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دوباره طلوع

raha6956 انجمن کاربران یاشمین و

 انداخت اتاقم ي آشفته وضع به کوتاهی نگاه و اتاق وسط اومد کردم،مامان باز رو چشمام اتاق در شدن باز با

میکنی؟ صحبت باهاش خطه پشت نیلوفر:داد تکون رو سرش و

نه:گفتم گرفته صداي با و سرم رو کشیدم رو روکش

 روم از رو ،روکش اتاقم تو اومد صدا و سر پر همیشه مثه سیما بعد دقیقه چند و بیرون رفت اتاق از مامان

 درد کمرت خوابی؟تو هنوز تو برگشتم و کار و سر رفتم خانم،من تنبل پاشو........کوچیکه خواهر سالم:کشید

ظهره لنگه میخوابی؟پاشو اینقدر نمیگیره

ندارم حوصله کن ولم:بیارم در دستش تو از رو روکش کردم سعی و زدم غلطی

 خوابی هنوز ببینه میرسه بابا سه،االن ساعت پاشو?داري حوصله کی تو: کشید بیشتري شدت با رو روکش

درمیادا دادش

 رو بودن پال و پخش اتاق وسط که کتابهاي و بود شده خم نشستم،سیما تخت لبه و شدم بلند میلی بی با

میکنم جمعشون خودم:اوردم در رو بندم مچ تختم کنار میز کشوي تو میکرد،از جمع

 که نشد تمیز اتاقت اما گفتی همینو زدي،پریروزم رو حرف همین دیروزم:زد لبخندي و داد تکون رو سرش

شده هیچ،بدترم

کردم مرتب رو اینجا من بگیري دوش یه تو تا:گفت میداد جا کتابخونه تو رو کتابها که درحالی



طلوع دوباره کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i a . c O m Page 3

 کف کاغذهاي ي همه شدم بلند و کردم جمع سرم باالي گیره با رو بودن خورده گره هم تو که رو موهام

 رو اینا خودم بخور رو ناهارت و کن عوض رو لباست برو ندارم،تو گرفتن دوش حوصله:کردم جمع رو اتاق

میکنم جمع

باشه؟ میخوریم ناهار میریم باهم:طرفم چرخید و گذاشت کتابخونه تو رو کتاب آخرین

باشه:اشغال سطل تو ریختم و کردم مچاله رو کاغذها

تو این خبره چه اوووووووووه:کرد باز رو لباسام کمد و زد لبخندي

ت خودم نزن دست اینا به:ببندم رو کمد در خواستم و طرفش پریدم ..................

 لباس زیر از عکس پاکت.......... بیار در رو تختت زیر اشغاالي تو نه:زمین رو ریخت رو ها لباس از ي دسته

شد ساکت آنها دیدن با سیما و شد معلوم ها

 رو اینا نبود قرار میکنی؟مگه اذیت رو خودت چرا سولماز:شد مانعم که دارم برش خواستم و جلو رفتم

کنی؟ فکر گذشته به میخواي کی بخواي،تا خودت اگه البته کنی شروع اول از دوباره میتونی دور؟ بندازي

نمیتونم:گفتم لب زیر و زد حلقه چشام تو اشک

 میتونی:گفت بلندي نسبتا صداي با و اتاق وسط کرد پرتش و دراورد برداشت،عکسهارو را ها عکس پاکت

 بافی خیال خودت واسه و میکنی حبس اتاق این تو رو خودت شب تا صبح نمیخواي،از خودت فقط

توه زندگی کن،این باز رو چشات میکنی،سولماز

 میکنی؟هفته چیکار داري زندگیت با ببین:باال گرفت رو دستم و کرد باز رو بندم مچ عصبانیت با طرفم اومد

 در بدبختی؟اینکه کنی؟اینکه ثابت میخواي رو بودي،چی مرده االن که بود نشده بیدار خواب از بابا اگه پیش

بسوزونن؟ دل واست همه میخواي شده؟ ظلم حقت

 چه کشیدم؟تو چی من میدونی چه بدبختم،تو آره:زدم داد میلرزید بدنم تمام که درحالی ، حرفش تو پریدم

 کجا شماها میموندم بیدار صبح تا تنها و تک شهر اون تو من که میکشم؟روزاي چی دارم میدونی
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 هیچ چرا داریم مشکل میدونستید اتون بودید؟همه کجا شماها نشستم می تنهایی کوچه تو که بودید؟شباي

 میخوري؟چرا اعصاب قرص چرا مرگته؟ چه سولماز پرسیدید نمی حداقل یا نمیزدید زنگ بهم کدومتون

 تو میگفت میوردم رو اسمش تا بگم زدم زنگ دفعه مامان؟هر میزدم؟به کی به گرفتی؟حرفامو افسردگی

 شکر رو خدا اما دارن مشکالتی چه که ندیدي رو مردم هاي نمیدونی،ناشکري،زندگی رو زندگیت قدر

خواهرمی؟ افتاده یادت هیچی،االن که هم داشت،تو کار همیشه که هم میکنن،بابا

 ننگ لکه شدم نگفت بابا میزنم،مگه رگ بیارم گیر فرصت اگه بازم:صورتش جلوي گرفتم رو دستم

کنم پاك رو لکه این میخوام من خانواده؟خب

 تو نمیفهمم،فقط هیچی من میگی راست تو سولماز،آره باش آروم خدا رو تو:بوسید و گرفت رو دستم سیما

ها میشه بد حالت نشو،دوباره عصبانی

گفتی؟ چی بهش:گفت آروم و رفت سیما به اي غره شد،چش وارد سراسیمه مامان و باز شدت با اتاق در

میاري؟ آب لیوان یه مامان:داد تکون رو سرش و گرفت گاز رو لبش سیما

 مچاله تخت گوشه که من کنار اومد کرد باز رو ها قرص از یکی برگشت،سیما آب پارچ با و رفت مامان

سولماز؟:نشست میکردم گریه آروم و بودم شده

 از بعد نشست کنارم حرفی هیچ بدون سیما ، دادم قورتش آب بدون و برداشتم دستش کف از رو قرص

 کرد،نیم باز رو بودم زده عالمت که اي صفحه و اورد در بالشتم زیر از رو فروغ کتاب شد دوال دقیقه چند

امیدم و عشق به زد پا پشت....................او و نمودم وفا مردي به من:انداختم بهش نگاهی

بخشیدم مفت که دل آن از غیر...........................باد حاللش او به دادم هرچه

 از مردم واي: گفت میکرد نگاه من به و بود وایساده در جلوي که مامان به و بست محکم رو کتاب سیما

حاضره؟ غذات گرسنگی،مامان

بیایید زود هم بچینم،شماها رو میز میرم من آره:گفت گرفته صداي با و داد تکون رو سرش مامان
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 شبیه ظاهري نظر از داشت،من رو خودش زیبایی هنوز ولی بود شده الغر بهش،خیلی زدم ذل سر پشت از

 شبیه گندمی،سیما پوستی و خرمایی موهاي با روشن اي قهوه هاي چشم ، متوسط قدي با و بودم،الغر مامان

بلند نسبتا قدي و کمونی ابروهاي و بلند هاي مژه با مشکی چشمهاي بود،سبزه بابا

کجایی؟:داد تکون صورتم جلوي رو دستش سیما

کردن دعوا باهم بابا و مامان جا،دیشب همین:داد تکون رو سرم

 هم با بابا و مامان تعطیلم تعطیله،روزاي که،فردا نیست جدیدي چیز:باال انداخت رو هاش شونه خیالی بی با

همیشه قهرن،مثه

 مامان از و زد من به نشست،چشمکی اش همیشگی جاي سر من روي به رو آشپزخونه،سیما تو رفتیم

کنیم؟ شروع بابا ؟بدون نیومده که هنوز بابا:پرسید

 حق کوچکترا و بود مشخص میز توسر هرکس نشستن جاي اینکه اش یکی و داشت خاصی مقررات ما خونه

کنه شروع رو غذاش بزرگتر از قبل نداشتن

کردید؟ دعوا سرچی:زد لبخندي رفت،سیما سیما به اي غره چش مامان

 رو اینقدر سیما: بشقابش تو کرد خالی رو نصفش حرص با و برداشت من جلوي از رو ساالد ظرف مامان

 آرامش تو رو غذامون ما بذار حداقل برو شو بلند بخوري غذا بابات بدون نمیتونی نرو،اگه من اعصاب

بخوریم

 کجاست بابا که چه من به اصال میخورم رو چشمام،غذام تخم جفت روي به:چشمش رو گذاشت رو دستش

 این جزء که ماهم بوده خانوادگی میرفتید،مسئله هم صدقه قربون اینقدر صبح نزدیکهاي تا چی سر شما و

چه ما به پس نیستیم خانواده

 مهمون امشب:گفت میریخت برنج واسم که حالی در و برداشت رو من بشقاب سیما به توجه بی مامان

........داریم
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همیشه مثه:گفت آروم سیما

یادته؟ که رو فالحی بشیم،آقاي آشنا هم بیشتربا تا میان اش خانواده و فالحی آقاي:داد ادامه مامان

 چشم با گرفت گاز رو کردم،لبش نگاش و چرخوندم رو ،سرم زد اي سرفه سیما ، دادم تکون رو سرم الکی

میگید؟ رو فالحی آقاي کدوم نفهمیدم من:پرسید مامان از نمیشم متوجه من دید وقتی کرد اشاره بهم ابرو

 همون منظورتون گرفتم زد،آهان بشکنی کرد،سیما مشغول خوردن غذا با رو خودش و نداد جواب مامان

هست کرد خواستگاري سولماز از پیش ماه که آقایی

 همون:داد ادامه ،سیما سیما به بودم زده ذل باز دهن با که کرد نگاه من به و باال اورد رو سرش سریع مامان

کرد جهنم واسمون رو زندگی که

شو ساکت سیما:زد داد مامان

 تو رفتم بدو بدو و شدم بشقاب،بلند تو کردم ول رو بود مونده هوا تو که امدم،قاشق در بهت از مامان داد با

 ،چرا میکنید؟ رفتار اینجوري باهاش میگفتم؟چرا نباید چی واسه:میگفت که میشنیدم رو سیما اتاقم،صداي

 نکرده که شرع خالف گرفته؟ طالق که سرش تو میکوبید هی کنه فراموش که کنید کمکش اینکه بجاي

 شده دفعه میوردي،یه در سروشم میشدي،پدر جدا اون،توام جاي بذار رو خودت لحظه یه گرفته،مامان طالق

 کی با من داري؟میدونی خبر من کاراي چی؟از هیچی،من بگه،سولماز برات روزا اون کنه،از دل درد باهات

دختر؟ یا هستم؟پسره دوستم کدوم دوستمم،خونه خونه میگم خونه نمیام که میرم؟شبایی دوستم؟کجا

 که باباته من نشناس،تقصیر نمک ي دختره شو خفه:میگفت که مامان داد صداي بعد و اومد کشیده صداي

دارن رو زندگی همچین حسرت مردم هاي دادیم،بچه آزادي بهتون

 عصبانیت شدت از بودن،سیما وایساده هم روي به آشپزخونه،رو تو ،رفتم برسه بابا بود ممکن لحظه هر

نخواستیم خودمون نکردیم غلطی هیچ حاال تا خدا،اگه اون به کردید ندادي،ولمون آزادي:میلرزید

 پول از پر همیشه باشیم؟حساباتون کرده مخالفت باهاش خواستید چیزي حاال میکردیم؟تا چیکارتون دیگه

ماشی مدل بوده،آخرین .....
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 رفتیم اي رشته نزدیم، حرف شما حرف رو بستید،ماهم پول با رو دهنمون همیشه آره:حرفش تو پرید سیما

 اعتراضم میکنید،حق انتخاب شما که کردید،شوهرامونم انتخاب شما کارمم داشتید،محل دوست شما که

نداریم

نزدي؟ حرف ما حرف رو وقت هیچ که هم تو آره:زد پوزخندي مامان

 وقت سولماز،اون مثه بودم بدبختی یه االن که نمیزدم حرف اگه:اورد در من دست تو از رو دستش سیما

 گفت گفتید بهش نیومد،هرچی در جلوتون چون بدبخته سولماز باالتر، میذاشتید برمیداشتید رو کالتون باید

میخوره رو گفتناش چشم چوب داره چشم،االن

 که خبره همین جا همه کرد بودیم،فکر اورده بارش لوس نمیخوره،زیادي رو گفتنش چشم عزیزم،چوب نه

بله بگه که نکردیم داشت،مجبورش دوست رو سروش خودش سولماز بکشن،بعدش رو نازش

 اعتراض وقت بودم،هیچ سیما مقابل نقطه درست بودم،من ساکت همیشه مثه اما بودم شده عصبی

کن ول خدا رو تو سیما:گرفتم رو سیما نمیکردم،دست

 تو بردیدش جفتی که بود برگشته مدرسه از آره: گفت مامان به و داد تکون رو سرش و کرد من به نگاه یه

 خانم بود،مامان بله جوابش ببینه رو سروش اینکه از قبل دادید،سولماز شو و شست رو مخشش و اتاقتون

رفت کاله بدجور سرتون اما کردید معامله پول با رو سولماز زندگی شما

 مامان جلو،دست انداختم رو خودم من که بزنه رو دوم کشیده خواست و باال برد رو ودستش جلو اومد مامان

بریم بیا:گفتم سیما به و زدم لبخندي شد،اما اشک از پر چشمم،چشمام زیر خورد

خوردم رو کتکه برسه بابا:تخت رو کرد پرت رو خودش سیما،سیما اتاق تو رفتیم

 کاري چه اون دیوونه:طرفم چرخید شدن،سیما جاري اشکام و میزد تند تند نشستم،قلبم اتاق در پشت

میکنی؟ گریه چرا اه........بود

میکردي دعوا مامان با من بخاطر نباید
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 این میخواستم که بود وقت بود،خیلی خودمم نبود،بخاطر تو بخاطر اش همه:کرد بغلم و نشست کنارم اومد

 خودم با هم رو میرفتم،تو خونه این از میذاشتم بودم پسر اگه نمیشد،بخدا جور موقعیتش اما بزنم رو حرفا

میبردم

گرفت؟ دردت چی؟خیلی کلفتم،تو پوست منکه:صورتم رو کشید رو دستش

بمیري ایشاهللا بود،فالحی هیچی بابا هاي کتک مقابل ملسه،در خوردنم کتک دست جدیدا منم:زدم لبخندي

 هستیا،از فالحی خونه تو هفته آخر بري پیش اینجوري کن،بخواي دفاع خودت حق نباش،از خر اینقدر سولماز

بود گفتن من

 االن و بودم گرفته طالق بابا شریک پسر سروش از که میشد سالی یه زانوهام،تقریبا رو گذاشتم رو سرم

 واسه رو من بود دیده بابا شرکت تو رو من که واردات صادرات بزرگ شرکتهاي از یکی صاحب فالحی

 مامان به فهمیدم من وقتی بود داده رو بله جواب بود خداش از که هم بود،بابا کرده خواستگاري پسرش

 به افتاد کمربند با و داخل اومد عصبانیت با بابا که بود نگذشته دقیقه چند کنم،هنوز ازدواج نمیخوام که گفتم

 بود رفته دوستاش با سیما زمان اون ، خواستگاریم بیاد فالحی که کردم قبول که خوردم کتک جونم،اینقدر

 که لبخندي از که بود بابا نظر مهم اما نیومد خوشم فراز پسرش از ما،اصال خونه اومد فالحی بعد شمال،شب

 من و کرده خواستگاري من از فالحی شنید وقتی بود،سیما شده واقع قبول مورد که بود معلوم داشت لب بر

 نمیشد سیما زبون حریف که بابا و بود دعوا خونه تو روز هر اومد،تقریبا در بابا نیستم،جلوي راضی

میکرد خالی من سر رو عصبانیتش

خوابی؟ اوي:گرفت ویشگونم سیما

ات عمه به اوي:باال اوردم رو سرم

داري؟ بیچاره عمه سرت،چیکار تو خاك:گرفت گاز رو لبش

چیه؟:باال انداختم رو هام شونه

بریم شو حاضر پاشو باش،میگم بکم صمم بابا مامان جلوي ولی کنیا درازي زبون من واسه بلدي خب
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کجا؟:کردم نگاش تعجب با

نکردي گوش رو اش زدم،هیچی حرف واست ساعت دختردو کجایی

میکردم؟ فکر داشتم:دادم تکون رو سرم

بیایی؟ در بابا مامان جلوي اینکه:خندید و زد برق چشماش

میکردم فکر فالحی،پسرش گذشته،به اتفاقاي به داشتم نه

ریختیه؟ چه پسره،فراز این نباشی،میگم خسته:کرد نگام تاسف با

وهیز لوس خیلی دلقک،خیلی مثه

 شوتشون خونه از و دستشون رو میریختم رو پاکی آب شب همون بودم تو جاي من:کرد مشت رو دستاش

ملسه خورت کتک خودت قول به که میخوردي،اونم کتک بیرون،فوقش میکردم

کنیم سر به سیاه خاك باید اونوقت میاد بجونبیم،بابا دیر اگه که خانم پاشو:ام شونه رو زد که خندیدم

بریم؟ کجا

خونه بریم سیما:میچرخیدیم خیابونها تو داشتیم الکی ساعت دو بود،تقریبا نیم ،ساعتپنج کردم باز رو چشمام

میترسی؟:انداخت بهم نگاهی نیم

چی؟ از:باال انداختم رو هام شونه

بشه عصبانی بابا و خونه برسیم دیر اینکه از:زد لبخندي

کنم؟ چیکار من عصبانیه،سیما االنم بابا:گفتم داشتم،آروم دلشوره و میترسیم واقعا

میگی؟ رو فالحی

کنی ازدواج باهاش نمیخواي بگو بهش امشب:گفت که دادم تکون رو سرم
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بگم؟ بهش چطوري:کندم رو ناخونم ي گوشه

 اما هستید آلی ایده و خوب فرد خیلی شما فالحی آقاي بگو میزنی حرف باهاش داري که،وقتی نداره چطوري

تمام نامه ندارم،والسالم ازدواج قصد من

چی؟ میمونم منتظر گفت اگه

بمونه منتظرت اون که هستی کی میکنی گمشو،فکر برو:زد لبخندي

کردي؟ قهر: کشید رو کردم،روسریم نگاه رو بیرون و چرخوندم رو سرم و دادم تکیه صندلی برخورد،به بهم

نه:گفت کنم نگاش اینکه بدون

ناراحتی،درسته؟ االنم خورد بر نگو،بهت دروغ

که دیوونه تقریبا مطلقه نیستم،یه که سوزي دهن گفتیآش راست نه:دادم تکون رو سرم .....

 کردم شوخی میگی،من پرت و چرت داري باز که تو سولماز:گفت بلند نسبتا صداي با و کرد قطع رو حرفم

 شدي ناراحت که بگی راست و رك شدي ناراحت وقتی نبود قرار مگه ضمن زیادي،در سرشم از واهللا باهات

کنی دفاع خودت از و

هستا دلق دهن خیلی دکتر آقاي این: زدم لبخندي

دکتر دکتر؟کدوم آقاي:باال انداخت رو ابروهاش

ها داره راه دل به دل ها،البته داره دوست میگم،خیلی رو جونت مار،محسن زهر:بازوش به زدم ...........

نیست ما بین همین،چیزي دوستمه داداش فقط گمشو،محسن:انداخت گل هاش گونه

 وقت ساعت یه ز مطبش تو میرم وقت درازه؟هر من گوشاي سیما:دادم تکیه در به و طرفش چرخیدم

میپرسه تو مورد در ازم اش دقیقه نه و اش،پنجاه مشاوره

میگه؟ واقعا؟چی:طرفم چرخید سریع
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نیست بینمون هیچی میگی سرت،بعد تو خاك:طرفش گرفتم رو دستم

میگه؟ چی بگو من دیگه،مرگ نکن اذیت سولماز:گرفت رو دستم و کرد پارك خونه روي به رو رو ماشین

 تو حال نمیگه خاصی پیشش،چیز بري میون در روز یه و باشی من جاي میخواد دلت خیلی:زدم لبخند بهش

برسون بهشون رو من گرم سالم میگه هم میکنی؟آخرش کار چی کجایی میپرسه،اینکه رو

میگی؟ چی تو خب:داد فشار محکم رو دستم و خندید ریز

 هر و نشدي آدم هنوز که میگم منم:گفتم اخم با و عقب کشیدم رو دستم،دستم کف کرد فرو رو ناخوناش

کردي؟ داغون رو دستم قبلی،دیوونه روز از تر دیونه روز

 پسر چه دیدي میپرسه؟سولماز ازت من مورد در که نگفتی بهم چراقبال:خندید بود،باز رویا تو اما سیما

اخالق،مهربون،صب خوبیه،خوش .....

 درجا کنم فکر داره دوستت بگه کردي،اگه ذوق اینقدر تو که پرسیده رو حالت خوبی؟فقط سیما:دادم تکونش

بزنی رو سکته

بیاره تشریف جونت فراز که االنه دیگه شو پیاده:کرد خاموش رو ماشین و کرد اخمی

نیومده هنوز کنم نیست،فکر بابا ماشین:کرد نگاه رو حیاط تو ها نرده از شدیم،سیما پیاده ماشین از

 اومد و شد بلند دید رو ما تا بود نشسته تاب رو داخل،مامان رفتیم و کردم باز رو حیاط در کلید با

بودید؟ کجا:طرفمون

 گرفت رو دستش تو که پالستیکی و داد تکون رو سرش خونه،مامان تو رفت بگه چیزي اینکه بدون سیما

 لباست بودید رفته بگو بودید کجا پرسید اگه شه،باباتم پیدا اشون کله و سر که شو،االنه حاضر برو زود:طرفم

بگیري تحویل خیاط از رو

بودي؟ کجا:کرد اخم من دیدن میکشید،با سیگار و بود نشسته مبل رو داخل،بابا رفتم و دادم تکون رو سرم
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بگیریم خیاط از رو لباسم بودیم رفته سیما با:گفتم میوردم در رو کفشم که حالی در

 کجا بگی میمردي:گفت میکرد نگاه رو من و بود وایساده آشپزخونه تو که سیما به و چرخوند رو سرش

بودید؟

 کدوم پرسیدید من از شما جون بابا:نشست بابا کنار اومد و زد لبخندي بود شده راحت خیالش که سیما

سولماز؟ نبودیم،مگرنه کسی گور سر ما دیگه،بخدا دادم رو جوابتون بودیم؟منم گوري

برسن االنه که کنید عوض رو لباساتون نکن،برید درازي زبون من واسه پاشو پاشو:خندید بابا

 میاد الهه دیگه ساعت نیم منکه:برداشت رو تلویزیون کنترل خودشم اتاقم تو برم که کرد اشاره من به سیما

بیرون بریم باهم که دنبالم

 خواهرت برون بله تو که نمیبري،نمیشه تشریف جا هیچ شما: گرفت ازش رو شد،کنترل عصبانی باز بابا

نبودي قبلم بیارن،دفعه در حرف سرمون پشت نباشی،میخواي

برون؟؟؟؟؟ بله:گفت تعجب با سیما

 رو ما جواب میخواست دفترم اومد امروز برون،فالحی بله آره:زد سیگارش به محکمی پک و زد لبخندي بابا

فردا واسه گذاشتیم عقدم کنن،قرار مشخص رو اینا مهریه تا میان موافقم،امشب گفتم ،منم بدونه

کنم ازدواج نمیخوام من:گفتم میومد در زور به که صداي با و نشستم ها پله بابا،رو حرفاي شنیدن با

 باید رو اش بود،قیافه اونجا هم اسفندیاري خودته،راستی دست میکنی،مگه غلط تو:کرد نگاهم خونسرد بابا

 کنی؟سهام ازدواج فراز با اگه میشه شرکت نفع به چقدر میپرید،میدونی پایین باال آتیش رو اسفند مثه میدي

بیرون شرکت از میندازمش و میخرم هم رو اسفندیاري

شده؟ چی:پرسید سیما از آروم و کرد نگاه رو ما تعجب داخل،با بود اومده تازه که مامان

نههههه.....فردا یعنی هیچی:گفت لب زیر و گرفت گاز رو لبش سیما



طلوع دوباره کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i a . c O m Page 13

 عقده قرار: گفت سرد صداي با و انداخت مامان به نگاهی نیم و کرد خاموش جاسیگاري تو رو سیگارش بابا

 میخواد نیست،جشن احتیاجی گفتم من بگیره جشن میخواست گذاشتیم،فالحی فردا واسه رو فراز و سولماز

میشه خوشبخت فراز با مطمئنم من که هست خوشبختی چیکار؟مهم ......

میکنه؟ خوشبختش اسفندیاري پسر بودي مطمئن که همونطور: بابا حرف تو پرید مامان

 بازي زندگیش با دیگه نمیذارم:بود دراومده بابا مقابل مامان که بود بار کردیم،اولین تعجب تامون هرسه

من مثه بشن بدبختی یه هام بچه کنی،نمیخوام

 رو شماها آسایش و خوشبختی فقط گذاشتم؟من کم واستون بدبختی؟؟؟چی تو بدبخت؟:زد پوزخندي بابا

میخوام

 خنده حرفاي آسایش،محمد....آسایش:کردن گریه به کرد شروع بعد و خندیدن بلند بلند کرد شروع مامان

 نامش به رو شرکتت نصف و کردي صیغه رو زنیکه اون رفتی که میخواستی رو ما آسایش نزن،تو دار

 رو شرکتت زیان و ضرر تا فالحی به بدي زور به رو سولماز میخواي رفته گذاشته قالت که زدي؟حاالم

 حامله ازت نمیدونم میکنی میکنی؟فکر غلطی چه داري نمیفهمم خرم من میکنی کنی،فکر جبران

 اگه قسم خدا خداوندي به میکنی؟هان؟ خوشبخت رو ما داري کنه،اینجوري سقط کردي شد،مجبورش

 جا همه و میزنم رو آبروم قید کنی مجبور رو سولماز اگه بود،اما آبروم بخاطر فقط نیوردم روت به موندم

کردي کارا چه که میگم

 عصبانیت از که بابا به بودیم زده ذل هم سیما و کرد،من قفل رو در و اتاقش تو رفت و گفت رو اینا مامان

ها نشناس اتاقاتون،نمک تو گمشید برید: انداخت ما به نگاهی نیم بود،بابا شده قرمز

 سیما،سیما اتاق تو رفتیم و گرفت رو من بغل زیر اومد و شد بلند جا از بود،سریع نشسته بابا کنار که سیما

 زن بابا:گفت سیما دقیقه چند از نشستم،بعد صندلی رو تخت،منم رو کرد پرت رو خودش و بست رو اتاق در

داشته؟ اي صیغه

داشته اي صیغه زن بابا گفت مامان:گفتم ها دیوونه مثه و دادم تکون رو سرم
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نفهمیدم؟ من میکرد،چطور کار شرکت تو میشناختمش،واي من:نشست تخت رو سریع

بوده شده حامله گفت مامان نمیشه باورم واي:دادم ادامه من و شد ساکت سیما

 داشت رو هواش خیلی نفهمیدم،باب که بودم خر من بودا،چقدر بزرگتر من از سال سه دو:داد تکون رو سرش

من از بیشتر حتی

داشتن؟ رابطه نامش،یعنی به زده رو شرکت نصف گفت مامان:گفتم آروم

 سرو تو بود،خاك کرده اش صیغه خدا رضاي محضر نه:گفت عصبانیت با و انداخت من من دار معنی نگاه یه

بودما دوست کنن،باهاش خر من

کنم ازدواج فراز با باید من همین بخاطر گفت مامان:گرفتم گاز رو لبم

نکن تکرار هی شنیدم،خواهشنا رو حرفا این همه بودم اونجا من سولماز:طرفم کرد پرت برداشت رو بالشت

 و میکرد کار بابا شرکت تو کردن،سیما نچ نچ به کرد شروع و گرفت بغل رو زانوش سیما و شدم ساکت من

 چند از بود،بعد ندیدم رو اون که من از تر سخت واسش موضوع این هضم دلیل همین به میشناخت رو زنه

زده،درسته؟ زنه نام به رو شرکت نصف بابا گفت مامان سولماز:من کنار اومد و شد بلند یهو سیما دقیقه

اسفندیاریه،درسته؟ مال هم شرکت دیگه نصف:گرفت گاز رو دادم،لبش تکون رو سرم تعجب با

 سهمی هیچ شرکت تو اصال االن بابا شد؟یعنی چی فهمیدي:خودش سر تو دادم،زد تکون رو سرم باز

کنی ازدواج فراز با تو میخواد بابا هم همین شدیم،بخاطر بدبخت االن ما نداره،یعنی

داره؟ ربطی چه:باال انداختم رو هام شونه

 قدم خودش واسه زنون سوت رو بغلش جیب تو میذاره رو ما صدتایی فالحی دیوونه:گفت حرص با

بشینه سیاه خاك به بابا بذاره عمرا کنی،فالحی ازدواج فراز با تو اگه میزنه،خب
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میکنه معامله رو من داره واقعا ایندفعه:گفتم لب میفهمیدم،زیر رو بابا هاي اصرار دلیل تازه

 و ببینیم،مامان رو پایین تا شدیم آویزون ها نرده از و اومدیم بیرون اتاق از دو هر وسایل شکستن صداي با

 دلت که قبرستونی هر باز،برو گرفته؟راه رو جلوت کی: زد داد بودن،بابا وایساده هم روي به رو بابا

میکنم باهاش میخواد دلم کاري هر منه میخواد،بچه

 طالق میره، یادت میخواد دلم زندان افتادي وقتی:بابا طرف کرد پرت و برداشت رو میز رو گلدون مامان

میاري هوو من میبرم،سر جا همه رو آبروت اجرا، میذارم ام مهریه میگیرم

 میخواي میکنم،چیکار صیغه کردم،باز کاریم کردم،خوب صیغه زن آره:شد نزدیک مامان به قدم یه با

بدم رو تو مهریه نتونم که نشدم بدبخت اینقدر هنوز اجرا بذار اتم برو،مهریه خب بري بکنی؟میخواي

 پول بخاطر داري که بدبختی،بدبختی ام رو،بدبختی،خیلی و چشم بی:بابا طرف کرد پرت رو دهنش اب مامان

 من،حیف از نشوندي،حیف سیاه خاك به رو خودت کاریات کثافت با که میکنی،بدبختی بدبخت رو ات بچه

 که سولمازم کردي،حیف کاریات کثافت خرج بپرفت و گرفتی گذاري سرمایه اسم به ازم که پوالي اون

چیز همه بی سروش اون به دادیش پول واسه ....

فروخت رو روحش تو بخاطر که معصوم طفل سیما اون حیف:گفت آروم و باال اورد رو سرش سیما

 االن که گرفت حیوانی خوي و فروخت رو انسانیش شریف روح:زد کردم،لبخندي نگاش مات و باال رو سرم

میگیره رو مردم ي پاچه سگ مثه

ها بدجوره خیلی کن،دعواشون کاري یه برو عوضی،سیما مار زهر

 رو همدیگه روي من بخاطر بابا و بگم،مامان دعوا وسط برم کنم؟میخواي چیکار:باال انداخت رو اش شونه

بگیر ندید رو بابا اي صیغه زن هم شما کنید؟مامان آشتی هم با و ببوسید

باش جدي خدا رو تو سیما:کردم نگاش

چ اون بخشکه کنم؟اي چیکار من بگو تو خب:کرد گرد رو چشماش ....
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 شوهرت خانواده جلوي آبروت اومدن،االن اینا سرم،فراز تو خاك:سرش تو زد سیما زد زنگ صداي با

میزنن سرکوفت بهت هی داریم،بعدا دعوا هم با همیشه ما میکنن فکر خودشون با میره،حاال

اومدن مهمونها بیاد سولماز سیما:زد داد و کرد باز رو در بابا و خوابید صداها و سر

کنم جمع رو ها شیشه خرده برم کن،منم عوض رو لباست برو:اتاقم طرف دارد هل رو من سیما

 که استقبالشون،روزي بود رفته بابا و خونه تو میومدن داشتن که دیدمشون پنجره پشت اتاقم،از تو رفتم

 دختر ترین خوشبخت میکردم بودم،فکر خوشحال خیلی من روز اومد؛اون یادم رو خواستگاریم اومد سروش

کردم عوض لباس تا ده از بیش اومدن که زمانی تا و بودم آینه جلوي صبح زمینم،از روي

بود خواب یه اش همه کاش:بستم رو چشمام و تحریر میز رو نشستم

ترسیدي؟:داخل اومد سیما که قلبم رو گذاشتم رو دستم و پایین پریدم میز شد،از باز شدت به اتاق در

 محض خانما خانم بودي؟ نشسته میز رو نکنه:نزدیک اومد و کرد اخم کردم، نگاش فقط بود اومده بند زبونم

نباشه پول ام پول،وقتی بی پول یعنی نشسته سیاه خاك به بابا میگم اطالعت ...........

 میکنی ازدواج فراز با که تو بدي،گرفتی؟ انجام رو بارت و کار زمین رو باید بشکنه این اگه:زد میز رو محکم

که باش مامان و من فکر به حداقل اما میري اینجا از و ...............

 عصبانیت از که حالی در و عقب دادم میکنه،هلش گریه داره مثال که لرزوند رو هاش کردوشونه بغل رو من

باش جدي خرده یه دیوونه: گفتم میدادم فشار هم رو رو دندونهام

بگی رو بله بري که کنم صدات بیام گفت بابا راستی باشن،آهان جدي تونن نمی ها دیوونه: خندید

نمیرم من:میز رو نشستم دوباره

 قصد بگو فراز به برو میکنی،تو جا بی تو:طرفم کرد پرت اورد در رو سفیدم دامن بلوز و کمد سمت رفت

 نگاه سرشم پشت دیگه میره برمیخوره بهش نه،اونم گفتی محترمانه خیلی صورت به یعنی نداري ازدواج
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 که باشم گفته االن همین بابام،از طرفدار من چون بابا و میمونید شما یعنی نه بابا و میمونیم ما بعد نمیکنه

نباشه گیلگی جاي بعد ...........

شو خفه سیما:اوردم در رو لباسم و شدم بلند جا از حرص با

 قربون اینا جلوي چجوري بابا و مامان نمیدونی سولماز اما چشم روي به:چشمش رو گذاشت رو دستش

 پرت هم طرف گلدون و میزدن طالق از حرف پیش دقیقه دو همین که انگار نه انگار میرن هم صدقه

 نفهمیدیم ما داشته زن بوده زرنگ چه بابا ایول اما اومد در بابا جلوي خوب مامان اومد خوشم میکردن،اما

 چطور من کنار به مامان میفهمید،حاال عمرا مامان واهللا اورده خبر مامان واسه یکی کن باور االن

......................نفهمیدم

نمیفهمن هیچی ها دیوونه اصوال:گفتم بیرون میرفتم اتاق از که حالی در و سرم رو انداختم رو شالم

 صداي با نشد من اومدن متوجه کس هیچ و بودن کردن صحبت مشغول پایین،همه رفتم ها پله از آروم

کردم سالم بلندي نسبتا

قشنگم عروس سالم:طرفم اومد شد بلند همه از زودتر فالحی خانم و خوابید ها صدا سر ي همه

 کردم،خانم پرسی احوال فراز با سر اخر و فالحی آقاي با کردم،بعد روبوسی باهاش و زدم لبخندي زور به

دخترم؟ خوبی:نشوند خودش کنار و گرفت رو دستم فالحی

 خوب شما مرسی: گرفتش محکم که بیارم در دستش تو از رو دستم کردم سعی و دادم تکون رو سرم

هستید؟

 لیوان یه دستت قربون جون باشم،سیما بد و باشم داشته خوبی این به عروس میشه مگه:زد گشادي لبخند

میاري؟ من واسه آب

حتما بله: زد لبخندي حرص سالن،با تو بود اومده تازه که سیما

سیماجون؟ یا بزرگتري تو:فشرد رو دستم سیما رفتن با
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بزرگتره سال 5 سیما:داد جواب من بجاي مامان سالن گوشه کالسکه به افتاد چشمم

 رو من ي نقره جون سولماز:گفت میشد بلند که حالی در و کرد دنبال رو من نگاه ،مسیر داد تکون رو سرش

دیدي؟

 تو گذاشتش بوسیدش و کرد بغل رو بود خوابیده کالسکه تو که رو نوزادي رفت و نشد من جواب منتظر

 خیلی:گفتم دقیقه چند از بعد و نوزاد به زدم بودم،ذل شده دستپاچه من و بود من به ها نگاه من،همه بغل

نازه

رفته مادرش به:کشید آهی فالحی

بفرمایید:فالحی خانم طرف گرفت رو آب لیوان سیما

عزیزم مرسی:برداشت رو لیوان

 ي نازي،بچه نی نی چه واي:طرفم ومد.دید،ا من بغل تو رو نقره که نشست می بروي رو مبل رو داشت سیما

شماست؟

 و سن این با ما به آخه:گفت فالحی خانم لحظه چند از خندیدن،بعد به کردن شروع خانمش و فالحی آقاي

داشت قلبی بیماري رو نهال بیامرزه فرازه،خدا دختره باشیم؟نقره داشته اینقدر بچه که میاد سال ............

فراز؟؟؟؟ ي بچه: گفت آروم مامان و شد محو سیما لب رو لبخند

 منه،شما دختر نقره بله:کرد نگاهم سرد خیلی باال،فراز اوردم رو بودیم،سرم شده شوکه تامون سه هر

نگفتن بهتون محتشم نمیدونستید؟آقاي

 فراموش من بود گفته چرا: خورد قلپ یه و برداشت رو فالحی خانم آب لیوان میز رو از و شد خم مامان

بودم کرده

معلومه کامال:زد پوزخندي فراز
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 ذل میکرد،منم نگاه رو من داشت باز دهن با ،سیما میداد تکون رو پاش عصبی بود،مامان آشفته خیلی اوضاع

 و گرفت من از رو بچه شد بلند جا از و کرد اي سرفه فالحی بود،خانم بغلم تو که اي بچه به بودم زده

بیامرزدش خدا:گفت و خورد تکونی سیما،سیما به دادش

 فراز از و اورد در رو اي بسته کیفش تو از فالحی رفت،خانم غره چش سیما به مامان و خندیدن همه

 در بسته تو از مامانش که رو انگشتري وخواست نشست کنارم و زد لبخندي بشینه،فراز من کنار که خواست

کنه دستم رو بود اورده

میخواستم من کنید صبر نه: خوردم گرفت،تکونی دستش تو رو دستم وقتی .........

 مبارك:گفت بلند و برداشت میز رو از رو شیرینی ظرف سریع و رفت غره چش بهم که بابا به افتاد نگاهم

باشه

 خیلی مخالفت واسه:گفت آروم و کرد من دست تو رو انگشتر فراز و کشیدن کل به کرد شروع فالحی خانم

کوچولو خانم دیره

 گریه به کرد شروع و کرد بغلم فالحی خانم که شم بلند خواستم و بیرون کشیدم دستش از رو دستم

شکرت خدایا خوشحالم بشید،خیلی خوشبخت انشاهللا:کردن

کن کاري یه خدا رو تو مامان:نالیدم آروم که کرد بغلم مامان بعد

باش داشته صبر:گفت آروم بوسید رو صورتم اونم

 و من به و زد لبخندي فالحی نشستن،آقاي خود جاي سر و شدند ساکت همه فالحی آقاي سرفه صداي با

 چیزا بقیه مورد در هم بزرگترا ما تا بزنید هم با رو حرفاتون و بشینید گوشه یه برید شما خب:کرد اشاره فراز

برسیم توافق به باهم .

 بلند جاش از بابا دفعه خندیدم،یه و زدم چشمکی سیما به و شدم بلند جا از سریع خواسته خدا از

دارم کار باهات میایی لحظه یه فالحی،سولماز آقاي ببخشید:شد
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ببند هم رو در:اتاقش تو رفتم بابا دنبال آروم هاي قدم با و ماسید لبم رو لبخند

بله؟:بود وایساده اتاق وسط که بابا طرف چرخیدم و بستم رو در آروم

کنی بازي آبروم با بخواي که نکنی رو این فکر وقت هیچ که زدم رو این:گفت و صورتم تو زد محکم

 با من اما بزن میخواد دلت چقدر هر:گفتم لرزون صداي با و شد جاري اشکام و ام گونه رو گذاشتم رو دستم

نمیکنم ازدواج فراز

نزنی حرف من حرف رو که زدم اینم:زد رو دوم کشیده که بود نشده تموم حرفم هنوز

نه میگم من:زدم لبخندي بار این

 هیچ که ثانیه چند از بستم،بعد رو چشمام و صورتم جلوي گرفتم رو دستم باال،ناخودآگاه برد رو دستش

 سولماز:کرد بغل رو من بود بسته حلقه چشماش تو اشک که حالی در کردم،بابا باز رو چشمام نیوفتاد اتفاقی

میخوام رو تون خوشبختی و دارم دوس رو شماها من بخدا

 دوس که بدم انجام رو کاري که میکنی مجبورم داري چرا پس:چشماش تو زدم ذل و عقب کشیدم رو خودم

ندارم

 مخالفت اگه فالحی دست دارم چک من مجبورم بخدا:تخت لبه نشست و گرفت دستاش میون رو سرش

زندان میندازدم کنم

 هم خونه فهمی،سند ندارم،می هیچی دیگه من سولماز:میکردم نگاش تعجب با که من طرفم اومد شد بلند

 شریکم شرکتش تو و بده رو بدهیام ي بگیره،همه صورت ازدواج این اگه داده قول هست،فالحی بانک گرو

کنه

بکشم؟ بدبختی عمر یه باید من تو هاي بدهی میفروشی؟بخاطر رو من داري:گرفتم فاصله ازش
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 کجا،سولماز ما کجا فالحی داره،واهللا دوس رو تو خیلی میشی؟؟فراز بدبخت تو میگه کی:زد کمرنگی لبخند

 بده،من گوش من حرف به بخوري حسرت بعدا که نکن کنه،کاري خوشبختت میتونه فراز نزن بختت به لگد

میخوام رو تو صالح و خیر

 رو صالحم و خیر گفتی هم دفعه پشیمونم،اون االن که دادم گوش شما حرف به قبلم دفعه: زدم پوزخندي

میخوایی

 تصمیم خودم واسه خودم دفعه یه میخوام بابا:گفتم کنم باز رو در اینکه از قبل و در سمت رفتم

کنم انتخاب رو ام زندگی راه خودم بگیرم،میخوام

 گرفته،فقط رو جلبم حکم اسفندیاري:گفت آروم صداي با بابا که بیرون برم اتاق از وخواستم کردم باز رو در

دارم اون دست چک میلیون 500

کنه خراب رو مون زندگی سروش بذاري نمیخواي که تو:گفت که کردم نگاش برگشتم تعجب با

 سولماز:گفت شدم سست من دید که شد،بابا موفق که کنه تحریک رو من که برد رو سروش اسم عمد از

 مامانت خوشبختی اگه درك به من داره، بستگی تو جواب به ما زندگی االن بشیم، شاد دشمن که نکن کاري

میاد در سروشم حرص نیست،اینجوري بد هم هام اونقدر فراز بگو،بخدا بله فراز به میخواي رو سیما و

 و دربدري و بدبختی یا آسایش و بگیر،خوشبختی تصمیم سولمار::گفت لحظه چند از بعد و شد ساکت بابا

سروش شادي و خوشحالی

بخشمتون نمی وقت هیچ اما بگید شما هرچی:گفتم بغض با و باال اوردم رو سرم

 بریم جان فالحی خوب:گفت بلندي صداي با و بیرون رفت اتاق از و کرد باز رو در شادي با و زد لبخندي با

چیزا بقیه سراغ

 فالحی نشستم،آقاي سالن گوشه تک مبل رو و بیرون رفتم اتاق از آروم و کردم مرتب سرم رو ام شال

کنید؟ صحبت فراز با نمیخواستید شما مگه:گفت و کرد من به نگاهی
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 سولماز براي جان فراز از بهتر حرفی؟کی جان،چه فالحی نه:داد جواب من بجاي و فالحی زانوي رو زد بابا

ما؟

 رو سرم و زدم پوزخندي که کرد نگاه من به پرسشگر سیما و رفت هم تو مامان هاي بابا،اخم حرف این با

پایین انداختم

بله؟:دادم تکون رو میکردن،سرم نگاه رو من داشتن امدم،همه در فکر از مامان صداي با

دخترم؟ چیه تو نظر:زد لبخندي فالحی خانم

 رو سرش و گرفت گاز رو لبش که کردم نگاه سیما بگم،به باید رو نظرم چی به راجع نمیدونستم اصال

بگن بابام و مامان که چی هر:دادم فرو رو دهنم پایین،آب انداخت

 نیار،همه خودت با دیگه چیز هیچ ات شخصی وسایل جز مبارکه،به:زدن دست به کرد شروع فالحی خانم

کرده تهیه قبل از فراز رو چیز

 مدت این بهتره،تو بمونن نامزد مدت یه میکنم فکر هنوز من اما:زد عصبی لبخند و کرد نگام عصبی مامان

آشنا همدیگه اخالق با بیشتر ......

