز و حال

 ادرن اتاق  دیگه ی گوشه میشد محو تصویرش و اومد چشمم جلوی بود پوشانده صورتشو
 کشیدنم زجر از که مطمئنم ،آره میکرد نگاه روزم و حال به نیشخند با و بود ایستاده
 .میشه خوشحال

 ات دادم فشار و گرفتم مشتم توی رو ملحفه کردم حس شکمم زیر که دردی احساس با
 .دادم دست از کنترلمو و شد بیشتر درد شدت ولی نگم چیزی

 آآآآآآآآآآآآآآی ـ

 شد متوجه اونم انگار شد بلند روم از زود و ایستاد حرکت از پیمان من داد صدای با
 و نشستم جام سر زود منم... کرد روشنش و رفت میز کنار خواب چراغ سمت به سریع....

 .انداختم خودم روی رو ملحفه

 . شد دقیق ام چهره توی و اومد سمتم به

 پریده؟ رنگت چرا........دفعه؟ یه شد چت ـ

 .نشده هیچی..... هیچی ـ

 . دلم سمت رفت دستم ناخواسته و اومد در صدام شکمم زیر درد احساس با دوباره

 ازدواج قبال تو مگه    ممکن غیر این ولی...اولت   بار تو که کردم احساس لحظه یه من ـ
 !نکردی؟

 

 . کشیدم خودم روی بیشتر رو ملحفه و انداختم پایین سرمو دوباره 

 .زد ادفری پیرهنم دیدن با و کشید روم از رو ملحفه سریع زنم نمی حرفی من دید که پیمان

 ود؟ب شوهرت اسم که ات شناسنامه تو!...کردی؟ ازدواج نگفتی تو مگه! هان!....چیه؟ این ـ

 .اومدم حرف وبه ترسیدم فریادش صدای از

 .نداشتیم رابطه باهم ولی کردم ازدواج بار یه من خدا به آره... آره ـ
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 گواهی ی برگه کیفم توی از و شدم بلند جام از زود کرد می نگاه من به خشم با پیمان
 .دادم نشونش و آوردم در و سالمت

 :گفت و زمین روی کرد پرت خوندنش از بعد و گرفت خشم با رو برگه

 ازدواج پیشنهاد بهت اصال هنوزدختری میدونستم اگه من...؟ نگفتی من به اول از چرا ـ
 .دادم نمی

 :فتمگ بلند صدای با و نشه گریه به تبدیل تا کردم مبارزه بود گلوم تو که بغضی با

 . نیستم دیگه بعد به امشب از که....من   بودن باکره مشکلت اگه ـ

 نمی دیگه... رفتم حموم سمت وبه شدم بلند نگفت چیزی دیگه حرفم این شنیدن از بعد
 . بزنم حرف باهاش ازاین بیشتر یا ببینمش خواستم

 . ریختم اشک آروم و رفتم دوش زیر

 ریعس نبود خبری پیمان از ،خوشبختانه اومدم بیرون حموم از و پیچیدم خودم دور رو حوله
 مه رو بخاری ی شعله.... پوشیدم گرمی لباس و لباسهاموآوردم خودم خواب اتاق از و رفتم
 . کردم زیاد

 اییچ مجبوری... نمیشد پیدا چیزی هم لعنتی آشپزخونه این توی کردم می ضعف احساس
 .خوردم و کردم شیرین چاییمو زیاد قند با نبود اونم که گشتم نبات دنبال و کردم دم

 .رسوندم تخت به خودمو چطور دونم نمی که بودم حال بی و خسته اینقدر

 و دیشب ... کردم نگاه خونه آشنای نا فضای به کمی شدم بیدار خواب از حال سر صبح
 .اومد یادم

 افتاد میز روی تراول مقداری به چشمم که شم بلند تخت روی واز  خواستم کشیدم آهی
 اکیدت و بود نوشته خودشو همراه ی شماره پیمان.... بود پولها روی هم برگه یه رفتم ،جلوتر
 نمک خرید خونه برای خودم اینکه و بگیرم تماس باهاش داشتم مهمی کار اگر که بود کرده
 .شلوغه سرش چون

 :گفتم و انداختم تخت روی حرص با رو برگه
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 .کرده فکر چی خودش با....راضی خود از...گیرم نمی تماس باهات باشم موتم به رو اگه ـ

 پس!...؟   ماهم آخر تا خرجی این یعنی....بود تومان پونصد... شدم پولها شمردن مشغول
 ردک بد حالمو چیزی یک فکر دستم تو پولهای دیدن با...کنم جویی صرفه  حسابی باید
 ولپ برام من با رابطه از بعد پیمان که است کاره بد های زن مثل دقیقا من زندگی االن....

 !رفته و گذاشته

 اشتد هم گرسنگی رونداشتم کاری هیچ ی حوصله نشستم مبل روی و پذیرایی تو رفتم
 .میاورد فشار بهم

 نهاییت این تو دلم.....برد می دکتر منو و کرد می درست کاچی برام بود اینجا االن مامان اگه
 .ستنی کنارم کسی ... اینه واقعیت ولی بده دلداریم و باشه کنارم که خواست می مامانمو

 

 

  دوم فصل

 (پر ی نیمه)

 یاینجور  اگه بگی خوای می کی تا کن بس... دیگه کن بس نادیا :گفتم بلند صدای با
 اینقدر...بسه دیگه بودن مظلوم....بسه دیگه گرفتن آبغوره...میشد؟ اونجوری اگه میشد؟یا
 .کناربیای باهاش مجبوری هست که همینیه غرنزن زندگی جون به

 تنداش رو تو دادن زجر قصد پیمان بود چی هر خب ولی نبود دلپذیری شب درسته دیشب
 برو بیرون و دادن گیر اهل که شکر رو خدا...آوردی شانس پس نادر برعکس ،درست
 .ربب حالشو و بکن حسابی درست خرید یه بیرون برو االن پس نیست هم نرو ،بیرون

 و شدم آماده زود.... بود گذار تاثیر که هم الحق... زدم خودم کردن آروم برای رو حرفها این
 یگرکیج یک به چشمم گشتم می مارکت سوپر یه دنبال داشتم که طور رفتم،همین بیرون
 .افتاد

 .برگشتم خونه به و کردم خریدهامم و گرفتم جیگر سیخ چند یه
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 دیدن از شدم یخچال توی وسایل چیدن مشغول و گرفتم جون کلی جیگر خوردن از بعد
 .شدم خوشحال پر، یخچال

 .پرسید حالمو و گرفت تماس باهام مامان

 خوبی؟ تو...جون مامان خوبم ـ

 ؟ افتاد اتفاقی اصال دیشب....دخترم مطمئنی ـ

 .محسن   حاج مثل اینم کرده فکر مادر

 قراره نکنم ضعف تا خریده برام هم جیگر تازه... شده خانم دیگه دخترت.... مادرم آره ـ
 .شه راحت خیالش تا ببره دکترم

 دروغ تو حسابی که گفتم دروغ اینقدر مدت شد،این جمع اشک چشمهام تو لحظه یک
 .شدم ای حرفه گفتن

 :گفت و شد شاد مامان صدای

 شوهرت از تو که اینجوری کردی، راحت خیالمو... باشه مبارکت..... دخترم شکر رو خدا ـ
 .شکر رو خدا....داره هواتو حسابی کنی می تعریف

 .رفت ودر بست فلنگو چطور دیشب نداری خبر جون مامان بله

  دخترم راستی ـ

 مامان جانم ـ

 !شد قیامت اینجا دیشب ـ

 .بیان جواب گرفتن برای اش خانواده با نادر بود قرار دیشب بود رفته یادم کل به اوه

 نشنوه؟ نازنین راستی....؟ مامان شدش چی ـ

 .کن گوش... شنوه نمی نه ـ

 .کرد تعریف دیشبو ماجرای ای پیروزمندانه لحن با مامان بعد
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 این ولی کرد برخورد احترام با باهاشون اومدن وقتی... بود خونسرد خیلی علی دیشب-
 نادر زا تو که فیلمی و رفت کجاست،علی نادیا پرسیدن وقتی.... بود طوفان از قبل آرامش
 ساکت مختلف های بهونه به هم وما میگرفت سراغتو مدام نازنین البته....آورد و بودی گرفته
 .کنیم روشن همه برای کامل رو قضیه و بیان اش خانواده تا میداشتیم نگهش

 .بگو زودتر... بعدش مامان خب ـ

 و نیومد در کسی از صدایی وهیچ شدن خفه فیلم دیدن از بعد همشون بگه برات جونم ـ
 :وگفت ماجرا تعریف به کرد شروع هم علی

 خواستگاراش از یکی با شد مجبور امروز نادیا پسرتون شازده تهدیدهای و کارها این با ـ
 و شد دیوونه حرف این شنیدن با نادر.....باشه امان در شما پسر دست از تا کنه ازدواج
 نای از و بره پایین گلوش از خوش آب یه نمیزارم و میکشمش که کشید می عربده همش
 به زد هم سیلی یک اونم از بعد و دهنش تو کوبوند یکی شد بلند باباش یهو که حرفها
 خفه بار ،این هاش بچه از کردن دفاع برای داشت چیزی یه همیشه که مادرشم... نازنین
 هم ارب هر سپردم تو دست رو ها بچه تربیت :گفت زنش به نادرو بابای.... بود گرفته خون
 .شد این آخرشم.... نکن دخالت تو گفتی گفتم چیزی

 نادرداشت.... کرد حاللیت طلب و خواهی معذرت علی و من از شرمندگی با کلی هم بعد
 الم نداره حق ازمن غیر به نادیا....نه؟ میگید دروغ دارید میدونم:میگفت و میشد منفجر
 نهخو از زور به باباش زد روکه حرفها این....میکنم پیداش بالخره.... بشه ای دیگه کسی
 .بردش بیرون

 نترسید؟ شد دعوا وقتی مهدی محمد راستی... جریاناتی عجب اوف ـ

 نبود مهدی محمد اگه که داشت کاری یه چون... مهری ی خونه بردش علی شب سر نه ـ
 .بود بهتر

 کاری؟ چه ـ

 باباش ی هخون بره صبح و کنه جمع وسایلشو گفت نازنین به رفتن نازنین ی خانواده وقتی ـ
 :گفت و نداد گوش حرفش به علی ولی کرد التماس کلی نازنین...
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 ندگیز  دیگه کنه چینی خبر بخواد بترسه دائم و باشه نداشته اعتماد زنش به آدم وقتی ـ
 داره؟ ای فایده چه باهاش کردن

 کاش ای.... نمیاره دووم مادرش بدون مهدی محمد حاال نمیشد اینجوری کاش مامان وای ـ
 هک چقدرم هر نازنین....خورد بهم من خاطر به داداشم زندگی ..... کرد می دعواش یکم فقط
 االن که کاری بود داده راه اشون خونه تو رو ما مدت این تو و بود عروسمون بالخره بود بد
 .میده انجام عروسی کمتر

 .دختر ای ساده چه تو نده عذاب خودتو کن صبر.... کن صبر ـ

 اینه؟ از غیر مگه چطور ـ

 مال کهاین از قبل گفت می علی که طور این... دختر حرفهاست ازاین تر سیاست با نازنین ـ
 و نهخو به اینکه  نازنین های رفتن بیرون سر داشتن مشکل هم با بیایم اشون خونه به

 یشپ جواد جریان وقتی بشه جدا ازش خواسته می علی کم کم دیگه....رسیده نمی زندگیش
 شهب عوض بهش نسبت علی نظر اینکه برای ،نازنین کنیم زندگی کجا ما اینکه و میاد

 یم روزها تو چون گفتم نمی علی و تو به چیزی من....اونا ی خونه بریم ما میده پیشنهاد
 خوش پی میرفت منو پیش میزاشت رو مهدی محمد مدام.... نفهمیدی چیزی سرکار رفتی

 منم...نمیشد نازنین غیبت متوجه علی رسیدم می خونه کارهای به چون منم....گذرونیش
 ی هقضی سر که آخرشم....نگفتم چیزی علی وبه کردم بودنمونومی مهمون مراعات تو مثل
 .کرد بیرونش خونه از رسما علی دیگه و شد رو هم نازنین دست نادر

 نمیداد بهم پولشو نازنین و کردم می خونه برای که خریدهایی یاد مامان حرفهای با
 محکم خودشو جای میخواسته اشون خونه تو ما موندن خاطر به نازنین پس....افتادم
  .نشد کنه،که

 .میکنه چیکار مهدی محمد حاال... میشنوم چیزهایی عجب ـ

 کاش ای....گیره می آتیش براش دلم گیره می مادرشو سراغ....مهد بردمش که فعال ـ
 .نشه این عاقبتش تا کرد می فکر کارهاش به بیشتر یکم مادرش
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 ظرمنت االن نادر...نکنید رو اینجا به اومدن فکر اصال احوال و اوضاع این با مامان راستی ـ
 ببینیم ات باشیم تماس در هم با تلفنی.....کنه سیاه روزگارمو و کنه پیدام تا است نشونه یه
 .میاد پیش چی

 .همین   کار بهترین فعال ولی میکشه پر برات داره دلم اینکه با میدونم آره ـ

 یه اب باید حتما.بیرون برم تا پوشیدم لباس ،دوباره زدم حرف کلی مامان با اینکه از بعد
 فعال دارم من که وضعیتی این ،با کردم می مشاوره جلوگیری های راه مورد در پزشک
 .باشم بچه فکر نبایدبه

 شهر و محله با تا گشتم می ها کوچه و ها خیابون توی مدام من بود روزی عجب امروز
 از اینکه با .... تهران   از تر پاک خیلی وهواش سردتر   اینجا وهوای آب...بشم آشنا جدیدم
 .کرد حس میشه رو دما تفاوت ولی نیست زیادی ی فاصله تهران تا کرج

 هی شام برای پس نمیاد خونه خوردن غذا برای وقت هیچ که گفته پیمان میدونستم چون
 جا همه وخاک گرد حسابی چون رسیدم خونه نظافت به بیشتر و کردم درست حاضری چیز
 .بود گرفته رو

 ینم من و بود کثیف ودیوارش در چون نشست نمی دلم به کردم می تمیز رو خونه چی هر
 .جا همه به میشد زده گند بدتر بکشم دستمال گچی دیوار روی تونستم

 مشغول و دادم لم مبل روی و ریختم خودم برای چایی یه شد تموم کارهام اینکه از بعد
 .افتادم چیزی یه یاد  که شدم کردن فکر

 می شب تو اونم تنهایی از خیلی من..... نموندم تنها خونه شب حال به تا من ... خدا وای ـ
 یدونمم اینکه با....اینجا؟ ولی بوده پیشم کسی همیشه االن تا ...کنم؟ چیکار حاال.... ترسم
 ردمک شروع دوباره....ترسناک   خونه این سکوت چقدر....ترسم می بازم ولی هست کسی باال
 .بشم آروم تا خودم با زدن حرف آروم به

 آهان....کنم؟ چیکار حاال .....ا مممم..... ببری بین از سکوتو این که این   حلش راه خب
 .فهمیدم

 .جانشسته یک وترتیب نظم ،با دسته به دسته یاقوت دانه صد-
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 و رفتم خوندم می رو بود مونده یادم که مدرسه دوران شعر چی هر داشتم که طور همین
 کم یه صداشو و موزیک کانال یه زدم زودی هست هم ماهواره ،ایول کردم روشن تلویزیونو
 همون و آوردم پتو یه رفت بین از ترسم و شد عوض وهوام حال اینکه از بعد.... کردم زیاد
 عتسا دو ،روی بود سینمایی فیلم یه پخش حال در تلویزیون... کشیدم دراز مبل روی جا
 رازد مبل روی راحت خیال با هم بعد و بشه خاموش خوکار تا کردم تنظیم تلویزیونو دیگه
 .ببره خوابم تا کشیدم

 !خوبی حل راه چه.... خوابیدم خوب چقدر آخیش

 تا مرفت می بیرون روز طول در البته...بودم ندیده وپیمانو بودم تنها که میشد هفته یک
 گهدی چرا کردم می فکر خودم با مدام...کرد می اذیتم شب تو تنهاییی ولی بشم سرگرم
 طرف از و کنم تحملش نیستم مجبور دیگه که بودم خوشحال طرف یه از نیومد پیشم پیمان
 من اب رابطه یعنی) میرفت رژه ذهنم توی فکر این مدام و بود کرده گل زنانگیم حس دیگه
 یه خیالو فکر همه این از فرار برای باید ( نکرده نگاه سرشم وپشت رفته که بوده بد اینقدر
 .باشم نداشته خاروندن سر وقت تا کنم وپا دست خودم برای کاری

 .کردن قبول که بده نازنین به دیگه فرصت یه تا خواستم ازش زدم حرف علی با تلفنی

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

 پیمان

 مطلقه زن یه نمیره،من پیش میخوام من که طوری اون چیز هیچ...خورده خیلی اعصابم
 به آدمو دل ومیخوان میشن وابسته آدم به زود دخترها آخه....دختر یه نه خواستم می
 به ددرص یه حتی تونم نمی گیره دیگه جای یه دلم من....خوام نمی اینو من که بیارن دست
 همه و لحظه هر ولی نرسیدم عشقم به اینکه ،با باشم کنارش تونم می که بدم قول کسی
 رابطه ونا از غیر به کسی با و بیام کنار خودم با تونستم تازه سال ده از بعد.... یادشم به جا

 جوری این که منی.... نکرد ولم وجدان وعذاب گناه حس شب اون تمام..... باشم داشته
 .زد سرم به چطور ازدواج فکر دونم نمی اصال عشقمم بند در و اسیر

 خواستم... ندارم خبری.. نادیا ..بود؟ چی اسمش دختره اون از که است هفته یه االن
 کرف از منو تلفن زنگ صدای...باشه ومستقل ندارم باهاش کاری هیچ من بدونه اول ازهمین
 .آشناست نا شماره میاره بیرون
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 بله ـ

 نادیام... سالم ـ

 کی...بودی؟ کجا هفته یه این...خوبه؟ حالت بپرسه میخواد حاال زد زنگ بالخره ... اَه
 .ها حرف این از...شده؟ تنگ برات دلم...میای؟

 داری؟ چیکار ـ

 می میره سر ام حوصله روزها من چون... نمیشدم مزاحم نبودم مجبور اگه ببخشید ـ
 کنم؟ سرگرم خودمو خونه از خارج کاری یه با نیست مشکلی بپرسم خواستم

 حرف باهام غریبه آدم یه مثل درست....گفت چی اون بودم چی منتظر من کردم تعجب
 :،گفت دید منو سکوت وقتی...میزنه

 .باشم نداشته رو خونه به اومدن دیر یا مخارج جمله از دردسری هیچ میدم قول البته ـ

 .نمیکنه فرقی من واسه... باشه ـ

 خداحافظ ـ

 که نکشید طول لحظه کردم،وچند تعجب کردنش صحبت طرز از کردم قطع رو گوشی
 .رفتم فرو خودم حال تو دوباره

 به دیر چه من و داشت شوهر چون داشت حق البته که نخواست منو که قدیمی عشق یاد
 دیگه و رفت تبریز به تهران از اون....بود گذشته کار از کار که وقتی افتادم عالقه ابراز فکر
 .نداشت ای فایده و بود شده دیر ولی رفتم دنبالش  که درسته... بود شده عروس

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

 نادیا

 .چرخیدم دورخودم  و زدم بشکن خوشحالی از

 ر،بهت چه... نیستم مهم براش اصال نمیکنه،چون مخالفت دونستم می.... خودم به ایول ـ
 .کنم تلف خونه تو وقتمو من نداره دلیلی پس...راضی خود از آدم
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 .بکنم چیکارمیتونم ببینم تا بیرون برم باید صبح

  یاس آرایشگاه ـ

 یم قبول آموز کار که اونایی و کشیدم سرک بر و دور های آرایشگاه به هفته یه این توی
 شگردستیارآرای و دیدم دوره قبال من وبگه بیاد که کسی به عمدا اینا... کردم نشون و کردن
 اردو آموز کار عنوان به باید....نمیدن نشون خوش روی کنم کار براتون میخوام االن و بودم
 از مقدار یه....بگیره شانسم شاید که وقت ،اون بدم نشون خودمو کم کم بعد و بشم

 که موندن خونه از حال هر به.... دیگه جای یه برم باید که وگرنه میده منم به درآمدشو
 .بهتره

  سالم ـ

 امرتون؟... اومدین خوش... خانم سالم ـ

 .اومدم آموزی کار برای ممنونم ـ

 بگیره آموزی کار برای بود قرار که مبلغی گفتن از بعد موناست اسمش فهمیدم که آرایشگر
 غولمش که بود اونجا تر وسال سن کم دختر یه من از غیر به بشم آموزش کار من کرد قبول
 نظر به و نداشت زیادی شاگرد هم بود خوب اینجا نظرم به...بود آرایشگاه کردن تمیز
 کارمو آموزی کار قسط پیش عنوان به مبلغی دادن با.....بودند زیاد هم ش ها مشتری
 .کردم تنم دادو بهم که سفیدی روپوش.... کردم شروع

 بلدی؟ که انداختن بند ـ

 این هب چون ولی ای حرفه صورت به نه البته بلدم هم رو آرایشگری کارهای از سری یه بله ـ
 .کنم دنبال کارو این تر ای حرفه خواستم دارم عالقه کار

 قول بهت بگیری یاد رو چی همه زود اگه...باشی حالم کمک تونی می طوری این خوبه ـ
 اهیانهم مبلغی ویه بشی موندگار شاید اصال....نگیرم ازت رو آموزی کار هزینه مابقی  میدم
 .دادم بهت

 .میخوام همینو منم آره گفتم دلم تو
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 دپسن مشکل خیلی من های مشتری باشی استعداد با خیلی باید بگم باید البته ـ
 .کن شروع حاال.....ندیم شون دست از تا باشیم مراقب باید....وحساسن

 در ولی بده یادم چیزی نکرد وقت مونا همین خاطر به بود شلوغ سرمون خیلی روز اون
 کارم از هم ها اون که سپرد من روبه ها مشتری از نفر چند صورت اندختن بند عوض
 .کردند تعریف

 لیخی که دیدی.... بدم یادت چیزی نکردم وقت امروز که ببخشید باید جون نادیا وای :مونا
 .بود شلوغ

 .نیلوفر نباشی خسته... نداره اشکالی نه ـ

 ندارید؟ من با کاری.... برم دیگه من خانم مونا.... ممنونم:نیلوفر

 سالمت به نه ـ

 لیخی اومدم بیرون آرایشگاه از وقتی....رفتیم وبعد موندیم ومونا من دیگه ساعت یه تا
 .بودم  انرژی وپر خوشحال

 دست چند دلم....بدوزمشون بودم نکرده وقت هنوز که بود پارچه متری چند چمدونم توی
 از خودمو خیاطی چرخ خواستم ازش و گرفتم تماس مهری با....خواست می جدید لباس
 .بیاره برام علی ی خونه

 داداش؟ زن خوبی.... مهری سالم ـ

 .شده ذره یه برات دلم که بغلم بیا... گلم سالم ـ

 :گفتم مهری به کردیم بغل رو همدیگه اینکه از بعد

 دیگه؟ ام خونه میومدی!....؟ گذاشتی قرار شاپ کافی تو چرا حاال ـ

 دنبالمون هاگ اینجوری گفتم..... باشه کرده تعقیبم دیوونه نادر اون ترسیدم بهتره اینجوری ـ
 ات خونه میومدم مستقیم اگه ولی هست شدنت پنهون برای فرصت و فهمیم می باشه
 .میکرد پیدا رو اونجا آدرس