 چند این و هست وابسته سولماز به خیلی من خانم:گفت فالحی آقاي به و رفت مامان به اي غره چش بابا

نگرانشه و شده بیشتر اش وابستگی افتاده که هاي اتفاق با وقت

 قرار که جون نگرانی؟سولماز چی واسه:دستش تو گرفت بود کرده بغض که رو مامان دست فالحی خانم

 فراز هاي اصرار بخاطر کنن شروع رو مشترکشون زندگی زودتر که میگیم ما میبنی بره،اگه دور راه نیست

داره مادر به احتیاج هست،اون ام نقره ضمن هست،در .

 بگم،مامان وبیراه بد زمان و زمین به و بزنم داد و خلوت جاي یه برم میخواست میترکید،دلم داشت سرم

کرد راحت رو ها اون خیال بشن خوشبخت انشاهللا گفتن با و کرد پاك رو اشکش

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



طلوع دوباره کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i a . c O m Page 23

 رفتن بیرون ،با بابا و مامان بین ،دعواي بودم گرفته دستهام بین رو سرم و بودم نشسته زمین رو زانو چهار

میومد مامان هاي گریه هق هق صداي فقط االن بود، شده تموم تازه خونه از بابا

سولماز؟:داخل اورد در الي از رو سرش شد،سیما باز آروم اتاقم در

بله؟:کردم نگاش و باال اوردم رو سرم

 چیه:کردم پاك رو میخورد سر ام گونه رو ناخواسته که من،اشکاي به زد ذل و نشست تخت رو و داخل اومد

میکنی؟ نگام اینجوري چرا

گفت؟ بهت چی بابا: گفت اي خفه صداي با

هیچی:دادم تکون رو سرم

بابا؟؟؟؟ کنی؟بخاطر ازدواج نمیخواي که نگفتی کنی؟چرا صحبت فراز با نرفتی چرا پس

زندان میوفتاد بابا اونوقت نه میگفتم داره،اگه چک اسفندیاري دست بابا:کندن رو سرم موهاي کردم شروع

 این به تا نکنه کاري کثافت زندان،میخواست میوفتاد که درك به:زد داد و شد قرمز عصبانیت از صورتش

 به بود خوشانش خوش زنیکه اون با میکنی؟وقتی اون هاي کاري کثافت فداي رو خودت چرا نیوفته،تو روز

میکنه؟ بازي ما آینده با داره اینکه کارش،به عاقبت میکرد؟به فکر ما

شده آروم تازه مامان باش آروم خدا رو تو سیما:طرفش رفتم شدم بلند

 زنه اون میزنه،بخاطر داد و میکنه دعوا میبینی اگه بابا،االنم مثه بمیر،اونم برو:داد تکون هوا تو رو دستش

اي؟ ساده اینقدر چرا تو،تو نه هست

 ازدواج فراز با که میکرد تشویق رو من و بود بابا طرف مامان ظهر تا چون میگفت رو حقیقت سیما

 راضی ازم بقیه که کردم کاري خودمه،همیشه تقصیر میاد سرم چی میگی،هر راست تو: نشستم کنم،کنارش

 و من فقط اونوقت میگیره طالق گفت که زندان،مامانم بیوفته بابا اگه چی؟ تو سیما باشه،اما بقیه نفع به باشن
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 که من ببینه؟ رو ما بدبختی میشه خوشحال چقدر سروش بکنیم؟میدونی میتونیم چیکار دوتا ما مونیم، می تو

وجب صد چه وجب یه چه گذشته سرم از آب

 الکی که نمگیره،طالق طالق بابا از که مامان میکنیم،بعدش فکري یه اونوقت ، افتاد اتفاق اون اگه:کرد ام بغل

نیست

گرفتم طالق الکی الکی من اما:گفتم و بیرون اومدم بغلش از

بخدا اي شدي؟دیوونه جدا الکی الکی تو اونوقت بود یکی پهلوي شب هر ببینم،پسره گمشو:کرد نگام اخم با

بود خیابونی زناي با شوهرم که بوده من عرضگی بی از اونم بابا قول به: گفتم لب زیر

 با مامان االن که کاري میکردم،همین سیاه رو روزگارش بودم من اگه البته کرد غلط بابا:بازوم تو زد مشت با

میکنه بابا

 فراز خونه ببري تشریف باید فردا که کن جمع رو وسایلت زدن،پاشو قنبرك بسه حاالم:پایین پرید تخت از

کجاست؟ میشی،چمدونت مامانم فردا هیچی که شدي؟عروس عروس چرت چرت چه جون،دیدي

 رو تو کنم اش فراز،راضی به بزنم زنگ من میخواي میگم:بیرون کشیدم رو چمدون تخت زیر از شدم دوال

بگیره من بجاي

گرفت؟ کجاتو ناقال گرفته؟اي رو تو سرم،مگه تو خاك:گرفت گاز رو لبش

شعوري بی خیلی که عوضی،واقعا شو خفه:سرش تو زدم محکم .....

نزن دیگه ببخشید خب خب:گرفت رو دستم میخندید بلند که همونطور

میشه تنگ خیلی واست دلم:دادم تکیه تخت به

 که میخوام خدا از برگشتی،واست زدي،اما رو حرف همین ام پیش سال دو یادمه:داد تکیه و زد لبخندي اونم

هات بچه با مهمون بصورت اما برگردي برنگردي،یعنی ما خونه به وقت هیچ دیگه و بشی خوشبخت
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هستش نقره با منظورت: اش شونه رو گذاشتم رو سرم و پوزخندي

 مامان بکشی سختی ماه نه اینکه بدون چشه؟بده نقره هات،مگه بچه ي بقیه و نقره با:داد تکون رو سرش

 بزرگش تو،بگیر ي بچه این بگه بغلم تو بذاره آماده حاضر بچه یکی خدامه از میایی،من ام عشوه و شدي،ناز

کن

بشنوه دلت ته از خدا:اتاق وسط ریختم و اوردم رو هام لباس کمد تو از شدم بلند

 تا بیا نمیگم،سولماز که دروغ بشنوه:گفت میکرد تا رو اونها که حالی در و ها لباس سمت کشوند رو خودش

بمونیم بیدار صبح

باشه:نشستم بروش رو

 گرفت رو سرش و کشید آهی وسایل،سیما کردن جمع به کردیم شروع بزنیم حرف اینکه بدون دوتایی

شد؟ تموم:باال

 هاي گل به زدم ذل و دادم تکون رو سرم خاطر همین میترکه،به بغضم کنم باز رو دهنم اگه میدونستم

سولماز؟:ام چونه زیر گذاشت رو دستش قالی،سیما

اوهوم

ببینیم باهم بیارم رو سیندرال دي سی برم:میزد برق و بود زده حلقه اشک چشماش تو

بیار رو خفه زیباي نه:کردم پاك رو بود شده جاري ام گونه رو که رو اشکی قطره

چشم بگو میبینیم سیندرال میگم نزن،وقتی حرف من حرف رو آخري شب:کرد تصنعی اخم

زورگو خانم چشم:اوردم در واسش شکلکی

 هر بیا:اتاق تو برگشت بود شسته رو صورتش که حالی در بعد دقیقه چند و بیرون رفت اتاق از سیما

ببینیم تا اوردم رو دوتاشون
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 ذل و کشیدم دراز هم کنار و زمین رو انداختیم رو متکاهامون هامون بچگی یاد گذاشت،به رو دي سی سیما

تلویزیون به زدیم

پاشو سولماز:داد تکون رو من پاش با مامان

دیگه پاشو سیما سیما:سیما سراغ بود رفته کردم،مامان باز بزور رو چشمام و زدم غلتی

 رو بوده؟چرا خبره چه اینجا دیشب:زد غمگینی لبخند نشستم،بهم جام تو و کردم سالم بهش گرفته صداي با

خوابیدید؟ زمین

چنده؟ برد،ساعت خوابم کی دیدیم،نمیدونم می کارتون صبح نزدیکاي تا: دادم قوسی و کش بدنم به

کردي؟ جمع رو هشته،وسایلت:داد تکون رو سیما پاش با دوباره

 چی هان:کرد نگاه رو اطرافش و نشست پاشد سریع سیما،که پهلوي تو زدم انگشتام با و دادم تکون رو سرم

شده؟

 سیما به تعجب بیرون،با رفت اتاق از و گریه زیر زد مامان دفعه یه خندیدن،که به کردیم شروع مامان و من

نیست،مادره،ناراحته که زمینی سیب:باال انداخت رو هاش شونه خیال بی کردم،که نگاه

خودش؟؟ یا من واسه

بپرس خودش از چم،برو ما: کشید دراز دوباره

ها میان اینا دیگه ساعت یه تا هشته نخواب،ساعت خدا رو تو سیما

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

 شدت اش گریه مامان و زد لبخند بهم کردم،سیما نگاه سیما و مامان به و باال اوردم رو رو سرم

بله بزرگترا ي اجازه با:گفتم و زدم لبخندي گرفت،بهشون
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 کردم،نوبت روبوسی باهاشون و زدم لبخندي زور کشیدن،به کل به کردن شروع وخواهراش فالحی خانم

 دید وقتی کردم،بابا همراهیش منم که کردن گریه به کرد شروع و گرفت بغلش تو رو من رسید که مامان

دیگه بسه زشته ساناز:گفت آروم و جلو اومد شد طوالنی امون گریه

بشی خوشبخت الهی:بوسیدم دوباره مامان

 هیچوقت:گفتم که کرد نگاهم تعجب گرفتم،با فاصله ازش که ببوسه رو پیشونیم خواست و زد لبخندي بابا

نمیبخشمت

 خوشبخت من،امیدوارم ي شده فروخته خواهر خداحافظ:گرفت آغوشش تو رو من و خندید بلند نسبتا سیما

بفروشنت باره سه و بذارن روت جدید قیمت یه تا خونه برنگردي دیگه و بشی

 در فالحی خانم حین همین گرفت،در بغل تو رو اون و فراز سمت رفت و کرد نگاه رو ما عصبانیت با بابا

سولماز مامان میگم تبریک:بغلم تو گذاشت رو نقره و سمتم اومد بود بغلش نقره که حالی

مرسی:بوسیدم بود خواب که رو نقره دست

سه،مرسی دو بگیرم،یک عکس ازت میخوام باش آماده سولماز مامان:اورد در رو دوربینش سولماز

فراز آقا:گفت میکرد صحبت بابا با داشت که فراز به بعد

 من کنار فاصله با اومد و زد لبخندي بعد اما کرد اخم عکاسی دوربین دیدن با اول سیما سمت چرخید فراز

تر صمیمی خورده طرزشه،یه چه این:گفت سیما که ایستاد

نزدیکتره بازم:گفت میکرد تنظیم رو دوربین که حالی در سیما نزدیکتر،که اومد فراز

بگیریا عکس یه دیگه،میخواي نکن اذیت سیما:رفتم غره چش سیما به

 نقره جون ایستادنه،سولماز طرز چه دیگه،این میگه راست خب:گفت میکرد نگاه رو ما داشت که فالحی خانم

بگیرم رو سولماز کمر هم تو من،فراز به بده رو
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فالحی خانم نه:گرفتم فاصله فراز از ناخودآگاه

داري دوس که کدوم فریبا،هر یا مامان بگو بهم هستش فریبا کیه؟اسمم فالحی خانم:کشید هم تو رو اخماش

فریبا مامان بگو یا:گفت و زد لبخند سیما

فریبا مامان باشه:زدم لبخند و کردم نگاه سیما به حرص با

 کالفه کامال گرفتن،فراز عکس ازمون کلی مختلف هاي ژست با فالحی خانم و ما،سیما میل علیرغم روز اون

 و شد بلند جا از نفر اولین بود هم تو هاش اخم هنوز که فراز ناهار از بود،بعد عصبانی شدت به و بود شده

 از رو من چمدون رفت بغض با کردن،سیما گریه به کرد شروع باز مامان اومد که رفتن کرد،اسم رفتن قصد

 جلو رفتم.نیومد بیرون دیگه و اتاقش تو رفت و کرد خداحافظی من با سریع و فراز دست داد و اورد اتاق تو

 که میدم نکن،قول گریه خدا رو تو مامان:گفتم آروم و بوسیدم رو بود افتاده هق هق به که رو مامان و

شم خوشبخت

 دخترم:گفت فراز به رو دماغی تو صداي با و کرد پاك رو اشکاش روسریش با و داد تکون رو سرش مامان

 خوشبختش میکنم خواهش ازت پس خوشبختیش جزء به ندارم ازت اي خواسته تو،هیچ دست سپردم رو

کن

 بودم،ببخشید ات دق ي آیینه مدت این تو اگه ببخشید:گفتم آروم و بابا سمت داد،رفتم تکون رو سرش فراز

ببخشید چیز همه کردم،واسه بازي آبروت با طالقم با که کردم؛ببخشید اذیتت که

شدم ماشین سوار و گرفتم فراز مامان از رو نقره رفتم و گرفتم فاصله ازش سریع بعد

داخل برو:عقب کشید رو خودش و کرد باز رو خونه در فراز

 انداخت رو ابروش کردن،فراز گریه به کرد شروع و اومد در صداش که فشردم خودم به محکم رو نقره

ترسی؟ می:باال
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 آشپزخونه ورودي در بروي رو کردم، نگاه رو اطرافم کنجکاوي شدم،با خونه وارد سریع و دادم تکون رو سرم

میشد منتهی خواب اتاق به مطمئنا که میخورد پله تا چند سالن بود،کنار

 بذار رو نقره: سالن گوشه گذاشت رو طرفش،چمدونم چرخیدم و برداشتم دیوار و در از چشم فراز صداي با

بزنم بهت باید که هست حرفاي بگرد،یه زود و اتاقش تو

 با که قبل روزهاي خالف بر نمیکرد نگاه رو من اصال میکرد صحبت باهام وقتی و بود سرد خیلی صداش

راست سمت اتاق باال طبقه:گفت میکنم نگاش همچنان دید میداد،وقتی قورت رو من چشماش

 کردن،با گریه به کرد شروع که بیرون بیام اتاق از گذاشتمش،خواستم تخت تو و اتاقش تو بردم رو نقره

نکن گریه میکنم خواهش:کردم بغلش سریع و کردم گم رو پام و دست اش گریه صداي

 باید چیکار نمیدونستم و بود کرده گم رو پام و دست شد،حسابی بیشتر اش گریه و شد قرمز صورتش رنگ

نکنه گریه که میکردم خواهش ازش و میدادم تکونش تند بکنم،تند

 داره:گفتم میبرد برو رو اتاق به رو من چمدون داشت که فراز به و بیرون رفتم اتاق پا،از صداي شنیدن با

میکنه گریه

میشنوم:انداخت بهم نگاهی خونسرد

نیستم بلد داري بچه از هیچی میکنه؟من گریه چرا نمیدونم من خب:گفتم کالفه و نزدیکش رفتم قدم چند

گفتم؟ چی شنیدید:افتادم راه شد،دنبالش اتاق وارد من به اعتنا بی

کن درست خشک شیر اشه،واسش گرسنه:  اتاق گوشه گذاشت رو چمدون

 و شیر نقره،شیشه ساك تو از رفتم و کردم تشکر ازش بود،سریع رخته بهم رو اعصابم نقره گریه صداي

 رو شیرخشک دونستم نمی و بودم دستپاچه من و بود شده بیشتر نقره اوردم،گریه در رو شیرخشکش ظرف

 بریزم،واي پیمونه چند حاال:شیشه تو ریختم آب مقدار یه زمین، رو خوابندم رو میکنن،نقره درست چطوري

افتادم گیري عجب خدا
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بریزم سرم تو خاکی چه ببینم تا نکن گریه لحظه یه خدا رو تو:کرد بغل رو نقره باز

نمیدي؟ شیر بهش چرا پس:بود گرفته ام گریه هم خودمم

 نمیدونم:پایین انداختم رو میکرد،سرم نگاه من به لبخند با و بود وایساده در جلوي باال،فراز گرفتم رو سرم

بریزم شیرخشک باید چقدر

تا دو:انداخت شیر شیشه به نگاهی و گرفت ازم رو نقره اومد و زد لبخندي

 نداره دوس:گفت فراز که کردم نگاه بهش تعجب میورد،با در صدا خودش از و گرفت اروم فراز بغل تو نقره

 میشه،شیرش آروم پشتش،اینجوري بزن آروم رو ات شونه رو بذارش میکنه گریه بخوابوننش،وقتی بغل تو

شد؟ آماده

آره

 وسایل داشتم که من به میداد شیر بهش که حالی در تخت رو خوابوند رو نقره و گرفت ازم رو شیر شیشه

شد؟ سقط ات بچه ماه چند: گفت میذاشتم ساك تو رو نقره

 و مامان فقط آخه بدونه رو من حاملگی قضیه نمیکردم کردم،فکر نگاه بهش تعجب با و کشیدم کار از دست

میدونی؟ کجا از شما:بودم حامله من که میدونستن سیما

نده جواب سوال با رو من سوال لطفا:کرد نگام جدي خیلی

ماه سه:ترسیدم نگاهش از

شد؟ سقط که شد چی چی؟یعنی واسه

نمیدونم:شدم بلند جا از و باال انداختم رو هام شونه
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 عکس قاب به افتاد چشمم که کنم عوض رو لباسم خواستم و کردم باز رو چمدون بروي،در رو اتاق تو رفتم

 نهال صد در صد که زن یه و بود فراز شدم،عکس خیره عکس به و جلوتر بود،رفتم دیوار رو که بزرگی

بود بسته شینیون که مشکی بلند موهاي با برنزه پوستی و آبی داشت،چشماي زیبایی خیلی بود،صورت

خوشگله؟ خیلی

آره:عقب برگشتم عجله با

 هست اینجا عکسش اینکه توهه،از اتاق اینجا:نشست بود اتاق گوشه که اي نفره یه تخت لب و زد پوزخندي

نیستی؟ که ناراحت

 به:گفتم و کردم جزم رو میشم،عزمم ناراحت که بود میکرد،معلوم فکري چه پسره کردم،این نگاش تعجب با

کنید نصبش خودتون اتاق تو نباشه،میتونید که بهتره نظرم

 واسم زیاد نه؟اونم یا میشی ناراحت ببینم میخواستم نپرسیدم،فقط رو تو نظر من:گفت و چشمام تو زد ذل

نمیخوره تکون اینجا از عکس قاب این صورت هر در چون نیست مهم

 کردن خالی مشغول و نزدم حرفی و باال انداختم رو هام شونه خیالی بی به تظاهر با اما خوردم جا خیلی

شدم چمدونم

کردي؟ ازدواج من با چی واسه:گفت فراز لحظه چند از بعد

بودم مجبور:گفتم کنم نگاش اینکه بدون کنم تالفی رو حرفش اینکه براي

 صداقت اومد،اما خوشم صداقت از آفرین،خیلی آفرین:زدن دست به کرد شروع میخندید بلند که درحالی

باش میشه،مواظب تموم ضررت به جاها بعضی نیست خوب ام همیشه داشتن

 بهت االن همین بهتره که هست چیزاي یه:گفت جدي خیلی و نشست روبروم دادم،اومد تکون رو سرم

 میکنی،راستی عمل بهشون حتما و هستی خوبی دختر میدونم بگذریم خب......واهللا کنی عمل بهشون بگم،بهتره

سالته؟ چند
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هجده:دادم قورت رو دهنم میترسیدم،آب نگاش از

کردي؟ ازدواج سروش با سالگی چند:داد تکون رو سرش آروم

میپرسی؟ رو ها سوال این چی واسه:عقب کشیدم رو خودم

سالگی؟ چند:گفت میشد نزدیک بهم که حالی در و کنار زد رو چمدون دست یه با

شانزده:چسبیدم دیوار به و عقب کشیدم رو خودم

شدي،درسته؟ جدا ازش ام سالگی هفده: داد تکون رو سرش

 تموم هام سوال هنوز کجا:گرفت محکم رو دستم مچ که شم بلند جام از خواستم و دادم تکون رو سرم

نشده؟

 بازجویی رو من داري انگار اما بزنید حرف میخواي گفتی شما:بیارم در دستش تو از رو دستم کردم سعی

بزنم حرف ام گذشته مورد در ندارم دوس میکنی،من

بدونم میخوام من اما:داد فشار شدت به رو دستم

کن ول رو دستم میکنم خواهش:اومد در اشکم

شدي؟ جدا ازش چی کنم،واسه ولت تا بده رو هام سوال جواب:داد بیشتري فشار رو دستم

 ارتباط دیگه هاي زن با:میکرد نگاه رو من خشم با که چشماش تو زدم ذل و باال گرفتم رو سرم

کن ول رو دستم میکنم داشت،خواهش

 خودکشی شده؟تو چی دستت:کرد باز رو بندم دید،مچ رو خون بود،تا شده خونی بندم کرد،مچ ول رو دستم

بودي؟ کرده
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 کشیدم سختی کافی اندازه به سروش با زندگی نکن،تو اذیتم خدا رو تو:بیرون کشیدم دستش از رو دستم

ندارم تحمل دیگه بخدا

 و جلو بود،اومد شده وحشتناك نگاهش بست،باز محکم رو در که بیرون برم از خواستم و شدم بلند جا از

خب؟: نشوندم تخت رو و گرفت رو من شونه

 روش و من روبروي گذاشت و برداشت رو اتاق گوشه نزدم،صندلی حرفی و پایین انداختم رو سرم

بزن حرف:نشست

بدونی؟ میخواي باشه،چی باشه:زدن جیغ به کردم داد،شروع فشار شدت به و گرفت رو ام شونه دستش با

داره ارتباط دیگه هاي زن با فهمیدي کجا از:زد لبخندي و عقب کشید رو دستش

 چرا بود،نمیدونستم شده برابر چند ازش کردم،نفرتم نگاش بود بسته حلقه چشمام تو اشک که حالی در

: گفتم بغض با و پایین انداختم رو نداشتم،سرم هم رو پرسیدن بود،جرات مهم واسش اینقدر من قبل زندگی

برگشتم من اما باشم خونه من که نبود قرار دیدمش،یعنی خونه تو ............

میکنم تعریف دارم که میکنم؛من خواهش نه:گفتم و کردم قطع رو حرفم دستش اومدن جلو با

 رو اش بسه،بقیه جا همین تا:موهاش تو کشید دستش کالفه و شد بلند جا از و عقب کشید رو دستش

کنی تعریف نمیخواد

 کردم،با جور و جمع رو خودم سریع که من سمت برگشت دوباره و زد اتاق تو چرخی و کشید عمیقی نفس

میترسی من از تو:کرد نگام تعجب

نه:گفتم آروم و دادم تکون رو بدم،سرم نشون عادي رو خودم کردم سعی
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 که نشست کنارم تخت رو اومد نکنم، تکرار دیگه میکنم سعی کردم اذیتت اینکه از خوب،ببخشید خیلی

 سولماز ببین:شدم خیره بود خون در غرق که بندم مچ به و پایین انداختم رو سرم و گرفتم فاصله ازش

میگم؟ چی میفهمی...هیچی نمیخوام هیچی تو از من بگم؟ چطوري.....

نه:کردم نگاش سردرگم حالتی با

 مثه کارهامون و رفتارمون نمیخوام من شوهریم،اما و زن االن تو و من ببین:زد پاش به ضربه چند دستش با

فهمیدي؟ کنیم زندگی هم کنار برادر خواهر مثه باشه،میخوام دیگه شوهراي و زن

چی؟؟؟:پرسیدم و باال انداختم رو ابروهام

 کاري بکنی،هر خواستی کاري هر تو که نمیشه دلیل این اما نیست ما بین اي رابطه هیچ یعنی:زد پوزخندي

 و بگی مهمونی باشه،فهمیدي؟میتونی من ي اجازه با بري،باید خواستی جا هر یا بدي انجام خواستی که

 هفته هم مامانت بشناسم،خونه باید رو دوستات و باشم جریان در باید من قبلش اما کنی دعوت رو دوستات

دنبالت میام هم برگشت و میرسونمت خودم که بري میتونی بار یه ي

دیگه ام زندانی بگو دفعه یه:گفتم لب زیر و پایین انداختم رو سرم

بگو بلند داري حرفی اگه:گفت عصبی صداي بود،با تیز خیلی گوشش

نزدم حرفی نه:دادم قورت رو دهنم آب

 قایم ازم رو چیزي هیچ نمیاد خوشم: چشمام تو زد ذل و گرفت رو ام چونه دستش با و جلو کشید رو خودش

گفتی؟ چی کنی،بگو

 فش کلی دلم داشت،تو روانی مشکل قطعا پسره این بودم ترسیده بود،خیلی شده قرمز عصبانیت از چشماش

 ام تو زندانه اینجا هان؟آره بگی نمیخواي:اتاق وسط کرد پرتم و کشید رو کردم،دستم بابام و خودم نثار

 که میارم سرت به کنی،بالي کاري میخواي یا کردي کاري من اجازه بدون حرفیه؟بفهمم دانی،حاال زندان

 زندگی آرامش تو و کن اجرا مو به مو رو من حرفاي دانی،یا خود کنن،حاال گریه حالت به آسمون هاي مرغ

اینکه یا کن ......
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 بیاد،گوشه سرم قراره بالي چه نکنم گوش اگه میدونستم چند شد،هر زدنش حرف از مانع نقره گریه صداي

 گوشه من و میزد رو من و میکرد مست سروش که افتادم روزاي میلرزیدم،یاد بید مثه بودم کرده کز اتاق

 لحظه هر نقره گریه نزنه،صداي که میکردم التماسش و صورتم جلوي میگرفتم رو دستام و میکردم کز اتاق

 رو تو:صورتم جلوي گرفتم رو دستم و کردم جمع شکمم تو رو پاهام شد،سریع نزدیک بهم میشد،فراز بیشتر

میکنم قبول بگی تو نزنم،هرچی خدا

کن آروم رو بچه برو:کرد باز رو در و در سمت رفت من طرف بیاد اینکه بجاي فراز اما

 کردم،خودم بغل رو نقره اتاق تو دویدم و شدم رد کنارش از دیوار به چسبیده تقریبا و شدم بلند جا از سریع

 یه رو خودم میخواست کنم،دلم آروم رو نقره نمیتونستم و بود شکستن آماده که بود گلوم تو بزرگ بغض یه

 زمین رو خوابوندمش میداد، تکون رو سرش و میریخت اشک معصومانه که نقره به زدم کنم،ذل خالی جوري

اته؟ گرسنه فهمیدم:زدم لبخندي و

دلم عزیز ساکت:بغلم تو گرفتمش و نشستم تختش کنار کردم،رفتم درست شیر واسش

 جمع رو زمین،زانوهام رو گذاشتمش شد،باز بیشتر اش گریه عوض در نخورد رو شیرش کردم هرکاري

 نمیشنیدم رو هاش گریه صداي رفتم،دیگه فرو فکر به و نقره به شدم روش،خیره گذاشتم رو ام چونه و کردم

 این سوالم مهمترین و نمیدونستم رو هیچکدومشون جواب که مختلف هاي سوال از بود پر ذهنم عوض در

نداره دوس رو من کرده؟اونکه ازدواج من با فراز چرا که بود

 میزد،فراز پا و دست براش داشت نقره و بود وایساده سرم باالي اومدم،فراز در فکر از نقره خنده صداي با

 کاراي تالفی بخواي که نکن فکرشم حتی:بوسید و کرد بغل رو نقره و شدو خم کنه نگاه رو من اینکه بدون

بیاري نقره سر رو من

نکردم فکري همچین من

میکردي؟ نگاه رو ریختنش اشک و نمیکردي آرومش چرا پس:گفت تختش تو میذاشت رو نقره که حالی در

کنم چیکار باید نیستم،نمیدونم بلد داري بچه من که گفتم بهتون
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 بدي؟بچه انجام بلدي چیکار تو پس:من طرف اومد و داد تکون رو تختش و نقره دست دادد عروسک یه

 خیلی میسوزه برات سولماز،دلم متاسفم نیستی،واست بلد که ام داري نیستی،شوهر بلد که داري

خیابونی زناي دنبال بره داشت حق بدبختی،شوهرت

روانی توه میسوزه،واسه تو براي دلم عوضی،منم آشغال:زدم داد و شدم عصبانی خیلی آخرش حرف با

 رو تو که ام روانی ام روانی آره:شد پاره لبم که صورتم تو زد محکی اي کشیده و شد قرمز عصبانیت از فراز

 که بود ات عرضگی بی از سروش، مثه دیگه یکی به میدادت بابات که بودمت نگرفته اگه گرفتم،بیچاره

هرضه زناي دنبال رفت سروش

 بابام به آره،لعنت گفتم تو به که من به لعنت:زدم داد که بیرون بره اتاق از خواست و کرد بغل رو نقره بعد

 که مامانم به کرد،لعنت بازي ام زندگی با که سروش به شدم،لعنت تو زن که داد شو و شست رو مخم که

اورد دنیا به و من

 دل ته از کردم شروع منم و بست شدت به رو در و بیرون رفت اتاق از بعد و وایساد در دم اي لحظه فراز

برد خوابم که کردم گریه اونقدر و زدن زار

 تخت کردم،رو باز رو چشمام کردم،سریع حس کنارم رو چیزي خوردن تکون که بود شب هاي نیمه

 باز زور به چشمم یه و میکرد درد شدت به صورتم طرف تخت،یه رو باشم اومده که نمیومد یادم بودم،اصال

 پا و دست داشت بغلم تو هم نقره و بودم خودم اتاق تو تخت زدم،رو رو خواب چراغ کلید سختی میشد،به

 خدایا:گرفتم رو سرم طرف دو دست با و تخت تو کردم پرت رو بود،خودم کردن گریه آماده و میزد

......خدایا

 هم ؟تو کوچولو چیه:بوسیدمش و گرفتم رو کوچولوش دست و طرفش صورتم،چرخیدم تو خورد نقره دست

داري بزن دست بابات مثه که

 کن صبر لحظه خوشگله؟یه اته گرسنه:زدن مک به کرد شروع دهنش تو کرد و گرفت رو انگشتم محکم

میکنم درست شیر واست االن



طلوع دوباره کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i a . c O m Page 37

سرته باالي آماده شیرش

 ماتم دید وقتی بود نشسته توالت میز کنار صندلی رو که بود صدا،فراز سمت چرخیدم وحشت با

ترسیدي؟:داد تکون هوا تو رو برده،دستش

میکنید؟ چیکار اینجا شما:دادم تکون رو سرم

اینجا،مشکلیه اومدم کشید عشقم خودمه خونه:باال انداخت رو هاش شونه

دادم تکون رو میدادم،سرم شیر بهش که حالی در و گرفتم بغل تو رو نقره

 تا که بود تنم صورتی تاپ یه و کردم جور و جمع رو نشست،خودم تخت پایین اومد و شد بلند صندلی رو از

 تا باال کشیدم رو تاپ و کردم ول رو شیر بود،شیشه معلوم ام سینه باالي از مقدار بودمش،یه ندیده حاال

اتاق؟ تو اوردید رو من شما:گرفتم رو شیشه دوباره و نباشه مغلوم بدنم

 رو لباست اوردت،بعدشم کرد بغلت نقره نه:شد خیره چشمام به و گرفت گردنم از رو نگاش و زد پوزخندي

 بودي خواب میکردم عوض رو لباست داشتم یا بودي من بغل تو که مدتی طول که بگی کرد،میخواي عوض

نفهمیدي؟ هیچی و

نفهمیدم هیچی اصال من اما نه یا میکنید باور مه نیست مهم واسم:گفتم بغض با

 به پی ماه6 از زودتر که میفهمیدي اگه چون نمیفهمی که معلومه: من به کرد رو پشتش و شد بلند تخت رو

میشدي جدا ازش و میبردي برنگ رنگا زناي با شوهرت رابطه

 کشیدم رو پتو و کشیدم دراز هم خودم و تخت رو گذاشتم رو بود برده خوابش که رو شد،نقره جاري اشکام

کردن گریه به کردم شروع و سرم رو



طلوع دوباره کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i a . c O m Page 38

 پوشاکش شد، بیدار نقره دوباره که بود صبح اذان شد،نزدیکاي خارج اتاق از و زد قدم اتاق تو خورده یه فراز

 دنبال تاریکی تو داشتم و شدم خارج اتاق از آروم خوابید، که دادم شیر بهش باز و کردم عوض رو

میکنی؟ چیکار داري:شد روشن راهرو برق که میگشتم دستشویی

میگردم دستشویی دنبال

 وایساد بود وردوي در کنار که دستشویی در جلوي برم، دنبالش که کرد اشاره من به و پایین رفت ها پله از

اینجاست:کرد روشن رو چراغش و

 خشک خون لبم کنار و بود کبود کامال صورتم طرف خوردم،یه جا دیدم آینده تو که رو خودم داخل رفتم

 زمین رو دستشویی در روبروي دیدم که بیرون اومد و گرفتم وضو سریع و نکردم نگاه آینه تو بود،دیگه شده

میزد تند تند که قلبم رو گذاشتم رو دستم و ترسیدم دیدنش از میکشه، سیگار و نشسته

ها میاد خوابم من باش زود:گفت و کرد خاموش پاش کنار جاسیگاري تو رو سیگارش

ندارم اعتماد زنی هیچ به من میدونی آخه:گفت میومد دنبالم که باال،همونطور رفتم ها پله از و نگفتم هیچی

 تو شدم،رفتم خیال بی برخوردش ترس از اما شد راحت و مرد که نهال خوشبحال پس بگم لب زیر خواستم

 که میاوردم در و نمازم چادر چمدونم تو از داشتم و کردم روشن خواب بستم،چراغ سرم پشت رو در و اتاقم

میکنی؟ غلطی چه داري تو:کرد باز شدت به رو در

بخونم نماز میخوام:دادم نشونش رو نمازم چادر و عقب برگشتم ترس با

بري اینجا از یواشکی میخواي کردم فکر ترسیدم:گفت مالیمت با و شد عوض اش چهره حالت

 میکردم مرتب سرم رو چادرم آینه جلوي پوشیدم،داشتم تاپ روي و برداشتم سفیدي بلندي آستین لباس

سولماز؟:زد صدام که

طرفیه این قبله:داد نشونم رو قبله دست با که کردم نگاش آینه تو از
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 رو ام چونه دست با و کنارم اومد که میکردم پهن رو جانمازم کردم،داشتم تشکر ازش لب زیر

کردم بلند روت دست و زدم بهت رو حرفا اون که ببخشید:گرفت

نیست مهم:زدم پس رو دستش

متنفري؟ من از:خودش طرف چرخوند رو صورتش و گرفت رو ام چونه دوباره

 نمیخوام:کردم اخم متنفري،بهش ازم میپرسید حاال بود گفته بهم میخواست دلش چی بود،هر پررو خیلی

بگم دروغ

میاد خوشم صداقتت از متنفري، یعنی پس:کرد ول رو صورتم من و زد لبخندي

کن دعا هم من بخوابم،واسه رفتم من:بوسید رو ام گونه و شد خم بعد

 برادرانه بوس یه اون:گفت و کرد نگام ثانیه زدم،چند لبخند بهش ناخواسته که بیرون میرفت اتاق از داشت

نکنی اي دیگه فکر که گفتم بود

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

 اونم بودم کرده صحبت مامانم با بار یه فقط هفته یه این تو میگذشت، باهم فراز و من ازدواج از هفته یک

 باهم بارم ،یه گرفت ازم رو موبایلم بعدش و خوردم ازش رو سیلی دومین و فهمید البته که فراز چشم از دور

 و بشینم ماشین تو نقره با گفت من به البته بودیم خریده شیرخشک و پوشاك نقره واسه و خرید بودیم رفته

 فراز نظرم خونه،به برگشتم سریع و خرید رو وسایل رفت کرد قفل رو ماشیق در که اینکه از بعد خودش

 بالي من که بود،میترسید نذاشته تنها نقره با رو من لحظه یه فراز مدت این داشت،توي روانی مشکل واقعا

نه یا هست سالم که میکرد چک رو ونقره اتاقم تو میومد دفعه چند بیارم،شبها نقره سر

 عادت همدیگه به دوتامون میکردم،هر خوابش داشتم و بودم خوابونده پام رو نقره و بودم داده تکیه مبل به

داشتم دوسش خیلی خیلی من و بودم کرده

باشه؟ خودت بچه نقره داشتی دوس:انداخت من به نگاهی نیم بود کشیده دراز مبل رو که فراز
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 همینقدر صورتم هر در چون نمیکرد فرقی واسم: گفتم و کردم فکر لحظه بدم،چند رو جوابش چی که موندم

دارم االن که داشتم دوسش

داري؟ دوس خودت ي بچه اندازه رو نقره االن تو یعنی:کرد خاموش رو تلویزیون

داشتم دوسش نقره اندازه داشتم اگه اما ندارم بچه منکه

شدي؟ ناراحت خیلی شد سقط ات بچه وقتی:نشست روم به رو اومد

 بیداد و داد و میشه عصبانی خیلی بدم سرباال جواب یا ندم رو جوابش اگه که بودم فهمیده مدت این تو

آره:میکنه

میکنه؟ خیانت داره میدونستی که حالی باشی،در داشته بچه سروش از که میخواست دلت یعنی

 داشتم دوسش بعد اما شدم ناراحت اول ام حامله فهمیدم وقتی نمیخواستمش یعنی بود ناخواسته بچه اون

شدم ناراحت دادنش دس از بخاطر پس

شدي؟ خوشحال بود سروش مال چون

میکرد رشد داشت من وجود بود،تو ام بچه چون نه:شدم کالفه

نیست تو ي بچه چون نداري دوس رو نقره االن تو پس

دارم دوس خیلی رو نقره من اما کن فکر داري دوس جوري هر

 خونه بود قرار که بودي گفته دیدي؟آخه دیگه زن یه با رو سروش که شد چی بار بگذریم،اولین خب

بودي؟ خونه که شد نباشی،چی

 چونه زیر بود گذاشته رو دستش که کردم نگاه فراز خوابوندم،به زمین رو تشکش رو و کردم بغل رو نقره

 نزدیکهاي:بستم رو چشمام و کردم حلقه زانوم دور رو دستهام و دادم تکیه مبل میکرد،به نگاه رو من و اش

 شوق و ذوق خیلی من و بود عیدمون بخرم،اولین کادو سروش واسه بازار برم میخواستم بود،من عید



طلوع دوباره کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i a . c O m Page 41

 هنوز سروش بیرون میرفتم داشتم بودم،وقتی انداخته عید از قبل هفته یه از رو سین هفت سفره داشتم،یادمه

 تا دنبالم میاد خودش مامانسبعد خونه برم بازار از گفت استخر،بهم برن باهم که بود دوستش بود،نتظر خونه

 خیابون تا گرفتم تصمیم بود خوب خیلی هوا روز بیرون،او رفتم خونه از من بیرون،خالصه بریم شام باهم

 بساط رو پیاده گوشه دیدم که نشدم دور خونه از زیاد بگیرم،هنوز تاکسی اونجا از بعد و برم پیاده رو اصلی

 و خریدم ماهی تا دو رفتم و شدم وسوسه میکردن،منم خرید داشتن نفر چند و گذاشتن عید سبزه و ماهی

بود زنونه کفش دوتا در ،جلوي خونه طرف برگشتم

 کردم فکر احمق من:کردم عصبی خنده و کردم پاکش انگشت سر شد،با جاري چشمام از اشک قطره یه

 رو خونه کل کردم شروع نبود،گیج هیچکس خونه داخل،تو رفتم و کردم باز رو در کلید اومده،با مهون واسم

 اون کردم،وقتی باز رو خواب اتاق در دادم،آروم انجام ساکت رو کارها این ي همه اما چرا گشتن،نمیدونم

 بلند تخت رو از سریع در،سروش طرف برگشتن دوتا هر در صداي شدن باز زد،با خشکم دیدم رو صحنه

بپوشونه رو لختش بدن مالفه به میکرد سعی که میکردم نگاه زن اون به داشتم اما من طرفم اومد و شد

 بعد لحظه چند و آشپزخونه تو رفت و شد بلند زدن،فراز زار به کردم شروع و صورتم رو گذاشتم رو دستام

بخور اب متاسفم،بیا خیلی: برداشت صورتم رو از رو دستم و نشست برگشت،کنارم آب لیوان یه با

 به زدم ذل و نشستم اتاق تو صبح تا شب ،اون: خوردم ازش قلپ یه و گرفتم ازش رو آب لیوان

 رو خودم خواب اتاق تو برم اینکه از قبل کنم،تا هضم رو بودم دیده که رو چیزي دیوار،نمیتونستم

بخشیدمش که بودم بچه چقدر اون از مهمتر و بودم ساده میدونستم،چقدر زمین روي زن خوشبخترین

 آشپزخونه طرف میرفت که حالی در و گرفت ازم رو اب لیوان فراز که میشکست داشت بغضم دوباره

کرده دعوت هم رو ات خانواده کنه،حتما پاگشامون کرد،میخواد دعوتمون فردا واسه زد زنگ مامان:گفت

 تعجب فهمید صورتم حالت کنن،از پاگشامون هفته یه از بعد میخواستن تازه کردم،آخه تعجب حرفش از

ایم عسل ماه که گفتم بهشون من عسل،یعنی ماه رفتیم ما که میکنن فکر همه::گفت و زد لبخندي چون کردم

رفتیم؟ کجا حاال:گفتم دماغی تو صداي با و دادم تکون رو سرم
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 مثال خریدم هم رو اینها:برگشت پالستیک تا دو با بعد دقیقه چند و باال رفت ها پله از و شد کیش،بلند

سوغاتی

 کیف تا دو این:میکرد خالی رو وسایل که حالی در و نشست روم به رو خودش و جلوم گذاشت رو پالستیک

 هر خریدم،واسه لباس دوتا این هم باباهامون هستشا،واسه خریدم،خوبه؟چرم مامانت و مامانم واسه رو

میپوشه؟ کرم خریدم،بابات کرم دوتاشون

نکنه درد دست آره:دادم تکون رو سرم

 نمیدونستم،به رو اش ،اندازه سیما واسه هم رو این:اورد در پالستیک تو از رو قرمز دوزي نوار با مشکی مانتو

اشه؟ اندازه این نظرت

 خیلی سیما مطمئنم اشه،مرسی اندازه آره:کردم نگاه بوفه اینه تو رو خودم و پوشیدم رو مانتو و شدم بلند

میشه خوشحال

 رو اینها بود،خودت ام وظیفه:گفت و کرد اخم میکنم نگاش دید وقتی اما بهم بود زده طرفش،ذل برگشتم

بخوابون اتاقش تو ببر رو نقره قبلش بگیر،فقط کادو

 چه مامان بود،واه عالی آره:میزد حرف تلفن با داشت پایین،فراز طبقه برگشتم خودم و اتاق تو بردم رو نقره

سولماز به میدم رو گوشی نیستم،اصال که کار ها،تازه دارم بچه یه سالمتی پرسی،نا می هاي سوال

مامانه جان،بیا سولماز:گفت شاد صداي با و پایین انداخت رو سرش

 همه از و بده قشنگ رو جوابش پرسید چی هر:گفت آروم و گوشی رو گذاشت رو دستش که طرفش رفتم

کن مطمئنش چی

کردن پرسی احوال به کردم شروع سرحال و گرفتم ازش رو گوشی و کردم صاف رو صدام

نمیکنه؟ که اومدي؟اذیتت کنار خوبه؟باهاش جون دخترم؟نقره خوبی

بخوابم نمیذاره میکنه اذیت خورده یه شبا نمیکنه،فقط اذیتم اصال هستش آرومی ي بچه خیلی نه
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خندیدن بلند بلند کرد شروع بچه؟ باباي یا میکنه اذیت بچه ؟ کی

شد؟ چی:شد نزدیک بهم گرفتم،فراز گاز رو لبم

نقره:دادم تکون هوا تو رو دستم

 هستید،حاال شور و شر پر و رسیدید بهم تازه که هم دوتا شما میشه مزاحمتون خیلی حتما آره:خندید بازم

بیارید در رو شب چند این تالفی خودتون و من پیش بذاریدش شب فردا نداره عیب

 ور اون رفت میگه،چون چی داره مامانش که فهمید من حالت از فراز کنم بودم،فکر کرده عرق شدت به

میکنه گریه داره و شدش بیدار جان،نقره سولماز:گفت بلند صداي با و سالن

 که برسه بچه باباي به برو نمیشم مزاحمت عزیزم:کرد خداحافظی من از سریع و شنید رو صداش مامان

قراره بی خیلی انگار

 خشک رو صورتم و برداشتم کاغذي تلفن،دستمال رو کوبیدم تقریبا رو تلفن و کردم خداحافظی سریع

میگفت؟ چی مامان:تلویزیون بروي رو مبل رو نشست کردم،فراز

هیچی:مبل دوتا بین سطل تو انداختم کردم مچاله رو کاغذي دستمال

پرسید؟ روابطمون مورد کردي؟در عرق اینقدر و شدي سفید و سرخ اینقدر هیچی بخاطر

تا میداره نگه خودش پیش رو نقره شب فردا که گفت ،مامانت آره:گفتم میومد در زور به که صداي با ......

 بهشون میپرسن بیشتري هاي سوال ازت حتما شب خود،فردا بی:شدم ساکت و ندادم ادامه رو حرفم دیگه

خوبه،فهمیدي؟ خیلی مون رابطه و مرتبه چی همه بگو

باشه:گفتم رفتم می باال ها پله از که حالی در

میري؟ کجا

بخوابم میرم میکنه درد سرم



طلوع دوباره کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i a . c O m Page 44

بخواب برو ناهار از بعد امه گرسنه من

میز رو گذاشتم و کشیدم رو غذاش و آشپزخونه تو رفتم و پایین برگشتم ها پله از

چی؟ خودت پس

نیست ام گرسنه من

 دوس من:جلوم گذاشت و ریخت غذا هم من براي و صندلی رو نشوندم گرفت رو دستم و کرد نگام اخم با

میخوري،فهمیدي؟ اش ته تا رو غذات خوب دختر یه مثه بخورم،حاال غذا تنهایی ندارم

 آب لیوان داشتم،فراز شدید تهوع احساس و میدادم پایین آب زور به ها لقمه و برداشتم رو قاشق میلی بی با

میخوري اب چقدر:برداشت جلوم از رو

 رو غذاش آرامش با کردم،که نگاش حرص شم،با خالص دستش از تا بکشم رو خودم میخواست دلم

بخور رو غذات:زد لبخندي بهم میخورد

 تکیه سینه به دست خودم و غذا بشقاب تو کردم ول میومد،قاشقم دعوام هم خودم و بود ریخته بهم اعصابم

روبخور غذات:طرفم گرفت برداشت رو قاشق و کرد نگاهم خورده صندلی،یه به دادم

نیست ام گرسنه:باال انداختم رو هام شونه خیال بی

بخور رو غذات توام با:داد فشار هم رو دندونهاش

بخوابم برم میخوام میکنه درد نیست،سرم ام گرسنه که گفتم

 و اورد در سیگاري لباسش جیب تو نشستم،از دوباره ترس از که میز رو کوبید محکم که شدم بلند جا از

داري؟ دوسش دادي؟هنوز دس از رو اشتهات پسره اون بخاطره نکنه:کرد روشن

 عصبانیت میکردم،با خفگی ،احساس بخوردن کردم شروع و برداشتم رو قاشق و دادم تکون شدت به رو سرم

آشپزخونه وسط کرد پرت و برداشت جلوم از رو بشقاب
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 هنوز:دیوار به چسبوندم و گرفت رو من ي یقه شد گرفتم،بلند رو گوشهام و شدم مچاله صندلی رو ناخواسته

آره؟ داري دوسش

بخدا نه:بدم نجات دستش از رو خودم کردم سعی و دستش رو گذاشتم رو دستم .....

 سوخت،هنوزم واست دلم که بگ رو خر میکنی،من بازي نقش من نمیفهمم،واسه من میکنی فکر شو،تو خفه

ارتباطی؟ در باهاش

 جلوي رو عزارئیل میزدم،داشتم پا و دست کشیدن نفس واسه منم و میداد فشار شدت به و گرفت رو گلوم

 تو زد لگدي که میکردم سرفه و گلوم رو گذاشتم رو ودستم زمین رو شدم کرد،پرت ولم که میدیدم چشمام

 دور رو من بتونی خوندي کور اما:کرد بلندم و گرفت رو شد،موهام سرازیر اشکام و شدم مچاله درد شکمم،از

بخوره بهت اون دست نمیذارم اما میکشمت شده بزنی،اگه

داري دوسش هنوز که ،بگو بگو:مبل رو کرد پرتم و سالن تو بردم کشون کشون رو من

ندارم دوسش

بگو توام داري،با رابطه باهاش که عاشقش،بگو هنوز که بگو داري، دوسش که بگو توام، با هرزه:زد داد

 بیدار خواب از نقره که زدم بلند جیغ کشید،یه شدت به و گرفت رو موهام نمیزنم حرفی هیچ من دید وقتی

اي دیوونه تو:کردن گریه به کرد شروع و شد

میکنی؟ فکري چه میکنی،بگو غلطی چه داري که فهمیدم ام دیوونگی با اما ام دیوونه آره

سروش مثه هستی کثافتی یه ام تو که میکنم فکر:زدم داد و وایسادم روبروش و شدم بلند

 اورد رو چشماش،دستش تو زدم ذل و عقب نکشیدم رو خودم قبل هاي دفعه برخالف و باال برد رو دستش

 با بري و بشی جدا ازم و کنی شکایت ازم بري بعد و بزنمت که میکنی تحریکم داري:زد اي قهقه و پایین

آره؟ سروش

نمیشدم جدا ازش که داشتم دوسش رو سروش اگه من:نالیدم
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شدي جدا ازش که پیشمونی میدونم بزنی گول رو من میخواي:  زدن قدم به کرد شروع ...............

 رفتم،نقره دنبالش هم من و ها پله سمت دوید و کرد نگاهی من به ترس با شدش،فراز قطع نقره گریه صداي

 و کمرش پشت زد محکم و کرد بغلش سریع میکشید،فراز نفس سختی به و بود شده کبود گریه شدت از

 که حالی زدن،در پا و دست من واسه و کردن گریه به کرد شروع و کشید بلندي نفس ثانیه چند از بعد

فشردمش خودم وبه گرفتمش فراز از میکردم گریه

ببخشید:گفت لب زیر و دستم داد رو شیر ي شیشه فراز

 و گرفته رو لباسم ي یقه دیدم که زمین بذارم رو نقره خواستم و گرفتم ازش و شیر شیشه و ندادم محلش

 هم خودمم و زمین رو خوابندمش بود چسبیده بهم که کنم،همونطور جداش خودم از نیومد نمیکنه،دلم ولش

 و دست و کشید دراز طرفش اون هم فراز که دهنش تو گذاشتم رو شیر سرشیشه و کشید دراز کنارش

 رو کشید و جلو اورد رو دستش خندید،فراز و انداخت ما به نگاهی کرد،نقره نوازش رو پاهاش

سولماز؟:صورتم

 و میکنم پرت و چرت فکراي ،یهو نیست خودم دست خدا به ببخشید:گفت که کردم نگاش سرد خیلی

میشم عصبانی ....

کردي؟ ازدواج من با چی واسه تو فراز:کردم قطع رو حرفش

کردم ازدواج باهات من بله،بعد گفتی بهم تو چون:خندید

ماهشه چند نقره گفتی اگه:گفت که خواستگاریم اومد چرا که بپرسم ازش خواستم

ماهشه هشت هفت کنم فکر.........نمیدونم:انداختم نقره به دقیق نگاه یه

 شیر با دیگه شکمو خانم بدي،چون بهش کمکی غذاي کنی شروع باید دیگه ماه ماهشه،از 5اشتباهه، نه

نمیشه سیر خشک

دید؟ رو نقره کنه فوت اینکه از قبل نهال
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 بود،من خودش تقصیر اما میشد حامله کرد،نباید تموم که بود عمل اتاق تو نه:شد گرفته صورتش حالت

شد ساکت و کشید بلندي آه.....اما نمیخوام بچه که بودم گفته و بودم عاشقش

نیست نهال شبیه اصال کنم،نقره ناراحتت نمیخواستم میخوام معذرت

میکنه گریه سریع تو معصوم،مثه و توه،پاك شبیه من نظر به: خندید

 و خوره سري تو و ضعیفه من مثه: میکرد ملوچ ملچ و دهنش تو بود کرده رو من لباس که کردم نگاه نقره به

میگیرن تصمیم واسش بقیه من مثه

 مثه و:گفت و کرد ذوق و خندید بلند که کرد فوت نقره شکم رو و بیرون کشیدش من بغل تو از رو نقره فراز

خوشگله تو

مهمه؟ واست من قبلی ازدواج اینقدر چرا:پرسیدم مقدمه بی و کردم مرتب رو لباسم و نشستم شدم بلند

 زندگی تو بدونم که باشم داشته رو حق این شوهرت عنوان به کنم فکر:گفت میکرد بازي نقره با که حالی در

بوده خبر چه قبلیت مشترك

بپرسی کنیم ازدواج هم با اینکه از قبل میتونستی

حساسی اینقدر موضوع این رو چرا تو نمیفهمم من مهمه،فقط االن ولی نبود مهم واسم اونموقع

 با که فهمیدم اینکه از کشیدم،بعد سختی خیلی من بیاد،فراز یادم روزها اون نمیخوام من: دادم تکیه دیوار به

میورد زن خودش با علنا سروش و شد باز هم روي تو داره،رومون ارتباط دیگه زناي .......

تو؟ جلوي:کرد قطع رو حرفم تعجب با

 و منه عاشق فقط که میخورد قسم برام دفعه کنه،هر ترك رو عادتش این تونه نمی اما داره دوسم میگفت

نداره باهاشونه که زنایی این به حسی هیچ
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 اون:شد نزدیک من به و کرد ریز رو باال،چشماش گرفتم رو سرم ترس با میزدم، رو ها حرف اون نباید

دیگه زناي با تو جلوي حیوون ............

 طالق میخوام که گفتم بهش خودم یعنی بگیرم طالق میخوام فهمید که روزي:کنه تموم رو حرفش نذاشتم

 خونه که گفت زنه یه به زد زنگ بعدش و خواب اتاق کمد تو انداختم و بست رو پام و بگیرم،دست

 خنده میشنیدیم،صداي رو صداشون کمد تو من و بودن باهم و اومد زنه اون بعد ساعت نیم تنهاست،حدود

 ي میگفت،همه زن اون اندام هاي زیبایی از سروش و میکرد لوس براش رو خودش که زنه هاشون،صداي

برسونه رو من مرگ که میخواستم خدا از و میزدم زار و میشنیدم رو اینها

نزن حرف موردش در نداري دوس اگه سولماز

 رو خودم و بگم بهت رو چیز همه دفعه یه میخوام نه:کردم پاك رو بودن ریختن ي آماده که هاي اشک

کنم خالص

 رو خودت بدونم،نمیخواد ندارم دوست دیگه ا من:گفت اي سابقه بی مهربون لحن و بغلم تو گذاشت رو نقره

کنی اذیت

 رو جفتمون که کن عوض رو نقره لباس عوضش:گفت که فکر تو میرفتم داشتم و بوسیدم رو نقره نرم موهاي

کرد جیشی

کردم پوشاکش بد کنم فکر واي:بود خیس من دامن و نقره شلوار کردم،پشت جدا خودم از رو نقره عجله با

 حالی در و بود گرفته دور خودش از رو اش خاکستري تیشرت انگشتش دوتا با دیدم که کردم نگاه فراز به

 بدم،خودت حمومش تا بیارش رو نقره زدم صدات بگیرم،وقتی دوش میرم من:گفت میرفت بیرون اتاق از که

بدي حمومش باید چطور بگیري یاد تا وایسا حموم تو بیا هم

 رو نقره حموم وسایل دستپاچه و بودم گرفته استرس کردم؛بدجور نگاه رو رفتنش و باال انداختم رو ابروهام

بیار رو نقره سولماز:زد صدام که میکردم عوض رو لباسم داشتم و کردم آماده
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 جمع سرم باالي که رو بود،موهام پریده رنگم انداختم خودم به اینه تو نگاهی نیم و کردم مرتب رو لباسم

 امیدوارم بیوفته،یعنی اتفاقی هیچ نیست نداره،قرار ترس بکش،اصال عمیق نفس:بستم اسبی دم رو بودم کرده

نشه هیچی که

ها میخوره سرما بچه شد سرد دیگه،حموم کجایی؟بیا

 به افتاد چشمم رفتم که اتاق بود،داخل فراز اتاق تو که حموم سمت رفتم وسایلش با و کردم بغل رو نقره

 هم بغل تو که بود فراز و نهال از بزرگ پوستر یه تخت داشت،باالي طالیی و قرمز روکش که نفره دو تخت

 رفت و گرفت ازم رو نقره حموم،فراز سمت رفتم برداشتم عکس از چشم حموم در شدن باز بودن،با

دیگه داخل بیا:زد صدام که نه یا داخل برم که بودم دل داخل،دو

 من به دیوار و در به زدن ذل بجاي میشه:گفت فراز که میکردم نگاه رو حموم دیوار رو در داخل،داشتم رفتم

کنی کمک

 رو نقره هاي لباس کمکش رفتم و کشیدم راحتی هست،نفس تنش لباس دیدم که طرفش چرخیدم شرم با

هستش اولی کشو بیار،تو رو پالستیکش اردك اتاقش تو از برو:کردن گریه به کرد شروع اوردم،نقره در

ببخشید.... واي:حموم تو رفتم باز و اوردم رو اردك از رفتم

میري؟ کجا:گرفت رو بازوم که بیرون برم خواستم

جا هیچ....من:طرفش گرفتم رو نکنم،اردك نگاه لختش بدن به کردم سعی

 هستیم،پس محرم هم به تو رو من نرفته که میکشی؟یادت خجالت نکنه:کرد من به رو پشتش و زد لبخندي

باشم لخت تو جلوي من که نداره عیب

برادر و خواهر یه مثه:گفتم و زدم پوزخندي

 به کرد شروع ریخت،که آب سرش رو آروم و خوابوند شکم به روش نقره و پاش رو انداخت پارچه یه

هم با که مهمه خیلی واست:اوردن در صدا خودش از و زدن پا و دست .....
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 وایساده سینه به دست سرش پشت که من به تمسخر با چرخوند رو سرش و گذاشت تموم نیمه رو حرفش

بعدش؟ خب:کردم کرد،اخم نگاه میجویدم رو لبم حرص از و بودم

 بخاطره فقط ندارم رابطه باهات ندارم،اگه دوس رو تو من سولماز:گفت لحظه چند از بعد و خورد جا سوالم از

خودته ....

 چیکار کردم خیس رو سرش اینکه از بعد بود این ندارم،منظورم دوس رو شما منم:گفتم و حرفش تو پریدم

سرش؟ رو بریزم شامپو بکنم؟همینجوري باید

 نبود،جواب بابام زور به اگه چاکشم،بدبخت سینه عاشق من میکرد فکر پررو ي گرفتم،پسره رو حالش خب

 هم به مرده هرچی از حالم اصال کنم، زندگی باهات سقف یه زیر بیام اینکه به برسه چه نمیدادم هم سالمت

بگیرم رو حالش و بگم بلند رو اینا ي همه میگه بزنه،شیطونه دست بهم بذارم برسه چه میخوره

فکري؟ تو چیه:اومدم در فکر از صورتم به آب قطره چند شدن پاشیده با

میکردي؟ فکر چی به:پرسید که دادم تکون رو سرم

 جور دروغی کرد،سریع فکر نمیشه حتی خونه این تو ها افتادم گیري عجب خدا بگیرم،اي رو تو حال اینکه به

 سر دستم از حموم تو دفعه یه اگه:گفتم میکرد نگاه من به جواب منتظر که فراز به و زدم لبخندي و کردم

دهنش تو بره کف اینکه چی؟یا بخوره

باشه؟ خودت با حمومش نمیشه:باال انداختم رو هام شد،شونه خیره بهم شک با و باال انداخت رو ابروش یه

 استرس خیلی اول ي دفعه نیستی،منم بدتر که من از بگیري،دیگه یاد باید و هستی مامانش نمیشه،تو نه

 بس از بشورم رو سرش خواستم وقتی یادمه بود ماهش یه نقره زمان میکردم،اون رو ها فکر همین و داشتم

 تختش رو لختکی بردمش کنم بیدارش نیومد دلم بود،منم برده خوابش پام رو که بود باال عملم سرعت

خورد حسابی درست سرما یه کارم این بخاطر که خوابوندمش

نبود؟ مامانتون پیش نقره مگه
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 رو ها کف که میکرد باز رو دهنش و میزد پا و دست تند تند نقره،نقره بدن رو کشید و کرد صابونی رو لیف

میذاشت اش نگه میومد اون داشتم کار که وقتایی که بودم گرفته پرستار بود،واسش خودم پیش نه:بخوره

 چه سکوتم از فراز دونم بگه،نمی چیزي بهم ترسیدم بردتش،که نمی مامانش پیش چرا که بپرسم خواستم

 که میشه ماهی یه بود،تقریبا خوبی خانم بیامرزدش بود،خدا سالش 40 حدود خانمه:گفت که کرد فکري

بود کرده سکته خواب کرده،تو فوت

 از و بوسیدم و گرفت فراز از رو بود شده تموم کردنش حمومش که رو نقره و بیامرزدش خدا:گفتم لب زیر

 دور حوله که حالی در فراز که میکردم پوشاکش داشتم و تخت رو خوابندم رو بیرون،نقره رفتم حموم

ببند تر محکم رو پوشاکش:وایساد من سر باالي و بیرون اومد حموم از بود پیچیده خودش

نمیاد دردش

 شیشه با و رفت کنم،بعد تنش رو لباسش که کرد کمکم و کرد درست رو وپوشاکش نشست کنارم خودش

 خودم به و بوسیدم رو بود شده قرمز که رو هاش لپ دوباره و گرفتم بغل تو رو برگشت،نقره خشک شیر

شد خیره ما به و من دست داد رو شیشه و تخت ي لبه نشست فشردمش،فراز

 که میکردم داشتم،حس دوسش میکردم،خیلی ناز رو صورتش انگشت سر با من و میبرد خوابش داشت نقره

 خدا و نبودم ناراحت اصال اما میشدم بیدار خواب از دفعه چند اینکه با هستش،شبها خودم ي بچه واقعا نقره

نیستم تنها من و داره رو نقره قبلیش ازدواج از فراز که میکردم شکر رو

داشتی؟ دوسش قدر همین بازم بود سروش ي بچه نقره اگه سولماز

گفتم بهتون قبال منکه:گفتم کنم نگاش اینکه بدون و کشیدم بلندي نفس .....

سروش ي بچه از منظورم.. نه...نه:کرد قطع رو حرفم ..........

 بري میشه..... هیچی:گفت میکرد تر سفت رو اش حوله که حالی در و شد بلند که رفت هم تو هام اخم

کنم عوض رو لباسم میخوام بیرون
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************

 بغل رو نقره رفتم و کردم مرتب رو ابروهام دست با و انداختم خودم به آینه تو نگاهی نیم عجله با

 پر خیل نظرم به که رو رژلبم و آینه طرف وبرگشتم شدم پشیمون که بیرون میرفتم اتاق از کردم،داشتم

 عصبی رو پاش و بود نشسته مبل رو پایین طبقه فراز بیرون، رفتم ا و کردم پاك دست پشت با رو بود رنگ

شد دیر باش عجب،زود چه:شد بلند دید رو من داد،وقتی می تکون

،بریم ام آماده من:کیفم تو گذاشتم و برداشتم رو نقره جوشیده آب اپن،فالس لبه از

 تعجب نهایت در اما"بده گیر آرایشم به که االنه" گفتم خودم شد،با خیره صورتم به و شد نزدیک بهم

شدي، خوشگل:زد لبخندي

مرسی:کردم جور و جمع رو خودم سریع ولی شد باز بناگوشم تا نیشم و شد گرد تعجب از چشمام

کنی عوض رو مانتوت بهتره:گرفت بغلم تو از رو نقره

نیست هم خوبه،تنگ که چی؟قدش واسه:کردم نگاه سفیدم مانتو به ناراحتی با

اورده باال روش نقره:گرفت رو ام سرشونه انگشت با

 سمت دویدم و زدم باشه،عق اورده باال روم یکی اینکه فکر کردم،از جمع رو صورتم ناخواسته

نیست چیزي که بچه لوسی،استفراغ چقدر تو دختر:گفت که شنیدم رو فراز دستشویی،صداي

 از که بود سفید خط یه فقط انداختم مانتوم به نگاهی اینه تو از و زدم آب صورتم به و باال گرفتم رو سرم

نیست چیزي اینکه: باشه افتضاح باید خیلی مانتوم میکردم کردم،فکر تعجب دیدنش

 کردم،در پاك کامل رو آرایشم و شستم صورتم حرص بود،با ریخته بهم آرایشم و بود شده سیاه چشمم زیر

 جلوي بود شده دوزي سنگ اش یقه رو که رو سفیدي مانتو با که دیدم رو فراز کردم باز که رو دستشویی

بپوش رو این بیا:بود وایساده در

نیست من مال مامانتو این: گرفتم ازش رو مانتو
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بیا و کن آرایش سریع هم ماشین،تو تو میرم نقره با خریدمش،من من:در سمت رفت

 کادو برام اون اینکه فکر بود،از خوشگل و ناز خیلی اما بود گشاد برام خورده پوشیدم،یه رو رفت،مانتو فراز

شد آب دلم تو قند و زدم لبخندي خریده

********

سردي اینقدر چرا:دستش تو گرفت رو من دست و شد نزدیک من به خونه،فراز در شدن باز با

 کنم فکر:کردم بود شده پارك شون خونه در جلوي که هاي ماشین به اي اشاره و دادم قورت رو دهنم آب

کرده،درسته؟ دعوت رو فامیلتون کل مامانت

کنارتم من نترس:گفت آروم و داد هلم تقریبا و کمرم پشت گذاشت رو دستش

 گذشتیم درختها میدون بود،از بزرگ خیلی اشون خونه"هستم تو کنار که اینه منم ترس دلیل"گفتم دلم تو

 خوش خیلی:کرد بغل رو من اول جون طرفمون،فریبا اومدن خندون که دیدم رو جون فریبا و مامان که

عزیزم اومدي

 نقره به اي توجه اینکه بدون و کرد سردي پرسی احوال فراز با و بود لبش رو لبخندي که بود مامان به نگاهم

 معنی نگاه فشرد،فراز خودش به و گرفت بغلش تو طوالنی نسبتا و بوسید رو ام گونه و من طرفم اومد کنه

خونه تو رفت بمونه من منتظر اینکه بدون و انداخت من به داري

ببینن رو تو که منتظرن همه که قشنگم عروس بریم:کشید گرفت رو من ودست زد تصنعی لبخند جون فریبا

 و دست شدت من،به سمت چرخید که ها نگاه ي همه و خوابید صداها و گذاشتم،سر خونه داخل که رو پام

جون من،سولماز ناز و گل عروس اینم:کمرم دور انداخت رو دستش جون بودم،فریبا کرده گم رو پام

 من و میکرد معرفی من به رو هاش فامیل تند تند جون گفتن،فریبا تبریک و زدن دست به کردن شروع همه

میدادم رو تبریکشون جواب و میزدم لبخند

جون خانم،سیما عروس خواهر اینم
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 چته اوي:شد بلند اعتراضش صداي که گرفتم بغل تو محکم رو سیما و عقب چرخیدم سریع سیما صداي با

شکوندي رو هام ؟استخون

بود شده تنگ واست دلم خیلی:شدم جدا ازش و بوسیدم رو اش گونه

 زنگ دقیقه به دم که بودي تو مزاحمه میکردم فکر من که اینی پس............نگو:باال انداخت رو ابروهاش

ما،دروغگو خونه میزدي

نزدي زنگ بهم چرا دروغگو،تو من:اش شونه رو زدم

 ات هوایی میزدم فراز،زنگ به انداختیمت بود،تازه نشده تنگ برات دلم چون:باال انداخت رو هاش شونه

کنی خرابمون خونه باز و برگردي که میکردم

پررو خیلی .........

جون سولماز:موند تموم نیمه رو حرفم جون فریبا صداي با

جانم؟:طرفش چرخیدم بود لبم رو لبخند که حالی در

جانم بگی بهم نشد دفعه یه خواهرتم ساله خوار،هیجده پاچه اي:گرفت نیشگون رو پهلوم آروم سیما

 ي بود،چهره ایستاده من منتظر خانمه یه کنار که جون فریبا سمت رفتم بدم اهمیت حرفش به اینکه بدون

دیدمش کجا نمیدونستم اما بود آشنا واسم خیلی خانمه

سخایی مهندس خانوادگیمون،خانم دوست میکنم معرفی:گفت فریبا که وایسادم روبروش رفتم

" خوشحالم خیلی باهاتون آشنایی از:سمتش کردم دراز رو دستم"نیست آشنا که سخایی،فامیلش سخایی

جون سولماز همچنین منم:فشرد رو دستم و زد لبخندي

 و نکردم ول رو ،دستش دیدمش جایی یه که بودم مطمئن و بود آشنا خیلی اش میشدم،چهره دیوونه داشتم

میکردم فکر داشتم و چشماش تو زدم ذل
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خانم فرشته سالم

"  سرم پشت که رو فراز پاي که عقب رفتم قدم چند و کردم ول رو دستش سریع و شد گرد چشمام"فرشته

ببخشید واي:کردم لگد رو میکرد پرسی احوال فرشته با و بود

 ندارم عیبی:گفت و کرد نزدیک خودش به رو من و انداخت ام شونه دور رو دستش و زد لبخندي فراز

شدي؟ آشنا جون فرشته با عزیزم

 میگم،امیدوارم تبریک:گفت فراز به و زد لبخندي بزن،فرشته لبخند کردم سعی و دادم تکون رو سرم

بشید خوشبخت

بشیم خوشبختر کن هستیم،دعا که خوشبخت

بیاري در رو مانتوت نمیخواي:کرد رها رو من فراز اون رفتن گرفت،با فاصله ما از و خندید باز فرشته

من به زد ذل و نشست من روبروي مبل روي که میکردم نگاه رو فرشته داشتم هنوز

توام؟ با سولماز:داد تکون رو من

بله؟:کردم نگاش

خوبه؟ حالت:خواب اتاق نزدیکترین به برد رو من و کشید رو دستم

آره:گرفتم دستام بین رو سرم و نشستم تخت ي لبه

خونه؟ بریم تونیم می نیستی خوب مطمئنی؟اگه:زد زانو پام جلوي

کجاست؟ خوبم،نقره که گفتم:کردم تعجب محبتش از

 مامانم رو این ، فاطمه پیش:طرفم گرفت و برداشت رو بود اتاق صندلی رو که رو رنگی آبی دکلته لباس

خریده واست

بپوشم؟ رو لباس سالن،این تو مرد اونهمه جلوي بگی نمیخواي که تو:انداختم لباس به نگاهی نیم
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بپوشی؟ میخواي چی پس:تخت رو انداخت رو لباس

خوبه؟ این:اوردم در رو ام نقره دامن و نقره،کت ساك تو از و اوردم در رو مانتو

بپوش خواستی چیزي هر نمیدونم من:باال انداخت رو اش شونه اما زد کمرنگی لبخند

 چه طرف که نمیکرد ام فرقی باشه،هیچ کرده تاییدش یکی قبلش که میکردم کاري همیشه چون بودم مردد

 اول دفعه اومد یادم کردم نگاه دستم تو دامن و کت باشه،به داشته نسبتی چه باهم و باشه داشته سالی و سن

میشم متشخص هاي خانم مثه و میاد بهم خیلی که بود گفته سیما پوشیدمش که

میپوشی رو خب؟کدوم:بهم زد ذل و صندلی رو نشست فراز

؟ بیرون برید این،میشه:باال گرفتم رو دامن و کت

 عوض رو لباست دیگه اتاق یه تو برو ناراحتی اگه تو راحتم اینجا من:گفت لجاجت با و داد تکون رو سرش

کن

 میرم من...... نرو نرو:شد بلند جاش از لبخند با که بیرون برم اتاق از خواستم و دستم رو انداختم رو لباسم

بیرون

 فراز و شد باز اتاق در که میپوشیم رو کت زیر تاپ داشتم و اوردم در رو لباسم و بیرون رفت اتاق از فراز

؟ برگشتید چی واسه......وا:جلو گرفتم و برداشتم تخت رو از رو داخل،مانتوم اومد

تو پیش بیارمش گفت مامان میکرد گریه نقره:کرد بهم رو پشتش و پایین انداخت سرشرو سریع

 اینجا من میپوشی رو لباست تو تا:میخورد رو فراز آستین سر داشت که دیدم بغلش تو رو نقره تازه

سالن تو برگردم تو بدون و نقره با اگه میکنه شک مامان میمونم،چون

بریم:سرم رو انداختم رو داشت اي نقره دوزي نوار روش که سفیدي شال و پوشیدم رو لباسم سریع
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 رو لباس این که خوشحالم:گفت آخر و کرد نگام لحظه چند و بغلم تو گذاشت رو نقره و شد نزدیک بهم

کردي انتخاب

در سمت رفت و کرد اخم بهم که زدم ،لبخندي"اومد خوشش جون آخ"شد آب دلم تو قند

 بهش نباید خرمه خوده شد،تقصیر ناراحت که کردم چیکار من داره،مگه خوددرگیري این واه"برد ماتم

متنفرم ازش که من نداره دوسم اون کیه؟اگه کرده فکر شده پررو میخندیدم،خندیدم "

دیگه بیا:اومدم در فکر از فراز صداي با

 بلند کف و سوت صداي بیرون،دوباره رفتیم اتاق از هم با و گرفتم رو بود کرده دراز سمتم که رو دستش

 من به بعد و زد حرفی جون فریبا به عصبانیت با که فاطمه به افتاد چشمم میزدم لبخند که حالی در شد

میزنه رو زیرآبت داره فاطی:گفت آروم فراز اما باشم خیال بی کردم رفت،سعی غره چش

 در باهاش کن سعی و نده محلش زد حرفی اگه میشناسم رو خواهر من:گفت که کردم نگاش تعجب با

میده باد بر رو دودمانت که نیوفتی

میکنم ادبش خودم کرده غلط

 میخواد کی حاال:گفت میداد دست فراز به حالی در و جلو اومد و برداشت ستون از رو اش تکیه از سیما

کنه؟ اذیت رو من کوچولی خواهر

کنه؟ اذیت منو خانم داره جرات کسی هیشکی،مگه: گفت و خندید فراز اما باال انداختم رو ابروم

: "میزنه سوت داره جوري چه دخترش ببینه تا بود خالی مامان جاي"زد سوت و کرد غنچه رو لبش سیما

بدون رو فراز آقا سولماز،قدر بحالت خوش واقعا .....

بیا لحظه یه جون سیما

 لبخندي عصبانیه،سیما که بود معلوم زدنش صدا نوع از و بود وایساده سالن اونور که بود مامان صداي

اجازه داره،با کارم مامان که برم من خب:زد
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 رو گذاشت رو دستش فراز که میکردم بازي نقره با نشستیم،داشتم نفره دو مبل رو رفتیم هم فراز و من

ناراحتی؟:زد لبخندي بهم که کردم جور و جمع رو خودم زانوم،سریع

نه:دادم تکون رو سرم

 اون انرژي،از پر و شیطونه خیلی:کرد اشاره بود وایساده مامان کنار که سیما به و کرد نزدیکتر بهم رو خودش

میکنه توجه جلب جمع تو که هست دخترهایی

 الکی و میکرد نگاه رو اطرافش کنه توجه مامان حرفاي به اینکه بدون خیالی بی با که کردم نگاه سیما به

 نگاه فراز به چشمی زیر "میاد؟ خوشش دخترها جور این از فراز سیما،یعنی خوشبحال"میداد تکون رو سرش

 خوشش من از فراز حتما اونوقت بودم سیما مثه منم کاشکی"میکرد نگاه سیما به داشت هنوز که کردم

 من متنفرم؟آره ازش خودم وقتی نداره دوسم اون که اینم نگران چرا من"لرزیدم خودم به فکر این از"میومد

هستن هم مثه اشون میاد،همه بدم مردها ي همه ار متنفرم،من ازش "

هستما شما با خانم سولماز

بله؟؟؟

 در نظرت:گفت میکرد بازي دستم با که حالی در و دستش تو گرفت رو دستم و پایین انداخت رو سرش

چیه؟ سخایی خانم مورد

 زده ذل ما به میگرفت پوست پرتقال که حالی در و بود نشسته برومون رو درست کردم نگاه رو برم و دور

 رو لبخندم جواب و کرد نگام تعجب با فرشته و گرفت ام خنده خودم فکر این از"ببره دستش کاشکی"بود

داد

میکنه نگاه خیلی:گفتم بود من جواب منتظر هنوز که فراز به و پایین انداختم رو سرم

 از یکی به دادش و گرفت ازم رو میزد چرت بغلم تو داشت که رو نقره و شد بلند و خندید بلند فراز

و بودیم توش قبال که اتاقی تو برد خودش با و گرفت رو من دست برگشت و خدمتکارا
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 راحت:گفت میکردم نگاش تعجب با که من به و کشید دراز خودشم و تخت رو انداخت و اورد در رو کتش

باش

خوبه؟ حالت: نبود عادي اصال رفتارش بودم ترسیده

خوبی؟ تو خوبم من:گفت تمسخر با و سرش زیر گذاشت رو دستش

اتاق تو اومدیم یهو نیستی،چرا خوب نه:برخورد بهم

کنم خلوت زنم با خواست دل خوب:گفت و زد لبخندي

 زده ذل همه اونجا خب.......خب،نرو خیلی:گفت و نشست که بیرون برم اتاق از خواستم و چرخیدم حرص با

 محض و بدم انجام رو حرکات اون که شدم مجبور منم میگذره چی ما بین که بدونن میخواستن ما به بودن

بگم پرت و چرت مورد در نباشیم ساکت اینکه

بودي؟ مجبور چی واسه

داریم،فهمیدي؟ مشکل هم با ما که بفهمه هیشکی نمیخواد دلم من اما نداریم جالبی زندگی تو و من درسته

کنیم بازي نقش دیگران جلوي یعنی آره:نشستم تخت لبه و دادم تکون رو سرم

تیزي که میاد خوب،خوشم دختر آفرین

بدونم؟ منم بگی بهم داریم؟؟؟میشه مشکلی چه هم با تو و نفهمیدم،من رو چیزي یه من فقط

 میترسی،نگو من از تو:باال انداخت رو ابروش که عقب رفتم قدم کرد،چند باز رو پیراهنش باالي هاي دکمه

بود معلوم ضایع حرکت از که نه

نمیترسم: کردن بازي شالم گوشه با کردم شروع و پایین انداختم رو سرم

 قدمی یه بود،درست شده گرد ترس از چشمام و چسبدم دیوار طرفم،به اومد و شد بلند تخت از سرعت به

میترسی؟ ازم چرا:گفت شمرده شمرده و وایساد ام
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کنی اذیتم که کردي ازدواج...من با....تو:گفتم لکنت با میخورد صورتم به نفساش

ناهاره وقت بگذریم........ میبینم رو ضعفت وقتی ولی کنم اذیت رو تو نمیخوام من:زد لبخندي ......

 منم بذار میگی خودت میبینی،با رو من ضعف وقتی اما:گفتم میلرزید که صداي با و جلوش گرفتم رو دستم

 عرضه وقتی نکنم اذیتش هستم شوهرش منکه چرا کردن اذیت بگم،همه زور بهش منم کنم،بذار اذیتش

درسته؟ میکنی رو فکر کنه،همین دفاع خودش از از نداره

 سر با و زد لبخندي کشید،بعد عمیق نفس چندتا و شد پشیمون که بزنه حرفی خواست کرد نگام عصبی

 اینقدر خانمم نمیاد خوشم اصال من و میکنی گریه زود خیلی:کرد پاك ام گونه رو از رو من اشکاي انگشت

کنه گریه زود

رو من تو نمیکنم گریه که الکس .....

میکنی،درسته؟ گریه ترس از تو و میترسونم رو تو من:حرفم تو پرید

 صدام فرشته که میگشتم سیما دنبال سالن،داشتم تو رفتم اون بدون و دادم فشار هم رو دندونام حرص از

 رفتم و زدم لبخندي زور هست،به ضایع خیلی دیدم که بزنم نشنیدم به رو خودم خواستم زد،اول

بله؟:طرفش

دارم مهمی کار هستش؟باهاش کجا جان فراز:کنار زد رو بود ریخته صورتش تو که رو موهاش انگشت سر با

" بزنم صداش میرم:کردم اشاره اتاق به و کشیدم عمیقی نفس "توه قبر سر جان فراز

پیشش میرم عزیزم،خودم نکش زحمت:شد بلند

میرم خودم من باشید راحت شما نه:کردم جور و جمع رو خودم سریع ولی خوردم جا حرفش از

 سمت به که حالی در و زد اي پیروزمندانه لبخند هم پیشش،فرشته برم که زد صدام فاطمه حین همین در

داري کارش میگم فراز به:گفت میرفت اتاق
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 چندتا میون که فاطمه سمت رفتم بود فرشته پیش به حواسم ي همه که حالی در و کردم تشکر ازش ناچار

بود من منتظر و بود وایساده خانم

بله؟

نمیکنه؟ اذیتت که عزیزم؟نقره خوبی:بغلم داد رو نقره فاطمه

آرومیه دختر خیلی نه

 آروم هم خوشگلیش هستش،هم بیامرز خدا نهال بره،شبیه قربونش عمه الهی:گرفت ناراحت رو خودش

بودنش

بیامرزدش خدا:گفتم بده رخ ام چهره تو تغییري اینکه بودن،بدون کرده زوم من رو همه

 عمه نشیا،خب ناراحت ازم وقت یه جون سولماز:من دست رو گذاشت رو دستش و کشید آهی هم فاطمه

 کسل و شده الغر خیلی نقره نظرم میسوزه،به واسش دلم و دارم دوسش خودم ي بچه مثه اشم

..........هستش

 هم تر تپل نقره منکه نظر به نه:کرد قطع رو میرفت،حرفش غره چش بهش که حالی در جون فریبا

میرسه بهش خوب جون سولماز شده،معلومه

 نقره باشه هرچی خب نمیرسه،اما بهش نمیگم منکه:گفت جانبی به حق لحن با و کرد نگاه مامانش به فاطمه

کنه بزرگ رو شوهرش سابق زن ي بچه نداره دوس زنی هیچ خب... و هستش هوو ي بچه

"  و کردم جزم رو عزم تمام"بگیر رو زنیکه این حال و بگو چیزي یه وایسی اینجا اینکه جاي سرت،به تو خاك

دارم دوس خودم ي بچه مثه رو نقره من جون فاطمه نه:گفتم

 به نکنیا،اما بد برداشت حرفم از وقت نداري،یه دوسش نگفتم که شم،من فدات من الهی:داد فشار رو دستم

دیگه شده الغر اینجوري که داره مشکلی یه نقره نظرم
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 قربونش اش خاله الهی:بوسید رو نقره و شد خم جلو شد،اومد پیدا کجا از سیما کله و سر دفعه یه نمیدونم

بره

 بهتون آدرسشو میشناسم،میخواد خوب خیلی دکتر یه من اتفاقا:گفت فاطمه به و کرد پرسی احوال همه با بعد

بدم؟

میبرم رو نقره خودم بده رو بده،آدرسش خیرت خدا آره:گفت عجله با فاطمه

داره وسایل خودش نداره،اونجا ایرادي هیچ نبري ام نقره:کرد کج رو سرش سیما

دیگه؟ نمیشه،متخصص که نبرم؟اینجور رو نقره یعنی:گفت تعجب با

 آخه دوستم اش منشی با من نباشید نگران بده،اما وقت بهتون هم زودي این به نکنم معروفه،فکر خیلی آره

میام باهاتون من بدید خبر من به برید خواستید که روزي رفتم،اصال پیشش دفعه چند خودمم

چیه؟ دکتره این فامیل:پرسید ها خانم از یکی

نیکبخت دکتر

 دکتر یه دنبال رفته،منم ایران از که وقتیه چند پسرم دکتر مطمئنی؟آخه کارش از:گفت باز خانمه همون

پیش ببرم رو ،بردیا ماه این معاینه واسه که میگشتم خوب

سالشه؟ چند پسرتون

ماهشه شم،سه فداش الهی ..........

 ضعیفه؟من چشماش ماه سه ي سرم،بچه بر خاك:صورتش تو زد آروم و شه تموم خانمه حرف نذاشت سیما

نمیدونم دیگه بچه واسه اما بود خوب خیلی کارش رفتم پیشش خودم

چیه؟ دکتر مگه:پرسید شک با و کرد اخم فاطمه

دیگه پزشک چشم:گفت جانبی به حق لحن با
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چی؟ واسه پزشک چشم اونوقت:گفت تمسخر با

 روز چون شماهست چشماي از پیشش،مشکل برید شما اینکه واسه:گرفت من از رو نقره و زد لبخندي سیما

 شما چرا سوال بوده،یه گرفته پرستار واسش فراز زمان اون اینکه بود،مثه الغر خیلی دیدم رو نقره ما که اولی

خودتون ي بچه مثه که ......

 پریدم حرفتون وسط جون سیما ببخشید:سیما حرف وسط پرید میشه خراب داره اوضاع دید که جون فریبا

میز سر بریم بهتره حاضره ناهار ها،اما

 خودش واسه رفت نفر اولین و داد تکون سري و کرد نگاه میخندید ریز که سما و من به عصبانیت با فاطمه

نشست سالن گوشه رفت و کشید غذا

 خب بگردم دورت من خواهر،الهی عاشقتم من یعنی سیما:دادم فشار محکم رو بازوش کردمو نگاه سیما به

گرفتی رو حالش

 که نایستی ماست مثه بعد دفعه که بگیر یاد ها بازي جلف این جاي به:گرفت فاصله ازم و کرد اخم بهم

 تو اونوقت میده دستت ام آینه میکنه سیاهت بره قربونت جونم با پررو،داره ي بگن،دختره چیزي بهت

 جلوم ببینه رو من وقت هر که میوردم سرش به بالي بود من شوهر خواهر میکنی،اگه نگاهش وایسادي

کنه تعظیم

میسوزه واسش تو،دلم ي آینده شوهر خواهر بیچاره:اوردم در واسش رو زبونم

کجاست؟ جونت شوهر بسوزه،حاال خودت واسه دلت:بغلم داد رو نقره

 توش کردم،هیشکی باز رو اتاق در بزنم در اینکه بدون و اتاق سمت دویدم و افتادم فرشته یاد تازه

کشیدم راحتی نفس و بستم رو نبود،چشمام

آشنایی واسم خیلی دیدم،آخه جا یه رو شما من نظرم به
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 من واسه خیلی هم شما ي قیافه اتفاقا:طرفش بود،برگشتم وایساده سرم پشت درست که بود فرشته

دیدمتون کجا نمیدونم آشناست،اما

بود خوبی زن بیامرزدش مامانشه،خدا شبیه خیلی:کرد نوازش رو نقره اي گونه

 فراز پیش برم خواستم و گرفتم فاصله فرشته میکنه،از نگاه ما به و ایستاده بابام کنار که دیدم رو فراز

اومد یادم آهان:گفت

 عروسک همون تو:داد فشار و ام شونه رو گذاشت رو دستش که ایستادم طرفش برگردم اینکه بدون

بود اش دیوونه سروش که سروشی،همون کوچولوي

بودي همدمش شبا که اش معشوقه هم تو و:گفتم بغض با و چرخیدم

شناختیم که میدونستم اول همون از:خندید بلند بعد. هستم هنوزم

میکنه ازدواج داري؟داره خبري سروش از:باال انداخت رو ابروش بهش،یه شدم خیره و نگفتم هیچی

 اون واسه دلم نیست،فقط مهم واسم اصال:گفتم فراز سمت میرفتم که حالی در و باال انداختم رو هام شونه

کنه ازدواج باهاش قراره که میسوزه اي سوخته ستاره

 بهت فرشته:پرسید آروم و جلوم گذاشت رو غذا نشستم،بشقاب فراز کنار و کردم پرسی احوال بابا با ناچار

میگفت؟ چی

 باهات اینکه میگشت،مثه دنبالت:بغلش تو گذاشتم رو کنه بشقاب تو دست که میزد پا و دست که رو نقره

داشت کار

پیش ساعت یه نه میکنم صحبت پیش دقیقه چند مورد در دارم من:گفت عصبی صداي با

 که گفتم آشناست،منم واسش خیلی ام قیافه که گفت بهم:رفت و شد بلند و کرد نگاه ما به تعجب با بابا

نیست،همین اینجوري من واسه
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 زمینی سیب دهنش،خواستم تو کرد سریع ام نقره و نقره دست داد زمینی سیب تیکه و داد تکون رو سرش

نکن دخالت میدم،تو زمینی سیب بهش میخواد دلم خودمه ي بچه:گفت که بگیرم رو

شده سرد بخور رو غذات:کرد اشاره غذا ظرف به و زد لبخندي که کردم نگاش ناراحت

بفرمایید:طرفمون اومد نوشابه لیوان دوتا با سیما که خوردن غذا به بودم کرده شروع تازه

 سمت رفت و داد رو جوابش هم گرفت،سیما ازش رو ها نوشابه و کرد پاك دستمال با رو دهنش فراز

 که گفت زد زنگ بهم محسن میرفت،دیروز یادم راستی،داشت:گفت من به و برگشت دفعه آشپزخونه،یه

پیشش بري میتونی و برمیگرده شنبه

شی الل الهی داشتم،سیما کم رو همین خدا واي"میکرد نگاه رو من اخم با که کردم نگاه فراز به "

نداره ایرادي گفتم تو طرف از نبوده،منم رفتی که پیش دفعه که کرد معذرتخواهی هم کلی:داد ادامه سیما

 موردش در خونه تو: گفت عصبی و لبم رو گذاشت رو دستش که بدم توضیح واسش ،،خواستم سیما رفتن با

میکنیم صحبت

خونه بریم بپوش رو مانتوت برو زود: عصبانیه خیلی که بود بست،معلوم رو چشماش و داد تکیه مبل به بعد

مهمونی که هنوز زشته آخه ولی ........