 .افتادید دردسر تو من خاطر به شماها ی همه ببخشید باید ـ
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 .جواد خاطر به بگی بهتره!....تو؟ خاطر به چرا ـ

 و ردنمیک خیالبافی جواد اگه...بود همین منم دل حرف همیشه کردم نگاه مهری به تعجب با
 .میکرد فرق اوضاع االن نمیذاشت کارش برای رو سرمایه تمام

 :داد ادامه دید منو متعجب نگاه وقتی مهری

 نوزه بیرون بیاد تا داد طلبشو محسن حاج و افتاد زندان بدهیش برای اینکه از بعد حتی ـ
 چک اون و این به همش..... کنه گذاری سرمایه و کنه ریسک میخواد دوباره نشده آدم هم
 .بشم جدا ازش میخوام نادیا... گرفتم تصمیمو... میشم دیوونه دارم دیگه خدا ،به میده

 .کردیم سکوت دقیقه چند دومون هر.... گذاشتم مهری دست روی دستمو

 میخوای کی تا تو... گذرونده حد از دیگه ،جواد بگیری تصمیمو این میدم حق بهت من ـ
 .فکره بی خیلی جواد که واقعا.....بدی اونو طلبکارهای جواب

 نمی هدیگ کن باور ولی میاد وجود به برام جدید مشکالت سری یه گرفتن طالق با میدونم ـ
  .... کشم

 احلس و سارا....میمیرم استرس از میکنه دعوا یکی با تلفنی وقت هر.... ندارم تحمل دیگه
 .میخورن لطمه دارن فعلی وضعیت از

 میخواد بفهمه مطمئنا...نگو مامان به چیزی موضوع این ی درباره فعال چیزی یه فقط ـ
 .حرفها این از و میکنه تالش شما آسایش برای داره جواد که وبگه بگیره پسرشو طرف

 یکی با خواست می دلم.... دختر آوردم درد سرتم....پسرشه داره حق خب میدونم آره ـ
 چیکار؟ میخوای خیاطی چرخ.....چطوری؟ تو راستی.... تو از بهتر وکی بزنم حرف

 .نره سر ام حوصله بدوزم لباس خودم برای خوام می... بیکاری برای... خوبم ـمنم

 نداری؟ مشکلی....خوبه؟ شوهرت ـ

 .بودم نشسته جلوت سرحال اینقدر من االن نبود خوب اگه ببین منو ـ

 .بیرون بیای تنهایی میزاره که نیست دل بد شکر رو خدا ـ

 .گذاشته آزادم جوره همه....نداره کارم به کاری اصال بابا نه ـ
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 .بچشی رو خوشبختی طعم اینبار شاالله ان امیدوارم ـ

 (نکنم فکر)

 .ـمرسی

 وقت یه اگه.... بگو بهم حتما داشتی کاری باش خودت مواظب...برم باید من دیگه خب ـ
 من مکک روی میتونی همیشه ولی شلوغه نشو،سرم دلگیر نمیگیرم تماس باهات من دیدی
 .کنی حساب

 .شد زحمتت ممنون هم خیاطی چرخ بابت میدونم عزیزم  ـ

 یبتعق رو مهری نادر ترسیدم ،می گرفتم نظر زیر اطرافمو کلی مهری با خداحافظی از بعد
 .باشه کرده

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

 یاد رو شینیون انواع زود خیلی استعدادی با خیلی تو نباشی خسته عزیزم خب:مونا
 .شده خسته هم نیلوفر....کافیه امروز برای دیگه...گرفتی

 .شدی اذیت حسابی... من مدل شدی تو نیاوردم مدل چون ببخشی باید جون نیلوفر ـ

 .گرفت می خوابم داشت کم کم.... نیست ای مسئله بابا نه ـ

 .زدن نق به کرد شروع که کرد می سر چادرشو داشت مونا

 حاال... کرده خراب چادرمو زده.....مجبوری؟ نیستی بلد خیاطی تو بگه نیست یکی بابا آخه ـ
 .خوره برمی بهشم بگم خانم به برم اگه

 چیه؟ چادرت مشکل....شده؟ چی ـ

 .ایستاد من روی به رو و کرد درست سرش روی چادرشو مونا

 بده گفت جاریم....میشه کشیده زمین روی و چپ   سمت از بلندتر راستش سمت کن نگاه ـ
 پارچه کرده داغون زده وقت اون ....گرفت ازم بیرون مثل ،پولشم میدوزم برات من
 پول هی دیگه جای ،ببرم برمیخوره بهش کن درستش بگم بدم بهش ببرم اگه هم حاال....رو
 .بگیرن ازم میخوان دیگه
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 .نداشت کاری برام کردنش درست کردم نگاه چادرش به

 .میارم برات فردا....کنم درست برات من بده میخوای ـ

 بلدی؟ خیاطی تو مگه....؟ میگی راست من جون ـ

 .بینی می فردا خودت حاال....بلدم که آره ـ

 تنگدل کمتر ومن میشد احساس کمتر زیبا و سوسن کمبود نیلوفر و مونا با آشنایی با
 .میشدم دوستهام

 .کنه پیدام ونادر  بگیرم تماس باهاشون ترسم می ولی شده تنگ براشون دلم خیلی

 .نداشت زیادی کار اصال خانم مونا چادر از اینم خب 

 هی... بشم مطمئن کارم از تا ایستادم قدی تمام آینه روی روبه و انداختم سرم روی و چادر
  لحظه

 .گرفتم ام چونه زیر محکم و کشیدم جلو چادرو ببینم کامل حجاب تو امو چهره خواستم

 بری؟ خوای می جایی ـ

 اومد؟ کی این.... برگشتم صدا طرف به و گفتم بلندی هععععع ترس از

 .نمیرم جایی نه....نه ـ

 .کرد اشاره سرم روی چادر به سر با پیمان

 کردی؟ سرت چادر چرا پس ـ

 .میگی اینو.... آهان ـ

 و تاپ...)داشتم برش بعد و بیفته ام شونه روی شد باعث که کردم شل سرم روی و چادر
 .(کرد تایید نرفتن بیرون برای منو حرف چادر زیر دامن

 :وگفتم کردم ای اشاره خیاطی چرخ به

 .کردم می کوتاهش داشتم بود بلند ـ
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 .بود احساس بی و سرد نگاهش چقدر.... بود شده خیره من به حرف بی پیمان

 غذا و زدن احوالپرسی،گپ برای میدونستم خوب....رفتم خواب اتاق سمت به حرف بی
 این و اتاق این به فقط ما ی رابطه) داد توضیح بهم کامل اول دفعه....نیومده پیشم خوردن
 .(میشه خالصه تخت

 .ام خسته خیلی بخوابم برم تا بشه تموم زودتر فقط نداشتم ترسی قبل مثل اینبار

 دشوکمربن و انداخت میز روی بودو دستش که کلیدی دسته اومد هم پیمان بعد دقیقه چند
 نداشتم دوست....کردم وخاموشش رفتم خواب چراغ سمت صحنه این دیدن با.... کرد باز
 .بشم اذیت کمتر تا باشم مطلق تاریکی تو میخواست دلم ببینم چیزی

 ازب پیمان اومدم که حموم از.....رفتم حموم سمت به و شدم بلند پیمان رفتن کنار از بعد
 تومان هزار دویست اینبار.... بود گذاشته میز روی پول مقداری هم باز....بود رفته هم
 پولی بی اینجوری خوبه باز....ماهمه یه خرج هزار پانصد اون کردم می فکر منوباش....

 .راحتم ومخارجم خرج وتو نمیکشم

 .ها بلدی خیاطی واقعا.... نکنه درد دستت عزیزم وای:مونا

 هک هایی لباس بیا بود،حاال خوردن آب مثل واسم که این کردن درست جان مونا چی پس ـ
 .بدم نشون بهت دوختمو االن تا

 شونن و بودم انداخته مختلف لباسهای با که ازخودم عکس وکلی درآوردم گوشیمو هم بعد
 .دادم ونیلوفر مونا

  از نبراشو تا بگیرن پارچه شد قرار....اومد خوششون بودم دوخته که مدلهایی از خیلی اونها
 به ایدب که زایی درآمد برای دیگه فرصت یه اینم...بدوزم بودم دوخته خودم برای که مدلهایی
 .کنم استفاده ازش خوبی

 هخون این های آدم اصال... نمیاد هم باال از صدایی هیچ اصال...   ساکت خیلی واقعا خونه این
 لندب باال از شیون و فریاد صدای یهوبا که بودم فکرها توهمین.....زنند؟ می هم حرف هم با

 .شدم
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 طبقه به خودمو چطور دونم نمی ترس از.....اومد در آب از شور که چشمتم نادیا بمیری ای
 رو رهدستگی زدن در بدون باشه اومده سرکسی بالیی مبادا اینکه ترس از... رسوندم باال ی

 بیرون کف دهنش از و بود افتاده زمین روی که زنی دیدن از.... شدم خونه وارد و کشیدم
 .شدم شوکه میومد

 تکون جلوی کرد می تالش که مردی اما و کرد می تر آشوب  دلمو خانم طاهره فریاد صدای
 !کیه؟ دیگه این....شد تعجبم ،باعث بگیره رو زمین روی خوابیده جوان زن های

 ایدب چیکار ، کرده تشنج االن زن این... دیدی اولیه کمکهای دوره تو نادیا کن جمع حواستو
 کرد؟

 اومدم خودم به لحظه چند از بعد... کنم جمع حواسمو تونستم نمی که بودم ترسیده اینقدر
 :گفتم خانم طاهره به فریاد با و

 .بیار پتو تا چند برو زدن داد جای به ـ

 .برگشتن سمتم به من صدای شنیدن با مرد اون و خانم طاهره

 ایستادی؟ چرا دیگه برو ـ

 .کن ول هاشو دست گفتم آقا اون به و رفتم جلوتر... بیاره پتو رفت که خانم طاهره

 .میزنه صدمه خودش به کنم ولش اگه آخه ـ

 نیدک ولش میکنم خواهش... نشه چیزیش زمین به خورد اگر که چینیم می پتو دورش االن ـ
 .میشه بدتر حالش و میاد فشار بهش وگرنه

 ای صدمه شدیدش های تکون اثر در تا کردیم پتو پر دورشو مرد اون و طاهره کمک با
 وراحت زادآ لباسهاشم و بیارم در تا نبود دستش انگشترم.... کردیم رها وپاشو ودست...نبینه
 سیاهی و شد تر آروم یواش یواش تا گذشت منوال همین به ای ثانیه چند...بودند

 از و حلقش تو نپره دهنش های کف تا خوابوندمش راست طرف به.... برگشت چشمهاش
 .کرد  نگاه منو خیره خیره اومد جا که حالش....بیاره قند آب براش خواستم خانم طاهره

 .بدین جوابمو خانم....خوبه؟ حالتون...خانم ـ
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 .پرسیدم ازش و کردم نگاه روم به رو مرد به

 .بزنه حرف تونه نمی که بد   خیلی حالش کنم فکر ـ

 :گفت و کرد پاک لباسش آستین با پیشونیشو رو های عرق مرد

 . ودب نکرده تشنج حاال تا ولی.....داره شدید ،افسردگی نمیزنه حرف که وقت   خیلی اون ـ

 :وگفت کرد زن اون روبه هم بعد

 .ترسوندی منو خیلی مرجان ـ

 .دکتر ببریدش بعد.... بیاد جا حالش کم یه تا ندید تکونش بهتره فعال ـ

 کردم می فکر این به دادم می مرجان خورد به قند آب یواش یواش داشتم که طور همین
 کیه؟ مرد این پس...شدم؟ هووش من که زنی این

 .کنید معرفی خودتونو میشه ببخشید ـ

 .کنم می زندگی پایین ی طبقه.... هستم نادیا من .... من ـ

 .هستید پیمان دوم همسر شما اهان ـ

 .پیمان   اقوام از حتما نبود بد برخوردش

 شما؟ ببخشید ـ

 .پیمان خانم برادر واقع در یعنی .... مرجان برادر... هستم مسعود من ـ

 العملی عکس چه ممکن   لحظه هر دونستم نمی.... مردم خجالت از حرفش این با که وای
 یرخ به خدا هم مسعود واکنش.... کرد نثارم گلدون یه که محسن حاج پسر....بزنه سر ازش
 .کنه

 رشوس شرمنده وقتی... افتاد مسعود نگاه به ،نگاهم کردم بلند سرمو یهو که بودم فکر تو
 و شنیدم فریاد صدای من که طوری اون..... شدم خودم وضعیت متوجه تازه انداخت پایین
 هک پیراهنی همین با .... کنم تنم چیزی یه نبود یادم مطمئنا خب دویدم باال سمت به
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 می عرق و شدم قرمز خجالت از....اومدم گذاشته نمایش به هامو سینه از مقداری
 .کنم سرم تا گرفتم چادر یه خانم طاهره از زود...ریختم

 :گفتم ومسعود خانم طاهره روبه

 باسمل به حواسم اصال.... رسودنم خودمو چطور نفهمیدم شنیدم که فریاد صدای ببخشید ـ
 . نبود

 مکن چیکار دونستم نمی ترس از یکی من وگرنه رسوند شما خدا..... خانم نداره اشکال ـ
 بهتره؟

 .کرد کمکمون خیلی  شما های راهنمایی واقعا آره ـ

 انمرج سر باال..... کشیدم خجالت کمتر منم دیگه نفر دو اون توسط بحث شدن عوض با
 .دکتر ببرنش بعد  بشه بهتر کمی حالش تا موندم

 می ذنفو قلبم به حسادت حس ذره یه تنهایی از قبال اگه ... شدم کی هووی فهمیدم بالخره
 پیشش مدام بایدم داره مرجان که حالی اون با.... میدم پیمان به حقو کال دیگه االن کرد،
 المخی کردم پیدا شناختی اطرافیانم از که حاال... بوده اولشم عشق که مخصوصا  .... باشه
 .کنم می فکر مجهول افراد و باال ی طبقه به وکمتر...تر   راحت

 پیمان

 یم بهم بغلیم عروس ماشین بوق صدای از داره حالم و کردم گیر ترافیک توی من دوباره
 .خوره

 ماشین از خوشی ی خاطره میشه،آخه جوری همین حالم بینم می عروس ماشین که بار هر
 زودتر فقط.... بکنم نگاهی داماد و عروس به برگردم خواد نمی دلم اصال....ندارم عروس
 .برم اینجا از من تا بشه سبز چراغ

 مهه و همیشه که من ....کرد دگرگون منو حال و برد ها گذشته به منو اتفاق یه امروز دوباره
 دانوج عذاب مدام و باشم راحت تونم نمی زنم با رختخواب توی ،حتی هستم عشقم فکر جا
 .نمبمو عشقم پای به باید پس خواستم می که من ولی نخواست منو اون که درسته...دارم
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 برطرف برای مجبورم اکراه با مواقع بعضی.. میشن مانع که غرایز این دست از امان ولی
 دوست و نیاز  متضاد احساس این و نیست عشقم که برم زنی پیش نیازهام کردن

 .میکنه داغونم نداشتن،چقدر

 رس ناراحتیمو تموم میخواد دلم ...پُر پُر   هاش نامردی و دنیا از دلم ... ناراحتم و عصبی خیلی
 تمنگف چیزی....بودم ساکت....کردم برخورد خنثی اینقدر شدم خسته ...کنم خالی یکی
 زدواجا دیگه یکی با بود قرار که بشم کسی عاشق شناختم که دخترهای تموم از باید چرا....
 چرا؟ ...کنه؟

 قفل ویت انداختم کلید رسید مشامم به بدی بوی که باال برم خواستم شدم خونه وارد عصبی
 رنگ رو خونه داره حقی چه به دختر این آخه.... بود رنگ بوی این کردم،پس باز درو و

 لپو ازم کلی خونه کردن رنگ پول برای میخواد ،حتما دارم اضافه پول من مگه....میکنه؟
 .بگیره

 و بود آورده فشار بهم دیگه طرف از هم گذشته خاطرات هجوم طرف یه از امروز خستگی
 .کرد فراهم کارش این با نادیا اونم که بشم منفجر تا بود الزم تلنگر یه االن

 !خبر ؟ چه ـاینجا

 .برداشت کردن رنگ از دست و شد هول من حرف این با بود کردن رنگ مشغول که نادیا

 .کنم می رنگ رو خونه دارم ـ

 رنگ رو خونه داری کی ی اجازه با و حقی چه به که این منظورم..... بینم می دارم خودم ـ
 کنی؟ می

 باشه؟ داشته مشکلی کردم نمی فکر من ـ

 هم خونه کردن رنگ بدون....خونه رنگ برای بدم ندارم اضافه پول من!... کردی غلط تو ـ
 سابح اضافه های خرج این واسه من روی بودم گفته بهت....کنی زندگی توش تونستی می
 .نکن باز

 نادیا
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 خالی نم سر اومده پُر   کجا از دلش نیست معلوم... بودم ندیده عصبی اینقدر پیمانو حاال تا
 میکنه؟

 لندب که سرمو... بشه آروم کمی تا موندم ساکت من و میزد حرفهاشو تمام فریاد با پیمان
 .ایستاد در جلوی و اومد پایین پله راه از که دیدم مسعودو کردم

 .اومد پیش اونم که بشم تحقیر غریبه یه جلوی بود مونده همینم

 .تر آروم پیمان....خبر ؟ چه اینجا ـ

 .نادیاست و من بین قضیه این.... نکن دخالت تو ـ

 یدادوب دا حسابی پیمان که وقتی... نرفت کنار هم در جلوی از ولی نزد حرفی دیگه مسعود
 :گفتم من....بدم جوابشو تا خواست ازم کردنم تحقیر کلی از بعد و کرد

 سه دو تقریبا من خب ولی میخوام معذرت کردم رنگ رو خونتون اجازه بدون اینکه از ـ
 خودتون هم موبایلتون مورد در بگیرم اجازه ازتون نشد فرصت و میبینم رو شما بار یه هفته
 خیلی کار این من نظر از خب.... بگیرم تماس باهاتون داشتم ضروری کار اگه گفتید
 هزینه... نکردم باز حسابی هیچ شما کمک روی اول همون از من ضمن در... نبود ضروری
 .برداشتم خودم انداز پس از هم اش

 نلرزه صدام تا کنم خفه گلومو تو بغض کردم سعی میزدم رو حرفها این که مدت تموم
 خونه ینا باشم شرمنده حاال که نکردم اشتباهی من... حرفموبزنم محکم و بگیرم باال وسرمو
 .میزد بهم آدمو حال که بود کثیف دیوارش و در اینقدر

 حظهل یه بارید می ازش عصبانیت... کردم نگاه پیمان ی چهره به حرفهام شدن تموم از بعد
 حتی ...برداشتم عقب به قدم چند بزنه کتکم میخواد اینکه ترس از... آورد هجوم سمتم به

 نگهار  و کوبید رنگ سطل به محکم پاش با پیمان که اومد جلو من به کمک برای م مسعود
 :کشید فریاد هم بعد... پاشید وزمین دیوار روی

 .زندگی این به لعنت..... تو به لعنت ـ

 مانپی وقتی... ندادم بروز چیزی درونیم حال از ولی... کردم بغض بیشتر اش جمله این با
 .اومد جلو مسعود رفت



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سعیده براز –نوسرآغازی 

      

 
120 

 چیزی یه کنم نگیرفکر دل به تو...بود شده دیوونه انگار.. بودمش ندیده اینجوری حاال تا ـ
 .کرده ناراحتش

 :گفتم شوخی به نبره پی حالم به مسعود اینکه برای

 .کرد تر راحت منو کار... پاشید دیوار روی رو رنگها بیشتر که باقیه شکرش جای باز ـ

 اشتمد پیمان با که ای مشاجره از بعد کرد نمی فکر... کرد نگاهم متعجب لحظه چند مسعود
 .کنم حفظ خودمو خونسردی

 .کنم تکمک منم داری اضافه وسایل راستی....نگرفتی دل به چیزی پیمان از که خوبه خیلی ـ

 .تونم می خودم نیست نیازی ولی دارم وسایل ـ

 یمانپ دست بهانه دیگه اینجوری و میره پیش زودتر کارها دونفره ولی میتونی که میدونم ـ
 .کنه خالی تو سر عصبانیتشو تا نمیدی

 آبی یه و خوردم آب لیوان یه بیارم روپوش براش رفتم وقتی خواست روپوش یه ازم مسعود
 .بمونه خفه همینطور گلوم ی شده خفه بغض تا زدم صورتم به

 و تیپ خوش اما معمولی پسر مسعود....رفت می پیش سریعتر کارها مسعود کمک با
 در و سنگین سر رفتارش... بود فهمیده...میکرد تر جذاب اونو شخصیتش و....بود جذابی
 نفرتی خواهرش هووی از شوهرم برادرزن نمیدیم خوابم به حتی... بود دوستانه حال عین
 .کنه هم کمک بهم حتی و باشه نداشته

 .بگیریم انرژی کمی تا آوردم کیک و چایی کردیم کار که تمام دوساعت ار بعد

 بپرسم؟ سئوالی یه ازتون تونم می ـ

 .بفرمایید ـ

 مندین؟ عالقه بهم وقت   چند...شدین؟ آشنا هم با چطور پیمان و شما ـ

 :گفتم کردن فکر کمی از بعد
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 شرایط... نیست میون در هم ای عالقه هیچ البته و شدیم آشنا هم با اتفاقی کامال ما ـ 
 من هب ای عالقه اونم البته...بود پیمان ازدواج برای گزینه بهترین که بود طوری من زندگی
 .کنیم ازدواج که کرد ایجاد دومون هر شرایط خب ولی نداره

 اصرار و مرجان زور به که مرجان با ازدواجش از اون...کنم درک پیمانو تونم نمی اصال من ـ
 ... نبوده عالقه روی از بازم که شما با ازدواجش از اینم و داد ازدواج این به تن اش خانواده
 .گذاشته پیش پا خودش ولی

 اون وضعیت خاطر به و نیست خانم مرجان عاشق پیمان مگه نمیشم متوجه من ببخشید ـ
 .نیفتاده روز این به

 نداره،و ای عالقه بهش که گفت من خواهر به اول همون از پیمان این.. عشق کدوم بابا نه ـ
 هب دوباره کرد ازدواج ای دیگه کس دختر با فهمید خواهرم وقتی ولی..... ای دیگه کس عاشق

 میکنم خودم عاشق پیمانو من میگفت ام وخانواده من جواب در و....داد ادامه اصرارهاش
 هم ومادرش پدر....هستیم پیمان ودخترعموی پسرعمو ومرجان من...

 مرجان به اول همون از پیمان.... آوردن فشار پیمان به همین ی واسه....مرجانن   عاشق
 مرجان ولی.... ای دیگه کس   به متعلق وجودم تمام من نکن باز حسابی من روی که گفت
 و حال تا....میره یادش از قبلیش عشق  روزی یه میکرد فکر و نگرفت جدی حرفشو
 به هذر  یه حتی پیمان دید وقتی تالش سال چند از بعد.. بینی می که اینی شد روزمرجان
 .نزد حرف کسی با دیگه و شد افسرده یواش یواش... نداره عالقه اون

 ود  خ مقصر.... ندونستم مقصر اونو وقت هیچ و نشده اشتباهی مرتکب پیمان من نظر از
 طالق مرجانو تونه می االن اینکه با....کردن اصرار بهش که بودن پیمان خانواده و مرجان
 اتفاقات این با عجبم در من....گرفته خدمتکار براش و داشته نگه اش خونه تو اونو بده

 .گذاشته پیش پا خودش اینبار و کرده ازدواج چطوردوباره

 حظهل چند از بعد...نیازهاش خاطر به بگم نمیشد روم آخه... بگم مسعود به نداشتم جوابی
 به و شد بلند جاش از زود و افتاد دوزاریش خودش ،انگار نمیدم جوابشو دید مسعود که

 .رسید کارش

 عودمس روزکمک یه اون مدیون شدنشو تموم زود البته... شد تموم خونه کردن رنگ بالخره
 .کثیف ودیوارهای در اون بود چی شد باز دلم که آی...بودم
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 هانهب مهدی محمد بس از.... برگشته نازنین فهمیدم داشتم مامان با که تماسی آخرین تو
 باشه اقبمر  بیشتر خواستم مامان از....گردونه برمی رو ونازنین نمیاره طاقت علی گرفته اشو
 رسیدمپ دلیلشو وقتی بود ناراحت خیلی مامان... نکنه پیدا ازم نخی سر نازنین وقت یه تا

 فکریهای بی با....داده طالق درخواست و رفتن جواد ی خونه از دخترهاش با مهری که گفت
 .نبود ذهن از دور زیاد اتفاق این بینی پیش جواد

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

 یه... نیست جوابگو انگار ولی میکنم زیادتر رو بخاری ی شعله سرد   خیلی هوا امشب
 تمرف... کردم پام هم جوراب... شده چم امشب من وای... بشم گرم تا میکنم تنم سویشرت
 .زدم کنار رو پرده . پنجره کنار

 .شده سرد اینقدر هوا چرا گفتم... میاد داره برف... جان ای... جون خدا وای ـ

 و ردمک دستم دستکشهامم گذاشتم سرم روی کالهم یه و کردم تنم پالتومو و رفتم سریع
 .حیاط رفتم بدو

 هک پامو... بود مطلق سکوت جا همه... بود گذشته شب نیمه از ساعت... بود قرمز آسمون
 ینزم روی برف چقدر وای....کردم احساس پام زیر نرمو برف شدن فشرده گذاشتم حیاط تو

 احساس هچ....رفتم فرو برفی شب این سکوت توی و گرفتم آسمون به صورتمورو.... نشسته
 ...خوبی

 گرم ات بخورم حیاط تو اونو تا کردم درست داغ کاکائو شیر لیوان یه و خونه تو رفتم سریع 
 .وردمآ برفی آدم کردن درست برای هم تاچیز چند و بمونم حیاط تو بیشتر بتونم و بمونم

 ردمف به منحصر برفی آدم ساخت به شروع و شد گرم بدنم تموم خوردم روکه کاکائو شیر
 ردمک تکمیلش وسایل ی بقیه با و گذاشتم دماغش جای بادمجون یه نداشتم هویج...کردم

 نزمی روی باز طاق ها بچگی یاد به...کشته منو بادمجونیش دماغ اون... بود نشده بدک...
 کنم فکر آخه....کنم حس برفو وجودم تموم با اینجوری تا دادم تکون وپامو دست و خوابیدم
 ....خدااااااااااااا یا یدفعه که... بود نیومده برفی همچین میشه سالی چند یه

 و پیمان به و نشستم جام سر زود.... دیدم سرم بالی رو برزخیش ی قیافه اون با پیمان
 .کردم نگاه بود تر عقب کمی که مسعود
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 ......وگرنه خوابن همه کردم فکر.........من...........من ـ

 .موند ناتموم ام جمله کرد پرتاب پیمان سمت به مسعود که برفی گوله با

 اَه..........مسعود؟ میکنی چیکار :پیمان

 بازی برف:مسعود

 .ندارم کردن بازی ی حوصله من کن بس:پیمان

 هب رو گوله یه مسعود که بود صورتش و لباس روی از ها برف کردن تمیز مشغول پیمان
 هک کاری بهترین بچگی همون از خورد پیمان به و دادم خالی جا که…رفت نشونه من سمت
 .بودم وسطی استاد همین ی واسه... بود دادن جاخالی بودم بلد

 هر بعد و کردیم می نگاه هم به ومسعود من.... بود شده ترسناک واقعا پیمان ی قیافه
 یبرف چندتاگوله بود شده عاصی حسابی دستمون از که پیمان.... خنده زیر زدیم دومون
 .کرد درست

 . میرسم هردوتون حساب به حاال ـ

 مدام نم ولی خورد مسعود به تایی چند یه... میکرد پرتاب برف سمتمون به تند تند پیمان
 خورد،عصبانی نمی من به هاش گوله اینکه خاطر به  پیمان اینکه تا...میدادم جاخالی
 الی از که... ریخت روم برف خروار خروار و خوابوند زمین روی منو و دوید سمتم به....شد
 بهم وکش یه مثل ناگهانی سرمای احساس این لباسم  تو شد ریخته برف کلی پالتوم ی یقه
 دمش خونه وارد اینکه محض به... دویدم خونه سمت به و زدم کنار پیمانو سریع... شد وارد
 .شدم ها برف کردن پاک مشغول و آوردم در ازتنم پالتومو

 !!!سرده چقدر ووی...... میزنم یخ دارم....... ووی ـ

 روبه پیمانو  ... میکردم پا واون پا این سرما از ومدام میزدم درجا جام سر که طور همین
 باعث چی داشت سئوال جای برام.... نمیزد هم پلک حتی و بود زده زل من به که دیدم روم
 وتاهک پیرهن یه فقط دیدم کردم نگاه خودم به وقتی.... کنه نگاه من به اینطور پیمان شده
 .است شده آب برفهای خیس تنم تموم و...تنم
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 ردهک دعوا باهام که باری آخرین از میزد موج نگاهش توی نیاز... کردم نگاه پیمان به دوباره
 .بود نیومده پیشم بارم یه اون و گذشت می ای هفته سه یه... بود

 سمتش هب قدم کنه،چند کنترل خودشو تونه نمی دید وضعیت منوتواین اتفاقی که حاال ولی
 نیاز بهم االن واقعا اون که مطمئنم و شدم گلوش سیب شدن جا جابه متوجه برداشتم
 دیدم می چشمهاش توی بار اولین برای که خواهشی و نیاز همه اون با پیمان ولی...داره
 بهم مخرجی بزنم،چون پسش پیش هفته چند دعوای سر ترسید می.... بیاد جلو نبود حاضر
 .ندارم تعهدی اون به دیگه من کرد می فکر...داد نمی

 و نیاز چه با که افتاد یادم محسن حاج نگاه لحظه یه من و بره تا برگردوند روشو پیمان
 نای با پیمان نزارم تونم می من حاال ولی....ندادم اهمیتی من ولی کرد می نگاهم خواهشی
 وودستش رسوندم بهش خودمو زود... بشه گناهی مرتکب ،ممکن بشه خارج خونه از حالش
 برای حرفی....کرد نگاه چشمهام به بعد و دستم به اول برگشت تعجب با پیمان... گرفتم
 وندمبرگرد رومو پس.... بود عالقه روی از کارم این ونه داشتم دوستش نه... نداشتم گفتن
 اتاق تسم به و داشتم نگه دستم توی دستشو همچنان ولی... نشه خبر با واقعیم حس از تا

 بلق های دفعه خالف بر اینبار...اومد دنبالم مخالفتی هیچ بدون هم پیمان.....رفتم خواب
 .نمیکشه عذاب من با بودن از دیگه کردم حس...گرفت می فاصله ازم کمتر

 هم ازب و بدم فشار بیشتر توبغلمو بالشت خواست می دلم شدم بیدار خواب از که صبح
 محکم و انداختم روش وپاهامو کردم بغل محکم بالشتو کردم هم کارو همین بخوابم
 .گرفتمش دراغوش

 ودشخ از بالشت این انگار ولی نکردم نصب تختم تو گرمایشی سیستم که من جالب چه
 .دمش خیره روم روبه چشمهای به و کردم باز چشمهامو و شدم کنجکاو... میکنه تولید گرما

 .بشم خفه کنم فکر بدی ادامه دادنت فشار به جوری همین اگه ـ

 ندوتامو هر کنم فکر.... بره نشده پا چرا این خب... خوابیدم جا همین دیشب من یعنی وای
 .برد خوابمون هم کنار و شدیم خسته دویدیم هم دنبال حیاط تو اینقدر

 ...اومد پیمان صدای که شدم پوشیدن لباس مشغول...و شدم جدا ازش زود

 .میشه دیرم داره بدی بهم  صبحانه یه میشه گشنمه من ـ
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 تخت این و خواب اتاق تو فقط ما ی رابطه میگه من به...انگار شده دیوونه پسره این وا
 .میخواد صبحانه من از حاال بعد میشه خالصه

 وگرم فریزر توی های سنگک نون هم بعد... چیدم میز روی و داشتم یخچال تو چی هر
 .کردم صدا پیمانو شد آماده که میز..... گردم

 .بخور صبحونه بشین خودتم ـ

 باید کنارتون دونستم نمی شما فضایی اخالق این با بیچاره من وگرنه شدگفتی خوب وای
 !نه؟ یا بخورم صبحونه

 دو ی صبحانه یه که خوابیدم و خوردم غذا تنهایی خونه این تو اینقدر بودم معذب کنارش
 .نبودم راحت کنارش واصال بود غریب عجیب برام نفره

 مداشت محسن حاج با که رفتارهای به... شدم گذشته غرق دوباره خوردن صبحونه حین در
 ننشو بهش خوش روی هم یکبار حتی ومن نگفت بهم نازکتر گل از هم بار یه حتی اون...

 نکنه بدبختم کیارش تا کرد ازدواج من با....داد رو جواد های قرض من خاطر به اون... ندادم
 درد پای هم یکبار من وقت اون و گرفت قلبش من ی شده کبود صورت خاطر به حتی....
 وضع در و نداره شوهرش از انتظاری هیچ که زنی این به شدم تبدیل االن و ننشستم دلش

 هک چی هر االن من.... میاد کنار موضوع این با راحت خیلی و میکنه برطرف اونو انتظارهای
 .محسنم حاج مدیون رو صبرم این یا هستم

 .کشیدم دست کردن فکر از پیمان ی نکنه درد دستت ی جمله با

 جان نوش ـ

 .افتاد میز روی های پول به چشمم رفتم خوابمون اتاق کردن مرتب برای وقتی

 .دونم نمی!....کردیم؟ آشتی هم با ما مثال االن

 .آوردم رد مونا و نیلوفر لباس دوختن از که پولی و گذاشته برام پیمان که پولی مقدار این با

 که رو اییج یه بالخره نفر چند از جو و پرس با.... رسید بینوا دل این به کم یه بشه کنم فکر
 باشه بره زا بزرگتر یکم که کوچولو گوسفند یه حد در پولم...کردم پیدا داشت زنده گوسفند
 حاج ی خونه وقتی از....چیکار؟ میخوام گوشت همه این آخه خوبه همونم ولی هست
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 مزبون زیر اش مزه کردیم می مصرف تازه وگوشت بردیم می سر رو زنده گوسفند محسن
 ردنک خرد بابت پولو مبلغ یه .جیگر و پاچه کله با برابر زنده گوسفند خدا وای....مونده

 اکپ خودشون اشم کله خواستم ازشون و دادم بهشون بریدنش سر و گوسفند استخوانهای
 عمهط به داره که ای گربه مثل خوشحال.... کردم پرداخت جدا دوباره اشو هزینه البته...کنن
 که اریک اولین رسیدم خونه به وقتی....میکردم نگاه دستم تو نایلونهای به میکنه نگاه اش
 .مداد خانم طاهره دست به و بردم باال برای هم سیخ چند....بود جیگرش کردن کباب کردم

 یخیل....بودم تنها دست چون کشید طول شب نصف تا ها گوشت کردن تیکه تیکه کار
 .صبحانه فردا برای گذاشتم بار االن همین از هم رو پاچه کله.... شدم خسته

 به شروع....سالم وهم هستند تازه هم.... شده تامین ماهم چند گوشت اینکه از خوشحال
 .پریدم جام از وبرق رعد بلند صدای با که بره در خستگیم تا کردم دستهام دادن ماساژ

 یشدم باعث که کرد وزیدن به شروع تندی باد بعدشم و کشیدم خفیفی جیغ صدا شدت از
 .رفت هم برق که ازهمه بدتر....برسه گوشم به وحشتناکی صداهای یه

 روشنش و گشتم خونه روشنایی دنبال کورمال وکورمال گرفتم دستم موبایلو گوشی
 کوتوس تا کنم روشن و تلویزیون تا نبود هم برق دیگه حاال ترسیدم می  بازهم ولی....کردم
 .بریزه ترسم تا خودم روش به کردم شروع دوباره باالجبار.... ببرم بین از

 در وت روی به شوم... تو سوی به... رفت یادم اشم بقیه....خود با ببر را ما سحری نسیم آی ـ
 هب دسته یاقوت دانه صد اصال.... رفت یادم اشو بقیه اینم خدا ای.... کجایی توبگو آرزوی
 .....دسته

 تق  تق

 کیه؟.....کیه؟ یعنی خدا یا ـ

 نادیاخانوم مسعودم ـ

 !اینجا؟ داره چیکار مسعود

 .کردم باز در و انداختم ام شونه و سرم روی شال یه

 خانم نادیا سالم ـ
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 شما؟ حال.... سالم ـ

 ممنون ـ

 داشتید؟ کاری ـ

 عهده از که نمبی می.... کنم کمکتون یا کنید روشن رو روشنایی تونستید ببینم خواستم می ـ
 .باال بیاید ترسید می اگه راستی....براومدید اش

 .ترسیدم می پیمان العمل عکس از ولی.... باال برم بود خدام از

 باال؟ بیام تونم می گفته خودش پیمان ـ

 .باشه داشته مخالفتی کنم نمی فکر ولی.... نیست اون نه ـ

 .باشم مزاحم خواد نمی دلم....خانم   مرجان و خودش خصوصی حریم باال .ممنون ـ

 داری؟ کوچولو مهمون راستی... راحتی جور هر ـ

 چطور؟ نه :گفتم تعجب با ـ

 .خوند می یاقوت دانه صد شعر یکی انگار آخه ـ

 .خندیدم و گرفتم دهنم جلوی دستمو

 خندین؟ می چرا ـ

 .بریزه ترسم اینکه برای خوندم می داشتم خودم ـ

 :گفت و کرد نگاهم مهربونی با مسعود

 .بیاد برقها تا پیشت بیام من خوای می بیایی باال خوای نمی و ترسی می اگه خب ـ

 :گفتم و زدم صورتش به آمیزی تشکر لبخند

 پس از خودم... بیام کنار وضعیت این با باید من...دارید لطف من به شما ممنون ـ
 .کنم چیکار ترسیدم که دیگه وقت یه بودید شما امشب...بربیام مشکالتم

 . مانداخت پایین سرمو و گرفتم ازنگاهش نگاهمو... بود پیدا چشمهاش تو از تحسین برق
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 ه؟چی مال خوب بوی این راستی...بگو طاهره به داشتی کاری میرم دیگه من پس... باشه ـ

 .گذاشتم بار پاچه کله صبح برای اهان....بو؟ کدوم ـ

 .پاچه کله برای میمیرم که من وای ـ

 کنید هماهنگ پیمان با خواید می اگر... بخورم رو درسته کله یه تونم نمی که من خب ـ
 .بخوریم هم با باال میارم صبح

 .پیمان سالم...اومد هم پیمان...ا  ....خداحافظ فعال پس...خدام   از که من ـ

 .داد جوابشو و کرد نگاه ومسعود من به مشکوک کمی پیمان

 :گفت آخر در و داد توضیح ام خونه در جلوی حضورشو علت مسعود

 قرار شریک صبح فردا ی پاچه کله تو هم منو که کردم مجبور خانمو نادیا من ـ
 .خداحافظ فعال پس خب....بخوریم پاچه کله هم با باال بیاد قرار صبح...بدن

 صبحونه؟ برای داری پاچه کله ـ

 داری؟ دوست... آره ـ

 پس...باشم داشته دوست کنم ،فکر خونگی ولی...بگیرم پاچه کله نمیاد خوشم طباخی از ـ
 .پایین بیاد سختشه مرجان چون باال بیا صبح

 باشه ـ

 که نپیما...نه؟ یا ترسم می تاریکی از پرسید ازم و بود من به حواسش که مسعود به بازم
 .باال رفت و پایین انداخت سرشو شوهرمه مثال

 .بخوابم راحت تونستم و خوابید هم برق و ورعد طوفان صدای و بارید بارون شکر رو خدا

 بودن پیمان از خبری...کرد باز درو خانم طاهره ....باال رفتم و برداشتم رو پاچه کله زود صبح
 استخوان رواز ها گوشت منم... شد میز چیدن و ظرفها کردن آماده مشغول خانم طاهره....

 دمبو گرفته یاد محسن حاج از که روشی با بود مغزش آوردن در نوبت حاال خب.... جداکردم
 .آوردم در مغزشو راحت خیلی
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 !!!بلد کار چه ......اوه ـ

 .کردم سالم بهش و آوردم باال سرمو مسعود ی جمله این با

 !اومدی موقع به چه... سالم ـ

 نم به چیزی بخورید دوتایی اشو همه ترسیدم...کنه دیر پاچه کله برای آدم میشه مگه ـ
 سرزنده و شاد خیلی....گرفت می ام خنده مسعود حرفهای و کارها از همیشه....نرسه
 .خوردم و برداشتم چشمشو یه پنهونی میز سر ببرم گوشتهارو اینکه از قبل....است

 سرمن وقت اون چی بردارن بخوان و باشن داشته دوست چشم دوشون هر ،اگه میدونه کی 
 .میمونه کاله بی

 تونست نمی داشت چربی چون.... کرد تشکر و خورد گوشت از تیکه یه خانم طاهره
 .موندیم نفر سه ما پس نبود که هم مرجان...کنه ناپرهیزی

 .میکرد شاد رو جو هاش شوخی با همچنان مسعود ولی... میز سر اومد حال بی خیلی پیمان

 .برداشت رو چشمها از یکی که بود مسعود به حواسم

 برداشتی؟ چشم تا چند تو مسعود-

 چطور؟...برداشتم دونه یه-

 .میخواد چشم دلم خیلی من....کو؟ یکیش اون پس-

 :گفتم و شدم هول

 !بوده کور چشمش یه گوسفندش شاید خب ـ

 .کردند نگاه من به دو هر ومسعود پیمان من حرف این با

 هک کردن تخلیه چشمشو مگه... زدی که بود حرفی چه این خانم نادیا... دادم سوتی خدا وای
 باشه؟ نداشته چشم یه

 :گفت و خنده زیر زد پقی مسعود ثانیه چند از بعد
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 هی خودش.....بود؟ چی خوردی می هولکی هول و برداشتی لقمه یه آشپزخونه تو بگو پس ـ
 !بوده کور میگه گوسفند   گردن انداخته حاال کشیده باال چشمو

 میمردی....رو تو نَکُش   خدا الهی : گفتم دلم تو و بود پایین سرم شرمنده طور همین من
 گفتی؟ نمی پیمان پیش چیزی

  :گفتم کنان م ن م ن

 .بخور تو منو مغز سهم عوضش ولی... دارم دوست چشم خیلی من آخه... ببخشید ـ

 یحرف و بود شده خیره من به اونم کردم نگاه بهش... گذاشتم پیمان جلوی مغزو بشقاب
 هی.... نفرت نه بود خشم نه....فهمیدمش نمی من که بود چیزی یه چشماش توی... نمیزد
 بودیم زده زل بهم وپیمان من که طور همین.... بودم ندیده حال به تا که خاصی چیز

 :گفت مسعود

 بردارم؟ من خواید نمی مغز کدومتون هیچ اگه....بابا ای ـ

 :گفت و زد دستش رو پیمان برسه بشقاب به مسعود دست اینکه از قبل

 :گفت و گرفت من سمت بشقابو...شکمو....نچایی وقت یه ـ

 .نخورده همشو گودزیال این تا بردار سهمتو ـ

 و جمع توی مدتها از بعد بالخره چون چسبید بهم خیلی پیمان و مسعود کنار صبحانه
 .میکرد شاد جورو هم مسعود های شوخی....خوردم غذا نفر کنارچند

 .بود مزه خوش خیلی....نکنه درد دستت ـ

 جان نوش ـ

 .کرد اکتفا ممنون یه گفتن به پیمان ولی

 پیمان اب درگوشی داشت مسعود برگشتم وقتی.... بردم آشپزخونه به و کردم جمع رو ظرفها
 .شد دور پیمان از دید که منو میزد حرف

 .کرد صدام پیمان که پایین برم خواستم.... شدن مرموز اینقدر چرا دوتا این
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  نادیا ـ

 بله ـ

 .یستن مشکلی... باال بیایی میتونی بودی تنها یا خواست دلت وقت هر بگم بهت خواستم ـ

 یدونمم....میکرد نگاه بهم خاصی آرامش با که افتاد مسعود به چشمم و اومد لبم روی لبخند
 از نیاد یه... ترسم می تنهایی از وقتها بعضی من که کرده گوشزد پیمان به اون خودش   کار

 :تمگف و انداختم پیمان به بعد و مسعود به اول آمیزی تشکر نگاه... بودم ممنون مسعود

 .فعال... ممنون ـ

 و پیمان خوی و خلق با تقریبا... گرفت ای دیگه بوی و رنگ من زندگی بعد به روز اون از
 فرو فکر تو ،خیلی باشه خودش حال تو داشت دوست پیمان... بودم شده آشنا مسعود
 فبرخال مسعود ولی... میشد عصبی وگرنه میکردم صحبت باهاش نباید زیاد و میرفت
 خودش حد از وقت هیچ... مودب خیلی والبته بود صحبت خوش و اخالق خوش پیمان
 اتاقش از مرجان که وقتها بعضی.... میدونستم دوست یه مثل اونو ومن نمیکرد تجاوز
 خیلی دلم...بافتم می موهاشو و میزدم حرف باهاش و نشستم می کنارش میومد بیرون
 ره پیمان چون... نمیکردم نگاه رقیب یه چشم به مرجان به اصال من....سوخت می براش
 اب نتونست اون فقط.... نیست کار در رقابتی اصال یعنی واین نداشت دوست مارو دوی
 شدم تکلف پوست اینقدر زندگیم شرایط خاطر به من ولی.... دید ضربه و بیاد کنار واقعیت
 فتممیگ براش هام تنهایی از بودیم تنها خونه وقتی... بیام کنار شرایط با تونستم که

 یمونهم پیشش حرفهام که بود راحت خیالم... نزده حرف کسی با که وقته خیلی  میدونستم
 عذاب از... میکرد تر راحت کارمو این و بود نقطه یه به زدن زل فقط اون واکنش ولی
 هی...زدم پا پشت بهشون نادر خاطر به که هایی بخت و گفتم محسن حاج مورد در وجدانم
 طور نهمی اونم گرفتم اندازه رو سایزش و کردم بلندش بدوزم لباس براش تا زد سرم به روز
 .نمیخورد تکون و بود ایستاده صاف

 میکنی؟ چیکار من خواهر با داری سالم ـ

 :گفتم کنان م ن م ن و کشیدم خفیفی جیغ و ترسیدم مسعود ناگهانی حضور از

 .بدوزم لباس براش تا بگیرم سایزشو میخواستم فقط هیچی... خدا به هیچی ـ
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 .خنده زیر زد و برید امونشو خنده ولی بده نشون جدی اشو قیافه داشت سعی مسعود

 !میدی پس جواب خوبم چه.... ترسوندمت خوب ـ

 .مشکوکند بهم همه میکنم حس دارم خونه این تو هوورو نقش چون... کشیدم راحتی نفس

 داری؟ کلید تو ـ

 :گفت بود اومده بند اش خنده دیگه که مسعود

 .نمونم در پشت وقت یه که کرده درست برام یکی پیمان آره ـ

 .بود ناگهانیت ورود خاطر به هم بیشتر....نگو که ترسیدم اینقدر بدی خیلی ـ

 نیست؟ خانم طاهره... بزارم سرت سربه خواست دلم دیگه ولی ببخشید ـ

 از زدم زنگ منم خواست مرخصی ساعتی چند یه هستم مرجان پیش من دید وقتی نه ـ
 .گرفتم اشو اجازه پیمان