االن همین بپوش رو مانتوت برو:گفت و کرد باز رو چشماش

 معذرتخواهی همه از داشت بیرون،فراز اومدم و برداشتم رو نقره وسایل و پوشیدم رو مانتوم و اتاق تو رفتم

 سریع که کرد اشاره من به بعد و بره مجبوره که اومده پیش واسش مهمی کار که میگفت و میکرد

کنم خداحافظی

 پشت تقریبا من و میرفت تند تند بیرون،فراز رفتم خونه از فراز دنبال و کردم روبوسی جون فریبا و مامان با

 چشمی شدیم،زیر ماشین سوار و بهم داد رو نقره کنه نگام اینکه بدون و وایساد ماشین دویدم،کنار می سرش
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 ترسم که بود خونه هاي بود،نزدیک زده بیرون گردنش رگهاي و بود قرمز صورتش عصبانیت کردم،از نگاش

بدم توضیح واسش خواستم و کنار گذاشتم رو

من فراز ..........

میکنم ات خفه خودم دستاي با ،میکشمت آشغال هرزه شو خفه:دهنم تو زد دست پشت با

دکت اون:گفتم میومد در زور به که صداي ،با کردن گریه به کرد شروع نقره و شد جاري اشکام ............

بشنوم رو صدات شو،نمیخوام خفه نیستم تو با مگه:صورتم تو زد دوباره

بزنم حرف من بذار:زدم داد تقریبا و صورتم رو گذاشتم رو دستم

شو پیاده:گرفت ازم رو نقره ، وایساد خونه در جلوي

 رو کشیدم رو بود خون غرق که کشیدم رو میشست،شال رو اشون خونه در جلوي داشت کناریمون همسایه

 و کرد باز رو ورودي در و داخل اومد سرم پشت هم خونه،فراز تو رفتم سریع و کردم سالم آروم و صورتم

کردن گریه به کرد در،شروع کنار مبل ي لبه به خورد ام گونه و زمین افتادم که داد هل رو من

 خب:کرد بلند زمین رو از رو من و گرفت شال زیر از رو موهام و طرفم اومد و زمین رو خوابوند برد رو نقره

محسن آقا سراغ بریم

میرفتم پیشش که میگم،روانشناسیه راست دکترمه،بخدا اون:حرفش تو پریدم

فطرت پس دروغگو: زد داد و کشید شدت به رو موهام

 قرار هان؟باهاش میزنی صدا اسم به رو دکترت تو:طرفم اومد و کرد باز رو کمربندش و زمین رو کرد پرتم

میزاري

 زنگ میزنی؟بهم صدا اسم به رو دکترت بده،تو توام؟جواب با هرزه:زد داد زمان هم و زد رو ضربه اولین

میزنید؟
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 هست،بخاطر سیما دوست داداش:نخوره صورتم به کمربند هاي ضربه که صورتم جلوي گرفتم رو دستم

بپرس سیما از بزن زنگ میگم،اصال راست مامانم جون میگم،به راست بخدا.... اسم به همین

 دروغی همچین که خرم من کردي کردي؟فکر فکر چه تو:زد پهلوم به تالگد چند بعد خندیدن به کرد شروع

 از نمیپوشه رو لباس اون مردا جلوي که میکشه آب جانماز من واسه تو،خانم مثه کثافتی یه میگی؟خواهرتم

کردي؟ فکري چه میکنه،تو کاري کثافت باهم و میذاره قرار غریبه مرده یه با اینور

 بدبین همه به که شکاك روانی هستی،یه روانی دیوونه یه میکنم فکر:وایسادم جلوش و شدم بلند زور به

 رو نهال چقدر خدا که میکنم داري،فکر شک من به حاال که میکردي غلطی چه خودت نیست هستی،معلوم

 من چقدر میکنم گذاشته،فکر راهم سر رو تو که میومده بدش من از چقدر و مرد که داشته دوس

...........بدبختم

 میگی،اما راست داري کنم فکر بسوزه،که واست دلم که گفتی رو اینا طرفم اومد باز که ها پله سمت رفتم

خوندي کور

 نشستم،خودش در پشت و کردم قفل رو در و اتاقم سمت دویدم و باال رفتم ها پله از برسه بهم اینکه از قبل

 باز اگه میشمارم سه نمیرسه؟تا بهت دستم تو اون رفتی کردي نشکوندمش،فکر تا کن باز:زد در به محکم رو

میشکونمش نکردي

 محکم رو خودش بعد و سه:گفت که شنیدم رو اش نعره ،صداي بیرون کشیدم رو تخت،چمدونم زیر از رفتم

 جیب تو از رو ام پزشکی داخل،مدارك میاد اون و میشکنه اتاق در بعد ثانیه چند تا که داشتم زد،یقین در به

 رو گلوم زیر و داخل کرد پرت رو کردم،خودش باز رو در بشکونه رو در اینکه از قبل و اوردم در چمدونم

 نکردي باور رو حرفم باز اگه ببین رو اینا قبلش اما بزنیم نیست مهم واسم:جلوش گرفتم رو گرفت،مدارك

بکن باهام خواستی کاري هر

خوندنشون به کرد شروع و نشست در پشت و گرفت ازم رو کاغذها و کرد ول رو من

میکنه گریه داره:گفتم ترس با میومد پایین طبقه از نقره گریه صداي
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کن آرومش برو:کنار کشید در پشت از رو خودش

 گلم اومدم هیس هیس:کرد بغل رو نقره و سالن تو رفتم و کردم یکی دوتا رو ها پله و بیرون رفتم اتاق از

آروم باش ،آروم

 هر"در سمت رفتم و برداشتم زمین رو از رو شالم بود ها پله به حواسم که بود،درحالی باال طبقه هنوز فراز

هستش دره جهنم این از بهتر برم جایی "

نه خدایا:بود قفل دادم،در فشار رو در دستگیره آروم

 و برداشتمش و شدم خم بود،سریع افتاده مبل کنار که فراز کلید دست به افتاد چشمم که نشستم در پشت

کرد باز رو در

میبرن تشریف کجا خانما خانم به به

 بست رو خونه در و نزدیک اومد گلوم،فراز تو اومد بزرگ بغض یه بجاش و شد محو بود لبم رو که لبخندي

 گریه به کرد شروع و شکسست نشست،بغضم بروم رو خودش و مبل رو نشوندم و گرفت رو بازوم و

کرد گریه هم نقره من با کردن،همزمان

کنم؟ آروم رو ها کوچولو خانم از یکی کدوم اول من حاال:زد زانو پام جلو اومد فراز

 کوچولو خانم این خب:شد آروم که دستش داد رو اش جغجغه و زمین رو گذاشتش و گرفت ازم رو نقره بعد

دیگه کوچولوي خانم یه شد،میمونه حل مشکلش که

نزدن دست من به:عقب کشیدم رو دستم که دستش تو گرفت رو دستم

خانمی سولماز:گرفت رو دستم باز

مرد
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 چیکار دارم نمیفهمیدم بودم عصبانی کردم،بخدا بمیره،ببخشید،غلط من خانمی نکنه خدا:گرفت گاز رو لبش

میکنم،سولماز؟

 نوازش به کرد شروع و کرد بغلم و پایین کشیدم شد،آروم بیشتر ام گریه و صورتم رو گذاشتم رو دستام

من ي فرشته:کردنم .....

داشت؟ چیکار باهات فرشته:بیرون اومد بغلش از سریع

 رو موبایلم شماره داري،هیچی غیرت شوهرت رو میاد خوشم:زد لبخندي بعد اما کرد نگام تعجب با

کنه دعوتمون شب یه میخواد گرفت،گفت

همین؟:گفتم تردید و شک با

دیگه؟ کردیم آشتی هم با ما همین،حاال آره:بوسید رو ام گونه

 رو کردم پرت رو خودم و اتاقم تو رفتم بدم رو جوابش اینکه میکرد،بدون درد خیلی شدم،پهلوم بلند زور به

 رو لباسام خوابیده شده،همونطور کبود بودم مطمئن که بود حس بی صورتم طرف یه و میکرد درد تخت،سرم

 شده مردگی خون بدنم از جا چند و بود شده قرمز راستم سمت ،پهلوي اتاق گوشه کردم پرت و اوردم در

برد خوابم میکردم نفرین رو بابام که حالی در و شد جاري اشکام بود،باز

میگیره رو ات بهونه داره شده تنگ واست دلش اي نقره دیگه خانمی؟پاشو سولماز؟سولماز

 شکمم رو گذاشت رو نقره و زد لبخندي بودن،فراز نشسته سرم باالي نقره و کردم،فراز باز زور به رو چشمام

شد؟ چی:کرد بلند رو نقره شد،سریع بلند اخم صداي که

هیچی:باالتر کشیدم رو پتو

نیست تنم لباس نکن:شدم مانعش که پایین بکشه رو پتو خواست و تخت رو گذاشت رو نقره

 رو گذاشت رو دستاش دید رو من بدن کشید،وقتی روم از رو پتو و گرفت دستش یه با رو دستم دوتا

کردم؟ چیکار من واي:سرش
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 برو:بهش کردم رو پشتم و خودم رو کشیدم رو پتو بود،باز شده سیاه کامال که کرد نگاه رو پهلوم و شدم خم

بیرون

 کمد تو از رفت و برگشت که میگذشت رفتنش از ساعت نیم بیرون،تقریبا رفت اتاق از و کرد بغل رو نقره

دکتر بریم ،پاشو خوابوندم رو نقره:برداشت لباس

نمیام:پتو زیر کردم رو سرم

که هم ات باشه،گونه شکسته پهلوت شاید اما ببینیم نمیخواي و متنفري ازم میدونم:نشست تخت کنار ......

 دکتر من:میسوخت هم لبمم میکرد،گوشه درد کم ام،خیلی گونه رو کشیدم رو دستم و اوردم در رو سرم

نمیام

اینجا بیاد دکتر میگم میزنم زنگ من پس:شد بلند

 که سوالی اولین بیاد دکتر اگه هستی؟بعدش من نگران که بدي نشون مخواي االن یعنی:زدم پوزخندي

 واي.....دارم شک زنم به من بگی بگی؟چطوره بهش میخواي اورده،چی سرم رو بال اسن کی که اینهه میپرسه

 رو اسمش که مردي اون که بده توضیح نذاشتم و کردم شک اسم یه بخاطر خواهرم به من بگو نه ببخشید

زدمش مرگ حد به کیه،اول اورده ......

 کنم چیکار بگو تو کردم،اصال غلطی چه میدونم خودم بسه،من خدا رو تو سولماز:دهنم رو گذاشت رو دستش

هان؟ ببخشیم که

برم من بذار فقط:برداشتم رو دستش

این از غیر به چیزي هر:شد جاري چشماش از اشک قطره یه

"  نه بخشیدمش،نه که میگم بهش داره میکنه،گناه گریه من بخاطر میکنه،داره گریه داره واي

 که میسوخت من واسه دلش اون میکردم التماسش من و میزد کتک رو من داشت وقتی نمیبخشمش،مگه

میخوام من:بستم رو چشمام"سوخته براش من دل حاال ...
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نشه تکرار دیگه میدم ببخش،قول رو من خدا رو تو:گرفتم آغوشش تو و گرفت رو دستم

کردي؟ ازدواج باهام چرا بگی بهم که شرطی به اما داري،میبخشمت قول که قبل سري مثه

 بهم چرا تو:گفت و ایستاد روبروم اومد طوالنی نسبتا سکوت از بعد و زدن قدم به کرد شروع و شد بلند

بودم مجبور تو،منم مثه کرد،منم مجبورت بابات اصل بودي،در مجبور دادي؟تو مثبت جواب

 االنم،من زندگی این از تر سخت نه اما بود میکردم،سخت رو ام زندگی داشتم من بودي؟فراز مجبور چرا

 بازي نقش باید میشه؟چرا عوض رفتارت دقیقه به دقیقه میشی؟چرا عصبانی چرا تو که نمیفهمم اصال

بریم؟ پیش باید کی تا کجا تا چی؟ آخرش کنم؟اصال خوشبختی به تظاهر باید کنم؟چرا

بابام خونه برگردم باز نمیخواد داغونم،داغون،دلم بخدا فراز:سرم رو گذاشتم رو دستم

 که سروشم مثه منم میکنی فکر تو نکنه:شد خیره بهم و گرفت دست با رو ام چونه و شد خیز نیم تخت رو

؟ کنم ولت

بفهم رو نکرد،اینو ول منو اون گرفتم طالق خودم من فراز:گفتم عصبی و زدم کنار تندي به رو دستش

 بریم شو حاضر پاشو باش،حاالم داشته صبر شه،فقط درست چیز همه که میدم قول بهت:زد کمرگی لبخند

دکتر

بخیر نیست،شب چیزیم من:خودم رو کشیدم رو پتو و کشیدم دراز تخت رو دوباره

سولماز:کنار اومدم .....

نمیشنوم رو اش گریه صداي باشه خودش اتاق تو بیاري رو نقره اگه میشم ممنون:حرفش تو پریدم

کجایی تو پس خدایا:کردن گریه به کردم شروع منم و بست سرش پشت رو در و بیرون رفت اتاق از
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 آینه به اینکه بدون و شدم بلند تخت از زیاد درد با و زور شدم،به بیدار که بود کرده طلوع تازه خورشید

 رو سرم فراز صداي زدم،با زار دل ته از و نکردم بلند مهر رو از رو سرم آخر سجده گرفتم،تو وضو کنم نگاه

بله؟؟:کردم پاك رو اشکام و کردم بلند

 درد:داخل اومد و برداشت در چارچوب از رو اش بود،تکیه قرمز چشماش و بود ژولیده و درهم اش چهره

دکتر بریم بیا نکن بازي لج داري؟سولماز

بخواب برو تو نیست چیزیم:کشیدم دراز تخت رو رفتم کنم جمع رو جانمازم اینکه بدون

 و شد عقب،بلند کشیدم رو خودم و کردم اي ناله که پهلوم رو گذاشت رو دستش و نشست کنارم اومد

میگردم بر االن:کرد تنم و نشوند زور به رو من و برداشت جالباسی رو از رو مانتوم

سولماز؟:پایین رفتم ها پله از آروم آروم منم و اتاقش تو رفت فراز

اینجام

کمکت؟ بیام نکردي صبر چرا:پایین اومد ها پله از بود بغلش تو نقره که درحالی

 زیر و اومد سرم پشت بیرون،اونم رفتم و کردم باز رو خونه در بزنم حرفی اینکه بدون و زدم پوزخندي بهش

بشم ماشین سوار کرد کمکم و گرفت رو بازوم

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

 خوردم که گفتم دکتر به بیمارستان بودم،تو فراز اتاق کردم،تو باز رو چشمام خونه در زنگ صداي با

 بر:گفت و زد لبخندي هم میگم،دکتر راست:گفتم آروم و پایین انداختم رو سرم کرد نگاهم بدجور زمین،وقتی

 فراز سر کلی اینکه از بعد دیگه؟و هستن ایشون افتادن عامل:گفت و کرد اشاره فراز به بعد لعنت منکرش

 که زیادي دردي بخاطر بود،اما نشکسته شکر رو خدا که گرفت عکس صورتم و پهلو از کرد بیداد و داد

 میکرد تشویقم نشونه فراز که جوري آروم میزد آمپول بهم که زد،پرستاري بخش آرام و مسکن بهم داشتم

 چی که کنم شکایت که بگم بهش میخواست دلم نداشتم رو اش حوصله کنم،اصال شکایت ازش برم که

بابام؟ خونه برگردم و بگیرم طالق بشه؟دوباره
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 برداشتم رو پستونکش تخت کنار میز رو از کنه گریه و شه بیدار اینکه از خورد،قبل تکونی بود کنارم که نقره

 یخچال در آشپزخونه،رو تو رفتم و کردم باز رو در کنون غر میزدن،غر رو خونه در دهنش،هنوز تو گذاشتم و

نمون من منتظر برنمیگردم ظهر زیاد احتمال شرکت،به رفتم بخیر،منم صبح سالم:بود چسبیده اي نوشته

کردم؟ باز کی واسه رو در من ،پس خونه نمیاد گفته اینکه "در سمت چرخیدم و گرفتم گاز رو لبم "

 در شدن باز نبود،با حیاط تو کس هیچ و بود بسته خونه کردم،در نگاه رو حیاط تو و پنجره سمت رفتم سریع

سل صد و سالم:پریدم جا از هال .............

 قلبم بود،صربان زده خشک بود باز دهنش که درحالی سیما به کردم رو پشتم و ام گونه رو گذاشتم رو دستم

 که حالی باشم،در خونسرد کرد سعی و کشیدم عمیق نفس کنم،چندتا چیکار باید نمیدونستم و بود رفته باال

داخل وایسادي؟بیا در جلوي سالم،چرا فکر توي؟ اه:سمتش رفتم بود لبم رو مصنوعی لبخند یه

 چرا صورتت...صور....سولماز:کرد اشاره صورتم به و باال اورد رو بده،دستش خودش به تکونی اینکه بدون

شده اینجوري

 خشکت این نبود،بخاطر حواسم اصال واي: باال انداختم رو ام شونه خیالی بی با و صورتم رو کشیدم رو دستم

نشد چیزیم و گذشته خیر به شکر رو زمین،خدا خوردم ها پله رو زده؟دیروز

زدي؟ من به سري هفته یه از بعد شده چی:داخل کشیدمش و گرفتم رو سیما دست

میزدم سر بهتون بودید،کی مسافرت که شما:کرد نگام تعجب با و نشست رومبل

 خبر؟مامان چه کردم،خب شوخی باهات: خندیدم بلند میکردم،الکی خرابکاري داشتم بودم شده هل بس از

نیومدي؟ مامان با خوبه؟چرا

بزنم تو به هم سري یه گفتم داشتم کار اینورا من:گرفت صورتم از رو نگاش و کشید سرش از رو شالش

باشی؟ سرکار نباید االن تو مگه کردي،اما خوب:گاز رو گذاشتم و کردم آب رو کتري و آشپزخونه تو رفتم

کرده؟ باهات کارو این فراز:نشنیدم سرم پشت از رو صداش
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زمین خودم گفتم که بهت نه:گرفتم متعجب رو خودم

بیارم واست میخوري میوه:کردم باز رو یخچال در

 بخاطر اینم:کرد اشاره لبم کنار زخم به و آینه جلوي بردم و گرفت رو بازوم و بست رو یخچال در

زدت؟ چی افتادنه؟واسه

نزده؟ رو من فراز: زدم لبخندي

شده؟ ،چی خواهرتم من گردنت؟سولماز رو کیه انگشتایی رد این پس:گردنم رو کشید رو دستش

 بخاطر نمیخواستم من و داشت رو خودش مشکالت خودش بگم،اون سیما به نمیخواستم میلرزید،اما ام چونه

برات بمیره سیما الهی:بغلش تو گرفت رو بشه،من درگیر بابا با من

 خیلی خوشبختم من کن،سیما نگاه رو ام زندگی نکنه،خونه خدا:گفتم بغض با و کردم جدا ازش رو خودم

دار دوسش داره،منم دوسم خیلی خوشبخت،فرازم .............

 خیلی من سیما:بغلش تو کردم پرت رو خودم و شسکت بغضم دیدم رو سیما دار معنی نگاه وقتی

بدبختم،خیلی

 واسش رو چیز همه که خواست شدم،ازم آروم اینکه از ،بعد کنم سبک رو خودم و کنم گریه گذاشت سیما

 بقیه در و بوده دعوامون اوین که دادم نشون اینجور و کردم تعریف رو قبل روز جریان فقط کنم،منم تعریف

 کارهایی و مسافرتمون و روابطمون مورد در هم دروغ ام،چندتا راضی ام زندگی از و دارم تفاهم فراز با موارد

شه راحت خیالش تا گفتم کردیم که

کیه؟ محسن که ندادي توضیح واسش شد،چرا دعواتون باهم شما که بود من تقصیر پس

 واست داري دوس میمونی؟چی ما پیش که رو کن،ناهار ولش اصال.........بزنم حرف من نمیذاشت اصال

کنم؟ درست

افتادي؟؟؟ ناهار فکر تو پنجه،تازه نزدیک ساعت سولماز:خندید و انداخت ساعت به نگاهی سیما
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آخ:گرفت درد شدم،پهلوم بلند از سریع

میکنه؟ درد شد؟جایت چی:پرسید نگرانی با و شد بلند هم اون

 برم شده،من بیدار خواب از کنم تنهاست،فکر باال طبقه که افتادم نقره نه،یاد:کردم جور و جمع رو خودم

بیارمش؟

 رو نقره هم بینم می رو باال طبقه هم میرم میکنی،منم درست عسلس مرغ تخم تا دو تو تا:شد مانعم سیما

میارم

جداست؟ فراز از اتاقت تو سولماز:آشپزخونه تو برگشت درهم هاي اخم با سیما بعد دقیه چند

مگه؟ چطور نه:گرفتم ازش رو میزد پا و دست من واسه که رو نقره و دادم تکون رو سرم

 عکس قاب که اتاقی بود،همون دیگه اتاق یه تو وسایلت آخه:کرد نگاه من به مشکوك و صندلی رو نشست

هست توش خانم نهال و فرازت آقا بزرگ

 دعوا باهم شوهر و زن وقتی خانم:دستش دادم رو نقره شیر شیشه و میز رو گذاشتم رو ماهیتابه

 خانواده تو آخه نیست توام میکنن،گرفتی؟؟؟تقصیر جدا هم از رو اتاقشون و میکنن قهر باهم میکنن،بعدش

ندیده خودش به قهر و دعوا رنگ حاال تا که شدي بزرگ اي

 از بدتر هاي نخند،زندگی کوفت:گفت میخندیدم داشتم که من وبه طرفم گرفت و کرد درست واسم اي لقمه

 کاري کتک تعطیل روز هر بودیم بچه شدن،یادته خوب بابا و مامان که االن خواهر،بعدش هست هم ما

میومد بدم ها جمعه مخصوصا تعطیل روزاي از بود؟چقدر

 بیدار بابا و مامان بیداد و دا صداي با صبح روز بود،یه ام سال 6 یا 5 کنم فکر:ام چونه زیر گذاشتم رو دستم

 مانع میخواستم و میکردم گریه میزد،منم رو مامان داشت بابا بودي، کجا نمیاد نبودي،یادم خونه هم شدم،تو

 خیلی که بیرون،مامانم رفت خونه از زد رو مامان خوب بابا اینکه از خوردم،بعد کتک منم که بشم اش

 خودش و زمین زیر تو انداختم بعد و زد رو من کرد،اول خالی من سر رو دلیش دق همه بود گرفته حرصش
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 پشت رو بود سرش رو کاله که مرد یه سایه بود کرده عادت تاریکی به چشمم تازه بیرون، رفت خونه از هم

دیدم تو اي شیشه در

 رو اش سایه که تو و بودیم گذاشته رو بزرگ بابا کاله روش که بود اومد،جالباسی یادم:خندید بلند سیما

 از واهللا اوردم درت زمین زیر از و خونه رسیدم من که اوردي هستش،شانس دزد کردي فکر بودي دیده

میکردي سکته ترس

 زبونم ترس ببردتا،از بیاد میگم کالهی آقاي به ،میگفتی بترسونیم میخواستی وقتی همیشه بود،آخه تو تقصیر

شد باز زبونم که برد دکتر رو من مامان بود،چقدر اومده بند

شماست؟ خونه تو هنوز نهال عکس بگذریم،چرا بود،خب روزگاري چه هی:داد تکون رو سرش سیما

برگشتیما مسافرت از تازه اینکه داریم،مثه برش نکردیم وقت هنوز

 و میخندید و بود باز دهنش دائم ،نقره میرفت یورتمه هال دور اسب مثه و بود گرفته بغل تو رو نقره سیما

 سیما:هال تو رفتم ام چاي فنجون میکرد،با کردن گریه به شروع کنه در خستگی که مینشست سیما که همین

ها میگیره درد دل بسه

باشم داشته دوس دنیا تو این از بیشتر رو کسی من نکنم فکر یعنی:بوسید محکم رو لپش سیما

محسن؟ حتی:خوردم رو ام چاي از قلپ یه

میکنه فرق داشتن دوس با که عاشقشم اونکه:باال انداخت رو ابروهاش دوید می که حالی در

 رو نقره و کرد سالم میکرد نگاه رو اون تعجب با که فراز به دستپاچه و ایستاد هال،سیما در شدن باز با

مبل رو نشست متین و آروم خانم یه مثه خودش و من بغل تو گذاشت

 رو چیز همه:گفت اروم و بوسید رو من ي گونه و شد خم بعد داد رو سالمش جواب و زد لبخندي فراز

فهمید؟

روزگار هی:گفت بلند و زانوش رو زد محکم رو دستش سیما
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 دوره بد:زانوش رو زد دوباره که نزنه حرفی که رفتم غره چش بهش من و کردیم نگاش تعجب با من و فراز

 تحویلت خیلی اول میرفتی،روزاي کسی خونه وقتی عزتی،قدیما نه و هست احترامی نه هست،بد،دیگه اي

هی روزگار هی.....االن اما بشی ناراحت که نمیکردن کاري و نمیگفتن نازکتر بهت گل از و میگرفتن

 خانم اینجام،سولماز حاال تا ظهر از من:خندید ریز و زد چشمکی من به سیما و پایین انداخت رو سرش فراز

کردم بازي اش دردونه عزیز واسه رو اسب نقش ساعتم دو که،تازه جلوم نذاشته چاي فنجون یه

میارم چاي براتون االن خودم من ببخشید خودتون بزرگواري به شما:خندید فراز

میارم چاي واسش من میکنی عوض رو لباست اي،تا خسته تو نه:سیما به دادم و شدم بلند

 آقا بله:گفت میکرد بازي نقره پاي و دست با که حالی در و پایین انداخت رو سرش سیما و کرد تشکر فراز

کنید آماده بعد سري اسه رو خودتون و کنید استراحت هستید،شما خسته شما فراز

نباشید خسته راستی: من صورت به شد خیره و باال اورد رو سرش بعد

 تو اومد سرم پشت هم سیما که آشپزخونه تو رفتم باال،منم رفت ها پله از حرفی هیچ بدون فراز

شعور بی پرید،مرتیکه رنگش دید رو من تا دیدي؟بیچاره:آشپزخونه .....

میشنوه رو صدات وقت زشته،یه سیما

 میخواد دلش غلطی هر کرده فکر آورده گیر چیه،مظلوم زشت ببین،میفهمی رو ات قیافه آینه تو بشنوه،برو

بده، انجام میتونه

میگیرم رو حالش نکن،خودم دخالت تو برم قربونت الهی سیما

خونه برم میخوام من بگیر رو فرزندت پیشکش،بیا یکی این بیاد جا گرفتی که اونایی حال بذار تو

شبه سر که هنوز باشید داشته خانم،تشریف سیما کجا اه

برم زودتر باد دارم کار خیلی مرسی،خونه:گفت فراز جواب در و زد ملیحی لبخند سیما
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میرسونمت شم حاضر کنید صبر پس

 اینجا،میخواست بودم اومده مامان سفارش به من کنم،آخه فکر و بزنم قدم خونه تا ممنون،میخوام خیلی نه

که خونمون کنه دعوتتون فردا واسه .....

 هم و نشن ناراحت که کنم جور اي بهانه یه و کنم فکر باید خونه تا... اوضاع این با:کرد اشاره من صورت به

اجازه با خوب بگذریم... نکن شک

 خاطر به مامان به نزنی زنگ دفعه یه اوي:گفت میکرد روبوسی باهام که حالی در و من طرف اومد بعد

 دستش کار حساب که گفتم رو اینا......نداره خبر مهمونی از روحشم مامان....کنیا معذرتخواهی ازش مهمونی

ات پذیرایی از عزیزم،مرسی خداحافظ خب.....نکنه غلطا این از دیگه بیاد

 زدي زنگ بهش تو:طرفم اومد فراز که بودم نبسته کامل رو خونه در کردم،هنوز بدرقه در جلوي تا رو سیما

اینجا؟ بیاد که

 اما بفهمه کسی نمیخواستم:دستاش بین گرفت رو سرش و نشست مبل رو رفت که کردم نگاش چپ چپ

کنم؟ چیکار واي،حاال واي.....میگه بابات به مامانتم و میگه مامانت به میره االن حتما سیما....االن

 کتک یه رو تو اول اینجا میاد و میشه عصبانی حتما هم بابام" زمین رو گذاشتم رو نقره و زدم پوزخندي

 بابا اینکه فرض اي،به مسخره فکر میبره،چقدر خودش با و میگیره رو من دست بعد و میزنه اساسی

زددش فراز که کرده کاري یه حقشه،حتما میگه و میزنه داد مامان ،سر میکنه؟هیچی بفهمه،چیکار ....."

بله؟؟؟؟:"من؟ کنار اومد کی این"اومدم خودم به تکون فراز با

گفتی؟ چی سیما به تو

 بی و زدم لبخندي بدجنسی بود،با شدم،حقش خوشحال خیلی دلم داشت،تو استرس خیلی و بود پریده رنگش

نیست که فهمید،خل رو چیز همه دید رو صورتم و داخل اومد که در از:گفتم تفاوت

گفتی؟ چی بهش نده،بگو بازي رو من:داد فشار و گرفت رو دستم مچ خشونت با
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 ا:ترسو سولماز همون شدم نبود،باز خبري قبل دقیقه چند بدجنسی از بود،دیگه شده ترسناك چشماش باز

زمین خوردم ها پله تو که گفتم بهش ......

سادگی همین کرد،به باور اونم:گفت تمسخر با و انداخت بهم داري معنی نگاه

 که فهمید اول همون از که نکرد،گفتم باور نه:گفتم بیارم در دستش از رو مچم میکردم سعی که حالی در

گفتم بهش رو چیز همه و شدم مجبور زدي،منم کتکم

چیز؟؟ همه:گفت بلند صداي با و کرد ول رو دستم

گفتم چیزایی نه،یه که چیز همه نه

دنبالت اومده که باباته حتما واي:پرید جا از فراز در زنگ صداي با

 دیگه میدم نرو،قول باهاش میکنم خواهش سولماز:گرفت دستش تو رو دستمام و زد زانو من جلوي اومد

 کردم اذیتت خیلی بري؟میدونم میخواي تو میشه،سولماز درست چی همه نقره جون نکنم،به بلند روت دست

نرو نقره بخاطر حداقل..... اما

 حرفی هیچ و بودم شده خیره میکرد التماسم و بود شده جمع چشماش تو اشک که فراز به تعجب با

 بمون هست،پس خودت ي بچه مثه نقره نمیگفتی مگه لعنتی:داد تکونم شدت به و گرفت رو ام نمیزدم،شونه

دیگه

 جزء باشه میتونه کسی هر هست در پشت که کسی و دنبالم بیاد بابام محاله که بگم بهش میخواستم

 اومده بابام االن و داشتم رفتن قصد که کنه فکر بذار" گرفتم رو خودم جلوي لحظه بابام،آخرین

نقره بخاطر فقط:آشپزخونه تو رفتم و شدم ،بلند بهتره دنبال،اینجوري

 چرخ گوشت یخچال تو از آشپزخونه،داشتم تو اومد و بیرون کشید برق از رو آیفون رفت و زد لبخندي فراز

 بریم باهم بیا شام میگم:من به زد ذل و نشست اپن کنم،لبه درست کتکلت شام واسه تا میوردم بیرون کرده

بیرون



طلوع دوباره کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i a . c O m Page 80

اینجوري؟؟؟:کردم نگاهش سرد خیلی

میخوري؟ میارم،چی و میگیرم شام میرم من خب:پایین انداخت رو سرش

قارچ و گوشت پیتزا:زدم لبخندي

 خونه از لرز و ترس با نیست خونه در پشت کسی شد مطمئن اینکه از بعد و کرد روعوض لباسش رفت فراز

 و میخندید بلند میزد،بعد عق که طوري دهنش تو میکرد رو عروسکش و بود خوابیده هال تو شد،نقره خارج

اي دیوونه بابات مثه هم تو:بوسیدمش و کردم دهنش،بلندش تو میکرد رو عروسک دوباره

 عقب میکشیدم رو دستم من چی دهنش،هر تو کرد و گرفت رو انگشتام همیشه زانوهام،مثه رو نشوندمش

 تلفن که میکرد درست خشک شیر واسش زمین،داشتم رو میزد،گذاشتم غر سرم و میشد ال دو بیشتر اون

الو:برداشتم رو گوشی بود،سریع امون خونه ي زد،شماره زنگ

خودم مظلوم خواهر سالم

میشه تنگ واسم دلت زود زود شده چطوري؟چی سالم

که نمیزدم زنگ بهت واهللا دارم میگیرن،کارت تحویل رو خودشون چه اوه،ملت اوه

داشت نخواهم و ندارم و نداشتم ها شانس این از که فهمیدم،من:گرفتم ناراحت رو صدام

نیست اونورا که ذلجوشن شمر نکن،ببینم لوس رو خودت بسه بسه

میشم ناراحت سیما،نگو اه

 نیم که نکردید؟من باز درو زدم در اینقدر چرا شعور حقته،بی میاد سرت چی درك،هر به:گفت حرص با

بیرون بودم اومده تون خونه از نبود ساعتم ............
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 بابا مامان به رفتی تو میکرد بود،فکر ترسیده چقدر فراز نمیدونی بودیفسیما تو پس:خندیدن به کردم شروع

 سرش منت من آخرشم کرد،تازه معذرتخواهی ازم و کرد التماسم عالمه یه دنبالم،بیچاره اومدن اونا و گفتی

میمونم نقره بخاطر فقط گفتم گذاشتم

 تو نري کن،امشب محلی کم بهش میشه،همینجور ندیا،پررو محلش آفرین،زیاد:خندیدن به کرد شروع اونم

کرد بغل متکا تو بجاي که شب چند کرده،یه غلطی چه بفهمه بخوابیا،بذار کنارش اتاق ..........

برگشتی که داشتی چیکار دیگه،حاال نشو پررو اه:حرفش تو پریدم

 بهت نمیشه هم روم آخه واي.....که کنم عرض خدمتت:گفت مکث ثانیه چند از بعد و کرد صاف رو گلوش

بگم

کیه؟؟؟؟ حاال خب:خندیدم

بندازه لنگ جلوش باید جونت فراز خرپوله،یعنی میگی؟خیلی رو خواستگارم

نگو،کیه؟محسن پرت و چرت سیما

کنم عروسی آقاه این با باید حتما مخالفه،میگه کنم؟بابا چیکار من سولماز:کشید آهی

دیدتت؟ هستش؟کجا کی نکن،نگفتی درازه،قبول زبونت که تو

داره میشناسدش،کارخونه حتما بگی فراز هستش،به صابر ابوالفضل خونمون،اسمش بود اومده

 چه که بپرسم فراز از میخواي: دهنش تو گذاشتم رو شیر شیشه و کردم صاف رو بود شده دمر که رو نقره

باشه خوب پسریه؟؟شاید جور

اینجا؟ میایی فردا سولماز: میکشه چی بود،میدونستم ناراحت و گرفته صداش

بده شوهر زور به رو تو نباش،نمیذارم ناراحت اصال میام،خواهري حتما داد اجازه اگه میگم فراز به

بودي زن بیل اگه تو:خندیدن به کردم شروع سیما با همزمان و گرفت خندم حرفم از خودم ............
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خداحافظ اومدش،فعال فراز سیما:حرفش تو پریدم اومد در شدن بسته صداي

سالم:شد داخل پیتزا هاي جعبه با کردم،فراز قطع رو بمونم،تلفن جوابش منتظر اینکه بدون

سالم

 به بنا و انداختم هال تو رو کنه،مسفره عوض رو لباسش تا رفت خودش و دستم داد رو ها جلو،پیتزا رفتم

 میخوردیم آشپزخونه انداختی؟تو سفره چرا اه:پایین اومد ها پله بیاد،از فرازم که موندم قدیمی،منتظر عادت

دیگه

 میشه اذیت نقره نه اینجوري: کردم اشاره میورد در صدا خودش از و بود دهنش تو متکاش گوشه که نقره به

ما نه

خبر؟ چه خب:بوسید رو نقره دهن تو شد خم و بروم رو نشست

نزد زنگ کسی:گفت که کردم نگاش تعجب با

"  منتظر که اون به و زدم گاز یه و برداشتم پیتزا تیکه یه"میکردم صحبت تلفن با داشتم فهمیده حتما اوه

زد زنگ سولماز رفتی که تو:انداختم نگاهی نیم بود جوابم

خب:میزد برق اش مشکی چشماي بودو شده بزرگ چشماش جلو،مردمک اورد رو سرش

 تو رو کالفگی دیدم لقمه،وقتی جویدن به کردم شروع آرامش با کردم اشاره دهنم کنم،به اذیتش میخواستم

جوریه؟ چه اوضاع بدونه میخواست:گفتم و دادم دیدم،قورتش اش چهره

گفتی؟ بهش چی تو خب:گفت تند

بودش سیما بود در پشت که اونی ضمن بگیري،در شام رفتی تو و نیست مشکلی هیچ و عادیه که گفتم

خوردن رو شامش به کرد شروع و کرد جور و جمع رو خودش سریع اما کشید راحتی نفس

میشناسی؟ صابر آقاي تو فراز
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میشناسی؟ کجا از رو اون تو:رفت هم تو هاش اخم و باال اورد رو سرش

کرده موافقت بابا و کرده خواستگاري سیما از اینکه نمیشناسمش،مثه که من

نمیخوره سیما به سنش پسرش اونکه: بشقاب تو کرد پرت رو پیتزاش تیکه

 رو دیگه یکی آخه بود ناراحت گفت،خیلی بهم خودش سیما:گفتم دروغ بهش من انگار که بود جوري لحنش

مخالفه، بابا که داره دوس

نمیدونی؟ رو طرف اسم:گفت حوصله بی

هستش صابر ابوالفضل اسمش

چی؟؟؟؟؟؟؟: گفت بلند صداي با و شد گرد فراز چشماي

 که عقب کشیدم رو خودم و ترسیدم منم و کردن گریه به کرد شروع میزد چرت داشت که نقره صداش با

 کرد بغل رو نقره بود،فراز شده زده گند فراز،حسابی بشقاب تو ریخت اش همه و نوشابه لیوان به خورد دستم

 مطمئنی تو:شد مانعم فراز که کنم تمیز رو سفره و بیارم دستمال آشپزخونه تو از برم که شدم بلند ومنم

صابر ابوالفضل گفت

مگه؟؟؟؟ چطور:دادم تکون رو سرم و نشستم دوباره

 و کرد روشن سیگار و برداشت رو فندکش و سیگار میز رو از و برداشت خیز خودش و من بغل داد رو نقره

رفت فکر تو

 به داد تکیه و کرد روشن رو سیگارش نخ چهارمین کردم،فراز خوابش و پام رو گذاشتمش رو نقره

فراز؟؟؟:زدم صداش دیوار،آروم

 و کرد بغل رو نقره و کرد خاموش بشقاب تو رو سیگارش بزنه حرفی اینکه بدون و گرفت دیوار از رو نگاش

 خودش و تخت رو خوابوند رو افتادم،نقره راه سرش پشت بزنم سفره به دست اینکه باال،بدون طبقه رفت

هستش؟ بدي پسر پسره شده؟اون چی بگی بهم نمیخواي:نشستم تخت کشید،لبه دراز کنارش
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 حرفامو:دادم تکونش رو اش سینه قفسه رو گذاشتم رو دستم و شدم نزدیکتر نداد،بهش بهم جوابی هیچ

 میکنم بده،خواهش مثبت جواب بهش که میکنه مجبور رو سیما راضیه،یعنی بابام میگفت سیما میدي؟ گوش

 بهم تو که هست چیزیش یه پسره بشه،فراز؟حتما بدبخت سیما نمیخوام بگو،من بهم داره مشکلی پسره اگه

بگو بهم خدا رو تو..............ریختی

بخواب بگیر برو میکنم،حاال صحبت بابا با نیست،فردا مهمی چیز:من به کرد رو پشتش و خورد غلتی

بخیر شب: شدم بلند

 سیما راستی:فراز طرف خونشون،برگشتم برم بود خواسته ازم سیما که اومد ادم دفعه یه و رفتم در جلوي تا

برم پیشش،میذاري برم فردا گفت

نه

چرا؟؟؟:گفتم ناراحتی رفتم،با وا

اینجا بیا سیما بگو بزنم زنگ

 برم میخوام فردا من اینا،خب مامانم خونه برم میتونم بار یه اي هفته گفتی خودت تو:گفتم لجاجت با

شده تنگ مامانم واسه خونمون،دلم

شده؟ چی رفته یادت رو ات قیافه تو سولماز:گفت حوصلگی بی با

بخیر نبود،شب حواسم اصال:گفتم آروم و در سمت رفتم بود،باز رفته یادم واقعا

وایسا لحظه یه

بله؟:بود شده خیز نیم تخت طرفش،رو برگشتم

هستش؟ مخالف بابات و داره دوس رو دیگه یکی سیما گفتی تو

مخالفه؟ چی واسه:گفت که دادم تکون رو سرم



طلوع دوباره کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i a . c O m Page 85

 واسه آنچنانی زندگی بتونه که حدي در نه ولی هست خوب نیست،یعنی خوب اش مالی وضع زیاد پسره

کنه درست سیما

دختراش تا خودشه فکر به بیشتر بابام البته:گفتم که زد پوزخندي

داشتی؟ دوس رو اي دیگه مثه هم کنی،تو ازدواج من با کرد مجبورت که تو مثه

بخیر بخوابم،شب میرم من:گفتم میرفتم بیرون به که حالی در و کردم نگاش عصبانیت با

 دنبال تخت کشوي تو وداشت بود نشسته تختم لبه کردم،فراز باز رو چشمام ترس تخت،با خوردن تکون با

میگشت چیزي

میگردي؟ چی دنبال:پرسیدم آلود خواب صداي با و شدم خیز نیم تخت رو

کنم کوتاه رو نقره هاي ناخون گیر،میخوام ناخون: سمتم برگشت

 ناخون میخواي صبح نیم و شش:بستم رو چشمام و کشیدم دراز دوباره و کردم نگاه میزي رو ساعت با

میگیرم بعدا خودم بخواب بگیري،برو

ندیدیش؟ نیستش،تو اینجام بابا اي:کرد خالی رو کشو وسایل تمام حرفم به توجه بی

نه:بهش کردم رو پشتم و خوردم غلتی

نداري؟ گیر ناخون تو

ندارم نه:میشدم عصبانی داشتم

نمیکنی؟ کوتاه رو ناخونات تو یعنی

نمیکنم نه:گفتم حرص با

کوتاه؟ ناخونات چرا پس:اورد در پتو زیر از رو دستم و نشست کنارم اومد
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افتادما گیري عجب خدا اي:نشستم تخت رو شدم بلند

میکنم آزادت خودم افتادي؟بگو گیر کجا:باال انداخت رو ابروهاش

 که بخوابم خواستم بهش،باز دادم و اوردم در رو گیر ناخون چمدونم تو از رفتم و کردم نگاش چپ چپ

کارها سر برم باید خانم،من سولماز:گفت

خودته؟ اتاق تو:برداشتم رو بالشتم و دادم تکون رو سرم

کنی؟ آماده رو آقاتون ي صبحونه نمیخواي:تخت رو کرد پرت و کشید دستم از رو بالشت

شده؟ چیزي:کردم نگاش تعجب با

مگه؟ چطور نه:باال انداخت رو هاش شونه

 آماده رو اش صبحانه آشپزخونه تو رفتم بشورم رو صورتم و دست اینکه بدون منم و اتاقش تو رفت فراز

کردم

 سرت از خواب اینکه بخاطر اگه:نشست میز پشت خوشحال و شد آشپزخونه وارد کوچک ي بسته یه با فراز

بخورم تو با رو ام صبحونه میخواد دلم امروز من که بگم بهت باید نشستی رو صورتت و دست نپره

من؟؟؟؟ با:کردم اشاره خودم به و سمتش برگشتم تعجب با

سرت پشت خانم با نه:زد لبخندي و گرفت رو دستم تو چاي لیوام

میري کار سر زود خیلی:خندیدن به کرد شروع که کردم نگاه رو سرم پشت و برگشتم

بشورم رو صورتم و دست برم من پس: گرفت ام خنده ام سادگی از خودمم

برگردي تا میمونم منتظر پس:میز رو گذاشت رو اش لقمه

 سوخته،دیده واسم دلش شده؟حتما چی یعنی شده؟ اینجوري این چرا "در به دادم تکیه و دستشویی تو رفتم

شده پشیمون االن کرده اذیتم خیلی "
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نمیایی؟ چرا پس سولماز

 سکوت نشستم،تو بروش رو و ریختم چاي خودم واسه آشپزخونه تو رفتم و شستم رو صورتم و دست سریع

میخورد رو اش چاي لیوان دومین داشت خونسرد اون ولی میمردم فضولی از خوردیم،داشتم رو صبحونه

نقره پیش میرم من خب:سینک تو گذاشتم رو لیوان و شدم بلند بزنه حرف نداره قصد دیدم وقتی

بشور رو خودت لیوان حداقل شستم من که دیشبم شوریش؟ظرفاي نمی:کرد اشاره سینک تو لیوان به

ها شسته ظرف تیکه کنده؛دوتا کوه انگار اوه"باال انداختم رو ابروهام "

بگی بهم بلند گفتی من به ذهنت تو که چیزي میکنم خواهش دارم،ازت خواهشی یه ازت:زد لبخندي

 تو واسه رو این:گفت که بشم خارج آشپزخونه از خواستم و کردم تکرار واسش رو جمالت عین صادقانه

خریدم

معذرتخواهی واسه:طرفم گرفت و اورد در توش از رو آویزي و کرد باز رو بسته همزمان

پرسید رو دلیلش و نموند دور چشمش از که زدم پوزخندي ناخواسته حرفش این با

 هر قدیما اورده دست به دعواهاشون از داره مامانم که طالهایی بیشتر نصف افتادم، بابام یاد کارت این با

 میداد باج بهش و میخرید طال واسش میرفت میشد پشیمون که بعد میزدش و میشد دعواش مامان با وقت

کنه فراموش رو افتاده که اتفاقی تا

فقط بدم باج بهت که نداشتم قصد اصال من:پایین انداخت رو سرش ..........