 نکرده؟ درست چیزی یعنی....گرسنمه خیلی... بخورم اینجا ناهارو بودم اومده من ـ

 م؟کن درست توهم برای میخوای... کنم درست مرغ کوکوی میخواستم من داشت عجله نه ـ

 !!وپرسش نیکی...میخورم که معلومه ـ

 کارم مشغول گردنم دور متر اون با منم...شد خیره مرجان به و نشست مبل روی مسعود
 .کردم یادداشت رو ها اندازه تند تند و شدم

 دل گفتم بهت اول روز همون از که من... انداختی روز این به خودتو چرا آخه گلم خواهر ـ
 اینکه دیز  خودتو حرف باز تو ولی کن بیرون سرت از فکرشو....گیره دیگه یکی پیش پیمان
 .وروزت   حال این ولی کنارشی االن....شد؟ چی دیدی...کافیه برات باشی کنارش فقط

 لمب روی و گرفتم مرجانو دست شد تموم که کارم... نداد نشون العملی عکس هیچ مرجان
 .نشوندمش

 . نیست اینجا که دارم الزم وسایل سری یه پایین برم من ـ

 .داد تکون سرشو و دوخت من به و گرفت خواهرش از غمشو از پر نگاه مسعود
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 به این زا بکنم غلط من.... نبود سرم شالم و نبود مناسب لباسم چون بود بهونه یه فقط این
 .باال بیام بپوشم مناسب لباس یه اینکه از قبل بعد

 که ساکت مرجان   وجود ولی داشتم بدی احساس بودیم تنها خونه توی ومسعود من اینکه از
 من و بود تعطیل آرایشگاه بود  امروزشهادت چون....داد می آرامش بهم بود سومی نفر
 .اومد می پیش کاری یه براش باید امروز خانم طاهره شانسم از بودم خونه

 .شدم غذا کردن درست ومشغول آشپزخونه رفتم زود

 هست پیمان که وقتی ازحضورش ولی میدونستم دوست یه مثل مسعودو که درست  
 .میکنم راحتی احساس

 .دیدم اُپن کنار رو مسعود که بودم کوکوها کردن سرخ مشغول

 نمیخوای؟ کمک ـ

 بکنی؟ میخوای کمکی ،چه آره بگم االنم من مثال ـ

 .چینم می و میز ـ

 .میدان واین گوی این... بفرما پس ـ

 .چید میزو سلیقه با و منظم خیلی و شد میز چیدن مشغول مسعود

 .ها حالش به خوش ات آینده همسر....منظم چقدر... آفرین ـ

 بود؟ خوب کارم جدی ـ

 .مرجانوبیارم برم من خوبه که بله ـ

 عقب موهاشو اینکه برای تالشی هیچ اون و میریخت صورتش توی مدام مرجان موهای
 .شدم موهاش بافتن مشغول و شدم بلند غذا خوردن از قبل ...نمیکرد بزنه

 باشی؟ طوری این میتونی چطور تو ـ

 :گفتم و کردم نگاه مسعود به تعجب با

 جوری؟ چه ـ
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 .مهربون البته و شرایط به تفاوت بی قدر این ـ

 دارم؟ شرایطی چه من مگه ـ

 بزنم؟ حرف باهات پرده بی نمیشی ناراحت اینکه...اینکه خب ـ

  بگو نه ـ

 کنی؟ رفتار خوب اینقدر اولش همسر با میتونی چطور...پیمانی دوم همسر االن تو ـ

 شرایط این با بعدشم نیست حسادت برای دلیلی نباشه عشقی هیچ ازدواج یک توی وقتی ـ
 رفتارکنم؟ باهاش ای دیگه طور میاد دلم من مگه مرجان

 میکردی؟ رفتاری بد باهاش تو بود عادی و خوب حالش مرجان اگه یعنی ـ

 مبه خاطری تعلق هیچ.... کنیم ازدواج هم با شدیم مجبور وپیمان من چون... نکنم فکر ـ
 نداریم؟

 نداری؟ دوست پیمانو تو یعنی ـ

 جواب وقاطعانه محکم و کردم نگاه چشمهاش به بود خطر زنگ مثل برام سئوالش این
 :دادم

 .وفادارم ولی میکنم زندگی عشق بی ـ

 :وگفت زد تلخی لبخند حرف این شنیدن از بعد مسعود

 .بدونه رو تو مثل گوهری قدر باید پیمان.... نداشتم انتظاری اینم از غیر به تو از ـ

 و اتاحساس شدن درگیر و عشق ی حوصله... راضیم االنم شرایط به من نمیکنه فرقی برام ـ
 .بمونه طوری همین شرایط امیدوارم....ندارم

 میکرد کنجکاوی من مورد در چرا.. کرد درگیر ذهنمو مسعود سئوالهای از سری یه روز اون
 هاگ حتی برم باال ی طبقه به کمتر هست مسعود وقتی کردم سعی بعد به روز اون از...

 باهام مسعود... نمیزد حرف هم کلمه یک من با که پیمان چون داشت حضور هم پیمان
 خوشم میکردم احساس مسعود طرف از جدیدا که حسی از من و میکرد صحبت
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 داره تازه که آرامشی خوام نمی کنم اش خفه نطفه تو باید هست که چی هر...نمیومد
 .بدم دست از بوجودمیادو

 پیمان

 برای... میکنم حس وجودم تو واشتیاق شور جور یه فهمم نمی جدیدمو هوای و حال معنی
 چی هر ولی زده جوونه وجودم توی کی از احساس این دونم نمی...دارم هیجان نادیا با بودن
 کاش ای...پیشش برم هفته یه از زودتر نمیده اجازه غرورم ولی... دارم دوسش هست که
 واز دارمن وجدان عذاب کنارشم اینکه با دیگه... بودم کنارش هرشب تا نبود لعنتی غرور این
 یعنی... میکنم فراموش اولمو عشق دارم کم کم انگار....میبرم لذت باهاش بودن
 تا...؟ بره بیرون ذهنم از فرز و جثه ریز دختر اون های خاطره تمام میشه واقعا....میشه؟
 .عذاب بدون دغدغه بدون اونم...کنم؟ شروع رو تازه زندگی یک منم

 هب مدام و کردم تحقیرش خیلی من چون بشه خبر با من جدید حس این از نادیا ترسم می
 ممیتون چطوری حاال...کنیم پیدا بهم احساسی هیچ نباید که داشتم تاکید قضیه این

 ولی خواستم نمی اوایل....نبوسیدم اونو بارهم یه حاال تا من... بدم نشون بهش احساساتمو
 احساسی بهش که بده لو منو وروزم حال ترسم می....بوسیدنشم ی دیوونه واقعا االن
 .ترسم می نادیا العمل عکس از...دارم

 اولم عشق شبیه کسی عاشق بشم عاشق دوباره باشه قرار اگه میکردم فکر همیشه
 .نداره اونو خصوصیات از کدوم هیچ نادیا میشم،ولی

 

 جذاب خیلی نادیا و داشت نمکی ی قیافه اون....بلند قد و هیکلیه اون برعکس نادیا
 می هم وبرق رعد صدای از حتی نادیا ولی بود ونترس شجاع خیلی اون...وخوشگل
 توی نادیا و میشه کمرنگ ذهنم از داره میزه ریزه دختر اون ی خاطره حال این با...ترسه
 .داره بودنو اون با هوای دلم چقدر که آخ...گیره می تری رنگ پر نقش زندگیم

 رس نادیا اول از کاش ای...پایین   ی طبقه ذهنم فکرو تموم و خوابم می باال ی طبقه هرشب
 !کاش ای...دید نمی ضربه و نمیشد ماجرا این وارد مرجان و میگرفت قرار راهم
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 دورش وار دیوونه و عاشق انتظارنداره ازم اینکه... دارم دوست رو نادیا های اخالق ی همه
 لیو بشم جذبش شد باعث رفتاراش این ی همه... نمیکنه سئوالی ام گذشته از و بگردم
 هرابط موقع.... میکنه برخورد باهام سرد خیلی اون چون میکشم عذاب دارم دوسش که حاال
 زشا که شد خیره گوشه یه به اینقدر بار یه حتی... نیست من پیش حواسش اصال باهم
 میاد ندیدم حاال تا چطور   عنکبوت تار دیوار ی گوشه اون:گفت واون...دیده؟ چی پرسیدم
 هیچ اون البته....کرد خورد منو اعصاب حرفش این وچقدر....کنم تمیزش صبح باشه

 حال به خوش بازم... گذاشتم ازدواج اول که شرطهای اون با منم مقصر نداره تقصیری
 رقرارب ارتباط نادیا با میتونه بودنش صحبت خوش و داره که خوبی اخالق خاطر به مسعود
 .من به لعنت...شوهرشم که منی....چی؟ من وقت اون کنه

 تموم... کردم عوض اسممو اولم عشق خاطر به ولی نکردم کاری هیچ نادیا خاطر به من
 ابانتخ منو اون چرا میگفتم خودم به مدام...شدم متنفر خودم از ...کردم عوض شخصیتمو
 اردو پدرو اون خاطر به بیاد من با میخواستم فقط داره شوهر که نبود مهم برام حتی...نکرد
 ما خانواده حتی حاال و کشیدم کنار خودم بعد و نمیدونست ازش هیچی که کردم تجارتی
 نگفت بهم دیدن مرجانو روز و حال وقتی داشتن دوست خیلی مرجانو چون...کردن طرد منو
 هات نداشته دنبال و دونی نمی هاتو داشته قدر تو که گفتن....کردن رهام و لیاقت بی
 بود رت تحمل کم خیلی نادیا برابر در میخواستم من که نبود اونی واقعا مرجان ولی....میری
 میاد ازدواجمون سالگرد... بگیرم جشن تولدشو روز...کنم توجه بهش مدام میخواست ازم
 از هم دختر این اگه... برمن وای... وای....نخریدم براش هم حلقه یه حتی نادیا، ولی....نره
 .مونه نمی برام چیزی دیگه بره دستم

 نادیا

 کنیم؟ چیکار حاال نادیا وای:نیلوفر

 دست رزی که وقته چند مثال بگیریم کم دست خودمونو نباید نلرز قدر واین باش خونسرد ـ
 میکنیم کار خانم مونا

 .بفرمایید...اومدین خوش ها خانم بفرمایید-
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 نهمی قضا از ولی...گرفتن وقت وشینیون آرایش برای ها خیلی و است شنبه پنج امروز
 دونیم نمی وما....ختم   و جنازه تشیع کارهای گیر در و کرده فوت عموش خانم مونا امروز
 .بدیم چطور رو مشتری همه این جواب

 .کرده فوت عموشون نیومدن خانم مونا امروز شرمنده ـ

 وقت وبدون شلوغه جا همه امروز کنم چیکار من حاال....بیامرزدشون خدا وای ای:مشتری
 .دیگه من   شانس از اینم...نمیدن نوبت قبلی

 با وقتی...خبرشدن با ازقضیه ومشتری من حرفهای از و شدند وارد هم دیگه نفر چند
 قتشهو حاال نادیا...زد سرم به فکری یه برن دیگه های آرایشگاه سراغ که خواستن ناراحتی
 .بدی نشون خودتو که

 این...میکنم اش پیاده نیلوفر موهای روی من کنید انتخاب شینیون مدل یه میخواین اگه
 .دیگه جای برید نخواستید هم اگر میبینید عملمو سرعت هم کارمو هم طوری

 وکارم تا کردن انتخاب مدل یه کردند قبول ناراحتی و آویزون ی لوچه و لب با ها مشتری
 دقیقه تبیس...بودم کرده درست مدلو این زیاد قبلی آرایشگاه تو  نبود سختی مدل...ببینن
 و دش عوض تصمیمشون عملم سرعت دیدن با اونام... شد تموم کارم که بود نگذشته ای

 .سپردن ونیلوفر من دست خودشونو

 رو ازهمغ... بندازیم راه رو ها مشتری هم کمک با بودیم تونسته اینکه از خوشحال اما خسته
 .شدیم خونه راهی و بستیم

 مگذاشت جلوش رو روز چند این درآمد و اومد آرایشگاه به سرزدن برای مونا که بعد روز چند
 .رفت فرو فکر به و شد متعجب خیلی

 .(کنه وبیرونم بترسه شدم بلند دستش رو اینکه از نکنه خدا وای)

 و کردم تعجب خیلی بربیاین کارها ی عهده از تونستید روز چند این اینکه از خب ـ
 .بزارم میون در باهاتون رو موضوعی یه خواستم می واینکه  خوشحالم

 .بخواد منو عذر بودم منتظر و دوختم چشم مونا به نگران
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 ارشسف بهم دکتر و هستم حامله چون کنم تعطیل و کار و ببندم رو مغازه میخواستم من ـ
 کردنم کار با خوام نمی و ام بچه منتظر که میشه سالی چند من....کنم استراحت کرده

 .بندازم خطر به سالمتیشو

 .شدم خوشحال...مبارکه وای ـ

 .خانم مونا رسیدی آرزوت به باالخره :نیلوفر

 به ریفک یه حاال ولی کنم تعطیل رو مغازه میخواستم میگفتم داشتم... ممنون...جونم آره ـ
 رسید ذهنم

 تنیس زیاد هم کرایه و ودیعه پول...میکنم واگذار شما به.رو مغازه باشید موافق شما اگه
 رایهک ، من از اش ودیعه پول وگرنه.... شما برای مغازه کال بربیاید اش عهده تونیداز می اگر
 رمایهس ولی نمیکنه کار که شرکاتون از یکی عنوان به هم رو مبلغی یه ماه در... شما با اش
 .بدید من به کرده گذاری

 .کرد نگاه من به ناامید و ندارم مغازه گرفتن برای پولی که من:نیلوفر

 .موافقم پیشنهادتون با... نه ودیعه ولی برمیام اش کرایه ی عهده از من ـ

 از تر خوشحال و میکردم کار خودم برای و میرفتم خودم ی مغازه به روز هر من روز اون از
 تمیخواس دلم قبال که رو چیزهایی میتونم میاوردم در کارم از که پولی با....بودم همیشه
 .بخرم رو برنمیومدم اش هزینه ی عهده از ولی

 پارچه نم کمک با هم نیلوفر... خریدم پارچه قواره وچند رفتیم بازار به کار از بعد نیلوفر با
 .بدوزم براش نظرشو مورد مدل شد قرار و کرد انتخاب

 دیدن اب... بودم نیومده دیر قدر این حاال تا رسیدم خونه به که بود نه ساعت وکوفته خسته
 میومد شب آخر همیشه اون...؟ چرا ولی است خونه پیمان فهمیدم خونه روشن های چراغ

. 

 سالم ـ

 .شد خیره بهم عصبی و کرد بلند سرشو پیمان

 بودی؟ کجا االن تا هست معلوم هیچ ـ
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 .دادم جوابشو سریع پس نداشتم شنیدنو سرزنش ی حوصله که بودم خسته اینقدر

 . بودم رفته پارچه خرید برای-

 .بدم نشونش رو ها نایلون تا بردم باال دستهامو

 :گفتم زود و ندادم مهلت بهش که کنه شروع رو کردن سرزنش خواست

  .بود بارم اولین این ولی نیست کردنم دیر برای خوبی دلیل میدونم البته-

 :گفتم اون از جلوتر که بزنه حرف اومد پیمان دوباره

 .بار آخرین و-

 خستگی از دارم که برو باش زود آخیش... شد بلند جاش از و کرد نگاه بهم شاکی پیمان
 .میشم هالک

 :گفت و شد نزدیک بهم پیمان

 خرید؟ یه ی واسه فقط اونم.... ای خسته و داغون قدر این چرا حاال ـ

 هک همین ی واسه خرید بعدشم و انداختم راه مشتری و بودم پا سر آرایشگاه تو صبح از ـ
 .ام خسته

 :پرسید و کرد نگاهم متعجب پیمان

 میکنی؟ کار آرایشگاه تو مگه ـ

 .میکردم هم ازدواج از قبل کارو این... نره سر ام حوصله اینکه برای...اوهوم ـ

 !باشی آرایشگر نمیخوره بهت اصال ـ

 چمه؟ مگه....؟ چطور ـ

 چیه؟ حرف این از منظورش برخورد بهم خیلی

 تا نم البته آرایشی حتی مویی،نه رنگ نه... است ساده خیلی ظاهرت ولی نیست طوریت ـ
 نمیکنی؟ آرایش من جلوی فقط هم شاید... ندیدمت آرایش با حاال
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 .گذاشتم کنار کردنو آرایش که وقت   خیلی من ـ

 چی؟ برای ـ

 ستدو تو اگه ولی بشه مزاحمم خیابون تو کسی نمیخواد دلم...میکنه ایجاد دردسر برام ـ
 .کنم آرایش تا بده خبر بهم قبلش بیای خواستی وقت هر باشی داشته

 .نمیکنه فرقی من برای ـ

 .میکنی جیم سین ساعت یه داری مرض پس گفتم دلم تو

 خیلی البته...امون خونه بیان خوان می ام خانواده  هفته آخر بگم بهت نرفته یادم تا راستی-
 داره رابطه مادرم با که فضول های همسایه این از یکی اما نداریم رابطه هم با که وقته
 و کردم باهاشت خیلی قبال من...ببینن رو تو تا بیان میخوان اونا و کردم ازدواج من گفته بهش
 رایب میخوام ازت پس...هستی من جدید اشتباه تو کنن می فکر کردم،اونا اذیت امو خانواده
 .بشناسند هستی که طوری اون رو تو من مثل هم اونها تا کنی آماده خوب خودتو شب اون

 شناخته؟ منو خوب خودش یعنی گفت چی االن این

 

 .بگو بهم داشتی الزم هم باز اگه...پول   مقدار یه این ـ 

 :پرسید و کشید موهاش به دستی کالفه پیمان

 ای؟ خسته ـ

 :گفتم بودم دستم تو نایلکسهای کردن جا به جا مشغول که طور همین

 .خیلی....اوهوم ـ

 بیرون خونه از و شد رد کنارم از سریع پیمان که بیارم در بیرونمو لباسهای خواستم
 که ودب اومده نکنه...پرسید که بود مهم براش خستگیم چرا!...شده اینجوری چرا این...رفت
 خاطر هب پیمان داره امکان یعنی... شد پشیمون ام خسته دید وقتی ولی باشه من با امشبو
 بی بهم نسبت قبل مثل دیگه یعنی این باشه طور این ،اگه باشه گذشته نیازش از من
 موسراغ بار دو ای هفته ها تازگی ولی دیدمش می بار یه هفته دو هر اوایل....نیست تفاوت
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 بهش حسی یه وقت اون...چی؟ باشه تو خیاالت اینها ی همه اگه نادیا کن ول...گیره می
 لیو نیست کار در حسی هیچ که گفت اول از خودش اون.... بینی می ضربه و کنی می پیدا
 .بمونه که بود اومده امشبو اون میکنم فکر بازم من حال این با

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

  جان مامان سالم ـ

 .بده مژده دخترم سالم ـ

 خبره؟ چه...شده؟ چی ـ

 .بمونی دور ما از خواد نمی دیگه.... رفت ایران از نادر ـ

 مطمئنی؟ ـ

 هرفت خودش بره،علی میخواد گفته همکاراش به و داده استعفا هم کارش از حتی آره...آره ـ
 .جو و پرس

 .کردی شادم صبحی اول... باشی خبر خوش جون مامان وای ـ

 شده یرد که درسته... کنم پاگشات میخوام اینجا بیا پاشو شوهرت با شب فردا برای دخترم ـ
 .بود طوری این شرایط خب ولی

 کار عالمه یه من و بیان که قراره شوهرم ی خانواده هفته آخر ی واسه مامان.....ا مممم ـ
 .پیشت میام بعد ی هفته راحت خیال با بندازم راه اینو بزار دارم

 ببینی؟ تدارک میخوای االن از که نفرن چند مگه ـ

 .یگهد کارها این از... بدم تغییر رو خونه دکور بدوزم لباس باید...نمیگم نفراتش خاطر به ـ

 ارد دیدنت برای دلم.... بیا و کن مشخص روزو یه زود مهمونیت برگزاری از بعد ولی باشه ـ
 .باشیم دور هم از مدت این شد باعث که نده خیر نادرو این خدا دخترم...میکشه پر

 .برسه خودش زندگی به و بیاد عقل سر هم اون کنه خدا ـ

 !!میکنی دعا براش داری تو وقت اون داد عذابت همه این اون ـ



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سعیده براز –نوسرآغازی 

      

 
142 

 .گذشتم حقم از من خدا با دیگه باقیش... نرسید من به ضرری هیچ که این مهم ـ

 .خداحافظ فعال...دخترم گل تو فدای ـ

 خداحافظ ـ

 لیع داداش ی خونه وقتی.... شدم عزیزتر مامانم برای کردم ازدواج وقتی از میکنم احساس
 ننازنی جلوی خواست می ازم همیشه و شدیم شما مزاحم و سرباریم ما گفت می مدام بودم
 (!!دخترم گل)داره، تازگی برام که میشنوم مامان از حرفهای جدیدا ولی بیام کوتاه

 رو هخون دکور پیمان ی اجازه با... دادم انجام کار کلی هفته این تو رسید مهمونی روز بالخره
 مرجان لباس ....دوختم وشلوار کت دست یه پیمان برای....بشه بازتر یکم جام تا دادم تغییر
 این خواست دلم من ولی نه یا میکنه قبولش یعنی نمیدونه اصال پیمان... کردم اماده روهم
 دکر  درخواست ازم و کار این محسن حاج اینکه خاطر به شاید دونم نمی.... بدم انجام و کار
 کت ولی.....کنم آروم خودمو میخوام کارم این با و دارم وجدان عذاب نکردم قبول من و

 از مشکی بلند پیراهن یه هم خودم... مدادیه نوک رنگش اومد در آب از شیکی خیلی شلوار
 ونیمهم که روزی یه برای قبل از که پوشیدم گیپوری های آستین با عاشقی ساتن جنس
  ای قهوه موی رنگ این با صورتم، آرایش اما....بودم گذاشته کنار باشم داشته دعوت
 انجام صورتم روی ملیحی آرایش یه و کردم رنگ ابروهامو... شدم عوض چقدر وآرایش
 و ریختم صورتم کنار صاف بعد کشیدم اتو و کردم کوتاه کم یه موهامم جلوی... دادم
 و برداشتم جواهراتم صندوق از گردنبند یه....نشه پخش صورتم توی تا بستم گیره با انتهاشو
 هب مرجان لباس با پیمانوهمراه شلوار کت...شدم عالی که خودم نظر به....انداختم گردنم
 .باال رفتم و گرفتم دستم

 افتادن؟ جا ها خورشت خانم طاهره ـ

 . است آماده چی همه خانم بله ـ

 گفت بودباذوق شده ظاهرم متوجه تازه که خانم طاهره

 رو وت خانم نادیا راستی...نخوری چشم تخته به بزنم بزار... شدی ماه تیکه یه دخترم وای-
 رامک با حسابم وگرنه شدم شما آشنایی باعث من نفهمن پیمان آقا ومادر پدر وقت یه خدا

 .الکاتبین  
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 .خانم طاهره راحت خیالت باشه ـ

 شالمو... بیاد امشب مسعود کردم نمی فکرشم اصال... بودن نشسته هم کنار ومسعود پیمان
 .رفتم سمتشون به و کشیدم جلوتر