خوشحالیمون و شادي تو دیگه وقت بده،یه بهم دیگه وقت یه بذار پس:زدم زورکی لبخند

 کادو بهت میتونم بخشیده،پس رو من ام خانمی چون خوشحالم خیلی من االن خب: ایستاد بروم رو شد بلند

بدم

دیگه برم باید من خب:زد ام گونه رو سریع بوسه یه و گردنم انداخت رو آویز بعد



طلوع دوباره کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i a . c O m Page 88

خداحافظ

 رو در که خواست ازم گرفته صداي با و بود در پشت زدن،سیما رو خونه در که میزدم جارو رو هال داشتم

شده؟ چی:جلو حیاط تو رفتم و کردم باز رو در نگرانی کنم،با باز

 وقتی نگرفتی یاد آخر تو:زد لبخندي بود،بهم انگشت تا سه جاي صورتش رویی و بود کرده باد چشماش

نداري مادرانه منش و رفتار اصال ولی مادري االن بپوشی،تو دمپایی باید حیاط تو میایی ..........

شده؟ چی توام؟میگم با:حرفش تو پریدم

 رو من تو بود،بجاي کرده باز رو چشمش بیشتر خورده یه فراز،اگه سر تو خاك:داد تکون رو سرش

میکردم تربیت هم رو تو نقره کردن تربیت با همزمان میگرفت،منم

دیگه نگو پرت و مار،چرت زهر:گرفتم رو دستش و بهش رسیدم

دیگه میکنم تعریف واست چیزو همه داخل بریم خره،بذار خب

بگو خب:داخل رفتیم عجله با و کشیدم رو دستش

 جارو رفتم و ندادم محلش و میاره در بازي مسخره داره باز کردم فکر گریه،اول زیر زد و زمین رو نشست

دیگه بسه بازي مسخره:گذاشتم کم تو بردم و کردم جمع هال وسط از رو برقی

میکنی؟ گریه چرا:طرفش رفتم و شدم دستپاچه اشکاش دیدن با کرد بلند رو سرش

 بله صابر به کنه هم ام تیکه تیکه اگه گفتم بهش صبح امروز: باال کشید رو اش بینی و دیوار به داد تکیه

نمیگم

دارم رو اختیارت و هستم بابات میکنی،من غلط گفت اونم

میکنم شکایت من،ازت به برسه چه نداري رو خودت اختیار حتی تو گفتم بهش منم

کنم شکایت برم:گفت و بیرون انداختم خونه از و گوشم تو زد اونم
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رفتی؟

میکنم رو شکایتش دارم تو پیش اومدم آره:کرد پاك رو اشکش دست پشت با و داد تکون رو سرش

 خودت قول اومدي،به کسی خوب پیش:کردم جمع شکمم تو رو پاهام و دیوار به دادم تکیه و نشستم کنارش

میزدم بیل رو خودم باغچه بودم زن بیل اگه من

نداري دوس رو ات زندگی تو:پاهاش رو گذاشت رو سرش

بود؟ کجا باشم،مامان داشته دوس که مجبورم

 رو آویز و کرد دراز رو دستش و زد لبخندي ثانیه چند از بهم،بعد زد ذل و کرد بلند رو سرش

خریده؟ واست باشه،فراز مبارك:گرفت

کجاست؟ نکن،مامان عوض رو حرف سیما: گرفتم رو اش چونه

کنه؟ باد صورتم میاري،نمیخوام یخ خورده یه خاله،واسم خونه رفته کرده شد،قهر دعواش بابا با

 واقعا:دستش دادم رو یخ شست،پالستیک رو صورتش و دست رفت هم بیارم،سیما یخ براش تا شدم بلند

کنی؟ شکایت ازش میخواي

بزنیم حرف دیگه چیز یه مورد در دیگه بیا آره،سولماز بشم مجبور

چی؟ مورد در:دادم تکون رو سرم

عروسیتون شب مورد در مثال:زد آمیزي شیطنت لبخند

کنم؟ درست واست چی ناهار:شدم بلند و کردم اخم بهش

نمیره؟ سر خونه تو ات حوصله تو سولماز:گذاشتم سبزي قرمه ناهار واسه و آشپزخونه تو رفتم سیما با

هست هم خونه کاراي دیگه،بعد هستم سرگرم نقره زیاد،با نه:کردم کم رو گاز زیر
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چی؟ فراز پس

باال طبقه بریم بیا:کردم بلندش و گرفتم رو دستش

 دیوار رو از رو نهال و فراز عروسی عکس قاب و تخت رو رفت بود،سیما خواب هنوز فراز،نقره اتاق تو رفتیم

باشه سرجاش میکنی؟بذار چیکار دیوونه:جلو رفتم برداشت،سریع

چی؟ واسه

باشه اتاقش تو عکسش که باشه داشته دوس شاید....زنشه عکس خب....خب

 زنش االن تو و هست هم تو اتاق اینجا: گفت میکرد جمع رو توالت میز و میز رو هاي قاب که حالی در

 تو نهال عکس که نداره وجود دلیلی اصال اما بیامرزدش داشته،خدا دوسش و بوده زنش اون هستی،درسته

باشه اتاق این

میشه ناراحت فراز وقت یه نکن:گرفتم رو جلوش رفتم

 تو بزنی کنی قاب رو سروش و خودت عکس تا چند هم تو فراز،خوبه نه تویی بشه ناراحت باید که اونی

اتاقت؟

اما گرفتم طالق میکنه،من فرق:پایین انداختم رو سرم و گرفتم گاز رو لبم .....

 تا چند برو باشه،حاال خونه این تو نهال عکس نباید و هستی زنش االن تو صورت هر در:حرفم تو پرید

توش بذارم رو اینا بیار کارتون

 یه خودش فراز کمد،بعدا تو بیاري،میذارمشون کارتون نمیخواد نه:زد صدام که بیرون میرفتم در از داشتم

میکنه کاریشون

 فراز خریدي؟بیچاره کجا از رو لباس،اینا چقدر واي:کشید بلند سوت یه همزمان و کرد باز رو کمد در سیما

بشه ورشکست دیگه وقت چند تا کنم فکر
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 اینا:پرید ام وامونده دهن بود،از مانتو و مجلسی هاي لباس از پر شد،کمد گرد چشمام وایسادم کنارش رفتم

نیست من مال

کنیم جمع اشون همه باید:کرد نگاه من به و رفت هم تو اخماش سیما

........ولی

 جمع رو نهال وسایل چطور فراز کنی؟اصال جمع اینارو نمیخواستی تو نمیومدم من اگه مار،یعنی زهر و ولی

نکرده؟

نیومده دلش حتما:تخت رو انداختم و برداشتم لباس یه کنم پرت رو حواسش اینکه براي

گرفت رو تو اومد نشده نهال سال چطوري پس:اش چونه رو کشید رو دستش و تخت رو نشست

"  رنگی اي سرمه ي دکلته لباس به افتاد چشمم"من؟ کنم چیکار میشه،خب دقیق داره خیلی دیگه این اوي

داریه دوس تو که رنگی نازه،همون چه ببین رو این سیما:داشتم برش بود،سریع آویز کمد تو که

 رنگی این ي پارچه حتما بازار برم که بعد رنگش،دفعه خوشگله چه واي:شد بلند و زد برقی سیما چشماي

میخرم

 گذاشت میخوابیدم توش شبا من که اتاقی دیواري کمد تو برد و کرد جمع رو نهال وسایل همه ظهر تا سیما

 صداي با و آشپزخونه تو اومد نقره با که میدادم دم برنج داشتم.کرد اونا جایگزین رو من وسایل ي همه و

نمیگیري؟ من از مامانی،سراغی نبشی خسته:گفت گونه بچه

 سولماز:برداشت گوجه تیکه یه ساالد ظرف تو از بوسیدمش،سیما و گرفتم ازش رو نقره و شستم رو دستمام

میکنی؟ ام بازي نقره با تو

هستش بچه خیلی هنوز که نزن،نقره ناخونک:سیما دست پشت زدم باهاش و دستم تو گرفتم رو نقره دست

 شیر بهش میشه که اش گرسنه فقط نمیزنی حرف باهاش اصال بزرگ،تو آدم نه هست بچه واسه بازي اصوال

بدن انجامش هستن بلد همه همین،اینکه میکنی تمیزش کرد کثیف که رو میدي،خودش
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چیه؟ بازي نمیفهمه اصال دیگه؟اینکه کنم چیکارش خب:کنارش نشستم

 و بود کرده ذوق جوري چه کردم بازي اسب باهاش دیدي من،دیروز خواهر میفهمه خودش اندازه

 که کن رفتار باهاش جوري و کن کاري االن همین نیست،از خوراك و خورد به که چیز میخندید،همه

 مادر تو که فهمید و شد بزرگ وقتی بسوزونن،که دل واسش و هستی نامادري واسش که بگه نتونه هیشکی

 تجربه داشتی،میدونم دوسش خودت هاي بچه از کمتر یا نداشتی دوسش که سرت تو نزنه نیستی واقعیش

 اما نکردم هم ازدواج چون هستم بدتر تو از صد در صد و ندارم رو اش تجربه نداري،منم رو داري بچه

نیست راهش این که میدونم

کنم درست خشک شیر نبودم بلد کنم،حتی عوض رو پوشاکش میترسیدم اول روز من کنم؟سیما چیکار خب

 باهاش و بگیرش بغلت تو زمین بذاریش اینکه بجاي میدي خشک شیر بهش برو،وقتی اش صدقه قربون

 آرامش بچه واسه چقدر مادر الالیی بخون،میدونی الالیی واسش کنه،شبا عادت آغوشت به بزن،بذار حرف

بخشه؟

چقدر؟:پرسیدم شیطنت با

پارك بگردونش،ببرش حیاط تو ببرش عصرها میدونم سنگدل،چه نامادري نپر حرفم تو:کرد شیرینی اخم

بزرگ استاد چشم:چشمم رو گذاشتم رو دستم

بال بی چشمت

 لباسش تا باال طبقه رفت کرد پرسی احوال سیما با اینکه از خونه،بعد اومد فراز که بود سه ساعت نزدیکاي

 صدام عصبانیت با که بودم منتظر و میزد تند تند دوختم،قلبم چشم ها پله به و مبل رو خودم کنه، عوض رو

 عزیزم،حسابی نباشی خسته:گفت من به و پایین اومد ها پله از لبخند با بعد دقیقه چند کنه،اما دعوام و بزنه

کردي مرتب رو باال ي طبقه

اوهوم... اوهوم:دهنش جلوي گذاشت رو دستش سیما
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داد انجام سیما رو کارها بیشتر یعنی کرد کمک بهم هم سیما:گفتم من که کرد نگاش تعجب با فراز

داریم چی ناهار حاال نکنه،خب درد هم خانم سیما دست خب:خندید بلند فراز

سبزي قرمه

 محترمانه خیلی صورت به یعنی بخوابونم رو نقره و باال طبقه برم که خواست من از ناهار،فراز خوردن از بعد

 وقتی بشنوم رو حرفاشون از خرده یه حداقل که میرفتم باال ها پله از آروم سیاه، نخود دنبال فرستاد رو من

 و زدم میکردن،لبخندي نگاه من به و بودن برگشته دوتاشون چرخوندم،هر رو سرم نمیزنن حرفی هیچ دیدم

باال رفتم ها پله از سریع

 صدا خودش از نقره کردن، بازي باهاش کردم شروع و نشستم کنارش خودم اش گهواره تو گذاشتم رو نقره

 کردم،اخم نگاه رو پایین و شدم آویزون ها نرده از و رفتم بیرون آروم ساعت نیم از بعد میخندید و میورد در

 بودم کرده تیز رو گوشام میزد حرف باهاش داشت بود،فراز کرده مشت رو دستاش و بود هم تو سولماز هاي

 نگاه رو ها پله سمت و کرد قطع رو حرفش فراز و شد بلند نقره گریه صداي مه میگن چی که بشنوم که

دخترم هیس:کردم بغلش و اتاق تو رفتم پاورچین پاورچین و کردم قایم رو خودم کرد،سریع

 من از رو نگاش اینکه میکردم،بدون صحبت باهاش و دهنش تو گذاشتم رو شیرش شیشه و گرفتمش بغلم تو

 دیوار به دادم تخت،تکیه رو بذارمش نمیومد دلم و داشتم خوبی خیلی خوابید،حس و خورد رو شیرش برداره

معصومش و سفید صورت به زدم ذل و سرش زیر گذاشتم رو دستم یه و

خوابیده؟

اش گهواره تو نمیذاریش چرا پس:گفت که دادم تکون رو بود،سرم وایساده در جلوي خوردم،فراز تکونی

کنم بغلش میاد خوشم:کردم نگاه نقره به دوباره

 یادت میاد خوشم گرفت رو حالت و شد بغلی که وقتی:گهواره تو گذاشتش و کرد بلندش لبخند وبا جلو اومد

خانم میره
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نمیشه بغلی که دفعه یه با

نداشتی؟ بر رو اون چرا:کرد نگاه بود کتابخونه رو که نهال عکس قاب به

 رو نهال هاي عکس نمیخواستم من:گفتم میشکوندم رو دستم انگشتاي که حالی در و پایین انداختم رو سرم

 من.... من....هست دیوار و در رو نهال هاي عکس هنوز چرا که بود سوال واسش خب.....سیما اما بردارم

فکري چه ببینن رو ها عکس اگه بقیه خب اما..... داري و داشتی دوسش خیلی میدونم ..........

نکن:گفت عصبی و حرفم تو پرید

 ازت من میشه،بعد داغون اعصابم میکنی رو کار این وقتی:کرد اشاره دستام به که کردم نگاه بهش متعجب

برداشتی چرا رو بقیه که برنداشتی؟نگفتم رو عکس قاب این چرا پرسیدم

باشه اتاقش ت مادرش از عکس یه که باشه داشته رو حق این نقره کنم فکر خب:کردم کج رو گردنم

 اوردش بدنیا فقط نهال،نهال نه هستی تو نقره مامان: برداشت کمد رو از رو عکس قاب و کمد سمت رفت

میگیره یاد تو از رو چیز همه نگرانشی،نقره میکنی،تو بزرگش داري تو اما

نهال اما .......

 خانم دیگه ساعت یه کنی،چون استراحت بري بجاش و نزي حرف نهال مورد در دیگه میشه:حرفم تو پرید

سرش رو میذاره رو خونه و میشه بیدار خواب از کوچولو

نیستم بد همیشه من:کشید رو دستم و زد لبخندي که دید ام چهره تو رو تعجب آثار کنم فکر

 اونجا کجا؟سیما:داد فشارش محکم که بیرون بکشم دستش از رو دستم خواستم رسیدم که اتاقم در جلوي

خوابیده

ماست اتاق اونجا:کرد اشاره خودش اتاق به
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"  خیلی ازش"کردم نگاش وحشت با و دادم قورت زور به رو دهنم آب"اون؟ اتاق تو برم من ،یعنی نه واي

 ازدواج باهام مجبوري و نداره دوسم که بود خونده گوشم تو دائم که بود این دلیش میترسیدم،شاید

کنه؟؟؟ ازدواج باهام شده مجبور چرا کرده،راستی "

 زیر که عکسی قاب هم تخت،فراز رو نشستم و داخل عقب،رفتم کشید رو خودش و کرد باز رو اتاق در فراز

کنی؟ استراحت نمیخواي:کشید دراز تخت رو و کمد تو گذاشت رو بود بغلش

 زیر گذاشت رو دستش و کشید بلند آه یه بستم،فراز رو چشمام و کشیدم دراز تخت گوشه فاصله با

فرشته امروز:سرش .....

 که همون میگم،یادته؟ رو سخایی مهندس خانم:کرد نگام بهش،متعجب زدم ذل و کردم باز رو چشمام سریع

خیلی گفتی مهمونی تو ....

داشت کار باهات و میگشت دنبالت که همون......یادمه آره:حرفش تو پریدم

شده؟ حسودیت تو و:گفت شیطنت با

داشت؟ چیکارت سخایی اش؟خانم بقیه خب:باال انداختم رو هام شونه

 سرمون االن گفتم خونشون،منم کرد دعوتمون سخایی خانم:داد گردنش به قري و کرد گرد رو چشماش

کردم رد رو دعوتش و شلوغه

چی؟ واسه

میکنه؟ درد بره،خیلی سیاهیش دیگه روز چهار سه تا کنم فکر:ام گونه رو کشید رو دستش

چیه؟ مهندس فرشته ،این نه:برداشتم ام گونه رو از رو بود،دستش نارحت اش قیافه

خودش نه مهندسه شوهرش:سرش زیر گذاشت رو دستش و خوابید باز طاق

کرده؟ ازدواج اون شوهرش؟؟؟؟؟؟؟مگه:گفتم بلندي نسبتا صداي با و شدم خیز نیم جام تو
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درسته؟ میکنی قایم ازم رو چیزي یه داري آره،تو:کشید هم تو هاشو اخم و کرد نگاهم

میکنی قایم من از رو چیزاي یه داري هم تو:گفتم ترس با و گرفتم فاصله ازش و شدم جا به جا تخت رو

بدونه کسی نداره دوست که داره هایی راز یه خودش واسه زندگی تو کسی هر:بست رو چشماش

رازه یه من واسه اونم خب

میکنیا عصبانی رو من داري: گرفت رو دستم مچ و نشست شد بلند

"  خیره بهش "میکنه داغونش میزنه این بشه خوب ها بخیه جاي میاد شکست،تا دستم شعور بی اوي

نیست،بزن مهم بزنیم؟واسم میخواي:شدم

نمیزنمت وقت هیچ دیگه دادم قول بهت نه:گفت کالفه و کرد ول رو دستم

قولت؟ بخاطر فقط:گفتم آروم و پایین انداختم رو سرم

 با میگم بهت من خب کن ولش اصال....... دیگه نمیخوام نه:باال اورد رو سرم و گرفت رو ام چونه دست با

بدونی که حقته میزدیم،خب حرف چی مورد در سیما

 متوقف روم نگاهش تا کرد نگاه رو اطراف خورده بزنه،یه حرف که موندم منتظر و شدم نزدیک بهش

داره بچه تا دو و کرده ازدواج قبال خب........سیما خواستگاري اومده که آقاه این:شد

سولماز ببین:ام شونه رو گذاشت رو دستش ،فراز "چی؟ داشته؟یعنی زن"زد خشکم ...........

داره؟ بچه دوتا که چی یعنی:زدم پلک چندتا تند تند

 که مردي به بده رو سیما میخواد بابا یعنی:زدن قدم به کردم شروع و شدم بلند که بزنه حرفی خواست فراز

چی؟ داره؟واسه بچه دوتا

باش آروم سولماز:تخت رو نشوندم و گرفت رو دستم
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 ریزیش آبرو باعث من مثه دیگه که چی؟سیما باشم؟چرا؟واسه آروم میگی من به باشم؟تو آروم:زدم داد

 کاري چرا سیما میکنه؟پس اینکارو داره بودم،چرا برده رو آبروش و بودم گرفته طالق که؟من نیست

نمیکنه؟

نمیره بار زیر سیما باش مطمئن اما میکنه فکري چه و میکنه رو اینکار داره بابات چرا نمیدونم من

 مرگ حد به که سري میره،دو چرا:بود سخت خیلی واسم موضوع ؛هضم دستام بین بودم گرفته رو سرم

نیست من مثه که سیما خب اما کردم قبول که من میکنه،مثه قبول خورد کتک

 برم باید میاد،من در بابا جلوي حتما...... بفهمه داره،اگه بچه تا دو آقاه که نمیدونه مامان حتما:پریدم جا از

بزنم زنگ بهش

میدونه ،مامانت نشده تموم حرفام هنوز من کن گوش سولماز:شد مانعم فراز که بیرون برم اتاق از خواستم

 دروغ چی؟داري:نشستم در جلوي زمین رو نداشت،همونجا رو وزنم تحمل قدرت فتم،زانوهام وار

 دلش هستیم،چطوري هاش بچه سیما،ما خواستگاري بیاد کسی همچین که بذاره و بدونه مامان میگی؟محاله

که میاد .......

بکنه کاري نتونست مامانت سولماز: گرفت رو صورتم طرف دو دستش با

 حق آدمه سیما بیاد،بابا در جلوش کنه صحبت عوضی اون با بکنه؟خب کاري نمیتونه چطور:خندید عصبی

بگیره تصمیم اش زندگی واسه خودش داره

سولماز:نشست جلوم و شد اتاق وارد قرمز چشماي با سیما و شد باز اتاق در

بشی من مثه تو میکنم،نمیذارم صحبت باهاش میرم خودم من:گریه زیر زدم

بکشی سختی نمیذاره هست،دیگه پیشت همیشه خوشبختی،فراز تو سولماز:کرد پاك رو اشکام سولماز

 رو و گرفت رو بازوم زیر و داد تکون رو سرش و زد لبخندي بهم کردم نگاه فراز به و باال گرفتم رو سرم

بیرون رفت اتاق از و داد تکون رو سرش هم فراز و انداخت فراز به نگاهی نشوندم،سیما تخت
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کنی؟ ازدواج باهاش میخواي

آره باشم مجبور اگه:نشست کنارم

سالشونه؟ چند هاش بچه:گفتم بغض با و گرفتم رو دستش

18 سالشه،پسره 10 پسر،دخترش یه و دختر یه داره بچه تا دو:شدن جاري اشکاش

که کنی ازدواج کسی با میخواي تو... تو:زدن داد به کردم لرزیدن،شروع به کرد شروع بدنم کل ...........

میخواد بابا نمیخوام من:حرفم تو پرید

 سال 4 ،فقط منه همسن پسره:بود شده سخت واسم کشیدن میداد،نفس فشار و بود گرفته رو گلوم زیر انگار

 که داره اي بهونه چه تو واسه داره مالی مشکل که گفت من میکنه؟واسه فکر چه آشغال اون کوچکتره، تو از

هاش بچه که میدونه ،مامان نکنیا قبول خدا رو تو میفروشدت،سیما داره ........

رفته مامان:گفت آروم و داد فشار رو دستم

که بود فالحی مهمونی تو رفته؟پریروز کجا:خندیدم

 شما دفعه یه خب اما کنه خداحافظی ازت میخواست اصل در ببینه،یعنی رو تو بود،میخواست اومده تو بخاطر

بزنه حرف باهات نتونست اون و برید که شدید بلند

 واسه خداحافظی:انداختم بهش پرسشگر بود،نگاه داده تکیه در چوب چهار به بود بغلش نقره که حالی در فراز

رفته کجا مامان چی؟مگه

داد طالقش بابا

داده؟ طالقش:کردم تکرار من،آروم به زد ذل و باال اورد رو سرش جمله این گفتن از بعد سیما

 اصال شوخیتون:شدم بلند و کردم پاك دست پشت با رو دادم،اشکام سرجواب دادن تکون با فراز و سیما

دیدمش اینا فراز خونه هستید،خودم بچه نبود،خیلی جالب
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کن نگاه من به سولماز:گرفت رو جلوم اومد سیما

 با شما ازعروسی بعد رفته،دو مامان سولماز:میکرد گریه میکرد،داشت ام خفه داشت باال،بغض اوردم رو سرم

 خونه بیرون،رفتم زدم خونه از داشت،منم ادامه شب نصفه تا و بود بدجور خیلی دعواشون و شد دعواش بابا

 مامان خونه برگشتم وقتی موندم دوستم خونه روز نداشتم،دو رو دعواهاشون حوصله دوستم،اصال

بزرگ مامان خونه ساري رفته مامان و داده طالقش که گفت گرفتم بابا از نبود،سراغشو

شد،آره دعواش بابا با من خاطر به:گفتم لرزون صداي با و کردم اشاره خودم به

عزیزم نه:داد تکون رو سرش

منه تقصیر چیز بوده،همه من خاطر به میدونم بود،منکه ناراحت من بخاطر مامان: زمین رو نشستم

 به لحظه یه سولماز:زد زانو من جلوي بیرون،بعد بره اتاق از که خواست ازش و سیما بغل داد رو نقره فراز

کن نگاه من

 کنم،مامانم ازدواج باهات که نمیکرد مجبورم بابام ،ا من خواستگاري نمیومدي اگه بود،تو تو تقصیر

...........نمیرف

کن گوش لحظه یه تو منه،اما تقصیر چی همه باشه:جلوم گرفت رو دستش

بوده بابات صیغه شرکت منشی که میدونی:کشید عمیقی شدم،نفس ساکت

بودیش؟ دیده: دادم تکون رو سرم

نه گفتم آروم

بود نشسته بابات کنار و بود پوشیده لختی سفید لباس که بود بلند قد خانم بود،یه ما خونه تو روز اون

داره ربطی چه اینا:باال کشیدم رو ام بینی
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 خبر مامانت واسه میفهمه بوده،یکی کرده عقد رو خانمه اون بابات:موهاش تو کشید دست کالفه

کنن زندگی باهم تونستن نمی دیگه بابات و نداره،مامان من یا تو به ربطی بوده،هیچ همین سر میاره،دعواشون

 تکرار سرم تو ها جمله ي نداشتم،همه جا یه رو بد خبر همه اون میرفت،تحمل گیج داشت سرم

سولماز:داد تکونم فراز".....داده طالقش بابا......رفته گرفته طالق مامان......بلند مو خانم......کرده عقدش"میشد

کنه آرومم میکرد سعی و میکرد نوازشم هم کردن،اون گریه به کردم شروع و بغلش تو پرید ناخودآگاه

میشه؟ چی سیما حاال:اومدم بیرون بغلش از که شد هق هق به تبدیل ام گریه

میشه چی ببینیم تا میمونه ما پیش فعال

دنبالش بمونه،میاد اینجا نمیذاره بابا

نیومده که فعال

ماست؟ خونه تو االن خانمه اون:پایین انداختم رو سرم

هست؟ اشون یکی کدوم هستن،منظورت خانم تا سه ما خونه تو:زد لبخندي

ي خونه تو االن منشیه:کردم بغض باز .......

نکن فکر چیزا این به میکنم خواهش:حرفم تو پرید

ببینم؟ رو مامانم برم میذاري.......مامانم بیچاره:گفتم لب زیر

بشه خوب صورتت که وقتی اما آره:کرد بلندم زمین رو از مهربونی با

اینا سیما پیش بریم بشور رو صورتت برو حاال

باشم تنها خورده یه پایین،میخوام نیام من میشه

فراز؟:زدم صداش که بست رو در و بیرون رفت اتاق از و داد تکون رو سرش ناچار
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بله؟:کرد باز رو در

چی؟ کنه مجبور رو سیما بابا اگه

کنه شکایت بابات از تا میگیرم وکیل واسش

مرسی:دادم تکون رو سرم

 کردن گریه به کردم شروع و صورتم رو گذاشتم رو متکا و خوابیدم تخت بیرون،رو رفت اتاق از فراز

 از بابا و مامان اینکه درك بازم اما بود دعوا و جنگ خونمون تو اوقات بیشتر و نبودیم خوشبختب خانواده"

بود سخت خیلی واسم باشه گرفته زن بابا و باشن شده جدا هم "

 بس بودم،از زده ذل سقف به و بودم کشیده دراز تخت رو باز اتاق،طاق تو اومد فراز که بود شده تاریک هوا

 افتاده که اتفاقی به وقتی و بود گلوم تو بغض هنوز اما میشد باز زور به و میکرد درد چشمام بودم کرده گریه

میگرفت ام گریه دوباره میکردم فکر بود

 خاموشش میکنم خواهش:گفتم گرفته صداي با و چشمم جلوي گذاشتم رو دستم کرد روشن رو چراغ فراز

کن

نمیشه درست چیزي که گریه کنی؟با گریه میخواي دیگه،چقدر بسه:تخت لبه نشست و کرد چراغوخاموش

 میخواد دلم میشم خفه نکنم،دارم گریه نمیتونم من اما آسونه گفتنش: کردم پاك رو اشکام دست پشت با

بزنم داد فقط و خلوت جاي یه برم

بریم پاشو:سمتم کرد دراز رو دستش و شد بلند

کجا؟

نزدم داد وقته خیلی منم میزنیم داد باهم تایی دو بزنیم،اصال داد که خلوت جاي یه:زد لبخندي

میکشمت که میزدي داد خونه تو که بود پیش روز دو همین:حالش تو زدم ناخواسته



طلوع دوباره کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i a . c O m Page 102

متاسفم واقعا اتفاق اون بخاطر من:طرفم گرفت و برداشت کمد تو از رو مانتوم رفت و رفت هم تو اش قیافه

 میکرد،وبا بازي نقره با داشت پایین طبقه بیرون،سیما رفتیم اتاق از و شدم حاضر بزنم حرفی اینکه بدون

خوبی؟:طرفم اومد و شد بلند جا از من دیدن

میرید؟ جایی:گفت که دادم تکون رو سرم

بزنیم داد خلوت جاي یه بریم میخوایم شو حاضر برو:داد جواب من جاي به فراز

دیوونه:نقره کنار نشست و باال انداخت رو ابروش

نمیایی؟ جدي: خندید فراز

کجا؟

دیگه بزنیم داد

بزنید؟ داد برید میخواید واقعا:کرد گرد چشماشو

 جفتی میدونم نکن،منکه سیاه رو ما دیگه تو فروشم ذغال خودم بابا،من برو:گفت که دادم تکون رو سرم

باشید خوش میرد،برید کجا بدونم من نمیخواید و صفا و عشق برید میخواید

خدا به نه ....

بیایید و بزنید رو دادتون کردم،برید باور نخور قسم خب:حرفم تو پرید

خندیدن به کرد شروع بعد

 ي جاده یه تو پیچید فراز که شدیم خارج شهر از شدیم،تقریبا ماشین سوار و اومدم بیرون خونه از فراز با

رسیدیم:کرد خاموش رو ماشین و وایساد بزرگ باغ یه جلوي راه بود،انتهاي خاکی که فرعی

میاد سگ صداي:گرفتم رو میومد،دستش سگ صداي ازتوش و بود وحشتناك خیلی تاریکی تو باغ
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 بسته همیشه که باغه تو هم بابامه،سگ مال اینجا نترس:کرد باز رو سمتم در اومد و شد پیاده ماشین از

هستش

میترسم من برگردیم بیا:نشدم پیاده ماشین از

بزنی داد میخواي نگفتی مگه شو خوب،پیاده دختر نداره که ترس:کرد ام پیاده ماشین از و کشید رو دستم

بزنم داد نمیخوام دیگه نه

 داد خودم خوشگله خانم سر خونه تو دیگه که کنم خالی رو خودم و بزنم داد میخوم من اما:خندید شیطنت یا

نزنم

 اصال من و بود تاریک داخل،باغ رفت من از جلوتر خودش و کرد باز رو باغ در بود همراهش که کلیدي با

میگم:نمیدیدم رو پام جلوي ..........

چی؟:صورتم جلوي گرفت و کرد روشن و اورد در جیبش تو از رو موبایلش

برگردیم بیا........تاریکه چقدر اینجا:بود شده وحشتناك و صورتش تو بود افتاده موبایل نور

نداره ترس که تاریکی: گرفت رو دستم

 روش که کنم پیدا چیزي یه برم من باش جا همین تو:بود درختا وسط که استخري کنار برد رو من فراز

بشینیم

هستیا ترسو خیلی: شد اش خنده باعث که زمین رو نشستم سریع

 دقیقه چند از بعد و کرد روشن و اورد در سیگاري جیبش تو از و نشست دادم،کنارم تکون رو سرم

کن شروع خب:گفت

نمیاد دادم دیگه:گرفتم بغل تو رو زانوهام
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 خجالت بزنی،نکنه داد باید نمیشه که اومدیم؟اینجوري الکی رو راه اینهمه یعنی:باال انداخت رو ابروهاش

کنم؟ شروع اول من میکشی،میخواي

 رو گذاشتم رو زدن،دستم جیغ به کرد شروع و استخر تو انداخت رو سیگارش که خندیدم بهش

خبره چه اینجا میکنه فکر میشنوه رو صدامون یکی هیسسسسسسسسسسس،:دهنش

 و اینجا اوردي زور به رو من تو میکنن فکر:گفت شیطنت با و برداشت دهنش رو از رو دستم

..........میخوایی

اونجاست یکی فراز:کردم، اشاره برو رو به ترس با و حرفش تو پریدم

گفتی؟؟؟ دروغ:طرفم خندیدم،برگشت که استخر طرف اون میرفت داشت کو؟:پرید جا از

خندیدم باز و دادم تکون رو سرم

وقتمون سر اومده باغ صاحب کردم فکر:نشست کنارم اومد

شماست مال اینجا گفتی که تو:شد گرد چشمام

گفتم دروغ: باال انداخت رو هاش شونه خیال بی

 صورتم،بلند رو پاشید کثیف آب که استخر تو کرد پرت و برداشت کردم،سنگی نگاه بهش تعجب وبا

بریم پاشو:شدم

بریم؟ کجا

میشه چی بیاد االن باغ صاحب اگه خونه،میدونی بریم

سگ سولماز:پرید جا از و کرد اشاره سرم پشت به یهو

 سرم پشت هم دویدن،فراز به کردم شروع میزدم جیغ که حالی در کنم نگاه رو سرم پشت که اینکه بدون

وایسم که میزد داد و میدویدم
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 پام دائم و بدوم باهاشون نمیتونستم و بود بلند پاشنه هام کردن،کفش گریه به کردم شروع ترس شدت از

 بهم االن سگ که بودم ،مطمئن زمین خوردم و شکست کفشم پاشنه که بودم باغ در میخورد،نزدیکاي پیچ

میرسه

هستید؟ کی شما

بود وایساده سرم باالي دستش تو چماق یه با پیرمرد یه:کردم باز رو چشمام

من......من:بودم گرفته لکنت

رجب عمو سالم

 تو از هستید؟ببخشید شما فراز آقا اه:زد لبخندي شدم،پیرمرد بلند که کرد کمکم و کرد دراز رو دستش فراز

باغتون تو اومدم اجازه بدون و کردم جسارت من که شد این میومد بیداد و داد صداي باغ

آقا؟؟؟؟ افتاده میکنن،اتفاقی گریه دارن و زمین رو افتادن که دیدم رو خانم این بعد:شد خیره من به پیرمرد

 رو باغ که بودمش هستن،اورده خانم،همسرم سولماز ایشون نه:کرد نزدیک بهم رو خودش و زد لبخندي فراز

گذاشت فرار به پا و ترسید سگ از که بدم نشون بهش

 فراز آقا با شما وقتی تا بسته،بعدش سگ نداره،اونم ترس که سگ دخترم:کرد نگاه بهم لبخند با رجب عمو

نداره که کاري بهتون سگ باشید

نشده؟ که چیزیت عزیزم:گفت و کرد تایید رو رجب عمو هاي حرف و زد آمیزي شیطنت لبخند فراز

 گفتم حرص با"کنم سکته ترس از من نکرد فکر مرگ،دیوونه و کوفت،عزیزم و عزیزم"کرد نگاش خشم با

نه

بریم:پام جلوي گذاشت رو کفشم لنگه و تکوند رو بود خاك از پر که رو مانتوم شد خم
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 دقیقه چند یه نشستم،فراز ماشین تو رفتم لنگون لنگ و کردم خداحافظی رجب عمو از و پوشیدم رو کفشم

ماشین تو اومد و کرد قفل رو باغ در اینکه از بعد و کرد صحبت رجب عمو با اي

 میگه،اینکه دروغ بهت داره که نفهمیدي چطور خر سولماز خب" بستم رو چشمام و صندلی به دادم تکیه

میکنه درد چقدر پام کرد،آخ باز کلید با رو باغ در چشمت جلوي "

بیداري؟ اه:گفت خنده با فراز که پام رو کشیدم آروم رو دستم

 بذارم،چه سرت سربه میخواستم من قهري؟خب:گفت ناراحتی با و گرفت رو دستم که ندادم محلش

میدویی و میترسی تو میدونستم

کنه ام پاره تیکه بیاد که ایستادم می سگ،باید میگی تو وقتی خب

 کارت که وایسی میگیردت،اگه و دنبالت میوفته سگ کنی فرار وقتی خانما خانم:کرد کج رو سرش

کردم تالفی منم گذاشتی کار سر رو من تو اول نداره،بعدش

اونجاست نگهبان رجب آقاهه،عمو اون

 کار و دزدي خیلی اینورا خبره،آخه چه ببینه بود اومده بود شنیده صدا و هستش،سر بغلیه باغ نگهبان نه

میشه خالف

بود شده زخم خورده باال،یه زدم رو شلوارم و شدم میسوخت،دوال زانوم

زخمه؟

زیاد نه:روش گذاشتم کاغذي دستمال

بگیرم مهمونی یه باغ تو دیگه وقت چند میخوام

مناسبت؟ چه به
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 نشون بهشون رو ام خوشگله خانم و بگیرم مهمونی کردم،میخوام ازدواج نمیدونن من دوستاي بیشتر خب

بدم

میسوزه؟ من واسه دلت تو:گفتم آروم و کردم نگاه بهش

کردي؟ فکر همچین چرا:کرد نگاه بهم تعجب با

سیما و شدن جدا هم از بابام و مامان فهمیدي که وقتی از خب ............

 رفتارم بخاطرش بخوام اینکه نه اما شدم ناراحت ها اتفاق اون داریم،واسه جدا زندگی تو و من:حرفم تو پرید

 بدم کادو بهت برم مهمونی باهات که باشم داشته رو حق این کنم منی،فکر زن تو کنم،سولماز عوض تو با رو

 دلیل اما نبوده عالقه و عشق روي از مون ازدواج میکنیم،درسته زندگی باهم داریم باشم،ما مهربون باهات یا

باشیم داشته دعوا و جنگ باهم اش همه که نمیشه

گفتی خودت اول روز:گفتم میکردم بازي ام حلقه با که حالی در و پایین انداختم رو سرم ..........

رو من تو نه میشناختم درست رو تو من نه ندارم،اونموقع قبولشون االن که زدم حرفها خیلی من اول روز

نمیشناسم رو تو هنوزم من:کردم نگاه بهش چشمی زیر

بدونی بخواي تو که ندارم چیزي ام زندگی تو من:گفت لحظه چند از بعد و کرد نگام خشم با

 نمیدونستم اش گذشته زندگی از هیچی نمیدونم،من رو چیزها خیلی اتفاقا که "انداختم بهش داري معنی نگاه

 چطوري بدونم،اینکه نهال از بیشتر میخواست دلم بود،خیلی خبر با ام زندگی پوك و جیک ي همه از اون اما

بودن کرده ازدواج که بود سال چند و بود شده آشنا باهاش

چیه؟:انداخت بهم نگاهی نیم

هیچی هیچی:زدم ذل روبرو به و گرفتم ازش رو نگاهم و اومدم در فکر از

ناراحتی؟ کردي ازدواج من با اینکه از تو سولماز:وایساد قرمز چراغ پشت
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"  تکون رو سرم........دوسش که میکردم حس وقتا بعضی خوشحال؟اما یا ناراحتم که نمیدونستم خودمم

بابا مثه...سروش هستن،مثه هم مثه اشون همه.....متنفرم مردها ي همه از من ندارم دوسش من"دادم "

بدي؟ رو جوابم خواي نمی:گفت آرومی صداي با

نمیدونم من:بود دوخته چراغ تایمر به چشم که کردم نگاه بهش

نشد بدل و رد بینمون حرفی هیچ خونه به رسیدن تا و کرد حرکت و کشید بلندي آه یه ،فراز شد سبز چراغ

 رو سیما گذاشتم حیاط تو که رو شد،پام باز خونه در که بودم نزده رو در زنگ شدم،هنوز پیاده ماشین از

شده؟ چی:شدم میاد،نگران سمتم به دوان دوان که دیدم

 برم که گفت زد زنگ بابا رفتید که شما:بود شده حیاط وارد تازه که فراز سمت رفت و بغلم داد رو نقره

خونه

گفتی؟ چی تو خب: سمتش رفت فراز

 نیام اگه گفت شد،اونم دعوامون میکنی،بعد غلط که گفت نمیذارم،اونم خونه اون تو رو پام دیگه که گفتم من

کنم؟ چیکار من میبره،حاال رو من زور به و اینجا میاد

نمیاد نترس:زد لبخندي فراز

میشه دعوا چی؟حتما بیاد اگه:حرفش وسط پریدم من

 متقاعدش و میزنم حرف باهاش خودم:داد تکون رو سرش فراز و پرید سیما رنگ من حرف این با

داخل بریم بیا میکنم،حاال

 میکنه بده،خیال گوش حرفش به بابا که هستش کی میکنه فکر این اوهکی"خونه تو رفت ما از جلوتر خودش

 وپاي دست تو ریخته فالحی که پولی همه این با......... نزنه حرف حرفش رو و بترسه ازش که منه مثه بابا

میشه ضررش به واهللا نزنه حرف حرفش رو شاید بابا "
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گذشت؟ خوش ددر:زد نیشخندي اومدم،بهم در فکر از که داد تکون صورتم جلوي رو دستش سیما

نبود بدك هی:دادم تکون رو سرم

دیگه؟ بزنید داد بودید رفته شما:گفت شیطنت با و کرد اشاره ضعم و سر به

دونبالم افتاد سگ یه اونجا:گفتم خونه سمت میرفتم که همونطور .........

سگ؟ میگه شوهرش به کسی سرت بر خاك:کمرم تو زد محکم دست با

 خاك رو و دونبالت افتاد سگه آقا بوده،خب سگ که کردم بابا،باور خب:گفت و خندید که کردم اخم بهش

و زمین زدت ها ...........

خوشه دلت بابا برو:برگردوندم رو ازش حرص با

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

بود خوابیده اخم با که کردم نگاه فراز نمیبرد،به خوابم میکردم کاري ،هر زدم غلتی تخت تو

کرده اخم که میبینه خوابی چه داره نیست معلوم:کرد بهش رو پشتم و زدم لبخندي

ببینم خوابم بتونم که نخوابیدم اصال:کرد نزدیک بهم رو خودش و خورد تکونی

نخوابیدي؟ چرا:طرفش چرخیدم

میخوري تکون بس از:کرد باز رو چشماش

شرکت؟ برم جوري چه فردا صبحه،من 4 ساعت واي:کرد روشن خواب چراغ و شد خم

نقره اتاق تو میرم من:برداشتم رو متکام و شدم بلند

چی؟ واسه:گرفت رو دستم مچ

دیگه بخوابی تو تا:بود قرمز خوابی بی از کردم،چشماش نگاه بهش
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ناراحتی؟ چی از بگی بهم نمیخواي:نشست بروم رو شد بلند

میدونم رو چی همه من:شدند جاري پایین،اشکام انداختم رو سرم

رو؟ چی:داد تحویلم لبخندي و کرد جور و جمع رو خودش سریع اما دیدم رو خوردنش جا وضوح به

بگید بهم چطور که میریزید نقشه سیما با است هفته دو که چیزي همون

میزنی حرف چی مورد در دونم نمی:کرد ریز رو چشماش و داد تکون رو سرش

 مامانم اینکه مورد در:"بگیرم رو اشکام جلوي نمیتونستم اما کنم گریه خواستم نمی"باال گرفتم رو سرم

کرده ازدواج

 رو هام تلفن جواب مامان که میشد هفته یه گفت،تقریبا بهم خاله: دادم ادامه که شد خیره بهم بهت با

 ناراحت کرده ازدواج مامان اینکه از.......کرده ازدواج مامان که گفت بهم اونم خاله به زدم زنگ نمیداد،منم

من جزء به میدونن همه که چیزي میکنید،یه قایم ازم رو چیزي یه دارید شماها نظرم به...... اما هستم

ندارم ترحم به احتیاجی من:کشیدم عقب رو خودم که کرد نزدیک بهم رو خودش

منی زن تو سولماز:گرفت دلخوري رنگ نگاهش ......

 من هست،اگه ها شوهر و زن ي بقیه مثه ما زندگی چی بگی واقعا؟؟؟میشه:گفتم تمسخر با و زدم پوزخندي

 داریم،فراز مشکل که بفهمه اون نمیخوام چون هست خونمون تو سیما وجود بخاطر فقط اتاقیم یه تو االن تو و

میکنید؟ قایم ازم دارید رو چی

 کارهایی به دست و میکنن لجبازي باهم دارن بابات و مامان.....ببین.....سولماز:کشید موهاش تو دست کالفه

 اصال عادي شرایط تو که هست،کارهاي تون همه ضرر به و هستش اشتباه میدونن هم خودشون که میزنن

کنن عملیش اینکه به برسه چه نمیکنن فکر بهش

مطلب اصل سر نرو،برو حاشیه لطفا
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 نباید اصال موضوع باشی،این قوي که بده قول:زد عمیقی پک و کرد روشن و برداشت رو سیگارش تختی پا از

نباید بابات و مامان زندگی اتفاقاي و داریم رو خودمون زندگی االن ما ببین.... .....

 این با بتونم افتاده واسم که رنگارنگی اتفاقی همه اون از بعد کنم فکر:حرفش ت پریدم و بستم رو چشمام

 بعد و میکنم زار گریه هفته سه دو نیست،فوقش که بابام مامان طالق از بدتر بیام،دیگه کنار هم موضوع

بیام در خبري بی این از بگو،بذار بهم میکنم میشه،خواهش عادي واسم

شد ساکت و پایین انداخت رو سرش........... مامانت سولماز:گفت و زد تلخی لبخند بهم

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مــــــرده.........مـــ:پرسیدم آروم و کرد نگاه بهش ناباوري با

کرده ازدواج اسفندیاري با:گفت سریع و داد تکون رو سرش

 رو چشمام و تخت به دادم کردم،تکیه نگاه بود من واکنش منتظر که فراز به و کردم سکوت اي لحظه چند

 که بود سروش اي قیافه تنها نمیومد یادم هیچی اما بیارم یاد به رو اسفندیاري اي قیافه کردم سعی و بستم

میزد پوزخند بهم و بود بسته نقش ذهنم تو

 خواهش وازم میزد صدا منو بلند صداي با و بده آب بهم که میکرد سعی داشت کردم،فراز باز رو چشمام

 به مامان"دیوار به زدم بیرون،ذل رفت اتاق از نمیدم نشون واکنشی هیچ من دید وقتی بزنم حرف که میکرد

 به محکم و شدت باز اتاق در"بدبختم چقدر من خدا واي..... سروش باباي زن شده مامان...........اسفندیاري

 به و گرفتم دیوار از رو ،نگاهم شد اتاق وارد میکرد گریه که حالی در پریشون صورت با خورد،سیما دیوار

مرده مامان:گفتم سیما

نه:گفت آروم و داد تکون رو سرش

مرد، مرده،امشب مامان:زدم داد بلند
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 دوس رو ما چقدر یادته.....میشه تنگ براش دلم من...... من:دادم ادامه آروم و گرفتم بغل تو رو زانوهام

نداریم رو هیشکی ،دیگه داشت

میکنی؟ چیکار سیما:شد اتاق وارد آب لیوان با فراز زمان صورتم،هم تو زد محکم و شد نزدیک بهم سیما

 بازوي و شدم بلند جا از دفعه کرد،یه گریه بلند صداي با و داد تکون رو سرش و کرد اشاره من به سیما

 مسخره کرده،خیلی ازدواج اسفندیاري با مامان میگه فراز سیما:خندیدن به کردم شروع و زدم چنگ رو سیما

سروش نامادري شده مامان کن فکر هست

 رو آب لیوان و اورد در من چنگ از رو سیما بازوي پایین،فراز انداخت رو سرش و گرفت گاز رو لبش سیما

 دیوونه رو من کنی،میخواي اذیت رو من میخواي تو:زدم داد بلندي صداي با و لیوان زیر طرفم،زدم گرفت

 هست خونه تو االن مامان که بگو بهش.........بگو بهش نمیکنه،سیما کاري همچین وقت هیچ من مامان کنی

نگرفته زن بابا که بگو بهش.....بگو بهش ام تو با بابا،آشغال پیش

راسته گفته بهت فراز چی هر سولماز: کرد نگاه من به وحشت با سیما

 این مثه هم تو: کردم اشاره فراز به میرفتم در سمت عقب عقب که حالی در و زدم پوزخندي بهش

دروغگویی

کنی چیکار میخواي:گرفت ازم رو تلفن و جلوم اومد فراز که برداشتم رو تلفن و پایین رفتم ها پله از

میکنید اذیتم شماها که بگم بهش بزنم،میخوام حرف مامانم با خونمون،میخوام بزنم زنگ میخوام

 کجا به فراز:گفت گرفته صداي با بود نشسته ها پله رو که ،سیما گرفت واسم رو شماره و داد تکون رو سرش

میزنی؟ زنگ

بابات خونه به:نشست کنارم هم خودش و مبل رو نشوندم و دستم داد رو تلفن

الو: برداشت رو گوشی آلود خواب صداي با بابا خوردن زنگ تا چند از بعد

کنم صحبت مامان با میخوام:گفتم لرزون صداي با کنم سالم اینکه بدون
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 برگرده بگو سفیدت چش خواهر اون به زدي زنگ شد کردي،خوب من از یادي عجب خانم،چه سولماز به به

خونه

مامان به بده رو گوشی:دادم قورت رو دهنم آب

 بزنی حرف باهاش میخواي شده،اگه اسفندیاري زن جونت خبري،مامان بی چیز همه از اینکه مثه: خندید بلند

بزن زنگ اونا خونه به

میگی دروغ هم تو

کجاست؟ شده؟سیما خوبه؟چی حالت بابا سولماز:زد صدام که بذارم رو گوش خواستم

خب؟: کرد نگاه بهم کردم،فراز قطع رو تلفن بدم رو جوابش اینکه بدون

 بهم بدن،فراز جواب رو تلفن تا موندم منتظر و گرفتم رو اینا سروش خونه شماره و دادم تکون رو سرم

میزنی؟ زنگ کجا به:شد نزدیکتر

مامانم به

بله؟؟:برداشت رو گوش عصبانی و آلود خواب صداي با کسی

 عوضی گوساله:دادن فحش به کرد شروع بزنم،سروش حرف تونستم نمی و بودم شده بود،دستپاچه سروش

مخابرات بدم رو ات میشی؟شماره مزاحم شب نصفه داري مرض مگه ......

اونجاست؟؟؟؟ من مامان: کشیدم عمیقی نفس

 صدام لحظه چند از بعد و کرد مکث و گذاشت تمام نیمه رو حرفش.........خري کدوم مامانت:گفت عصبی

سولماز:کرد

 کنه صحبت باهات نمیتونه االن کوچولو؟متاسفم خواهر داري کار مامان با:گفت که کنم قطع رو تلفن خواستم

با کنار خواب اتاق تو چون .......



طلوع دوباره کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i a . c O m Page 114

مامانم به بده رو عوضی،گوشی اشغال شو خفه:حرفش تو پریدم

نمیتونم که مامانمون،گفتم نه مامانم:کرد بلندي ي خنده

 عادي غیر حالت متوجه داشتم،فراز سرگیجه و بود سخت واسم کشیدن زمین،نفس رو کردم پرت رو گوشی

 از و بکشم عمیق نفس که میخواست ازم و میمالید رو هام شونه و کرد باز رو لباسم هاي دکمه ،سریع شد ام

بیاره آب برام که خواست سیما

 سرم بهم داشت پرستار و بودم بیمارستان ،تو میدیدم تار رو جا کردم،همه باز رو چشمام دستم سوزش با

 گفت آروم و زد لبخندي بهم و کرد پاك رو اشکاش بودن،سیما ایستاده سرم باالي سیما و میکرد،فراز وصل

خوبی؟

 زور به بود،من شده متالشی زندگیمون کل ماه یه مدت ظرف میپرسید چرتی سوال چه"زدم تلخی اي خنده

 کرده ازدواج اسفندیاري با مامان و اش منشی با ،بابا بودن شده جدا هم از بابا بودم،مامان کرده ازدواج

 بیدار که بعد ي افتاد،دفعه هم روي خواسته نا پلکام و گفتم آرومی ي بله" باشم، خوب باید من بود،االن

 متوجه و میزد ورق رو اي مجله داشت و بود نشسته تخت کنار صندلی روي که بود اتاق تو فراز فقط شدم

کجاست؟ سیما:گفتم گرفته صداي به نبود من شدن بیدار

دختر ترسونیدم:کنارم اومد شد زمین،بلند رو افتاد دستش از مجله و پرید جا از

نکن اذیت رو خودتت اینقدر:کرد پاکش انگشت سر با که شد جاري اشکم چشمم ي گوشه از

 به کردم شروع رو سرم رو کشیدم رو مالفه شد حرفم ادامه مانع بغض.......مامانم:شدم خیره چشماش به

کردن گریه

 اینکه از یا ناراحتی کرده ازدواج اینکه چی؟از مامانت:گفت بزنه کنار رو مالفه میکرد سعی که حالی در فراز

 تموم بوده سروش و تو بین چی هر باشه؟سولماز داشته فرقی نباید تو کرده؟واسه ازدواج سروش باباي با

 اینجوري رو خودت نداره،نباید ربطی ما به بابات و مامان کاراي و داریم رو خودمون زندگی ما شده،االن

 وقتی کردن فکر تو به یا خوردن رو تو غصه دارن،کدومشون رو خودشون زندگی کدوم هر کنی؟اونا داغون
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 و خواست دلش اما توهه؟میدونست سابق شوهر پدر اسفندیاري نمیدونست میگرفتن،مامانت رو تصمیم اون

 خیلی فهمید دیگه،وقتی بوده اونا ي بچه تو مثه هم میخوري؟سیما حرص اینقدر چرا کرد،تو ازدواج اون با

تو اما اومد کنار باهاش اما کرد گریه و شد ناراحت ........

 زندگی اسفندیاري پسر با که نبوده،بوده؟سیما که سیما سابق فامیل اسفندیاري:حرفش تو پریدم

 پسرش هاي کاري گند از کرد،اسفندیاري بدبخت رو دخترش که شده کسی زن رفته من مامان......نکرده

 کرد،فراز بدبخت رو من زد کنه بازش خودش سر از بیاد اینکه واسه بود شده خسته دستش از و داشت خبر

 همیشه که بازي خاله مثه زندگی میکردم فکر.....نمیدونستم زندگی از هیچی....بود سالم شونزده فقط من

 که گفتم اسفندیاري به وقتی میدونی......نیست توش اي غصه و غم هیچ و میوفته توش خوب هاي اتفاق

 من کنی اش جمع باید زنشی،تو تو گفت؟گفت چی بهم خواستم کمک ازش و هست دیگه کسایی با سروش

نمیدادم زنش سال و سن این تو که بگیرم رو جلوش میتونستم اگه

اما کردن اذیتت خیلی و کشیدي سختی خیلی تو سولماز میدونم:کرد بغلم بودم،فراز افتاده هق هق به

 4بخشیدم، رو ام مهریه و شدم راضی تا اورد سرم بالي چه اسفندیاري همین میدونی نمیدونی؟تو هیچی تو

 که میخواستم رو ام بچه من نمیخواستم مهریه کردم،من امضا رو برگه اون ته تا بودم زندانی اتاق تو روز

 لج باهاش اگه نمیذاشتم سروش سر به سر میفهمی،اگه کشتم رو ام بچه خودم نمیدتش،من بهم میگفت

 اسفندیاري زن رفته و میدونست رو اینا ي همه بشه،مامانم سقط ام بچه که نمیزد رو من اونم نمیکردم

 نبود بسم اوردن سرم که بالي همه نبودم،اون مهم واسش من میچزوند،یعنی رو اش بچه که کسی شده،زن

سراغم اومدن باز که

 خواهش....بده گوش من به دقیقه یه سولماز....... سولماز:شد خیره چشمام به و گرفت رو صورتم ظرف دو

نکن گریه میکنم

بکنن نمیتونن کاري هیچ که میدم قول کن،بهت اذیتت نمیتونن دیگه اونا:زد لبخندي کشیدم،بهم رو ام بینی

گرفتن ازم رو مامانم
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 تو از مامانت صورت هر دیگه،در یکی با نه اسفندیاري با میکرد،حاال ازدواج مامانت زود یا دیر عزیزم ببین

دیدنش بري مادرته،میتونی همیشه اما میگرفت فاصله .........

مرده میکنم ببینمش،فکر نمیخوام وقت هیچ دیگه:حرفش تو پریدم

 بذاري احترام تصمیمش به باید تو و مادرته اون نباشه چی نیست،هر درست اصال حرفت این:کرد اخم

اومدي کنار بابات ازدواج با که همونطور

 دوتاشون،نمیدونم هر االن ندارم بابا که میگفتم خودم به اومدم؟اونموقع کنار من گفته کی:زدم پوزخندي

بخشمشون نمی وقت هیچ من اما داره نظري چه سیما

 خودم خاطر همین به بودم شده کالفه نگاهش شد،از خیره بهم و نزد حرفی دیگه تخت ي لبه نشست فراز

رفته؟ سر ات حوصله: گفت که میکردم بازي باهاش و کردم مشغول ام حلقه با رو

کجاست؟ سیما:دادم تکون رو سرم

نیستی راحت من با تو و هستم کننده کسل خیلی واست من:گفت ناراحتی با

نیست اینطور اصال نه:گفتم سریع باشه ناراحت نمیخواستم

 با میزنی حرف سیما با که همونجور بگو میخواد دلت چی نره،هر سر ات حوصله تا بزن حرف باهام پس خب

بزن حرف منم

خواهرمه اون میکنه فرق سیما خب:سمتش چرخیدم

کن شروع خب باشم من تو به کس ترین محرم کنم فکر و شوهرتم منم:باال انداخت رو هاش شونه

 دارم دوسش که میکردم حس و نبودم متنفر ازش مدیگه "بود زده ذل بهم شیطنت با که کردم نگاه بهش

 صداي با"بخورم ضربه باز و ببندم دل مرد یه بازبه نمیخواست دلم میکردم مقابله حس این با داشتم اما

کجاست نقره:گفتم و اومدم در فکر از منتظرما من میگفت که فراز



طلوع دوباره کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i a . c O m Page 117

سیما پیش:داد تکون امیدي نا با رو سرش

کجاست؟ سیما خب

بزنی؟ نداري اي دیگه حرف نقره،تو پیش:خندید

 هام با که هستم کس بی و بذبخت چقدر من که میکنه فکر خودش با حتما" کردم نگاه منتظرش چهره به

 اونم که سیما جزء به داري رو کی دیگه هستی نیستی،خب کس بی و بدبخت مگه شده،سولماز مهربون

بردم رو تو آبروي من:گفتم تلخی به و شد محو لبم رو خودشه،لبخند درگیرمشکالت

میپرسی؟ که سوالی چه این نه:گفت تعجب با و خورد جا کامال حرفم از

 کدوم هر ،االن ام خانواده االن وضعیت و داشتم من که ي گذشته اون با:گفتم بغض با و دادم تکون رو سرم

بفهمن رو قضیه این که اطرافیانت از ..........

 گذشته از خواستگاریت اومد ات،وقتی خانواده نه کردم ازدواج تو با خوبه؟؟من حاال تو سولماز:حرفم تو پرید

داشتم ام بچه یه من بود تو از بدتر من وضعیت که طوره این کردم،اگه انتخابت و بود باخبر ات

 یه واسه اونم طالق ما جامعه بودم،تو گرفته طالق من اما بود مرده زنت تو مردي،بعد یه تو میکنی فرق تو

 فاصله ازش دوستاش میدوننش،همه خراب زن یه عنوان به همه میکنه تغییر ها نگاه همه......بده خیلی زن

 بکنه،همه در به راه از رو شوهرشون و زندگیشون تو بیاد میکنن،اینکه اش درباره بد فکراي میگیرن،چون

دارن شک بهش

 اگه بدون رو این پره،اما دلش چه خانمم اوه:زد کنار رو بود ریخته صورتم تو که رو موهام شدو نزدیکتر بهم

 کی که نمیکنه فرق هم دیده،واسم خودش چشم از دیده چی هر کنه چپ نگاه بهت بخواد کسی االن

ماست خوشبختی مهم و دیگران نه داره ربط خودمون به ما مادرم،زندیگی یا باشه،خواهر

"  یه:کرد نوازش رو ام کونه فراز "میکردم باید چیکار من االن واهللا بود فراز با ازدواج اتفاق بهترین نظرم به

شی؟ خوشحال بگم بهت چیزي
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چی؟

بود نگرانت و ناراحت اینجا،خیلی اومد بابات بودي خواب وقتی تو

بشنوم خوام نمی:کردم بهش رو پشتم و کردم اخم

 من به رو پشتت میزنم حرف باهات بد،وقتی دختره:خودش طرف چرخوند رو من و گرفت رو ام شونه

 سیما و کردن آشتی هم با و بوسید رو سیما صورت بابات بود،بعد اینجا هم سیما میگفتم؟اهان چی نکن،خب

بابات خونه رفتن باهم نقره و

کنه ازدواج صابر با که کنه خرش بتونه که خونه بردش:زدم پوزخندي

 کاریش به مجبور و نکنه صحبت موضوع اون مورد در دیگه که داده قول سیما به نخیر:گرفت گاز رو لبش

نکنه

بیمارستانم من که داد خبر بابا به کی افتاد؟اصال ساعت پنج چهار این تو ها اتفاق این ي همه

اینجایی که روزه دو ساعت؟؟؟؟تو پنج چهار

چی؟ روز؟؟؟؟واسه دو:شدم خیز نیم جام تو

 اومدي هوش به دفعه یه بودي،البته هوش بی روز دو بود شده وارد بهت که شکی بخاط آره:خوابوندم دوباره

رفتی هوش از زود اما

چی؟ مامانم:گفتم میکردم بازي مالفه ي گوشه با که حالی در

شده تموم سرمت بزنم صدا رو پرستار برم من:شد بلند تخت رو از بده رو جوابم اینکه بدون

 خودم بري نمیخواد:نشستم تخت رو و اوردم در دستم از رو سرم سوزن خودم بیرون بره اتاق از اینکه از قبل

اوردم درش
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 پا چرا سولماز اي..... بعد میکرد چک میومد باید کردي؟پرستار چیکار تو دختر:کرد نگاهم برگشت تعجب با

میشی

خونه برم میخوام خوبه حالم من:برداشتم جالباسی از رو مانتوم

خونه برد رو من و شد راضی که کردم فراز التماس اینقدر روز اون

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

 هم بودم،فراز رفته فرو فکر به و بودم کرده کز هال تو مبل رو آشفته ظاهري با گذشته روز چند معمول طبق

 انجام حوصله بود برهم هم در میشست،خونه رو بود مونده دیشب از که هاي ظرف داشت آشپزخونه تو

 به اینکه بدون و میشدم بیدار خواب از زور به نقره صداي با ظهر نزدیک روز نداشتم،هر رو کاري هیچ دادن

 بازي اسباب میدادم خشک شیر بهش اینکه از بعد و هال تو میومدم و میکردم بغلش برسم وضعم و سر

 فکرام بیشتر میرفتم فرو فکر به مبل رو مینشستم خودم و باشه سرگرم باهاشون تا جلوش میریختم رو هاش

 حرف باهاش که میکرد التماسم و میزد زنگ خونه و موبایل به روز هر که میشد،مامانی مامان به مربوط

میکردم قطع رو تلفن میشنیدم رو صداش که دفعه هر من اما بزنم

 گذاشت رو نقره و نشست کنارم بود بغلش نقره که حالی در برداشتم،فراز زانوم رو از رو سرم مبل تکون با

شمال میریم فردا کن جمع رو وسایلت:بغلم تو

چی؟ واسه شمال: گفتم حال بی

بیاد باهامون بگو هم سیما به داشتی دوس خوشگذرونی،اگه میریم:گفت شادي لحن با و کرد نگاهم

باال انداختم رو هام شونه

: بگو بهش خودت

 بنداز،وضع اطرافت به نگاه دیدي،یه آینه تو رو خودت اي قیافه دیگه، بسه سولماز:کرد نگام عصبانیت با

بدي؟ ادامه کارات این به میخواي کی تا ، شدم خسته بخدا ببین، رو زندگیمون



طلوع دوباره کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i a . c O m Page 120

کنی تحملم نیستی هستم،مجبور که همینم من

کردي بزرگ خیلی خودت واسه رو قضیه این تو سولماز ببین:کشید عمیقی نفس و بست رو چشماش .....

حرفش تو پریدم

: هست بزرگ خودش نکردم بزرگش من

 کرد نصفش وسط از و برداشت سیبی بود میز رو که میوه طرف تو از و کشید بلندي نفس و تکون رو سرش

تو اما اومده کنار قضیه این با سیما چطور پس:نقره به داد رو اش تیکه و .........

 که اوردم در رو بود دهنش تو که سیبی تیکه و دهنش تو کردم رو انگشتم و گرفتم نقره از رو سیب سریع

شدم بلند عصبانیت کردن،با گریه به کرد شروع

: میگیره درد نده،دل بهش پوست با میوه بار هزارمین ده واسه

میزنی چرا نبود حواسم خب:ترسیده مثال که کرد گرد رو چشماش

 و اش صندلی رو میکرد،گذاشتمش گریه سیب واسه داشت هنوز آشپزخونه،نقره تو رفتم و ندادم محلش

 جیغ مدام و بود کرده قهر نقره اما بدم بهش قاشق با خواستم و بشقابش تو ریختم و کردم رنده رو سیب

 گرفته یاد هم وجبی نیم این........... خدا اي" کردم پاك دستمال با رو میداد،صورتش تکون رو سرش و میزد

 دوسش خیلی نقره و بود دلفین شکل که نمکدونی و کردم پاك رو اشکهاش"بکشم رو منتش باید و کنه قهر

 کی ببین موشکی موش هی:گفتم گونه بچه صداي با و دادم تکون جلوش و اوردم در کمد تو از رو داشت

اینجا؟ اومده
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 که دهنش تو بذاره خواست و گرفتش ازم و کرد دراز رو دستش و شد قطع اش گریه و کرد نگاه دستم به

 این اولش همیشه"داد قورتش مجبوري کشید هم تو رو دهنش،صورتش تو گذاشتم رو سیب قاشق زودتر من

میزد پا و دست بعدي قاشق واسه و میومد خوشش بعد اما میکرد کار "

گفت غمگینی و سوز پر صداي با و نشست نقره بروي رو صندلی رو و آشپزخونه تو اومد فراز

:  درد...میکنم دعواش خودم.......کرد کرده؟دعوات اذیتت مامانی..........میکنه گریه چرا بابا دخمل....بمیرم الهی

گلم نکن بابا؟گریه چرا..........من سر تو بخوره بالت و

 گریه به کرد شروع باز و فراز سمت کرد دراز رو دستش سوخت،نقره دلم منم که میزد حرف نقره با جوري

 دخملم.......خودم بغل بیا.......شه فدات باباي:کرد بغلش و زد شیطانی لبخند و کرد نگاه من به کردن،فراز

 قشنگ پدر.....قشنگه اشکاش دخملم........قشنگه اش گریه دخملم.......قشنگه خودش دخملم.....قشنگه باباش

من

 پدر هه....میگیرن تحویل رو خودشون چه مردم:دادم تکون رو سرم تاسف با و جلوش گذاشتم رو بشقاب

قشنگ

نیستم؟ خوشگل من بگی میخواي تو یعنی:کرد نگاه رو من تعجب با و پاش رو گذاشت رو نقره

؟ بگم چی واهللا:کردم کج رو سرم و باال انداختم رو ام شونه

 اش حسودي مامانی بابا، میبینی:گفت بهش میکرد نگاه من به که حالی در و نقره دهن جلوي گرفت رو قاشق

خوشگله اون نگفتیم چون شد

 نقره نکن،خب قهر حاال: گفت که بیرون برم آشپزخونه از خواستم و کردم روشن رو کتري زیر بهش اعتنا بی

قشنگه مامانش

بود خوشگل خیلی نهال آره:گفتم تفاوت بی و چپ علی کوچه به زدم رو خندید،خودم نمکی نقره
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بود تو به منظورم: شد محو لبش رو لبخند حرفم این با

"

 ولو مبل رو و هال تو رفتم "کنم اذیتش میخواست دلم اما میشه ناراحت خیلی حرفام این از میدونستم

 بفهمه و شه بزرگ خرده یه وقتی نقره مامانش،میدونی نه هستم نامادریش من: میکرد نگام داشت شدم،هنوز

 دارم،تنفر،دلش)بابام زن(الهه به نسبت من که حسی میکنه؟همون پیدا من به نسبت حسی چه ام کی من که

نباشه تنم به سر میخواد

 خیلی اینکه مثه واي"کردم جور و جمع مبل رو بیرون،خودم اومد آشپزخونه از و شد بلند عصبانیت با

دیگه گفتم راست نترس اصال نترس اصال.............شد عصبانی "

 داشت بود ترسیده بود تنها آشپزخونه تو که بهم،نقره زد ذل بزنه حرف اینکه بدون و وایساد کنارم اومد

زد داد فراز که بیارمش برم که شدم میکرد،بلند گریه

: جات سر بشین

داره:پایین انداختم رو سرم و نشستم .......

حرفم تو پرید

:  نمیدونم میسوزه؟من واسش دلت چرا پس هستی نامادریش گفتی االن میکنه،همین گریه داره که چه تو به

 دیگه و مرده میکنه،نهال فرق باهم الهه و تو میدي،قضیه ربط خودمون زندگی به رو ها اتفاق همه چرا تو

 میدي،تو انجام رو کار این داري خودش از بهتر حتی میکنی،مطمئنم مادري اش بچه واسه داري تو و نیست

 اش بچه که بود این دنبال کرد زایمان که آخري دم تا و نمیخواست رو بچه میکنی،نهال فرق خیلی اون با و

 از تو که تنفري بخاطر اش همه فکر این و بوده روت فشار خیلی وقته چند این میدونم..............تو اما بندازه رو
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 البته صد و هستی خودت میشه اذیت که کسی تنها واهللا بیایی کنار قضایا این با باید تو اما هست داري الهه

میکنه زندگی الهه و بابات کنار راحت داره ببین رو نقره،سیما و من ......

"  واقعا میکرد مقایسه اون با رو من و میزد حرف زیاد اون از فراز چون میکردم حسادت سیما به خیلی جدیدا

 بهش بود،وقتی شده دوست هم الهه با و میکرد زندگی بابا خونه تو داشت بود،راحت من از بهتر سیما هم

 هر اون و گذاشتم خالی الهه واسه رو میدون بیوفتم در باهاش و بگیرم فاصله بابا از اگه گفت کردم اعتراض

 که اینجوري اما میکنه رو اش زندگی راحت و میزنه بابا پیش رو من آب زیر و میکنه میخواد دلش کاري

 بیشتر حالش باشم که ،من بکشه باال رو بابا چیز همه و بکنه رو ام گوي بد بابا پیش نمیتونه خوبم باهاش

 من میکنی فکر ،تو باشم سیما مثه نمیتونم من،من سر تو نزن رو سیما اینقدر:حرفش تو پریدم"میشه گرفته

 دلم ته از واقعا دارم دوس رو نقره میگم وقتی من کنم؟نه اذیت رو خودم ها فکر این با که دارم دوس

 ي بچه رو نقره اول روز همون میکنم،از بزرگ رو تو ي بچه دارم که نکردم فکر خودم با وقت میگم،هیچ

 بهم اما بودم خودم الك تو و بودم شده خیال بی خیلی وقت چند این دارم ،قبول میدونم و دونستم خودم

هست خوش تو.....و نقره انداختم بهش نگاهی نیم.........و نقره به دلم ندارم،فقط رو هیچکس دیگه من بده حق

.......

زد لبخندي بهم هال،فراز تو اومدم و کردم بغل رو نقره رفتم و شدم بدم،بلند ادامه نتونستم دیگه

: خوب؟ دختر میکنی اذیت رو ما هم و خودت هم ها فکر این با چرا پس داري دوس رو ما اینقدر که تو

دارم؟ دوس رو تو گفتم کی من

 میکشی،خب خجالت ازم نکنه چیه........داري دوس فهمیدم هستم تیزي خیلی ي بچه من:خندید شیطنت با

دارم دوس رو تو منم

خواهررررررررررررر یه مثه:دادم تکون رو سرم

دارم دوستت همسر یه نیستی،مثه خواهرم دیگه که وقته نخیر،خیلی:باال انداخت رو ابروش
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"

 چند هر نمیپرسید ام گذشته مورد در و نمیداد گیر بهم بود،دیگه شده عوض که بود وقت خیلی فراز رفتار

 ي همه منم نمیکرد چکم و نمیزد زنگ خونه به مرتبه چند روزي میدونه،دیگه رو چیز همه که میدونستم

 این به اصال اما داشتم دوسش خودم چند هر میسوزه واسم دلش اینکه حساب به بودم گذاشته رو ها این

 مونده باز دهنم و کردم تعجب خیلی حرفش این از همین بخاطر باشه داشته دوسم فراز که نمیکردم فکرم

 گرفته رو ام گوشواره سوختن،نقره به کرد شروع گوشم که میکردم نگاه رو فراز باز دهن با داشتم هنوز"بود

گوشم واي:گرفتم رو دستش و بستم رو چشمام درد پایین،از میکشیدش و بود

 محکم رو ام گوشواره اون اما کنیم باز رو نقره دست که میکردیم سعی داشتیم کنارم،دوتایی اومد سریع فراز

شد پاره گوشم.......باش زود خدا رو تو فراز:نمیکرد ول و بود گرفته

 خونی انگشتام گوشم،سر ي الله رو کشیدم اورد،دستم در نقره دست از رو ام گوشواره زور به فراز باالخره

میاد؟ خون رو،داره ات گوش ببینم:گفت نگرانی با و زمین رو خوابوند رو نقره فراز شد

نیست چیزي:روش گذاشتم و برداشتم کاغذي دستمال اپن رو از و وایسادم زانو رو

 یه کنم بیارم،فکر درش گوشتت،باید تو رفته شد کشیده خیلی ات گوشواره اوه........ببینم کو:برداشت رو دستم

باشه داشته درد خورده

 زخم زیاد نه:اورد در گوشم از رو میخورد،گوشواره گردنم به گرمش هاي نفس که طوري جلوتر اومد

 خوشگله،من چشماش چقدر"کردم نگاه نگرانش هاي چشم به و باال اوردم رو داره؟سرم درد.....نشده

 بود،فراز گرمم شدت به و میزد تند تند قلبم و بودم شده دستپاچه دادم، تکون رو سرم سریع"......عاش

شده؟ چیزي:پرسید لبخند با و باال انداخت رو ابروش لنگه یه و شد ام آشفتگی ي متوجه

 هام دستشویی،گونه سمت رفتم لرزون هاي قدم با و شدم بلند و گفتم آرومی ونه دادم تکون رو سرم سریع

بشم عاشقش نذار.........کن کمکم خدایا:نالیدم و شستم بار چند رو بودن،صورتم انداخته گل
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سولماز؟:خورد در به ضربه چند

 شنیده اگه........نگفتم که بلند.. زدم حرف دلم تو من نه نه.....باشه شنیده رو صدام نکنه........واي"پریدم جا از

 کی با منظورت پس سولماز سرت تو خاك...........نبوده اون با منظورم میگم چی؟؟؟؟بهش باشه

میفهمه نیست که نشم؟خر کوچه سر بقال عاشق کن کاري میخواستم خدا از داشتم بگی بوده؟؟؟؟میخواي

بله؟:کردم باز رو در و کردم خشک حوله با رو صورتم زد،سریع صدام دوباره

زد زنگ بهت فاطمه نبودي:طرفم گرفت رو پایین،موبایلم انداختم رو سرم که زد داري معنی لبخند بهم

 خدا با بلند بلند همیشه تو:گفت که میشم رد کنارش از داشتم گرفتم ازش رو موبایل و دادم تکون رو سرم

میزنی؟ حرف

 حسابی خودم دست باال،از طبق رفتم و کردم بغل رو بدم،نقره رو جوابش اینکه بدون و گرفتم گاز رو لبم

 از کردي؟؟اون که بود کاري چه این جون خر آخه"دیوار تو بکوبم رو سرم میخواست دلم و بودم عصبانی

 دارم دوسش شوهرمه خب... بره ابروم چرا نه.......رفت آبروم واي............زدنت حرف بلد از اونم کردنت داغ

زدم گند واي"بستم رو چشمام و دیوار به دادم تکیه"نیست که بدي چیز... "

 زدم ذل بهم،منم بود شده خیره و بود نشسته چنجره ي لبه کردم،فراز باز رو چشمام نگاهی سنگینی از

 سریع کرد،فراز کوتاهی ي گریه خواب تو و خورد تکون پام رو نقره که بودیم خیره هم به حرف بهش،بدون

گرفت ازم رو نگاهش

: تخت؟ رو نمیذاریش چرا

 برش خودم میشه،بذار بیدار که اینجوري:گفت طرفم اومد شد بلند که کنم بلند رو نقره اومدم دستپاچه

میدارم
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 چه تو امروز سولماز واي"پایین انداخت رو سرم میشد بیشتر هم من قلب ضربان میشد نزدیکتر که قدم هر

 برات دلش االنم قبلیه فراز همون این......بکش عمیق نفس و باش خونسرد آفرین......باش آدم.............مرگته؟

داشت شک بهت و میزد کتکت مرگ حد به که همونی این واهللا شده مهربون باهات که سوخته

طرفم چرخید و اش گهواره تو گذاشت و کرد بغل رو نقره

: زدي؟ زنگ فاطمه به

نه:کنم بلند رو سرم اینکه بدون

چرا؟

 دستم از رو کتاب و نشست کنارم کردم،اومد مشغول بود دستم تو که کتابی با رو خودم و ندادم رو جوابش

کجاست؟ از این............دختر و مادر:خوند رو روش عنوان و گرفت

خریدمش

خریدیش؟ کی که اینه دزدیدي،منظورم نگفتم که من:زد لبخندي و داد تکون رو سرش

 گفتم بهش بیرون رفت می داشت که،سیما نخریدم خودم:گفتم که کرد نگاه بهم تعجب پیش،با روز سه دو

خوبیه کتاب خیلی خریده اینو بگیره،اونم دختر با مادر ارتباط مورد در کتاب تا چند

 خلوت او با شب یک ماهی:کرد مکث صفحه یه میداد،رو تکون رو سرش میزد ورق رو کتاب که همونطور

 این کنار شب هر که تو کتاب،اما این جالبه بگذرانید،چه خوش هم با و ببینید کارتون باهم هم اتفاق به و کن

خندیدن به کرد شروع...........کن خلوت من با شب یه ماهی بیا وروجکی،میگم

 که باش مادري دخترت واسه گفته اولش ي صفحه گفته،مثال جالب چیزهاي خیلی آره: کردم اخم بهش

داشتی رو آرزوش خودت همیشه

 ارتباط واسه کتابها این از کاشکی:گفت شیطنت با و طرفم گرفت و بست رو میخندیدکتاب هنوز که حالی در

نبود ریخت بی اینقدر ما اوضاع میخریدي،اونموقع هم عشقت با
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که خریدم:گفتم و چشماش تو زدم ذل

واقعا؟؟؟؟:شد گرد چشماش

دیگه گرفتم عشقم،نقره با ام رابطه شدن خوب واسه رو کتاب این دیگه آره:دادم تکون رو سرم

میکنی بیدارش االن هیس:دهنش رو گذاشتم رو دستم خورد،سریع تکونی خندیدن،نقره به کرد شروع بلند

میکنه؟ اذیتت چی نمیگی بهم چرا سولماز:گرفت دستش تو محکم و برداشت دهنش رو از رو دستم

بگم؟ چی دیگه میدونی،من رو چیز همه که تو

 بارت متلک و میزنه زنگ بهت فاطمه کنی،اینکه تعریف واسم تو دارم دوس اما میدونم رو چیز همه من آره

میکنه

 مثال خونمون بود زده زنگ فاطمه پیش روز چند بدونه که نمیکردم رو فکرش اصال خوردم جا حرفش از

 قدرت دادم،حتی گوش حرفاش ي همه به ساکت من کرد بارم بود بلد متلک چی هر و پرسی احوال واسه

 میشد تکرار ذهنم تو حرفاش ي همه صبح میختم،از اشک آروم فقط نداشتم هم کنم قطع رو تلفن اینکه

 با مامانم که گفته یکی شوهرش پدر ي خونه تو بود،اینکه رفته اشون خانواده آبروي مامانم کار این با اینکه

میده طالقش همین بخاطر و میفهمه بابام و داشته رابطه وقت خیلی از اسفندیاري ......

داد فشار رو دستم

: منتظرما من

 فکر اون چرا پرسید،نمیدونم نقره وضعیت مورد در ازم پرسی احوال و حال از بعد و زد زنگ پیش روز چند

 بیار رو نقره هستی حوصله بی اگه میگفت بهم میکنم،هی اذیتش هی و ندارم رو نقره دیدن چشم من میکنه

 حسی چه پرسید ازم و خندید باشم؟اونم حوصله بی باید چرا گفتم بهش من میدارم،بعد اش نگه من خونمون

شدم فامیل سروش با دوباره اینکه از دارم
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شعور بی ي دختره کرد غلط خیلی:بود نقره اتاق تو که سیم بی گوشی سمت رفت و شد بلند عصبانیت با

 گفتی که بخورده،ت بهم فاطمه و تو بین که نگفتم رو اینا من ببین:گرفتم ازش رو تلفن و شدم بلند عجله با

میدونی رو چیز همه

میگه چی بود نگفته اما میکنه اذیتت فاطمه که بود گفته بهم مامان: گرفت دستم از رو تلفن

گفت؟ مامانت:پرسیدم تعجب با و شد گرد چشمام

 مهمونی تو که نگفتی من به چرا هستش،تو خون فاطمه دست از دلش اونم بیچاره آره:داد تکون رو سرش

 کرد،بهم تعجب خیلی نمیدونم هیچی من فهمید و گفت بهم مامان کرده؟وقتی بارت متلک فاطمه اینا مامان

 بهم چرا خونه،خب اومدیم و شدم بلند عصبانیت با من همین بخاطر و گفتی بهم تو که میکرده فکر گفت

نگفتی؟؟

میده باد بر رو دودمانم بیوفتم در فاطمه با اگه گفتی خودت خب

 مهمونی تو شنیدم که سیما جدیدا و من اله نمیاد بر فاطمه زبون پس از هیشکی میدونم چون گفتم آره

 از نمیکنه جرات دیگه کنم حالیش حساب حرف من که دفعه میگفتی،یه من به باید تو انداخته،اما دستش

بکنه ها غلط این

ها میشه دعوا اینجوري.... میکنم خواهش فراز:گفتم که گرفتن شماره به کرد شروع

الو..........نداره عیب: زد چشمک بهم

هست؟ دایی،خوبی؟مامانت سالم:شد ام مانع که بگیرم ازش رو تلفن خواستم

مرسی

باال انداخت رو ابروش و دستم پشت زد که میخوردم رو ناخونم داشتم
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 روز چند اینکه مثه:گفت و کرد پرسی احوال سرد خیلی برداشت،باهاش رو گوشی فاطمه لحظه چند از بعد

و سولماز به زدي زنگ پیش ..........

زد داد فراز که گفت چی فاطمه نمیدونم

:  میخواي و میکنی دخالت که چه تو به نقره کردي،وضعیت اضافی غلط که میدونی من،خودت حرف تو نپر

 بگیري پرستار واسش اینکه نه میکردي بزرگ خودت رو ات بچه داشتی عرضه خیلی اگه تو داري اش نگه

و کنم باز رو دهنم منم که نکن کاري کن صحبت درست...... .........

کرد قطع رو حرفش میگفت،فراز چیزي من به و میزد داد فراز مثه اونم میومد فاطمه صداي

:  قسم کردم،بخدا وجب رو دمت قشنگ که هستی تو اش خانم،یکی شناختم میشناختم باید که رو کسایی من

 تا باهات اینجوري دیگه کردي بارش متلک و گفتی چیزي سولماز به که بفهمم دیگه دفعه یه اگه فاطمه

بگو میزنن مفت زر که اهمه به رو این آره...........نمیکنم

 تو چه؟مگه تو کرده،به ازدواج باهاش خواسته دلش نکرده که خالفی کار: کرد مکث ثانیه چند دوباره

فضولی؟

 باباش که شوهرت سر تو بکوبم منم میکنی،خوبه تکرار رو حرف این داري که تو با کرده غلط گفته کی هر

 میدونم چیزها خیلی من خانم فاطمه بله.........میخورده؟ خنک آب زندان تو کشور از خارج اسم به سال سه

بیوفته ها زبون سر اسمتون که نکن کاري پس نگفتم جایی حال به تا ولی

 ي دختره اون بخاطر تو:میزد داد خط ور اون بشنوم،فاطمه واضح رو فاطمه حرفاي تا نزدیکتر اوردم رو سرم

 دروغ میکنی؟بعدش تهدید رو من و میزنی داد من سر بست ما به رو خودش جادو و سحر با که عوضی

.......ن
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گرفت فاصله ازم و کرد اخم من به فراز

 و برن فالگیر و رمال تا هزار پیش بیاد خواستگار واسشون اینکه واسه که هستن خودت مثه همه میکنی فکر :

 به دعا بدن،بازم ازدواج پیشنهاد پسرها به و خواستگاري برن خودشون هست فایده بی ببینن وقتی سر آخر

خورد رو گولت و شد خر که هادي جون

 بعد دفعه باشه هادي،یادم خواستگاري رفته فاطمه جالب چه"زدم شیطانی لبخند و شد گرد تعجب از چشمام

 هادي نکرده که بدي بیچاره؛کار داره گناه نه نه...........بیاد جا حال تا بگم بهش رو این انداخت تیکه بهم اگه

 آبروش میشناسی رو سیما که تو بگیر خون خفه سولماز نه نه.....بفهمه سیما کن فکر......دیگه داشته دوس رو

 نچ.........نگفت رو جرمش چرا فراز اه.....بودها زندادن شوهرش پدر...... چه من به اصال..........میبره جا همه رو

منه طرف که فرازه مهم.....درك به باشه......هستش تشنه من خون به االن حتما نچ "

میکرد نگاه رو من لبخند با و بود نشسته سینه به دست که افتاد فراز به چشمم

: خوشحالی؟ خیلی

شد؟ نه،چی:باال انداختم رو هام شونه و گرفتم تفاوت بی رو خودم

کرد قطع:کشید رو ام گونه و شد نزدیک بهم "خودتی اینکه یعنی"انداخت بهم داري معنی نگاه

 فاطمه جواب و بود کرده رو من طرفداري فراز اینکه از بودم خوشحال خیلی"اوردش کم جون آخ" خندیدم

بودم گفته فراز به زودتر کاشکی"میشد آب قند کله کله دلم بود،تو داده رو "

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

تخت لبه نشستم و تخت رو کردم پرت رو کیفم

: رسیدیم باالخره آخیش
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 رو راه کل نکه:کرد قالب سرش زیر رو دستش و کرد پرت تخت رو خودش و کنارم گذاشت رو نقره فراز

اي خسته خیلی همین بخاطر کردي رانندگی

 راحته که رانندگی: گفتم میوردم در رو نقره لباس که حالی در و برداشتم راحتی لباس نقره واسه ساك تو از

دادم انجامش من که بود سخت نقره از نگهداري

بود خواب راه کل که نقره:کرد باز رو چشمش یه

 انرژي چقدر کار این دیگه،میدونی نشد بیدار نقره که بود من تالش و سعی بخاطر:باال انداختم رو ابروم

میبره؟

 ماشین هاي تکون به ربطی هم اصال آره:اورد در تنش از و کرد باز رو لباسش باالي هاي دکمه و نشست

 خواب رو راه کل که خانمی نقره با صبح تا با جنابعالی کجاست؟اینکه ماجرا جالب قسمت نداشت،میدونی

بخوابه راحت بتونه عزیزت شوهر تا نیاد در صداش تا کنی سرگرمش و بمونی بیدار رفته رو خوابش و بوده

 کرده دراز رو دستش و بود تخت رو دمر سرحال و شاداب که کردم نگاه نقره به و شد محو لبهام رو لبخند

نهههههههههههه:برسونه من کیف به رو خودش که میکرد رو اش سعی تمام داشت و بود

عزیزم بگذره، خوش بهتون

عزیزم بخیر شب:بوسید رو ام گونه و جلو اومد بعد

 طلوع تا که اي نقره و موندم من و شد بلند پفش خر صداي که نرسید دقیقه به و کشید دراز تخت رو

 یه اینکه براي و فراز کنار تخت رو گذاشتم رو بود خواب که رو میکرد،نقره شیطنت و بود بیدار خورشید

 محافظ واسش باهاش و کنارش گذاشتم رو خودم متکاي پایین نیوفته تخت از و نزنه غلط خواب تو وقت

 میگفت که این: کشیدم دراز زمین رو بالشت و متکا بدون میکردم غر غر که حالی در کردم،خودمم درست

خودم رو بندازم چی هتل؟حاال اورده رو ما چرا نمیدونم داره ویال شمال



طلوع دوباره کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i a . c O m Page 132

 خواب شدت از نداشتم رو حالش اصال اما سرم زیر بذارم و بیارم لباس خرده یه ساك تو از برم خواستم

برد خوابم و سرم زیر گذاشتم رو دستم و شدم خیال بی میشدم،پس بیهوش داشتم

سولماز؟سولماز؟:زد صدام فراز که میشد سنگین خوابم داشت تازه

"

 نوبت حاال کرد اذیتم نقره حاال تا بخوابم،اونموقع من گذاشتن اگه حاال شه راحت تا بمیره سولماز اي

هوم؟:کنم باز رو چشمام اینکه بدون"باباشه

بیداري؟ سولماز

خوابم نه

 بیدار صبح تا که نبودي بدبخت من جاي بخندي بایدم:گفتم کردمو باز رو هام چشم اخم با کرد اي خنده

بیداري؟ بپرسه سوال ازت و کنه بیدارت یکی برده خوابت تازه که االن و کنی بازي بچه الف یه با و بشینی

خوابیدي؟ زمین رو چرا

 من بذاري نمیخواي اینکه مثه نخیر:کردم باز رو بود پیچیده گردنم دور که رو شالم و نشستم کالفه

بخوابم زمین رو شدم مجبور منم نبود جا تخت رو خوب پسر بخوابم،خب

بخواب اینجا بیا:کرد اشاره کنارش به و کرد نزدیک نقره به رو خودش

"

 سرش و کشید موهاش تو رو دستش که کردم نگاه خیره بهش"دیگه بخواب من بغل تو بیا بگو دفعه یه واه

میکنی؟ نگام اینجوري که زدم بدي حرف:پایین انداخت رو

اینکه نه بدي من به کامل رو جات که کردي بیدارم میکردم فکر من فقط نه:دادم تکون رو سرم ......
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طرفم کرد دراز رو دستش و زد زیبایی لبخند

: نشدم پشیمون تا بیا

بخواب حاال خب:زد لبخندي بهم خوابیدم،فراز تخت ي لبه و اوردم در تنم از رو مانتوم

 تخت از یا تکون کوچکترین نبودم،با راحت نمیبرد،اصال خوابم میکردم کاري هر اما بستم رو چشمام سریع

فراز بغل تو میرفتم یا پایین میوفتادم

نمیخوابی؟ چرا:من به بود زده زل که دیدم مشکی چشم جفت یه و کردم باز رو چشمام

 تو رو من خواسته خدا از فراز من حرف این با ، پایین میوفتم تخت از بزنم غلت و بپره خوابم اگه خب

بخواب راحت شد؟حاال راحت خیالت حاال خب:بوسید رو موهام روي و کشید آغوش

 آرومی صداي با و گرفتم محکم که بیرون بیام بغلش تو از پرید،میخواستم سرم از کال خواب کارش این با

دیگه نمیومد،بخواب خوابت مگه:گفت

نمیاد خوابم دیگه من

نمیاد؟ خوابت واقعا:کرد نگاه چشمام تو و گرفت فاصله ازم

 چشمکی و شد خیز نیم روم و تخت رو کرد پرتم و کشید رو دستم دفعه شدم،یه بلند و دادم تکون رو سرم

میکردم نگاش شده گرد چشماي با که من لباي رو گذاشت رو لباش و زد

 بود،هنوز خالی فراز و نقره دادم،جاي قوسی و کش بدنم به شدم بیدار خواب از که بود 2 ساعت نزدیکهاي

 که کیفم تو از رو ام گوشی و کردم دراز رو دستم و زدم بود،لبخندي گوشم تو فراز ي عاشقانه هاي زمزمه

 بدون رو اس ام اس و کالها داشتم،میس مامان از اس ام اس یه و کال میس 3برداشتم بود افتاده تخت پایین

 ي ،شماره کنم فکر فراز و خودم خوب زندگی جزء به چیزي هیچ به نمیخواستم کردم،دیگه پاك بخونم اینکه

 رفتم و زدم لبخندي"نداده رو جوابم که اطرافه همین حتما"گفتم خودم با نداد جواب که گرفتم رو فراز
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 فراز از کردم،هنوز آرایشی مختصر و پوشیدم رو ام مشکی دامن و تاپ گرفتم دوش اینکه از حموم،بعد سمت

 کجا یعنی" میشدم نگران داشتم کم نداد،کم جواب باز که گرفتم رو فراز ي شماره باز نبود خبري نقره و

 خواستم و سرم رو انداختم مشکی شال و پوشیدم رو مانتوم عجله با"باشه افتاده واسشون اتفاقی نکنه......رفتن

کجایی؟ تو الو:برداشتم رو گوشی عجله خورد،با زنگ موبایلم که بیرون برم اتاق از

کجایی؟ خونتون،شما در پشت سالم،من علیک

چطوره؟خوبی؟ سیما؟حالت تویی:تخت ي لبه نشستم حال بی

کیه؟ کردي فکر پس

میزنه شور نمیده،دلم جواب هم رو نبودش،موبایلش نقره با شدم بیدار خواب از وقتی فرازه، کردم فکر

 بیایم ما کن باز رو در تو نمیشه،حاال زنگش متوجه و هست سایلنت موبایلش میکنی،شاید بد فکرهاي که بس

داخل

ما؟:گفتم تعجب با

 گفتم الهه به بود،منم رفته سر امون حوصله خونه تو هم الهه و کیش،من رفته بابا الهه،آخه و من:گفت ذوق با

ببینه نزدیک از رو تو میخواد دلش خیلی الهه شما،آخه خونه بیایم که .......