 سالم ـ

 :گفتم و گرفتم پیمان شلواروجلوی کت جو کردن عوض برای...شدن خیره من به هردو

 میاد؟ خوشت ببین... دوختم تو برای اینو ـ

 برانداز موپا تا سر اینکه از بعد بود گرفته خودش به عصبانیت رنگ اش چهره حاال که پیمان
 :گفت میشد دور ازم که حالی در و شد بلند جاش از کرد

 هم مدادی نوک رنگ از ضمن در... پوشم نمی شلوار کت خودمونی های مهمونی توی من ـ
 .میاد بدم

 نامرد بخ...موند تنم تو و شد کوه یه مثل کشیدم شلوار کت دوختن برای که خستگی تموم
 ذوقم؟ تو زنی می چرا... نپوشی ولی کنی تشکر الکی و بگیری ازم که میتونستی

 تحانیام یه و بگیرم ازت شلوارو کت میتونم....کرده؟ قاطی دوباره چرا نیست معلوم:مسعود
 حسودی از تا بپوشم من بزار...نمیخوادش اون که حاال دارم دوست  و رنگ این من آخه کنم
 ام دهخن اش بامزه لحن خاطر به و رفت بین از ناراحتیم از یکم مسعود حرف این با... بترکه
 .نمک تنش جدیدشو لباس تا رفتم مرجان اتاق به خودم و دادم دستش شلوارو کت....گرفت

 لباس....رسید گوشم به ها مهمون احوالپرسی صدای مرجان لباس کردن عوض حال در
 ویلچر روی و زدم ساده بافت یه موهاشو نداشتم وقت چون میومد بهش خیلی مرجان

 ندگیز  شرایط که تفاوت این با دیدم می خودم مثل مرجانو بریم بیرون اتاق از تا نشوندمش
 کردم صداش چی هر چون ولی بره راه تونست می خودش مرجان....آورده درش پا از

 لطو ببرم،کارم ها مهمون پیش خودم با اونو تا نشوندمش ویلچر روی زور به نداد جوابمو
 .دادم پیمان دست بهانه یه دوباره کنم فکر کردم دیر ازشون استقبال برای و کشید

 شنیدم،فکر رو زن یه صدای میشدم پذیرایی ویلچروارد با آروم آروم داشتم همینطورکه
 .پیمان   مادر کنم
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 کردیش و خونه این تو آوردیش صدا و سر بی که همونی...کو؟ جدیدت زن پیمان خب ـ
 بی قدر این یا.... بده نشون خودشو که نیست حدی در شاید آهان...بیچاره مرجان هووی
 .نیست بلد داری مهمون رسم که فرهنگ  

 .میاد االن کنی بس میشه مامان ـ

 سالم...سَ  ـ

 ومادر پدر مطمئنا کناریش مرد و مسن خانم اون برگشت من سمت   به ها نگاه ی همه
 که ندباش پیمان بزرگ برادرهای باید شباهتشون خاطر به هم آقا تا دو اون و...هستند پیمان
 طفق ثانیه چند... گرفتم اطالعات مسعود از شد خوب...نشستند کنارشون هاشون خانم
 جلو مرفت هم خودم و پیمان کنار بردم نازنینو ویلچر...کردیم می نگاه همدیگه به طور همین
 .بدم دست ومادرش پدر با تا

 بهم عجبت با مادرپیمان...کردم می آماده مرجانو داشتم نیومدم استقبالتون برای ببخشید ـ
 باهام ای کلمه سه دو برادرهاش ولی... بود فکر تو هم پدرش...نگفت چیزی و داد دست

 .شدن من ارزیابی مشغول و نگفتن چیزی هم زنهاشون...کردند احوالپرسی

 شما دیگه سمت و اولش زن سمتش یه... نشستم پیمان ی دیگه سمت آوردن چایی از بعد
 کسی اما...نداره مشکلی و داره زن تا دو حالش به خوش میگه ندونه کسی....دومش زن
 .نمیاد خوشش مون کدوم هیچ از بدبخت پیمان نداره خبر

 چیه؟ اسمت:پیمان مادر

 .شد شروع جواب و سئوال...خدا وای

 نادیا ـ

 چیه؟ تحصیلیت مدرک...سالته؟ چند ـ

 !!!!مامان:پیمان

 این شهنمی باورم که کردی اشتباه و زدی گند ات گذشته تو اینقدر باش ساکت تو.....یامان ـ
 .نباشه اشتباهات از دیگه یکی
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 .دارم ای حرفه فنی ودیپلم.....سالمه وهفت بیست ـ

 شدید؟ آشنا باهم کجا ـ

 گاهن پیمان به نگران و شد تر خشمگین مکثم از که کردم نگاه پیمان مادر های چشم به
 .کردم

 دندونپزشکی توی.....توی ـ

 شروع شد هم همین... کردم کم شرشو من بود شده مزاحمش خواستگاراش از یکی:پیمان
 .آشناییمون

 ووه کردی قبول چطور داشتی خواه خاطر که تو بپرسم میتونم میشه جالب داره قضیه ـ
 بشی؟ زندگیش وارد مرد یه دوم زن عنوان به و بشی

 جواب خودش که کردم می بازی ناخونم ی گوشه با طور همین نداشتم گفتن برای حرفی
 .داد

 مطلقه زن یه تو شایدم اینکه یا...اینکه یا خورده نمی دردت به خاطرخواهت نکنه... آهان-
 التشمشک ی همه با پیمانو تونستی راحتی این به که بوده بغرنج اینقدر شرایطت که ای

 .بپذیری

 برای یاومد نکنه...کن تمومش دیگه... گرفتی سئواالتو کنی،جواب بس میشه مامان:پیمان
 .من ی محاکمه

 .فکر بی ی پسره کردی فکر چی پس:پیمان پدر

 همش بود کرده شروع که هم حاال و بود نزده حرف هم کلمه یک باباش اومدنشون اول از
 .پُر   خیلی پیمان از دلشون شون همه انگار... میزد داد

 زتسا به زدی سازی هر...نشه این آخرش تا وامیستادیم جلوت باید هم اولش از:پیمان پدر
 االب مدل ماشینهای....گذاشتم؟ کم چی برات مگه... کنم درکت خواستم مثال...رقصیدیم
 کارخونه از سهمی....نداشتی؟ رو ها دانشگاه بهترین توی تحصیالت...نداشتی؟
 رفتی...کردی؟ جبران چطور تو وقت اون....نداشتی؟ خارجی وسفرهای تفریح...نداشتی؟
 ول ازدواجش از بعد حتی ...کنه ازدواج باپسرعموش میخواست که شدی دختری یه عاشق
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 پدر با تیرف دادم بهت کار برای که ای سرمایه ببینیش بتونی اینکه برای....نبودی ماجرا کن
 چه رو تو آخه... فرش کاری؟صادرات چه شدی،اونم شریک شهرستان توی دختر اون شوهر
 ولی...برگشتی چسبیده زندگیش به دختره فهمیدی که مدت یه از بعد...فرش صادرات به
 هب نگاهی) ام بیچاره برادر دختر...همه عذاب مایه شدی خرابت حال اون با....برگشتنی چه

 عالم تو اینقدر تو ولی.... کرد ازدواج باهات بست، دل تو به...داد ادامه و( کرد مرجان
 معلوم اونم... کردی ازدواج دوباره حاال و....کردی دیوونه اونم که بودی خودت دیوونگی
 ...هَ  چه با نیست

 رفح از غیر به ولی باشم داشته رو هرزه ی کلمه تحمل اینطوری شاید تا بستم چشمهامو
 .نشنیدم دیگه ی کلمه اومد بیرون پیمان پدر دهن از که...ه  

 دچن من نکنید قضاوت زود دیگران مورد در هم اینقدر....کنید بس خدا رو تو عمو :مسعود
 بتمح از غیر به....چسبه نمی ایشون به ها وصله این....شناسم می رو نادیا که میشه ماهی
 پیمان با ازدواج به راضی اونم شاید.....ندیدم ازش ای دیگه چیز مرجان حتی همه به کردن
 .کرده کار این واداربه اونو وشرایط نبوده

 کرد معذب منو هم آخرش ی جمله این ولی میکرد حمایت من از داشت مسعود که درسته
 تراح میشد گردنش ی کرده ورم رگ و صورتش سرخی از... شد پیمان عصبانیت باعث هم
 ودب گرفته گلومو بغض ولی هاشون، خاطرتوهین به نگفتم چیزی....فهمید رو قضیه این
 رارف اونجا از شام میز چیدن ی بهونه به تا شدم بلند جام از نباشم اونجا خواستم می فقط
 امشب...نشه احترامی بی وقت یه تا نگفتم وچیزی کردم تحمل خیلی جاشم همین تا... کنم
 خاطر به ولی خوبه خیلی مالیشون وضعیت پس شنیدم پیمان مورد در چیزهایی چه

 و زده کوچیک دیتولی یه خودش برای پیمان و نکرده کمکش دیگه پدرش اشتباهاتش
 دختر بازهم ازدواج از بعد حتی که بوده عاشق چقدر که واقعا...میاره در اون از خرجشو
 هب متعلق روزی واقعا احساس همه این ... سوخت پیمان برای دلم لحظه یه...رفته دنبالش
 !بوده؟ احساس بی مرد این

 خانم طاهره...گذاشتیم میز سر رو غذاها خانم طاهره کمک با و چیدم دقت با شامو میز
 مادرم یاد منو نگاهش... میکرد نگاه بهم دلسوزی با و بود شنیده رو ها حرف ی همه
 ...دخترم... بمیرم برات الهی دخترم:)گفت می نگاهش این از بعد همیشه که انداخت



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سعیده براز –نوسرآغازی 

      

 
147 

 ناال ...لرزوند می بدنمو و تن همیشه حرفش این با و (ندارن شانس خوشگال... خوشگلم
 .ندارم شانس من که رسیدم باور این به دیگه

 می هاشون بچه به و میکردن صحبت باهم جاریهام گاهی بودند ساکت همه میز سر
 .داشتن کوچولو دختر یه کدوم هر... نازی های بچه چه که وای...رسیدن

 خانم؟ طاهره یا شماست کار.... شده خوشمزه فسنجون خورشت چقدر....بَه بَه ـ

 طاهره هک بدم جواب خواستم... کردم بلند سرمو پیمان بزرگتر برادر مرتضی ی جمله این با
 :زد داد آشپزخونه از خانم

 . میباره هنر یه انگشتش هر از خانم   نادیا کار... دارم هنرها این از من مرتضی آقا آخه ـ

 .خنده زیر زدن مهدی و مرتضی  طاهره حرف این با

 !داره؟ هواتونو چقدر:مهدی

 :گفت مهدی زن بزنم لبخند یه اومدم تا

  .بشه موندگار بتونه تا کنه پیدا طرفدار اینجا حسابی باید معلومه خب ـ

 !!!!!!!غزززل:مهدی

 بود ریا کارهام ی همه و بودم محکوم من همه نظر از...برگشت جمع به سکوت دوباره
 .نداشت ای فایده خودم از دفاع دیگه پس...

 برن زودتر شدن مجبور کردن می قراری بی مدام که هاشون بچه خاطر به پیمان برادرهای
 کردممی سعی و بودم  فنجونها شستن مشغول آشپزخونه تو...موندن پیمان ومادر پدر ولی
 . نکن توهین بهم دوباره تا نباشم چشمشون جلوی زیاد

 .کشیدی زحمت خیلی امشب... نادیا نباشی خسته:مسعود

 یه وبه نداشتم کسو هیچ با زدن حرف ی حوصله که بودم ناراحت و حوصله بی اونقدر
 . کردم اکتفا خالی ممنون
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 اکینش دستش از همه که آورده باال گند زندگیش تو اینقدر متاسفم پیمان برای واقعا من ـ
 خیلی پیمان...کنن خالی تو سر رو دلیشون و دق نداشتن حق اش خانواده حال هر به ولی
 .توئه نوبت هم حاال و ندونست مرجانو قدر زمانی یه..   نشناس قدر

 منظوری حرفاش با جدیدا میکنم احساس نیومد خوشم مسعود حرفهای از چرا دونم نمی
 .بده جلوه بد پیمانو خواد ومی میگه بد پیمان از مدام... داره

 .کشم نمی دیگه... نزنیم حرف قضیه این مورد در بهتره کن ولش ـ

 .اومد سمتم وبه گرفت کابینت از اشو تکیه مسعود

 .کنم کمکت من خوابونه می سرجاش مرجانو خانم طاهره تا بزار... ببخشید باشه ـ

 .شد شام ظرفهای کردن خشک مشغول و برداشت رو دستمالی مسعود

 .میاد بهت خیلی موت رنگ... کردی تغییر خیلی امشب راستی ـ

 گوشم به نجوا یه مثل اول که پیمان مادر صحبت صدای که کنم تشکر ازش خواستم
 .شد تبدیل فریاد به میرسید

 عقدی زن آوردیش و نداری اش خانواده مورد در اطالعاتی هیچ تو دیوونه ی پسره آخه د   ـ
 هیچ اصال...دوخته؟ چشم واموالت مال به شاید...نکردی؟ اش صیغه چرا...کردی؟ خودت
 فوت از بعد معلوم کجا از...؟ میشن نفر چند ی صیغه ومطلقه بیوه های زن این میدونی
 نبوده؟ واون این ی صیغه شوهرش

 شنید می حرفهاشونو مسعود اینکه از...شد کوبیده سرم توی پتک مثل پیمان مادر حرفهای
 رازیرس اشکهام تا دادم فشار و گرفتم دستم تو رو کابینت ی لبه... داشتم بدی احساس
 .نشن

 !مامان:پیمان

 .دیدم ازش العمل عکس یه باالخره پیچیدومن خونه تو پیمان فریاد صدای

 از لقب بیچاره اون... بسته دیگه گفتی من زن به خواست دلت که چی هر امشب کن بس-
 ناو گرنه و است بیوه زن شناسنامه توی...من   زن فقط اون... نبوده کسی با من با ازدواج



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سعیده براز –نوسرآغازی 

      

 
149 

 من با ازدواج  پذیرش به وادار اونو خواستگارش های مزاحمت...بود دوشیزه
 مادر...میدونم کجا از من بگی خوای می نکنه...کنی؟ می نگاه جوری این چرا...چیه؟...کرد
 بار مبد تشخیص تونم نمی خوابم می زنم با وقتی بگی خوای می یعنی مَردم یک من... من
 ... یا اولش  

 .تهبیف لرزه به وپام دست و بشینه پیشونیم روی سردی عرق شد باعث پیمان حرفهای

 ازدواجمون اول وشب من مورد در مسعود بدتر همه از و خانم ومادرش،طاهره پدر االن
 روی خودمو حال بی... بود زده خشکش سرجاش من به خیره مسعود...فهمیدن چیزو همه
 زا صدایی هیچ دیگه...گذاشتم دستهام روی میز روی سرمو و انداختم آشپزخونه صندلی
 .اومد نمی پذیرایی

 بریم پاشو...بیاری عقل سر رو پسره این زدی زور چقدر هر بسته زن بریم پاشو:پیمان پدر
 .نیست مربوط وتوام من به خودشه با کارهاش مسئولیت دیگه

 خداحافظی یه آروم خیلی صدای با... کنم اشون بدرقه تا رسوندم در جلوی خودموتا زور به
 یرز  دستشو مادرش ولی نداد جوابمو که پیمان پدر... نرسید هم خودم گوش به که گفتم
 :گفت و کرد بلند سرمو و گذاشت ام چونه

 بودی؟ دوشیزه تو که میگه راست پیمان ـ

 چشمهای از کلمات جای به که بود اشک فقط و ندادم جوابی... کنی می باور آره بگم مثال
 و فتگ ببخشه منو خدا یه مادرش چون...گذاشتن خودشون تاثیر انگار ولی میشد جاری من
 .رفت

 سرجاش که طور همون و نیومد اشون بدرقه برای پیمان ...امشب بود شبی عجب واقعا
 مین اش خانواده آخه...میکشید سر و میکرد پر مشروب از لیوانشو تند تند بود نشسته
 .نکنن بدترش  اونا حداقل داغون   خودش این دونن

 مرتب رو خونه تا موندم من...رفت اونم و بود شده تموم هم خانم طاهره کاری ساعت دیگه
 نا دراینق که بود گذاشته تاثیر هم مرجان روی امشب دعوای انگار... پایین برم بعد و کنم
 انمرج به حواسش و بمونه جا همین امشب گرفت تصمیم مسعود...خوابید نمی و بود آروم
 .نبود خودش هوای و حال تو اصال پیمان چون....باشه
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 .دارم کارت بیا...؟ سابی ومی  شوری می چقدر دیگه کن بس :پیمان

 هگذاشت خودشو اثر نوشیدنی انگار...بود کرده تغییر پیمان زدن حرف لحن.... خدایا وای
 نبالد و گرفت محکم دستمو و شد آشپزخونه وارد نمیرم طرفش به دید پیمان وقتی...بود

 یچه... بودم ندیده اینطور پیمانو حال به تا لرزید می پام و دست ترس از...کشوند خودش
 برد می خودش اتاق سمت به منو کشون کشون که طور همون... نبود کارش تو زور وقت
  .کرد نگاه ما به متعجب و اومد بیرون مرجان اتاق از مسعود

 !شکوندی؟ دستشو....پیمان؟ کنی می چیکار ـ

 .کنم می باهاش بخواد دلم کاری هر خودم   زن... نداره ربطی تو به ـ

 !!!!آخه؟ چی یعنی ـ

 رود پیمان اتاق داخل به ورودمون از بعد... نگه چیزی کردم اشاره مسعود به آزادم دست با
 اون به کردن نگاه جرئت....بودیم ایستاده هم روی به رو....کرد ول دستمو و کرد قفل

 خوب اینو ولی باشه عصبانی من دست از باید چی برای... نداشتم رو عصبی چشمهای
 بیاره رد من سر امشبو دعوای تالفی بخواد شاید و نمیکنه کار درست عقلش االن که میدونم

 .نکنم بدتر هست که اینی از اوضاعو تا  کردم سکوت فقط پس...

 دست از چرا...کنی؟ نمی گله گرفتی؟چرا سکوت ی روزه...؟ زنی نمی حرف ؟چرا چیه ـ
 امتو با......تفاوتی؟هــــــان بی من به اینقدر چرا....کنی؟ نمی شکایت من به ام خانواده
 .لعنتی بزن حرف

 :گفتم و رفتم عقب به قدم چند آگاه خود ونا ترسیدم پیمان فریاد صدای از

 .بدونن عروسشون مورد در دارن حق اونا بعدشم... نیست که تو تقصیر خب ـ

 هک نداره ربطی کسی به من غیر... بده نظر تو مورد در نداره حق هیچکس دیگه ندارن....د   ـ
 مهه برای اینقدر قصیه این چرا...بودی؟ دختر تو که میدونم من چون کردی ازدواج قبال تو
 چه کسی به ...کنم ازدواج مطلقه زن یه با خواستم می اول از خودم که من ... شده مهم
 داره؟ ربطی
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 پرتش و کند سرم از شالمو... نشه تر عصبانی تا نخوردم تکون جام از اومد سمتم به پیمان
 :گفت آروم و آورد گوشم نزدیک سرشو و کرد موهام الی دستشو....زمین روی کرد

 ام؟ کاره چی اینجا من پس میاد، بدم میکنه حمایت تو از مسعود اینکه از  ـ

 هتب و ترس از منم... بریزه بیرون و هست دلش تو چی هر که بود شده باعث مستی انگار
 ازب لباسمو زیپ داشت که کردم احساس پشتم پیمانو دست... زدم نمی حرف کام تا الم
 .نهک ساکت پیمانو تونه می کی میشنوه صداشو مسعود مطمئنم...نه؟ اینجا وای... میکرد

 : گفتم لرزونی صدای با

 !!نه ،اینجا میکنم خواهش نه پیمان ـ

 بدم هلش عقب به تا گذاشتم اش سینه روی دستمو... شنید نمی صدامو انگار پیمان ولی
 .اومد جلوتر و شد تر حریص ولی

 کنی؟ می اینجوری چرا....چیه؟ ـ

 .نه اینجا... پایین بریم بیا ـ

 وزهن کنه فکر خوای می...داری؟ رابطه من با بفهمه مسعود اینکه از ترسی می چی از چرا ـ
 نخوابیدم؟ باهات

 اینکه یبرا...کرد می فکر چی به کردم،اون می فکر چی به من بود سنگین خیلی برام حرفش
 حملت دیگه...بود نظیری بی شب واقعا امشب چون... نگفتم چیزی دیگه بزنه حرف کمتر
 .میگفت وپرت  چرت داشت دیگه نداشتم پیمانو حرفهای

 مشبا ولی نشد آزارم باعث وقت هیچ ولی نبودم راضی پیمان با بودن از حاال تا که درسته
 طور همون شده خشن خیلی رفتاراش... بشه رو اون به رو این از شده باعث زهرماری اون
 رارف دستش از و زدم جیغ یه درد از که گرفت محکم گاز یه گردنمو بود گردنم تو سرش که
 رد به محکم هم بعد برگردوند و گرفت منو پشت از که برم در سمت به خواستم... کردم
 .کوبوند

 از هدیگ که شده چی امشب کردی نمی مخالفتی هیچ که حاال تا...میکنی؟ فرار چرا...چیه؟ ـ
 !هــــــان؟....شدی؟ فراری بودن من با
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 وشهگ کوبوند در به منو وقتی نداشتم،چون خودم از کردن دفاع  برای رمقی هیچ دیگه حاال
 دایص فقط بزنم حرف نتونستم دیگه درد شدت از.... رفت پهلوم تو اتاق در ی دستگیره ی

 :گفت می و کوبید می در به که شنیدم می مسعودو

 اون سر نارحتی ات خانواده از... نکنی اذیت رو نادیا....کنی؟ می غلطی چه داری پیمان ـ
 میکنی؟ خالی بدبخت

 :گفت داری کش صدای با پیمان

 هیچ تو به... حقمه زنمه... بخوابم باهاش خوام می.... کنم نمی اذیتش من گمشو برو ـ
 .نداره ربطی

 کرد پرتم تخت روی و کشید دستمو وپیمان شد متوقف مسعود های زدن در صدای
 می... بودمش ندیده تاب بی اینقدر حاال تا... میکرد پرت و میکند تنش از لباسشو...

 احساس... نکردم مقاومت دیگه پس میشه تر حریص کنم تقال بیشتر چی هر دونستم
 یدهرس اش خواسته به اینکه با پیمان...شه تموم زودتر امشب کاش ای... کردم می خفگی
 حرص با گوشم در و کرد نمی کش فرو عصبانیتش ولی بودم شده تسلیمش من و بود
 :گفت

 از که میدونم...؟ هستی طوری این همیشه چرا... کنی می ام دیوونه داری المصب....د   ـ
 کردم غلط اصال...کردم اشتباه نکنی،ولی رابطه وارد احساساتو خواستم ازت خودم اولم
 .میکنم خواهش... نباش سرد اینقدر...