 تونسته جوري ما،چه خونه در جلوي اورده رو کثافت اون برداشته بیشعور ي دختره"گرفتم گر عصبانیت از

 خودت با فکري چه تو سیما.........تو با کرده غلط خیلی اون:زدم داد و حرفش تو پریدم"بکنه کاري همچین

خیلی..... خیلی.....نداشتم انتظار ازت اصال........کردي

 تو.بسازم باهاش که مجبورم من عزیزم میاد؟نه خوشم الهه از من میکنی فکر تو چی؟دیوونه خیلی:گفت آروم

 ککش این میکنی میکنی،فکر خودت دشمن رو همه و میکنی اذیت رو خودت داري کارات این با فقط هم

 رو بابا نمیخوام فقط من...نیست خبرا این از اصال عزیزم ناراحته؟نه یا نمیاد خوشت ازش تو اینکه از میگزه
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 گفته بهت رو اینا هم بکنه،قبال خواست دلش کاري هر بذارم بابا،نمیخوام مالک بشه این نمیخوام...بذارم تنها

واهللا کنی آشتی بابا با و کنار بذاري رو لجبازي که نفعت به هم بودم،تو ..........

 کاراي دیگه.نیست مهم برام اصال کنه،که محرومم ارث از بابا که اینه چی؟نهایتش واهللا:زدم داد عصبانیت با

 به اصال و بکش قرمز خط یه رو من دور فقط بکن خواستی غلطی هر هم تو نیست مهم واسم کدومتون هیچ

کنی برو رو هم با رو ما که نباش این فکر

 در بعدا.....زشته آخه کن باز رو در حاال تو میشی عصبانی برم،چرا قربونت من الهی:گفت آروم لحن با

نیست بدي دختر الهه نکن،بخدا لجبازي من جون سولماز........میزنیم حرف موردش

 کرد خراب رو ما زندگی و شد باباش همسن مرد یه آویزون که همون البد:گفتم تمسخر با و زدم پوزخندي

شمالیم االن ما واینستا ما خونه در خودپشت بی ضمن هست،در اش خوبی نشونه

ن دروغ سولماز ........

 گذاشتم رو سرم و کردم جمع شکمم تو رو کردم،،پاهام قطع رو تلفن و کنه تموم رو حرفش نذاشتم

 باعث اون....بازم اما باشه الکی خودش قول به باشه؟؟؟؟؟؟هرچند خوب الهه با میتونه چطور سیما"روش

 بابا و مامان که شد چی خدا نبود؟؟؟؟؟واي خراب از خراب؟؟؟؟مگه هه..........شه خراب زندگیمون که شد

 همه زبانزد فامیل تو عشقشون و بودن هم عاشق که تا دو شدن؟اون متنفر هم از کی شدن؟از بد باهم

 دوس رو همدیگه اما.........کتکاري و بود دعوا همیشه که ها قدیم........ندیدم عشقی وقت هیچ منکه.......بود

 مامان پیش میرفت میذاشت مامان.........بود طوالنی قهرشون مدت بجاش و شد کم دعواها بعدش اما داشتن

 کارش به کاري دیگه مامان داشت حقم خب......الهه پیش میرفت؟؟؟؟؟البد کجا بابا........هم بزرگ،بابا

 همه بابا داشت حق مامانم.........بود ظاهري چیز همه و بودن جدا هم از که بود وقت خیلی و نداشت

 زیر ماشین و بشه بزرگتر امون خونه چجوري.......کنه بیشتر رو پولش و سرمایه جوري چه که بود فکرشاین
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 نگاه ساعت به و باال اوردم رو سرم"میکنه درد چقدر سرم واي..........نیاره کم بقیه جلوي تا تر شیک پامون

رفتن کجا ربعه،یعنی 4 ساعت واي:پریدم جا کردم،از

 خواب بغلش تو نقره که حالی در فراز و شد باز اسانسور در که ها پله سمت رفتم و کردم باز رو در عجله با

کجا؟: کرد نگاه بیرون،بهم اومد ازش بود

 عصبانیت با و زد پس رو دستم که بگیرم ازش رو نقره خواستم و سمتش رفتم لبخند ،با کشیدم راحتی نفس

میرفتی؟ کجا بودما،داشتی تو با:گفت

بودم شما دونبال:گفتم لب زیر و کردم نگاه قرمزش هاي چشم ماسید،به لبام رو لبخند

کجاییم؟ ما میدونستی مگه:باال انداخت رو ابروهاش

ندادي جواب زدم زنگ موبایلت به"شده؟ اینجوري چرا این "نه:گفتم لب زیر و دادم تکون رو سرم

دیدم:کنم باز رو من که بود منتظر که حالی در و ایستاد اتاق در کنار رفت

ندادي؟ جواب چرا خب

نداشتم رو ات نخواست،حوصله دلم:کرد نگاه بهم تفاوت بی

 باز رو در و زد پوزخندي و داد تکون رو بهش،سرش زدم ذل کنم باز رو در اینکه خوردم،بدون جا حرفش از

عرضه بی:گفت لب زیر و کرد

 میرفت بوسید،داشت رو اش پیشونی آروم و تخت رو گذاشت رو داخل،نقره رفتم سرش پشت عصبانیت با

بودي؟ کجا:گفتم که حموم سمت

چه؟ تو به:سمتم چرخید سرعت به

 جلوش که کردم رو ام سعی تمام"بود تنفر از پر اول،نگاهش روزاي فراز همون بود شده باز"کردم بغض

بودم نگرانتون من:گفتم میلرزید که صداي نکنم،بال گریه
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 چسبوندم و گرفت رو ام یقه و شد تر نزدیک بود،بهم شده قرمز عصبانیت از شد،صورتش خیره بهم خشم با

کردي؟ آرایش چی واسه:دیوار به

من....م...م:گرفتم زبون لکنت ترس از .........

 برسم ام هرزگی به برم نیست تا گفتی نیستم من چی؟دیدي تو:داد فشارم محکمتر و بهم زد محکمی سیلی

آهان؟ نباشم اطراف این که بشی مطمئن که زدي زنگ موبایلم آره؟؟به

 هرزه،تو بزن داشتی؟حرف قرار باهاش بري؟کجا سروش پیش میخواستی:میزد داد و میزد سیلی بهم تند تند

گرفتی ازم رو زن کردي،تو خراب رو من زندگی

 میدونست،آخه هرزه زن یه رو من میخوردم،اون که بود پیاپیی هاي سیلی از بیشتر میزد بهم که حرفاي درد

 وزنم تحمل بیرون،زانوهام رفت اتاق از و کرد ولم اشکهام شدن جاري بودم،با کرده چیکار من چی؟مگه واسه

 دعواي صداي از"داره روانی مشکل فراز که بودم زدم،مطمئن زجه و نشستم سالن وسط نداشت،همونجا رو

 بلند که نداشتم رو این بود،قدرت حس بی صورتم میکرد،کل گریه داشت و بود شده بیدار خواب از نقره ما

 هیس:بوسیدم رو صورتش و کردم بغل رو نقره و تخت سمت رفتم نشسته تخت،همونجور سمت برم و شم

اینجاست گلم،مامانی

 فرو فکر به و کشیدم دراز کنارش خودمم و تخت رو برد،گذاشتمش خوابش که کردم صحبت باهاش اینقدر

 نههه..هستش شکاك اینقدر و نداره اعتماد من به فراز االن که بوده مشکلی نقره و فراز زندگی تو حتما"رفتم

 دوسم که گفت منم به صبح امروز......که داشته دوس خیلی رو اون میگفت فراز نه نه..... نهال یعنی

 بکنم؟باید میتونم چیکار کنم؟اصال چیکار حاال من.......باهام میخواست فقط.... ام ساده من چقدر واي.......داره

 نهال سالشه؟فامیل چند فراز نمیدونم حتی بپرسم؟من کی بفهمم؟از کجا از.....افتاده اتفاقی چه قبال که بفهمم

 از بعد"......نمیدونم هیچی اصال که من......کردن زندگی هم با سال شدن؟چند آشنا باهم جوري بوده؟چه چی

 بگم؟ چی نپرسیدم خودش از چرا گفت اگه فقط.....میپرسم جون فریبا از آهان:زدم لبخندي کردن فکر کمی

میگم همینو آره....بشه ناراحت میترسیدم میگم بپرسم؟؟؟خب اي بهانه چه به .....
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 چقدر واي.........نزنه منو دیگه بود داده قول مثال:زدم بود،پوزخندي داغ داغ که صورتم رو گذاشتم رو دستم

میکنه درد صورتم

 شده کبود خرده یه راستم چشم زیر و بود صورتم رو فراز دست اوردم،رد در رو کوچکم آینه کیفم تو از

 خودم با کردم شروع ها دیوونه مثه و کردم پاك رو صورتم حرص با دقیقه چند از شد،بعد جاري بود،اشکام

 میخواد چطوري؟چی آخه.....میشه درست چی همه که نداره میکنی؟؟گریه گریه چی واسه:کردن صحبت

 کردن گریه از غیر ضعیفی،به میخوره،خیلی بهم ازت حالم......میدونه هرزه زن یه رو من اون بشه درست

کن کمکم خدایا.....باشه خدا به بلدي؟امیدت کاري

 به اعتنا میومد،بی بارون نم بالکن،نم تو رفتم و برداشتم رو قرآنم و گرفتم وضو و شدم بلند تخت رو از آروم

 خدا از و کردن گریه و خوندن به کردم شروع و کردم باز رو قرآن و نشستم روش صندلی بودن خیس

 داشته دوسم فراز که بخورم،خواستم شکست ام زندگی تو دوم بار واسه نذاره و بده صبر بهم که خواستم

بشه برطرف شکش و باشه

خودت واسه میبینی دور رو من چشم تا بالکن؟خب تو بیاي داد اجازه تو به کی

 و گذاشت تموم نیمه رو حرفش که شد چی سمتش،نمیدونم چرخیدم و پریدم جا از فراز عصبانی صداي با

 اولین که هرکسی افتادم مامانم حرف یاد بارون زیر گرفتم رو بود،دستم شده تند تقریبا داخل،بارون رفت

 داشتم باور رو حرف این زمان اون........میشه برآورده آرزوش حتما کنه آرزو و دستش رو بیوفته بارون قطره

 اما بخره عروسکی خونه واسم بابام که بود این ام خواسته تنها نداشتم بزرگی آرزوي اما داشتم اعتقاد بهش و

نداشتم باور رو حرف اون دیگه داشتم بزرگ آرزوي یه که االن

میخوریا سرما داخل بیا

 میکرد،بدون نگاه وحش حیات مستند و مبل رو بود داخل،نشسته رفتم و صورتم رو کشیدم رو خیسم دست

بشورش کرده کثیف رو خودش نقره:گفت کنه نگاه بهم اینکه
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دستشویی تو رفتم و کرد بغل رو نقره

 با رو تلویزیون اینکه از بعد و شد بلند جا از آرامش خورد،با زنگ فراز موبایل که میکردم خشکش داشتم

فرشته؟ جانم:داد جواب رو موبایلش کرد خاموش آرامش

 باشه،رو دستت گوشی لحظه چند فرشته:داد تکون رو کردم،سرش نگاه بهش رو کردم بلند رو سرم ناخواسته

افتاده؟ اتفاقی عزیزم:من به کرد

نه:گفتم لب زیر و دادم فشار هم رو محکم رو دندونام

 تو رفتم و پیچوندمش پتو الي و کردم پوشاك رو بود،نقره فراز حرفاي به حواسم ي همه که حالی در

 حرف بلند عمد از بشم،فراز بغضم ترکیدن از مانع میکشیدم که عمیقی هاي نفس با میکردم بالکن،سعی

 گذاشتم رو میزد پا و دست بارون واسه داشت که رو میذاشت،نقره قرار فرشته با امشب براي داشت و میزد

 کن،نمیخوام کمکم خدایا........ندارم طاقت تو؟دیگه کجایی خدایا خدایا"گوشام رو گذاشتم رو دستام و پام رو

خدایا........ فرشته پیش نره که کن کاري فقط باشه داشته دوسم "

نگشتم بر امشب شاید دارم کار جاي من:گرفت ازم رو نقره و کرد دار رو دستش سرم باالي از فراز

 خوشحال زیاد البته:داد ادامه و زمین رو گذاشت رو نقره و اومد سرم داخل،پشت رفتم و زدم پوزخندي بهش

اگه و هست بهت حواسم نشو،دائم .......

 خودم که کردم کاري شنیدي؟من یا دیدي من از چیزي تو:ایستادم اش قدمی یه درست و سمتش رفتم

ندارم خبر

میشه باز برام مشتت زود یا دیر باش مطمئن اما بزنی مردگی موش به رو خودت بلدي خوب و زرنگی خیلی

 که تهمتی این بخاطر وقت میزنی،هیچ تهمت بهم داري پس:گرفتم رو جلوش که بیرون بره در از خواست

نمیبخشمت زدي بهم
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 کاري یه بجنب سولماز.....فرشته پیش بره میخواد"کرد باز رو اتاق در و زد کنار رو من و زد لبخندي

 آسانسور کردم،منتظر باز رو ؛در در سمت دویدم اومدم، خودم به اتاق در شدن بسته با" بره نذار.....بکن

نیست خوبی زن نرو،فرشته میکنم خواهش:گفتم بزنه حرف اینکه از قبل کرد نگاه بهم خشم با بود وایساده

 بهم نگاهی شد باز اسانسور داد،در فشار رو آسانسور ي دکمه خوبی؟دوباره تو نکنه:خندید صدا و سر پر

 وضوح باال،به اوردم رو بودم برداشته میز رو از که خوري میوه داخل،کارد بره که برداشت قدم یه و انداخت

کاریه قرار نیار،یه در بازي دیوونه:کرد جور جمع رو خودش سریع اما دیدم رو خوردنش جا

 بره خونه از میخواست وقتی همیشه نمیدونستم که ها اول اون"شد تکرار سرم تو سروش صداي ناخواسته

 کارد میلرزید بعض شدت از ام چونه"بود فرشته با بیشتر که کاریه میرفت،قرار کاري قرار بهانه به بیرون

 داشته وجدان عذاب عمر آخر تا که میکنم میکشم،کاري رو خودم بري اگه خدا به:مچم رو گذاشتم رو

بمیرم که بزنم باید چطوري که میدونم ناموفق،ایندفعه خودکشی بار یه از بعد باش باشی،مطمئن

 ایندفعه امیدوارم:داد تکون واسم رو زد،دستش رو دکمه و آسانسور تو رفت کامل و داد تکون رو سرش

باي باشی،باي موفق

 رو میزد فواره ازش خون که رو دستم و دستم رو کشیدم محکم رو چاقو بشه بسته کامل در اینکه از قبل

زدم لبخندي و باي باي:گفتم خودش مثه و باال گرفتم

 داشت و بیرون انداخت رو خودش در شدن بسته از قبل و گفت بلندي نهههه شده گرد چشماي با فراز

 باز رو در که میکرد التماسم و میکوبید در به محکم بستم،فراز رو در و اتاق داخل رفتم که من سمت میومد

 خیلی دستم کشیدم،از دراز تخت رو رفتم فراز به توجه بی بودم رسیده جنون ي مرحله به که من اما کنم

 برداشته رو کنترل جا همه از خبر بی نبودم،نقره پشیمون اصال و نمیکردم درد احساس اصال اما میرفت خون

 اما......ببخشید خدایا:بود خون غرق تختی رو و بودن شده حس بی میکرد،انگشتام بازي باهاش داشت و بود

 رو من چرا......ندادي گوش حرفام به تو اما کردم التماست منکه....خواستم ازت منکه.... نکردي کمکم تو

ببخشید....... ببخشید خدایا........آفریدي؟ بدبخت اینقدر

********
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زد داد بلند صداي با و کوبید در به محکم بار چند

:  غلط سولماز.....فرشته پیش برم نمیخواستم نقره جون به...قسم کن،بخدا باز رو در میکنم خواهش سولماز

کن باز رو در لعنتی ام تو با سولماز.......میدم توضیح واست رو چیز همه بخدا کردم

 هیچ به و بمیرم میخواست دلم فقط لحظه اون تو بشه بیشتر خونریزیش که میکردم بسته و باز رو دستم

 داشتم شدم بلند آروم میرفت سیاهی چشمام شد قطع فراز نمیکردم،صداي فکر مرگم جز چیز هیچ و کس

 اومدن عجله با هتل مدیر سرش پشت و فراز و دیوار تو خورد محکم و شد باز اتاق در که بالکن تو میرفتم

 رو دستش بشه،خواستم خونریزي از مانع تا مچم رو گذاشت محکم رو دستش سمتم اومد عجله با داخل،فراز

نیار در بازي دیوونه:صورتم تو زد آزادش دستش با که بزنم پس

 آقاي:کرد بغل رو نقره و خورد به تکونی حرکت این با بود وایستاده در جلوي مبهوت و مات هتل مدیر

بیمارستان برسونیدش باید باشید زود فالحی

خودکشی؟؟؟:کرد نگاه فراز به مچم دیدن با بیمارستان،پرستار رسوند رو من عجله با فراز

بود شکسته لیوان میشست لیوان داشت نه:داد تکون رو سرش و کرد نگاه من به حرص با فراز ..........

گفت تمسخر با و باال انداخت رو ابروش میکرد نگاه رو من زخم که حالی در پرستاره

:  اگه میدونی......دست مچ اونم نمیبره رو دست صافی این به لیوان:داد ادامه عصابنیت با بعد......جالب چه

بود مرده بودیش اورده دیرتر دقیقه چند

 من همسر بدید ادامه زدنتون حرف به شما که میدونم رو این فقط االن من:شد نزدیک بهش قدم چند فراز

میمیره خونریزي شدت از
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 دومین:گفت میزد بخیه رو زخمم که حالی در ،دکتر زد صدا دکتر و بیرون انداخت اتاق از رو فراز پرستاره

درسته؟ میکنی رو کار این که باره

 رو این ارزش مشکلت نظرت به:داد چرخوندم،ادامه مخالف طرف به رو سرم بدم رو جوابش اینکه بدون

 فکر اطرافیانت فکر به هیچ میکردي رو کار این کنی؟وقتی عزادار رو خانواده یه و روبکشی خودت که داره

 هاي آدم کار کردن میشه؟خودکشی چی اونا ي آینده که کردي شوهرت،فکر خوشگلت،به دختر کردي؟به

 و صبر خودشون از مشکالت با مقابله در چقدر ببینه تا میکنه امتحان رو آدمها خدا وقتا ضعیفه،بعضی

پشیمونی کردي که کاري این از که دخترم،میدونم کن توکل خدا میدن،به نشون بردباري ............

نداشتم رو پرتاش و چرت ي حوصله اصال

"  چرخیدم"داشت ربطی چه اون به میکرد،اصال نصیحت رو من داشت که میدونست چی من زندگی از اون

 تا بکشم رو خودم ندارم،میخواستم تحمل دیگه من.........هستم ضعیف من آره گفتم حرص با و طرفش

...........همه

داخل اومد فراز و شد باز اتاق در

: شد؟ تموم کارتون ببخشید

 عادي که داره درد آینده ساعت 12 تا بله،:شد بلند جاش از و دستم رو باند رو زد رو چسب آخرین دکتر

بکشم رو هاش بخیه تا بیاید ام دیگه روز 5بگیر، داروخونه از حتما نوشتم مسکن یه دردش واسه هستش

**************
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 و شد پیاده ماشین از بزنه حرفی اینکه بدون بودیم،فراز ویال یه کردم،جلوي باز و هام چشم ماشین توقف با

 رسوند ما به رو خودش دوان دوان ویال،آقایی تو برد رو من و گرفت رو بازوم زیر و کرد باز رو من سمت در

کرد تعظیم فراز جلوي تقریبا و

: آقا سالم

بیاره ماشین تو از رو نقره که خواست ازش و داد رو جوابش لب زیر فراز

 بین از داشت کم کم بودن زده بهم که مسکنی کنم،اثر توجه ویال ظاهر به بخوام که بودم اونی از حالتر بی

شد خارج ویال از و نشوند مبل رو من بود،فراز شده شروع دردم و میرفت

 که زیادي درد بخاطر که بود شب هاي برد،نیمه خوابم صورتمو رو گذاشتم رو دستم و کشیدم دراز مبل رو

 بلند و زدم کنار رو بودن انداخته روم که رو روکشی و بود تاریکی غرق شدم،خونه بیدار خواب از داشتم

میخواي؟ چیزي:شنیدم سرم پشت از رو فراز صداي که میگشتم دیوار رو برق کلید شدم،دنبال

 اومد بند ترس از بود،زبونم وایساده سرم پشت بود،درست کرده عادت تاریکی به طرفش،چشمام چرخیدم

خوبه؟ حالت:سمتم کرد داز رو ،دستش

 چند و آشپزخونه تو صورتم،رفت رو کشیدم رو مالفه و کشیدم دراز مبل رو رفتم و دادم تکون رو سرم

بخور رو قرصت پاشو:برگشت ام قرص و آب لیوان یه با بعد دقیقه

 من:گفت که بکشم دراز دوباره خواستم و دادم قورتش آب بدون ام قدیمی عادت به و گرفتم ازش رو قرص

 درست چی همه میدم قول باشی داشته صبر خورده یه اگه متنفري؛اما ازم میدونم.....کنم اذیتت نمیخواستم

بشه

 قول به.... من شر از تو میشد درست چی همه خود به خود میکردي صبر خورده یه امروز اگه:زدم پوزخندي

کوفتی زندگی این از منم و میشدي خالص هرزه زن یه خودت

ببخشید:گفت آروم و پایین انداخت رو سرش
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ببخشم......ببخشم:افتادم گریه به بعد و خندیدن به کردم شروع ..........

میدم توضیح واست من سولماز

شدم بلند جام از

:  من به کردنت نگاه رفتارت،اخالقت،طرز دقیقه به دم چیه؟چرا مشکلت تو..........بدهی توضیح بایدم آره

 یکی با رو شوهرم نمیتونم دیگه...ندارم تحمل دیگه....آدمم من داري؟فراز شک من به میشه،؟چرا عوض

االن اما میمومد بدم مردا ي همه از تو از تنها نه بودم متنفر ازت اوال......نگم هیچی و ببینم دیگه ..........

بهش کردم رو گریه،پشتم زیر زدم

:  بهم میخواد دلت چی هر و داري شک بهم بعد ،روز خوبی باهام روز تو،یه دست بازیچه شدم االن من

 ازدواج من با که پشیمونی از اگه نمیخوایم اگه.....میدم پس رو ام نکرده گناه کدوم تقاص دارم میگی،من

 جهنمی زندگی این از از راحتر واسم بابام ي خونه تو کردن زندگی برم،بخدا بذار بده طالقم خب کردي

هستم کجاش نمیدونم که هست

 دوستت واقعا من سولماز......... حیفی خیلی کردم،تو اشتباه خیلی تو مورد در من:شد بلند جا از کالفه حالتی با

کردم اشتباه خیلی نمیدونم نمیدونم....... که لعنتی شک این اما دارم ......

 حرفاش به بیشتر هرچی رفتم، فرو فکر به و کشیدم دراز مبل باال،رو رفت ها پله از سریع و گفت رو اینها

نفهمیدم رو منظورش میشدم،اصال گیج بیشتر میکردم فکر

بوسیدمش و کردم شدم،بغلش بیدار خواب از میزد صورتم به نقره که هاي ضربه با

: مامانیم سالم
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بره میخواد کجا من کوچولوي فرشته:شکمم رو کنم،نشوندمش ولش که میزد پا و دست و خندید نخودي

عزیزم جا هیچ:اومد باال ي طبقه از زن یه صداي یهو

اونجاست کسی:ها پله سمت رفتم شدم بلند و زمین رو گذاشتم رو نقره سریع

 عزیزم سالم:بوسید رو میکردم نگاش باز دهن با که رو من و پایین اومد ها پله از خرمان خرامان فرشته

ترسوندمت اینکه مثه ببخشید

بگیره دوش داري،رفته کار فراز با اگه:شنیدم سرم پشت از رو صداش ها پله سمت دویدم

میکردي؟ چیکار اینجا تو:میکرد نگاه رو من لبخند با طرفش،داشت چرخیدم و ایستادم

داشتم فراز با کوچولو کار یه:نشست کاناپه رو رفت و کرد کج رو گردنش ..........

حرفش تو پریدم

: دادي؟ انجام رو کارت

بیرون گمشو من زندگی خونه از حاال پس:کردم اشاره ورودي در داد؛به تکون رو سرش

 ام خونه از بخوام و بزنم داد کسی سر روزي که نمیکردم فکر خودمم راستش" کرد تعجب خیلی من رفتار از

 بشنوم،همین رو ات نحس صداي نمیخوام:گفتم بلندتري صداي با که بزنه حرفی خواست"بیرون بندازمش

دیدي خودن چشم از دیدي چی هر واهللا نشه پیدات اینورا دیگه و بیرون برو من ي خونه از االن

 تو صبح تا شب قدیم مثه بکنی؟میخواي میخواي غلطی چه مثال: کمرش به زد رو دستش و سمتم اومد

کنی؟ نفرینم و بشینی خیابون
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 که صورتش تو بزنم خواستم و باال بردم رو دستم دادم،ناخواسته فشار هم رو دندونام عصبانیت شدت از

 خوشحال بمونید ما پیش رو ناهار تعارف میرید؟بی کجا حال خب:شنیدم باال ي طبقه از رو فراز صداي

میشم

 ناخواسته مسن مرد یه کنار فراز دیدن رفتم،با باال رو ها پله بقیه ترس با و انداختم فرشته به نگاهی نیم

کشیدم راحتی نفس و زدم لبخندي

عزیزم شدي بیدار اه:سمتم کرد دراز رو دستش فراز

سالم:سمتشون رفتم تصنعی لبخند هست،با ضایع خیلی آقاه اون جلوي دیدم اما کنم محلی بی بهش خواستم

 باشید،فراز جان فراز خانم،همسر سولماز باید شما به به:داد رو جوابم لبخند با و کرد نگاه رو من سرپایی آقاه

نمیزنی ماها به سري دیگه که گرمه باهاش سرت حسابی و داري زیبایی همسر واقعا میگم تبریک بهت واقعا

 به رو و کرد تشکر ازش و زد لبخندي زور به اما شده ناراحت آقاه حرف از که فهمیدم فراز صورت حالت از

شدي آشنا باهاش اینا مامان جشن تو که هستن خانم فرشته همسر سخایی حمید مهندس ایشون:گفت من

دادم تکون رو سرم و زدم لبخندي

"  ،من کن صبر صبر........مامانت مهمونی نه گرفت صورت خواب اتاق تو خانمت فرشته با من آشنایی نخیر

 زده ذل همینجور"داره رو باباش سن اینکه نه..........است فرشته شوهر پیرمرده این شد؟گفت چی نفهمیدم

 فرق خیلی بود من تصور تو اونکی با آخه بودم بهت تو و سخایی چروك و چین پر صورت به بودم

 داري معنی نگاه و اورد در فکر از رو من و داد فشار محکم و گرفت رو من دست آروم پشت از میکرد،فراز

میشیم مزاحمتون حتما چشم باشه:گفت سخایی به رو و انداخت بهم

 فرشته به داشتم و بودم نشسته میز آشپزخونه،پشت تو رفتم بدم فراز محل اینکه بدون اونها رفتن از بعد

 رابطه هم با هم اینا نکه.....هستن صمیمی خیلی هم با که بود معلوم فراز با رفتارش از"میکردم فکر

 دیدي شعور بی کثافت اه اه اه....بذارم عمرا خوندن کور اما......بمیرم برم باید که باشه اینجوري اگه....دارن
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 چه خودم به ایول ما.......ها بیاره در منو حرص میخواست بگیره؟؟؟؟مثال دوش رفته فراز گفت جوري چه

 شکوفا باید فقط دارم رو سیما استعداد خرده یه منم اینکه مثه نه.....خودم از ومد خوشم.....سرش زدم دادي

 سه دو یه نبند خالی دیگه سولماز نه.......بود بزرگ بابا سن هم کنم داشت،فکر شوهري چه اه ولی.....بشه

بازم ولی....باشه تر بزرگ بابا از میخورد سالی ........

فکري؟؟؟؟ تو:جلوم گذاشت رو چاي لیوان فراز

 نشست و کشید رو برویم رو پایین،صندلی انداختم رو سرم و کردم بزرگ اخم یه بدم رو جوابش اینکه بدون

کردن دعوت هم رو ما دارن مهمونی یه شنبه سه اینا سخایی: 

"  ام زندگی تو بتونه راحتتر خانم تا کنم پیدا علیک سالم باهاش مونده عفریته،همینم این مهمونی برم عمرا

بگذره خوش:شدم بلند و برداشتم رو ام چاي لیوان"بده جولون

جات سر بشین:گفت بلندي نسبتا صداي با

 اومد سرم شدم،پشت خارج آشپزخونه از و زدم پوزخندي بهش بعد اما بشینم خواستم و ترسیدم ازش اول

میزدما حرف باهات داشتم:خودش سمت کشید و گرفت رو بازوم و بیرون

 نزده که مونده تو و من بین حرفی مگه:گفتم آرومی و تفاوت بی لحن با میزد تند تند قلبم اینکه با

نداشتیم حرفی آنچنان هم قبال چند باشیم؟؟؟هر

 چه فرشته با تو:کنه بازجویی میخواد ه بود معلوم اش قیافه ایستاد،از جلوم خودش و مبل رو نشوند منو

داري مشکلی

 مبل کنم،رو اذیتش میخواست دلم که بودم عصبانی و ناراحت دستش از میکردم،اینقدر اش عصبانی داشتم

نداره ربط تو به اصال که هستش خصوصی کامال چیز یه و رازه یه این:چشماش تو زدم ذل و دادم لم
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 میترسی میکنی دفاع ازش دیگه؟خب هست فرشته و سروش پنهانی ي راز،رابطه از منظورت:زد پوزخندي

بره من جلوي سابقت شوهر آبروي

" ... داشتم رابطه سروش با من بگه نمیاد که فرشته بابا نه.....گفته بهش فرشته میدونه،حتما رو چیز همه اینکه

 مثه هستی آشغالی یه هم تو:گفتم ناراحتی با و رفت وا ام قیافه"..... فرشته با هم خودش صد در صد

که داري و داشتی صنمی فرشته با هم خودت سروش،حتما ........

 به و عقب زدم رو بود ریخته صورتم تو که رو شد،موهام زدنم حرف ي ادامه از مانع خوردم ازش که سیلی

 هم من به شکت دلیل:وایسادم بروش رو شدم بلند و زدم لبخندي میلرزید صورتش عصبانیت از که فراز

بودي خور دم فرشته مثه زنایی با که اینکه بخاطر

 رو چشمام و صورتم، جلوي گرفتم رو دستم خواسته بزنه،نا رو دوم ي کشیده که کرد بلند رو دستش

 فراز خیس صورت دیدن با کردم باز رو چشمام آروم نیوفتاده اتفاقی هیچ دیدم وقتی ثانیه چند از بستم،بعد

کردم معذرتخواهی لب زیر و کردم پاك رو اشکهاش و جلو بردم رو دستم ناخواسته

 هم با دانشگاه تو نهال و من......هستش نهال ي عمه دختر فرشته:بوسید رو دستم پشت و زد لبخندي بهم

 اومد خوشم ازش اول نگاه همون ریاضی،از یک ترم اون بودم معماري آخر ترم من موقع شدیم،اون آشنا

 و میکرد محلی کم بهم بیشتر اون چی نیست،هر کارا این اهل میگفت و اون اما بود دوستی فقط قصدم

 دیوونه و عاشق شدم دیدم که اومدم خودم به زمانی یه و میومد خوشم ازش بیشتر من نمیگرفت تحویلم

 و ریخت بهم چی همه دفعه یه اما بودم خوشبخت خیلی نهال و من سولماز:کرد مکث ثانیه چند..........نهال

میکنن تحمل رو همدیگه زور به که هاي شوهر و زن این از شدیم

 باطنی مبل خالف بر و اوردم آب واسش آشپزخونه تو از شد،رفتم ساکت و صورتش رو گذاشت رو دستش

نزن حرف موردش در میکنه ناراحتت گذشته از گفتن اگه:گفتم ام

بیرون رفت خونه از شد بلند خواسته خدا از هم فراز
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 ام اشکی چه آخی........  کنه تعریف نذاشتی چرا نفهم ي دختره اه"میز رو کوبوندم حرص با رو لیوان

 سرش چی هر حقشه اصال...رفته یادت رو خودت هاي نسوزه،گریه اون واسه دلت مار زهر...میریخت

 فرشته مثه نهالم شاید...هستش نهال ي عمه دختر فرشته گفت اه اه...... چه من به اصال نه....... اومده

 به ربطی چه) ام عمه دختر(هدي کاراي مثال.....داره نهال به داره ربطی چه نه.........خرابه که فرشته بوده،آخه

 و بود کرده تعریف رو چیز همه االن نمیکردي باز رو گشادت دهن و نمیسوخت دلت اگه سولماز اه...داره من

 ي خونه برگردم نمیخوام من واي یا...  یا میکردي رو ات زندگی و میموندي یا.. بود معلوم تکلیفت االن

 چی دیگه دارم ورگل ترگل و خوشگل باباي زن یه االنکه بود اون ام زندگی وضع بود مامان که اونموقع...بابا

 زدم حرف بد باهاش خیلی دیروز سیما واي... میگیریم خونه سیما با افتاد اتفاقی نکرده خدایی اگه نه...میشه؟

 سمت رفتم و کشیدم عمیقی نفس"بزرگتره ازم باشه چی کنم،هر معذرتخواهی ازش و بزنم زنگ بهش برم...

 کمد به بیشتر که یخچالش از داره،اون دکور جنبه خونه این چیز همه:گذاشتم رو بود،گوشی قطع که تلفن

 دهنش تو سفید چیزي یه که نقره به افتاد چشمم دفعه قطعه،یه که تلفنش از یخچال،اینم تا بود شبیه

میخوري؟ چی داري باز من جاروبرقی:طرفش بود،دویدم

 و کردم بغل رو میکرد گریه داشت که رو نقره و اوردم در دهنش تو از زور به رو کاغذي دستمال هاي تیکه

 میسوخت،قرص خیلی دستم مچ و بود سخت خیلی دست یه با کردن شستم،کار رو صورتش و دست بردم

 جلوي نقره نهال،با و فراز هاي عکس از بود پر خونه گشتن،کل رو خونه به کردم شروع و خوردم مسکنی

 ندارم بابایی حرفاي به کاري مامانته،من این ببین نقره:وایسادم بود نصب سالن تو که نهال بزرگ عکس قاب

 ي اندازه منم......  بکشتش بخواد و بیاد بدش اش بچه از مادر یه میشه داشته،مگه دوستت خیلی مطمئنم

 ات واقعی مامان من بفهمی وقتی نمیدونم:کشیدم عمیقی آه..........  بیشتر خرده یه شاید.....دارم دوستت نهال

داشت خواهی باهم رفتاري چه نیستم

 برم،رو راه زدن حرف جاي به که میخواست ازم کارش این با و میزد پا و دست بغلم تو حوصله بی نقره

 گو زور بابات مثه هم تو اینکه مثه برسه من داد به خدا: زدن قدم به کردم شروع و بوسیدم رو موهاش

هستی
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 جون آخ:دادم تکون رو بود،نقره دریا بروي رو درست فراز افتاد،ویالي بیرون منظره به چشمم پنجره از

بازي آب بریم اي نقره.....دریا

 از نتونه که کردم محکم رو کشش و سرش رو گذاشتم رو نقره کاله زور به و پوشیدم رو مانتوم و شال

 ویال،با برگردم نباشم مجبور شد اش گرسنه اگه که کردم درست هم خشک شیر داره،واسش برش سرش

 که نمیشد بود،باورم قفل ویال ماسید،در لبام رو لبخند دادم فشار که رو در،دستگیره سمت رفتم شوق و ذوق

 پایین باال رو در ي دستگیره بار باشه،چند کرده زندونی خونه تو رو من داشت بهم که شکی بخاطر فراز

 سمت رفتم و زمین رو گذاشتم رو نقره است فایده بی تالشم دیدم کنم،وقتی باز رو در کردم سعی و کردم

 ایشاهللا..........متنفرم ازت فراز......متنفر ازت:زدن داد به کردم داشتن،شروع حفاظ ها پنجره ي پنجره،همه

بمیري

 حرکتش این بود،از کنه زندانی رو من فراز بود شده باعث که بود شکی خاطر به فقط عصبانیتم و ناراحتی

 به بود،میخواستم افتاده مبل رو که کیفم سمت رفتم عصبانیت میدونه،با خراب رو من فراز واقعا که فهمیدم

 اما بزندم شب و روز فراز بودم بده،حاضر نجاتم جهنم این از و دنبالم بیاد بخوام ازش و بزنم زنگ سیما

نکنه باهام رو اینکار

 رو پشتش نشد،قاب روشن کردم کاري هر اما شارژر به زدمش بود اوردم،خاموش در کیفم تو از رو موبایلم

 نبود،با هم پولم گشتن،کیف به کردم شروع و بیرون ریختم رو کیفم نبود،کل موبایلم کردم،باتري باز

 برنگرده اگه واي........روانی آشغال:مبل رو انداختم رو خودم و سرامیکها رو کردم پرت رو گوشیم عصبانیت

تهران باشه برگشته چی؟نکنه

 من صداي کسی.......... کمـــک:در به میکوبیدم دست تا دو در،با سمت رفتم و پریدم جا از سریع فکر این با

کمک.....  کمک......میشنوه رو .......

 ضربه شدت نمیشنید،از رو ما صداي بود اگه یا و نبود ویال تو نقره و من از غیر به کس بود،هیچ فایده بی

 نقره ي گریه و بود داغون بود،اعصابم شده خونی هم در و بود خون از پر دستم باند بودم زده در به که هاي
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 بود،چرخیدم کرده دراز سمتم رو دستهاش و زمین رو بود بود،نشسته کرده ام کالفه بدجور بیشتر هم

شو خفه:زدم داد سرش بار اولین براي و طرفش .............

 رو کرد پرت رو خودش ثانیه چند بعد اما کرد نگاه بهم و شد آروم بود کرده تعجب من برخورد از که نقره

داد ادامه رو اش گریه بیشتري شدت با و زمین

 گناهی چه معصوم طفل این باش، نداشته این کار به کاري نمیرسه فراز به زورت "شدم پشیمون برخوردم از

 سنگل نامادري یه دقیقا نقره نظر از االن که میکردم حس اومد بدم خودم میزدي،از داد سرش که داشت

 هم خودم و فشردمش خودم به........مامان اي نقره...گلم ببخشید:بوسیدمش و کردم بغلش رفتم "هستم

 هق هق به گریه شدت از که نداشتیم،نقره شدن آروم خیال کدوممون کردن،هیچ گریه باهاش کرد شروع

 تو برد،گرفتمش خوابش که نکشید طولی و دهنش تو گذاشتم رو اش شیشه و پام رو گذاشتم رو بود افتاده

 بود،بدون قفل که دادم فشار رو اول در بود،دستگیره خواب اتاق تا سه که باال رفتم ها پله از آروم و بغل

 اینجا رو عصبانیتش تمام دیشب فراز که بود معلوم اتاق ظاهر بعدي،از اتاق سراغ رفتم کنم کنجکاوي اینکه

 شده پاره کتابها از بعضی و بودن اتاق وسط همه کتابخونه بود،کتابهاي ریخته بهم اتاق کل کرده، خالی

 کمد رو که بزرگی ي آینه شکستن براي اون از فراز که بود افتاد اتاق ي گوشه اي شکسته بودن،صندلی

 شده ریز ریز قیچی با که هایی نگاتیو و ها عکس از بود پر هم تختخواب کرد،روي استفاده بود نصب دیواري

 کارت شبیه چقدر"بود افتاده پام جلوي که عروسی کارت به افتاد چشمم که بیرون بیام اتاق از بودن،خواستم

 و بود هم تو قل تا دو کارت باالي کردم بازش و برداشتم رو کارت و شدم خم زور به"سروشه و من عروسی

سروش و سولماز "بود نوشته داخلش "

 باز رو کارت نشستم،دوباره تخت ي لبه و گذاشتم تخت رو کناري،نقره اتاق تو رفتم و شدم خارج اتاق از

 من یا منی؟ تو پرسیدم تو از ا..... بستم دل تو به که شیرینی ي لحظه" خوندم رو داخلش ي نوشته و کردم

 در دست وقت همه و جا همه..... باشی پناهم کاش اي گفتم پیوستم تو به من....  دو هر گفتی تو و..... تو؟

 کدومون " زدم پووزخندي "هستم کنارت هست نفس تا و هستم گفتی تو و....  باشی گاهم تکیه دستم

 جا از یهو که کنم پاره رو کارت خواستم "خیانت بخاطر بشیم،اونم جدا هم از روز یه که میکردیم رو فکرش

میکنه؟ چیکار اینجا کارت این اصال:پریدم
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 بود،نشستم رختخواب توش که دیواري کمد سمت بود،رفتم قفل ها کشو ي همه فراز،در اتاق تو رفتم سریع

 منکه اما....  دیگه کرده قفل رو درش که هست چیزي یه توش حتما....  بود قفل درش که اتاقی اون:تخت رو

اونجا برم نمیتونم

 بدم،یه تشخیص هارو چهره نمیتونستم من و بودن کوچیک انداختم،خیلی شده پاره هاي عکس به نگاهی یه

 از امید نفهمیدم،نا ازش هیچی اما برداشتم رو بودن بزرگتر بقیه از که هاي تیکه و کردم روشون و زیر خرده

 زندگی کل که میشناختدش دیگه آره....  میشناخته رو سروش فراز یعنی "بیرون اومد اتاق از و شدم بلند جا

 گرفته فرشته از رو این شاید..... بودم دیده رو سروش دوستهاي ي همه منکه اما.....  دیگه میدونه رو من

 خبر ازش من که چیه این خبره؟ چه اینجا: پیشونیم رو کشیدم رو دستم "...... دیگه بود دعوت اونم چون

ندارم

....  بودم داده خرج به حساسیت کارت این انتخاب واسه چقدر "چرخوندمش و دستم تو گرفتم رو کارت باز

 محمد مهربانم و عزیز دوست "بود سروش خط شد،دست خشک هوا تو دستم کارت پشت متن دیدن با "

 براش سروش ولی نبود تهران ما عروسی زمان که بود سروش صمیمی دوست محمد"خانواده همراه به جان

......  چه؟ فراز به محمد نکرده،خب دعوتم که نگه وقت یه که میفرستم کارت واسش گفت و نوشت کارت

میدونه رو من زندگی جریان اون طریق از و هست محمد دوست فراز شاید

 حاال تا فراز هه........... نگفت چیزي من به فراز چرا پس:شدم خیره سقف به و کشیدم دراز نقره کنار تخت رو

باشه دومیش این که زده حرف من با چی مورد در

 با بیرون،فراز اومدم آشپزخونه از ماشینش صداي شنیدن خونه،با برگشت فراز که بود غروب نزدیکهاي

سالم:طرفم گرفت رو بود رو دستش تو که پالستیکهاي و کرد نگاه من به اي گرفته اي قیافه

 با داشت هال تو که نقره کنار رفتم و بیرون اومدم آشپزخونه از و ریختم چاي خودم واسه بهش اعتنا بی

.... بمونم باید چی واسه میرم آره....میرم اینجا از شب"فکر تو رفتم و نشستم میکرد بازي هاش بازي اسباب

 این تو منم از تر بدبخت یعنی:گفتم لب زیر. کشیدم بلندي آه " بگه دروغ بهم و کنه اذیتم هی که بمونم

هست دنیا
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میگم واست رو چیز همه خودم:جلوم گذاشت رو قندون و بروم رو هستم،نشست من....  آره

برم میخوام من فقط.....  نیست مهم واسم دیگه:زانوم رو گذاشتم رو ام چونه و کردم بغل رو زانوم

صبر خورده یه تو چی؟ واسه ........

 یه روز هر که:کردم اشاره صورتم به بشه؟ چی که اینجا کنم،بمونم صبر نمیخوام:زدم داد و حرفش تو پریدم

 واسه هیچی کنی؟ حبسم خونه تو داري بهم که شکی بخاطر و بخورم کتک و بچسبونی بهم جدید ي وصله

 رو گذاشتم رو سرم و ندادم ادامه دیگه اشکهام شدن جاري با.......  شوهرش که نیست این از بدتر زن یه

زانوم

 من سولماز.... گفتم پرت و چرت و بودم عصبانی اونموقع..... ندارم شک تو به من:جلوم کشید رو خودش

دارم دوستت

 از اما نمیدونم هیچی موردت در و خبرم بی چیزها خیلی از درسته.....  میکنم خواهش:جلوش گرفتم رو دستم

نگو دروغ بهم اما بزنی،نزن حرف که نداري دوس اگه......  نداري دوستم که مطمئنم این

 دلیلی اصال نمیگم،چون و نگفتم دروغ بهت بحال تا من:شد بلند ناراحتی با بعد و کرد نگاهم خیره ثانیه چند

بگم دروغ بهت بخاطرش بخوام که نمیبینم

فراز؟:زدم صداش و افتادم راه سرش باال،پشت رفت ها پله از

چیه؟:طرفم چرخید حوصله بی با

بیا: جلوش گرفتم رو کارت و چشماش تو زدم ذل و وایسادم روبروش درست

 کنار هم رو من و نشست ها پله رو و گرفت ازم رو من،کارت به زد ذل بعد و کرد نگاه کارت به تعجب با

 تکونی گاهی از رفت،هر فرو فکر به و گرفت دستاش بین رو سرش بزنه حرف این نشوند،بدون خودش

 بلند جا از آروم نداره زدن حرف قصد دیدم میرفت،وقتی فرو فکر به دوباره و میکشید بلندي آه و میخورد

 به نگاهی.....  کنم؟ شروع باید کجا از و چطوري نمیدونم:نشوندم دوباره و گرفت رو دستم مچ که شدم
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 دیگه یکی قبال که فهمیدم نهال با ازدواج از بعد: گفت طوالنی مکث از بعد و انداخت دستش تو کارت

 رو اونا بود نتونسته پسره و بودن ازدواج این مخالف نهال قلبی بیماري بخاطر پسره خونواده اما داشته دوست

 دوس رو نهال اینقدر خر من اما بوده بینشون هم چیزایی یه اینکه مثه... بکنه نهال با ازدواجش به راضی

 بود من مال فقط و فقط که بود االن مهم و میشد اش گذشته به مربوط چون نبود مهم واسم اصال که داشتم

 واسه ازدواج از نمیومد،بعد خوششون هم از اصال نهال و فرشته.....  شنیدم فرشته زبون از رو قضیه این...

 زندگیمون شایدم نمیدونم....  داشتیم خوبی زندگی..... دبی تو بابا شرکت مدیر شدم من و دبی رفتیم زندگی

عوضی اون طرف رفت که نبودم نهال واسه خوبی شوهر و بود خوب ظاهر به

 که میگذشت ازدواجمون از سال یه تقریبا:کرد روشن و اورد در رو سیگارش جیبش تو از و کشید بلندي آه

 رو کارهامون ي همه واقع در بودیم نگرفته که عروسی جشن تالفی به ایران،مامان برگردیم گرفتیم تصمیم

 مهمونی یه مامان خالصه......... شدیم جشن خیال بی ما و کرد فوت بابا عموي پسر که بودیم داده انجام

کرد دعوت رو آشناها و دوست همه و داد ترتیب بزرگ

 خاموش سرامیک رو رو سیگارش دقیقه چند از سیگارش،بعد دود به بود دوخته چشم و شد ساکت دوباره

 فکر اول شد،شب عوض شبه یه رفتارش و شد،اخالق شروع مهمونی بعد از چی همه:زد تلخی لبخند و کرد

 تا رفتم اش صدقه قربون میاره،کلی در من سر رو اش تالفی داره اون و گفته چیزي بهش فاطمه کردم

 ایراد زندگیمون چیز همه از بود شده سرد من با رفتارش نبود، سابق نهال اون دیگه نهال اما کرد آرومش

 زیاد خیلی بینمون فاصله و بودیم قهر باهم روزها نداره،اکثر دوس رو من که بود اومده یادش تازه و میگرفت

داشتم دوسش بازم اما بود شده

 باهاش اساسی تا نشستم روز نمیدونستم،یه رو دلیلش من و میشد متالشی داشت ام بودم،زندگی سردرگم

؟ چیه دردش بفهمم و بزنم حرف

بگیره طالق میخواد که:گفت چشمام تو زد داد؟ذل چی رو جوابم میدونی

 پاش و دست به رفتم و شدم پشیمون سگ مثه بعدش اما زدمش مرگ حد به شدم دیوونه حرفش این با

ببخشه منو که افتادم
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میبخشی؟ کردم،منو بلند روت دست که ببخشید:بوسید رو پشتش و گرفت رو منو دست دفعه یه فراز

دادم تکون رو سرم ترس با و عقب پریدم و ترسیدم اش ناگهانی حرکت از

 شکایت ازم رفت بعد روز صبح اما ببخشیده منو که گفت اونم:زد عمیقی پک و کرد روشن اي دیگه سیگار

داد طالق دادخواست و کرد

 میکردم فکر...  نمیرسید جاها این به کار تا میدادم طالقش موقع همون باید:کرد زمزمه خودش با آروم

بودم خر نبودم عاشق من اما..... هستم عاشقش

 و بود تر باز دستش بودم داده تعهد برگشت،چون که کردم التماسش اینقدر و دادم تعهد و دادگاه رفتم

 ازش ام خونه،وقتی برمیگشت شب 10 و 9 ساعت و بیرون میزد خونه از عصرا میکرد میخواست هرکاري

 شک میکرد،بهش گریه و میکرد قفل رو در اتاقش تو میرفت و میداد بهم باال سر بود؟جواب کجا میپرسیدم

 همیشه اما پارك و شاپ کافی میرفت هیچی،بیشتر اما کردم تعقیبش و نرفتم سرکار روز چند.....  بودم کرده

بود تنها

 بهش گرمه،پسره اون با سرش و کرده پیدا رو سابقش عشق خانم که گفت و پیشم اومد فرشته اینکه تا ...

 و بوده پسره اون عاشق نهال مثه هم فرشته که فهمیدم ها بعد.......میکنه عقدش بگیره طالق اگه بود گفته

داده خبر من به کنه در به میدون از رو نهال اینکه واسه

 و کنه خیانت من به نهال....  من زن که بود محال داشت،اصال نهال با که دشمنی پاي به گذاشتم رو حرفش

 که االن به برسه چه بودن نکرده قبولش اش خانواده بود مجرد نهال وقتی که پسره،پسري اون با بره بخواد

رفت و خورد من از محکمی ي کشیده حرفش این بخاطر فرشته روز اون بود، دار شوهر زن یه

 اگه که بود افتاده وجودم تو خوره مثه چیزي یه حال این با میگه دورغ فرشته که میگفتم خودم به دائم

چی؟ باشه راست

 کردم،نهال نام ثبت ایرانگردي تور و گرفتم مرخصی رو ماهی کنم،چند بیشتر بهش رو ام توجه گرفتم تصمیم

بردمش مجبوري اما نشد خوشحال اصال موضوع این شنیدن از
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که بودم سفرمون وسطاي .............

 رو بزنه،سرش رو حرفش ي ادامه تا بود فراز دهن به چشم هنوز و ندادم شد،محل بلند نقره گریه صداي

 گریه داره دخترتون خانم مامان:کرد اشاره نقره به میرفت باال ها پله از که حالی در و شد بلند و داد تکون

میخوادت و میکنه

 زیر بود رفته پایین،نقره رفتم ها پله از سنگین هاي قدم با و شدم کنم،بلند خفه رو خودم میخواستم حرص از

چیکار؟ رفتی میز زیر خانم فضول:کردم بود،بغلش افتاده گیر و میز

 بدم،دو بهش تا میکردم پرت رو حواسش باید و نداشت دوشت سرالك کردم،اصال درست سرالك واسش

بیرون کرد تف رو دهنش تو سرالك کل و گرفت سفت رو دهنش که بود خورده قاشق سه

کثیف ي دختره ایی:کردم جمع صورتم

دادي بهش غذاشو:گرفت ازم رو نقره اومد و پایین اومد پله از فراز که میشستم رو صورتش داشتم

بیرون میده رو اش همه:دادم تکون رو سرم و دادم نشون بهش رو سرالك ظرف

نیست اش گرسنه البد

نه یا میاد خوشش ببینم میکنم درست سوپ واسش نداره،االن دوست سرالك اما اشه گرسنه چرا

 تعریف رو ماجرا ي بقیه تا فراز پیش برگردم که میدادم انجام رو کارهام تند تند آشپزخونه،داشتم تو رفتم

 فهمیده وقتی بوده سخت واسش چقدر بیچاره آخی "فکر تو رفتم میکردم رنده رو گوجه که کنه،همونطور

 میگه اینکه کنه اذیتش اومده دلش چطوري نهال....  ارتباطه در باهاش و داره دوس رو دیگه مرده یه نهال

 همه به بود فراز جاي ام دیگه کی هر...  دیگه داره شک من به همین بخاطر....  داشته دوسش خیلی

 رو دستم که بودم فکر تو اینقدر "بود کردن گریه وقت حاال....  بودا حساسش جاي اه....  میشد مشکوك

اوف... دستم آي:کردم رنده
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 گند اینم ها کنم کار سرعتی خواستیم عمرمون تو بار یه "آب شیر زیر گرفتم رو بود شده زخم که رو دستم

ام عرضه بی خیلی ایش.... بدم انجام رو کارام باید حاال. زدم "

بریدي؟

کردم رنده نه:بود نشسته اپن لبه که فراز طرف چرخیدم

 خونیه؟چیکار باندت چرا اه......کجاست؟ حواست:زخمم رو زد و اورد زخم چسب باالي کابنت از شد بلند

تو کردي

 خورده دستم نبوده حواسم کنم فکر نیست چیزي نمیخواد:عقب کشیدم رو دستم که کنه باز رو باند خواست

جایی به

: گفت میکرد باز رو باند که حالی در و نشست روبروم خودشم و روش نشون رو من و عقب کشید رو صندلی

 میکردم فکر انتقام به فقط بگیرم انتقام ازش جوري چه که میکردم فکر این به دائم....  بودم شده دیوونه

 متنفر ها زن همه از ،راستش بودم متنفر ازت خواستگاریت اومدم وقتی.....  ببینم رو شدنش خرد میخواستم

 بخدا سولماز...  بشم عاشقت که نمیکردم فکر....  بکشه اینجا به کار نمیکردم فکر....  بیشتر تو از اما بودم

 و بگم بهت رو نداره خبر ازش هیچکی و هست دلم تو که چیزهاي ي همه میخواد دلم...  دارم دوستت

 از که میدونستم....  بري بذاري میترسم..... شی متنفر ازم میترسم،میترسم اما....  کنم راحت رو خودم میخوام

 بري بذاري وقت یه اینکه ترس از فقط امروز.... میکرد بیشتر رو ترسم این و کردي ازدواج باهام بابات زور

 ي بقیه با تو که فهمیدم مهمونی روز همون....  دارم ایمان بودنت پاك به من واهللا کردم حبست خونه او

 قبول نمیخواستم اما نیستم متنفر ازت و دارم دوستت که کردم حس روز همون ، داري فرق اطرافم زنایی

 ي همه تا شد اي بهانه سیما حرف میباختم دل زن یه به داشتم باز چون بودم عصبانی خودم دست از کنم

 که هاي اتفاق اون....  نشد اما کنم دور خودم از رو تو کارم این با میخواستم کنم خالی سرت رو عصبانتم

 تعریف واست رو چیز همه میخواستم ، بشم عاشقت بیشتر من و بشیم نزدیک هم به بیشتر شد باعث افتاد

نمیذاشت راحتم انتقام فکر اما کنم راحت رو خودم و کنم ...
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 بار زیر تو اما زده آتیش و آب به رو خودش نده طالقت اینکه واسه و داشته دوستت خیلی که بودم شنیده

 که میکردم فکر یعنی داشت دوست منو اونم داشتم دوست خیلی رو نهال منم خب....  شدي جدا و نرفتی

دوسم .....

 نهال با سروش که بگی نمیخواي تو.....  تو یعنی....  تو: گفتم تعجب با و بیرون کشیدم دستش از رو دستم

بوده؟

 داري تو نه نمیشه؟ باورم واي:  زدم چرخی آشپزخونه تو و پاشدم صندلی رو داد،از تکون رو سرش آروم

 هم رو اسمش حتی ندیدم اونجا رو نهال اصال من اما میومد سروش خونه خیلی فرشته.....  میکنی اشتباه

بگیري؟ رو سروش حال که کردي ازدواج من با تو یعنی میکنی؟ اشتباه داري فراز....  نشنیدم

دارم دوستت من سولماز....  بعد اما آره اولش: طرفم اومد و شد بلند سراسیمه فراز

 میخواستی بعدش....  عوضی نزن دست من به:زدم داد لرزون صداي یا و شدم مانعش که کنه بغلم خواستم

 ؟ داره ربطی چه بیچاره این به که نکردي فکر خودت با لحظه یه....  خدا امان به کنی کنی؟ولم چیکار باهام

 سروش دست ي بازیچه خودم منکه...  میکردم رو ام زندگی داشتم بودم گرفته طالق ازش که من کثافت

بودم

 فکر انتقام جزء هیچی به و نداشتم دوست اونموقع من دیوونه:گفت عصبانیت با و گرفت محکم رو هام شونه

همین، ببینه تو با رو من سروش میخواستم فقط نداشتم کاري هم عاقبتش و آخر به نمیکردم،اصال

 هیچی بهت که میترسیدم العملت عکس همین از:کرد پاك دست با رو ام گونه رو اشکاي و کرد رهام آروم

نگفتم

 یعنی شنبه سه میترکید، داشت سرم "زانوم رو گذاشتم رو سرم و کابینت به دادم تکیه و زمین رو نشستم

 صندلی کردم،رو بلند رو سرم "میدید باهم رو ما و بود اونجا سروش حتما و بود فرشته مهمونی دیگه روز دو

 سروش فرشته مهمونی تو...  فردا پس:گرفتم ازش رو بود،نگاهم گرفته دستاش میون رو سرش و بود نشسته

هست حتما .....
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تهران برمیگردیم صبح فردا ما: حرفم تو پرید

ببینه هم با رو ما میخواست دلت گفتی خودت اما

نیست مهم واسم دیگه االن بود، قبال مال اون:زد لبخندي

 بري باید تو اما: "باشم حالگیري واسه اي وسیله اینکه جزء بودم کرده فکر چی همه به"شدم بلند زور به

میام باهات ،منم فرشته خونه

تهران برمیگردیم فردا تو و من.نیست مهم واسم دیگه که گفتم:میز رو کوبوند محکم رو دستش

 زندگی هم با خوشی و خوبی به عمر آخر تا و میکنم فراموش رو چی همه من و:  زدم پوزخندي

میکنیم،درسته؟

شی؟ جدا من از میخواي تو یعنی:ایستاد جلوم شد بلند

 به تو حداقل فرشته،اینجوري خونه بریم که میگم همین بخاطر:گرفتم گاز رو لبم و پایین انداختم رو سرم

میرسی،منم هدفت .....

چی؟ تو: باال اورد رو سرم و ام چونه زیر گذاشت رو دستش

....  شد خنک دلم تو مثه منم اتفاق اون از شاید.....  من:گفتم اي گرفته صداي با و دادم فرو رو بغضم زور به

مهمه؟ مگه اصال...  نمیدونم

 اون به برم میخواستم اگه من سولماز مهمه، من واسه آره: کرد پاك رو ام ناخواسته که اشکی انگشت با

 شده هم زور به شنبه سه و میدادم بهت سرباال جواب معمول نمیزدم،طبق بهت رو حرفا این که مهمونی

 به فقط تو میکنم جبران بخدا حرفام؟ به میدي گوش.نیست مهم واسم تو جزء به هیچی دیگه اما.  میبردمت

میکنم،باشه؟ خواهش سولماز...  برو انوقت ببخشیم نتونستی اگه بده کوچولو مهلت یه من

 یه اینم شاید که میگفت ذهنم ته چیزي داشتم،یه شک عشقش به اما داشتم بود،دوسش برهم هم در ذهنم "

سروشه؟ با نهال که فهمیدي جوري چه: گرفتم فاصله ازش"باشه نقشه



طلوع دوباره کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i a . c O m Page 160

 تو میندازم رو خودم االن کرده فکر هه "خورد جا حرفم از و بپرسم رو سوال این ازش که نداشت انتظار

کنی تعریف رو چیز همه باید کردي، فکر...  دارم دوستت منم میگم و بغلش "

کنیم زندگی هم با عمر یه قراره و هستی زنم تو خب:کشید موهاش تو رو دستش کالفه .....

 چی همه که داري حق و:داد ادامه رو حرفش ندادم نشون واکنشی هیچ دید وقتی کرد نگاه بهم و کرد مکثی

برمیگردم االن من کن صبر لحظه چند.....  بدونی رو

 رو سرش کردم،نقره نگاه رو هال تو آشپزخونه تو باال،از ي طبقه رفت و بیرون رفت آشپزخونه از فراز

 حوصله اصال امشب فهمیدي که برم قربونت الهی:زدم بود،لبخندي رفته خواب و عروسکش رو گذاشته

خوابیدي خودت و ندارم

 فاصله این بشنوم،تو رو اش گریه صداي شد بیدار اگه تا خوابوندمش هال ي گوشه و کردم بغل رو نقره رفتم

 فراز کنار رفتم و نقره رو انداختم رو نشست،روکش مبل رو من منتظر و هال تو اومد عکس آلبوم یه با فراز

خب؟:نشستم

 دوستم ایرانگردي،اونجا تور رفتیم نهال و من که گفتم اونجایی تا:گفت و عکس آلبوم رو گذاشت رو دستش

 دوست هم با که بود سالی شش پنج شدم خوشحال واسش داد،خیلی بهم رو نامزدیش خبر و زد زنگ بهم

 خبر وقتی میکردیم کار باهم و بودیم زده کوچک شرکت یه هم با ها تازگی و بود بابا رفیق پسر بودیم

 که بودم واکنش از متعجب کردن،هنوز گریه به کرد شروع و خورد جا دادم،خیلی نهال به رو نامزدیش

هست زنم عشق من عزیز دوستت فهمیدم

بودي؟ سروش دوست تو: پرسیدم احتیاط با و کردم خم رو سرم

 به چون میدیدم تنها رو اون نهال تعقیب میرفتم که روزاي چرا فهمیدم اونموقع تازه:داد تکون رو سرش

کردم شک نهال به که بود نمیرفت،فهمیده نهال با سرقرار دیگه اون و خونه میرم دارم که میگفتم سروش

 خونه بدم،فرستادمش طالقش ،میخواستم تهران برگشتیم و گرفتم بلیط بعد روز کردم، سختی دعواي نهال با

 کرد التماسم ببخشمش،اینقدر که پام و دست به افتاد و خونه اومد روز یه که بودم طالق کاراي باباش،دنبال
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 فراز من اما شد سابق مثه باز نهال بود خوب چی دبی،همه برگشتیم و بخشیدمش و شدم سست منم که

 از دفعه یه یا میکرد چکش و خونه میزدم زنگ دفعه چند روزي و داشت شک نبودم،بهش قبلی عاشق

باشه نرفته بیرون من خبر بی که بشم مطمئن تا خونه میرفتم سزکار

 نمیتونم که گفتم کرد،بهش دعوتم اش عروسی واسه و بهم زد زنگ نداشت خبر هیچی از که سروش اینکه تا

بیام

بیایم حتما که میکرد اصرار و فرستاد دعوت کارت واسم سروش اما: دستش تو گرفت رو عروسی کارت

"  و گرفتم ازش رو کارت"فراز نه بود سروش صمیمی دوست محمد اسم کارت میگفت،پشت دروغ داشت

تو؟ نه بوده محمد واسه این:دادم نشون بهش رو پشتش ي نوشته

دیگه منه مال خب:داد تکون رو سرش

محمد نوشته اینجا:زدم پوزخندي

دیگه محمدم من خب

 خیلی میگی دروغ داري... محمدي؟ که بگی میخواي تو.....  تو یعنی:زدم اي مسخره لبخند تعجب میون

فرازي تو هست مسخره

میدونی کردم میکنن،فکر صدام فراز اطرافیانم اما هستش محمد من اصلی اسم:گرفت رو دستم

کنن عقدمون میخواستن ندونی؟وقتی ممکنه چطور:کنه تعجب که بود اون نوبت دادم،ایندفعه تکون رو سرم

....

 که سروشی دوست همون محمد تو یعنی فراز....  نبود چیزا این به حواسم اصال اونموقع من:حرفش تو پریدم

 تونست چطوري سروش...  گفت تبریک بهمون و زد زنگ عروسی شب که همون..... میکرد تعریف ازت دائم

بکنه؟ رو اینکار باهات
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 بود دوستاش بقیه و سروش و فراز از هاي عکس آلبوم کرد،کل باز رو عکس آلبوم و داد تکون رو سرش

 بین نفره،نهال سه عکس یه به افتاد چشمم......  فراز اما بودم دیده عروسی تو رو بعضیاشون که دوستایی

بود وایساده فراز و سروش

 اینکه بود سخت خیلی میکردم بود،درکش بسته رو چشماش و مبل به بود داده تکیه کردم،فراز بلند رو سرم

هست دیگه یکی با همسرت بفهمی

فراز؟:زدم صداش و اش شونه رو گذاشتم رو بگم،دستم بهش چی باید نمیدونستم

 شده تموم چی همه گفتم خودم با کرد ازدواج سروش وقتی: گرفت رو دستم کنه باز رو چشماش اینکه بدون

برگردم گرفتم تصمیم داشت رو خودش زندگی و بود کرده ازدواج سروش دیگه،دیگه

 فهمید وقتی برگشتیم،سروش:نکنه گریه که میکرد کنترل رو خودش داره بود میلرزید،معلوم دستاش

 مثه بگیرم،نهال فاصله ازش میتونم تا کنم،میخواستم ریسک نکردم،نمیخواستم قبول اما کرد دعوتم برگشتیم

 رسید،حرف راه از بزرگ طوفان یه یدفعه کرده،که فراموش رو سروش کل به میکردم فکر من و بود همیشه

بشی جدا میخواستی تو و داشتید اختالف باهم مجالس،اینکه نقل بود شده سروش و تو

 بشی جدا میخواي چرا که دادم فش بهت عالمه یه شنیدم رو خبر این که روزي:خندید و داد فشار رو دستم

نیوفته اتفاق این که کردم دعا عالمه یه و ....

 طالق بعد ماه شش و موندم و شدم خر من که بود تو دعاهاي بخاطر پس:زدم لبخندي زور به خودش مثه

؟ کنم ات خفه االن خوبه. گرفتم

من گردن این و تو این بفرما میبخشی رو من اینجوري اگه:شد خم جلوم

اش؟ بقیه خب:عقب دادم هلش

 اومد خبر بعد ماه شش خودت قول به و ات زندگی خونه سر برگشتی تو دیگه هیچی:شد گرفته صورتش باز

 مثه اما خورد ببینم،جا رو العملش عکس میخواست دلم شدید جدا که گفتم نهال به گرفتی،خودم طالق که

 ،داشتم عصر روز یه تا بود راحت نهال بابت از خیالم کال کرد،دیگه برخورد موضوع این با غریبه آدم یه
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 جلوي مردونه کفش جفت یه دیدم که خونه نیوردم،برگشتم رو موبایلم دیدم راه وسط که سرکار میرفتم

 سریع شد باز خونه در بعد ساعت یه بیرون،تقریبا میاد کی ببینم تا نشستم ها پله تو همونجا نرفتم دره،داخل

هم با سروش و نهال که شدم قایم باغچه تو و پایین رفتم ها پله از .....

 رو اوردم،لیوان آب براش رفتم و شدم بلند کنارش از نداد،آروم ادامه دیگه و پاش رو گذاشت رو سرش

 عالم تو که نقره فراز،واسه واسه خودم واسه کنم گریه بلند بلند و بزنه جیغ میخواست ،دلم میز رو گذاشتم

نداشت خبر هیچی از و بود اش بچگی

میکنی؟ گریه چی واسه:گفت فراز که میکردم پاك رو میومدن تند تند که اشکاي و تکی مبل رو نشستم

نمیدونم:باال انداختم رو هام شونه

میکنی،آره؟ گریه من واسه داري نگو دروغ:من کنار اومد و رفت راه زانوهاش رو

کرد باهامون رو اینکار چرا خدا خودم،اینکه واسه هم تو واسه هم:دادم تکون رو سرم

 هم قسمت رو ما آفرید رو ما خدا که موقع ازل،همون روز همون از بگم؟چون میدونم من:کرد پاك رو اشکام

رسیدیم که برسیم بهم تو و من که بودن اي واسطه هم سروش و نهال.داد قرار

مسخره برو

 دست از بیوفته؟خالصه من واسه ها اتفاق این باید من؟چرا چرا که مینالیدم خدا از هی زمان اون من ببین

 رو هاش بنده بد وقت اهیچ خد داشته حکمتی یه البد میگفت همیشه مامانم اما بودم شاکی خیلی خدا

بشم عاشقت بعد و تو خواستگاري بیام و بیوفتم انتقام فکر من که بود این تو حکمتش نمیخواد،خب ...

میدونه؟ مامانت مگه:حرفش تو پریدم

دیگه؟ میمونی من با تو سولماز.  نمیدونه نخیر.... من حال تو بزن هی حاال هم تو:گفت حرص با

خداست؟ حکمت چی میگفت مامانت پس:گفتم و کردم فکر خورده یه
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 حکمت اون میگفت ناراحتم نهال مرگ بخاطر من میکرد فکر مامانم....  میکنیا حرصی آدم اوییی

میمونی؟ اینجا بده رو جوابم میکنم خداست،خواهش

نه:دادم تکون رو سرم

 تو میکرد،اصال رو کار همین بود من جاي ام دیگه کی هر کردم،بخدا معذرتخواهی ازت چرا؟منکه:رفت وا

قبوله بگی چی ببخشیم؟هر که کنم چیکار من بگو

دارم بد هاي خاطره خیلی شمال از آخه.... بمونم که محاله و ندارم دوس رو اینجا اصال من.....  فراز ببین

داشت؟ ربطی چه:گفت تعجب با

خودمون ي خونه برگردم میخوام نه،من میگم نه؟منم یا میمونی اینجا گفتی خودت خب

کی؟ ي خونه:پرسید آروم و زد لبخندي

اي نقره و تو و من ي خونه:کردم اشاره خودمون به

سولماز عاشقتم:شد خیره چشمام تو و کشید آغوش تو رو من خوشحالی با

همینطور منم:خندیدم بهش

طور؟ نمیشم،کدوم منظورت ي متوجه:باال انداخت رو ابروهاش

دارم دوستت خیلی:گفتم خجالت با و پایین انداختم رو سرم

 که خدا از که شنیدم رو صدا دستشویی در میکردیا،پشت ناز واسم داشتی:بوسیدم لبم رو گذاشت رو لباش

داشتی،آره؟ دوسم اول همون از کنم نشی،فکر عاشقم

 خونه مهمونی تو از گفتی خودت رفته، یادت اینکه مثه آقا یواش اوه اوه:دادم تکون صورتش جلوي رو دستم

شدي عاشقم زودتر تو داشتی،پس دوستم اینا مامانت

خوبه؟ شدم عاشق زودتر من قبول باشه:بوسیدم دوباره
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خوبه آره:دادم تکون رو سرم

 درست شیر واسش که خواستم فراز از و کردم بغلش بشه بیدار اینکه از خورد،قبل تکونی خواب تو نقره

باال ي طبقه رفت داد بهم رو شیر شیشه اینکه از بعد کنه،فراز

 داشت و بود بالکن تو فراز،فراز اتاق تو رفتم و کردم بغل رو نقره آروم بود شب 12 کردم نگاه ساعت به

 برم که کرد اشاره و پایین انداخت رو سیگارش فراز،ته کنار رفتم و تخت رو خوابوندم رو میکشید،نقره سیگار

کنارش

خیلی سولماز خوشحالم خیلی: پاش رو نشوندم و گرفت رو دستم که بشینم کناریش صندلی رو خواستم

میاد بدم نکن:شد مورم مور که موهام تو کرد فرو رو دستش

میاد بدت کنم بازي موهات با اینکه از

آره

کنم بازي خانمم موهاي با که میاد خوشم من اما:موهام تو کرد فرو رو دستش دوباره

بدونی باید که هست ام دیگه چیز یه:گفت جدي بالحن و شد مانعم که شم بلند خواستم و خندیدم

چی؟

 اومده شوهرت که بوده تو تقصیر میکردم فکر چون میومد بدم...  تو از من سولماز ببین:کرد مکث خورده یه

 و....  نبودن مقصر نهال و سروش جزء به کس هیچ.... نداشت تو به ربطی هیچ که درحالی.....  من زن طرف

بود احمقانه خیلی من فکر طرز این ...

نري حاشیه اینقدر و مطلب اصل سر بري میشه

 ازم بدجوري کتک اینکه از بعد سروش اما بکشمش شدیم،میخواستم درگیر هم با سروش و من روز اون خب

 بود،اینقدر گرفته رو چشمام جلوي میلرزید،خون خودش به بید مثه که نهال و موندم من کرد،بعد فرار خورد
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 کردم فکر که بعد اما بدم طالقش و بیرون بندازمش خونه از خواستم شدم،اول خسته خودمم که زدمش

 خونه میخندن،تو ابله من ریش به عمر یه و میکنه ازدواج سروش با میره و میشه راحت اینجوري دیدم

 بلند دست میکردم،روش اذیتش دائم و خونه سرکار،میموندم نمیرفتم دیگه خودمم و کردم زندانیش

 دنبالش سایه مثه خونه زندان،تو بندازدم و کنه شکایت بره بعدا میتونست راحت اونجوري چون نمیکردم

 رسونه جنون مرز به رو من اون که همونطور کنم اش دیوونه میخواست میکردم،دلم اذیتش حرفام با و بودم

یا منه مال بچه نمیدونستم...  بود حامله....  زدن عق به کرد شروع که میگذشت ماجرا اون از ماه بود،یه ...

نقره..... نــــ:گفتم لکنت با و شدم بلند پاش رو از

بخوره رو عوضی آدم تا دو کثافتکاري چوب نباید و نداره گناهی هیچ نقره ببین: وایساد روم به رو شد بلند

...

نیست؟ تو ي بچه نقره:دادم قورت رو دهنم آب

 باباش من که شد مشخص و آزمایش بردمش اومد دنیا به اینکه از بعد:داد تکون نه عالمت به رو سرش

نیستم

سروشه ي بچه اون یعنی....... واي:سرم رو گذاشتم رو دستم و زمین رو نشستم

دیگه سروشه مال البد نیست من ي بچه وقتی

میکنی؟ بزرگ رو کثافتا اون ي بچه داري نگفتی؟چرا هیشکی به سروش،چرا به ندادیش چرا پس

 فقط لحظه اون کن باور...  بود تو از بدتر حالم فهمیدم وقتی من:گرفت رو صورتم طرف دو و جلو زد زانو

 و نیست من از نقره که بگم و بدم نشون همه به رو آزمایش جواب کردم،میخواستم آرزو رو خودم مرگ

 بزنم حرفامو بابام به تا کردم باز دهن اینا،تا مامانم خونه رفتم راست یه آزمایشگا ،از من نه سروشه باباش

 کرد نگاه که صورتش بغلم،به تو گذاشت رو نقره و بیرون اومد اتاق از بود بغلش تو نقره که حالی در مامانم

 چی میگفتم من اگه میکنی اومده،فکر خواسته نا و نداشته نقشی هیچ ماجراها اون تو نقره سولماز. شدم الل
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 تو ،سولماز پرورشگاه میفرستادنش اخر و سروش حتی نمیکرد قبولش هیشکی و میزدن پسش میشد،همه

بکنی؟ رو اینکار روزه چند بچه یه با میومد دلت

نمیدونم هیچی...  نمیدونم من:دادم تکون رو سرم میکردم گریه که حالی در

 نزن،اما بهت رو حرف این میتونستم ،من منه ي بچه نقره که میکردي فکر بقیه مثه هم تو: داد ادامه فراز

درسته؟ داري دوس رو نقره هنوز تو کنم، قایم ازت رو چیزي نمیخواد دلم دیگه

 باید میخواي رو من نمیکنم،اگه بزرگ رو سروش ي بچه من:شدم بلند جا از و دادم فشار هم رو دندونام

سروش به بدي رو نقره

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

اومد بابایی مامان.....  مامان

اومد خوش:میز رو گذاشتم هم رو بشقاب آخرین و زدم لبخندي

بگم بهش االن:پرید پایین باال خوشحالی با

کالغه خانم نخیر:بینیش رو زدم کردم مرتب رو لباسش اینکه از بعد و زدم زانو جلوش

بگو بابایی به خودت هم اصال..... نیستم کالغ من: گفت حرص وبا و برگردوند ازم رو روش

اتاقش تو ورفت شد رد فراز کنار از کنه سالم اینکه بدون اخم با و سینه به دست

کردن دعوا هم با دختر و مادر باز:زد لبخندي و کرد نگاه رو رفتنش فراز

کرده قهر باهام:گفتم آروم و کردم سالم بهش

چرا؟:گفت آروم و اورد در رو ادام
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 بود اي دخترونه مادر موضوع یه:بیرون به دادم هلش و دستش دادم رو صندلی رو بود گذاشته که رو کیف

 بشورید رو صورتتون و دست بفرمایید شما میکنیم،حاال حلش خودمون که داریم اختالف خورده یه توش که

بخوریم ناهار تا بیارید تشریف و

 سعی خیلی فراز شب پیش،اون سال شش به رفت فکرم و میز پشت بیرون،نشستم رفت آشپزخونه از فراز

 و عشق ي نمیخوام،همه رو نقره که میگفتم سرسختانه و میزدم رو خودم حرف فقط من اما کنه قانعم کرد

 اینکه بجاي من و تهران برگشتیم بعد بود،روز اومده تنفر بجاش و بود رفته بین ار داشتم نقره به که محبتی

 خونه اون تو رو پام هست خونه اون تو نقره که وقتی تا گفتم فراز به و بابام ي خونه خونمون،رفتم برم

 فراز که بود نگذسته اومدنم از دوساعت هنوز......  کنه انتخاب رو یکی نقره و من بین باید اون و نمیگذارم

 خیلی حرفش این از کنه تعریف رو پیز همه تا اینا مامانش خونه میره نقره با داره گفت و زد زنگ بهم

 کردن خوشحالی و زدن جیغ به کردم شروع کردم قطع که بود،تلفن کرده انتخاب رو من شدم،فراز خوشحال

 و افتادم میخوندم الالیی واسش و میمونیدم بیدار باهم که شباي جلوم،یاد اومد نقره ي چهره دفعه یه که

 چیکار دارم که کردم فکر خودم با و شد محو لبم رو افتادم،خنده دادم حمومش لرز و ترس با که باري اولین

 چه نقره به اما بودم متنفر سروش از متنفرم،من سروش از واقعا کنم،اینکه ثابت رو چی میکنم،میخواستم

 داشتم میشدچرا انسانیتم ادعایه اینقدر که دنیا،من این تو بود اومده ناخواسته خودش اونکه داشت ارتباطی

 و برداشتم رو گوشی سریع ها فکر این با"میکردم خراب داشتم پدرش از که اي کینه بخاطر رو بچه یه آینده

هستم خونشون در جلوي:داد جواب حوصله زدم،بی زنگ فراز به ....

شده تنگ براش دلم من پیش بیار رو نقره.....  نرو:گفتم گریه با و کردم قطع رو حرفش

 و پایین اورد گردنش رو از رو نقره اومدم،فراز در فکر از سرامیک روي صندلی شدن کشیده صداي با

 ده ساعت:گفت میریخت غذا خودش براي که حالی در و نشست کنارش هم خودش و صندلی رو نشوندش

نبودي؟ خونه زدم زنگ

 رو گندش عادت این بود نتونسته هنوز فراز زندگی سال شش از بعد کرد میشه چه"کشیدم عمیقی نفس

بیرون بودم رفته "بود کشک اش همه اما بودیم کرده بحث باهم موضوع این سر کنه،خیلی ترك
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کجا؟ اما میدونم خودم که اینو:داد تکون رو سرش

رفتیم کجا امروز که بگو بابا به اي نقره:جلوش گذاشت رو نقره غذاي بشقاب

 بعد کردیم کتکاري هم با و شد دعوام دختره یه با مدرسه تو امروز باباي:کوبوند بهم رو دستاش نقره

میخواستم رو مامانی و میکردم گریه من دنبالمآخه بیاد مامان تا زدم زنگ مدیرمون

: "ها بگه اون که میکرد التماسم داشت ساعت دو خوبه ،حاال خنگیه چه این "دادم تکون تاسف با رو سرم

خانم نقره ......

خوردي؟ یا زدي حاال:پرسید نقره از ذوق با و جلوم گرفت رو دستش فراز

 بهش که من زور آخه خوردم کتک:داد نشون رو بود شده زخم که رو آرنجش و باال زد رو آستینش نقره

 ناظم که حیف شد زخم دستم و مدرسه باغچه تو شدم شوت که داد هلم یه بودا سومی کالس.  نمیرسید

واهللا اومد ....

 خورده یه ناهار از بعد باشه یادم...  بود شکسته هم سرت االن واهللا:گفت و داد تکون تاسف با رو سرش فراز

کنم کار باهات

 که بود این منظورم:داد قورت رو دهنش آب و کرد گرد رو چشماش که زدم صداش باري سرزنش لحن با

شی اول شاگرد که کنم کار باهات درسهات تو خورده یه باشه یادم

میترسی؟ مامان از تو بابا:گفت خنده میون و خندیدن به کرد شروع صدا و سر پر نقره

 آره:کرد جور و جمع رو خودش و انداخت من به نگاهی نیم بعد گفته؟ ابدا،کی و اصال:نشست صاف فراز

خیلی

خندیدن به کردم شروع نقره با منم ایندفعه

میخوریم رو بسه،ناهارمون خنده خب:زد لبخندي فراز



طلوع دوباره کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i a . c O m Page 170

: دید فراز که زدم چشمک بهش افتاد بهم نگاهش که میکردم،همین نگاه نقره به دائم خوردن غذا حین در

بچه نه بکنی من واسه باید رو اینکار....  زدیا اشتباهی سولماز واه

کرده فراموش انگار اما بگه بهت چیزي یه میخواست نقره اخه نه:گفتم و کردم نگاه نقره به حرص با

من؟؟؟؟؟: کرد اشاره خودش به و بشقابش تو گذاشت رو چنگالش قاشق تعجب با نقره

دیگه بگی؟بگو بابایی به میخواستی چی.... کالغه خانم آره:زدم لبخندي

آهان:گفت بلند صداي با و زد لبخندي نقره

 رفتیم امروز مامان و میشی،من بابا داري بابایی: بوسید رو اش گونه و شد اویزون فراز گردن به پرید

 میشم من که بده بهمون نی نی یه خدا قراره که یعنی این میشم آبجی دارم من که گفت خانمه آزمایشگاه

باباش میشی هم شما و مامانش میشه ،مامانی آبجیش

 ببند رو بابایی دهن نقره:گفتم نقره به و زدم میکرد،لبخندي نگاه من به و بود مونده باز دهنش تعجب از فراز

زد بهم رو حالمون

میگه؟ راست: پرسید من از و خورد تکونی فراز

میگه راست همیشه دخترم:کردم اخم بهش

میشم بابا دارم من نمیشه باورم واي: بوسید رو نقره ي گونه و پرید جا از فراز

 شد، غذاش با کردن بازي مشغول و اش صندلی رو نشست رفت آروم و شد ناراحت فراز حرکت این از نقره

میگیرم رو حالت ؟بعدا آره بود دختري مادر موضوع که:گفت آروم و بوسید رو من و طرفم اومد بعد

 حلقه نقره دور رو دستش و سرجاش نشست دادم،فراز تکون رو سرم و کردم اشاره نقره به ابرو و چشم با

پسر؟ یا دختره نگفت خانمه خب:کرد
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 رو اون ناخواسته حرکتش این با ز فرا چون سوخت نقره واسه نزد،دلم حرفی هیچ و داد تکون رو سرش نقره

 دختر خودش مثه امون نی نی میخواد دلش نقره بابایی اما:نقره سر رو کشیدم رو بود،دستم گرفته ندیده

کردیم انتخاب هم اسم واسش باشه،تازه

اسمی؟ چه:شد نزدیکتر نقره به هیجان با فراز

نگین:گفت باال اورد رو سرش

بذاریم چی بود پسر اگه قشنگی،خب اسم چه اوه

ندارم دوست پسر من:باال انداخت رو هاش شونه

چرا؟:گفت تعجب با فراز

 و بود گرفته رو من موهاي اشون خونه رفتم که پیش ي میشه،هفته وحشی سیما خاله پسره احسان مثه چون

بودم شده کچل من واهللا اورد در دستش تو از زور به محسن عمو نمیکرد ول هم اصال میکشید

 هستش بد کشیدن مو نمیدونه شه سالش دو اینقدره،تازه عقلش اون خب:داد رونشون انگشتش بند یه فراز

که

 درد که بفهمه تا بکش رو موش هم تو کشید رو موت که بعد ي دفعه گفت محسن عمو اما:داد جواب نقره

داره

دارم دوست پسر خوبه،من پسر اما:نشست سینه به دست فراز

و ننر و لوس اشون همه خوبن؟ پسرا کجا:کرد جمع رو صورتش و رفت فراز به اي غره چش نقره ...

 همه خاطر به رو خدا و زدم لبخندي میکردم نگاه نقره و فراز کل کل به که حالی در و صندلی به دادم تکیه

 االن بود شده باعث که چیزاهاي ي همه کردم،بخاطر شکر بود گرفته ازم و بود داده بهم که چیزهاي ي

کنم خوشبختی احساس
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پایان