 رتی پهلوم ولی... شد خیره چشمهام به و انداخت گردنش دور و کرد بلند دستمو پیمان
 محلی بی کارمو این پیمان ولی...بستم چشمهامو و گذاشتم پهلوم روی زود دستمو و کشید
 انپیم...میکنه؟ چیکار آدم عقل با زهرماری این...داد ادامه تر کارشووحشیانه و کرد قلمداد
 از ای برده خوابش شدم مطمئن و افتاد تخت روی بیحال پیمان وقتی!...نبود اینجوری که

 تا گشتم لباساش دنبال هم بعد کردم تنم لباسهامو کوفته وبدن تن با... شده بیهوش مستی
 .کردم پیدا کلیدو

 یچپ پام مدام... بردارم قدم درست دونستم نمی که میکرد درد پهلوم و بود بد حالم اینقدر
 .دوید سمتم به مسعود اتاق از خروجم محض به... خورد می
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 !خوبی؟...نادیا ـ

 ریدپ رنگش مسعود که بود شده چطوری ام قیافه دونم نمی... کردم نگاه مسعود به بیحال
 .رفت اتاق سمت به عصبی و

 مست میکنی غلط نیست خودت دست وکارات نداری خوشی حال که تو عوضی ـ
 .نامرد نمیدی جواب چرا پاشو...میکنی

 متس به دوباره شنوه نمی حرفهاشو از کدوم هیچ و رفته خواب به پیمان دید وقتی مسعود
 ضعف شدت از بود نزدیک بارم چند و رفتم می دستشویی سمت به داشتم که اومد من
 .بخورم زمین

 .کنم کمکت بزار نادیا ـ

 .نیست چیزیم ممنون... نه ـ

 :گفت داشت کنترلش در سعی که خشمی با مسعود

 وردهآ سرت بالیی چه احمق اون بفهمی تا بنداز خودت به نگاه یه برو!!!... نیست چیزیت ـ
 مسعودو عصبانیت همه اون دلیل تازه دستشویی آینه توی وضعم سرو دیدن با...

 از .... میزد زردی به که رنگم... بود گردنم روی پیمان دندونهای جای که کبودیهای...فهمیدم
 بود پهلوم و دلم زیر درد بدتر همه از... نشست پیشونیم روی سردی عرق خودم دیدن

 .بشه بهتر حالم یکم تا زدم آب صورتم باربه چند...

 .کنم پیدا مسکن یه تا رسوندم آشپزخونه به خودمو زور به

 :وگفت اومد آشپزخونه به عصبی و آروم نا مسعود

 گردی؟ می چی دنبال ـ

 ....آخ....میخوام مسکن قرص ـ

 قتیو ولی بگیره آروم دردش شاید تا کشیدم پهلوم روی دستی کشید تیر دوباره پهلوم
 گرفته روم به رو دستمو کف....حرفهاست این از بدتر اوضاع فهمیدم  شد خیس دستم
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 آشپزخونه کف تا انداختم صندلی روی خودمو زور وبه کردم ضعف خون دیدن با و بودم
 .نیفتم

 !میره؟ خون ازت داره چرا...؟ وحشی اون کرده چیکار دیگه پهلوتو....خدا وای ـ

 ...جوری این و در ی دستگیره به خُـــــــــوردم داد هولم وقتی...وَ  ـ

 در ی دستگیره زیاد احتمال به ساز   قدیم خونه این...نمیشه اینجوری... دکتر ببرمت باید ـ
 زدی؟ کزاز واکسن کی باری آخرین... زده زنگ

 .نیست خوب حالم مسعود....نیست یادم ـ

 .کرد بلندم و گرفت دستمو سوزانه دل مسعود

 .بگیرم جلوشو نتونستم که ببخش منو.... میدونم ـ

 لباس ام خونه توی از ...آورد پایین ها پله از منو و بود انداخته خودش روی وزنمو تمام
 .کرد تنم و آورد برام بیرون

 ارهاشک برابر در پس... بود مسعود فقط...کنه کمکم که رو کسی نه و داشتم توانشو نه االن
 .رفتگ می دستمو و کرد می نگاه من به مدام... برسیم بیمارستان به تا نکردم مخالفتی

 !یخه؟ اینقدر چرا دستات... نخوابی کن سعی...هوشی به نادیا ـ

 .حالم بی فقط... نباش نگران ـ

 .زد داد و کوبید فرمون روی بار چند عصبی مسعود

 که گیرهب قرار لیاقت بی اون راه سر تو مثل ای فرشته باید چرا دونم نمی ...بیشعور پیمان ـ
 .مونم می سرنوشت کار توی وقتها بعضی واقعا دونم نمی...بده آزارت اینجوری

 بخیه دکر  سفارش کزاز واکسن زدن بر عالوه پهلوم دیدن با بود میانسال زن یه که پرستار
 لیهک به و نبود عمیق شکر رو خدا ولی... بود شده پاره پهلوم بدجوری چون....بشه باید هم
 . بود نزده آسیبی ام

 :گفت پرستار به رو و شد اتاق وارد قرار بی مسعود
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 . کنید وصل بهش هم سرم یه لطفا داره هم ضعف خانم ـ

 دارید؟ خانم با نسبتی چه شما....دونیم می خودمون... باشه ـ

 !!منه هووی برادر مسعود اینکه... گفتیم می چی... شدیم خیره بهم لحظه چند دومون هر

 زنمه ـ

 اومده؟ وجود به خانمتون برای چطور اتفاق این ـ

 .دیگه بود اتفاق یه... اتفاق میگید خودتون که خوب   ـ

 سعودم به رو ام وسینه گردن روی های کبودی جای و کرد باز لباسمو ی یقه عصبی پرستار
 .داد نشون

 در بازی وحشی مردها که قدیم   زمان مگه دونم نمی من آخه!!...افتاده؟؟ اتفاق اینام ـ
 تجاوز بهش میکنه فکر ندونه کی هر کردی والش آش جوری یه رو بیچاره این... بیارن
 بخوای اگه دخترم حال هر به....باشی بدیدی ندید آدم خوره نمی هم ات قیافه به...شده
 جبورهم باش مطمئن... کنی شکایت شوهرت از و بگیرم تماس پلیس با تونم می االن همین
 .کنه پرداخت کارشو این ی دیه

 داشت گردنم به نسبت تری وخیم اوضاع که ام سینه روی های کبودی دیدن با مسعود
 .کرد فرو موهاش الی دستشو عصبی و نشست صندلی روی

 یادن پیش مشکلی اینکه برای... شوهرمه برادر... نیست شوهرم آقا این خانم ببخشید ـ
 یکارچ فهمید نمی اصال و بود مست شوهرم... شد بدتر اوضاع اینکه مثل... گفت اینجوری
 .بود برده بین از عقلشو زهرماری اون.. خوبی   آدم شوهرم...میکنه

 .شد بلند جاش از و کرد نگاهم خشمگین مسعود حرفم این با

 من مگه...کنه کاری همچین تو با نداشت حق اون حال هر به... کن دفاع احمق اون از کم ـ
 هر نذار... نگذر خودت حق از اینقدر... بود اولش بار پیمان مگه یا... نکردم مست حاال تا
 طرفشو بازم حال این با ببین ووضعتو سر...کنه رفتار باهات میخواد دلش که جور

 !!!که واقعا نادیا.... نادیا!میگیری؟
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 .رفت بیرون پانسمان اتاق از حرص با حرفها این گفتن از بعد مسعود

 مجرد ؟ شوهرت برادر ـ

 مگه؟ چطور آره ـ

 !رسید نمی نطر به عادی نگرانیش و عصبانیت ولی... هیچی ـ

 .نمیشم متوجه... بگید تر واضح منظورتونو ـ

 .میکنم فکر اینطور من شاید البته...داره عالقه بهت که انگار... دونم نمی ـ

 .کرده مشغول ذهنمو هاست مدت که فکری   همون پرستار حرف

 .هست همه مواظب و میکنه رفتار اینطور همه با همیشه اون نیست اینطور اصال نه نه ـ

 مراهه به بعد... بیاد جا حالم تا کرد وصل بهم سرم یه شد تموم پرستار کار اینکه از بعد
 هک کردم می تشکر زحماتش خاطر به مسعود از ها پله روی...برگشتیم خونه به مسعود
 .اومد پایین ها پله از عصبی هم وبعد کرد باز شدت به رو باال ی طبقه در پیمان

 شا چهره تو پیش ساعت چند مستی از اثری و میکرد نگاه مسعود منو به عصبی پیمان
 :گفت نشه فریاد به تبدیل خواست می که صدایی با و کردم باز واحدمو در.... نبود

 .دارم کارت تو برو...نادیا تو برو ـ

 :گفت پیمان که بشه خونه وارد من همراه خواست هم مسعود

 کجا وت با شب وقت این ببینم... بزنم حرف تنهایی زنم با خوام می... مسعود نبودم تو با ـ
 بوده؟

 :وگفت شد خونه وارد من همراه و زد پس دستشو پیمان از تر عصبی هم مسعود

 چیه...بپرس؟ خودم از بیا خب...بوده؟ کجا من با شب وقت این بدونی خوای نمی مگه ـ
 آره؟؟ برسونی آسیب دختر این به میخواد دلت بازم نکنه

 :زد داد عصبی و کالفه پیمان

 آسیبی؟ چه میگی؟ چی دیگه تو ـ
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 .ودلشکسته غمگین ظاهر به آقای کنم روشنت بزار پس...میگم؟ چی من ـ

 .کرد شوکه پیمانو کارش این که.. برداشت سرم روی از شالمو و اومد سمتم به مسعود

 ....غلطی چه داری ـ

 .موند ساکت و بزنه حرفشو بقیه نتونست گردنم روی کبودیهای دیدن با پیمان

 شا کلیه به کرده رحم خدا کردی پاره زدی پهلوشم....ازسروگردنش این....کردی غلطوتو ـ
 درق این....کردند پانسمان وزخمشو بهش زدن واکسن بیمارستان نرسیده،بردمش آسیب
 یا ممیکن غلطی چه دارم من ببینم بگو حاال خب....کردند وصل سرم بهش که داشت ضعف
 برمشب خودم  شدم مجبور منم...نمیشدی بلند و بودی افتاده خرس مثل بعدشم تازه....تو؟

. 

 :گفت رفت می خروجی در سمت دادبه می تکون سرشو که طور همین مسعود

 لحظه یه حتی ندارم اعصاب دیگه خونه میرم من... متاسفم برات واقعا...متاسفم ـ
 .باشه مرجان و نادیا به حواست...ببینمت

 :وگفت اومد سمتم به نبود خبری قبلش لحظه چند عصبانیت از دیگه که پیمان

 .بیار در لباساتو ـ

 

 !چی؟ ـ 

 .ببینم زخمتو خوام می بیار در لباستو ـ

 :گفتم و گذاشتم زخم روی پانسمانو دید زخممو اینکه از بعد

 شد؟ باورت دیدی که حاال ـ

 .نمیاد یادم چیزی که من....شدی؟ اینجوری کی ـ

 .پهلوم تو رفت در ی دستگیره کوبوندی اتاقت در به منو که موقع همون ـ

 ...امشب من....من نادیا ـ
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 سریع و بزنه حرفشو ی بقیه پیمان که شد این از مانع اومد باال ی طبقه از که وصدایی سر
 دلجویی به نیاز که دلی و موندم ومن...نیاره خودش سر بالیی وقت یه مرجان تا رفت

 .بشه نشدکه ولی ...داشت شوهرشو  خواهی ومعذرت

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

 هم مسعود از... پیشم میومد پیمان نه و رفتم می باال من نه گذشت  ماجرا این از روزی چند
 یمانپ مطمئنم.... کنم قبول شب فردا ی واسه مامانمو دعوت گرفتم تصمیم....نبود خبری
 انپیم نیومدن برای ای بهانه یه و برم تنهایی باید پس...نداره رفتن مهمونی ی حوصله
 .بیارم

 ورمر خودم با دیگه بار یه و بزنم بهش خواستم می که حرفهای و گرفتم پیمان ی شماره
 .کردم

 سالم  ـ

 سالم ـ

 ردنک دعوت هم تو البته... مادرم ی خونه برم شب فردا برای بگیرم اجازه ازت خواستم می ـ
 برم؟ میشه... برم تنها که گفتم نداری مهمونی ی حوصله دونستم می چون اما

 :گفت پیمان سکوت لحظه چند از بعد

 بهتری؟ ـ

 :گفتم شده گرد چشمهای و تعجب با

 . خوبم ـآره

 چی؟ بشه مزاحمت سمجت خواستگار اون اگه ـ

 دیدن به ها مدت از بعد خوام ومی راحت   خیالم همینم خاطر به... خارج رفته...نمیشه ـ
 . برم ام خانواده

 .برو باشه پس....پس ـ

 خداحافظ باشه ـ
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 شگاهآرای به رفتن وبرای  کوبوندم بهم دستهامو... رسیدم ام خواسته به اینکه از خوشحال
 .شدم آماده

 ترزود و آرایشگاه حتی... ذاشتم می نیلوفر سر به سر مدام ....بودم سرحال خیلی روز اون
 .کنم خرید خودم برای تا کردم تعطیل

 .نشست کنارم جوونی پسر که بودم نیمکت روی استراحت مشغول پارک توی

 .بگیرم وقتونو لحظه چند میشه خانم سالم ـ

 میگه؟ چی دیگه این... خدا وای

 منظوری؟ چه به ـ

 .بیشتر آشنایی و صحبت ـ

 .شو آشنا برو مجردش یه با لطفا.. متاهلم من آقا نخیر ـ

 این دخترا بازی لوس جدیدا...کو؟ ات حلقه پس میگی راست اگه!...متاهل؟...هه ـ
 .متاهلم من...شده؟

 می شک بهم دید نمی دستم حلقه مامان شب فردا اگه... بودم نکرده فکر حلقه به حاال تا
 دیگه هم پسره اون... شدم بلند جام سر از زود...انداخت یادم پسره این شد خوب...کرد
 .نیومد دنبالم

 های مزاحمت از طوری این... خریدم ساده ی حلقه یه شدم که فروشی طال اولین وارد
 نک ولش اصال......که گرفتم می برام باید پیمان رو حلقه این...بودم درامان هم خیابونی
 .داری انتظاراتی چه احساس بی پیمان از توام نادیا

 کنم لگیرغاف مامانو حسابی پوشیدنش با اونجا تا کردم انتخاب علی ی خونه برای نو لباس یه
 نشه ممعلو گردنم روی های کبودی تا بپوشم اسکی یقه یه لباس زیر از بودم مجبور ولی....
 دو اعتس گرفتم تصمیم...نبینه کسی آرایشگاه توی تا میدم انجامش وقت   چند که کاری...
 حاج خاک سر برم سر یه هم قبلش و بود دور مسیرم چون برسم زودتر تا بیفتم راه

 سوار و دویدم در سمت به معطلی هیچ بدون زد درو زنگ که آژانس ی راننده...محسن
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 تنگ چاپلوس مهدی محمد و علی داداش مامان، برای دلم چقدر که آخ... شدم ماشین
 .شده

 پیمان

 .میشکنه وپاش میفته،دست االن گفتم که دوید در سمت به همچین 

 مهمونی ی حوصله پیمان میگی خودت طرف از چرا...بودن کرده دعوت منم خب  ـ
 .بره تنهایی خواست نمی دلم اصال...نداره؟

 هنمیش روم حتی آوردم سرش که بالیی اون و مسخره شب اون از بعد کنم چیکار خوب ولی
 ازش و نمک باز صحبتو سر جوری یه الاقل تا باال نمیاد دیگه که اونم...کنم نگاه صورتش تو

 .شدم مالحظه بی اینقدر من که شد چطور شب اون دونم نمی اصال...کنم خواهی معذرت

 ولی داشتم تمایل بهش خیلی شب هفته،اون یه توی ازش دوری خاطر به میدونم فقط
 مسعود دیدم می اینکه و ترشدنش جذاب و نادیا ظاهر تغییر و حرفهاش و مسعود وجود
 یکی سر حرصمو خواست می دلم...داد می عذابم شده خیره من زن به نادیا، به من مثل هم
 ونوا مسعود دیدم وقتی ولی....بخوابه حرصم تا نکردم قبول ازش وشلوارو کت... کنم خالی
 .بابا و مامان حرفهای که اونم از بعد و شدم عصبی بیشتر پوشید و گرفت ازش

 وانلی چند ولی کنم آروم خودمو خواستم مثال سرم خیر میشد منفجر داشت ام کله دیگه
 لیو دارم دوستش فقط و نیستم نادیا عاشق من که درست  ....گرفت ازم اختیارمو مشروب
 تیحرک هیچ امون رابطه توی بینم می که وقتی...میشم دیوونه هاش تفاوتی بی برابر در
 .بکوبونم دیوار به سرمو میخواد دلم نمیده نشون العملی عکس و کنه نمی

 یم دلم....بود شده خواستنی خیلی موهاش رنگ مخصوصا آرایش، و لباس اون با شب اون
 مدام اون ولی...کنم حل خودم توی اونو و بدم فشارش خودم به میشه که جایی تا خواست
 ودب ریخته بهم تشخیصمو ی قوه زهرماری اون....میکرد تر حریص منو این و میزد پس منو
 بشم دیوونه شد باعث ...نکنم اذیت رو نادیا خواست می ازم که مسعود صدای هم بعد و
 وجودشو مجبورم مرجان خاطر به ولی... ببرم خونه این از پاشو میخواد دلم چقدر که آخ...

 .ندیدمش شب اون از که خوبه..... کنم تحمل

 نادیا
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 قدرو کرد حقم در که های خوبی به...کردم مرور رو گذشته... نشستم محسن حاج قبر کنار
 دگیموزن تموم رفتنش با...نیاورد روم به چیزی و کردم حقش در که بدیهایی به....ندونستم
 مبش تبدیل حساس و رنج زود نادیای اون از بشم ای دیگه آدم یه شد باعث.... کرد عوض
 االح ولی شد کسی هووی بشه  کردم نمی هم فکرشو حتی قبال.... هستم االن که چیزی به
 از یشههم قبال...بخشید باید و داشت توقع کس هیچ از نباید گرفتم یاد...هستم هوو یه من
 عصبی یا ناراحت دستشون از... داشتم انتظار همه از نازنین و ،نادر ،علی،جواد مادرم
 .کرد فراموش باید شده تموم چیز همه حاال ولی.... شدم صبوری آدم خیلی االن... میشدم

 عنوان به رو مبلغی یه حتما ماه هر البته...دادم خیرات  براش و شستم محسنو قبرحاج
 شاید تا....میده بهم پیمان که پولی نه خودم دستمزد از اونم میزارم کنار براش خیرات
 خیرات این شاید.... نکردم محسن حاج حق در خوبی هیچ که کنم آروم خودمو اینجوری
 .بشه واقع قبول مورد

 تو وقتی... داد دست بهم خفگی احساس که داد می فشار آغوشش تو منو همچین مامان
 کن لو زن این... بود شده خیره بهم بانفرت که دیدم نازنینو سرش پشت بودم مامان بغل
 !واقعا؟ نیست

 .بود شده ذره یه برات دلم ام گوشه جیگر !...شدی خانم و ناز چقدر دخترم وای ـ

 یم رو همدیگه بیشتر بعد به این از شاالله ان... بودم دلتنگتون خیلی منم...مرسی ـ
 .نازنین سالم...بینیم

 .آشپزخونه رفت و داد جوابمو سردی به نازنین

 مسگ محل بهش علی دیگه و شده رو علی برای دستش که ناراحت   این از... کن ولش اونو ـ
 .نمیزاره

 عمه؟؟ بودی کجا....اومدی باالخره جون عمه وای:مهدی محمد

 .اومدم آره... من وروجک بشم فدات ـ

 اسمولب تا اتاق تو رفتم شد کم دلتنگیم از و کردم بغل خوب رو مهدی محمد اینکه از بعد 
 .شد اتاق وارد من همراه مامانم که کنم عوض
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 نیومده؟ کو شوهرت پس نادیا دخترم ـ

 .گفتم بودم کرده آماده قبل از که دروغی

 شپی مشکلی یه تولیدی بره باید گفتن بهش داشت، کاری تماس یه اومدنمون موقع ـ
 می خودشو شه برطرف کارشون مشکل اگه هم حاال....رفت نمی وگرنه بود ضروری... اومده
 . رسونه

 .منو جواد جمله از کنه، برطرف رو همه مشکل خودش خدا....شاالله ان آهان ـ

 .من ی هساد مادر نمیاد پیش براش مشکلی نباشه حریص اینقدر اگه جواد این گفتم دلم تو

 نداری؟ خبر ها بچه و مهری از راستی ـ

 :گفت و کشید آهی مامان

 این از کرده کارو این مهری وقتی از جواد پسرم...داده طالق درخواست... باباش   ی خونه ـ
 .براش بمیرم الهی شده الغر کلی... شده رو اون به رو

 بیرون اتاق از هم با و کردم پوفی یه فقط ولی گرفت حرصم مامان حرف این از
 مامت ولی شد تلویزیون دیدن مشغول و نشست مبل رو خودشم و آورد چای اومدیم،نازنین
 .بود ومامان من حرفهای به حواسش

 نیست؟ که چیزی اهل...نداره؟ که بزن دست...خوبه؟ اخالقش...نداری؟ مشکلی دخترم ـ

 .خوبیه آدم شکر خدارو...خوبه چی همه نیست مشکلی هیچ جون مامان نه ـ

 رکهس و سیر مثل دلم...نیومد؟ پیش برات مشکلی شب اون....بگو من به مادرراستشو ـ
 .جوشید می برات

 ضد قرصهای برام... گرفتم راهنمایی ازش و رفتم زنان دکتر پیش صبحش فردا... مامان نه ـ
 .خوایم نمی بچه فعال چون نوشت هم بارداری

 .نکرد پیچم سئوال دیگه و  شد راحت خیالش شنید بارداری ضد قرص اسم مامان وقتی

 .تون خونه میری صبح فردا... بمون اینجا امشب میده اجازه شوهرت اگه نادیا ـ
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 .گیرم می اجازه ازش امشب برای بیاد نتونست اگه بزنم بهش زنگ یه اول بزار ـ

 گرفتم می پیمان ی شماره داشتم که طور همین... نشستم تخت روی و رفتم قدیمیم اتاق به
 .کردم می بازی موهام از حلقه یه با

 سالم الو ـ

 !!بله ـ

 اخالق ؟ بد چقدر این خدا وای

 راه صبح...بمونم داداشم ی خونه امشب بگیرم اجازه ازت خواستم می... خواستم می ـ
 .بیفتم

 آره؟ بمونی هفته یه بگیری اجازه خوای می فردام حتما ـ

 .صبح فردا تا فقط اصال... نه ـ

 .خداحافظ.... باشه ـ

 !!!اخالق بد چه

 مکرد اخالق،احساس بد گفتم می و میاوردم در شکلک گوشی برای داشتم که طور همین
 .شدم بلند جام از و گفتم آرومی هع... شد زده کنار صورتم موهای

 دیدی؟ منو کردی تعجب....خانم نادیا سالم به به ـ

 !ایران؟ از خارج نرفتی مگه تو.... تو ـ

 خودم پیش بیا جلو بیا....شده؟ تر خوشگل چقدر ببین...خوشگله برم کجا تو بدون...نُچ ـ
 .خواستگاریت بیام روز یه تا بودی انتظارم چشم که نادریم همون من نترس...

 ردک قفل ودر رسوند در به خودشو من از زودتر ولی کنم فرار اونجا از تا رفتم در سمت به
 .کرد بغل محکم منو بعدهم

 .نشده تموم باهات کارم هنوز....بری؟ میخوای کجا ـ
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 نادری همون این نمیشد باورم...داد می فشار خودش به و بود گرفته بغل منو محکم نادر
 ...حاال ولی کرد می پا واون پا این کردن خواستگاری برای پیش سال چند که باشه

 !ساعت ؟ یه میکنی چیکار..کردی؟ قفل درو چرا... جان نادیا:مامان

 .بده خبر علی به برو.... اینجاست نادر مامان ـ

 و بزنم حرف نادیا با اومدم من...بینی می بد وگرنه نکنی کارو این که بهتره خاله...شو خفه ـ
 .برم زود

 .برسرم خاک وای ـ

 .نازنین   ی نقشه مطمئنا... شنیدم می نازنینو و مامان فریاد صدای

 . نیستم بردار دست نکنم خودم مال رو تو تا من آهان...؟ بودیم کجا خوشگله خانم خب ـ

 سینه به مشت با...  کرد  بغل منو محکم اون ولی کشیدم  عقب خودمو  ...جلواومد نادر
 اصال و نبود خودش وهوای توحال نادر... نداشت فایده ولی کنه ولم شاید تا کوبیدم اش
 .نداشت اثر روش من های ضربه

 .کن ولم... دارم شوهر من دونی نمی مگه... عوضی کن ولم ـ

 نذاشتی میدونم ولی....آوردی؟ گیر دیگه پیرمرد یه محسن حاج مثل شوهر.......عه؟ ـ
 من...کنه ازدواج و بشه آشنا یکی با شبه یه آدم میشه مگه آخه...بخوره بهت دستش
 .بوده سوری ازدواج یه مطمئنم

 واجازد یه ازدواج این بدم نشونت تا کن ولم دقیقه یه پس... مطمئنی خودت به خیلی هه ـ
 .نبوده سوری

 پایین لباسمو ی یقه... بگیرم فاصله ازش تونستم من و شد شل نادر دستهای حرفم این با
 .دادم نشونش گردنمو روی کبودی و کشیدم

 حاال...پیشمون   شب چند ی معاشقه آثار این...دیدی؟ مدرک اینم...خواستی؟ می مدرک ـ
 .جوون   پسر یه نیست پیر اون ضمن در... هستم ای دیگه کس مال من که فهمیدی
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 قاتا وارد نازنین... شد باز اتاق در که کرد می نگاه کبودی جای به بهت با طور همین نادر
 .کرد قفل درو و داد هل عقب به رو بیاد کمکم به داشت سعی که مامان و شد

 همیرس علی االن... میزنم داد دارم ساعت   سه شنوی نمی مگه... میدی لفتش اینقدر چرا ـ
 توروو من زندگی که طور کن،همون نابود زندگیشو....دیگه کن فرار روشو بپاش اسیدو زود
 .کرد نابود

 می اینا....آورد در جیبش تو از کوچیک ظرف یه و اومد در بهت از نادر نازنین، حرف این با
 .باشن رحم بی اینقدر نادر و نازنین نمیشه باورم کنن چیکار خوان

 نیست من مال حاالکه... ای دیگه کس نه میشد من مال باید فقط خوشگل صورت این ـ
 می که نازنین و دیدم نادر توسط ظرفو شدن باز....باشه هم ای دیگه کس مال نباید
 خورد تخت ی گوشه به سرم و دادم خالی جا که بعد... نکنم فرار تا بگیره ومنو بیاد خواست

 ............آژیر و اتاق در شدن کوبیده صدای ... وحشتناک سوزش احساس یه و

 .کردم باز چشمهامو...خانم؟ شنوی می منو صدای:میگفت که کسی صدای با

 کجام؟ من ـ

 .اومد هوش به دخترت بیا مادر... بیمارستانی ـ

 جاش ؟ سر حواست....شناسی؟ می منو مامان...خوبه؟ حالت نادیا... شکر خدارو ـ

 .اومد یادم و بود افتاده برام که رو اتفاقاتی کم کم... گرفتم سرم به دستمو

 ومر اسیدو نادر نه... نازنین بعدش اومد نادر که بودم اتاق تو من... مامان میکنه درد سرم ـ
 .صورتم... صورتم.... سوختم کردم حس من خدا وای....پاشید

 .شد اتاق وارد هم علی من فریاد صدای با

 شده؟ چی ـ

 .نباش نگران... دخترم نشده چیزی صورتت ـ

 .سوختم کردم حس خودم من.... پاشید اسید نادر نگید دروغ من به ـ

 :گفت دید منو طاقتی بی که علی
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 .ببینی خودت چشمهای با بیارم آینه برات برم تا کن صبر -

 آینه هک بود شده طوری اگه ولی کنم نگاه خودم به نداشتم جرئت داد دستم رو آینه که علی
 .دهنش طوریش صورتم شکرت خدایا آخی.... کردم نگاه آینه به ترس با....دادن نمی دستم

 !سوختن؟ احساس اون پس... پس ـ

 .ریخته پام روی  اسید فهمیدم افتاد پام روی پانسمان به که چشمم ـ

 خرابه؟ خیلی پام اوضاع مامان ـ

 چاه تو برای که اونی ولی نریخت صورتت روی که شکر رو خدا...جان مامان نه ـ
 .افتاد خودش توچاه کند،خودش

 چی؟ یعنی ـ

 :گفت و شد بلند جاش از عصبی علی

  .میکنه گریه ترس از باشه،مدام تنها نباید مهدی محمد پیش میرم من مامان ـ

 تو تیوق تا...میکنه قایم اتاق تو و خونه میاره نادرو بیرون میرم من که صبح نازنین :مامان
 تو هک وقتی کار این انجام موقع ولی...بگیره انتقام ازت اینجوری تا بپاشه اسید روت میای
 روی مه اش بقیه و میریزه تو پای روی مقدارکم یه اسید کنی فرار دستشون از خواستی می

 .شد نابود خودش جوونی ولی کنه نابود رو تو جوونی خواست می اون... نازنین صورت

 و کشیدم راحتی نفس فهمیدم رو ماجرا کل وقتی... اومد یادم رو ها لحظه اون تمام کم کم
 .برد خوابم

 .مرخصی دیگه پاشو...پاشو دخترم ـ

 چند ؟ ساعت....مامان؟ چی......ا م ـ

 .صبح   یازده ساعت پاشو ـ

 !بودم؟ اینجا دیشبو من یعنی!!!.....صبــــــــح یازده ـ

 .بخوابی راحت تا زدن آرامبخش بهت آره ـ
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 .دنبالمون بیاد تا شدیم علی منتظر و پوشیدم لباسهامو مامان کمک با

 بهتری؟ شکر خدارو: علی

 .خوبم ممنون ـ

 اون دندا ونشون کردن شکایت برای کالنتری بریم سری یه باید خونه بریم اینکه قبل ـ
 .دارنن فراری راه هیچ دیگه طوری این.... گرفتی نادر از خواستگاری شب مخفیانه که فیلم

 هم ننازنی و بریدن می سنگینی حکم که نادر برای.... دادم انجام شکایتو کارهای علی همراه
 از وچشماشو خرابه وضعش گفت می علی که طور این.... بود شده محاکمه خدایی که
 همیگ مدام و ترسیده خیلی دیده حال اون با مادرشو وقتی مهدی محمد بیچاره... داده دست
 .نیست من مامان اون....شده؟ ترسناک مامان چرا....خوام نمی مامان من

 سارا کنار جواد وداداش اونجاست هم مهری دیدم رسیدم علی داداش خونه به وقتی
 .دبو گرفته بغلش روتو مهدی محمد مهری...باهاشون   زدن حرف مشغول و نشسته وساحل

 .جاش سر بزاریدش خوابیده اگه خب داداش زن سالم ـ

 یدبزار  میزنه وجیغ میشه بیدار خواب از میکنم جداش خودم از وقتی آقا علی نه.... سالم ـ
 .کرده رحم بهت خیلی خدا...جون نادیا خوبی تو....باشه جا همین

 پام قلم کاش ای... شد اینجوری من خاطر به ببخشید علی داداش... خوبم... ممنون ـ
 .ترسیده کلی مهدی محمد بیچاره... اومدم نمی اصال و میشکست

 نای که کردنم سرزنش به کردن شروع کدوم هر مامان و جواد،علی،مهری گفتم اینو وقتی
 الدنب همش که داداشش و ای کینه نازنین اون تقصیر....تونیست تقصیر و نزن حرفو
 علی...چسبوندن می بهم خودشونو و پرسیدن می حالمو مدام وساحل سارا...بودن انتقام
 هک دیدم مهری نگاه تو برقی یه گشت می مهری دور مدام جواد... کنه استراحت یکم رفت
 .است راه در کنون آشتی باشه درست حدسم اگه

 .نبود حواسم اصال غروب   که االن...خونه برگردم صبح بود قرار من مامان وای ـ

 .مونی می هم امشب بگو بگیر تماس باهاش مادر خب ـ
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 .شده نگران خیلی حتما...کرده تموم شارژ که گوشیم برم باید دیگه نه ـ

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

 وارد...نیومده خونه هنوز حتما پس... شد راحت خیالم ندیدم حیاط تو پیمانو ماشین وقتی
 :گفتم و کشیدم عمیق نفس یه شدم که خونه

 .نمیشه آدم خود ی خونه مثل جا هیچ آخی ـ

 و پوشیدم کوتاه دامن یه.... داشت درد خیلی چسبید می زخمم به وقتی آوردم در شلوارمو
 نشسته حق جای خدا میگن که راست واقعا نیست بد هم خیلی.... مالیدم پماد روش

 .شد بدبخت خودش ولی بده عذاب منو خواست می نازنین...

 یدمشن درو شدن وبسته باز صدای که بره تنم از خستگی تا زدم آبی یه وصورتمو دست
 .کن خیر به خودت خدایا...

 .چرخوند می مدام دستش تو ماشینو وسوئیچ بود نشسته مبل روی پیمان

 .بشه حضورم متوجه تا کردم سالم آروم

 باشی؟ خونه صبح نبود قرار مگه !!!! شد پیداشون خانم باالخره به به ـ

 .بیام نتونستم که افتاد اتفاقی یه آخه آره ـ

 صرارا شاید یا بمونی بیشتر خواستی اومد مهمون براشون نکنه آهان...اتفاقی؟ چه مثال ـ
 کدومش؟ ؟هان نیومد گیرت ماشین شایدم کردی؟یا قبول توام بمونی بازم کردن

 .ودب روم به رو و بود شده بلند هم مبل روی از دیگه حاال... میزد حرف عصبانیت با پیمان

 ....داداشم زن نازنین یعنی... بود شده چیز نه.... نه ـ

 خاموش تلفنت چرا...بمونی؟ بیشتر خواست دلت بود اومده داداشت زن...بود؟ شده چی ـ
 شده چی دیگه بگو... نشدم قانع هنوز من...کردی؟ می خبر با حالت از منو حداقل...بود؟
 بود؟

 .افتادم می پته تته به بیشتر ومن میزد داد پیمان
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 اینقدر انپیم ولی... بدم توضیح بتونم من تا بشه آروم اون دیدن با تا بردم جلو زخمیمو پای
 .بود زده زل چشمهام به و نبود چیزی هیچ به حواسش که بود عصبی

 ....داداشم خونه بود اومده بود شده مزاحمم که خواستگارم اون ـ

 با و گرفت هام شونه از محکم و آورد هجوم سمتم به و بزنم حرفمو ی بقیه نذاشت پیمان
 .غرید اش شده قفل دندونهای الی از و زد زل بهم خونش از پر چشمهای اون

 خارج؟ رفته نگفتی مگه...کنه؟ غلطی چه بود اومده....چیکار؟ بود اومده ـ

 شدت از... شد کشیده زخمم روی و خورد زخمم به پاش بود شده نزدیک بهم خیلی چون
 .عقب دادم هلش و گریه زیر زدم درد

 .میسوزه داره پام جون خدا آی... آی....پام آی ـ

 .میکرد نگاه پام روی زخم جای به تعجب با بود گرفته فاصله ازم کمی حاال که پیمان

 ؟ شده چی پات ـ

 :گفتم داشت بغض کمی هنوز که صدایی با شد تر آروم که پام درد

 میخواست و شد خونه وارد قبلی ی نقشه با میشه داداشم برادرزن که خواستگارم همون ـ
 نم پای و میشه داداشم زن که خواهرش صورت روی تصادفا ولی بپاشه اسید صورتم روی
 .شد داغون خواهرش ولی خوبه من وضع... میرزه

 .بود شده خیره من به ومبهوت مات پیمان

 .نیمک شکایت ازشون باید بریم پاشو...؟ نداره قانون مملکت مگه...چی؟ یعنی...؟ یعنی ـ

 هم داداشم زن... زندان توی االن نادر... داده انجام داداشم رو کارها ی همه... کن صبر ـ
 .برادرش   همدست چون... زندان بره باید بیمارستان از شدن مرخص از بعد

 کبود ؟ سرتم آخه دکتر ببرمت پاشو خب ـ

 .خوبم االنم... بودم بستری صبح تا دیشب خواد نمی ـ

 .بودن پیشش لحظه چند عصبانیت از خبری و کرد می نگاه من به ونگرانی دلهره با پیمان
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 رد؟نک اذیتت که نادر راستی.....پیشت بیام بدی خبر یه من به نمیشد خوب دختر خب ـ

 من القب در مسئولیتی هیچ تو آخه نیست مهم برات کردم فکر بعدشم....نکرد اذیتم نه ـ
 .نرفته یادم شروطات و شرط هنوز... نداری

 :زد وداد زد مبل به محکم لگد یه شد بلند کنارم از و شد عصبانی بازم پیمان

 یعنی...نیستی؟ مهم برام کنی می فکر تو...پایبندی؟ ها شرط اون به هنوز تو ـ
 ....که نفهمیدی....نفهمیدی؟

 .رفت و بزنه حرفش ی ادامه نتونست پیمان

 تونم می منم یعنی....داره؟ حسی من به واقعا یعنی... لرزوند دلمو آخرش ی جمله این
 ندچ وماهی بیاره زبون به حتی تونه نمی وقت هیچ که مردی به... باشم داشته حسی بهش
 که الفع دونم نمی.....گیره؟ نمی عهده به من قبال در مسئولیتی هیچ و میاد دیدنم به بار
 .ندارم مردی همچین به حسی هیچ

 پیش.... بود نکرده تغییری هیچ مهدی محمد حال... گذشت می ماجرا اون از هفته یه
  اهپاسگ و دادگاه کار مشغول بیچاره علی ... کنن بهتر روحیشو حال تا بردنش می مشاور
 ور تا دو اون خواد نمی دلم اصال.....باشم اونجا باید منم بشه مشخص که دادگاه روز....بود
 .آرایشگاه میرم امروز دیگه و شده بهتر هم پام وضعیت....ببینم

 . خوام می رو طبیبم خوابه اگر ،حبیبم خوام می رو مهتابه،حبیبم شب امشب:نیلوفر

 !!خوشحالی خیلی!....خونه؟ می خروس کبکت امروز چیه جون نیلوفر ـ

 کنی؟ نمی ناجور فکرهای موردم در بگم چیزی یه ـ

 نیلو چی مثال ـ

 .میشم آشنا باهاش دارم... دوستم نفر یه با که وقت   خیلی من ـ

 .بکنم بد فکر چرا.....نیست چیزی که این خب ـ

 آدم اصال.... بود حسی عجب که وای..... بوسید منو آشنایی ماه چند از بعد امروز اون آخه ـ
 .لرزید می پام و دست و باال بود رفته قلبم ضربان... میشه حالی به حالی
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 شا بوسه اولین از برام و بود خودش هوای و حال تو که نیلوفر به شده گرد چشمهای با من
 ربهتج حسو این نکرده ازدواج که این عقبم دنیا از چقدر من بابا.....کردم می نگاه میگفت
 تعریف نیلوفر که عاشقانه و های بوسه این از هنوز کردم ازدواج دوبار که من اما کرده
 که نمحس حاج....نبوسیده منو اصال پیمان که نکردم فکر بهش حاال تا....نداشتم میکنه
 من... نبوده حسی هیچ وقت هیچ ولی.... داشتم هم رابطه پیمان با ولی نخورد بهم دستشم
 .است نخورده دست و باکره هنوز روحم ولی زن   جسمم

 وصلهح با کارهاشو و شده تر فعال امروز نیلوفر چون.... باشه جالبی چیز باید بوسیدن این
 !جوری ؟ چه بوسیدن یعنی...میده انجام تر

 وبخ فیلم یه شاید....کنم می روشن رو ماهواره رفته سر خیلی ام وحوصله شبه ده ساعت
 بهم باالخره دوری و سر درد چقدر از بعد ...داره نویسم خوبه،زیر این آهان... کنه پخش
 وصیفاتت ببینم دوختم، چشم تلویزیون به کنجکاو...بوسیدنشون   ی لحظه حاال و رسیدن
 ....که درست   بوسیدن ی لحظه از واقعا نیلوفر

 کنی؟ می نگاه ها فیلم این از همیشه ـ

 !اومدی؟ نفهمیدم چطور!.....تویی؟....هـــــــــــــــع ـ

 .فیلم بحر تو رفتی اینقدر ـ

 میخواد؟ دلت....زد چشمک بهم و کرد نگاه تلویزیون ی صفحه به پیمان

 چی؟؟ ـ

 فقط و کشیدند می خجالت ازهم االن تا که اینا.....نه وای کردم نگاه تلویزیون ی صفحه به
 می باال داره کار وای...شدن تربیت اینقدربی یهو چرا پس ببوسن همو خواستن می
 رد باطریهاش و سرامیک روی افتاد که بردارم میز روی از کنترلو اومدم.... رفت آبروم...گیره
 بی...اومد نمی در و مبل زیر بود رفته یکیش... گشتم ها باطری دنبال دستپاچه.... اومدن
 هامچشم روی دستمو آخر ی صحنه دیدن با ...رفتم تلویزیون سمت به و شدم باطری خیال
 .کشیدم برق از تلویزیونو و گذاشتم

 سینه هب دست پیمان... برگشتم طرفش به پیمان ی خنده باصدای... کشیدم عمیقی نفس
 تازه و....دیدم می پیمانو ی خنده که بود بار اولین این....خندید می و بود داده تکیه مبل به
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 ی چهره بار اولین برای....میافته اش گونه روی چال خندیدن موقع پیمان که فهمیدم االن
 اون اب پرپشت و بلند ابروهای اون کردم بارحس اولین برای... دیدم  وجذاب خونگرم پیمانو

 خوشحاله اونم که شدم خوشحال بار اولین برای...  دارن هماهنگی چقدر کوچیک چشمهای
 .جالب   خیلی برام صحنه این دیدن که دیدمش واخمو پکر همیشه اینقدر....میخنده و

 ولی یدخند نمی دیگه.... میاد سمتم به داره پیمان نفهمیدم که شدم غرق افکارم اینقدرتوی
 کردم تعجب حرکاتش از داد هلم عقب به و گرفت بازوهامو... بود شده شیطون چشمهاش

 ....دمیخوا نکنه...چی؟ یعنی کارها ،این اتاق تو میرفت مستقیم داشت کاری اگه پیمان...

 خیره حرکاتش و اون به متعجب منم... داد فشار بازومو و بود زده زل چشمهام به پیمان
 !چیه؟ کارها این از منظورش ببینم تا شدم

 روی هک لبهاشو.... فهمیدم منظورشو شد خیره چشمهام تو دوباره و کرد نگاه لبهام به وقتی
 افتاد هم روی پلکهام.... پیوست حقیقت به منم برای نیلوفر توصیفات تمام گذاشت لبهام
 ثباع حرکتش این و میداد تکون لبهام روی لبهاشو نرم و آروم پیمان...کردم رخوت حس و
 گهمن وایستاده گرفت بازومو محکم بیشینم خواستم وقتی... بشن سست زانوهام تا شد
 .کرد باز چشماشو و برد عقب سرشو که میاوردم کم نفس داشتم دیگه.. داشت

 و مگرفت خودم جلوی االن تا نمیشه باورم... است کننده وسوسه و خوشمزه لبهات خیلی ـ
 .یستمن لبها این کن ول دیگه ،من میکنم ات بیچاره بعد به این از دیگه ولی... نبوسیدمت

 بهم دوباره پیمانو که ای مستانه ی خنده... بودم،خندیدم خمار اینکه با حرفش این با
 :گفت گوشم در آروم پیمان... کرد نزدیک

 میکنی؟ قبول... کنی آرومم میخوام ازت ـ

 

 پس....   خوشایند منم برای ولی... نداشتم انتظار ازش اصال که میکرد کارهایی پیمان امشب 
 باز هدون به دونه لباسشو های دکمه و شدم نزدیک بهش....کنم غافلگیرش یکم منم بهتر
 .داشت نظر زیر حرکاتمو مشتاقانه هم پیمان.... کردم

 .برسیم آرامش به هم کنار در که میکنم قبول آره ـ



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سعیده براز –نوسرآغازی 

      

 
173 

 که گذاشته احترام بهم کردم احساس... بود شب بهترین امشب ازدواج، ماه چند از بعد
 .پرسید نظرمو

 اون آغوش تو امشبو خواست دلم ولی...ولی برم خودم اتاق به تا شدم بلند تخت روی از
 .شدم تنش عطر   عاشق شبه یه کنم فکر.. خواست مردونه آغوش دلم... بخوابم

 ذاشتگ دستم روی دستشو وقتی.. گذاشتم اش سینه روی دستمو و کردم بغلش پشت از
 سخت خیلی که همسری پناه در...خوابیدم آرامش با چقدر... خوابیدم و شد راحت خیالم
 . شد مهربون باهام

 .شد دیرم دیدی آخ ـ

 .شد لباسهاش پوشیدن مشغول و شد بلند جاش از سریع پیمان

 .توشد تقصیر هم همش ـ

 .کردم نگاه بهش ناراحتی با

 .میکنی آروم آورمیمونی،آدمو خواب قرص مثل آخه...چرا؟ میدونی ـ

 کمهد بستن از دست دید امو خنده که پیمان...وخندیدم کرده می شوخی داشته فهمیدم تازه
 .شد خیره من به و برداشت لباسش های

 !سرکار برم امروز من گذاشتی اگه تو ـ

 .زد خیمه روم درآوردو تنش از پیرهنشو دوباره بعدهم

 حاال از ولی بره پیش احساسم ذاشتم نمی و گرفتم می خودمو جلوی االن تا چرا دونم نمی ـ
 ....بعد به

 حس این خاطر به هردومون... کرد خمار خودش مثل منم و گذاشت لبهام روی لبهاشو
 .کردم لمسش و گذاشتم اش گونه چال روی بردم دستمو من و زدیم لبخند خوشایند

 .ببینمش بتونم من تا بخند همیشه....اتم گونه چال عاشق من ـ

 شد چی هر...نمونه باقی ازت چیزی و بخورمت که میکنی کاری یه داری خودت ببین ـ
 .اومد در زنگ صدای که ببوستم دوباره خواست پیمان ...خودت تقصیر
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 .داشتم قرار باهاش امروز....مسعود   حتما...محل بی خروس....اَه ـ

 بدرقه و در جلوی برم تا پوشیدم لباسهامو منم و شد رفتن ی آماده میل بی و ناراحت پیمان
 .کنم اش

 لویج بیای تو نمیخواد...خانمی باش آماده...میکنم تموم میام شب االنمو تموم نیمه کار ـ
 .میکنم خداحافظی باهات جا همین از در

 بود؟ تنها مرجان دیشب راستی... سالمت به... باشه ـ

 .هبمون بخوام ازش امشبم کنم فکر البته.....بمونه پیشش گفتم خانم طاهره به... نه ـ

 درقهب برای هم من...ببینه منو مسعود نداره دوست دونستم می... رفت و زد چشمکی پیمان
 .نرفتم اش

 یزیر  برنامه و بود امشب مشغول فکرم... نبود خودش جای سر حواسم اصال آرایشگاه توی
 .میکردم

 ن،دارمم به نه بود شده تر فعال و بود گرفته انرژی کلی اش بوسه از بعد که نیلوفر به نه
 .شدم کندتر و میزنم گیج

 معمول طبق مرجان...بردم هم ومرجان خانم طاهره برای و کردم درست فسنجون شام برای
 .بود شده خیره گوشه یه به

 !!داره بویی عجب....دخترم نکنه درد دستت ـ

 .جونتون نوش ـ

 ؟ نمیاد که گفته شما به پیمان ـ

 .باشه خونه دیگه ده ساعت شب هر مثل کنم فکر نگفته چیزی...نه ـ

 :وگفت زد لبخندی خانم طاهره

 .میبینم دوتون هر چشمهای تو رو قراری بی که روشکر خدا ـ

 :گفت بود پایین که سرم...نگفتم چیزی و کشیدم خجالت
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 تنصیح یه فقط.... نشی ناراحت دستم از که بدی قول باید بگم بهت میخوام چیزی یه ـ
 !است مادرانه

 شده؟ چیزی ـ

 به نم اومدی خونه این به تو که مدت این تو میدونی... نیفته اتفاقی که میخوام....نه هنوز ـ
 بگم،تو بهت اینو میخوام همینم خاطر به ندیدم ازت چیزی باوقاری و خانمی و خوبی جز
 .و  ت توقعی کم و زیبایی به زنی داشتن مردی هر آرزوی....هستی خواستنی و خوشگل دختر

 .میشم نگران دارم...مطلب اصل سر برید زودتر ـ

 نجاای بیشتر دیده رو تو وقتی از ولی.....ولی.... میزنه سر خواهرش به همیشه مسعود آقا ـ
 میفهمم تو به نگاهش طرز از.... نکردم سفید آسیاب تو رو موها این من....داره وآمد رفت
 هتب خودشو بیشتر بینه می که پیمانو آقا های توجهی بی مخصوصا....سرش   تو،تو هوای
 .میکنه نزدیک

 خودم حدسیات کرد،پس یخ تنم تموم و افتاد جونم به ترس خانم طاهره حرفهای از
 .نشستم و کشیدم عقب رو صندلی...درست  

 حالت تا بخور آبو این بیا.... کنم بد حالتو که نگفتم اینارو!...پریده؟ رنگت چرا دخترم ـ
 رو وت چون من.... باشی داشته برخورد باهاش کمتر بدونی،تا خواستم فقط...بیاد سرجاش
 .باشه زندگیت به حواست تا گفتم بهت میدونم دخترم مثل

 رهپنج از....اومد حیاط تو از پیمان ماشین صدای ... گذاشت دستم روی دستشو خانم طاهره
 .بود هم تو جور بد هم پیمان اخمهای و بود همراهش هم مسعود کردم نگاه

 راندیگ حتی که وضع این با پایین، ی طبقه رفتم و کردم خداحافظی خانم طاهره از سریع
 بهتره و داره من به نسبت نظری مسعود یعنی پس شدن مسعود توجهات متوجه هم

 .میده خرج به حساسیت کمتر هم پیمان اینجوری... باشم نداشته برخوردی هیچ باهاش

 بشه تکرار دوباره دارم دوست چقدر و نمیره بیرون ذهنم از هم لحظه یه دیشب ی خاطره
 .باشم پیمان گرم آغوش پذیرای من و
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 رفتن خیال مسعود انگار بودو دوازده ساعت...  شدم دلسرد پیمان اومدن از کم کم دیگه
 نمی...برد خوابم بودم کرده تنم پیمان برای که دامنی تاپ همون با مبل روی.... نداشت
 .کردم حس گردنم پشت رو نفسهایی هرم که خوابیدم چقدر دونم

 .میکردم شماری لحظه بودن تو با برای االن تا صبح از ـ

 نمیایی؟ دیگه کردم فکر اومدی باالخره.......هوم ـ

 این... نداشتم وقرار آروم  لحظه امروزیه  دیشبت کارهای اون با... نیام میشه مگه ـ
 برای ای کنه میرفت مگه حاال از اینم صبح، از اون....معرکه مگس خر شده مسعودم
 .خودش

 بیارم؟ غذا برات ـ

 .بخورم غذامو پیش میخوام فعال ـ

 !غذا؟ پیش ـ

 وندهم ثابت لبهام روی نگاهش دیدم که بفهمم منظورشو تا کردم نگاه پیمان به برگشتم
 .کردم دعوتش خودم به و انداختم گردنش دور دستمو...

 ودشخ همراه منو و گرفت ودستمو شد بلند جاش از پیمان که بودیم خوابیده هم بغل توی
 .برد پذیرایی به

 !!!وقتشه دیگه ـ

 !چی؟ وقت ـ

 نم ی گذشته مورد در هیچی تو... بدم بهت توضیحات سری یه اولم عشق مورد در اینکه ـ
 دوجدی ی رابطه یه میخوایم که حاال...نمیدونم تو ی گذشته مورد در هیچی منم و نمیدونی
 .بشه روشن برامون مسائل سری یه باید کنیم شروع

 رفک... انداخت دستگاه توی و وبرداشت بود مبل روی که کتش جیب از رو دی سی پیمان
 !!!کشتی ی مسابقه... بود ای دیگه چیزه تصویر ولی.... باشه اولش عشق عکسهای کردم
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  کن نگاه تصویرو پایین حاال....شوهرش ،مهیار...میبینی رو آبی ی بنده دو با مرد اون ـ
 دالم برد ی لحظه توی العملشون عکس از فیلمبرداری برای وسیما صدا که اشن خانواده
 .میگیره فیلم ازشون داره المپیک طالی

 . کرد زوم نفر یه صورت روی و کرد استپ فیلمو پیمان

 تموم داشتم اون به که عشقی خاطر به من...دوقلوهاشن اونم ....خاطره...همونه این ـ
 طرهخا طرف از اینکه از بعد من....هویتم حتی و ام سرمایه ام، بردم،خانواده بین از زندگیمو
 خودمو اسم من ولی....مانی   شناسنامه توی اسمم....کردم عوض اسممو حتی شدم طرد

 قرار راهش سر دیگه اینکه....بمونم دادم خودم به که قولی سر همیشه تا.... پیمان گذاشتم
 .نگیرم

 جونی مبارزه برای دیگه.... شد اضافه مشکالتم به هم مرجان روحی فشار همه اون از بعد
 بینی می که اینی شد اوضاع تا کردم قبول گرفتن می ام خانواده که تصمیمی هر...نداشتم
 .نیومدم بر مشکالتم حل ی عهده از ومن

 گوشه هبلک... میکنم دنبال شوهرشو مسابقات و میکنم زندگی اون دنیای تو که سال   ده االن
 دنیای وبه شده کمتر اون به توجهم روز به روز اومدی تو وقتی از....ولی ببینم اونو تصویر ی

 ازم و موندی قولت پای چون فقط و فقط...برگردوندی زندگی به منو تو... گذاشتم پا واقعی
 .نمک فکر بهت باشم ها مسئولیت اسیر اینکه بدون تونستم... نداشتی انتظاری هیچ

 .داد فشار دستمو و کرد نگاه چشمهام توی شد تموم که حرفهاش پیمان

 دروغ بهت خوام نمی من.... کردم خالی خودمو سال همه این از بعد باالخره ...شدم سبک ـ
 فقط من....ندارم رمقی دیگه یعنی... کنم عاشقی اولم عشق مثل تونم نمی دیگه ،من بگم
 .بگو ات گذشته از هم تو میخواد دلت اگه هم حاال... باشم داشته دوست میتونم

 ولی... گمن دروغ که بهتره....نبینه ضربه پا نو رابطه این تا بگم چی باید... کردم مکث کمی
 .بهتره نگم هم رو چیزها بعضی

 ردیمک می زندگی مرحومم پدر ی خونه توی مادرم منو... داشتیم خوبی نسبتا مالی وضع ما ـ
 همه واجور،که جور های خواستگاری....گذروندیم می زندگیمونو پدرم ی مغازه ی اجاره از و
 چون...میکردم رد رو همه من میومدن،ولی امون خونه به مدام بودن خوبی های خانواده از
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 زن برادر نادر....دادم مهلت بهش منم کنه جمع اندازی پس تا بود خواسته وقت ازم نادر
 رادرب اینکه تا موندم، منتظرش و کردم وفا قولم به من....بود بچگیم دوران دوست و داداشم
 داشتیم چی هر... آورد باال بدهی کلی و خورد شکست ای معامله توی جواد بزرگترم
 و جواد دشای تا... بدیم رو طلبکارها بدهی تا علی کوچکترم برادر ی خونه رفتیم و فروختیم
 .موند زندون توی جواد و آوردیم کم پول مقدار یه بازهم ولی کنن آزاد

 خودش به وناکسی کس هر دیگه و رفت امون خانواده آبروی در جلوی طلبکارها اومدن با
 بودن سربار احساس جوری همین ومادرم من....بزاره پاپیش خواستگاری برای میداد اجازه
 اقوچ با آخرشم و من به داد گیر محل اراذل از یکی اینکه تا....بودیم معذب اونجا و داشتیم
 ناو تو برام کشیدن نفس که کشیدم می خجالت ازدیگران اینقدر.... کرد زخمی داداشمو
 اونجا از زودتر خواست می دلم....بود شده سخت برام خونه اون افراد های نگاه زیر خونه
 . نباشم سر درد مایه دیگه تا برم

 باالخره.... نداشتم ای جهیزیه من چون بودن مخالف اش خانواده نمیذاشت، پاپیش نادر
 سیح چه ببینه تا شد تر دقیق ام چهره به محسن حاج اسم شنیدن با پیمان) محسن حاج
 نم و... گذاشت پاپیش و شد خبر با ومشکالتمون ما اوضاع از(دارم اولم همسر به نسبت
 از مخواست می فقط.... نداشت وجود برام ای دیگه ی گزینه هیچ دیگه کردم قبول سریع هم
 با هم اول همون از....کنم فرار داداشم زن های زبون زخم و مادرم های سرزنش و خونه اون
 و شد هم طور همین و باشه داشته ازم انتظاری هیچ نداره حق که گذاشتم قرار محسن حاج
 .مرد و گرفت قلبش ماه چند از بعد

 نادر   اون از دیگه... نبود بردار دست نادر بار این برگشتم، داداشم ی خونه به من دوباره باز
 با اجازدو از بعد و کنه تالفی خواست می و بود شده وقیح خیلی نبود خبری وزبون سر بی
 دواجاز  تو با و دیدم تورو من که... بده زجرم و کنه اذیتم نکردم صبر براش چرا اینکه و من
 .کردم

 :گفت و چسبوند خودش به منو پیمان شد تموم که هام صحبت

 .باخبریم همدیگه ی گذشته از که داریم بهتری احساس هردومون حاال ـ

 وسهب از من... بگم بهش رو چیزها خیلی نتونستم من... گذاشتم پیمان ی شونه روی سرمو
 که محسن حاج احساس از من.... لرزوند تنمو که نگفتم چیزی هم محسن حاج آخر ی
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 وقت یه تا زدم حرف نادر های اذیت از سربسته...نگفتم چیزی داشت دوسم وار دیوانه
 و تمام االن من که این   مهم ی مسئله .....مرد   یه اون....نشه بدبین یا نشه حساس پیمان
 .هستم پیمان به متعلق کمال

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

 بشن آشنا هم با بیشتر تا کردم دعوت جمعه روز برای امو خانواده پیمان درخواست به
 میکرد بازی وساحل سارا با و بود شده بهتر حالش هم مهدی محمد... بود خوبی روز...
 اهوهمر  کنه نظر صرف گرفتن طالق از تا کنه راضی رو مهری بود تونسته هم جواد داداش...
 .بودند اومده امون خونه به هم

 الشخی  مرجان شرایط دادن توضیح با  نمیکنه اذیتم واینکه میپرسید مرجان از مدام مادر
 کمتر و بگیره گرم داداشام با تا کرد می سعیشو تمام ،پیمان بود خوبی خیلی روز...شد راحت
 رو خدا که دادن دلگرمی بهم و کردن تعریف پیمان از شون همه رفتن موقع ....بره فکر تو
 .رودیدی آرامش رنگ باالخره شکر

 ممیتون باالخره میزد حرف بدش بخت از مادرهمیشه که ،نادیای من واقعا یعنی نمیدونم
 .بچشم رو خوشبختی طعم

 اشتهد رابطه هم با خواستم می که هایی وقت بودم،فقط باال ی طبقه ها وقت بیشتر دیگه
 نیمک حرمتی بی مرجان حریم به نداشتیم دوست دومون هر چون موندیم می پایین باشیم

 هر ... داشت عادت شبگردی به مرجان چون... نبینه حالت اون تو رو ما مرجان وقت یه و...
 .میرسوندم پایین طبقه به خودمو زودتر من میومد مسعود وقت

 های جمله از خبری....شکر خدارو... داشتم آرزوشو همیشه که معمولی و آروم زندگی یه
 ممیتون من و هست پیمان که شکر رو خدا هم باز ولی نیست مختلف های هدیه و عاشقانه
 .کنم تکیه بهش

 .نیست چیزی که شاالله ان... باشید نگران میرم دیگه من خانم:طاهره

 .خاموشه موبایلش چرا دونم نمی نیست خودم دست... برو باشه ـ

 که هاشو قرص... نمونه تنها مرجان تا موندم باال ی طبقه همون ومن رفت خانم طاهره
 .خوابوندمش رفتم و میاد خوابش که فهمیدم اتاقش تو دادم،رفت بهش
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 تادهنیف براش اتفاقی....نیومد؟ چرا پس خدا ای... میداد نشون شبو یازده ساعت های عقربه
 !!باشه؟

 :موگفت دویدم در سمتم به... اومد در شدن باز صدای که میزدم قدم پذیرایی توی قرار بی

 ...کجابـــــــــــــو... نگرانی از مردم پیمان وای ـ

 .رفت یادم حرفم ی بقیه مسعود دیدن با

 :لبخندگفت با مسعود

 بودی؟ پیمان منتظر...؟ نداشتی دیدنمو انتظار ـ

 !نداری؟ خبر ازش تو!....کجاست؟ پیمان.... آره ـ

 .میام اون پیش از دارم االن چرا ـ

 !نیومد؟ تو با چرا...کجاست؟ خب ـ

 بدونی؟ در جلوی رو چی همه میخوای....ام خسته...تو؟ بیام میزاری ـ

 .بریزم برات چایی یه توتا بیا ببخشید باشه ـ

 

 نیست؟ خانم طاهره ـ

 .نباشه تنها تا موندم مرجان پیش من... رفت نه ـ

 کهاین از لرزید تنم... شدم مواجه مسعود خیره نگاه با گذاشتم مسعود جلوی که رو چایی
 .تنهام مسعود با من و نیست پیمان

 !مهربونی؟ هووی چه ـ

 .بود زده زل من به و بود گذاشته مبل روی رو دستش دو هر مسعود

 همگ....آورد سرت رو بال اون پیمان که شبی اون از... ندیدمت میشه ماهی دو یه کنم فکر ـ
 نه؟
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 .نشد فرصت.... آره خب ـ

 !!!.... نشد فرصت ـ

 .داد ادامه و شد خم جلو سمت به مسعود

 دمشنی می پایینو واحد در شدن بسته صدای میومدم وقتی....بودی؟ فراری من از دائم یا ـ
 ....میکرد،آره؟ مجبورت پیمان حتما....نادیا؟ چرا...

 کجاست؟ پیمان نگفتی راستی... نشد فرصت که گفتم....؟ چیه حرفها این ـ

 !کالنتری ـ

 !!کالنتری؟؟!!....چی؟ ـ

 .اومده پیش براش کاری مشکل یه آره ـ

 کرد؟ براش کاری نمیشه یعنی خب ـ

 .نه فعال ـ

 دیگه؟ هستی مرجان پیش تو.... پایین میرم دیگه من پس خب ـ

 و تنشس شده باز در روی مسعود دست که پایین برم تا شدم بلند جام از غم از پر دلی با
 .بست اونو

 !میکنی فرار ازم داری که بازم....؟ کجا ـ

 .برم بردار،میخوام دستتو....چی؟ یعنی کارها این.... مسعود ـ

 زدی؟ راه اون به خودتو یا...چی؟ یعنی کارهام این دونی نمی ـ

 .اومد سرم بودم فراری ازش که تلخی حقیقت... شدم خیره چشمهاش به

 .بشه عوض موردت در نظرم نزار نگو هیچی...دارم شوهر زن یه من کن بس خدا رو تو ـ

 وهرش به برسه چه نیست مرد مرتیکه میگم،اون دارم شناسم می شوهرتو چون دونم می ـ
 آورد؟؟ سرت بالهایی چه رفته یادت
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 االن وت نمیشه باعث افتاده اتفاق قبال چی هر...خوبیم هم با االن ما.... دونی نمی هیچی تو ـ
 من که مسعودی همون این...داری؟ نظر دار شوهر زن یه به تو!کنی رفتار من با طور این
 شناختم؟ می

 .گرفت فاصله ازم کمی مسعود حرفم این با

 نکردی؟ ازدواج باهاش اجبار روی از مگه....داری؟ دوست پیمانو تو یعنی ـ

 .دارم دوستش من...کرده فرق اوضاع حاال ولی کردم ازدواج اجبار روی از ـ

 هب سریع.... شده قانع که کشیدم راحت نفس یه.... برگشت عقب به قدم چند مسعود
 هزمزم گوشم توی .... نشست در روی مسعوددوباره دست که کردم بازش و رفتم در سمت
 .کرد

 بشم ور به رو باهات تونم نمی دیگه من چون نره بین از بینمون دوستی تا میرم من باشه ـ
 .برم می خودم با هم رو خونه این به سرزدنم دلیل ولی...

 لح پیمانو مشکل حتما گفت بهم قبلش.....برد خودش با مرجانو من، بهت توی هم بعد
 .کرد خداحافظی باهام وجدانش عذاب از پر نگاه با و میکنه

 کردن عجم مشغول...داشتن برنمی سرم از دست مزاحم فکرهای... بخوابم نتونستم صبح تا
 و ریختم می اشک.... بده انجام کاری پیمان برای مسعود نمیشه باورم ... شدم وسایلم
 ی ونهخ به باید دوباره.... برگرده دوباره مسعود میترسیدم ... میزاشتم ساک توی لباسهامو
 .ندارم شانس درست ،من مامانم حرف میکنم قبول اصال....برگردم برادرم

 کلید مسعود مگه.... شد سیخ ترس از تنم موهای شنیدم که رو خونه در شدن باز صدای
 خواب اتاق به قدمهاشوکه صدای...نشه مزاحمم دیگه بود نداده قول مگه... داره هم رو اینجا
 .زدم داد و برداشتم بود همراهم مدام دیشب از که رو چاقویی...شنیدم می میشد نزدیک

 . بیرون برو گمشو من ی خونه از مسعود ـ

 دایص دوباره لحظه چند از بعد ایستادو جاش سر انگار فقط... نشد بلند مسعود از صدایی
 می بدم انجام خواستم می که کاری از...لرزید می ودلم دست اومد، قدمهاش



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سعیده براز –نوسرآغازی 

      

 
183 

 ایدنب جونم قیمت به حتی... بدم نجات دستش از خودمو باید شده طور هر ولی....ترسیدم
 .بزنه دست بهم بزارم

 بهم دستت نمیزارم ولی میکشم خودمو....همراهمه میگم،چاقو راست خدا به مسعود ـ
 ردارب سرم از دست...هستم پیمان شرف و ناموس من... نمیشه سرت ناموس تو مگه بخوره

 خدا هب... برسه بهم دستش پیمان از غیر به کسی زارم نمی ...دارم دوست پیمانو فقط من...
 .میکشم خودمو

 حضور... بود کرده تار دیدمو اشک...کردم می گریه و گفتم می هارو جمله این و میزدم داد
 .دادم فشار کمی و گذاشتم شکمم روی رو چاقو... کردم حس در ی آستانه تو رو کسی

 .منم.....نادیـــــــــــا ـ

 !!پیمان ـ

 .کردم بغلش محکم و دویدم پیمان سمت به کنان هق هق و کردم پرت ای گوشه رو چاقو

 .پیمان مردم می ترس از داشتم ـ

 .فهمیدم چیزو همه....عزیزم باش آروم....هیش ـ

 .ندارم تقصیری من خدا به ـ

 نظر زنم به مسعود نفهمیدم که بودم غرق خودم عالم تو قدر این.. نفهمیدم چطور من ـ
 .داره

 :گفت و چسبوند خودش به منو پیمان

 . بخشیدم نمی خودمو عمر آخر تا میاورد سرت بالیی اگه ـ

 .نمیذاشتم زنده خودمو منم ـ

 از ات کن جمع وسایلتو زودتر هم حاال... دارم اعتماد بهت من...شنیدم حرفهاتو...  میدونم ـ
 .بریم اینجا

 ات خواست مسعودو ی شماره ازپیمان دیدم خانمو طاهره که بودم پیمان منتظر حیاط توی
 .کردیم خداحافظی ازش وبعد بشه کار به مشغول اونجا داشتن نیاز بهش اگه
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 میریم؟ کجا ـ

 ..جدید کار یه....جدید زندگی یه....جدید جای یه ـ

 یعنی؟ ـ

 نه...رونشناسه ما کسی که جایی یه بریم خوام می.... گذاشتم فروش برای چیزو همه ـ
 می بهم کارم اون و خونه این چی همه از حالم...ای دیگه مزاحم هیچ نه و باشه مسعودی
 یممون می هتل تو فعال.... اومد در آب از طور اون که بود دوستم نزدیکترین مسعود... خوره
 .گردیم می خونه دنبال فردا از ولی

 نو از هم وسایلمون ی همه... کردیم کشی اسباب جدیدمون ی خونه به امروز باالخره
 نای تو منم....بخشه لذت خیلی خودم،برام ی سلیقه به خودم ی خونه چیدمان.... خریدیم
 برگردونده بهم سرمایه مبلغ شد قرار.... دادم انجام مونا با آرایشگاه کارهای و رفتم مدت
 .بدم کسی دست نخ سر یه حتی امخو نمی دیگه... بشه

 ردک مشغول ذهنمو سئوال یه دفعه یه که افتادم مبل روی کشی اسباب از کوفته و خسته
 واکنشی چه بشیم دار بچه روزی یه اگه...پسر؟ یا داره دوست دختر بچه پیمان یعنی...

 میده؟ نشون

 :گفتم ذوق با و کردم نگاه پیمان به

 .....روزی یه اگه میگم پیمان ـ

 بود افکارش در غرق و بود شده خیره روش روبه به پیمان... خوردم حرفمو ی بقیه
 .نکرده رها اونو هنوز خاطره یاد مطمئنم...

 سونیآ این به اول عشق کردن فراموش که کنم قبول باید ولی...شد کور ذوقم...کردم سکوت
 .نیست هم ها

 به که آدمهایی قدر زندگیشون توی افرادی یه نبودن خاطر به محسن حاج مثل کسایی یه
 تو که رو کسایی پیمان مثل هم افرادی یه ولی...دونن می رو میشن وارد زندگیشون
 .میکنن ناراحت نیستند که کسایی خاطر به هستند زندگیشون
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 وقتی که نفهمه وقت هیچکس،هیچ شاید و داره ادامه همیشه ها پیمان و ها خاطره ی قصه
 یدمد پیمانو حاله نزدیک از من ولی... میاد روزش حالو به چه نرسه واقعیش عشق به کسی
 .بینم می و

 همیشه من...میکنه محدود و بنده می آدمو پای و دست که هست باورهای یه زندگی تو
 نم... ماست ذهن ی زاییده اینا میگم حاال ولی... ندارن شانس ها آدم بعضی کردم می فکر
 تونم می من... باشم داشته ایمان اگه میشم خوشبخت و میسازم  زندگیمو دارم که چی هر با

 .بسازم وپیمان خودم برای نو سرآغازی

 .بدونیم هامونو داشته قدر نشده دیر تا بیایید
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